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POVZETEK 

Pregibanje besed je morfološki proces, v katerem besedi spremenimo obliko, njen leksikalni 

pomen pa ostane enak. Pregibanje glagola se imenuje spreganje in v večini jezikov spreminja 

svojo obliko glede na čas, z osebkom pa se mora ujemati v osebi in številu. Na proces 

usvajanja morfoloških pravil jezika vplivajo značilnosti morfemov in iz njih izhajajoča 

tipologija jezika. Zaradi morfoloških razlik med jeziki so otroci izpostavljeni različnim 

sistemom jezika, ki jih morajo usvojiti, posledično pa je otežen prenos ugotovitev iz enega 

jezika na drugega. Področje usvajanja glagolskih oblik je med jeziki različno raziskano, 

prevladujejo predvsem raziskave jezikovnega izražanja. Za slovenski jezik obstaja malo 

raziskav, ki so preučevale morfološki razvoj otrok, redke so podrobneje analizirale usvajanje 

glagolskih oblik, medtem ko raziskav jezikovnega razumevanja nismo zasledili. Težave v 

usvajanju glagolskih oblik, predvsem glagolskega časa, so lahko tudi pokazatelj težav v 

jezikovnem razvoju.  

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno in kvalitativno analizo jezikovnega 

razumevanja in izražanja glagolskih oblik med 2. in 4. letom starosti s poudarkom na 

glagolskem času (sedanjiku in pretekliku). V vzorec smo vključili 5 dvoletnikov (2;1-2;8) in 

6 triletnikov (3;4-3;8). Podatki so bili pridobljeni s pomočjo slovenske pilotne verzije 

instrumentarija Nova Reynellova razvojna jezikovna lestvica (NRDLS-SI), ki je sestavljena 

iz Lestvice jezikovnega razumevanja in Lestvice jezikovnega izražanja. V magistrskem delu 

smo analizirali rezultate otrok na razdelku E, ki na obeh lestvicah preverja jezikovno 

razumevanje in izražanje glagolskih oblik s poudarkom na sedanjiku in pretekliku.  

Rezultati so pokazali, da so triletniki dosegli pomembno višji rezultat kot dvoletniki tako pri 

nalogi jezikovnega razumevanja kot tudi pri nalogi jezikovnega izražanja. Triletniki so 

dosegli pomembno višji rezultat tudi pri jezikovnem razumevanju sedanjika in preteklika ter 

predvsem izražanju preteklika, ne pa tudi pri izražanju sedanjika. Analiza znotraj posamezne 

skupine je pokazala, da so dvoletniki dosegli pomembno boljši rezultat pri nalogi 

jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja, kar ni veljalo za triletnike, 

vendar so se temu močno približali. Podrobnejša analiza glede na glagolski čas je pokazala, 

da nobena izmed skupin ni bila boljša pri jezikovnem razumevanju in izražanju sedanjika 

kot preteklika. Ker je preteklik, v primerjavi s sedanjikom, zložena glagolska oblika in se v 

jezikovnem izražanju otrok pojavi kasneje, je bila ta ugotovitev predvsem pri dvoletnikih 

presenetljiva. Predvidevamo, da je to posledica majhnega in neuravnoteženega števila 

testnih primerov za posamezni čas. Kvalitativna analiza odgovorov pri nalogi jezikovnega 

izražanja je pokazala, da dvoletniki največkrat, predvsem pri pretekliku, niso podali 

odgovora. Najpogostejša napaka pri obeh skupinah je bila izpustitev pomožnega glagola biti 

v pretekliku, večkrat se je pojavila leksikalna zamenjava glagola, medtem ko je bilo napak 

ujemanja malo. Našli smo tudi posamezna primera napak posploševanja, ko je eden izmed 

otrok tvoril glagolski obliki, ki v slovenščini ne obstajata. 

Ključne besede: pregibna morfologija, glagolske oblike, jezikovno razumevanje, jezikovno 

izražanje, sedanjik, preteklik 

  



II 

 

  



III 

 

ABSTRACT 

Inflection of words is a morphological process in which we change the form of a word, its 

lexical meaning remains the same. The inflection of a verb is called conjugation, and in most 

languages, it changes its form according to tense, and must match the subject in person and 

number. The process of acquiring morphological rules of language is influenced by the 

characteristics of morphemes and the resulting typology of language. Due to morphological 

differences between languages, children are exposed to different language systems that they 

have to learn, which makes it difficult to transfer findings from one language to another. The 

field of acquisition of verb forms is variously researched among languages, with research on 

language production predominating the field. For the Slovene language, there is little 

research that has studied the morphological development of children, few have analysed the 

acquisition of verb forms in more detail, while research on language comprehension has not 

been found. Difficulties in acquiring verb forms, especially verb tense, can also be an 

indicator of problems in language development. 

In the empirical part, we performed a quantitative and qualitative analysis of language 

comprehension and production of verb forms between 2 and 4 years of age with an emphasis 

on verb tense (present and past). We included 5 two-year-olds (2;1-2;8) and 6 three-year-

olds (3;4-3;8) in the sample. The data were obtained with the help of the Slovenian pilot 

version of the instrumentation New Reynell Developmental Language Scale (NRDLS-SI), 

which consists of the Comprehension Scale and the Production Scale. In the master’s thesis, 

we analysed the results of children in section E, which tests the language comprehension and 

production of verb forms on both scales, with an emphasis on the present and past tense. 

The results showed that three-year-olds achieved a significantly higher result than two-year-

olds in both the task of language comprehension and the task of language production. The 

three-year-olds also achieved a significantly higher result in the language comprehension of 

the present and the past tense, and especially in the production of the past tense, but not in 

the production of the present tense. The analysis within each group showed that two-year-

olds achieved significantly better results in the task of language comprehension than in the 

task of language production, which was not the case for three-year-olds, but they came very 

close to this. A more detailed analysis with respect to verb tense, showed that none of the 

groups were better at language comprehension and production of the present than the past 

tense. Since the past tense is a compound verb form compared to the present tense and 

appears later in the language production of children, this finding was surprising, especially 

in two-year-olds. We assume that this is due to the small and unbalanced number of test 

cases for each time. Qualitative analysis of the answers to the task of language production 

showed that two-year-olds most often, especially in the past tense, did not give an answer. 

The most common mistake in both groups was to omit the auxiliary verb be in the past tense, 

lexical verb substitution occurred several times, while agreement errors were few. We also 

found individual cases of overgeneralization errors when one of the children formed verb 

forms that do not exist in Slovene. 

Key words: inflectional morphology, verb forms, language comprehension, language 

production, present tense, past tense 
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1 UVOD 

V predšolskem obdobju poteka jezikovni razvoj zelo hitro. Otrok usvaja besede in jih 

postopoma združuje v daljše izjave ter tako posreduje želeno sporočilo. Pomen sporočila pa 

ni odvisen le od načina združevanja besed, saj se pomembne informacije izražajo tudi na 

nivoju posameznih besed. Že majhna sprememba oblike besede je lahko ključna za ustrezno 

razumevanje in izražanje sporočila. Ena izmed skupin besed, ki spreminja svojo obliko, so 

tudi glagoli. Kako se bo njihova oblika spreminjala, je odvisno od morfoloških pravil 

posameznega jezika, ki se lahko med jeziki (močno) razlikujejo. Posledično otroci usvajajo 

različne morfološke sisteme, kar otežuje prenos ugotovitev o morfološkem razvoju iz enega 

jezika na drugega. Poznavanje značilnega razvoja je nujno, saj so lahko težave v usvajanju 

glagolskih oblik pokazatelj težav v jezikovnem razvoju.  

V magistrskem delu se bomo podrobneje ukvarjali z usvajanjem glagolskih oblik, s 

poudarkom na glagolskem času (sedanjiku in pretekliku). V teoretičnem delu bomo najprej 

predstavili glavne komponente jezika s poudarkom na morfologiji ter osnovne značilnosti 

jezikovnega razumevanja in jezikovnega izražanja. Nato bomo predstavili glavne značilnosti 

glagolskih oblik v slovenščini s poudarkom na sedanjiku in pretekliku. Opisali bomo 

dejavnike, načine usvajanja in stopnje v morfološkem razvoju. Podrobneje bomo predstavili 

ugotovitve raziskav o usvajanju glagolskih oblik (sedanjika in preteklika) v angleščini, 

ruščini, hrvaščini in slovenščini ter odnos med jezikovnim razumevanjem in izražanjem. 

Kratko bomo opisali razvojno jezikovno motnjo, za katero so med drugim značilne tudi 

težave v usvajanju glagolskega časa. 

V empiričnem delu bomo pri dvo- in triletnih otrocih preverili, ali se kažejo razlike med 

obema skupinama pri jezikovnem razumevanju in izražanju glagolskih oblik oz. sedanjika 

in preteklika. Preverili bomo tudi, ali je znotraj posamezne skupine jezikovno razumevanje 

boljše kot jezikovno izražanje in če je jezikovno razumevanje in izražanje sedanjika boljše 

kot jezikovno razumevanje in izražanje preteklika. Opravili bomo tudi kvalitativno analizo 

odgovorov pri nalogi jezikovnega izražanja s poudarkom na vrstah napak in njihovi 

pogostosti. Raziskava bo prispevala k boljšemu razumevanju usvajanja glagolskih oblik oz. 

glagolskega časa v slovenskem jeziku in lažjemu prepoznavanju odstopanj v jezikovnem 

razvoju.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 JEZIK  

Definicije jezika so se skozi čas spreminjale, od enačenja jezika s slovnico (pravil za 

združevanje besed) do definicij, ki vključujejo kontekstualne in funkcionalne vidike 

komunikacije (Buckley, 2003). Mogford in Bishop (1993a, v Buckley, 2003) opišeta jezik 

kot organiziran sistem, ki ga lahko predstavimo z nizom pravil, katerega cilj je komunikacija. 

Sistem je sestavljen iz pomenskih delov (glasov, besed, simbolov), ki jih lahko kombiniramo 

glede na postavljena pravila z namenom sporočanja neskončnega števila različnih pomenov. 

Značilnost posameznih delov je arbitrarnost, saj nimajo neposredne povezave s stvarmi, 

katere označujejo. Jezik je zato simboličen, posledično pa imajo lahko različni jeziki različno 

besedo, s katero poimenujejo enako stvarnost (Buckley, 2003). 

Brown (2007) je navedel glavne značilnosti do tedaj znanih definicij pojma jezika. Jezik je 

sistematičen in je nabor arbitrarnih simbolov, ki so primarno govorni, lahko tudi vidni, 

njihov pomen pa je dogovorjen oz. konvencionalen. Jezik se uporablja za komunikacijo 

znotraj govorne skupnosti oz. kulture in je značilen predvsem za ljudi, vsi pa ga usvajajo na 

podoben način.  

ASHA (b. d. a) definira jezik kot razumevanje in/ali rabo govorjenega (poslušanje in 

govorjenje), pisnega (branje in pisanje) ali drugega komunikacijskega sistema (npr. 

znakovni jezik). Tako govorni kot pisni jezik zajemata razumevanje (poslušanje, branje) in 

izražanje (govorjenje, pisanje).  

2.1.1 Komponente jezika 

Govorni in tudi pisni jezik sestavljajo naslednje jezikovne komponente: fonologija, 

morfologija, sintaksa, semantika in pragmatika (ASHA, b. d. a). V nadaljevanju bomo kratko 

opisali glavne značilnosti posamezne komponente, podrobneje bomo predstavili le 

morfologijo, ki je osrednja tema magistrskega dela.  

2.1.1.1 Fonologija 

Fonologija preučuje glasovni oz. fonemski sistem jezika ter pravila za združevanje in rabo 

fonemov (ASHA, b. d. a; Buckley, 2003). Fonem je glas, ki ima razločevalni pomen 

(Podvršnik, 2015) in ga v besedi ne moremo spremeniti, ne da bi ob tem spremenili tudi 

pomena besede (Ahačič idr., b. d.). Fonologijo torej zanima, kako se glasovi znotraj 

določenega jezika uporabljajo za označevanje razlik v pomenu (Bishop in Mogford, 1997). 

V angleščini sta glasova /r/ in /l/ pomensko razločevalna (npr. angleški besedi rake (grablje) 

in lake (jezero) imata različna pomena), v japonščini pa med omenjenima glasovoma ne 

razlikujejo. Tudi pri združevanju glasov v besede obstajajo določena pravila. V angleščini 

lahko fonema /s/ in /p/ stojita skupaj na začetku besede (npr. spy (vohun)), ne pa tudi fonema 

/k/ in /p/ (npr. kpy) (Buckley, 2003). V slovenščini imamo 29 fonemov, in sicer 8 

samoglasnikov in 21 soglasnikov, zapisujemo pa jih s 25 črkami (Podvršnik, 2015). 
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2.1.1.2 Semantika  

Semantika preučuje pomene posameznih besed in njihovih kombinacij (ASHA, b. d. a; 

Buckley, 2003). Fonemi se združujejo v pomenske enote, ene izmed njih so tudi besede. Te 

so shranjene v mentalnem leksikonu. S pomenom besed se poglobljeno ukvarja leksikalna 

semantika (Gerken, 2008). Pomen besed se lahko določi tudi na nivoju povedi, saj je 

semantika povezana tudi s slovnico. Slovnična struktura povedi je lahko tista, ki določa 

semantične odnose med elementi povedi1 (Bishop in Mogford, 1997).  

2.1.1.3 Morfologija 

Morfologija se ukvarja z morfemi, najmanjšimi pomenskimi enotami jezika, in pravili 

njihove rabe v določenem jeziku (ASHA, b. d. a; Buckley, 2003). V slovenščini se pojem 

morfologija prevaja kot oblikoslovje. Toporišič (2004, str. 255) definira oblikoslovje kot 

»tisti del slovnice, ki slovarskim enotam (zlasti besedam) določa vrstne, oblikovne in 

funkcijske značilnosti. Obsega torej nauk o besednih vrstah, o oblikah posameznih besednih 

vrst in njihovem naglasu ter o vlogah, ki jo posamezne vrste in njihove oblike imajo v besedni 

zvezi in stavku.« 

Čeprav se v slovenskem jeziku oblikoslovje enači z morfologijo (Oblikoslovje, 2014), pa je 

pomen le-te v tuji literaturi malo širši. Običajno se deli na dve veji: pregibno (ang. 

inflectional) in derivacijsko (ang. derivational) morfologijo. Prva preučuje proces pregibanja 

besed, v katerem besedi ali besedni zvezi določimo slovnično kategorijo (npr. število, 

čas,…) in ji spremenimo obliko. Pri procesu derivacije pa nastane nova beseda z drugačnim 

pomenom, spremeni se leksikalni pomen besede oz. skladenjska kategorija2 (Crystal, 2011; 

Gagarina, 2014; Gerken, 2008) in ima »svojo« pregibno morfologijo (Deen, 2018). V 

slovenščini se oblikoslovje vsebinsko morda bolj ujema s pregibno morfologijo, medtem ko 

bi derivacijsko morfologijo lahko enačili z besedotvorjem, ki je nauk o tvorbi novih besed 

(Toporišič, 2004). Čeprav pojem morfologija zajema vse vidike tvorjenja besed, pa se v 

kontekstu jezikovnega razvoja pogosto nanaša le na pregibno morfologijo (Bishop in 

Mogford, 1997). Tudi v našem magistrskem delu se bomo ukvarjali s pregibno morfologijo, 

in sicer s pregibanjem glagola.   

─ Vrste morfemov 

Ločimo proste in vezane morfeme. Prvi stojijo sami (npr. angleška beseda cat (mačka) 

predstavlja en morfem), drugi pa se pojavljajo skupaj s še enim elementom (npr. v angleščini 

je to morfem -s za 3. osebo ednine v sedanjiku). Enak morfem se lahko pojavi v različnih 

oblikah zaradi spremenjenega okolja, imenuje se alomorf3 (Alomorf, 2014; Babilon, 2014). 

Vezane morfeme dodajamo korenu besede (Babilon, 2014). Koren je tisti del besede, na 

 
1 V angleščini se semantično vlogo elementov določa na podlagi besednega reda. V stavku John killed Mary 

(John je ubil Mary) je John vršilec (ang. agent), medtem ko ima v stavku Mary killed John (Marry je ubila 

Johna) vlogo trpitelja (ang. patient). Pomen povedi se torej spremeni (Bishop in Mogford, 1997).  

2 Primer pregibanja besede: hodim (glagol, 1. oseba, sedanjik) → sem hodil (glagol, 1. oseba, preteklik); primer 

derivacije besede: hoditi (glagol) → hoja (samostalnik) 

3 V slovenščini je predlog h alomorf predloga k (Alomorf, 2014). 
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podlagi katerega besede uvrščamo v isto besedno družino. Morfem, ki ga dodamo pred 

koren, se imenuje predpona; če ga dodamo zadaj, se imenuje pripona ali popona. Pripona 

določa, kateri besedni vrsti (npr. samostalnik, pridevnik,…) pripada beseda. Poseben 

morfem je končnica, ki označuje sklon ali glagolsko osebo in število. Del pred končnico se 

imenuje osnova (npr. hiša -a/-e). Pregibna beseda je torej sestavljena iz osnove in končnice 

(Toporišič, 2004, str. 108–109, 262).  

Pregibni morfemi (ang. inflectional morphemes) oz. končnice označujejo različne slovnične 

kategorije. V večini svetovnih jezikov označujejo čas, osebo, število in sklon (Ambridge in 

Lieven, 2011; Gagarina, 2014). Nabor vseh slovničnih oz. pregibnih oblik določene besede, 

natančneje leme4, pa se imenuje paradigma (Babilon, 2014; Bittner idr., 2003; Gagarina, 

2014).  

─ Ujemanje (ang. agreement) 

Ena izmed osnovnih funkcij pregibne morfologije je tudi določanje, kateri elementi znotraj 

povedi »spadajo skupaj« (Clark, 2017). Ujemanje se nanaša na odnose med elementi, pri 

čemer oblika ene besede zahteva ustrezno obliko druge (Crystal, 2011). Element, ki določa 

ujemanje, se imenuje »kontrolna« beseda (ang. the controller; npr. samostalniška besedna 

zveza). Element, katerega oblika se mora ujemati s »kontrolno« besedo, pa se imenuje 

»tarčna« beseda (ang. target; npr. pridevnik, glagol). Ko želimo opisati ujemanje, govorimo 

o značilnostih ujemanja (ang. agreement features). Najpogosteje se besede ujemajo v spolu, 

številu in osebi, v nekaterih jezikih tudi sklonu5 (Corbett, 2017). Glagol se lahko ujema z 

osebkom (ang. subject) v številu, osebi in spolu; pridevnik s samostalnikom v spolu in številu 

(Ambridge in Lieven, 2011; Clark, 2017). Naloga morfologije je torej, da na »tarčni« besedi 

označi informacijo, ki primarno pripada »kontrolni« besedi. Ujemanje se lahko izraža s 

pripono, predpono ali celo medpono, odvisno od posameznega jezika (Corbett, 2017). V 

jezikih, ki nimajo stalnega besednega reda, je pregibanje glavni način izražanja slovničnih 

odnosov (npr. latinščina) (Crystal, 2011). 

─ Pregibanje besed v slovenščini  

V slovenskem jeziku se besede, glede na oblikoslovni kriterij, delijo na pregibne in 

nepregibne (Grošelj, 2015). Skupino pregibnih besednih vrst sestavljajo samostalniki, 

pridevniki, zaimki, števniki (za njih je značilno sklanjanje) in glagoli (spregajo in 

spreminjajo obliko glede na osebo, število, čas, naklon in način, zložene oblike tudi v spolu). 

Med nepregibne besedne vrste pa uvrščamo prislove, predloge, veznike, členke in medmete 

(Toporišič, 2004, str. 256–257). Načini pregibanja besed so torej: sklanjanje, spreganje in 

deloma stopnjevanje (Grošelj, 2015).  

 
4 Lema je osnovna oblika pojavnice v korpusu (Lema, 2014). 

5 Sklon ni lastnost samostalnika, ampak mu ga določa nek drug skladenjski element (npr. predlog v znotraj 

povedi »… v novem avtomobilu.«). Samostalnik in pridevnik sta torej v enakem sklonu, ker drug skladenjski 

element (v) vpliva na oba enako. Ker ne gre za pravo asimetrijo (»kontrolna« in »tarčna« beseda), to ni enako 

ujemanju v spolu, številu in osebi. Vseeno pa je v močni interakciji z omenjenimi značilnostmi ujemanja 

(Corbett, 2017).  
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Pregibne oblike slovenskih besed lahko najdemo v Slovenskem oblikoslovnem leksikonu – 

Sloleks, ki se nahaja v spletni obliki. Nastal je na pobudo Centra za jezikovne vire in 

tehnologije Univerze v Ljubljani. Leksikon vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah 

(besedna vrsta, slovnične lastnosti). Pri vsaki besedi so zapisane vse njene pregibne oblike, 

dodani so tudi naglasi in zapisi v mednarodni fonetični pisavi (IPA). Trenutna različica 

Sloleks 2.0 vsebuje 100.802 iztočnic in 2.792.003 posameznih besednih oblik s 

pripadajočimi slovničnimi in naglasnimi značilnostmi (Sloleks 2.0: Slovenski oblikoslovni 

leksikon, 2019). 

2.1.1.4 Sintaksa 

Sintaksa se ukvarja s pravili združevanja besed v besedne zveze in povedi (ASHA, b. d. a; 

Buckley, 2003). » Je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delajo (oz. kako 

so narejene) pravilne povedi in njihovi deli.« (Toporišič, 2004, str. 487). Angleščina je eden 

izmed jezikov, ki pomen posreduje predvsem preko besednega reda, medtem ko so v 

španščini ta pravila bolj fleksibilna (enak besedni red lahko predstavlja trdilno izjavo ali 

vprašanje, razliko pa posredujemo preko intonacije) (Buckley, 2003).  

Nekateri morfologijo in skladnjo poimenujejo z nadpomenko slovnica (Ambridge in Lieven, 

2011; Bishop in Mogford, 1997). Omogočata nam, da iz omejenega števila pomenskih enot 

v našem mentalnem leksikonu razumemo in oblikujemo neskončno število izjav (Gerken, 

2008). Drugi z izrazom sintaksa zajamejo pregibno morfologijo in pravila besednega reda 

(Bishop in Mogford, 1997). Morfologija in sintaksa sta torej med seboj močno povezani.  

2.1.1.5 Pragmatika 

Pragmatika opisuje pravila povezana z rabo jezika med pogovorom oz. v širšem socialnem 

kontekstu (Buckley, 2003). Bates (1976, v Buckley, 2003) in ASHA (b. d. b)  navedeta 

naslednja področja, s katerimi se ukvarja pragmatika: kako se uporabljata jezik in 

komunikacija za sporočanje želenega pomena (npr. kot zahteva, prepričevanje, 

pozdravljanje, …), kako se sporočevalec prilagodi potrebam poslušalca (npr. otroku ali 

odraslemu; kaj poslušalec že ve o temi, …) in kako ljudje uporabljajo jezik in komunikacijo 

za vzdrževanje pogovora (izmenjava vlog, vzdrževanje teme pogovora, uporaba gest, …).   

2.1.2 Jezikovno razumevanje in jezikovno izražanje   

Za razumevanje in izražanje sporočil je nujno, da ima posameznik dobro razviti zmožnosti 

sprejemanja in sporočanja, ki sta nujni za uspešno komunikacijo (Buckley, 2003). V 

nadaljevanju bomo predstavili glavne značilnosti razumevanja in izražanja s poudarkom na 

jezikovnem procesiranju. Predstavili bomo tudi najpogostejše metode, ki se uporabljajo za 

raziskovanje jezikovnega razvoja.  
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2.1.2.1 Jezikovno razumevanje 

─ Procesi  

Jezikovno razumevanje se prične z zaznavo kompleksnega govornega signala (Bishop, 

1997). V preleksikalni fazi se govorni signal analizira na jezikovno relevantne enote npr. 

foneme, zloge. V naslednji (leksikalni) fazi se vzpostavi povezava med analiziranimi 

enotami in že shranjenimi oblikami besed v mentalnem slovarju ter aktivira ustrezne besedne 

kandidate. Sledi aktivacija vsebinskih informacij o besedah (pomena in slovnične kategorije) 

in s tem prepoznavanje besed (Warren, 2013). Procesiranje pa ne poteka le na nivoju besed, 

temveč tudi na nivoju stavka, saj ima lahko posamezna beseda različen pomen glede na 

organiziranost povedi (npr. ali ima vlogo vršilca, trpitelja) (Bishop, 1997). Med 

razumevanjem besed se postopoma oblikuje sintaktična struktura povedi (Warren, 2013). 

Poved je potrebno razdeliti na posamezne besedne zveze, ki predstavljajo določeno 

pomensko enoto, in prepoznati odnose med njimi (Bishop, 1997). Pri tem so nam v pomoč 

označevalci sintaktične strukture npr. slovnični morfemi, vezniki (Warren, 2013), predlogi 

in glagoli (Bishop, 1997). Govorec uporablja različne strategije razčlenjevanja, ki določijo 

vlogo besed znotraj povedi (Warren, 2013). Na interpretacijo pa poleg sintaktične strukture 

vplivajo tudi splošno znanje, kontekst in prepoznavanje komunikacijskega namena govorca 

(Bishop, 1997). 

─ Metode raziskovanja  

Metode, ki preučujejo jezikovno razumevanje, od otrok ne zahtevajo produkcije jezika, 

temveč le določen odziv na predstavljeno poved (Ambridge in Rowland, 2013). Nekatere 

bomo predstavili v nadaljevanju.  

• Igranje prizora (ang. act-out) 

Otrok mora zaigrati prizor, ki ga opiše testator. Metoda je primerna za mlajše otroke, ki 

tvorijo še zelo kratke povedi. Je enostavnejša kot metode, ki preučujejo jezikovno izražanje. 

Vseeno pa je zahtevna, saj je precej obremenjujoča za spomin zaradi načrtovanja dejanj 

(Ambridge in Lieven, 2011). Običajno se uporablja za oceno sintaktičnega znanja 

(Ambridge in Rowland, 2013).  

• Preferenčno gledanje (ang. preferential looking) 

Otrok sliši stavek in nato gleda enega izmed dveh prizorov (eden ustreza slišani povedi, 

drugi je napačen) (Ambridge in Lieven, 2011). Odvisna spremenljivka je čas gledanja 

določenega prizora. Metoda namreč temelji na predpostavki, da otroci dlje gledajo prizor, ki 

ustreza slišani povedi (Ambridge in Rowland, 2013). Naloga je lažja kot igranje prizora. Za 

ocenjevanje učenja besed je primerna že od 6. meseca dalje, za ocenjevanje enostavne 

skladnje pred 2. letom, medtem ko je po 2. letu in pol manj primerna, saj je pri starejših vidni 

odziv manj stabilen kot pri mlajših. Sledenje očem (ang. eye tracking) omogoča še 

podrobnejšo analizo (Ambridge in Lieven, 2011; Ambridge in Rowland, 2013). 
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• Kazanje (ang. pointing) 

Otrok mora pokazati na sliko, prizor ali objekt, ki ustreza slišani povedi. Običajno izbira 

med pravilnim in napačnim odgovorom. V primerjavi s preferenčnim gledanjem je rezultat 

nedvoumen, vendar je naloga težja in posledično neprimerna za otroke, mlajše od dveh let 

(Ambridge in Rowland, 2013).  

Ambridge in Rowland (2013) poudarjata, da je potrebno biti pri oblikovanju nalog, ki 

preverjajo jezikovno razumevanje, posebej pozoren na zadostno število poskusov (ang. 

trials) oz. testnih primerov in sodelujočih (še posebej pri nalogah, ki nudijo le dva odgovora). 

Upoštevati je potrebno tipično stopnjo »osipa« sodelujočih (ang. drop-out rate) in presoditi, 

ali je morda previsoka glede na to, kaj preiskujemo (npr. če trdimo, da so otroci pri določeni 

starosti uspešni pri določeni nalogi, mora biti osip relativno majhen). Zelo pomembno je 

uravnoteženje odgovorov tako, da odstranimo namige, ki bi nakazovali na pravilni odgovor 

(npr. pravilni odgovor vedno na enaki strani). Pomembno je tudi zaporedje prikazanih testnih 

poskusov. Prikaz v bloku (npr. pet tvornih, nato pet trpnih povedi) je najmanj primeren. 

Najpogosteje se uporablja naključno predstavitev.  

2.1.2.2 Jezikovno izražanje  

─ Procesi  

Govorec mora imeti na začetku idejo o tem, kaj želi povedati. Ta se oblikuje v fazi 

konceptualizacije s pomočjo obstoječega znanja o svetu, situaciji in značilnostih 

komunikacije. Rezultat je predjezikovno sporočilo. V fazi formulacije oz. oblikovanja se na 

podlagi slovničnih pravil in leksikona združi ustrezne jezikovne elemente. Sledi faza 

artikulacije, ko izoblikovano sporočilo izgovorimo s pomočjo govornega aparata (Warren, 

2013). Slika 1 prikazuje procese in znanja, ki so vključeni v jezikovno izražanje.  

Slika 1: Procesi jezikovnega izražanja 

 
Prirejeno v slovenski jezik po Garrett, 1980a; Levelt, 1999 v Warren, P. (2013). Introducing Psycholinguistics. 

Cambridge University Press. 

Osredotočili se bomo na fazo formulacije. Tukaj potekata dve vrsti kodiranja. Pri procesu 

slovničnega kodiranja se na podlagi slovničnih pravil tvori ustrezna struktura povedi. V 

procesu fonološkega kodiranja se oblikuje ustrezno zaporedje glasov za izražanje želenega 

sporočila (Warren, 2013).   
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Slovnično kodiranje se naprej deli na dve medsebojno povezani komponenti: funkcionalno 

in pozicijsko procesiranje (Garrett, 1980, v Warren, 2013). Cilj funkcionalnega procesiranja 

je določitev vlog posameznim besedam. Za to je najprej nujen ustrezen leksikalni izbor, t. j. 

izbor leme iz mentalnega slovarja, ki se ji nato določi funkcijo (vršilec, trpitelj, dejanje, …). 

Cilj pozicijskega procesiranja je oblikovanje ustreznega stavčnega okvira, in sicer na podlagi 

slovničnih pravil in tega, kaj želi govorec še dodatno poudariti. V stavčni okvir se nato vstavi 

ustrezno leme za polnopomenske besede (samostalniki, glagoli, pridevniki, prislovi). 

Kasneje se določi nepolnopomenske besede (predlogi, vezniki…) in  tudi slovnične morfeme 

(Warren, 2013).  

Sledi fonološko kodiranje, v katerem se oblikuje fonetični plan, ki ga nato izvedejo govorni 

organi (Warren, 2013).  

─ Metode raziskovanja 

Jezikovno izražanje lahko preučujemo z dvema vrstama metod: metodami, ki temeljijo na 

podatkih, pridobljenih v naravnem okolju, in eksperimentalnimi metodami (Ambridge in 

Lieven, 2011; Ambridge in Rowland, 2013).  

a) Metode, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih v naravnem okolju  

• Snemanje otrokovega spontanega govora (s skrbniki) 

Snemanje se pogosto izvaja skozi daljše obdobje (longitudinalno). Hkrati se lahko posname 

tudi govor skrbnikov, kar omogoča preučevanje vloge jezikovnega inputa v jezikovnem 

razvoju. Čeprav transkripcija zahteva veliko časa, se lahko nabor podatkov ponovno uporabi 

za nadaljnje analize. Pri interpretaciji je potrebna velika previdnost, saj snemanja niso vedno 

pogosta in posledično dobimo le majhen vpogled v otrokovo jezikovno zmožnost (Ambridge 

in Lieven, 2011; Ambridge in Rowland, 2013). 

• Dnevnik, ki ga pišejo skrbniki (ang. caregiver diary) 

Metodo se pogosto kombinira z longitudinalnimi snemanji spontanega govora. Pridobimo 

lahko zelo podrobne podatke o določeni strukturi. Običajno je cilj zabeležiti vse pojavitve te 

strukture (Ambridge in Lieven, 2011; Ambridge in Rowland, 2013). 

• Ček »liste« za otrokove skrbnike (ang. caregiver checklists) 

V kratkem času lahko pridobimo veliko podatkov, ki so razmeroma zanesljivi. Ker pa je med 

skrbniki lahko visoka variabilnost, to otežuje primerjavo med otroki (Ambridge in Lieven, 

2011; Ambridge in Rowland, 2013).  

Zavedati se moramo, da tudi popolno vzorčenje otroškega govora zajame le tisto, kar otrok 

pove. Analizo spontanega govora se zato pogosto primerja z eksperimentalnimi metodami 

raziskovanja, ki preverjajo, ali otrok zmore tvoriti določeno jezikovno strukturo (Ambridge 

in Rowland, 2013).  
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b) Eksperimentalne metode 

• Izzvana produkcija (ang. elicited production) 

Naloge so oblikovane na kontinuumu od manj do bolj strukturiranih, pomembno je, da so 

komunikacijsko smiselne (Ambridge in Rowland, 2013). Običajno mora otrok opisati prizor 

ali dopolniti stavek, pogosto z uporabo nebesede. Metoda omogoča visoko stopnjo nadzora 

nad spremenljivkami, ki jih želimo preučiti, in je uporabna za strukture, ki so v govoru otrok 

manj pogoste (npr. kompleksna vprašanja) (Ambridge in Lieven, 2011). Primerna je za 

otroke po 2. letu starosti (Ambridge in Rowland, 2013), a je za otroke vseeno relativno 

zahtevna. Težave s spominom in tvorjenjem povedi lahko zakrijejo otrokove dejanske 

sposobnosti, prav tako se lahko otroci še vedno izogibajo posameznim jezikovnim 

strukturam (Ambridge in Lieven, 2011).   

• »Sintaktično sprožanje« (ang. syntactic priming) 

Otroku opišemo prizor z rabo določene strukture (npr. trpnika), nato pa je on na vrsti, da 

opiše nov prizor. Če uporabi enako strukturo, je to znak določenega znanja o tej strukturi 

(Ambridge in Lieven, 2011). »Sintaktično sprožanje« se namreč nanaša na fenomen, da bo 

govorec z večjo verjetnostjo uporabil strukturo, ki jo je nedavno uporabil oz. slišal 

(Ambridge in Rowland, 2013). Metoda omogoča visoko stopnjo nadzora nad preučevano 

strukturo. Raba nebesed ni nujna in spominsko je manj zahtevna (Ambridge in Lieven, 

2011). Primerna je za otroke po 3. letu starosti (Ambridge in Rowland, 2013). 

• Ponavljanje/izzvana imitacija (ang. repetition/elicited imitation) 

Otroka prosimo, da ponovi stavek, nato pa analiziramo odstopanja v odgovoru. Stavek, ki 

ga mora ponoviti, je lahko neslovničen, vsebuje nebesede ali je določen del zakrit s kašljem. 

Če otrok popravi ali zamenja manjkajoči element, je to dokaz prisotnosti določenega znanja 

(Ambridge in Lieven, 2011). Ko je stavek predolg ali preveč kompleksen, da bi ga govorec 

lahko shranil v fonološki medpomnilnik, shrani le semantično sporočilo in izjavo ponovno 

oblikuje s pomočjo obstoječih mehanizmov izražanja (Ambridge in Rowland, 2013). Metoda 

se uporablja za izvabljanje struktur, katerim se otroci pogosto izogibajo (npr. k-vprašanja, 

oziralni odvisniki) (Ambridge in Lieven, 2011). Primerna je za otroke starejše od dveh let in 

pol (Ambridge in Rowland, 2013).   

Ambridge in Rowland (2013) tudi tukaj navajata nekaj premislekov, katere je potrebno 

opraviti pri oblikovanju nalog. Smiselno je, da odgovore otrok ne označimo le kot pravilne 

oz. napačne, temveč jih analiziramo tudi glede na tip napake. Tudi če otrok odgovora ni 

podal, je potrebno razlikovati med dejanskim poskusom odgovarjanja, izogibanjem 

odgovoru ali naključno manjkajočimi podatki (npr. zaradi nepozornosti). Presoditi je 

potrebno, ali bomo uporabili prave besede ali nebesede. Prednost nebesed, ki morajo 

upoštevati fonološke značilnosti jezika, je, da lahko preverimo, ali je otrok usvojil oz. 

posplošil določeno pravilo, hkrati pa nalogo otežijo (težja zapomnitev). Avtorja predlagata, 

da se eksperiment, če je to mogoče in seveda smiselno, izvede z obema tipoma besed.  
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2.2 GLAGOLSKE OBLIKE V SLOVENŠČINI 

»Glagoli so besede, ki izražajo dejanje (vrniti se, iskati), stanje (viseti), potek (razpasti, 

bleščati se), obstajanje (biti), zaznavanje (čutiti), spreminjanje (usihanje) in še odnos do 

vsega tega (morati).« (Toporišič, 2004, str. 345). 

Ločimo osebne in neosebne glagolske oblike. Osebne so tiste, ki izražajo osebe oz. določajo 

vršilca dejanja ali nosilca stanja oz. lastnosti. Izražajo tudi čas, naklon in način. Neosebne 

glagolske oblike glagolske osebe ne izražajo (Toporišič, 2004). To so: nedoločnik (delati), 

namenilnik (delat), deležnik (dišeč), deležje (molče) in glagolnik (pisanje) (Ahačič idr., b. 

d.). Glagolske oblike se delijo tudi na nezložene (delam) ali zložene (delal sem) (Toporišič, 

2004). 

Pregibanje glagolov se imenuje spreganje. »Spreganje je izražanje glagolskih oseb pri 

oblikah za čase, naklone6 in načine7 s končnicami (osebili).« (Toporišič, 2004, str. 369). 

Glagoli spreminjajo svojo obliko v osebi8, številu9, času, naklonu in načinu (Grošelj, 2015; 

Toporišič, 2004, str. 256–257). Vsaki osebni glagolski obliki lahko določimo naslednje 

slovnične kategorije: osebo, število, čas, naklon, način, vid10 in prehodnost11 (Ahačič idr., b. 

d.; Grošelj, 2015).  

2.2.1 Glagolski čas 

Glagolski čas je slovnična kategorija glagola, ki se nanaša na način, kako slovnica označuje 

čas dejanja, ki ga označuje glagol (Crystal, 2011). V slovenščini ločimo štiri čase: sedanjik, 

preteklik, predpreteklik in prihodnjik (Toporišič, 2004, str. 345). V nadaljevanju bomo 

predstavili značilnosti glagolskih oblik v sedanjiku in pretekliku, in sicer v povednem 

naklonu in tvornem načinu, katere bomo preverjali v empiričnem delu magistrskega dela.  

 
6 »Naklon je pojem za posebno razmerje govorečega do glagolskega dejanja, stanj, poteka itd.« (Toporišič, 

2004, str. 359). Ločimo povedni (dejanje je realno), velelni (dejanje je zaželeno, zahtevano) in pogojni 

(umišljeno dejanje glede na možnost oz. pogoj njegove uresničitve) (Toporišič, 2004). 

7 »Način je pojem za razmerje med osebkom in (iz) vršilcem dejanja.« (Toporišič, 2004, str. 358). Ločimo 

tvornik (osebek je vršilec dejanja ali nosilec stanja) in trpnik (osebek ni ne vršilec dejanja ne nosilec stanja ali 

poteka). 

8 »Oseba je slovnična kategorija, odsevajoča sporočanjsko razmerje med udeležencema pogovora 

(izmeničnima tvorcema in ogovorjencema) ter neudeležencem pogovora…« (Toporišič, 2004, str. 272). V 

slovenščini ločimo med prvo (govoreči), drugo (ogovorjeni) in tretjo osebo (neudeleženec) (Toporišič, 2004). 

9 Število »… je s končnicami izrazljiva količina za vrednost ena, dve ali tri ali več pri samostalniških in 

nekaterih povedkovniških besedah, na drug način tudi pri osebnih glagolskih oblikah.« (Toporišič, 2004, str. 

271). Slovenščina razlikuje med ednino, dvojino in množino (Toporišič, 2004). 

10 »Glagolski vid je kategorija omejenosti glagolskega dogodka.« (Toporišič, 2004). V slovenščini ločimo 

dovršne (omejeno dejanje) in nedovršne glagole (ne izražajo omejenosti dejanja) (Toporišič, 2004, str. 348). 

11 »O prehodnosti govorimo, če glagolsko dejanje koga/kaj prizadeva: kositi travo, čuditi se takemu 

vprašanju…« (Toporišič, 2004, str. 353). 
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2.2.1.1 Povedni tvorni sedanjik  

Povedni sedanjik ali povedni tvorni sedanjik izraža dejanje, ki se dogaja oz. zgodi 

(Toporišič, 2004, str. 390):  

- v času govorjenja (raba nedovršnih glagolov, dovršnih le v 1. osebi ednine, ko z 

izrekom hkrati opravimo tudi samo dejanje npr. Obljubim, da bom vnaprej bolj 

priden/pazljiv.);  

- ne glede na trenutek govorjenja (brezčasnost) (Zemlja se vrti okoli svoje osi.);   

- za trenutkom govorjenja (prihodnost) (Jutri gremo na morje.);   

- pred trenutkom govorjenja (preteklost) (Včeraj vam sedim pred hišo, ko jo na vrt 

primaha srna z mladičem.) 

Sedanjik lahko izraža tudi zaželena in možna dejanja (Gremo domov, fantje!), v odvisnikih 

izraža istočasnost glede na dejanje nadrednega stavka (Janez pravi/je rekel/bo trdil, da ima 

dobro službo) in zadobnost glede na dejanje nadrednega stavka (Pravijo/so pravili/bodo 

pravili, da najhujše šele pride.) ter neaktualnost dejanja (Sodelujem tudi pri pripravi novega 

pravopisa.) (Toporišič, 2004, str. 390). 

Toporišič (2004, str. 362) razdeli glagole glede na končaje v sedanjiški obliki v pet skupin: 

glagoli na -am (del-am), -im (krož-im), -jem (pi-jem), -em (tres-em) in -m (je-m). Po opisanih 

vzorcih lahko tvorimo sedanjiške oblike skoraj za vse glagole. Skupina -am je največja, 

najpogostejša in najbolj pravilna, saj običajno sprejme novo nastale glagole (Rus, 2008).   

Tvorni povedni sedanjik je nezložena glagolska oblika (Ahačič idr., b. d.). Končniški 

morfem vsebuje hkrati informacijo o času in ujemanju (Rus, 2008). Spregatvena vzorca za 

sedanjik sta dva (Toporišič, 2004, str. 369): 

a) navadni (velja načeloma za vse glagole; tabela 1) 

Tabela 1: Navadni sedanjiški spregatveni vzorec 

oseba/število  ednina dvojina množina 

1. oseba -m -va -mo 

2. oseba -š -ta -te 

3. oseba  - -ta -jo 

Toporišič, J. (2004). Slovenska slovnica (4., prenovljena in razširjena izd.). Obzorja. 

b) posebni (velja za glagole, ki se končajo na -m; tabela 2) 

Tabela 2: Posebni sedanjiški spregatveni vzorec 

oseba/število  ednina dvojina množina 

1. oseba -m -va -mo 

2. oseba -š -sta -te 

3. oseba  - -sta -do 

Toporišič, J. (2004). Slovenska slovnica (4., prenovljena in razširjena izd.). Obzorja. 
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Posebnosti so tudi pri spreganju pomožnika sem (glagol biti), in sicer v 1. in 2. osebi ednine 

in v 3. osebi množine: s-em, s-i, je-, s-va, s-ta, s-ta, s-mo, s-mo, s-te, s-o (Toporišič, 2004, 

str. 369).  

Glagoli, ki označujejo sedanji čas, so v večini primerov nedovršni glagoli (označujejo 

neomejeno dejanje). Dovršni glagoli v sedanjiku so zelo redki (Toporišič, 2004, str. 348). 

2.2.1.2 Povedni tvorni preteklik  

S preteklikom izražamo (Toporišič, 2004, str. 398-399):  

- dejanje oz. stanje pred trenutkom govorjenja (značilno za pripovedovanje);  

- stanje po končanem dejanju (Sem že pospravila → je že pospravljeno) in  

-  preddobnost za stavki z glagoli rekanja ali mišljenja (Pravi (pravil je), da je imel 

delo).  

Preteklik se lahko uporabi tudi namesto velelnika, ki je pogosto izgovorjen z večjo čustveno 

prizadetostjo (Da mi tega nisi več storil!) (Toporišič, 2004, str. 399).  

Preteklik je zložena glagolska oblika, ki jo dobimo, če opisnemu deležniku na -l12 dodamo 

ustrezno obliko povednega sedanjika pomožnega glagola biti (sem delal) (Ahačič idr., b. d.; 

Toporišič, 2004, str. 387–388). Opisni deležnik spreminja svojo obliko glede na spol (delal 

– delala - delalo) in število (delal – delala – delali) (Toporišič, 2004, str. 257).  

Glagoli, ki označujejo pretekli čas, so lahko dovršni ali nedovršni (Toporišič, 2004, str. 348). 

2.2.2 Ujemalne značilnosti glagola 

Glagol oz. bolj natančno osebna glagolska oblika opravlja v stavku vlogo povedka 

(Toporišič, 2004, str. 611). Povedek je stavčni člen13, ki izraža dejanje, stanje, potek, 

značilnost, število ipd., glede na čas, naklon in način (Toporišič, 2004, str. 611). Znotraj 

stavka ima osrednji položaj, saj se povezuje z glavnimi stavčnimi členi (osebkom na levi, 

predmetom ter prislovnim določilom na desni, posredno lahko tudi s povedkovim 

prilastkom) (Toporišič, 2004, str. 613). V nadaljevanju se bomo osredotočili na značilnosti 

ujemanja povedka z osebkom.  

Osebek je vršilec dejanja, nosilec stanja ali poteka, lahko je tudi orodje. Po obliki je to 

običajno samostalniška besedna zveza v imenovalniku, lahko tudi v drugih sklonih. Osebek 

 
12 »Opisni deležnik na -l se uporablja za opisovanje tvornih časov (delal sem, delal bom, delal sem bil) in 

naklonov (delal bi, delal bi bil).« (Toporišič, 2004, str. 404). 

13 Stavek je zgrajen iz stavčnih členov. To so: osebek ali subjekt, povedek ali predikat, predmet ali objekt, 

prislovno določilo ali adverbiale, povedkov prilastek ali verbalni atribut, prilastek ali atribut in povedkovo 

določilo ali predikatno določilo (Toporišič, 2004, str. 555). 
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od povedka zahteva ujemanje v osebi, številu, spolu14 in sklonu15. Izražati mora vse lastnosti 

samostalnika oz. samostalniške besedne zveze, ki predstavlja osebek znotraj stavka 

(Toporišič, 2004, str. 606-611). Pri zloženih glagolskih oblikah (npr. preteklik) se pomožni 

glagol biti ujema z osebkom v osebi in številu, opisni deležnik pa v številu in spolu (Rus in 

Chandra, 2005).  

Osebek navadno določa povedku 3. osebo, razen če je na mestu osebka osebni zaimek za 1. 

ali 2. osebo. Število glagolske oblike se večinoma ravna po številu osebka. Če je osebek 

priredno zložen, se običajno uporablja osebna glagolska oblika glede na število jeder 

zloženega osebka, torej v dvojini ali množini (Borut in Meta pridno študirata). Če jedro 

priredno zloženega osebka sestavljata osebka različnega spola, se uporabi pridevniška oblika 

povedka v moškem spolu (Tona in Reza sta šla v vinograd). Sklon osebka prevzame 

povedkovo določilo16 znotraj povedka; to je običajno imenovalnik (Tone je kovač) 

(Toporišič, 2004, str. 608–611).  

Toporišič (2004) navaja tudi določene izjeme, ki pa za potrebe našega magistrskega dela 

niso ključne, navedli smo le najpogostejše značilnosti ujemanja povedka z osebkom.  

2.3 ZNAČILNOSTI MORFOLOŠKEGA RAZVOJA V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 

2.3.1 Dejavniki  

Na usvajanje morfologije vplivajo morfološke značilnosti jezika oz. značilnosti morfemov, 

pomembno vlogo ima tudi pogostost jezikovnih oblik v otrokovem okolju. Omenjene 

dejavnike bomo predstavili v nadaljevanju.  

2.3.1.1 Tipologija jezika 

Jezik lahko na podlagi morfoloških značilnosti tradicionalno razvrstimo v tri glavne tipe, ki 

so se izoblikovali že na začetku 19. stoletja. To so fuzijski, aglutinacijski in izolacijski tip 

jezika. Glavni kriterij delitve je struktura besede (Gagarina, 2014; Iacobini, 2006). V 

nadaljevanju bomo predstavili glavne značilnosti posameznega tipa.  

a) Fuzijski ali pregibni tip (ang. fusional ali inflectional type) 

Beseda se tvori tako, da se osnovi doda pregibni morfem (ali več morfemov), ki ima 

določeno slovnično funkcijo. Izražanje ujemanja med besedami ima običajno pomembno 

 
14 »Spol je lastnost samostalniške besede, ki od pridevniške in pregibne povedkovniške besede (deloma tudi 

samostalniške) zahteva oblikovno istovetnost…« (Toporišič, 2004, str. 266). V slovenščini ločimo moški, 

ženski in srednji spol (Toporišič, 2004). 

15 »Sklon je pregibna oblika samostalniške ali pridevniške besede, pa tudi opisnih deležnikov.« (Toporišič, 

2004, str. 267). V slovenščini ločimo 6 sklonov: imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik 

(Toporišič, 2004). 

16 Povedkovo določilo imajo ob sebi glagoli z oslabljenim pomenom in naklonski glagoli. Povedkovo določilo 

lahko sestavljajo samostalnik, pridevnik ali prislov (Ahačič idr., b. d.).  
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vlogo. Meje med morfemi znotraj besede so lahko težje določljive, saj se lahko morfem v 

različnih fonemskih okoljih različno realizira17 (Iacobini, 2006). En morfem lahko nosi več 

morfoloških pomenov skupaj npr. spol, število, sklon (Ambridge in Lieven, 2011; Gagarina, 

2014; Iacobini, 2006). Razlikovanje med besednimi vrstami je maksimalno. Pregibanje je 

bogato, tako v številu pregibnih razredov (ang. inflectional classes) in v velikosti 

posameznih paradigm. Osnovna oblika besede se lahko pri pregibanju povsem spremeni 

(ang. stem suppletion; nepravilni glagoli v angleščini imajo lahko povsem drugačno obliko 

kot osnovna oblika glagola npr. go (grem) – went (sem šel)) (Iacobini, 2006). Primeri 

jezikov: latinščina, grščina, ruščina oz. večina indoevropskih jezikov (Ambridge in Lieven, 

2011; Comrie, 2005).  

b) Aglutinacijski tip (ang. agglutinating type) 

Osnovi se doda jasno ločljivo zaporedje morfemov, kjer ima vsak morfem svoj oz. ločen 

pomen (Ambridge in Lieven, 2011; Gagarina, 2014; Iacobini, 2006). Meje med morfemi 

znotraj besede se enostavno določi. Vsak morfem ima le en pomen (Comrie, 2005; Iacobini, 

2006). Razlikovanje med besednimi vrstami je minimalno. Enak morfem se lahko pojavi pri 

različnih osnovah. Ni pregibnih razredov, med spoli se ne razlikuje. Besedni red je relativno 

stalen in izražanje ujemanja skoraj povsem odsotno (Iacobini, 2006). Primera jezikov: 

turščina, finščina (Behrens, 2009; Comrie, 2005; Dressler, 2007; Gagarina, 2014).  

c) Izolacijski tip (ang. the isolating type) 

Celotno besedo sestavlja en morfem, ki je nespremenljiv (Gagarina, 2014; Iacobini, 2006). 

Položaj v povedi je tisti, ki izraža odnos med besedami. Pomen in funkcija besede je odvisna 

predvsem od sintagmatskega konteksta (zaporedja besed oz. površinske strukture povedi). 

Morfemi in meje med njimi so semantično in fonološko lahko določljivi. Razlikovanje med 

besednimi vrstami oz. slovničnimi kategorijami ni jasno izraženo. Besedni red je rigiden 

(Iacobini, 2006). Primera jezikov: kitajščina, vietnamščina (Behrens, 2009; Comrie, 2005; 

Gagarina, 2014).  

Izolacijski jeziki se imenujejo tudi analitični jeziki (celotna beseda predstavlja en morfem), 

med sintetične jezike (besedi se lahko doda več morfemov) pa se uvrščata aglutinacijski in 

fuzijski tip (Comrie, 2005). V moderni tipološki lingvistiki se sicer nagibajo k razvrščanju 

jezikov na podlagi več dimenzij hkrati. Morfologija ni torej osnovno merilo klasifikacije, 

temveč le eden izmed glavnih nivojev, na podlagi katerih lahko opišemo določen jezik. 

Vseeno pa tradicionalna delitev omogoča hitro prepoznavanje glavnih značilnosti jezikov z 

določenimi omejitvami (Iacobini, 2006). V večini jezikov lahko namreč najdemo elemente 

vseh omenjenih tipov, ne le enega (Comrie, 2005). Jezike se zato razvršča tudi glede na 

stopnjo približevanja morfološko idealnemu tipu (Skalička, 1979, v Dressler, 2007) npr. 

turščina se najbolj približuje idealnemu aglutinacijskemu tipu, finščina manj (Dressler, 

2007).  

 
17 Morfem je abstraktna enota, njegova realizacija v govoru se imenuje morf (ang. morph). Večina morfemov 

je realizirana z enim morfom, nekateri tudi z več, odvisno od položaja v besedi ali povedi. Imenujejo se 

alomorfi (Crystal, 2011).  
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V tabeli 3 so jeziki razvrščeni glede na približevanje določenemu idealnemu tipu, ki so jo 

oblikovali Bittner idr. (2003) pri preučevanju morfološkega razvoja otrok med prvim in 

tretjim letom starosti v spodaj zapisanih jezikih.  

Tabela 3: Razpored jezikov glede na približevanje morfološko idealnemu tipu 

pregibni-fuzijski tip  izolacijski tip 

litovščina – grščina – ruščina – hrvaščina – italijanščina – španščina – jezik Majev18 – 

nemščina – nizozemščina – francoščina – angleščina 

aglutinacijski tip    pregibno-fuzijski tip   

turščina – finščina – jezik Majev – ostali jeziki 

Prirejeno po Bittner, D., Dressler, W. U. in Kilani-Schoch, M. (Ur.). (2003). Development of Verb Inflection 

in First Language Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective. De Gruyter Mouton. 

https://doi.org/10.1515/9783110899832 

Čeprav se jezik v splošnem približuje določenemu tipu, pa se lahko pojavljajo tudi tipološke 

razlike v posameznih komponentah (pregibne) morfologije (Skalička, 1979, v Dressler, 

2007). To lahko vidimo v tabeli 4, ki razvršča jezike glede na tipološke značilnosti glagolske 

oz. samostalniške morfologije npr. v ruščini je pregibanje samostalnika bolj bogato kot v 

grščini, medtem ko je pri pregibanju glagola ravno obratno (Dressler, 2007). V francoščini 

se pregibanje samostalnika bolj približuje izolacijskemu tipu, medtem ko pregibanje glagola 

bolj pregibnemu tipu (Dressler, 2005).   

Tabela 4: Razpored jezikov glede na tipološke značilnosti pregibanja glagola in 

samostalnika 

 Pregibanje samostalnika 

(ang. noun inflection) 

Pregibanje glagola 

(ang. verb inflection) 

Aglutinacijski jeziki turščina > finščina > jezik Majev  
turščina > jukanščina > 

finščina 

Močno pregibni 

jeziki 
hrvaščina > ruščina > grščina hrvaščina > grščina > ruščina 

Šibko pregibni jeziki  
nemščina > nizozemščina >>> 

francoščina 

nemščina > nizozemščina > 

francoščina 

Dressler, W. U. (2007). Introduction. V S. Laaha in S. Gillis (Ur.), Typological perspectives on the acquisition 

of noun and verb morphology (str. 3–9). University of Antwerp. https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua  

Kljub različnim morfološkim sistemom, poteka morfološki razvoj v podobnem zaporedju, 

razlike so predvsem v hitrosti. V splošnem velja, da bolj kot ima jezik bogato morfologijo 

in transparentno povezavo med obliko in pomenom, hitreje poteka usvajanje morfologije 

(Deen, 2018; Gagarina, 2014). Bogata oz. raznovrstna morfologija19 (ang. morphological 

richness) se definira kot število morfoloških kategorij in vzorcev, ki nastanejo med 

pregibanjem (Dressler, 2004, v Dressler, 2007) in spodbuja otroka, da je nanjo bolj pozoren, 

 
18 ang. Yucateco Maya 

19 Ločimo paradigmatsko (povprečna velikost paradigm) in sintagmatsko bogato morfologijo (število 

morfemov, ki sestavlja pregibno besedo) (Dressler, 2007).  

https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua
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saj opravlja delo, ki ga v morfološko manj bogatih jezikih opravlja sintaksa (Dressler, 2007; 

Dressler idr., 2007). Transparentnost oz. razvidnost20 se definira kot odsotnost morfološko 

pogojenih sprememb znotraj določene paradigme (Dressler idr., 1996, v Hržica, 2012). V 

turščini, ki ima bogato, zelo pravilno in transparentno morfologijo, otroci najhitreje usvojijo 

pregibno morfologijo (Clark in Berman, 2004; Gagarina, 2014). Hrvaščina, ruščina in 

finščina imajo povprečno bogato morfologijo in povprečno transparentnost oblike s 

pomenom, zato je razvoj počasnejši kot v turščini. V najmanj morfološko bogatih jezikih kot 

so nizozemščina, francoščina in nemščina je razvoj najpočasnejši (Gagarina, 2014). Kot že 

omenjeno se lahko pojavljajo tipološke razlike tudi znotraj jezika. V francoščini je 

pregibanje glagola bolj bogato kot pregibanje samostalnika, zato značilnosti prvega otroci 

prepoznajo in usvojijo hitreje, čeprav so v velikem številu jezikov samostalniki tisti, katerih 

značilnosti načeloma usvojijo prej npr. v nemščini, litovščini, italijanščini (Dressler, 2005).  

2.3.1.2 Značilnosti morfemov  

Vsako pregibanje oz. modulacija besede poveča njeno kompleksnost (Clark in Berman, 

2004). Na hitrost in zaporedje usvajanja morfemov vpliva predvsem kompleksnost 

morfemov, ki jo določata tako oblika kot pomen (Clark, 2017).  

Kompleksnost pomena se lahko kaže na različne načine (Clark in Berman, 2004):  

- popolna oz. jasna transparentnost pomena, kjer je modulacija pomena označena z 

enim morfemom (npr. angleški morfem -ed za preteklik); 

- povečana kompleksnost brez očitnih morfoloških sprememb (npr. angleška 

množinska oblika samostalnika sheep - ovce, ki je enaka edninski obliki sheep - 

ovca); 

- več modulacij pomena določenega morfema (npr. angleški morfem -s, ki se uporablja 

za izražanje 3. osebe ednina sedanjik, svojino in množino samostalnika).  

Kompleksnost oblike (število in vrste sprememb, ki so potrebne za označevanje določenega 

pomena) se lahko analizira z različnih vidikov (Clark in Berman, 2004):  

- katere slovnične kategorije se označujejo v jeziku (sklon, spol, čas, število, …); 

- kako obstoječe strukture označujejo pomen (število različnih elementov; število 

oblik, ki nosijo več kot en pomen znotraj določene paradigme; težavnost analize oz. 

prepoznavanja morfemov znotraj besede); 

- konsistentnost povezave oblika-pomen med semantičnimi področji.  

Posamezna področja pregibne morfologije znotraj jezika se lahko glede na opisane dejavnike 

močno razlikujejo, posledično pa otroci določena pravila usvojijo hitreje, za druge pa 

potrebujejo dlje časa (Clark in Berman, 2004). V splošnem velja, da bolj kot je modulacija 

transparentna oz. razvidna, hitreje bo potekalo usvajanje (Clark in Berman, 2004). Usvajanje 

določenega morfema oz. morfoloških značilnosti jezika bo trajalo dlje (Clark, 2017): 

 
20 Zveza med angleškima besedama fife (pet) in njeno množinsko obliko fifes (petke) je transparentna, medtem 

ko med besedama wife (žena) in wives (žene) ni, saj se je fonem /f/ spremenil v /v/ (Dressler, 2007).  
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- če je meja med osnovo in pregibnim morfemom zaradi morfofonoloških pravil 

nejasna, (več težav pri prepoznavanju obeh enot); 

- če je potrebno vstaviti pomen v nekontinuirane elemente (npr. morfem, ki označuje 

sklon in predlog); 

- če je morfem semantično bolj kompleksen (najprej se usvoji morfem, ki označuje 

pomen x, nato morfem, ki označuje x+y; x in y predstavljata različna pomena);  

- če je morfem na začetku besede (predpona), kot pa če je na koncu (pripona) (otroci 

lažje procesirajo informacije na koncu besede);  

- če se enak pomen x izraža s številnimi različnimi oblikami (npr. spreminjanje oblike 

oz. končnice glede na spol in število samostalnika, kateremu pripada) (Clark, 2017). 

Tipologije jezikov in značilnosti morfemov smo zaradi lažjega opisa predstavili ločeno, 

vendar sta med seboj povezani, saj so značilnosti morfemov tiste, ki določajo tipološke 

značilnosti jezikov.  

2.3.1.3 Vpliv pogostosti 

Učinek pogostosti (ang. frequency effect) se prepoznava na vseh domenah jezikovnega 

razvoja, vprašanje pa je, kako se kaže njen vpliv (Ambridge idr., 2015; Gagarina, 2014). V 

povezavi s pregibno morfologijo se omenjata dve vrsti pogostosti. Pogostost pojavitve (ang. 

token frequency) je definirana na nivoju posamezne besede. Zajema število pojavitev 

določene besede in olajša priklic te besede iz spomina. Pogostost tipa (ang. type frequency) 

pa predstavlja število različnih besed (npr. glagolov), ki sledijo določenemu morfološkemu 

vzorcu npr. v angleščini se preteklik največkrat izraža z dodajanjem morfema -ed. Visoka 

pogostost tipa je lahko povezana tudi z večjo produktivnostjo (»odprtostjo« za sprejemanje 

novih besed, ki se pregibajo na enak način), ni pa nujno (Ambridge idr., 2015; Diessel, 

2014). Prvi morfemi, ki jih otrok uporabi, se ponavadi pojavljajo v največ različnih tipih 

besed (ang. type frequency) (Guillaume, 1927, v Clark, 2017) in predstavljajo najpogostejše 

paradigme v tem jeziku (Clark, 2017). 

Pogostost oblike vpliva tudi na pojavnost napak. Pri oblikah, ki imajo visoko frekvenco 

pojavljanja, je stopnja napak praviloma nižja. Tretja oseba ednine pri glagolih je skoraj 

vedno najpogostejša oblika v jezikovnem inputu in posledično v kontekstu, ki to obliko 

zahteva, tudi pravilno uporabljena. Po drugi strani pa lahko visoka pojavnost oblike vodi do 

napačne rabe te v kontekstu, ki zahteva podobno, a manj pogosto obliko. Tretja oseba ednine 

pri glagolu se pogosto uporablja tudi v kontekstu, ki sicer zahteva tretjo osebo množine 

(Ambridge idr., 2015).  

2.3.2 Načini usvajanja  

Pri oblikovanju teorije usvajanja jezika, predvsem njegove slovnice, se pojavljata dve 

vprašanji: kako izgleda slovnica jezika oz. kakšna je narava osnovnega sistema in kako 

poteka njeno usvajanje (Ambridge in Lieven, 2011). Na eni strani so predstavniki teorij, ki 

dajejo večji poudarek naravi oz. prirojenim mehanizmom (nativisti, generativisti), drugi pa 

vzgoji, izkušnjam in splošnim mehanizmom učenja (empiristi, konstruktivisti, 



18 

 

funkcionalisti) (Ambridge in Lieven, 2011; Kranjc, 1999; Marjanovič Umek in Fekonja, 

2009).  

Na področju morfologije se tako postavljata vprašanji, ali obstajajo že vnaprej vrojeni 

morfološki parametri in ali so slovnične kategorije predvsem prirojene ali naučene 

(Gagarina, 2014). V nadaljevanju bomo kratko predstavili pristopa, ki se v literaturi o 

morfološkem razvoju najpogosteje omenjata. 

Generativisti-nativisti pravijo, da ima otrok določeno jezikovno znanje že od rojstva. 

Vrojeno znanje zajema poznavanje strukture stavka (sintaktičnih kategorij in osnovnih pravil 

za kombiniranje teh v besedne zveze in povedi), principe oz. načela in parametre21. Vse 

skupaj se imenuje univerzalna slovnica, ki je primerna za vse jezike (Ambridge in Lieven, 

2011). Znanje pregibne morfologije zajema znanje formalnih pravil, ki določajo 

funkcioniranje leksikalnih enot (npr. dodajanje končnice -s za tvorjenje množine 

samostalnika v angleškem jeziku) in znanje o slovničnih kategorijah (npr. samostalnik, 

glagol) (Gagarina, 2014).  

Konstruktivisti predvidevajo, da je jezikovno znanje odraslega govorca inventar 

konstrukcij različnih velikosti na različnih nivojih abstrakcije. Vsaka semantična struktura 

oz. oblika, ki ima določen pomen, se pojmuje kot konstrukcijo ne glede na njeno dolžino. 

Naučimo se jih na podlagi jezikovnega inputa oz. jezikovne rabe (Ambridge in Lieven, 

2011). Slovnične kategorije kot tudi morfološka pravila se torej usvojijo postopoma preko 

shranjenih oz. naučenih oblik besed (npr. otrok tvori ustrezno množinsko obliko angleške 

besede hook (kljuka) na podlagi analogije z besedo book (knjiga) → books (knjige); hook 

(kljuka) → hooks (kljuke)) (Gagarina, 2014).  

Konstruktivisti predvidevajo, da lahko otroci celoten sistem usvojijo s pomočjo analogije 

preko že usvojenih oblik besed. Generativisti-nativisti pa pravijo, da ta proces ni dovolj, in 

da je potrebno določeno (prirojeno) formalno pravilo (Ambridge in Lieven, 2011).  

2.3.2.1 Modeli procesiranja  

Na podlagi opisanih pristopov sta se oblikovala dva modela procesiranja, ki poskušata 

razložiti proces izražanja pravilnih in nepravilnih pregibnih oblik besed ter temeljita 

predvsem na tvorjenju angleškega preteklika. 

Model »dveh poti« (ang. the dual route/mechanism model) razdeli človeški procesor v dva 

modula. Prvi je odgovoren za pravilno pregibanje besed (Behrens, 2009). Morfologija se 

procesira s pomočjo pravil t. j. dodajanjem ustreznega pregibnega morfema osnovi (Clahsen, 

1999a, Marcus, 2000, Marcus idr., 1992, Pinker, 1999, Pinker in Prince, 1991, v Behrens, 

2009). Drugi modul shranjuje nepravilne oblike besed kot celote v mentalnem leksikonu. 

Govorec najprej preišče shranjen nabor nepravilnih oblik v mentalnem leksikonu. Če iskane 

besede ne najde (težave s priklicem, nepravilna oblika besede ne obstaja), tvori pravilno 

 
21 Principi oz. načela so nespremenljive značilnosti človeškega jezika, ki veljajo za vse svetovne jezike. 

Parametri pa se med jeziki razlikujejo, saj se »nastavijo« na podlagi inputa oz. značilnosti jezika, ki ga usvajajo 

(Brown, 2007).  
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obliko besede z upoštevanjem privzetega pravila (ang. default rule, npr. dodajanje morfema 

-ed za tvorjenje angleškega preteklika) (Behrens, 2009).  

Model »ene poti« (ang. single route/mechanism model) ne razlikuje med pravilno in 

nepravilno morfologijo, temveč se ju otroci učijo s pomočjo generalizacije oz. fonološke 

analogije preko jezikovnega inputa (Elman idr., 1996, v Behrens, 2009). Katero obliko bo 

tvoril, je odvisno od števila shranjenih oblik posameznega morfološkega vzorca (npr. števila 

glagolov, ki imajo morfem -ed) in kako na voljo so besede za analogijo oz. priklic (Ambridge 

in Lieven, 2011).  

Čeprav se rezultati dosedanjih raziskav morda bolj nagibajo k modelu »ene poti«, saj ima 

model »dveh poti« težave pri aplikaciji na morfološko bogate jezike, ki (morda) nimajo 

privzetega pravila oz. v katerih težje prepoznavamo pravilno in nepravilno morfologijo, pa 

so potrebne še nadaljnje raziskave (Ambridge in Lieven, 2011; Nicoladis, 2014).  

2.3.3 Stopnje razvoja 

Otroci pričnejo usvajati značilnosti pregibne morfologije, ko začnejo tvoriti prve besede. Da 

določen morfem tudi uporabijo, pa lahko preteče kar nekaj časa. To je odvisno od že 

omenjene kompleksnosti morfemov, tipologije jezika in pogostosti jezikovnega vnosa. 

Otrok mora najprej analizirati strukturo slišane besede, prepoznati osnovo in pregibni 

morfem, jima določiti pomen, nato pa ju lahko uporabi za tvorjenje novih besed. Ugotoviti 

mora tudi, v katero paradigmo spada določena beseda npr. če hoče tvoriti množino 

določenega samostalnika, mora vedeti ali ima ta pravilno ali nepravilno množinsko obliko 

(Clark, 2017). Prve pregibne morfeme v različnih kontekstih pričnejo otroci uporabljati 

nekje med 18. in 24. mesecem starosti (Clark in Berman, 2004).   

Morfološki razvoj lahko razdelimo na tri stopnje (Dressler in Karpf, 1995, v Bittner idr., 

2003; Dressler, 2005):  

1. stopnja: predmorfologija (ang. premorphology) 

Stopnja predmorfologije zajema obdobje, preden otrok odkrije slovnično morfologijo. 

Besede tvori kot direktno naučene oz. zapomnjene oblike (ang. rote-learned forms). 

Nobeden izmed sistemov slovnične morfologije se še ni ločil od splošnega kognitivnega 

sistema. Besede, ne glede na obliko, so del mentalnega leksikona. S povečevanjem leksikona 

in vse večjo zahtevo po uporabi morfologije za označevanje sintaktičnih kategorij pa 

globalni sistem postane disfunkcionalen (Dressler in Karpf, 1995, v Bittner idr., 2003). Otrok 

običajno tvori oblike, ki se v govoru okolja pogosto pojavljajo. Med besednimi vrstami na 

tej stopnji težko razlikujemo (Dressler, 2005).  

2. stopnja: protomorfologija (ang. protomorphology) 

Otrok začne preko naučenih oblik besed prepoznavati in rekonstruirati morfološke vzorce 

oz. pravila. Primitivni sistem morfologije se loči od fonologije, sintakse in leksikona. V tej 

fazi je med otroci tudi največ razlik (Dressler in Karpf, 1995, v Bittner idr., 2003; Dressler, 

2005). Da je otrok začel prepoznavati morfologijo jezika, si lahko pomagamo s konceptom 
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miniparadigm (okrnjenih spregatvenih vzorcev) (Bittner idr., 2003; Gagarina, 2014). 

Miniparadigma je neizoliran22 nabor minimalno treh fonološko različnih pregibnih oblik 

enake leme oz. slovarske enote, ki jih otrok uporabi spontano v različnih sintaktičnih 

kontekstih ali situacijah znotraj enega meseca (Kilani-Schoch in Dressler, 2002, v Bittner 

idr., 2003). Ko otrokov korpus vsebuje vsaj eno tričlansko miniparadigmo in nekaj dvo-

članskih mini-paradigm, lahko sklepamo, da je otrok začel posploševati med ponavljajočimi 

oblikami in pomeni (Dressler idr., 2003).  

3. stopnja: stopnja modularizirane morfologije (ang. modularised morphology) 

V prvem delu omenjene stopnje se otrokov morfološki sistem kvalitativno približa 

odraslemu. S povečevanjem leksikona se povečuje kompleksnost sistema. Morfološki sistem 

se še naprej razcepi na podmodule, in sicer na pregibanje in derivacijo (Kilani-Schoch in 

Dressler, 2002, v Bittner idr., 2003).  

2.3.3.1 Produktivna raba in napake posploševanja 

Pri raziskovanju morfološkega razvoja želimo ugotoviti, kdaj otrok določen morfem usvoji 

oz. uporablja produktivno (Gagarina, 2014). Produktivna raba morfemov pomeni, da se 

otrok zaveda notranje strukture besede, posplošuje in ta posploševanja uporablja v novih 

kontekstih (pri različnih besedah). Zdi se, da je najbolj nedvoumen kriterij produktivnosti 

raba, ki je podobna rabi odrasle osebe (Behrens, 2009). Brown (1973, v Behrens, 2009) je 

predvidel, da je otrok določen morfem usvojil, ko ga je uporabljal z vsaj 90 % uspešnostjo 

v zahtevanih kontekstih v treh zaporednih govornih vzorcih. Poudariti je potrebno, da je 

postavitev kvantitativne meje le operacijski kriterij; jasna meja, ki bi določala, kdaj je 

določen morfem dejansko usvojen, žal ne obstaja. Pojavi se namreč vprašanje, ali otrok, ki 

določen morfem uporablja z manj kot 90 % uspešnostjo res nima morfološkega znanja. 

Sodobni raziskovalci si zato postavijo tudi nižji kriterij, pogosto med 70 % in 90 % 

uspešnostjo (Deen, 2018).  

Bolj jasen znak produktivne rabe so napake posploševanja (ang. overgeneralization ali over-

regularization errors) (Ambridge in Lieven, 2011; Behrens, 2009), ko otroci na podlagi 

obstoječih morfoloških pravil jezika tvorijo oblike besed, ki sicer v njihovem jeziku ne 

obstajajo (Gagarina, 2014).  

Wug test (ang. The Wug Test) je bil prvi eksperiment, ki je dokazal, da so angleško govoreči 

otroci produktivni pri rabi morfoloških pravil in jih zmorejo posplošiti oz. uporabiti tudi pri 

besedah, ki jih niso še nikoli slišali. To je bil hkrati dokaz, da pri usvajanju jezika ne gre le 

za enostavno posnemanje jezika odraslih (Gleason, 2014). Berko (1958, v Gleason, 2014) je 

otrokom predstavila slike predmetov, ki so bili poimenovani z nebesedo v edninski obliki 

(»This is wug.« To je wug. ). Otroci so nato videli sliko z dvema predmetoma in dopolnili 

stavek (»This are two __.« To sta dva ____.) z ustrezno množinsko obliko (»…wugs«) na 

podlagi pravila za tvorjenje množine v angleškem jeziku (dodajanje morfema -s) (Slika 2). 

 
22 Neizoliran nabor oblik pomeni, da smo v otrokovem jezikovnem izražanju našli več kot en tip besede, ki 

imajo določen pregibni morfem, tj. da ima enako končnico vsaj še en glagol, ki se pregiba na enak način 

(Bittner idr., 2003).  
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Opisan princip eksperimenta se danes zelo pogosto uporablja kot metoda raziskovanja. Je 

tudi najenostavnejši in direktni način ocenjevanja otrokove produktivnosti (Gleason, 2014; 

Lignos in Yang, 2016).    

Slika 2: Izvabljanje množinske oblike samostalnika v WUG testu 

 

Gleason (2006) v Gleason, J. B. (2014). Wug Test and the Elicited Production Paradigm. V P. Brooks in V. 

Kempe (Ur.), Encyclopedia of language development (str. 686–687). SAGE Reference. 

Zdi se, da poteka morfološki razvoj v obliki črke U (ang. U-shaped development) (Gagarina, 

2014; Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2002), ki so ga prepoznali predvsem pri usvajanju 

angleškega preteklika, kjer otroci najprej ustrezno tvorijo nepravilne glagole v preteklem 

času, ki jih kot celote prikličejo iz spomina (npr. went (je šel)). Nato pričnejo uporabljati 

pravila za tvorjenje pravilnih oblik glagola v pretekliku (dodajo končnico -ed), posledično 

pa naredijo napako posploševanja (npr. goed). Pri tem seveda ne ostanejo, temveč ponovno 

tvorijo ustrezno nepravilno obliko glagola, saj se naučijo, da v jeziku obstajajo pravilne in 

nepravilne oblike (Gagarina, 2014). Potrebno je poudariti, da je to poenostavljen opis, saj je 

analiza različnih baz podatkov govora angleško govorečih otrok pokazala, da je povprečje 

napak le 2,5 %, poleg napak pa se pojavlja tudi ustrezna raba enakega glagola, ki celo 

prevladuje. Posledično je bolj verjetno, da poteka morfološki razvoj postopoma. 

Inkonsistentna raba pa je bolj posledica prevelike obremenitve jezikovne produkcije 

(Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2002).  

Napake posploševanja so prepoznali tudi v drugih jezikih. Teh otroci ne tvorijo le na podlagi 

(privzetih) pravil jezika, temveč tudi glede na podobnosti med besedami v izgovorjavi in 

pomenu. V francoščini se tvori pretekli deležnik na več načinov, katere otroci posplošujejo 

na podlagi fonološke podobnosti z že znanimi oblikami besed. Napake posploševanja v 

drugih jezikih so torej morda bolj rezultat posplošitve že znanih morfofonoloških oblik, ne 

nujno določenega privzetega pravila (Nicoladis, 2014).  

Da se otrok zaveda morfoloških oblik jezika, so nam lahko v pomoč tudi samopopravki (ang. 

self-corrections), tvorjenje novih inovativnih oblik besed, ko besedi spremenijo besedno 

vrsto (npr. What does the ball do? It balls; Kaj dela žoga? Se žoga) in uporaba napačnega 
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zaporedja morfemov znotraj besede (Behrens, 2009). Primerjamo lahko tudi pogostost 

otrokove rabe morfemov z rabo odrasle osebe (Brown, 1973, v Behrens, 2009).  

Poleg napak posploševanja oz. uporabe določenega (privzetega) pravila pa se v razvoju 

pojavljata še dve vrsti napak. To so napake izpuščanja (ang. errors of omission), ko otroci 

izpustijo zahtevano obliko v celoti (Behrens, 2009) ali le slovnični morfem (Deen, 2018). 

Zelo redko pa uporabijo napačno obliko oz. naredijo napako ujemanja (ang. error of 

commission/agreement error), ko tvorijo napačno morfologijo (Behrens, 2009; Deen, 2018). 

Potrebno je razlikovati med napakami posploševanja in napakami ujemanja. Napake 

ujemanja nakazujejo, da otrok še ni usvojil značilnosti pregibne morfologije (npr. I loves 

cookies namesto I love cookies. (Rad imam piškote)) in kot že omenjeno, se pojavljajo redko. 

Napake posploševanja (npr. I finded the ball namesto I found the ball (Našel sem žogo)) pa 

vključujejo »pretirano« rabo določenega pravila (Deen, 2018) in nastale oblike besed v 

jeziku ne obstajajo (Gagarina, 2014).  

2.4 USVAJANJE GLAGOLSKIH OBLIK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

V obdobju med 21. in 48. mesecem starosti se v morfološkem razvoju zgodijo velike 

spremembe (Bloom, 1970, Brown, 1973, v Rispoli idr., 2009). Hitrost usvajanja glagolskih 

oblik se med jeziki razlikuje. Kot že omenjeno, je hitrost odvisna od tega, kako bogata je 

morfologija jezika, ki ga otrok usvaja (poglavje 2.3.1). Xanthos idr. (2011) so izvedli 

longitudinalno študijo, v kateri so spremljali 9 otrok (od začetka govora do približno 3. leta), 

ki so usvajali jezike z različno stopnjo bogate morfologije. Ugotovili so, da otroci hitreje 

usvajajo glagolske oblike v morfološko bolj bogatem jezikovnem okolju (ang. child-directed 

speech). Otroci so glagolske oblike najhitreje usvajali v turščini in grščini, nato finščini, 

hrvaščini, nizozemščini, nemščini in jeziku Majev, najpočasneje pa v francoščini in ruščini.  

Čeprav so prisotne razlike v hitrosti usvajanja glagolske morfologije, pa raziskave v različnih 

jezikih prikazujejo podobno zaporedje usvajanja slovničnih kategorij glagola. Otroci najprej 

usvojijo število in osebo, nato čas in glagolski vid (Gagarina, 2014). Prve oblike so predvsem 

nedoločniki, velelniki ali 3. oseba v sedanjiku, odvisno od jezika. (Clark, 2017; Gagarina, 

2014). Pri označevanju števila otroci najprej usvojijo ednino pri vseh osebah, nato množino 

(Clark, 2017). Izražanje spola postane pravilno okoli 3. leta starosti (Arnon, 2014).  

Glagolski čas je prvi časovni izraz, ki se pojavi v govoru otrok (Smith, 2010). Otroci najprej 

usvojijo kontrast sedanjost – nesedanjost (Clark, 2017).  Pretekli čas se običajno pojavi v 

drugi polovici 2. leta starosti (Smith, 2010). Prve nesedanjiške oblike običajno označujejo 

dokončana, pretekla dejanja. Osnovni kontrast sedanjost – preteklost – prihodnost se 

vzpostavi do okoli 3. leta starosti (Clark, 2017). 

Označevanje ujemanja med besedami se prične, ko začne otrok uporabljati ustrezno 

morfologijo in tvoriti relevantne sintaktične kombinacije npr. samostalnik – glagol, 

samostalnik – pridevnik (Clark in Berman, 2004). V določenih jezikih je pogost pojav t. i 

opcijski nedoločnik (ang. optional infinitive oz. root infinitive). Gre za rabo nedoločne kot 

tudi določne oblike glagola v kontekstu, ki sicer zahteva določno obliko (Gagarina, 2014; 

Rice idr., 1998). Otrok enkrat pravilno uporabi, drugič izpusti morfem, s katerim se izraža 
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glagolski čas oz. ujemanje (Ambridge in Lieven, 2011). Pojav so prepoznali v jezikih kot 

so: angleščina, danščina, grščina, hebrejščina, islandščina in ruščina. V določenih jezikih pa 

je to obdobje zelo kratko oz. skoraj neopazno npr. španščina, italijanščina, japonščina, 

poljščina. V teh jezikih je bilo zaznanih tudi malo napak pri označevanju ujemanja med 

subjektom in povedkom. Raziskovalci so poskušali ta pojav razložiti z različnimi dejavniki 

(npr. morfološko bogatostjo jezika), vendar zaenkrat še neuspešno (Gagarina, 2014). 

Pogost predmet raziskovanja je tudi preučevanje odnosa med glagolskim časom in 

glagolskim vidom23. Otroci naj bi bili namreč v zgodnjem razvoju selektivni pri izboru 

glagolov, ki jih uporabijo za tvorjenje določenega glagolskega časa (Clark, 2017). Nekateri 

so predlagali, da zgodnje izražanje glagolskega časa dejansko označuje glagolski vid, ne čas 

(ang. Aspect First Hypothesis). Raziskave pri otrocih, starih do okoli 2;6. leta, so ugotovile, 

da je izražanje preteklika ali dovršnega vida omejeno oz. pogostejše pri glagolih, katerih 

leksikalni vid izraža zaključena, omejena dejanja. Izražanje sedanjika in nedovršnika pa je 

pogostejše pri glagolih, katerih leksikalni vid nima jasno podanega konca dejanja (Andersen 

in Shirai, 1996; Wagner, 2001). Pretekla oblika glagola v nedovršniku naj bi se pojavila 

kasneje kot v dovršniku (Andersen in Shirai, 1996). Sicer v empiričnem delu ne bomo 

preverjali odnosa med opisanima slovničnima kategorijama, vendar je zaradi lažjega 

razumevanja raziskav, ki jih bomo predstavili v naslednjem poglavju, pomembno, da 

razumemo, zakaj raziskovalci dajejo velik pomen tudi tej tematiki.  

2.4.1 Razvoj v posameznih jezikih  

V nadaljevanju bomo predstavili glavne ugotovitve raziskav o usvajanju glagolskih oblik v 

angleščini, ruščini, hrvaščini in slovenščini, ki spadajo v jezikovno družino indoevropskih 

jezikov (Lingvopedija, 2014e, 2014d, 2014c, 2014a). Ruščino, hrvaščino in slovenščino 

glede na morfološke značilnosti uvrščamo med pregibne jezike, kjer lahko en morfem nosi 

več pomenov (Ambridge in Lieven, 2011; Gagarina, 2014; Iacobini, 2006). Angleščina pa 

se bolj približuje izolacijskemu tipu, saj za izražanje glagolskih oblik uporablja malo 

morfemov (Lingvopedija, 2014a). Osredotočili se bomo predvsem na usvajanje glagolskega 

časa, in sicer razumevanje in izražanje sedanjika oz. preteklika ter ostale slovnične 

kategorije, ki jih izražajo skupaj z glagolskim časom na istem morfemu.  

2.4.1.1 Angleščina 

─ Značilnosti glagolske morfologije 

Angleščino uvrščamo med germanske jezike (Lingvopedija, 2014a). Za označevanje 

glagolskega časa uporablja proste (kopula24 biti, pomožni glagol  biti) in vezane morfeme (-

ed, -s) (Paradis idr., 2008). V tabeli 5 so predstavljene glavne značilnosti angleškega 

 
23 Ločimo dva glagolska vida (ang. aspect). Leksikalni vid (ang. lexical aspect) izhaja iz samega pomena 

glagola oz. povedka (zlomiti predstavlja dejanje s končno točko; igrati predstavlja trajajoče dejanje). Slovnični 

vid (ang. grammatical aspect) izraža časovno perspektivo, ki jo govorec zavzame o samem dogodku; na 

dogodek torej pogledamo od »zunaj«. Ločimo dovršni in nedovršni vid. Slovnični vid je neodvisen od 

leksikalnega vida, glagoli se lahko pojavijo v dovršnem ali nedovršnem vidu (Wagner, 2001, 2014). 

24 Kopula ali vez je pomensko nepopolni glagol, navadno glagol biti in je del povedka (Kopula, 2014) 
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sedanjika in preteklika. Navadni sedanjik (ang. present simple) se tvori le z golo osnovo 

glagola ali z dodajanjem morfema -s v 3. osebi ednine. Za izražanje sedanjosti se uporablja 

tudi progresivni sedanjik (ang. present progressive), s katerim opisujejo trajajoče dogodke. 

Tvori se z ustrezno obliko glagola biti in dodajanjem morfema -ing polnopomenskemu 

glagolu. Navadni preteklik (ang. past tense) se tvori z dodajanjem morfema -ed 

polnopomenskemu glagolu, ki ne izraža ujemanja z osebkom, veliko pa je tudi nepravilnih 

oblik (ang. irregular forms). Za izražanje preteklosti se lahko uporablja tudi progresivni 

preteklik (ang. past progressive), ki izraža trajajoče dejanje v preteklosti. Tvori se z ustrezno 

preteklo obliko glagola biti in dodajanjem morfema -ing polnopomenskemu glagolu (Leech, 

2006). Kopula biti in pomožni glagol biti spreminjata obliko glede na osebo, število in čas 

(Paradis idr., 2008; Rispoli idr., 2012; Theakston, 2014).  

Tabela 5: Značilnosti angleške glagolske morfologije v sedanjiku in pretekliku 

Glagolski čas Značilnosti glagolske strukture 

Navadni sedanjik  glagol +  

glagol-s (3. oseba ednine) 

Progresivni sedanjik  Pomožni glagol biti (am/is/are) + glagol-ing 

Navadni preteklik Glagol-ed 

Nepravilni glagoli  

Progresivni preteklik  Pomožni glagol biti (was/were) + glagol-ing 

Legenda:  = ničta končnica 

Prirejeno po Rispoli, M., Hadley, P. A. in Holt, J. K. (2012). Sequence and System in the Acquisition of Tense 

and Agreement. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55(4), 1007–1021. 

https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0272). Leech, G. N. (2006). A Glossary of English Grammar. 

Edinburgh University Press. 

─ Jezikovno razumevanje  

Herriot (1969) je bil eden prvih, ki je preverjal razumevanje sedanjika, preteklika in tudi 

prihodnjika pri otrocih, starih med 36 in 48 mesecev. Uporabil je dve enaki igrači, od katerih 

je bila ena v gibanju, gibanje pa je poimenoval z nebesedo. Otroci so morali odgovoriti na 

dva vprašanja znotraj iste situacije (Kdo se je/bo »glingal«? oz. Kdo se »glinga«?) Otroci so 

bili uspešni pri razlikovanju časov, vendar le v določenih kontrastih. Preteklik in prihodnjik 

so razlikovali, če sta bila predstavljena skupaj, ne tudi v paru s sedanjikom, pri katerem so 

bili sicer bolj uspešni. Avtor je domneval, da je bil ta rezultat morda posledica težav s 

preusmerjanjem pozornosti (iz sedanjosti na drug čas), ne nujno zaradi kompleksnejše 

glagolske oblike.  

Wagner (2001) je primerjala razumevanje sedanje in pretekle oblike pomožnega glagola biti 

(is, was) ter prihodnjika (gonna) pri dvo- (2;9) in triletnih otrocih (3;10). Otroci so gledali 

lutko, ki je izvedla enako dejanje X na treh različnih lokacijah (na začetku, sredini in na 

koncu ceste). Na drugi lokaciji, kjer se je dejanje odvijalo, je moral otrok s kazalno gesto 

odgovoriti na eno izmed vprašanj: kje je žival izvedla, izvajala ali bo izvedla dejanje X. Kljub 

temu da sta obe skupini razlikovali med vsemi tremi časi, pa so bili triletniki pomembno bolj 

uspešni kot dvoletniki. Otroci so bili bolj uspešni pri prepoznavanju sedanjika. V drugem 

https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0272)
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eksperimentu je preverjala vpliv (ne)dokončanosti dejanja na razumevanje preteklika in 

sedanjika (dejanje v pretekliku je bilo dokončano ali ne; v prvem eksperimentu je bilo vedno 

dokončano). Tri- (3;6) in predvsem štiriletniki (4;10) so bili uspešni pri razlikovanju 

sedanjika in preteklika ne glede na dokončanost dejanja. Dvoletniki (2;6) na drugi strani so 

bili uspešni le, če je bilo preteklo dejanje dokončano, ne pa tudi nedokončano.  

Valian (2006) je poleg razumevanja pomožnega glagola biti (is/was) preverjala tudi 

razumevanje kopule biti (is/was) in pomožnih glagolov will/did (prihodnjik, preteklik) pri 

dvo- (2;5), tri- (3;4) in štiriletnikih (4;5). Otroci so videli določeno dejanje, nato pa morali 

izbrati ustrezno sliko oz. pripomoček. V splošnem so bili vsi bolj uspešni pri razumevanju 

nepreteklika kot preteklika, vendar se je uspešnost razlikovala glede na tip kontrasta. 

Dvoletniki so bili uspešni pri razlikovanju pomožnih glagolov will/did in kopule is/was, ne 

tudi pomožnih glagolov biti (is/was), ki so ju preverjali skupaj z glagoli, katerih leksikalni 

vid je izražal trajajoče dejanje (podobno je ugotovila Wagner (2001)). Triletniki so 

razlikovali vse kontraste,  štiriletniki so se najbolj približali popolnemu rezultatu. 

Čeprav so bili otroci v predstavljenih raziskavah bolj uspešni pri glagolskih oblikah v 

sedanjiku, ki jih usvojijo že zgodaj (med 2. in 4. letom), pa se je morfem -s (3. oseba ednine 

sedanjik) izkazal za precej bolj zahtevnega. Morfem -s je semantično zahtevnejši, nosi 

namreč informacijo o številu, osebi in času, v enaki obliki pa se uporablja tudi za izražanje 

svojine in množine samostalnikov (Beyer in Hudson Kam, 2009). Raziskave so ugotovile, 

da se razumevanje morfema -s kot označevalca ujemanja v številu razvije med 5. in 6. letom 

starosti (Johnson idr., 2005), kot označevalca glagolskega časa pa med 6. in 7. letom starosti 

(Beyer in Hudson Kam, 2009; De Villiers in Johnson, 2007). Beyer in Hudson Kam (2009) 

sta razumevanje -s morfema primerjala tudi z razumevanjem morfema -ed in ugotovila, da 

so bili šestletniki uspešni pri razumevanju morfema -ed, ne pa tudi -s. Razumevanje 

preteklika je bilo torej boljše kot razumevanje sedanjika.  

─ Jezikovno izražanje  

O razvoju izražanja glagolskih oblik, angleško govorečih otrok, najdemo v literaturi veliko 

raziskav. V splošnem začnejo otroci označevati glagolski čas po 2. letu starosti (Hadley in 

Rice, 1996, Radforfd, 1990, Stromswold, 1990, v Rispoli idr., 2009) in ga usvojijo oz. 

uporabljajo v ustreznem kontekstu približno okoli 4. leta starosti (Rice idr., 1998; Rice in 

Wexler, 2001).  

Eden prvih, ki je raziskoval razvoj izražanja morfemov, je bil Roger Brown. Skupaj s 

skupino podiplomskih študentov je enkrat tedensko snemal tri ameriške otroke, in sicer v 

obdobju od njihove prve besede do 4. leta starosti. Čeprav se je starost otrok precej 

razlikovala, ko so začeli uporabljati določen morfem, pa so se morfemi pojavili v enakem 

zaporedju. Ko je otrok določen morfem uporabljal z vsaj 90 % uspešnostjo v zahtevanih 

kontekstih v treh zaporednih govornih vzorcih, je Brown predvidel, da je otrok ta morfem 

usvojil (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2002; Maratsos, 2014). V Tabeli 6 je zapisano 

zaporedje angleških glagolskih morfemov in približna starost, ko jih otroci usvojijo. Vidimo 

lahko, da otroci najprej usvojijo progresivni morfem -ing v sedanjiku. Kasneje, a ob 
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podobnem času usvojijo navadni preteklik (pravilne in nepravilne glagole) in 3. osebo ednine 

(-s), malo zatem tudi pomožni glagol biti.  

Tabela 6: Zaporedje usvajanja angleških glagolskih morfemov 

Glagolska oblika Primer  Starost usvojitve (mesec) 

Progresivni sedanjik 
I am writing. 

(Jaz pišem.) 
19-28 

Preteklik (nepravilni glagoli) 
To run → ran 

(teči → tekel) 
25-46 

Kopula biti (daljša oblika) 
Is she there? 

(Ali je tukaj?) 
26-39 

Preteklik (pravilni glagoli) 
He talked. 

(Govoril je.) 
26-46 

3. oseba ednine sedanjik (pravilni glagoli) 
She believes. 

(Ona verjame.) 
26-46 

3. oseba ednine sedanjik (nepravilni glagoli) 
To have → has 

(imeti – ima) 
28-50 

Pomožni glagol biti (daljša oblika) 
Where is he walking? 

(Kje hodi?) 
29-48 

Kopula biti (krajša oblika) 
She’s mad. 

(Jezna je.) 
29-49 

Pomožnik glagol biti (daljša oblika) 
He’s walking. 

(On hodi.)  
30-50 

Prirejeno iz Brown (1973, v Laiche, 2021). Brown’s Stages of Morphosyntactic Development Applied to the 

Typical Development of Italian [LSU Master’s Theses, Louisiana State University and Agricultural and 

Mechanical College]. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/5277/  

Ugotovitve Rogerja Browna so kasneje potrdile oz. dopolnile številne druge raziskave. Rice 

idr., (1998) so v svoji longitudinalni študiji analizirali rabo različnih glagolskih morfemov v 

obdobju med 2;6 in 8;9 letom starosti, in sicer v spontanem govoru in nalogah izzvane 

produkcije. Ob začetku je bila uspešnost  približno 56 %, označevanje glagolskega časa pa 

je postalo stabilno po 4. letu starosti (uspešnost nad 90 %). Ugotovitve sta nato dopolnila 

tudi Rice in Wexler (2001), ki sta izvedla naloge izzvane produkcije (3. oseba ednine navadni 

sedanjik, navadni preteklik, glagol biti), kjer so otroci dosegli 90% uspešnost še malo 

kasneje, in sicer po 4;6 letu starosti.  

Raziskave so potrdile, da otroci prej usvojijo morfem -ing (progresivni sedanjik) kot -ed 

(preteklik). Akhtar in Tomasello (1997) sta pri dvo- (2;1 in 2;9) in triletnih otrocih (3;8) 

izvedla nalogo izzvane produkcije, uporabila sta nebesede. Medtem ko so bili vsi otroci 

uspešni pri rabi morfema -ing, pa so bili triletniki pomembno bolj uspešni pri rabi morfema 

-ed. Podobno sta ugotovila tudi Conti-Ramsden in Windfuhr (2002), ki sta testirala dvoletne 

otroke (2;10), ki so bili pri nalogi izzvane produkcije nebesede uspešnejši pri rabi morfema 

-ing kot morfema -ed.  

Serratrice idr. (2003) so v longitudinalni študiji (1;10-3;0) analizirale rabo pravilnih in 

nepravilnih glagolov v pretekliku. Analizirale so spontane govorne vzorce otrok v interakciji 

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/5277/
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z mamo in ugotovile, da so v govoru mame in tudi otrok prevladovali nepravilni glagoli 

(okoli 75 %). Avtorice so sklepale, da otroci usvojijo nepravilne glagole hitreje, ker so 

pogostejši v jezikovnem okolju (govoru mater), hkrati pa pri njih prepoznamo izrazitejše 

spremembe na samoglasnikih, medtem ko končnico -ed zaradi nenaglašenosti otroci težje 

zaznajo.  

Nekaj raziskav je preučevalo usvajanje več različnih morfemov hkrati. Rispoli idr. (2009, 

2012) so v longitudinalni študiji analizirali spontane govorne vzorce otrok (1;9-2;9) v 

interakciji s skrbnikom. Ugotovili so, da so otroci najhitreje usvojili kopulo biti; usvajanje 

morfemov -s (3. oseba sedanjik) in -ed je potekalo s podobno hitrostjo; najpočasneje so 

otroci usvajali pomožni glagol biti. Paradis idr. (2008) so pri triletnih otrocih izvedli nalogo 

izzvane produkcije. Tudi tukaj so bili otroci najuspešnejši pri produkciji kopule biti, 

podobno uspešni so bili (v nasprotju z Rispoli idr. (2009, 2012)) tudi pri pomožniku biti 

(preverjali so le oblike v sedanjiku). Raba morfema -ed je bila malo boljša kot raba morfema 

-s (3. oseba ednine sedanjik). Analizirali so tudi napake; najpogostejša napaka je bila 

izpustitev oblike, napačno obliko so otroci uporabili zelo redko. Pine idr. (2008) so v 

longitudinalni študiji (1;10-3;0) analizirali rabo morfemov v tretji osebi sedanjika v 

spontanem govoru. Med morfemi je bila statistično pomembna razlika v pogostosti rabe. 

Najpogosteje so uporabljali kopulo biti (is), nato pomožni glagol biti (is), najmanj morfem -

s (3. oseba ednine). Rezultati so si enotni, da otroci najhitreje usvojijo kopulo biti, medtem 

ko pri ostalih morfemih prihaja do razhajanj, kar je lahko posledica tudi različnih 

raziskovalnih pristopov.  

Raziskovalci so se podrobneje ukvarjali z usvajanjem morfema -s (3. oseba sedanjik). 

Kueser idr. (2018) so uporabili metodo izzvane produkcije. Triletniki (3;2) so uporabljali 

morfem -s v 63 % zahtevanih kontekstov. Bolj uspešni so bili pri glagolih, ki so bili 

pogostejši v jezikovnem inputu. Yung Song idr. (2009) so v longitudinalni študiji (1;3-3;6) 

in prečni študiji izzvane produkcije (2;2) ugotovili, da fonološka kompleksnost vpliva na 

pravilnost rabe morfema -s. Otroci so bili uspešnejši v fonološko enostavnejših kontekstih 

(CVC; npr. sees (vidi)) kot kompleksnejših (CVCC, npr. needs (potrebuje)) ter če je bil 

glagol na koncu povedi (ne v sredini). Uspešnejši so bili otroci z daljšo povprečno dolžino 

izjave (MLU) in večjim besednjakom.  

Podrobneje so preučevali tudi razvoj pomožnega glagola biti, ki nosi informaciji o času in 

ujemanju z osebkom. Theakston in Lieven (2005) sta pri triletnih otrocih (3;1) izvedli nalogo 

izzvane produkcije. Uspešnost pri is (68%) in are (63%) je bila podobna. Najpogostejša 

napaka je bila izpustitev oblike, stopnja napak ujemanja je bila nizka. Theakston in Rowland 

(2009) sta izvedli longitudinalno študijo (2;10-3;6), v kateri sta otroke večkrat testirali pri 

nalogi izzvane produkcije. Na začetku (2;11) so bili otroci pomembno bolj uspešni pri 

pomožniku is (83%) kot are (55%). Kasneje pa je bila uspešnost pri rabi pomožnikov 

podobna in se je s starostjo pomembno izboljševala (71% → 86% → 94%). Napak 

izpuščanja je bilo pomembno več na začetku (2;11) in več pri pomožniku are. Napak 

ujemanja je bilo razmeroma malo.  
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2.4.1.2 Ruščina  

─ Značilnosti glagolske morfologije  

Ruščina spada v skupino vzhodnoslovanskih jezikov (Lingvopedija, 2014d). Ima bogato 

glagolsko morfologijo: tri čase (sedanjik, prihodnjik, preteklik) in dva glagolska vida 

(dovršnik, nedovršnik). Razlikuje med tremi spoli, dvema številoma in tremi osebami 

(Gagarina, 2003). V povednem naklonu imajo nedovršni glagoli vse tri čase, dovršni glagoli 

pa imajo le preteklo in prihodnjo obliko (Kistanova idr., 2019; Lingvopedija, 2014d). V 

Tabeli 7 so predstavljene glavne značilnosti glagolske morfologije ruskega jezika za povedni 

naklon v sedanjiku in pretekliku.  

Tabela 7: Značilnosti glagolske morfologije v ruščini v sedanjiku in pretekliku 

Čas 

Slovnične  

kategorije 

Sedanjik Preteklik 

Oseba  Prva, druga, tretja   / 

Število  Ednina, množina Ednina, množina  

Spol  Moški, ženski, srednji  Moški, ženski, srednji (vsi trije le v ednini) 

Prirejeno po Gagarina, N. (2003). The early verb development and demarcation of stages in three Russian-

speaking children. V D. Bittner, W. U. Dressler in M. Kilani-Schoch (Ur.), Development of Verb Inflection in 

First Language Acquisition. De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110899832.131  

Usvajanje pregibnih glagolskih oblik je bolj zahtevno v sedanjiku kot pa pretekliku. Ruščina 

razlikuje med dvema oblikama osnove. Odprta osnova se konča s samoglasnikom, iz katere 

se tvori preteklik, in sicer se osnovi najpogosteje doda pregibni morfem -l in nato ustrezen 

morfem glede na spol in število. Zelo malo je tudi nepravilnih oblik, ki jih otroci hitro 

usvojijo, takoj ko usvojijo slovnično kategorijo spola in števila. Zaprta osnova se konča s 

soglasnikom, iz katere se tvorita sedanjik oz. prihodnjik, pogoste so tudi spremembe same 

osnove (Gagarina, 2003; Gagarina idr., 2007). Glagolski vid se tvori z dodajanjem predpon 

in pripon ali pa se uporabi nadomestno obliko (ang. suppletion form) (Bar-Shalom, 2002; 

Kistanova idr., 2019).  

─ Jezikovno izražanje  

V literaturi smo našli le raziskave, ki so preučevale razvoj jezikovnega izražanja. Rusko 

govoreči otroci usvojijo osnovne pregibne oblike glagolov tri do štiri mesece po pojavu prvih 

glagolov, t. j. približno okoli 2;6 leta (Gagarina idr., 2007). Kljub temu se še vedno lahko 

pojavljajo napake vse do vstopa v šolo. Težave jim povzročajo predvsem spremembe 

glagolske osnove mikroskupin glagolov (Ceytlin, 2000, v Gagarina idr., 2007). Produktivna 

raba glagolskih oblik v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku se prične med 28. in 30. 

mesecem. Slovnični kategoriji osebe in števila se pričneta pojavljati pred 30. mesecem. Prve 

se pojavijo 3. oseba in edninske oblike, sledijo ji 1. in 2. oseba ter množinske oblike (Ceytlin, 

2000, Gagarina, 2008, v Kistanova idr., 2019).  

https://doi.org/10.1515/9783110899832.131
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Gagarina (2003) in Gagarina idr. (2007) opisujejo longitudinalno študijo, v kateri so večkrat 

mesečno snemali tri otroke (dva fanta in deklico), in sicer od pojava prvih besed do približno 

3. leta starosti. Prve pregibne oblike so se pojavile med 1;8 in 2;1 letom, začetek 

produktivnosti so prepoznali med 1;11 in 2;3 letom, rabo podobno odraslim pa okoli 2;10 

leta starosti. Prvi glagoli so bili v velelniku in povednem naklonu. Prevladovale so oblike v 

3. osebi ednine, kasneje so se pojavile tudi oblike v ostalih osebah in množini. Sedanjik in 

preteklik sta se pojavila hkrati. Pretekli morfem -l so dodajali predvsem dovršnim glagolom, 

nedovršni glagoli pa so označevali sedanjost in so v začetku tudi prevladovali. Avtorica 

meni, da to še ni pravo razlikovanje časa. To se prične šele v prehodu na stopnjo 

protomorfologije (okoli 2. leta), ko pretekli čas označujejo v obeh glagolskih vidih. Ob 

začetku pojava glagolov je bila količina napak med 16 % in 27 %, z začetkom produktivnosti 

pa se je njihova količina močno zmanjšala (manj kot 9 %). Na začetku so prevladovale 

napake, ko so otroci namesto določne uporabili nedoločno obliko glagola (ang. root 

infinitive). Napak pri označevanju ujemanja je bilo malo. Te so se večinoma pojavile v 

odgovoru, ki je sledil vprašanju odraslega, ne v spontanem govoru.  

Bar-Shalom (2002) je v svoji longitudinalni študiji spremljala štiri otroke v interakciji s 

skrbnikom, v obdobju med 1;6 in 2;11 letom starosti. Osredotočila se je predvsem na 

usvajanje glagolskega vida in ugotovila, da so otroci že zgodaj tvorili dovršne in nedovršne 

glagole. Prve oblike istega glagola v pretekliku in sedanjiku je našla med 2;0 in 2;7 letom 

(odvisno od posameznega otroka). Mazara in Stoll (2019) sta prav tako izvedli 

longitudinalno študijo s poudarkom na glagolskem vidu, v kateri sta spremljali 4 otroke v 

obdobju med 1;3 in 4;9 letom starosti (odvisno od posameznega otroka). Ugotovili sta, da 

se v zgodnjem razvoju kaže določena tendenca, da otroci pogosteje tvorijo preteklik v 

dovršni in sedanjik v nedovršni obliki, vendar se hkrati pojavljajo tudi glagoli v sedanjiku in 

pretekliku, ki so v obeh glagolskih vidih. Avtorici dodajata, da je opisana tendenca morda 

odraz govora odraslih, v katerem sta našli podobno distribucijo, a manj očitno kot pri otrocih 

(predvsem v začetni fazi).  

2.4.1.3 Hrvaščina 

─ Značilnosti glagolske morfologije 

Hrvaščina se uvršča med južnoslovanske jezike (Lingvopedija, 2014b) in ima bogato 

glagolsko morfologijo. Razlikuje med dvema številoma (ednina in množina), tremi spoli 

(moški, ženski in srednji) in tremi osebami (prva, druga, tretja). Glagoli poznajo sedem 

časov: sedanjik, 4 preteklike (aorist, imperfekt, perfekt in pluskvamperfekt) in 2 prihodnjika 

(prihodnjik I, prihodnjik II). Glagoli so lahko v dovršnem ali nedovršnem glagolskem vidu 

(Hudeček in Mihaljević, b. d.). Osredotočili se bomo na značilnosti glagolskih oblik v 

sedanjiku in pretekliku (perfektu). Sedanjik je enostavna oblika in se tvori z dodajanjem 

ustrezne pripone glagolski osnovi glede na število in osebo. Perfekt je zložena oblika, in 

sicer iz nepoudarjenega glagola biti v sedanjiku in opisnega deležnika (hrv. glagolski pridjev 

radni). Določni glagoli se ujemajo s subjektom v osebi in številu, deležniki pa vsebujejo 

informacijo o spolu in številu. (Anđel idr., 2000; Hudeček in Mihaljević, b. d.; Katičić, 
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2003). Oba časa lahko tvorimo iz dovršnega in nedovršnega vida (Hudeček in Mihaljević, 

b. d.).  

─ Jezikovno izražanje 

Tudi v hrvaščini smo našli le raziskave, ki so preučevale razvoj jezikovnega izražanja. Anđel 

idr. (2000) so analizirali jezikovno izražanje deklice, v starosti med 1;10 in 2;2 leti, ko je 

bila deklica že v fazi protomorfologije. Deklico so posneli v interakciji z mamo. 

Prevladovale so glagolske oblike v sedanjiku (okoli 60 %), okoli 2;1 leta je rahlo naraslo 

število glagolov v pretekliku (15%). V prvem mesecu je bila količina napak okoli 10 %, v 

naslednjih dveh mesecih se je skoraj podvojila. Najpogostejša napaka je bila raba oblik za 

3. osebo ednine namesto prve oz. druge osebe ednine. Avtorji so izpostavili napako 

posploševanja, pri kateri je deklica tvorila glagolsko obliko, ki v hrvaščini ne obstaja, in sicer 

je uporabila bolj produktivni oz. transparentni morfem. Deklica ni uporabljala nedoločnih 

oblik glagola (ang. root infinitive).  

Katičić (2000, 2003) opisuje longitudinalno študijo, v kateri je spremljala razvoj glagolskih 

oblik pri deklici, v obdobju med 1;6 in 2;0 letoma starosti. Na stopnji predmorfologije (1;6-

1;7) so bili prvi glagoli predvsem v 3. osebi ednine v sedanjiku. To obliko je uporabljala tudi 

zase kot govorečo osebo. Nekaj oblik je bilo tudi v 2. osebi v velelnem naklonu. 

Najpogostejša napaka je bila zamenjava slovnične kategorije, in sicer raba 3. osebe ednine 

v sedanjiku namesto drugih oblik. Deležniki in nedoločniki so bili redki. Prevladovale so 

eno- oz. dvobesedne izjave. Na naslednji stopnji protomorfologije (1;9-2;0) se je povečala 

produkcija glagolov, deklica je tvorila že večbesedne stavke. Poleg 3. osebe ednine so se 

pojavile tudi druge slovnične osebe, množinske oblike so bile še vedno redke. Pojavljati so 

se začele prve napake posploševanja, ko je deklica uporabila bolj transparentne spregatvene 

vzorce. Vsi določni glagoli so izražali ujemanje v osebi in številu, deležniki tudi ujemanje v 

spolu. V tem obdobju so se pojavile tudi oblike glagolov v nesedanjiku.  

Hržica (2012) je podrobneje preučila pojav posploševanja glagolskih oblik. Analizirala je 

jezikovno izražanje treh otrok v obdobju od prve besede do približno 3. leta starosti. Pri vseh 

otrocih je našla primere posploševanja. Posploševali so predvsem oblike glagolskih vrst, ki 

so v hrvaščini bolj transparentne in hkrati tudi bolj produktivne. 

Šarić (2017) je v svojem zaključnem delu analizirala rezultate dveh starostnih skupin otrok 

s tipičnim razvojem (4;1-5;6 in 5;7-7;6) pri nalogi izzvane produkcije glagolskih oblik v 

sedanjiku in pretekliku. Naloga se nahaja v hrvaški verziji Nove Reynellove razvojne 

jezikovne lestvice na Lestvici jezikovnega izražanja. Starejši so na celotni nalogi dosegli 

malo več točk kot mlajši (73,5 %; 87;5 %). Obe skupini sta bili malo bolj uspešni pri 

tvorjenju sedanjika (79,2 %; 89 %) kot preteklika (63,8 %; 84,4 %). Pri tvorjenju sedanjika 

so bile najpogostejše napake posploševanja bolj transparentnih in produktivnih glagolskih 

vrst (20,8 %; 11 %). Pojavile so se tudi zamenjave (3. oseba ednine namesto 3.osebe 

množine). V pretekliku so se pojavile naslednje napake: uporaba sedanjika namesto 

preteklika (0 %; 2,1 %), napačno pregibanje glagola (4,2 %; 1 %), izpuščanje pomožnega 

glagola (25 %; 6,2 %), uporaba negacije (0 %; 2;1 %) in leksikalna zamenjava glagola (8,3 
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%; 2,1 %). Otroci so vedno uporabili določni glagol, nedoločnih oblik ni bilo (ang. root 

infinitive).  

2.4.1.4 Slovenščina 

Slovenščino uvrščamo, enako kot hrvaščino, med južnoslovanske jezike (Lingvopedija, 

2014e). Glavne značilnosti glagolskih oblik smo že predstavili (poglavje 2.2.). Enako kot v 

ruščini in hrvaščini smo tudi tu našli le raziskave, ki so preučevale razvoj jezikovnega 

izražanja.  

Kolarič (1959, v Praprotnik, 2017) je opisal govor svojih dveh vnukov (dečka in deklice) do 

njunega 2. leta starosti in navedel tudi nekaj informacij o razvoju glagolskih oblik. Te se pri 

deklici pojavijo v naslednjem zaporedju: tretja, prva in druga oseba ednine v sedanjiku, tretja 

oseba množine v sedanjiku in nato prva oseba ednine v prihodnjiku. V prvi polovici drugega 

leta preteklik in prihodnjik oba otroka izražata brez pomožnega glagola biti (bom/sem).  

Žagar (1993) je podrobno spremljal govorni razvoj svojega vnuka v drugem letu starosti. 

Prvi stavki so se pojavili po 19. mesecu, na začetku so bili pogosto brez slovničnih oblik 

(»Babi gumb tuki.«) ali pa je deček po analogiji tvoril nenavadne oblike (»Dedi je bolna« iz 

»Babi je nelodna«). Po 21. mesecu je pričel uporabljati vse več slovničnih oblik (avtor 

navaja primere za tretjo osebo ednine in velelnik). Deček je tvoril tudi oblike, ki jih v svojem 

okolju zagotovo ni mogel slišati (hoda namesto hodi, voza namesto vozi).  

Kranjc (1999) je izvedla longitudinalno prečno študijo, v kateri je snemala spontan govor 

vrtčevskih otrok in analizirala njihovo slovnično zmožnost tudi na oblikoslovni ravni. Glagol 

je bil pri mlajši skupini (povprečna starost ob začetku 1;7; na koncu 1;10 let) tretja 

najpogostejša besedna vrsta. Najpogostejši glagolski obliki sta bili tretja oseba ednine in 

množine, 1. in 2. oseba ednine sta bili redki, ni pa našla primerov za 1. in 2. osebo množine. 

Tretjo osebo ednine so uporabljali tudi zase kot govorečo osebo. Prevladovale so oblike za 

sedanjik, pojavil se je tudi prihodnjik. Našla je večje število deležnikov na -l, ki so jih otroci 

uporabljali za izražanje preteklika in prihodnjika, vendar so ob tem pogosto izpuščali 

pomožni glagol. Prevladovali so nedovršni glagoli. V drugi skupini (povprečna starost ob 

začetku 2;4; ob koncu 2;7 let) je bil glagol najpogostejša besedna vrsta. Pojavil se je tudi 

preteklik. Otroci so imeli več težav pri tvorjenju dvojine, kar avtorica povezuje z dejstvom, 

da dvojina v govoru okolja otrok v raziskavi izginja in je posledično ne slišijo dovolj 

pogosto. To podkrepi z ugotovitvijo, da jo je deček, ki je služil kot primerjava in katerega 

okolje je uporabljalo dvojino, pri dveh letih in pol pravilno uporabljal.  

Rus in Chandra (2005) sta naredila bolj podrobno analizo rabe deležnikov pri mlajši skupini 

otrok iz raziskave Kranjc (1999). Ugotovila sta, da je bilo izmed vseh uporabljenih glagolov 

16,3 % deležnikov. Če nista upoštevala velelnikov, ki so bili v govoru otrok zelo pogosti, je 

bil ta delež še večji, in sicer 37,4 %. Pomožni glagol biti je bil izražen le v 2,03 %. Približno 

63 % deležnikov se je nanašalo na preteklost. 

Kranjc idr. (2006) so preučevale razvojne značilnosti jezikovnega izražanja in razumevanja 

med tretjim in četrtim letom. V raziskavo je bilo vključenih 80 otrok, ki so bili ob prvem 

testiranju v povprečju stari 3;1 let, ob drugem pa 4;1 let. Jezikovno razumevanje in izražanje 
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so preverile s pomočjo Lestvice govornega razvoja, preizkusa pripovedovanja zgodbe, 

jezikovno kompetentnost otrok so ocenile tudi mame in vzgojiteljice otrok. Avtorice 

poročajo, da so bili otroci ob drugem testiranju (okoli 4. leta) pomembno bolj uspešni pri 

spreganju glagolov, t. j. pri tvorjenju preteklika in rabi tretje osebe.  

Rus (2008) je v svoji doktorski disertaciji analiziral glagolske oblike otrok iz že opisane 

raziskave Kranjc (1999) in iz svoje longitudinalno prečne študije. Enako kot Kranjčeva je 

šest mesecev spremljal dve vrtčevski skupini otrok: mlajšo (povprečna starost ob začetku: 

1;5, ob koncu: 1;11 let) in starejšo (povprečna starost ob začetku: 2;3; ob koncu: 2;8 let). 

Količina prvih glagolov je bila majhna. Prevladovale so oblike v 3. osebi ednine sedanjika, 

ki so jo tudi najbolj pravilno uporabljali. Hkrati pa se je ta oblika pojavila tudi v kontekstu, 

ki je zahtevala drugo obliko (pri mlajših v 85 %, starejših v 75 %). V ostalih osebah in 

številih je bilo napak veliko več (mlajši 39,6%, starejši 28,3%). Več napak je bilo tudi pri 

rabi kopule biti (mlajši 56,9 %, starejši 20,5 %) in pomožnika biti (mlajši 90,5 %, starejši 14 

%). Najpogostejša napaka je bila izpustitev oblike. 

Rus (2008) je izvedel tudi nalogo izzvane produkcije. Mlajši in starejši otroci so morali 

tvoriti ustrezen glagol v sedanjiku oz. pretekliku glede na število oseb na sliki. Glagoli so 

bile nebesede, ki so bile oblikovane tako, da je vsaka pripadala eni spregatveni skupini. 

Rezultati so pokazali, da so bili otroci bolj uspešni pri tvorjenju opisnega deležnika (skupaj 

s pomožnim glagolom biti tvori zloženo obliko preteklika) kot pri tvorjenju glagola v 

sedanjiku pri skoraj vseh spregatvenih razredih. Več težav so imeli pri opisnih deležnikih iz 

manj pogostih spregatvenih razredov. Količina napak se je s starostjo zmanjševala. Avtor na 

podlagi rezultatov sklepa, da je izražanje slovnične osebe bolj zahtevno kot izražanje ostalih 

slovničnih kategorij (števila), tudi še po 2;5 letu starosti (Rus, 2008).  

Praprotnik (2017) je v svojem magistrskem delu s pomočjo profila SLO-LARSP25 analizirala 

slovnično zmožnost 10 otrok, starih od 32 do 42 mesecev. Pridobila je spontane govorne 

vzorce otrok in za vsakega otroka posebej interpretirala rezultate. Pri vseh otrocih je našla 

primere sedanjika in preteklika oz. rabo pomožnega glagola biti, večina je uporabljala ednino 

in množino, nekateri tudi dvojino. Pri določenih otrocih so se še pojavljale napake pri 

spreganju (npr. oblečla) oz. izpuščanja pomožnega glagola biti.  

Petrič (2021) je izvedel longitudinalno študijo, v kateri je analiziral jezikovno izražanje 

deklice (1;10 – 3;0) med pogovori s starši. Na predmorfološki stopnji (do 2;3 leta) so 

prevladovale povedi brez povedka, redko so se pojavile direktno naučene oz. zapomnjene 

glagolske oblike v 3. osebi sedanjika povednega in 2. osebi ednine velelnega naklona. 

Deklica je redko uporabljala osamele deležnike ali osamele nedoločnike. Vsak glagol je 

nastopal v eni različici, ni bilo še oblikovanih opozicij oz. kontrastov. Na prehodu v 

protomorfološko stopnjo (2;3-2;5) je število glagolov hitro naraščalo. Na protomorfološki 

stopnji (2;5-3;0) so se pojavile prve okrnjene spregatve oz. miniparadigme ter analogije. 

Pojavljati so se začele tudi zložene glagolske oblike. Prvi opisni deležniki na -l so se začeli 

pojavljati že v prehodnem obdobju, a pogosto brez pomožnika. Ta je postal stalen v 

protomorfološkem obdobju. Preteklik se je prvič pojavil okoli 2;5 leta, a je bil še vedno 

 
25 ang. Language Assesment, Remediation and Screening Procedure (protokol za jezikovno ocenjevanje, 

pomoč in pregled – slovenska različica) (Praprotnik, 2017).  
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precej manj pogost kot sedanjik, ki je bil v začetnem obdobju edini glagolski čas. Avtor je 

našel tudi nekaj primerov posploševanja; deklica je spregala glagole glede na prvo spregatev, 

ki je v slovenščini zelo produktivna in transparentna. 

2.4.2 Odnos med jezikovnim razumevanjem in jezikovnim izražanjem  

Pri odraslem kompetentnem govorcu se domneva, da sta kompetenci jezikovnega 

razumevanja in jezikovnega izražanja v simetriji, torej da razumemo vse, kar lahko povemo 

in obratno (Hendriks in Koster, 2010). V procesu usvajanja jezika pa je situacija drugačna, 

saj se lahko kaže določena asimetrija, in sicer boljše jezikovno razumevanje kot izražanje 

(Bornstein in Hendricks, 2012). V splošnem velja, da otroci najprej razumejo besedo ali 

poved, preden jo tudi produktivno uporabijo (Clark in Hecht, 1983, v Brandt-Kobele in 

Höhle, 2011). Pregled raziskav o usvajanju glagolskih oblik po posameznih jezikih je 

pokazal, da prevladujejo predvsem raziskave jezikovnega izražanja (analize spontanega 

govora, naloge izzvane produkcije), kar otežuje analizo odnosa med jezikovnim 

razumevanjem in izražanjem. Osredotočili se bomo predvsem na angleščino, za katero smo 

našli raziskave za oba področja.  

Raziskave kažejo, da se jezikovno razumevanje pojavi prej oz. v podobnem obdobju kot 

jezikovno izražanje. Raziskavi razumevanja pomožnega glagola biti (Valian, 2006; Wagner, 

2001) sta pokazali, da angleško govoreči otroci razlikujejo med sedanjo in preteklo obliko 

okoli 2;9 leta, če je dejanje v pretekliku dokončano; ne glede na glagolski vid glagola pa 

približno okoli 3;5 leta starosti. Na drugi strani je Brown (1973, v Laiche, 2021) v svoji 

longitudinalni študiji ugotovil, da je postala raba pomožnega glagola biti produktivna ob 

podobnem času oz. kasneje, in sicer v obdobju med 2;5 in 4;2 letom (upoštevani sta kratka 

in dolga oblika). Valian (2006) je preverjala tudi razumevanje kopule biti in ugotovila, da so 

otroci razlikovali sedanjo in preteklo obliko približno okoli 2;5 leta, Brown (1973, v Laiche, 

2021) pa je produktivno rabo prepoznal v podobnem obdobju oz. malo kasneje, med 2;2. in 

4;1 letom starosti (upoštevani sta kratka in dolga oblika). Rice in Wexler (2001) sta 

ugotovila, da otroci uporabljajo glagol biti (kopula in pomožnik) v nalogi izzvane produkcije 

z 90 % uspešnostjo po 4;6 letu starosti, torej še malo kasneje kot v spontanem govoru.  

Obraten pojav so prepoznali pri rabi morfema -s (3. oseba ednine sedanjik), ki je semantično 

zahtevnejši (Beyer in Hudson Kam, 2009) in ga otroci v spontanem govoru usvojijo 

najkasneje do 4. leta starosti (Brown, 1973, v Laiche, 2021). Johnson idr. (2005) so namreč 

v svoji raziskavi ugotovili, da so bili le pet- in šestletniki uspešni pri razumevanju morfema 

-s kot edinega označevalca ujemanja v številu. Razumevanje morfema -s kot označevalca 

glagolskega časa pa otroci usvojijo  kasneje, med 6. in 7. letom starosti (Beyer in Hudson 

Kam, 2009; De Villiers in Johnson, 2007). Boljše jezikovno izražanje kot razumevanje 

ujemanja v številu so prepoznali tudi v španščini. Pérez-Leroux (2005) je preverjala 

razumevanje pri otrocih, starih od 3 do 6 let. Španščina ima v primerjavi z angleščino bolj 

bogato glagolsko morfologijo, in sicer specifične morfeme za vse slovnične osebe in števila 

ter dovoljuje izpustitev osebka v povedi, zato je bila glagolska končnica edini namig o številu 

osebka. Kljub morfološkim razlikam med jezikoma, pa so bili rezultati podobni tistim iz 
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raziskave Johnson idr. (2005), saj so bili le pet- in šestletniki uspešni pri razumevanju 

morfemov.   

Razumevanje ujemanja v številu pa ni pozno v vseh jezikih. Legendre idr. (2010) so 

ugotovili, da francosko govoreči otroci razumejo poseben tip ujemanja, franc. liaison26, 

približno okoli 30. meseca starosti, tako pri nalogi preferenčnega gledanja kot tudi kazanja. 

Legendre idr. (2014) so zato enako raziskavo z enako metodologijo izvedli tudi pri triletnih 

angleško in špansko govorečih otrocih. Enako kot v preteklih raziskavah (Johnson idr., 2005; 

Pérez-Leroux, 2005) niso našli dokazov za jezikovno razumevanje pri angleško govorečih 

otrocih, pri špansko govorečih le za množino. Avtorji možen vzrok razlik vidijo v 

morfofonološki strukturi oz. zanesljivosti morfemov (ang. cue realibility), saj je /z/ liasion 

soglasnik (množina) lažje zaznaven in bolj nedvoumen pri označevanju množine. V 

angleščini je morfem -s (3. oseba ednina) manj transparenten in posledično bolj dvoumen. 

Španski morfem -n (3. oseba ednina) je sicer manj nedvoumen, vendar še vedno manj 

zanesljiv označevalec množine kot francoski.  

Na pojav asimetrij med jezikovnim razumevanjem in izražanjem imajo določen vpliv tudi 

same metode raziskovanja. Angleško in špansko govoreči otroci  so morali s kazalno kretnjo 

izbrati ustrezno sliko glede na slišano poved (Johnson idr., 2005; Pérez-Leroux, 2005). 

Brandt-Kobele in Höhle (2010) sta zato primerjali rezultat na (lažji) nalogi preferenčnega 

gledanja in kazanja. Rezultati pri nalogi preferenčnega gledanja so pokazali, da so otroci 

(stari od 3 do 4 leta) pravilno interpretirali slišane povedi. Če so morali uporabiti tudi kazalno 

kretnjo, pa je bila uspešnost pod 50 %, kar  bi pomenilo, da niso razumeli slovničnih 

morfemov. Avtorici sta zaključili, da imajo tudi značilnosti eksperimentalne metode vpliv 

na uspešnost otrok. Izbira slike je za njih bolj zahtevna, saj si morajo zapomniti jezikovne in 

vizualne informacije, jih primerjati ter narediti končno odločitev. Preferenčno gledanje je 

morda bolj avtomatično in je manj pod zavestno kontrolo. Podobno sta v svoji raziskavi 

ugotovila tudi Beyer in Hudson Kam (2009), ki sta pri angleško govorečih otrocih preverjala 

razumevanje morfema -s (3. oseba ednina sedanjik) kot označevalca glagolskega časa. 

Čeprav so bili le sedemletniki uspešni pri razumevanju morfema -s pri nalogi, kjer so morali 

pokazati na ustrezno sliko, so pri nalogi preferenčnega gledanja tudi šestletniki pokazali 

večjo občutljivost na morfem -s.  

Vse omenjene študije so preučevale le eno področje jezika, ali razumevanje ali izražanje, 

primanjkuje pa študij, ki bi na eni skupini otrok preverjale oboje skupaj. Hkrati pa domneve 

o asimetriji temeljijo na primerjavi podatkov med eksperimentalnimi metodami (npr. 

kazanje, preferenčno gledanje) in analizami spontanega govora. Otroci namreč prej usvojijo 

pregibne morfeme pri znanih in bolj pogostih glagolih (Rubino in Pine, 1998, Wilson, 2003, 

v Verhagen in Blom, 2014), posledično pa lahko rezultati analiz spontanega govora 

precenijo sposobnosti otrok (Brandt-Kobele in Höhle, 2010). Verhagen in Blom (2014) sta 

preverili razumevanje in izražanje ujemanja v številu na isti skupini dvo- in triletnih otrok, 

ki so usvajali nizozemski jezik. Pri nalogi razumevanja so morali pokazati na ustrezno sliko, 

 
26 »Liaison« je pojav, v katerem se naglasi soglasnik, kateremu sledi samoglasnik, in ki povezuje dve besedi, 

ki skupaj tvorita ritmično enoto (npr. v besedni zvezi »un petit enfant« (slo. majhen otrok) se naglasi zadnji t 

v besedi petit) (Lingvopedija, 2014b).   
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pri nalogi izražanja pa dopolniti poved (izzvana produkcija). V obeh nalogah sta uporabili 

enak material. Ugotovili sta, da se kaže določena asimetrija med razumevanjem in 

izražanjem, a manjša kot pri prejšnjih raziskavah. Analiza posameznih rezultatov je 

pokazala, da je bila malo več kot polovica otrok (58 %) bolj uspešnih pri nalogi izražanja, 

ostali pa so bili bolj uspešni pri nalogi razumevanja (21 %) oz. je bila uspešnost pri obeh 

podobna (21 %).  

Pri interpretaciji predstavljenih asimetrij moramo biti previdni. Brandt-Kobele in Höhle 

(2010, 2011) poudarita, da moramo upoštevati vrsto podatkov in metode, s katerimi so bili 

pridobljeni. Potrebno je upoštevati tudi zmožnosti procesiranja otrok in mehanizme 

procesiranja, ki jih zahteva posamezna metoda raziskovanja. Nejasnost kriterijev, kdaj je 

otrok usvojil določeno strukturo, tako v razumevanju in izražanju, dodatno oteži primerjavo 

med modalitetama. Avtorici zato predlagata, da bi si morale biti metode za preučevanje obeh 

modalitet čim bolj podobne glede na zahtevnost procesiranja, kar pa je težko uresničiti, saj 

procesi, ki so v ozadju posamezne naloge, niso še povsem raziskani. Hendriks in Koster 

(2010) izpostavita, da se metode razlikujejo tudi v tem, kakšen tip jezikovnega znanja 

preverjajo (npr. izbira slike meri preferenco za eno izmed možnih slik). Če otrok jezikovno 

strukturo pravilno uporablja, a hkrati kaže slabše razumevanje enake strukture, se tako 

postavita dve vprašanji: ali je razumevanje dejansko slabše ali je morda metoda raziskovanja 

neustrezna. 

*** 

Pregled raziskav po posameznih jezikih je pokazal, da prevladujejo raziskave jezikovnega 

izražanja. Otroci v slovenščini in hrvaščini najprej usvojijo sedanjik, potem preteklik, ki je 

v obeh jezikih zložena glagolska oblika. V ruščini se časa pojavita ob podobnem času. V 

angleščini, za katero najdemo veliko raziskav, težje določimo, kaj se pojavi prej, saj se 

določene sedanjiške oblike (-ing) pojavijo zgodaj, pomožni glagol biti, ki skupaj z 

morfemom -ing izraža progresivni sedanjik pa usvojijo kasneje, ko usvojijo tudi že preteklik. 

Prav tako se je morfem -s (3. oseba sedanjik) izkazal za precej zahtevnega. Čeprav med 

jeziki obstajajo določene razlike v usvajanju glagolskih oblik, pa so si napake v izražanju 

otrok podobne. Otroci najpogosteje zahtevano obliko izpustijo (npr. pomožne glagole), 

pojavljajo se tudi napake posploševanja, medtem ko so napake ujemanja redke. Čeprav je v 

splošnem jezikovno razumevanje boljše kot jezikovno izražanje, pa so raziskave našle tudi 

obraten pojav. Kljub temu pa je primerjava ugotovitev raziskav obeh modalitet otežena, saj 

niso izvedene na enaki populaciji otrok in uporabljajo različne raziskovalne metode.  

2.5 GLAGOLSKE OBLIKE IN RAZVOJNA JEZIKOVNA MOTNJA 

Usvajanje glagolskih oblik predstavlja poseben izziv posameznikom z razvojno jezikovno 

motnjo (v nadaljevanju RJM). RJM se kaže z vztrajajočimi težavami na področju usvajanja, 

razumevanja, izražanja ali rabe jezika, ki postanejo vidne že v zgodnjem otroštvu ter izrazito 

omejujejo posameznikovo zmožnost komunikacije. Težave niso posledica nevrorazvojne 

motnje, senzorne ali nevrološke okvare (World Health Organization, 2022).  
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Težave v usvajanju glagolskih oblik so prepoznali v različnih jezikih. Rice idr. (1998) so pri 

angleško govorečih otrocih z RJM ugotovili, da težave vztrajajo tudi v šolsko obdobje, saj 

je bil njihov rezultat pri 8. letih še vedno pod pričakovanji glede na otroke s tipičnim 

razvojem, ki so usvojili glagolske morfeme do okoli 4. leta starosti. Krok in Leonard (2015) 

sta v metaanalizi raziskav o tvorjenju preteklika v germanskih jezikih ugotovila, da imajo 

otroci z RJM izrazito več težav kot vrstniki s tipičnim razvojem. Podobno je ugotovila tudi 

Šarić (2017) v hrvaškem jeziku. Mlajša skupina otrok z RJM (4;1-5;6) je dosegla pomembno 

nižji rezultat kot vrstniki s tipičnim razvojem pri tvorjenju glagolskih oblik v sedanjiku in 

pretekliku, medtem ko se je starejša skupina (5;7-7;6) že približevala vrstnikom s tipičnim 

razvojem. Težave pri tvorjenju glagolskih oblik je pri šestletnem slovensko govorečem 

dečku s sumom na RJM prepoznala tudi Puc (2019).  

Raziskovalci so zato predlagali, da so težave v usvajanju glagolskih oblik (glagolskega časa) 

klinični označevalec RJM (Rice in Wexler, 1996). Za uspešno prepoznavanje odstopanj pa 

je najprej nujno dobro poznavanje tipičnega jezikovnega razvoja. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Jeziki se razlikujejo v svojih morfoloških sistemih (Gagarina, 2014), ki jih morajo v procesu 

jezikovnega razvoja usvojiti otroci. Na hitrost usvajanja vplivajo značilnosti morfemov 

(kompleksnost oblike in pomena) (Clark, 2017) in iz njih izhajajoča tipologija jezika 

(fuzijski, aglutinacijski oz. izolacijski tip) (Gagarina, 2014; Iacobini, 2006). V splošnem 

velja, da bolj kot ima jezik bogato morfologijo in transparentno oz. razvidno povezavo med 

obliko in pomenom, hitreje poteka usvajanje (Deen, 2018; Gagarina, 2014). Otroci običajno 

najprej usvojijo glagolske oblike za sedanjik, nato za preteklik, odvisno kako jezik izraža 

posamezni čas. Medtem ko je preteklik v slovenščini in hrvaščini zložena glagolska oblika 

in ga otroci usvojijo za sedanjikom (Anđel idr., 2000; Katičić, 2000, 2003; Kranjc, 1999; 

Petrič, 2021), pa se v ruščini in angleščini pojavita ob podobnem času (Gagarina, 2003; 

Brown, 1973 v Laiche, 2021). Čeprav primanjkuje raziskav, ki bi preverjale jezikovno 

razumevanje, primerjave ugotovitev raziskav kažejo, da se jezikovno razumevanje pojavi 

prej oz. v podobnem obdobju kot jezikovno izražanje (Brown, 1973, v Laiche, 2021; Valian, 

2006; Wagner, 2001). Obstajajo tudi dokazi, da se pri določenih glagolskih oblikah 

jezikovno razumevanje pojavi kasneje kot jezikovno izražanje (Beyer in Hudson Kam, 2009; 

De Villiers in Johnson, 2007; Johnson idr., 2005; Pérez-Leroux, 2005). Vseeno pa moramo 

biti pri interpretaciji ugotovitev previdni, saj so preverjale le eno modaliteto (jezikovno 

razumevanje ali jezikovno izražanje) pri različnih skupinah otrok in so uporabile različne 

raziskovalne metode, ki imajo prav tako določen vpliv na uspešnost otrok (Beyer in Hudson 

Kam, 2009; Brandt-Kobele in Höhle, 2010, 2011; Hendriks in Koster, 2010). Poznavanje 

tipičnega razvoja je nujno, saj tako lažje prepoznavamo morebitna odstopanja. Težave v 

usvajanju glagolskih oblik, predvsem glagolskega časa, so namreč lahko pokazatelj težav v 

jezikovnem razvoju oz. razvojne jezikovne motnje (Krok in Leonard, 2015; Rice idr., 1998; 

Rice in Wexler, 1996; Šarić, 2017).  

V slovenščini primanjkuje raziskav, ki bi podrobneje raziskovale morfološki razvoj v 

predšolskem obdobju. Najdemo le raziskave, ki so analizirale spontan govor otrok (Kranjc, 

1999; Praprotnik, 2017; Žagar, 1993), redke so podrobneje analizirale razvoj glagolskih 

oblik (Petrič, 2021; Rus, 2008; Rus in Chandra, 2005) oz. uporabile tudi druge 

eksperimentalne metode npr. izzvane produkcije (Rus, 2008). Raziskav jezikovnega 

razumevanja nismo zasledili, teh primanjkuje tudi v drugih jezikih. V magistrskem delu 

bomo zato raziskali jezikovno razumevanje in izražanje glagolskih oblik s poudarkom na 

glagolskem času pri dvo- in triletnih slovensko govorečih otrocih, torej v obdobju 

intenzivnega jezikovnega razvoja (Marjanovič Umek, 1990). Ugotovitve raziskave bodo 

prispevale k boljšemu razumevanju usvajanja glagolskih oblik (sedanjika in preteklika) pri 

slovensko govorečih otrocih. Raziskava bo tudi ena prvih, ki bo na istem vzorcu otrok hkrati 

preverjala jezikovno razumevanje in jezikovno izražanje glagolskih oblik.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Cilj raziskave je analizirati rezultate dvo- in triletnih otrok pri nalogah jezikovnega 

razumevanja in izražanja glagolskih oblik s poudarkom na glagolskem času (sedanjik, 

preteklik).  

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšen je vpliv starosti na uspešnost pri nalogi jezikovnega razumevanja in pri 

nalogi jezikovnega izražanja glagolskih oblik? 

2. Kakšen je vpliv vrste naloge (jezikovnega razumevanja, jezikovnega izražanja) na 

uspešnost znotraj posamezne starostne skupine? 

3. Kakšen je vpliv starosti na uspešnost pri jezikovnem razumevanju in izražanju 

sedanjika in preteklika? 

4. Kakšen je vpliv glagolskega časa (sedanjika, preteklika) na jezikovno razumevanje 

in izražanje znotraj posamezne starostne skupine? 

5. Kakšne napake se pojavljajo v posameznem starostnem obdobju pri nalogi 

jezikovnega izražanja? 

Zastavili smo si naslednje hipoteze:  

H1: Triletniki bodo dosegli statistično pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri nalogi 

jezikovnega razumevanja in pri nalogi jezikovnega izražanja.  

H2: Pri obeh starostnih skupinah bodo rezultati statistično pomembno višji pri nalogi 

jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja glagolskih oblik.  

H3: Triletniki bodo dosegli statistično pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri jezikovnem 

razumevanju in izražanju preteklika in sedanjika.  

H4: Pri obeh starostnih skupinah bodo rezultati statistično pomembno višji pri jezikovnem 

razumevanju in izražanju sedanjika kot preteklika.  

3.3 METODOLOGIJA  

3.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Za namen raziskave smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 

Raziskovalni pristop je bila kvantitativna in kvalitativna raziskava. 

3.3.2 Opis raziskovalnega vzorca 

V vzorec smo vključili dve starostni skupini otrok z značilnim razvojem, ki sta sodelovali v 

pilotni raziskavi v okviru standardizacije NRDLS-SI27. V tabeli 8 je predstavljena struktura 

vzorca glede na starost. Mlajšo skupino (dvoletniki) je sestavljalo 5 otrok, starih od 25 do 

32 mesecev, s povprečno starostjo 28,60 mesecev (SD = 3,05 mesecev). Starejšo skupino 

 
27 Nova Reynellova razvojna jezikovna lestvica – slovenska različica  
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(triletniki) je sestavljalo 6 otrok, starih od 40 do 44 mesecev s povprečno starostjo 41,83 

mesecev (SD = 1,722 mesecev). Materni jezik vseh otrok je slovenščina.  

Tabela 8: Struktura vzorca glede na starost 

Starostna skupina 
Starost (v mesecih) 

Povprečna vrednost (M) Standardni odklon (SD) Minimum Maksimum 

Dvoletniki 28,60 3,050 25 32 

Triletniki 41,83 1,722 40 44 

Skupino dvoletnikov so sestavljali dva dečka (40 %) in tri deklice (60 %). Skupino 

triletnikov so sestavljali dva dečka (33,3 %) in štiri deklice (66,7 %).  

3.3.3 Spremenljivke  

Neodvisne spremenljivke 

- starost (dvoletniki, triletniki) 

Odvisne spremenljivke  

- skupno število točk na Lestvici jezikovnega razumevanja - razdelek E 

o odstotek doseženih točk pri testnih nalogah za sedanjik (razumevanje – 

sedanjik) 

o odstotek doseženih točk pri testnih nalogah za preteklik (razumevanje – 

preteklik) 

- skupno število točk na Lestvici jezikovnega izražanja – razdelek E 

o odstotek doseženih točk pri testnih nalogah za sedanjik (razumevanje – 

sedanjik) 

o odstotek doseženih točk pri testnih nalogah za preteklik (razumevanje – 

preteklik) 

3.3.4 Merski instrumentarij 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo slovenske pilotne verzije instrumentarija NRDLS-SI, 

avtorjev Penko, Kogovšek, Novšak Brce, Pavlič, Polutnik, Završnik in Vidovič, ki je nastal 

na podlagi hrvaške različice (avtorji Kuvač Kraljević, Kologramić-Belić, Hržica in 

Kovačević) in britanskega izvirnika (avtorji Edwards, Letts in Sinka), katerega zadnja 

verzija je bila izdana leta 2011 (Letts idr., 2014). 

Test meri zmožnost 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 
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jezikovne značilnosti, kar omogoča direktno primerjavo med jezikovnim razumevanjem in 

izražanjem (Letts idr., 2014). Pri določenih razdelkih se pred testnimi nalogami izvedejo 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 razdelek E (glagolske oblike) za področji jezikovnega 

razumevanja in jezikovnega izražanja. Na obeh lestvicah ima razdelek 9 testnih nalog, od 

tega 3 v sedanjiku in 6 v pretekliku. Vsi glagoli so v 3. osebi, razlikujejo se glede na število 

in spol (testne naloge preverjajo vsa tri števila in vse tri spole). Pri obeh razdelkih se vsak 

pravilen odgovor točkuje z eno točko, napačen z nič točkami. Pri nalogi jezikovnega 

izražanja se dopiše tudi dejanski odgovor otroka, če je ta napačen. Za testiranje se uporabi 

slikovne predloge, ki so sestavljene iz ene večje slike na levi strani in dveh manjših slik (1 

in 2) na desni strani.  

Pri nalogi jezikovnega razumevanja testator najprej prekrije sliki (1 in 2) na desni strani. 

Nato na levi sliki pokaže na določeno osebo/predmet/žival in pravi npr. »Poglej, to letalo 

leti… in tudi to letalo leti.« Nato pokrije sliko na levi strani in pokaže otroku sliki 1 in 2 na 

desni strani ter reče »Sedaj poglej ti dve sliki.« Pokaže na sliko 1 in pravi »To letalo leti.«. 

Nato pokaže na sliko 2 in pravi »To letalo ne leti več. Pokaži letalo, ki leti/je letelo.« Otrok 

mora pokazati na pravo sliko.  

Pri nalogi jezikovnega izražanja testator enako najprej prekrije sliki (1 in 2) na desni strani. 

Nato pokaže sliko na levi strani, kjer pokaže na določeno osebo/predmet/žival in pravi npr. 

»Poglej, to letalo leti … in tudi to letalo leti.«. Nato pokrije sliko na levi strani in pokaže 

sliki 1 in 2 na desni strani »Sedaj poglej ti dve sliki.«. Otroku pokaže eno izmed slik (1 ali 

2) in ga vpraša: »Kaj dela to letalo? To letalo …« Otrok mora dopolniti poved z ustrezno 

obliko glagola v pretekliku oz. sedanjiku ter pri tem upoštevati, da se oblika ujema z 

osebkom. Če je otrokov odgovor napačen, se zapiše tudi njegov konkreten odgovor.  

Tabela 9: Cronbach alfa koeficient zanesljivosti – razdelek E  

 Cronbach alfa koeficient Št. postavk 

Lestvica jezikovnega razumevanja -  – razdelek E 0,614 9 

Lestvica jezikovnega izražanja – razdelek E 0,806 9 

Zanesljivost posameznega razdelka smo preverili z izračunom Cronbach alfa koeficienta. 

Vrednosti so prikazane v tabeli 9. Vrednost koeficienta za razdelek E na Lestvici 

jezikovnega razumevanja je 0,614, kar je še sprejemljiva zanesljivost. Vrednost koeficienta 

za razdelek E na Lestvici jezikovnega izražanja je višja, in sicer 0,806, kar pomeni, da ima 

razdelek dobro zanesljivost. Celotna hrvaška verzija ima nekoliko višjo zanesljivost, in sicer 

je vrednost koeficienta 0,95 za Lestvico jezikovnega razumevanja in 0,97 za Lestvico 

jezikovnega izražanja.   
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3.3.5 Postopki zbiranja podatkov 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo zgoraj opisanega instrumentarija. Vzorec otrok je bil 

izbran naključno. Logopedinje, ki so testirale otroke v pilotni raziskavi, so izvedle celoten 

test, in sicer vse naloge iz Lestvice jezikovnega razumevanja in Lestvice jezikovnega 

izražanja. V magistrskem delu smo uporabili le rezultate razdelka E, ki na obeh lestvicah 

preverja usvajanje glagolskih oblik.  

3.3.6 Postopki obdelave podatkov  

Zbrane podatke smo statistično obdelali v programu SPSS 22 in predstavili s pomočjo tabel. 

Hipoteze smo preverili pri 5 % (p = 0,05) stopnji tveganja.  

Najprej smo izračunali skupen rezultat, ki ga je dosegel posamezen otrok na celotnem 

razdelku E na Lestvici jezikovnega razumevanja in na Lestvici jezikovnega izražanja. Nato 

smo sešteli dosežene točke posameznega otroka pri testnih nalogah za sedanjik in preteklik 

na posamezni lestvici. Točke smo zaradi različnega števila testnih nalog za posamezni čas 

pretvorili v odstotke, da smo podatke uravnotežili in jih lahko potem med seboj primerjali. 

Skupne rezultate pri nalogi jezikovnega razumevanja in izražanja vsake starostne skupine 

smo predstavili s parametri opisne statistike (M, Mo, Me, SD, minimum, maksimum, f %). 

Z enakimi parametri smo predstavili tudi skupne rezultate glede na jezikovno razumevanje 

in izražanje posameznega glagolskega časa (sedanjika in preteklika).  

Za preverjanje statistične pomembnosti razlik med rezultati dvo- in triletnikov smo uporabili 

t-test za neodvisne vzorce oz. Mann-Whitneyev U test, če niso bili izpolnjeni pogoji za 

parametrično statistiko. Za preverjanje statistične pomembnosti razlik rezultatov znotraj 

posamezne starostne skupine smo uporabili t-test za odvisne vzorce oz. Wilcoxonov test 

predznačenih rangov.  

Opravili smo tudi kvalitativno analizo odgovorov pri nalogi jezikovnega izražanja, kjer smo 

si pogledali odgovore otrok in njihove najpogostejše napake. Različne vrste napak in njihovo 

pogostost smo predstavili v odstotkih glede na posamezno starostno skupino za posamezni 

glagolski čas. Odstotek napak smo izračunali po naslednji enačbi:  

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑘 𝑑𝑜𝑙𝑜č𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑖𝑘𝑢/𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘𝑢 

𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑣 𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑖𝑘/𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘
 x 100 

3.3.6.1 Preverjanje normalnosti porazdelitve 

Za preverjanje normalnosti porazdelitve oz. pogojev za uporabo parametrične statistike smo 

uporabili Shapiro-Wilk test ter koeficienta asimetrije (KA) in sploščenosti (KS).  

─ Jezikovno razumevanje in izražanje 

V tabeli 10 lahko vidimo, da vrednosti Shapiro-Wilk testa kažejo, da se rezultati pri obeh 

razdelkih (jezikovno razumevanje in izražanje) za obe starostni skupini razdeljujejo 

normalno, saj je stopnja tveganja povsod večja od 0,05. Tudi koeficienti asimetrije se vsi 

gibljejo med -1 in 1, kar nakazuje na normalno porazdelitev. Na drugi strani je vrednost 
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koeficienta sploščenosti pri razumevanju – dvoletniki in izražanju – triletniki izven intervala 

-1 in 1. Oba koeficienta smo zato delili z njuno standardno napako in pri obeh dobili 

vrednost, manjšo od 1,96, kar še nakazuje na normalno porazdelitev. Na podlagi rezultatov 

smo zaključili, da se rezultati pri jezikovnem razumevanju in izražanju pri obeh starostnih 

skupinah porazdeljujejo normalno.   

Tabela 10: Shapiro-Wilk test normalnosti porazdelitve ter koeficienta asimetrije in 

sploščenosti – razumevanje in izražanje 

Testna naloga  Skupina 

Shapiro-Wilk 

test 
Koeficient Standardna napaka 

Normalna 

porazdelitev 

(DA/NE) z df p KA KS KA KS 

Razdelek E 

(razumevanje)  

dvoletniki 0,894 5 0,377 0,052 -2,324 0,913 2,000 DA 

triletniki  0,822 6 0,091 -0,857 -0,300 0,845 1,741 DA 

Razdelek E 

(izražanje)  

dvoletniki  0,953 5 0,758 0,081 -0,817 0,913 2,000 DA 

triletniki  0,833 6 0,113 0,000 -2,685 0,845 1,741 DA 

Legenda: z = statistična vrednost; df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja; KA = koeficient asimetrije; 

KS = koeficient sploščenosti  

─ Sedanjik  

V tabeli 11 vidimo, da je stopnja tveganja pri Shapiro-Wilk testu le pri razumevanju 

sedanjika (dvoletniki) večja od 0,05, kar nakazuje na normalno porazdelitev. Enako nakazuje 

tudi vrednost koeficienta asimetrije (KA), ki je znotraj intervala -1 in 1. Vrednost koeficienta 

sploščenosti je sicer izven intervala, zato smo ga delili z njegovo standardno napako in dobili 

vrednost, ki je manjša od 1,96, kar še nakazuje na normalno porazdelitev. Pri ostalih 

rezultatih je stopnja tveganja pri Shapiro-Wilk testu manjša od 0,05, kar pomeni, da 

porazdelitev ni normalna. Pri razumevanju sedanjika (triletniki) to potrdita tudi oba 

koeficienta, tudi, ko ju delimo s standardno napako, saj dobimo vrednost večjo od 1,96. Pri 

izražanju sedanjika (obe skupini) pa oba koeficienta (tudi, ko koeficient sploščenosti delimo 

s standardno napako) nakazujeta na normalno porazdelitev. Rezultati med testom in 

koeficienti se tukaj torej razhajajo, vendar smo se zaradi majhnega vzorca in grafičnega 

pregleda porazdelitve podatkov odločili, da porazdelitev ni normalna.  

Tabela 11: Shapiro-Wilk test normalnosti porazdelitve ter koeficienta asimetrije in 

sploščenosti – razumevanje in izražanje sedanjika 

Testna naloga Skupina 

Shapiro-Wilk 

test 
Koeficient 

Standardna 

napaka 

Normalna 

porazdelitev 

(DA/NE) z df p KA KS KA KS 

Razumevanje - 

sedanjik 

Dvoletniki 0,883 5 0,325 0,000 2,000 0,913 2,000 DA 

Triletniki 0,496 6 0,000 -2,449 6,000 0,845 1,741 NE 

Izražanje - 

sedanjik 

Dvoletniki 0,767 5 0,042 -0,884 -1,750 0,913 2,000 NE 

Triletniki 0,640 6 0,001 -0,968 -1,875 0,845 1,741 NE 

Legenda: z = statistična vrednost; df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja; KA = koeficient asimetrije; 

KS = koeficient sploščenosti 
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─ Preteklik  

V tabeli 12 vidimo, da je stopnja tveganja pri Shapiro-Wilk testu le pri razumevanju 

preteklika (dvoletniki) večja od 0,05, kar nakazuje na normalno porazdelitev. Enako potrdi 

tudi vrednost koeficienta asimetrije, ki je znotraj intervala -1 in 1. Vrednost koeficienta 

sploščenosti je izven intervala, zato smo jo delili z njegovo standardno napako in dobili 

vrednost manjšo od 1,96, kar tudi nakazuje na normalno porazdelitev. Pri ostalih rezultatih 

je stopnja tveganja pri Shapiro-Wilk testu manjša od 0,05, kar nakazuje, da porazdelitev ni 

normalna. Pri izražanju preteklika (dvoletniki) enako potrdita tudi koeficienta (tudi, ko ju 

delimo z njuno standardno napako). Pri razumevanju preteklika (triletniki) in izražanju 

preteklika (triletniki) pa oba koeficienta nakazujeta na normalno porazdelitev (tudi, ko ju 

delimo z njuno standardno napako). Rezultati testa in obeh koeficientov se tukaj torej ne 

ujemajo, vendar smo tudi tu zaradi majhnega vzorca in grafičnega pregleda porazdelitve 

podatkov zaključili, da porazdelitev ni normalna. Temu primerno smo uporabili nadaljnje 

statistične metode.  

Tabela 12: Shapiro-Wilk test normalnosti porazdelitve ter koeficienta asimetrije in 

sploščenosti – razumevanje in izražanje preteklika 

Testna naloga Skupina 

Shapiro-Wilk 

test 
Koeficient 

Standardna 

napaka 

Normalna 

porazdelitev 

(DA/NE) z df p KA KS KA KS 

Razumevanje – 

preteklik 

Dvoletniki 0,902 5 0,421 -0,541 -1,488 0,913 2,000 DA 

Triletniki 0,701 6 0,006 -1,537 1,429 0,845 1,741 NE 

Izražanje - 

preteklik 

Dvoletniki 0,552 5 0,000 2,236 5,000 0,913 2,000 NE 

Triletniki 0,781 6 0,039 -0,165 -2,807 0,845 1,741 NE 

Legenda: z = statistična vrednost; df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja; KA = koeficient asimetrije; 

KS = koeficient sploščenosti 

3.4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.4.1 Kvantitativna analiza – globalni rezultati  

V nadaljevanju bomo za vsako starostno skupino predstavili skupne rezultate pri nalogah 

jezikovnega razumevanja in izražanja, nato še rezultate glede na posamezni glagolski čas. 

Rezultati bodo predstavljeni v tabelah in besedno opisani.  

3.4.1.1 Jezikovno razumevanje in izražanje  

V tabeli 13 so predstavljene vrednosti parametrov opisne statistike za rezultate pri nalogi 

jezikovnega razumevanja in pri nalogi jezikovnega izražanja. Tako pri nalogi jezikovnega 

razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja so lahko otroci dosegli največ 9 točk.  
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Tabela 13: Opisna statistika – jezikovno razumevanje in izražanje 

Testna naloga Skupina f (%) M Me Mo SD MIN MAX 

Razdelek E 

(razumevanje) 

Dvoletniki  64,44 5,80 6,00 4,00 1,789 4,00 8,00 

Triletniki  92,56 8,33 8,50 9,00 0,816 7,00 9,00 

Razdelek E  (izražanje) 
Dvoletniki  26,67 2,40 3,00 3,00 1,949 0,00 5,00 

Triletniki  66,67 6,00 6,00 4,00* 1,897 4,00 8,00 

Legenda: f (%) = povprečni odstotek pravilnih odgovorov; M = povprečna vrednost; Me = mediana; Mo = 

modus; SD = standardni odklon; MIN = minimum; MAX = maksimum 

*več modusov, prikazana je le najmanjša vrednost 

Primerjava srednjih vrednosti med obema skupinama pokaže, da so triletniki tako pri 

jezikovnem razumevanju (M = 8,33; Me = 8,50; Mo = 9,00) kot pri jezikovnem izražanju 

glagolskih oblik (M = 6,00; Me = 6,00; Mo = 4,00) pričakovano dosegli višje rezultate kot 

dvoletniki (razumevanje: M = 5,80; Me = 6,00; Mo = 4,00; izražanje: M = 2,40; Me = 3,00, 

Mo = 3,00). Pri triletnikih sta tudi višji vrednosti minimuma (MINR = 7,00, MINI = 4,00) in 

maksimuma (MAXR = 9,00; MAXI = 8,00) kot pri dvoletnikih pri obeh nalogah (MINR = 

4,00; MINI = 0,00; MAXR = 8,00; MAXI  = 5,00). Pri nalogi jezikovnega razumevanja je pri 

dvoletnikih (SD = 1,789) večja razpršenost podatkov kot pri triletnikih (SD = 0,816), kar 

nakazuje na večje razlike znotraj skupine dvoletnikov kot triletnikov. Večje razlike znotraj 

skupine dvoletnikov so morda posledica večjega starostnega razpona, saj je bilo med 

najmlajšim in najstarejšim »dvoletnikom« sedem mesecev razlike (starost 25 oz. 32 

mesecev). To pa je precej dolgo obdobje, v katerem jezikovni razvoj razmeroma hitro 

napreduje. Pri nalogi jezikovnega izražanja je razpršenost podatkov med skupinama 

podobna (SD2 = 1,949; SD3 = 1,897), a večja kot pri nalogi razumevanja znotraj posamezne 

skupine. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je jezikovno razumevanje triletnikov na 

podobnem in visokem nivoju, saj so bili v povprečju uspešni nad 90 %. Pri dvoletnikih je 

bila uspešnost pri nalogi jezikovnega razumevanja nižja, a še vedno nad 50 %, kar pomeni, 

da pri podajanju odgovorov niso le ugibali, temveč dejansko pokazali določen nivo 

jezikovnega razumevanja. Nižji rezultati pri nalogi jezikovnega izražanja pri obeh skupinah 

kažejo, da otroci še niso povsem usvojili jezikovnega izražanja glagolskih oblik, vendar se 

to s starostjo izboljšuje. Večja razpršenost rezultatov pri nalogi jezikovnega izražanja 

pomeni, da med posamezniki obstajajo večje individualne razlike. Večja razpršenost 

podatkov pri dvoletnikih bi lahko nakazovala, da so v obdobju protomorfologije, ko so 

pričeli s prepoznavanjem morfoloških vzorcev jezika, saj je v tem obdobju med otroci največ 

razlik v obvladovanju morfologije (Dressler in Karpf, 1995, v Bittner idr., 2003; Dressler, 

2005). 

Rezultati srednjih vrednosti znotraj skupine dvoletnikov kažejo, da so ti dosegli višje 

rezultate pri nalogi jezikovnega razumevanja (M = 5,80; Me = 6,00; Mo = 4,00) kot pri 

nalogi jezikovnega izražanja glagolskih oblik (M = 2,40; Me = 3,00; Mo = 3,00). Višji sta 

bili tudi vrednosti minimuma in maksimuma (MINR =4,00; MINI = 0,00; MAXR = 8,00; 

MAXI = 5,00). Na nobeni izmed nalog niso dosegli vseh možnih točk. Pri nalogi jezikovnega 

izražanja najmlajši izmed otrok (starost 25 mesecev) ni dosegel niti točke. Razpršenost 
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podatkov je bila malo večja pri nalogi jezikovnega izražanja (SD = 1,949) kot pri nalogi 

jezikovnega razumevanja (SD = 1,789).  

Rezultati srednjih vrednosti znotraj skupine triletnikov prav tako kažejo, da so bili uspešnejši 

pri nalogi jezikovnega razumevanja (M = 8,33; Me = 8,50; Mo = 9,00) kot pri nalogi 

jezikovnega izražanja glagolskih oblik (M = 6,00; Me = 6,00; Mo = 4,00). Višji sta bili tudi 

vrednosti minimuma (MINR = 7,00; MINI = 4,00)  in maksimuma (MAXR = 9,00; MAXI  = 

8,00). Pri jezikovnem razumevanju so trije otroci dosegli maksimalno število točk, kar je bil 

tudi najpogostejši rezultat (Mo = 9). V nasprotju z dvoletniki so vsi otroci, tako pri nalogi 

jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja, dosegli vsaj 4 točke. 

Razpršenost podatkov je bila višja pri nalogi jezikovnega izražanja (SD = 1,897) kot pri 

nalogi jezikovnega razumevanja (SD = 0,816).  

Srednje vrednosti, skupaj z vrednostmi za razpršenost podatkov, kažejo, da sta bili obe 

skupini bolj uspešni pri nalogi jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja 

ter da so pri nalogi jezikovnega izražanja prisotne večje individualne razlike. Jezikovno 

izražanje in razumevanje glagolskih oblik pa se s starostjo izboljšuje.  

3.4.1.2 Sedanjik in preteklik 

V tabeli 14 so predstavljene vrednosti parametrov opisne statistike glede na razumevanje in 

izražanje sedanjika in preteklika. Ker se je število testnih nalog za posamezni čas razlikovalo 

(sedanjik = 3, preteklik = 6) smo izračunali razmerje med dobljenimi in možnimi točkami 

ter ga pretvorili v odstotke, ki so zapisani v tabeli.  

Tabela 14: Opisna statistika - sedanjik in preteklik 

Testna naloga Skupina  M Me Mo SD MIN MAX 

Razumevanje – sedanjik 
Dvoletniki 66,67 66,67 66,67 23,570 33,33 100,00 

Triletniki 94,44 100,00 100,00 13,608 66,67 100,00 

Izražanje – sedanjik 
Dvoletniki 66,67 100,00 100,00 47,140 0,00 100,00 

Triletniki 88,89 100,00 100,00 17,213 66,67 100,00 

Razumevanje – preteklik 
Dvoletniki 63,33 66,67 83,33 21,731 33,33 83,33 

Triletniki 91,67 100,00 100,00 13,944 66,67 100,00 

Izražanje – preteklik 
Dvoletniki 6,67 0,00 0,00 14,907 0,00 33,33 

Triletniki 55,56 58,33 83,33 31,032 16,67 83,33 

Legenda: M = povprečna vrednost; Me = mediana; Mo = modus; SD = standardni odklon; MIN = minimum; 

MAX = maksimum 

Primerjava povprečij med skupinama za posamezne testne naloge pokaže, da so bili triletniki 

pričakovano boljši kot dvoletniki, tako pri jezikovnem razumevanju in izražanju sedanjika 

kot tudi preteklika. Najmanjša razlika med povprečnimi vrednostmi med skupinama je bila 

pri izražanju sedanjika (M2 = 66,67; M3 = 88,89), največja razlika pa pri izražanju preteklika 

(M2 = 6,67; M3 = 55,56). Na boljši rezultat triletnikov kot dvoletnikov kažeta tudi drugi dve 

srednji vrednosti (Me, Mo), ki sta bili višji pri vseh nalogah, razen pri izražanju sedanjika, 

kjer sta bili pri obeh skupinah enaki (Me = 100,00; Mo = 100,00). Vidimo lahko, da je 



46 

 

razpršenost podatkov večja pri dvoletnikih, razen pri izražanju preteklika, kjer je večja pri 

triletnikih (SD2 = 14,907; SD3 = 31,032). Vrednosti minimuma in maksimuma so višje pri 

triletnikih, razen pri izražanju sedanjika, kjer je maksimum enak za obe skupini (MAX = 

100,00).  

Dvoletniki so bili boljši pri razumevanju in izražanju sedanjika kot preteklika, kar nam 

kažejo rezultati srednjih vrednosti, minimuma in maksimuma. Pri razumevanju je bila 

razlika med povprečji sicer majhna (MS = 66,67; MP = 63,33). Pri izražanju pa je bila ta 

razlika veliko večja (MS = 66,67; MP = 6,67), kar kaže, da je bilo izražanje preteklika veliko 

težje kot izražanje sedanjika oz. razumevanje preteklika. Namreč kar štirje otroci (od petih) 

pri izražanju preteklika niso dobili niti točke. Pri sedanjiku so bili torej veliko bolj uspešni, 

saj so določeni otroci dosegli pri razumevanju (en otrok) ali izražanju (trije otroci) vse točke. 

Rezultati so bili najbolj razpršeni pri izražanju sedanjika (SD = 47,140), kjer eden izmed 

otrok ni dosegel niti točke. Najmanjša razpršenost je bila pri izražanju preteklika (SD = 

14,907), kjer je le en otrok dosegel točke, ostali štirje niso dobili nobene. 

Tudi triletniki so bili boljši pri jezikovnem razumevanju in izražanju sedanjika kot pa 

preteklika. Pri jezikovnem razumevanju je bila tudi tu razlika med povprečji majhna (MS = 

94,44; MP = 91,67). Pri jezikovnem izražanju pa je bila večja (MS = 88,89; MP = 55,56), a 

manjša kot pri dvoletnikih. Vsi otroci so pri izražanju preteklika dosegli najmanj eno točko, 

nihče pa ni dosegel vseh točk. Največja razpršenost rezultatov je bila v nasprotju z dvoletniki 

pri izražanju preteklika (SD = 31,032), pri ostalih testnih nalogah je bila nižja in med 

nalogami podobna.  

Rezultati torej kažejo, da se razumevanje in izražanje sedanjika in preteklika s starostjo 

izboljšuje. Obe skupini sta bili uspešnejši pri nalogah s sedanjikom, podobno uspešnost v 

primerjavi s sedanjikom sta dosegli tudi pri razumevanju preteklika. Najnižji rezultat sta obe 

skupini dosegli pri izražanju preteklika, vendar se je uspešnost s starostjo izboljševala, saj 

so triletniki dosegli očitno boljši rezultat (za 50 %). Medtem ko so bili dvoletniki podobno 

uspešni pri izražanju preteklika, pa so bile pri triletnikih večje individualne razlike, iz česar 

predvidevamo, da se jezikovno izražanje preteklika v tem obdobju intenzivno razvija. 

Dvoletniki glede na rezultate jezikovnega izražanja in razpršenost rezultatov še niso v tem 

obdobju.  

3.4.2 Preverjanje hipotez  

V nadaljevanju bomo tabelarično in opisno predstavili rezultate preverjanja posameznih 

hipotez in jih interpretirali v skladu z obstoječo literaturo.  

3.4.2.1 Preverjanje prve hipoteze 

Hipoteza 1: Triletniki bodo dosegli statistično pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri 

nalogi jezikovnega razumevanja in pri nalogi jezikovnega izražanja.  

Ker so bili izpolnjeni pogoji za parametrično statistiko (normalnost porazdelitve), smo za 

preverjanje razlik med dvoletniki in triletniki uporabili t-test za neodvisne vzorce. Za 

preverjanje hipoteze smo najprej izračunali Levenov test homogenosti varianc. Ta je 
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pokazal, da so variance homogene tako pri nalogi jezikovnega razumevanja (F = 4,737; p = 

0,057; p < 0,05) kot pri nalogi jezikovnega izražanja (F = 0,106; p = 0,752; p < 0,05). T-test 

za neodvisne vzorce je pokazal, da so razlike med dvoletniki in triletniki statistično 

pomembne tako pri nalogi jezikovnega razumevanja (t(9)  = -3,125; p = 0,012; p < 0,05) kot 

pri nalogi jezikovnega izražanja (t(9)  = -3,125; p = 0,012; p < 0,05) (Tabela 15).  

Triletniki so torej dosegli statistično pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri nalogi 

jezikovnega razumevanja in pri nalogi jezikovnega izražanja. Prvo hipotezo tako 

potrdimo.  

Tabela 15: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce – jezikovno 

razumevanje in izražanje 

Testna naloga 

Levenov test homogenosti varianc t-test za neodvisne vzorce 

F p t df p (dvostranska) 

Razdelek E (razumevanje) 4,737 0,057 -3,125 9 0,012 

Razdelek E (izražanje) 0,106 0,752 -3,095 9 0,013 

Legenda: df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja 

Rezultati se ujemajo z literaturo. Čeprav redke, so raziskave jezikovnega razumevanja 

pokazale, da so triletniki uspešnejši kot dvoletniki pri jezikovnem razumevanju glagolskih 

oblik. Wagner (2001) je v svoji študiji pri angleško govorečih otrocih ugotovila, da so bili 

triletniki pomembno bolj uspešni kot dvoletniki pri razumevanju sedanje in pretekle oblike 

pomožnega glagola biti. Podobno je ugotovila tudi Valian (2006), kjer so triletniki 

razlikovali vse kontraste (is/was; will/did), medtem ko so imeli dvoletniki še težave pri 

razlikovanju pomožnega glagola biti (is/was). Ne povsem ustrezno jezikovno razumevanje 

se je pokazalo tudi v naši raziskavi, saj je bila uspešnost dvoletnikov okoli 64 %. V nasprotju 

z ugotovitvami Valian (2006), kjer rezultat triletnikov kljub razlikovanju časov, ni bil 

povsem brez napak, so se triletniki v naši raziskavi že približevali popolnemu razumevanju, 

saj je bila njihova uspešnost nad 90 %. Ker so tuje in naša raziskava uporabile podobno 

metodo raziskovanja (kazanje), na podlagi rezultatov predvidevamo, da slovensko govoreči 

otroci prej razlikujejo med glagolskimi oblikami v sedanjiku in pretekliku.   

Raziskave so prav tako potrdile, da se jezikovno izražanje izboljšuje s starostjo. V 

longitudinalni študiji, ki so jo izvedli Rice idr. (1998), je bila uspešnost triletnikov na začetku 

raziskave okoli 56 %, označevanje časa pa je postalo stabilno (uspešnost nad 90 %) po 4. 

letu starosti. Rice in Wexler (2001) sta izvedla nalogo izzvane produkcije. Uspešnost 

triletnikov je bila ob začetku med 60 % in 70 % (različno glede na glagolski morfem), 

uspešnost nad 90% pa so dosegli po 4;6 letu starosti, torej še malo kasneje kot v spontanem 

govoru. Šarić (2017) je izvedla enako nalogo jezikovnega izražanja kot smo je izvedli v naši 

raziskavi pri hrvaško govorečih otrocih (4;1-5;6 in 5;7-7;6), kje se je rezultat pri starejši 

skupini že približeval 90 % uspešnosti. Tudi rezultati triletnikov v naši raziskavi niso 

povsem brez napak (uspešnost 66,67 %), zato sklepamo, da raba glagolskih oblik še ni 

povsem stabilna. Moramo pa biti previdni, saj ne obstaja objektivni kriterij, ki bi določal, 

kdaj je otrok usvojil določen morfem (Deen, 2018).  
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3.4.2.2 Preverjanje druge hipoteze 

Hipoteza 2: Pri obeh starostnih skupinah bodo rezultati statistično pomembno višji pri 

nalogi jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja glagolskih oblik.  

Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili t-test za odvisne vzorce, saj so bili izpolnjeni 

pogoji za parametrično statistiko. Rezultati so pokazali, da so razlike pri dvoletnikih med 

povprečnimi rezultati med nalogama jezikovnega razumevanja in izražanja statistično 

pomembne (t(4) = 6,668; p = 0,003; p < 0,05). Pri triletnikih razlike med povprečnimi rezultati 

med nalogama jezikovnega razumevanja in izražanja niso statistično pomembne (t(4) = 

2,360; p = 0,065; p < 0,05) (Tabela 16).  

Dvoletniki so dosegli pomembno višji rezultat pri nalogi jezikovnega razumevanja kot pri 

nalogi jezikovnega izražanja, medtem ko za triletnike to ne velja. Drugo hipotezo delno 

potrdimo.  

Tabela 16: t-test za odvisne vzorce - razumevanje in izražanje 

Skupina Par spremenljivk t df p (dvostranska) 

Dvoletniki  Razdelek E (razumevanje) – Razdelek E (izražanje) 6,668 4 0,003 

Triletniki  Razdelek E (razumevanje) – Razdelek E (izražanje) 2,360 5 0,065 

Legenda: df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja 

Boljše jezikovno razumevanje kot jezikovno izražanje smo kot nekatere druge raziskave 

(Bornstein in Hendricks, 2012) potrdili tudi v naši. Sicer so bile razlike statistično 

pomembne le pri dvoletnikih, vendar so se tudi triletniki temu močno približali. Kot že 

omenjeno, je področje jezikovnega razumevanja slabše raziskano, še bolj pa primanjkuje 

raziskav, ki bi na isti skupini otrok hkrati preverjale jezikovno razumevanje in izražanje. 

Posledično nam ostane le primerjava ugotovitev različnih raziskav. Kljub temu lahko tudi 

tukaj ugotovimo, da se jezikovno razumevanje pojavi prej oz. ob podobnem času  kot 

jezikovno izražanje npr. angleško govoreči otroci razlikujejo med sedanjo in preteklo obliko 

glagola biti že okoli 2;9 leta (Valian, 2006; Wagner, 2001), medtem ko ga v spontanem 

govoru usvojijo med 2;5 in 4;2 letom (Brown, 1973, v Laiche, 2021), v nalogi izzvane 

produkcije pa po 4;6 letu (Rice in Wexler, 2001), torej še malo kasneje kot v spontanem 

govoru.  

V eni izmed redkih raziskav, ki je na isti skupini otrok preverjala jezikovno razumevanje in 

izražanje, sta Verhagen in Blom (2014) pri dvo- in triletnih nizozemsko govorečih otrocih 

prepoznali vse tri možne odnose: boljše jezikovno razumevanje kot izražanje in obratno (kar 

je bilo celo pogostejše) ter podobno uspešnost pri obeh modalitetah. Rezultati se torej delno 

ujemajo z našo raziskavo, kjer so skoraj vsi otroci dosegli boljši rezultat pri nalogi 

jezikovnega razumevanja kot pri nalogi jezikovnega izražanja, le eden izmed otrok je na 

obeh nalogah dosegel enako število točk (8 točk od 9). Nihče izmed otrok ni bil torej boljši 

pri jezikovnem izražanju. Potrebno je poudariti, da je raziskava Verhagen in Blom (2014) 

preverjala razumevanje in izražanje ujemanja v številu, naša pa je bila osredotočena 

predvsem na glagolski čas. Pri nalogi jezikovnega razumevanja smo namreč preverjali le 

kontrast sedanjik – preteklik (število »oseb« je bilo na vseh slikah za posamezen testni 
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primer enako), medtem ko je bilo potrebno pri nalogi jezikovnega izražanja poleg ustreznega 

glagolskega časa tvoriti glagolsko obliko, ki se je ujemala z osebkom v številu in spolu. 

Nalogi torej nista preverjali povsem enakega jezikovnega znanja, in sicer je bila naloga 

jezikovnega izražanja morda že po sami strukturi bolj zahtevna. To sicer težko potrdimo, saj 

procesi, ki so v ozadju eksperimentalnih metod in imajo pomemben vpliv na uspešnost otrok, 

niso še povsem raziskani (Brandt-Kobele in Höhle, 2011).  

Rezultati torej niso v skladu z ugotovitvami raziskav, ki so pri otrocih prepoznale pozen 

pojav jezikovnega razumevanja ujemanja v številu (Johnson idr., 2005; Pérez-Leroux, 2005) 

oz. glagolskega časa (Beyer in Hudson Kam, 2009; De Villiers in Johnson, 2007). Vseeno 

je potrebno ponovno poudariti, da nalogi nista preverjali povsem enakega jezikovnega 

področja in je bila naloga jezikovnega izražanja za otroke morda že v svoji zasnovi težja. 

Smiselno bi bilo primerjati jezikovno razumevanje in izražanje tudi znotraj sedanjika oz. 

preteklika, ne le skupna rezultata na obeh lestvicah, saj so navedene raziskave, ki so 

prepoznale boljše jezikovno izražanje kot razumevanje, to prepoznale pri specifičnih 

glagolskih oblikah.  

3.4.2.3 Preverjanje tretje hipoteze 

Hipoteza 3: Triletniki bodo dosegli statistično pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri 

jezikovnem razumevanju in izražanju preteklika in sedanjika.  

Za preverjanje tretje hipoteze smo uporabili Mann-Whitneyev U test, saj niso bili izpolnjeni 

pogoji za parametrično statistiko (normalnost porazdelitve) pri vseh skupinah. Rezultati so 

pokazali, da so razlike med dvo- in triletniki statistično pomembne pri razumevanju 

sedanjika (z = -2,047; p = 0,041; p < 0,05), razumevanju preteklika (z = -2,175; p = 0,030; 

p < 0,05) in izražanju preteklika (z = -2,477; p = 0,013; p < 0,05). Razlike med skupinama 

niso statistično pomembne pri izražanju sedanjika (z = -2,175; p = 0,525; p < 0,05) (Tabela 

17).  

Tabela 17: Mann-Whitney U test - razumevanje in izražanje sedanjika in preteklika 

Testna naloga Skupina N 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vrednost 

Mann-Whitney 

U testa 

z 
p 

(dvostranska) 

Razumevanje - 

sedanjik 

Dvoletniki 5 4,00 20,00 
5,000 -2,047 0,041 

Triletniki 6 7,67 46,00 

Izražanje – 

sedanjik 

Dvoletniki 5 5,40 27,00 
3,500 -2,175 0,525 

Triletniki 6 6,50 39,00 

Razumevanje – 

preteklik 

Dvoletniki 5 3,70 18,50 
12,000 -0,636 0,030 

Triletniki 6 7,92 47,50 

Izražanje – 

preteklik 

Dvoletniki 5 3,40 17,00 
2,000 -2,477 0,013 

Triletniki 6 8,17 49,00 

Legenda: N = numerus; z = statistična vrednost; p = stopnja tveganja  
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Triletniki so torej dosegli pomembno boljši rezultat pri razumevanju sedanjika in preteklika 

ter izražanju preteklika, kar pa ne velja za izražanje sedanjika. Tretjo hipotezo delno 

potrdimo.  

Uspešnost jezikovnega razumevanja in izražanja glagolskih oblik se torej s starostjo 

večinoma izboljšuje. Presenetil nas je predvsem rezultat, da pri izražanju sedanjika ni 

pomembnih razlik med skupinama, medtem ko pri razumevanju sedanjika so. Kot kaže, je 

uspešnost jezikovnega izražanja sedanjika dvoletnikov na podobnem nivoju kot izražanje 

triletnikov, medtem ko pri razumevanju dvoletniki še malo zaostajajo. Ker je sedanjik prvi 

glagolski čas, ki ga pričnejo otroci uporabljati v spontanem govoru (Katičić, 2000, 2003; 

Kranjc idr., 2006; Petrič, 2021), bi morda pričakovali, da so ga dvoletniki že precej dobro 

usvojili. Glede na naše rezultate zato predvidevamo, da poteka usvajanje sedanjika, tako 

jezikovno razumevanje kot izražanje, (intenzivno) tudi v 3. letu starosti. Medtem ko postane 

jezikovno razumevanje sedanjika pri triletnikih stabilno (nad 90%), pa njihovo jezikovno 

izražanje še ni doseglo enakega nivoja, a se mu približuje (malo pod 90%). Opisana 

diskrepanca med rezultati (razumevanje in izražanje sedanjika) je verjetno tudi posledica 

majhnega števila testnih primerov (le trije za sedanjik), saj je en napačen odgovor pomenil 

slabši rezultat za kar več kot 30 %. Smiselno bi bilo torej ponovno izvesti podobno nalogo, 

vendar z večjim številom testnih primerov. Šarić (2017) je namreč pri hrvaško govorečih 

otrocih ugotovila, da tudi pri otrocih med 4. in 7. letom izražanje sedanjika ni bilo povsem 

ustrezno (med 79,2 % in 87,5 %). Hrvaški sedanjik se podobno kot slovenski tvori z 

dodajanjem ustrezne končnice nezloženi glagolski obliki, ki se mora z osebkom ujemati v 

osebi in številu (Hudeček in Mihaljević, b. d.; Toporišič, 2004), prav tako pa se glede na tip 

glagola tvori na različne načine (Toporišič, 2004). Sedanjik je torej ne glede na to, da se 

pojavi prvi, predvsem za dvoletnike (morda tudi triletnike pri izražanju) še vedno zahteven.  

Pri jezikovnem razumevanju in izražanju preteklika so razlike med dvoletniki in triletniki 

bolj očitne. To je tudi pričakovano, saj se preteklik v spontanem govoru otrok običajno 

pojavi za sedanjikom (Katičić, 2000, 2003; Kranjc idr., 2006; Petrič, 2021). Rabo preteklika 

so pri hrvaško govoreči deklici prepoznali okoli 2. leta (Katičić, 2000) oz. po 2;5 letu pri 

slovensko govorečih otrocih (Kranjc, 1999; Petrič, 2021). Tudi v naši raziskavi vidimo, da 

dvoletniki kažejo določeno jezikovno razumevanje preteklika, saj je bila uspešnost večja od 

50 % (63,33 %), kar pomeni, da pri izbiri pravega odgovora niso le ugibali. Na drugi strani 

pa je bilo jezikovno izražanje preteklika za njih še zelo zahtevno, saj kar štirje otroci od petih 

niso dobili niti točke. Podobno je ugotovila angleška študija (Akhtar in Tomasello, 1997), 

kjer so bili triletniki pomembno bolj uspešni kot dvoletniki pri rabi morfema -ed (navadni 

preteklik). 

Jezikovno razumevanje sedanjika ter jezikovno izražanje sedanjika in preteklika se s 

starostjo izboljšujejo, kar pa rezultati niso potrdili za jezikovno izražanje sedanjika. Previdni 

moramo biti predvsem pri rezultatih za sedanjik, saj je majhno število testnih primerov lahko 

podcenilo ali morda celo precenilo jezikovne zmožnosti otrok.  
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3.4.2.4 Preverjanje četrte hipoteze 

Hipoteza 4: Pri obeh starostnih skupinah bodo rezultati statistično pomembno višji pri 

jezikovnem razumevanju in izražanju sedanjika kot preteklika.  

Za preverjanje razlik med jezikovnim razumevanjem sedanjika in preteklika pri dvoletnikih 

smo uporabili t-test za odvisne vzorce, saj so bili zadoščeni pogoji za parametrično statistiko. 

Rezultati so pokazali, da med razumevanjem sedanjika in preteklika pri dvoletnikih ni bilo 

statistično pomembnih razlik (t(4) = 0,343; p = 0,749; p < 0,05) (Tabela 18).  

Tabela 18: t-test za odvisne vzorce - razumevanje sedanjika in preteklika - dvoletniki 

Par spremenljivk t df p (dvosmerna) 

Razumevanje (sedanjik) - razumevanje (preteklik) 0,343 4 0,749 

Legenda: df = stopinje prostosti; p = stopnja tveganja 

Za preverjanje razlik med jezikovnim izražanjem sedanjika in preteklika pri dvoletnikih smo 

uporabili Wilcoxonov test, saj niso bili zadoščeni pogoji za parametrično statistiko. Rezultati 

so pokazali, da tudi tu razlike med izražanjem sedanjika in preteklika niso statistično 

pomembne (z = -1,841; p = 0,066; p < 0,05) (Tabela 19).  

Tabela 19: Wilcoxonov test predznačenih rangov - izražanje sedanjika in preteklika - 

dvoletniki 

Par spremenljivk Vrsta ranga N 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 
z 

p 

(dvosmerna) 

Izražanje (preteklik) - 

Izražanje (sedanjik) 

Neg. rangi 4a 2,50 10,00 

-1,841d 0,066 
Poz. rangi 0b 0,00 0,00 

Vezi 1c   

Skupaj 5   

a. Izražanje (preteklik) < Izražanje (sedanjik) 

b. Izražanje (preteklik) > Izražanje (sedanjik) 

c. Izražanje (preteklik) = Izražanje (sedanjik) 

d. na podlagi pozitivnih rangov 

Legenda: N = numerus; z = statistična vrednost; p = stopnja tveganja 

Za preverjanje razlik med jezikovnim razumevanjem sedanjika in preteklika ter jezikovnim 

izražanjem sedanjika in preteklika pri triletnikih smo uporabili Wilcoxonov test, saj niso bili 

zadoščeni pogoji za parametrično statistiko. Rezultati so pokazali, da razlike niso statistično 

pomembne tako pri jezikovnem razumevanju sedanjika in preteklika (z = -0,272; p = 0,785; 

p < 0,05) kot tudi pri jezikovnem izražanju sedanjika in preteklika (z = -1,802; p = 0,072; p 

< 0,05) (Tabela 20).  

Jezikovno razumevanje sedanjika ni bilo boljše kot razumevanje preteklika pri nobeni izmed 

skupin. Prav tako jezikovno izražanje sedanjika ni bilo pomembno boljše kot izražanje 

preteklika pri nobeni izmed skupin. Četrto hipotezo zato zavrnemo.  
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Tabela 20: Wilcoxonov test predznačenih rangov – razumevanje in izražanje sedanjika in 

preteklika - triletniki 

Par spremenljivk Vrsta ranga N 
Povprečni 

rang 
Vsota rangov z 

p 

(dvosmerna) 

Razumevanje (preteklik) - 

Razumevanje (sedanjik) 

Neg. rangi 2a 1,75 3,50 

-0,272g 0,785 
Poz. rangi 1b 2,50 2,50 

Vezi  3c   

Skupaj  6   

Izražanje (preteklik) - 

Izražanje (sedanjik) 

Neg. rangi 5d 3,80 19,00 

-1,802g 0,072 
Poz. rangi 1e 2,00 2,00 

Vezi 0f   

Skupaj 6   

a. Razumevanje (preteklik) < Razumevanje (sedanjik) 

b. Razumevanje (preteklik) > Razumevanje (sedanjik) 

c. Razumevanje (preteklik) = Razumevanje (sedanjik) 

d. Izražanje (preteklik) < Izražanje (sedanjik) 

e. Izražanje (preteklik) > Izražanje (sedanjik) 

f. Izražanje (preteklik) = Izražanje (sedanjik) 

g. na podlagi pozitivnih rangov 

Legenda: N = numerus; z = statistična vrednost; p = stopnja tveganja 

Rezultati so nas presenetili, saj bi glede na značilnosti obeh časov pričakovali, da bo 

sedanjik, predvsem pri mlajši skupini, težji kot preteklik. Sedanjik je namreč nezložena 

glagolska oblika (Ahačič idr., b. d.), ki spreminja svojo obliko glede na število in osebo. Na 

drugi strani je preteklik zložena glagolska oblika, sestavljena iz ustrezne oblike pomožnega 

glagola biti v sedanjiku in deležnika, ki spreminja svojo obliko glede na spol in število 

(Toporišič, 2004). Preteklik je torej z vidika strukture zahtevnejši, saj zahteva dve besedi in 

obe morata izražati določene slovnične značilnosti osebka.  

Prav tako so se povprečne vrednosti pri izražanju sedanjika in preteklika predvsem pri 

dvoletnikih (Ms = 66,67; MP = 6,67), malo manj tudi pri triletnikih (Ms = 88,89; MP = 55,56) 

precej razlikovale. Posledično bi pričakovali statistično pomembne razlike. Sicer se temu 

tako dvoletniki (z = -1,841; p = 0,066; p < 0,05) kot tudi triletniki (z = -1,802; p = 0,072; p 

< 0,05) približajo, a ne presežejo mejne vrednosti. Sklepamo, da je opisano razhajanje 

posledica različnega števila testnih primerov za posamezni čas. Test je namreč vseboval le 

3 primere za sedanjik in 6 primerov za preteklik. Odstotek, ki ga je predstavljala dobljena 

oz. izgubljena točka, se je tako precej razlikoval. Točka pri sedanjiku je predstavljala 33,33 

%, medtem ko pri pretekliku 16,67 %. Smiselno bi bilo podobno nalogo, a z večjim in 

uravnoteženim številom tesnih primerov za posamezni čas, ponovno izvesti in tako dobiti 

bolj verodostojne rezultate. Določene raziskave so namreč prepoznale boljšo jezikovno rabo 

morfemov za sedanjik kot pa preteklik v zgodnjem obdobju. Conti-Ramsden in Windfuhr 

(2002) sta pri angleško govorečih dvoletnih otrocih (2;10) pri nalogi izzvane produkcije 

nebesed ugotovili, da so bili otroci uspešnejši pri rabi morfema -ing (progresivni sedanjik) 

kot morfema -ed (navadni preteklik). Šarić (2017) pri malo starejših hrvaško govorečih 
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otrocih (4;1-5;6 in 5;7-7;6) sicer ni preverjala statistične pomembnosti razlik med 

uspešnostjo pri jezikovnem izražanju preteklika in sedanjika pri nalogi izzvane produkcije, 

vendar je bil odstotek pravilnih odgovorov pri obeh skupinah malo višji pri sedanjiku. Prav 

tako analize spontanega govora kažejo, da se preteklik pojavi kasneje kot sedanjik (Katičić, 

2000, 2003; Kranjc, 1999; Petrič, 2021), kar je verjetno povezano z njegovo večjo 

zahtevnostjo.  

Pri jezikovnem razumevanju sedanjika in preteklika so rezultati glede na povprečne 

vrednosti tako pri dvoletnikih (Ms = 66,67; MP = 63,33) kot tudi pri triletnikih (Ms = 94,44; 

MP = 91,67), pričakovani. Razumevanje obeh časov je bilo torej na podobnem nivoju znotraj 

obeh skupin, iz česar bi lahko sklepali, da se jezikovno razumevanje sedanjika in preteklika 

v tem obdobju razvijata vzporedno. Raziskave jezikovnega razumevanja sedanjika in 

preteklika pri angleško govorečih otrocih (Valian, 2006; Wagner, 2001) so sicer pokazale, 

da so dvoletniki bolj uspešni pri prepoznavanju glagolskih oblik v sedanjiku (obe raziskavi 

sicer ne poročata o preverjanju statistične pomembnosti razlik). Tudi otroci v naši raziskavi 

so bili malo boljši pri razumevanju sedanjika, vendar je ta razlika zanemarljiva.  

Pri interpretaciji rezultatov glede na sedanjik in preteklik moramo biti torej previdni, 

predvsem pri jezikovnem izražanju, saj se ti ne skladajo s pričakovanimi rezultati. Kot smo 

že omenili, bi bilo smiselno podobno nalogo ponoviti, a izenačiti in povečati število testnih 

primerov za posamezni čas.  

3.4.3 Kvalitativna analiza  

Analizirali smo odgovore otrok obeh starostnih skupin in njihove napake.  

Tabela 21: Vrsta in odstotek napak pri dvo- in triletnikih pri nalogi jezikovnega izražanja 

Starostna skupina Dvoletniki Triletniki 

Glagolski čas  Sedanjik  Preteklik  Sedanjik  Preteklik  

Pravilni odgovori 66,67 % 6,67 % 88,89 % 55,56 % 

Vrsta 

napake 

Ni odgovora 33,33% 53,33 % 0,00 % 0,00 % 

Izpuščanje pomožnega glagola - 20,00 %* - 27,78 %* 

Leksikalna zamenjava glagola  0,00 % 13,33 %* 5,55 % 11,11 % 

Napaka ujemanja  0,00 % 3,33 %* 0,00 % 5,56 %* 

Zanikanje glagola  0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 

Komentar  0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 

Zamenjava vrstnega reda - 3,33 %* - 2,78 % 

Oblika v pretekliku 0,00 % - 5,55 %* - 

Oblika v sedanjiku - 6,67* - 0,00 % 

Neobstoječa oblika, 

posploševanje 
0,00 % 0,00 % 5,55 %* 2,78 %* 
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V tabeli 21 so predstavljene vrste napak skupaj z odstotkom pojavitve glede na vse testne 

primere za posamezni čas znotraj posamezne starostne skupine28. Pri določenih odgovorih 

smo hkrati prepoznali dva tipa napak, zato smo jih uvrstili v dve kategoriji (*) 

Dvoletniki so izgubili največ točk, ker niso podali odgovora. To je bila edina »vrsta napak« 

pri sedanjiku (33,33%), pri pretekliku se je to zgodilo še veliko pogosteje (53,33 %). Druga 

najpogostejša napaka je bila izpustitev pomožnega glagola biti v pretekliku (16,67 %) npr. 

»plavala« namesto »je plavala«. Pogosta napaka je bila tudi leksikalna zamenjava glagola 

(13,33 %) npr. »je skočila« namesto »je plavala«. Eden izmed otrok je hkrati z leksikalno 

zamenjavo glagola zamenjal tudi glagolski čas iz preteklika v sedanjik (6,67 %) npr. »skače« 

namesto »je plavala«, »hodijo« namesto »so ležale«. Poleg zamenjave leksikalnega glagola 

je v enem primeru izpustil hkrati tudi pomožni glagol biti npr. »čakala« namesto »je 

plesala«. Ostalih napak je bilo malo (posamezni primeri). Napaka ujemanja se je pojavila 

skupaj z zamenjavo vrstnega reda (»lizali so sladoled« namesto »sta lizali sladoled«). En 

otrok je podal komentar o sliki (»ta ma brke«), drugi je glagol zanikal (»niso mogle več 

ležat« namesto »so ležale«).  

Triletniki so v nasprotju z dvoletniki vsi podali odgovor, tako pri sedanjiku kot pretekliku. 

Najpogostejša vrsta napake je bila izpuščanje pomožnega glagola biti v pretekliku (27,78 %) 

npr. »plesala« namesto »je plesala«, »vlekla« namesto »sta vlekla«, »ležale« namesto »so 

ležale«. Druga najpogostejša vrsta napak je bila leksikalna zamenjava glagola. V sedanjiku 

(5,55 %) smo našli en primer: »pristajata« namesto »letita«. V pretekliku (11,11 %) je bilo 

primerov več npr. »sta se sankala« namesto »sta vlekla sanke«, »so odbijali« namesto »so 

brcali«. Tudi pri triletnikih je bilo napak ujemanja malo, našli smo jih le v pretekliku (5,56 

%) npr. »so lizal sladoled« namesto »sta lizali sladoled«. En otrok je poleg napake ujemanja 

izpustil tudi pomožni glagol biti (»lizale sladoled« namesto »sta lizali sladoled«). V 

pretekliku smo našli tudi po en primer zamenjave vrstnega reda besed (»sta sladoled lizali« 

namesto »sta lizali sladoled«). Tako v sedanjiku kot pretekliku smo našli po en primer, ko 

je eden izmed otrok tvoril glagolsko obliko, ki v slovenščini ne obstaja (»ležile« namesto 

»so ležale«). V sedanjiku je hkrati spremenil tudi glagolski čas v preteklik (»so tečale« 

namesto »tečejo«).  

V jezikovnem izražanju otrok smo torej prepoznali različne vrste napak, vseeno pa lahko 

prepoznamo določene, ki izstopajo. Dvoletniki najpogosteje niso podali odgovora. 

Sklepamo, da je bila naloga jezikovnega izražanja za njih, predvsem tvorjenje preteklika, še 

zelo zahtevna. Ambridge in Rowland (2013) tudi dodajata, da ni dovolj, da le zabeležimo, 

da otrok ni podal odgovora, temveč da moramo razlikovati med tem, ali je otrok poskušal 

odgovoriti, se je morda odgovoru izogibal ali je bila morda vzrok slaba pozornost. Tega v 

naši raziskavi nismo zabeležili, vendar bi bilo smiselno v prihodnje biti pozoren tudi na ta 

vidik, še posebej v zgodnjem razvoju. Tukaj so bili manjkajoči odgovori najpogostejša vrsta 

»napak«, vendar obstaja verjetnost, da so bili razlogi v ozadju različni. Zavedamo se, da je 

 
28 Primer izračuna pri triletnikih za preteklik – izpuščanje pomožnega glagola: Med 36 možnimi odgovori vseh 

otrok (6 otrok x 6 primerov v pretekliku) smo našli 11 napak. To predstavlja 30,56 % vseh možnih odzivov 

(11/36x100). 
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to prepoznavanje težko in lahko zelo subjektivno, vendar če je mogoče, je smiselno 

zabeležiti določena opažanja.  

Najpogostejša »prava napaka« je bila izpuščanje pomožnega glagola biti v pretekliku, tako 

pri dvo- kot tudi pri triletnikih. To se sklada z ugotovitvami drugih raziskav. Kranjc (1999) 

je pri mlajši skupini vrtčevskih otrok (1;7-1;10) ugotovila, da so pogosto izpuščali pomožni 

glagol. To sta s podrobnejšo analizo na enaki skupini potrdila tudi Rus in Chandra (2005), 

saj je bil pomožni glagol biti izražen le v 2,03 %. Izpuščanje pomožnega glagola na začetku 

drugega leta je našel tudi Petrič (2021), ta je postal pogostejši med 2;5 in 3;0 letom. Tudi 

Kranjc (1999) je pri dvoletnikih (2;4 – 2;7) prepoznala rabo preteklika, kar je bila v naši 

raziskavi redkost. Potrebno je poudariti, da sta Petrič (2021) in Kranjc (1999) preučevala 

spontan govor otrok, medtem ko smo v naši raziskavi uporabili eksperimentalno metodo 

izzvane produkcije. Otroci namreč prej usvojijo morfeme pri znanih in pogostejših glagolih 

(Rubino in Pine, 1998, Wilson, 2003, v Verhagen in Blom, 2014), posledično pa lahko 

rezultati spontanega govora precenijo jezikovne sposobnosti otrok (Brandt-Kobele in Höhle, 

2010). Tudi eksperimentalna situacija je bila lahko za otroke precej nenaravna, kljub temu 

da je bila zasnovana v obliki igre in smo uporabili znane glagole. Diskrepanco med rezultati 

analiz spontanega govora in eksperimentalnih metod so namreč prepoznali tudi pri angleško 

govorečih otrocih, in sicer so otroci prej dosegli 90 % uspešno rabo morfemov v spontanem 

govoru (Brown, 1973, v Laiche, 2021) kot pri nalogi izzvane produkcije (Rice in Wexler, 

2001). Velik odstotek napak izpuščanja pomožnega glagola pri triletnikih vseeno ni povsem 

nepričakovan. Šarić (2017) je pri hrvaško govorečih otrocih (4;1-5;6 in 5;7-7;6) predvsem 

pri mlajši skupini našla podoben odstotek opisanega tipa napak (25 %), medtem ko se je pri 

starejši skupini ta močno zmanjšal (6,2 %).  

Napaka, ki se je pojavila večkrat, je bila leksikalna zamenjava glagola. Enak tip napak je 

našla tudi Šarić (2017), vendar z malo manjšo pogostostjo kot v naši raziskavi (8,3 % pri 

mlajših; 2,1 % pri starejših), kar je tudi pričakovano, saj sta bili naši skupini otrok mlajši. 

Pri dvoletnikih so bile te zamenjave morda manj vsebinsko povezane z prizorom na sliki 

(»je skočila« namesto »je plavala«; »skače« namesto »je plavala«, »hodijo« namesto »so 

ležale«; »čakala« namesto »je plesala«). Pri triletnikih so bile te zamenjava vsebinsko bolj 

ustrezne (»pristajata« namesto »letita«; »sta se sankala« namesto »sta vlekla sanke«, »so 

odbijali« namesto »so brcali žogo«). Razlog za to razliko je morda v slabšem razumevanju 

naloge. Šarić (2017) je enako nalogo izvedla tudi pri otrocih z RJM, kjer je bila leksikalna 

zamenjava glagola pogosta napaka pri tvorjenju preteklika. Predvidevamo, da so leksikalne 

zamenjave glagolov kar pogost tip napak v zgodnjem obdobju, vendar če vztrajajo tudi po 

4. letu starosti, so lahko morda znak RJM. Vseeno pa moramo biti previdni, saj gre za 

primerjavo s hrvaščino, ki sicer preteklik tvori na podoben način. Smiselno bi bilo torej 

enako raziskavo izvesti tudi pri starejših otrocih z značilnim razvojem in predvsem pri 

otrocih z RJM.  

Kot so ugotovile druge raziskave (Gagarina, 2003; Gagarina idr., 2007; Rispoli idr., 2009, 

2012; Theakston in Lieven, 2005; Theakston in Rowland, 2009), so tudi otroci v naši 

raziskavi tvorili malo napak ujemanja. Največ težav so imeli pri tvorjenju dvojine (»sta lizali 

sladoled«), kjer so uporabili obliko za množino (»so lizal«; »lizali so«; »lizale sladoled«). 
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Težave s tvorjenjem dvojine je prepoznala tudi Kranjc (1999) in sklepala, da je to posledica 

izginjanja dvojine iz okolja otrok, saj jo je deček, ki je služil kot primerjava in katerega 

okolje je uporabljalo dvojino, pri dveh letih in pol pravilno uporabljal. V naši raziskavi 

nismo pridobili podatkov o jezikovnem okolju otrok, vendar bi bilo potrebno pri morebitni 

ponovitvi raziskave pridobiti tudi ta podatek. Pogostost posameznih oblik besed v 

jezikovnem okolju ima namreč vpliv na uspešnost rabe morfemov (Clark, 2017) in tudi na 

pojavnost napak (Ambridge idr., 2015).  

Poseben tip napak so napake posploševanja, ki so podobne napakam ujemanja, vendar gre 

pri njih za »pretirano« rabo privzetega pravila (Deen, 2018), otrok pa posledično tvori 

glagolske oblike, ki v jeziku ne obstajajo (Gagarina, 2014). Tudi v naši raziskavi je eden 

izmed triletnikov tvoril dve podobni obliki (»ležile« namesto »so ležale«; »so tečale« 

namesto »tečejo«). V slovenščini, ki ima bogato glagolsko morfologijo, težko določimo 

privzeto oz. osnovno pravilo za tvorjenje sedanjika oz. preteklika. Skupina glagolov s 

končnico -am v sedanjiku v 1. osebi ednine je sicer najpogostejša (Rus, 2008), po kateri je 

otrok verjetno tudi tvoril obliko »so tečale« namesto »tečejo«29. Pri primeru »ležile« namesto 

»so ležale« ni šlo za posploševanje v omenjeno skupino glagolov. Glagol loviti ima v 

sedanjiku 1. osebe ednine obliko ležim (končnica -im). V pretekliku pride do manjše 

spremembe fonemov, kjer se /i/ spremeni v /a/ (»so ležale«), kar pa se ne zgodi pri ostalih 

glagolih, ki tudi spadajo v to skupino (npr. krožim – so krožile; lovim – so lovile). Otrok je 

torej uporabil oz. posplošil obliko deležnika, ki jo imajo običajno glagoli znotraj skupine. 

Zaradi majhnega števila napak posploševanja težko rečemo, kako jih tvorijo slovensko 

govoreči otroci. To bi morali preveriti pri različnih skupinah glagolov (uravnotežiti število 

glagolov glede na posamezno skupino) in ugotoviti, ali morda posplošujejo glede na 

značilnosti določene skupine (npr. skupina glagolov na -am) Smiselno bi bilo tudi 

podrobneje analizirati spontan govor otrok, kjer se prav tako pojavljajo napake 

posploševanja (Anđel idr., 2000; Hržica, 2012; Katičić, 2000, 2003; Petrič, 2021; Žagar, 

1993). 

Našli smo tudi posamezne primere zamenjave glagolskega časa iz preteklika v sedanjik in 

zanikanja glagola. Posamezne primere je našla tudi (Šarić, 2017) pri hrvaško govorečih 

otrocih. Posebne napake, katerih nismo zasledili v preteklih raziskavah, so bile komentiranje 

naloge oz. dogajanja ter zamenjava vrstnega reda besed znotraj zložene oblike preteklika 

(»sta sladoled lizali« namesto »sta lizali sladoled«). Te so morda posledica nerazumevanja 

naloge, slabše pozornosti ali upada motivacije. Poudariti moramo namreč, da otroci niso bili 

testirani le pri nalogah jezikovnega razumevanja in izražanja glagolskih oblik, temveč na 

celotni Lestvici jezikovnega razumevanja in Lestvici jezikovnega izražanja, ki skupaj 

vsebujeta 15 razdelkov. Za mlajše otroke je to precej zahtevno, ne le z vidika trajanja, ampak 

ker se hkrati stopnjuje tudi zahtevnost nalog.  

 

  

 
29 Primer glagola v sedanjiku s končnico -am: delam → so delale (preteklik, 3. oseba množine, ženski spol) 
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4 SKLEP  

Poznavanje jezikovnega razvoja je ključno za prepoznavanje morebitnih odstopanj v 

usvajanju jezika. Značilnosti morfologije kot ene izmed jezikovnih komponent se med jeziki 

(močno) razlikujejo. Otroci so posledično izpostavljeni različnim morfološkim sistemom 

jezika, ki jih morajo usvojiti, kar hkrati otežuje prenos ugotovitev iz enega jezika na drugega. 

Področje usvajanja glagolskih oblik je med jeziki različno raziskano, prevladujejo predvsem 

raziskave jezikovnega izražanja. Težave v usvajanju glagolskih oblik so lahko tudi 

pokazatelj težav v jezikovem razvoju (npr. razvojne jezikovne motnje). V slovenščini 

primanjkuje raziskav, ki bi podrobneje raziskovale morfološki razvoj, redke so podrobneje 

preučevale razvoj glagolskih oblik.  

Cilj magistrskega dela je bila analiza rezultatov dvo- in triletnih otrok pri nalogah 

jezikovnega razumevanja in izražanja glagolskih oblik s poudarkom na glagolskem času 

(sedanjiku in pretekliku). Nalogi se nahajata v slovenski verziji instrumentarija NRDLS-SI, 

ki je trenutno še v procesu standardizacije, v magistrskem delu pa smo analizirali podatke 

pridobljene v okviru pilotne študije. Opravili smo kvantitativno in kvalitativno analizo 

rezultatov.  

Rezultati so pokazali, da so triletniki dosegli pomembno višji rezultat kot dvoletniki pri 

nalogi jezikovnega razumevanja in pri nalogi jezikovnega izražanja, s čimer smo potrdili 

ugotovitve preteklih raziskav (Rice idr., 1998; Rice in Wexler, 2001; Valian, 2006; Wagner, 

2001), t. j. da se jezikovno razumevanje in izražanje s starostjo izboljšujeta. Medtem ko so 

dvoletniki dosegli pomembno boljši rezultat pri nalogi jezikovnega razumevanja kot pri 

nalogi jezikovnega izražanja, to ni veljalo za triletnike, ki so se temu sicer močno približali. 

Primerjava ugotovitev s preteklimi študijami je tukaj otežena, saj primanjkuje raziskav, ki 

bi preučevale razvoj jezikovnega razumevanja, našli smo jih le v določenih jezikih 

(angleščina: Beyer in Hudson Kam, 2009; De Villiers in Johnson, 2007; Herriot, 1969; 

Johnson idr., 2005; Valian, 2006; Wagner, 2001; španščina: Pérez-Leroux, 2005; 

francoščina: Legendre idr., 2010, 2014; nemščina: Brandt-Kobele in Höhle, 2010). Še manj 

jih je na isti skupini otrok hkrati preučevalo jezikovno razumevanje in izražanje glagolskih 

oblik (nizozemščina: Verhagen in Blom, 2014). Vseeno smo tudi v naši raziskavi prepoznali 

splošen trend, t. j. boljše jezikovno razumevanje kot izražanje (Bornstein in Hendricks, 

2012). Kljub temu moramo biti previdni pri interpretaciji in oblikovanju zaključkov, saj 

nalogi že v svoji zasnovi nista preverjali povsem enakega jezikovnega znanja in je bila 

naloga jezikovnega izražanja po zahtevnosti morda težja. Prav tako so določene raziskave 

pokazale, da je lahko tudi jezikovno izražanje boljše kot jezikovno razumevanje glagolskih 

oblik (Beyer in Hudson Kam, 2009; De Villiers in Johnson, 2007; Johnson idr., 2005; Pérez-

Leroux, 2005).  

Primerjava rezultatov med skupinama glede na glagolski čas je pokazala, da so triletniki 

dosegli pomembno boljši rezultat kot dvoletniki pri jezikovnem razumevanju sedanjika in 

preteklika ter predvsem izražanju preteklika, ne pa tudi pri izražanju sedanjika. Jezikovno 

razumevanje in izražanje preteklika in delno tudi sedanjika se torej s starostjo izboljšuje, kar 

so ugotovile tudi nekatere tuje študije (jezikovno izražanje: Akhtar in Tomasello, 1997; 
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Šarić, 2017). Sicer tega nismo potrdili pri izražanju sedanjika, vendar menimo, da je to 

posledica majhnega števila testnih primerov za sedanjik, ki so morda podcenili ali celo 

precenili jezikovne zmožnosti otrok. Analiza rezultatov znotraj posamezne skupine je 

pokazala, da jezikovno razumevanje sedanjika ni bilo pomembno boljše kot razumevanje 

preteklika pri nobeni skupini. Prav tako so rezultati pokazali, da jezikovno izražanje 

sedanjika ni bilo pomembno boljše kot izražanje preteklika. Ugotovitve so nas, predvsem 

pri jezikovnem izražanju, presenetile, saj je sedanjik po svoji obliki enostavnejši kot 

preteklik, ki se v spontanem govoru otrok pojavi kasneje (Katičić, 2000, 2003; Kranjc idr., 

2006; Petrič, 2021), kar verjetno nakazuje, da je zahtevnejši za usvajanje. Da bi razlike med 

jezikovnim izražanjem sedanjika in preteklika lahko bile statistično pomembne, so 

nakazovale tudi povprečne vrednosti, vendar tega testi niso potrdili. Vzrok je bil verjetno v 

neenakomernem številu testnih primerov za posamezni čas (le trije za sedanjik in šest za 

preteklik).  

Kvalitativna analiza odgovorov pri nalogi jezikovnega izražanja je pokazala, da dvoletniki 

najpogosteje, predvsem pri pretekliku, niso podali odgovora. Sicer je bila pri obeh skupinah 

najpogostejša napaka izpuščanje pomožnega glagola biti pri pretekliku, kar je v skladu z 

ugotovitvami preteklih študij (Kranjc, 1999; Petrič, 2021; Rus in Chandra, 2005; Šarić, 

2017). Večkrat se je pojavila tudi leksikalna zamenjava glagola. Napak ujemanja je bilo 

malo, kar so prav tako ugotovile pretekle raziskave (Gagarina, 2003; Gagarina idr., 2007; 

Rispoli idr., 2009, 2012; Theakston in Lieven, 2005; Theakston in Rowland, 2009). Našli 

smo tudi posamezna primera napak posploševanja, ko je eden izmed otrok tvoril glagolski 

obliki, ki v slovenščini ne obstajata.  

Naša raziskava ima tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so verjetno vplivale na določene rezultate. 

Kot smo že omenili, bi bilo nujno povečati in uravnotežiti število testnih primerov za 

posamezni čas. To velja predvsem za sedanjik, kjer smo imeli le tri testne primere, kar je 

premalo, to pa se je izkazalo tudi pri statistični analizi, kjer testi niso pokazali statistično 

pomembnih razlik, čeprav je bila razlika med povprečnimi vrednostmi precej velika. 

Raziskavo bi bilo potrebno izvesti na večjem vzorcu otrok. Naš je namreč zajemal le 5 

dvoletnikov in 6 triletnikov, kar tudi zmanjšuje veljavnost ugotovitev. Smiselno bi bilo 

obdobje med 2. in 4. letom razdeliti na manjša starostna obdobja, ne le eno leto, temveč na 

pol leta. V tem obdobju je jezikovni razvoj namreč zelo intenziven, v obdobju šestih mesecev 

pa lahko otroci naredijo pomemben napredek v jezikovnem razvoju. Pri morebitni ponovitvi 

raziskave bi bilo smiselno pridobiti več podatkov o otrocih. V naši raziskavi smo namreč 

imeli le podatek o starosti in spolu, uporabni pa bi bili tudi podatki o vključenosti v vrtec, 

saj ima tudi ta določen vpliv na jezikovni razvoj. Veliko raziskav je pri opisu vzorca navajalo 

tudi podatek o povprečni dolžini izjave (ang. mean length of utterance; MLU). Morfologija 

in sintaksa sta namreč med seboj povezani, tako pa bi lahko preučili tudi njun odnos v 

jezikovnem razvoju.  

Ob prebiranju literature smo ugotovili, da je področje usvajanja glagolskih oblik zelo 

kompleksno in omogoča še veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. Slovenščina ima 

bogato glagolsko morfologijo, saj na glagolu izraža različne slovnične kategorije. Smiselno 

bi bilo podrobneje preučiti usvajanje vsake posebej. V našem magistrskem delu smo se 
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osredotočili na glagolski čas, glede na pretekle študije (Johnson idr., 2005; Pérez-Leroux, 

2005) pa se je precej raziskovalcev usmerilo v usvajanje slovničnega števila, kjer so 

prepoznali tudi manj pogost pojav, t. j. boljše jezikovno izražanje kot jezikovno 

razumevanje. Ker je slovenščina ena redkih, ki poleg ednine in množine uporablja tudi 

dvojino, bi bilo smiselno preveriti, kako poteka usvajanje pri slovensko govorečih otrocih. 

Podrobneje bi lahko preučili tudi usvajanje slovničnih kategorij spola in osebe. Tuje 

raziskave (Bar-Shalom, 2002; Gagarina, 2003; Gagarina idr., 2007; Mazara in Stoll, 2019; 

Valian, 2006; Wagner, 2001) so se poleg glagolskega časa veliko ukvarjale tudi z usvajanjem 

glagolskega vida. V našem empiričnem delu so bili vsi glagoli v nedovršniku, saj se ta oblika 

pojavlja v sedanjiku in pretekliku. Zanimivo bi bilo preveriti, kako glagolski vid vpliva na 

jezikovno razumevanje in izražanje preteklika. Nekatere raziskave so namreč ugotovile 

(Gagarina, 2003; Gagarina idr., 2007; Mazara in Stoll, 2019; Wagner, 2001), da otroci 

najprej izražajo preteklik na glagolih, ki označujejo dokončana dejanja (leksikalni vid) oz. v 

dovršnem glagolskem vidu (slovnični vid). Smiselno bi bilo raziskati, ali obstajajo razlike v 

usvajanju glagolov iz posamezne spregatvene skupine (ali je morda določena skupina 

glagolov lažja oz. jo otroci hitreje usvajajo). Preverili bi lahko vpliv jezikovnega okolja na 

usvajanje glagolskih oblik, saj imajo značilnosti jezikovnega inputa tudi vpliv na to, katere 

besede oz. oblike besed otrok hitreje usvaja. Zanimivo bi bilo preučiti napake posploševanja 

(v katerem starostnem obdobju se pojavljajo, kako so pogoste in kakšne so njihove 

značilnosti), saj so dober pokazatelj, da je otrok pričel prepoznavati in uporabljati 

morfološka pravila jezika.  

Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno uporabiti različne raziskovalne metode, tako za 

jezikovno razumevanje kot tudi jezikovno izražanje (npr. kazanje, preferenčno gledanje, 

analize spontanega govora, naloge izzvane produkcije…), saj ima vsaka določene prednosti 

in slabosti, skupaj pa bi omogočile bolj celosten vpogled v jezikovni razvoj. Poleg 

raziskovanja značilnega razvoja pa bi bilo potrebno preučiti razvoj otrok z odstopanji na 

jezikovnem področju (npr. RJM). Poznavanje značilnega razvoja je nujno in omogoča dobro 

osnovo za prepoznavanje jezikovnih težav, vendar je za zanesljivo prepoznavanje potrebno 

preučiti tudi razvoj otrok s težavami v (jezikovnem) razvoju.  
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