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POVZETEK 
 
 
Cilj diplomskega dela je oceniti učinkovitost programa pomoči za učenca z govorno-

jezikovno motnjo. Program se je izvajal 18 mesecev.  Učinkovitost programa smo 

ocenjevali glede na napredek v komunikaciji na področjih glasovnega zavedanja, 

besednjaka in pripovedi. 

 

Za ocenjevanje napredka v komunikaciji smo uporabili nestandardizirane tehnike 

ocenjevanja otrokovega govornega razvoja. Glasovno ocenjevanje smo ocenjevali z 

uporabo nestandardiziranega preizkusa glasovnega zavedanja, pri katerem smo 

posamezne naloge vrednotili numerično.  Za oceno besednjaka smo uporabili tudi 

nestandardizirano tehniko ocenjevanja, in sicer opis slike in kratek preizkus 

besednjaka. Rezultate, pridobljene s tem ocenjevanjem, smo obravnavali 

kvantitativno in kvalitativno. Pripoved smo ocenili z nestandardizirano  tehniko  

ocenjevanja: pripoved s pomočjo slike.   

 

Rezultate prvega in drugega testiranja smo primerjali glede na napredek v 

komunikaciji ter na podlagi tega ugotavljali uspešnost logopedskega programa. 

 

Dobljeni rezultati na področju komunikacije v primerjavi s standardi in cilji, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za posamezen razred kažejo, da je učenec bistveno 

napredoval glede na njegovo komunikacijo na začetku testiranja  (kar pomeni, da je 

njegov govor bolj razumljiv, uporablja daljše povedi, komunicira z vrstniki in 

odraslimi). Najbolj je napredoval na področju besednjaka. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovna motnja, besedni zaklad, poved, glasovno 

zavedanje, program pomoči 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of  diploma work is the evaluation of the logopaedist program for a 

student with speech and language disorder.  The program  was practising 18 months. 

We evaluated the program efficiency by measuring the student's progress in 

communication  in the following areas: phonetic awareness, vocabulary and 

narrative. 

 

To evaluate the student's progress in communication  we used non – standardized 

techniques of assessing the  child's speech devolpment. To evaluate the phonetic 

awareness we used a non – standardized  technique  called A test of sound 

awareness where we evaluated each task numerically.  To avluated the vocabulary 

we useda a non – standardized  technique, namely, a description a picture  and short 

test called A test of vocabulary.  We evaluated the results by measuring the quantity 

and quality of the output. To evaluate the narrative we used a non – standardized  

technique: narrative with picture. 

  

We compared the results, obtained through the first  and the second testing, thus 

identifying the student's progress in communication. In this way we determined the 

effectiveness of the logopaedist program. 

 

The results signify that student, after using logopaedist program, improved his 

communication (that mean, his speech is more comprehensible, he uses  

lenghty sentences and  he  communicates with students and adults). His 

improvement was the largest in vocabulary area. 

 

KEY WORDS: speech and language disorder, articulation, vocabulary, phonet 

awareness,  logopaedist program. 
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1. UVOD 
 

Tvorjenje pripovedi  se pri otroku začne  razvijati  z govorno-jezikovnim razvojem.  

Pripovedovanja o dogodkih ter doživetjih so otroci bolj navajeni kot opisovanja, saj v 

vsakdanjem življenju veliko poslušajo, kaj se je komu zgodilo, kaj je kdo videl ali 

slišal, in govorijo o tem, kar so doživeli, videli ali slišali sami.   

Otrok  do vstopa v šolo razvije določene jezikovne zmožnosti in usvoji jezik, kateremu 

je izpostavljen. Razvijanje  se nadaljuje v šolskem obdobju in se zelo odraža tudi  v 

sposobnosti tvorjenja pripovedovalnih besedil oz. pripovedi.  Sposobnost jezikovnega  

izražanja vpliva tako na začetno opismenjevanje kot tudi na poznejši razvoj bralno − 

pisalnih spretnosti in kasneje na celotno učenje.  

Pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo pa se lahko kažejo odstopanja na področju 

govora, jezika ali obojega.  Zelo pomembno je, da razvijamo različne ravni jezika, 

kajti s tem vplivamo tudi na izboljšanje na področju pripovedi in s tem povezanega 

govornega izražanja. 

 Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zagotavlja otrokom pravico do ustreznega in 

učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v čim manj 

izključujočem okolju. Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem 

otrokom, da se uspešno učijo skupaj. Eden od zelo pomembnih dejavnikov, ki 

vplivajo na kvaliteto vstopanja  v nov socialni prostor ob otrokovem všolanju, ki vpliva 

na navezovanje novih prijateljstev, razumevanje šolskih vsebin in aktivno sodelovanje 

pri pouku in šolskem delu, je gotovo kvaliteta otrokovega govorno-jezikovnega 

vedenja.  

Govor je glavno sredstvo za pridobivanje znanja in vir mnogih izkušenj,  saj z 

govorom izražamo naše želje, čustva in hotenja, z govorom vzpostavljamo in 

vzdržujemo socialne odnose z okolico. 

Glede na to, da šolski sitem  temelji zgolj na verbalni komunikaciji,  imajo otroci z 

govorno-jezikovno motnjo težave pri sprejemanju in reproduciranju znanja in se težko 

osebno in socialno uveljavijo. 

Individualiziran program, ki je po usmeritvi narejen za otroka z govorno-jezikovno 

motnjo, pa predstavlja posebno pomoč otroku s težavami, saj je napisan ravno zanj, 

upošteva njegove posebnosti, težave in močna področja. 



8 

 

1.1 RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA  

1.1.1 Govor in  jezik pri predšolskem otroku 

 

Otrok razvija govor in jezik od dneva, ko se rodi. To je dolgotrajen, večleten proces. 

Govor in jezik sta pomembna  zato, da nam omogočita učinkovito, hitro in bogato 

komunikacijo. 

V zgodnjem otroštvu (obdobje od 2. do 6. leta) je razvoj govora izjemno hiter, tako v 

obliki in vsebini kakor  tudi v uporabi. Razvoj govora poteka v kontekstu razvoja 

drugih psihičnih funkcij: čustvovanja, socialnih interakcij, socialne kognicije, mišljenja. 

Otrokovo besedišče ne narašča enakomerno, pač pa  se pojavijo približno štiri 

obdobja, v katerih se skokovito poveča. Ta obdobja nastopijo zelo različno, odvisno 

od vsakega posameznega otroka. Pomembno je da, otroku zagotovimo veliko 

možnosti uporabe usvojenih govornih spretnosti v raznolikih položajih. 

V vseh obdobjih razvoja govora je  poleg mnogih  dejavnikov tudi okolje tisto, ki vpliva 

na razvoj govora. Vendar tudi sam otrok s svojim govorom pomembno vpliva na 

okolje in ga s tem tudi spreminja. Bolj kot nudi okolje številne in bogate govorne 

spodbude, širši bo otrokov jezikovni kod (Hernja in dr., 2010). 

 

1.1.2 Fonološki razvoj 

 

Osnovo govornemu razvoju predstavlja razvoj glasovnega sistema, ki je vezan na 

dva procesa:  

- proces zaznavanja glasov oz. razvoj fonematskega  sluha  

- proces izgovorjave glasov. 

Otrok že od rojstva prejema različne akustične signale in je sposoben reagirati tudi na 

majhne razlike. Krik, ki se javlja kot fiziološka potreba po respiraciji, se pretvarja v 

vokalizacijo, ki jo delimo na vokalizacijo in gruljenje. Iz tega se razvijejo nespecifični 

glasovi, kot izraz avditivno-kinestetične igre z glasovi, kar pravzaprav pomeni vajo 

poslušanja in  vajo govornih organov, njihovo povezovanje in korekcijo v smeri 
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zunanjih modelov, vse dokler se posamezni glasovi ne stabilizirajo kot fonemski, 

diferencialni znaki v besedah za določen materin jezik (Košir, 2005). 

Ta prelingvalna transformacija se začne zelo zgodaj, že okrog drugega tedna 

življenja z vzpostavljanjem »feed back« sistema, nadaljuje se tudi ko otrok spregovori 

in traja vse do popolnoma formiranega fonemskega sistema materinega jezika. Pri 

šestih mesecih se začne otrok zanimati za avditivno vokalne aktivnosti. Prvi glasovi, 

ki jih otrok izgovarja so vokali, plozivi in nazali. Tem glasovom sledijo dentali in 

labiodentali, velarni plozivi /j/, laterral /l/, afrikati in frikativi ter na koncu vibrant /r/ 

(Košir, 2005). 

Otroci prepoznajo in odkrijejo osnove materinega jezika s poslušanjem  glasov 

govora. Samo prepoznavanje glasovnih značilnosti je predpogoj za usvajanje jezika. 

Fonološka organizacija se začne, ko otrok usvoji prvo besedo. Leksična ekspresija 

oziroma izgovor besed je omejen z razvojnim stanjem fonološkega sistema 

posameznega otroka. V celotnem predšolskem obdobju se razvija fonološki sistem in 

prečiščuje izreka besed (Košir, 2005).   

 

1.1.3 Razvoj besednjaka in stavka 

 

Prve besede se pojavijo v starosti okrog 12 do 20 mesecev. Čas, ko bo otrok 

izgovoril prvo besedo, je odvisen tako od  genetskih dejavnikov kakor od dejavnikov 

okolja. Pri letu, letu in pol ima otrok okrog petdeset besed. Besedni zaklad pa hitro 

narašča (Hernja in dr., 2010). 

 Otrokovo besedišče ne narašča enakomerno. Do izrazitega razvoja besednega 

zaklada pride med osemnajstim in devetnajstim mesecem. Pri treh letih otrok 

uporablja približno 900 besed, pri štirih letih 1540, pri petih letih pa 1970 besed. 

Samo razumevanje v vseh obdobjih je širše, torej je pasivni besedni zaklad vedno 

širši kot aktivni. Prve aktivne besede se nanašajo na predmete, dogodke in opravila, 

šele potem na pridevnike in predloge, s katerimi se dopolnjujejo že znani 

samostalniki in glagoli. Abstraktnejših besed, ki se nanašajo na prostorske in 

časovne odnose, se učijo počasneje. Otroci neodvisno od jezika prehajajo skozi 

enake faze (Vladisavljević, 1983).   
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Otrok ne doseže vseh jezikovnih oblik naenkrat temveč se razvijajo postopno. Otroci 

z nerazvitim govorom razvijajo svoje omejene jezikovne oblike v enakem zaporedju 

vendar znatno počasneje. Določeno število otrok se v razvoju ustavi na 

najelementarnejših oziroma najprimitivnejših oblikah jezika in niso sposobnosti 

nadaljevanja (Košir, 2005). 

 

Na razvoj otrokovega govora vpliva veliko faktorjev. R. Brown (po Vladisavljević, 

1983) je menil, da je razvoj odvisen od pogostosti stimulacije staršev, od zapletenosti 

slovničnih oblik in zapletenosti pomena. Pokazalo se je, da sta zadnja dva faktorja 

veliko pomembnejša od prvega.   

Ko otrok uporablja od 50 do 100 besed, jih začne postopno povezovati v stavek. 

Najprej povezuje dve do tri besede v telegrafski obliki. Praviloma želi  s stavki izraziti 

potrebo po ponavljanju nečesa, željo po prenehanju, željo po nekaj pridobiti. Da ga 

razumemo moramo poznati kontekst, situacijo in opazovati  njegovo vedenje v 

odnosu do govorne aktivnosti. 

Otroci takemu telegrafskemu govoru postopoma dodajajo pridevniške besede, ki 

opisujejo lastnosti predmetov in mesto nahajanja le-teh.  Do štirih let starosti že 

začnejo oblikovati celovite stavke, kombinirajo besede in izpopolnjujejo slovnične 

oblike. Uporabljajo veznike, predloge, pomožne glagole, spreminjajo zaporedje 

besed, da oblikujejo vprašalne in nikalne stavke. Pomembno je vedeti, da otroci  ne 

generalizirajo  vseh pravil sočasno za vse besede. Manj napak naredijo pri tistih, ki jih 

več uporabljajo. Nikalni stavki najprej vsebujejo zanikanje v pozitivnih frazah − na 

začetek ali konec stavka dajo negativni členek (Hernja in dr., 2010).  

Vprašalni stavek tvorijo najprej tako, da na konec trdilnega stavka dajo intonacijo 

(»Mama doma?«). Uporaba vprašalnic poteka postopoma, v dokaj predvidljivem 

vrstnem redu: kaj, kje, kdo, zakaj, kateri, čigav. Že v tem zgodnjem obdobju obstaja 

povezava med slovnično strukturo in besediščem, čim obsežnejše je besedišče, tem 

več se pojavlja celovitih stavkov (Hernja in dr., 2010).  

 

1.1.4  Govor in  jezik v začetnem obdobju šolanja 
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Otroci  imajo do šestega leta razvito osnovno strukturo govora in jezika. Nato začnejo 

stavke širiti z več informacijami, jih sestavljati, razumejo stavke, ki imajo razmeroma 

zapleteno konstrukcijo (npr.: Čeprav se drugače to ni dogajalo, pa se je tokrat 

zgodilo, da je Pika Nogavička zares pogrešala učiteljice in pouk). Otroci se po šestem 

letu izredno radi pogovarjajo s svojimi vrstniki, njihova konverzacija je zelo odprta, 

med seboj se pogovarjajo več in na razvojno višji ravni kakor pa z odraslimi. Vsebine 

pogovorov so različne, uporabljajo sleng. V pripovedovanje zgodb vpletajo osebne 

izkušnje, opisujejo osebe, njihov značaj, mišljenje, čustvovanje, smiselno povezujejo 

motive, vzroke in posledice, spreminjajo čas in kraj dogajanja, opisujejo manj 

podrobnosti kot mlajši otroci.  

Na tej stopnji vključuje otrok v govor elemente oz. besede, ki označujejo čas, število, 

osebo, prostorska in logična razmerja, sprejema dejstva, da je pomembno, kdo je kaj 

storil, kje, kako, kdaj in zakaj se je nekaj zgodilo (Hernja, in dr., 2010). 

 

1.2 ZNAČILNOSTI PRIPOVEDI OTROK 

1.2.1 Pripoved pri otrocih 

  

V tuji literaturi obstaja  niz raziskav o tvorjenju pripovedi pri otrocih. Kljub temu na 

mnogo vprašanj še ni odgovorjeno. 

Nekatere raziskave kot so Wimmerjeve (po Marjanovič  Umek 1994) kažejo, da otroci 

že pred četrtim letom starosti razvijejo shemo za običajno tvorjenje pripovedi. 

Že triletni otrok si prične pod vplivom domišljije izmišljati pravljice ali pripovedi, 

preden zaspi. Pozneje in v drugačnih položajih dobijo te otroške pripovedi drugačno 

vsebino in obliko. Stern (po Marjanovič Umek, 1994, str. 203) imenuje takšno 

tvorjenje pripovedi fabuliranje: «Živahni otroci se ne zadovoljijo s tem, da pravljice 

samo poslušajo, želijo jih tudi sami ustvarjati. Tako pričnejo fabulirati. Prve spodbude 

za to pogosto izhajajo iz poslušanja bajk in pripovedi; vendar pa je tudi neodvisno od 

tega v otrocih nagon, včasih neobvladljiv, da z govorjenjem olajšajo naval predstav v 

sebi. Te izmišljotine jasno kažejo vse lastnosti otroške domišljije. Pri izmišljenih 

pripovedih zgodnjega otroštva lahko razlikujemo dve glavni skupini: tiste, ki se 

nanašajo na drugega in nimajo nič z osebnostjo pripovedovalca (npr. izmišljene 
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pravljice, zgodbe o živalih), in tiste, ki so povratne (egocentrične), ker se v njih izraža 

lastna preteklost in prihodnost.« 

Scarlett in Wolf  (po Marjanovič Umek 1994) trdita, da je pripoved  otrok, starih od 

drugega do tretjega leta, vedno vezana na konkretne pripomočke (igrače), nato pa se 

otrok skozi predšolsko obdobje postopoma oddaljuje od njih. Starejši predšolski otroci 

tudi že razumejo, da tvorec pripovedi ni njen del, temveč pripoved le tvori; zavedajo 

se, da lahko sami nadzirajo dogodke in like, ki nastopajo v pripovedih. 

G. Fein (po Marjanovič Umek 1994) meni, da so otrokove prve pripovedi bolj 

podobne nizanju dogodkov in niso zgrajene na duševni predstavi, torej naj ne bi šlo 

za dobro oblikovano pripoved, ki bi vključevala problem, cilj, rešitev. Kot navaja 

avtorica, naj bi otroci okoli četrtega leta starosti pripoved bolj vezali na problem, 

vključevali naj bi tudi vznemirljive teme, med katerimi je veliko negativnih; pomembna 

postajajo čustva in misli junakov.  

Schatz in Sutton Smith (po Arapović 1996) zagovarjata trditev, da otroci   najprej 

pripovedujejo na osnovi osebnih izkušenj (kaj se jim je zgodilo), šele nato si začnejo 

izmišljati pripovedi o tem, kaj bi se lahko zgodilo oz. domišljijske pripovedi. 

Pripoved, ki jo otrok tvori, je lahko  odvisna tudi od slik, ki prikazujejo dogodke (če se 

odločimo za tvorjenje pripovedi ob sliki). 

Guttman in Frederiksen (po Marjanovič Umek, 1994) sta primerjala tri okoliščine, v  

katerih so otroci tvorili pripoved. V prvi situaciji so otroci tvorili poved, ki je bila 

ilustrirana z zaporednimi slikami, v drugi so imeli na razpolago samo slike, ki niso bile 

povezane, v tretji okoliščini pa so imeli na voljo samo eno sliko, na kateri so bili 

prikazani vsi junaki. Otroci so najvišjo raven pripovedovanja dosegli takrat, ko so 

imeli na voljo slike, ki so jih lahko sestavljali. Prav tako so za otroke bolj spodbudne 

ilustracije, na katerih se dogaja nekaj nepričakovanega, nepredvidljivega, motečega, 

frustrirajočega, npr. »čustveno nabita« ilustracija, na kateri se vidi, da so se pri peki 

piškoti zažgali, in ne le to, da se piškoti pečejo.  

Raziskovalci, med katerima sta tudi Chafe in  Clansy  (po Savić, 1985),  govorijo tudi 

o  razlikah v sposobnosti tvorjenja pripovedi pri dečkih in deklicah. Rezultati raziskav 

so različni. Nekateri zagovarjajo, da je tvorjenje pripovedi boljše pri deklicah, drugi 

pa, da je boljše pri dečkih.  

Tvorjenje pripovedi zahteva mnogo več kot samo povezovanje besed v povedi.  

Pomeni, da otrok  oblikuje povedi v določenem zaporedju, kar pa je zahtevna 

kognitivna naloga. 
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Otroci z normalnim jezikovnim razvojem potrebujejo kar nekaj časa (let), da so 

sposobni dobro pripovedovati o svojem doživetju ali izkušnji oz. si izmisliti pripoved, 

in sicer tako, da jo bodo razumeli tudi tisti, ki je ne poznajo. 

Mlajši otroci  lažje tvorijo pripoved v pogovoru z odraslo osebo kot   samostojno.  Na 

ta način se tudi učijo tvoriti pripovedi. 

Za starejše otroke in odrasle  je značilen samogovor pri tvorjenju pripovedi. Ob tem 

se postavlja vprašanje,  ali je tvorjenje pripovedi težje od pogovarjanja. 

Tvorjenje pripovedi pogosto spremljajo premori, oklevanje. Oklevanje lahko odraža 

otrokove težave pri tvorbi povedi, lahko so povezane z zapletenostjo misli, ki jo skuša 

izraziti, ali pa z zapletenostjo same sestave povedi in njegovim besednimi zakladom. 

Otrok včasih svojo negotovost  izraža z raznimi jezikovnimi prvinami.  

Pri usvajanju sposobnosti za tvorjenje pripovedi Schatz (1985) govori o treh osnovnih 

težavah, ki jih otrok skuša obvladati. Prva je določanje perspektive pripovedovanja, 

druga je uporaba  skladnje-skladanja besed v povedi, tretja je uporaba daljših, 

zloženih povedi.  

Ko otrok pripoveduje o dogodkih in doživetjih  tvori besedila. Za učinkovito 

sporazumevanje na sploh (tj. za tvorjenje ustreznih besedil tudi pripovedovalnih in za 

čim boljše razumevanje besedil) je treba znati različne stvari – potrebno je 

raznovrstno znanje. 

Hudson in Shapiro ( po  Densmore, Harman, Naremore 2001) menita, da mora otrok 

obvladati štiri vrste znanja, ki vplivajo na njegovo pripoved: 

 Vsebinsko znanje (content knowlege)  − bi lahko imenovali kot 

otrokovo splošno razgledanost, ki  vključuje otrokove predstave 

o tem, npr.: kaj se ponavadi dogaja na zabavi za rojstni dan, 

otrokov spomin na posebne dogodke v njegovem življenju (npr., 

kaj se je zgodilo na sestrini zabavi), spomin na pripovedi, ki jih 

je slišal ali prebral in znanje o socialni interakciji. 

 Strukturno znanje (structural knowlege)  − je otrokovo znanje o 

strukturnih komponentah različnih vrst pripovedi npr. kakšna je 

razlika med strukturo pripovedi o svojem lastnem potovanju v 

Disney World in med pripovedjo o dečku, ki se je izgubil v 

Disney World-u. 
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 Jezikovno znanje (microlinguistic knowlege)  − je predvsem 

otrokovo znanje o skladnji in pomenu. 

 Znanje konteksta (contextual knowlege) –  pomeni, da otrok 

tvori pripoved tako, da upošteva tudi kontekst.  

Ta znanja se odražajo v otrokovi pripovedi. Otroci, ki imajo znanje o sestavi    

pripovedi in to znanje tudi uporabijo v svoji pripovedi, ponavadi tvorijo daljše in  

jezikovno  bolj kakovostne pripovedi. To se odraža tudi v tem, da bolje berejo in    

imajo boljši spomin za priklic informacij Hudson & Nelson ( po Densmore,  Harman, 

Naremore 2001). 

 

1.1.2 Opredelitev pripovedi 

 

Različni avtorji navajajo različne opredelitve, ki poskušajo označiti pripoved ter 

različna merila za opredelitev pripovedi, dolžine pripovedi in za ločevanje med 

pripovedjo in nepripovedjo. Pripoved po navadi sprejemamo kot  dogodek skozi oči 

neke določene osebe, zato je lahko pristranska, izmišljena. Če poenostavimo, so 

pripovedi besedila o nizih dogodkov, ki so se zgodili. Po navadi so dogodki časovno 

urejeni. Pripoved je razdeljena  na tri medsebojno povezane dele: uvod, jedro in 

zaključek in povezava med posameznimi deli ustvari napetost. Že pripovedi  dve leti 

starih otrok vsebujejo te osnovne prvine  (Hall, 1997).   

Obstaja veliko najrazličnejših opredelitev pripovedi, ki jim je skupna trditev, da ima 

svojo sestavo. Pri tem pa je potrebno ugotoviti, katere lastnosti mora imeti, da lahko 

govorimo o njej. Proučevanje sestave pripovedi ima svoje korenine v sociolingvistiki, 

literarni teoriji in tudi v kognitivni psihologiji. Različni avtorji so poskušali odkriti 

bistvene značilnosti pripovedi.  Sociolingvist Labov  (1984) je proučeval vsakdanje 

pripovedi mladostnikov in odkril, da vsebujejo šest značilnih delov: 

 Povzetek, oz. uvod, ki vpelje predmet pogovora. 

 Smer, ki določi sceno. 

 Zaplet, ki pokaže problem in ga je treba rešiti. 

 Oceno, ki pokaže pomembnost problema.  

 Rešitev problema. 

 Sklep, ki označi konec pripovedi. 
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Sestava pripovedi nam je v pomoč, ko nas vodi pri prepoznavanju nekaterih 

značilnosti pripovedi, vendar je pri tem ne smemo razumeti kot dokončne in edini 

pokazatelj pripovedovanja.   

Ureditev dogodkov je pomembna in Labov (1984) opredeljuje pripoved kot metodo 

povzemanja prejšnjega doživljanja in usklajevanja  niza povedi z nizom dogodkov, ki 

so se zvrstili. Tvorjenje pripovedi je, kot ga navaja avtor, način povzemanja prejšnje 

izkušnje, povedi si sledijo po časovnem zaporedju. Lahko rečemo, da obstaja 

časovna povezava med dvema povedma,  kot najkrajša pripoved pa se opredeljuje 

taka, ki vsebuje samo en takšen časovni spoj.  

Polany (1982)  pravi, da je tvorjenje pripovedi pripovedovanje o dogodkih, doživetjih, 

ki so se zgodili. Takšna pripoved mora imeti dogodek, trajanje, oceno ali določeno 

stališče o  dogodku. Dogodki, osebe in dejanja so najpogosteje uporabljene prvine pri 

proučevanju pripovedi. Medtem ko so ti deli prvine pripovedi, so tudi način, ki določa 

sestavo pripovedi in omogoča dostopnost pomena bralčevi interpretaciji. Razmerje 

med temi tremi prvinami prikaže sestavo pripovedi in stopnjo, do katere je pripoved 

dobro sestavljena (Hall, 1997). 

(Križaj Ortar in dr., 2001) opredeljuje pripoved kot besedilo, s katerim naslovniku 

predstavimo enkratni dogodek  (sporočimo mu, kako se je začel, kako se je razvijal in 

kako se je končal). Zato so glagoli, s katerimi poimenujemo posamezna dejanja, v 

pretekliku in v ustreznem zaporedju; pri pripovedovanju moramo paziti, da zaporedja 

dejanj ne pomešamo. 

 

Poznamo več vrst  tvorjenja pripovedi (Arapović,1996):  

 pripovedovanje o osebnem doživetju (recounts); 

 pripovedovanje o dogodku, ki ga poslušalec ne pozna, a s ciljem, da se 

ga    preseneti (accounts);  

 pripovedovanje o tem, kar se počne v tem trenutku (eventcasts);  

 pripovedovanje o izmišljenih dogodkih (fictional stories).  
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1.2.4   Analiza pripovedi in pripovednih sposobnosti 

Mnogi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem tvorjenja pripovedi, se soočajo s 

težavo, kako  analizirati pripoved. Iz dosedanjih raziskav na tem področju je razvidno, 

da lahko to storimo na razne načine. 

V večini jezikovnih analiz se preučuje lokalna ali mikrostrukturna raven (obvladanje 

oblikoslovja in skladnje). 

V nasprotju s temi analizami so tiste, ki preučujejo znanje tega, kako ustvariti 

slovnično in pomensko razmerje, tj. uporabo raznih povezovalcev, uporabo osebnih 

zaimkov, časovno sosledje dogodkov  (Ljubešić, 1997).  

Vrste analiz pripovedi sta prikazali Hedberg in Westby (1993): 

 Analiza pripovedi (narrative level analysis) proučuje sposobnost 

povezovanja  idej v pripoved. Ta način analize je primeren za šolske 

otroke, ki imajo  lažje  jezikovne motnje. 

 Analiza slovnične sestave pripovedi (story grammar analysis) proučuje    

       uporabo makrostrukturnih elementov »izmišljene pripovedi«. Primerna      

       je za  šolske otroke in posameznike z  lažjimi jezikovnimi motnjami. 

 Analiza kohezivne zveze in kohezivne harmonije (cohesive tie and 

cohesive    harmony analyses) proučuje, kako pripovedovalec ustvarja 

logični odnos v     pripovedi. 

 

Obstajajo pa tudi analize (Arapović, 1996), ki dajejo dodatne podatke o posameznih 

vidikih tvorjenja pripovedi. To so sekundarne analize, ki na različne načine analizirajo 

pripovedi: 

 Analiza Karmiloff  Smith je hitra analiza, ki daje     holistično predstavo o 

tem, kako oseba uporablja slovnično razmerje za  pripovedovanje o 

besedilu po gledanju filma ali slikanice. 

 Analiza razumevanja vprašanj (comprehension questions) se uporablja 

za    raziskovanje vsebine slikanic ali besedila, ki so jo otroci poslušali ali      

     brali.  Primerna je za raziskovanje otrok različnih starosti. 

 Analiza načrtnega vedenja (analysis off planning behavior) uporablja 

vprašanja, s  katerimi napeljuje pripovedovalce, da oblikujejo načrt za 

dosego cilja pripovedi. 
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 Visoka ciljna analiza (high − point analysis) proučuje globalno 

makrostrukturo, vsebino in jezikovno sestavo. Je najdaljša in najbolj 

zapletena analiza pripovedi. Primerna je za analizo stanja  po terapiji pri  

osebah z lažjimi jezikovnimi  težavami. 

 

Pripoved torej lahko analiziramo na različne načine. Strokovnjaki so v svojih 

raziskavah skušali analizirati pripoved z različnih  vidikov. Predstavili jih bomo nekaj.  

Peterson in McCabe (1983) sta analizirali pripovedi otrok starih 3 do 9 let, ki govorijo   

angleški jezik. Otroci so pripovedovali na osnovi lastnih izkušenj. Pripovedi sta 

analizirali s pomočjo dveh metod: z analizo slovnične sestave pripovedi (story 

grammar), z metodo analize odvisnosti (dependency anaysis). Z analizo slovnične 

sestave pripovedi  se analizira sestava pripovedi z namenom, da se ugotovijo merila 

dobre pripovedi. Metoda analiza odvisnosti pa temelji na analizi skladenjske 

organizacije pripovedi. Pristopa sta narejena za ugotavljanje določenih miselnih 

aktivnosti pripovedovalca. 

V naslednjih modelih, ki jih predstavljamo, gre za poskus analize sestave       

pripovedi  z  namenom, da se raziščejo duševni procesi pri posamezniku. G.Fein  (po 

Mrjanovič Umek, 1994) je v eni od svojih raziskav analizirala pripovedi otrok z vidika 

več  spremenljivk: 

 dolžina pripovedi 

 načina tvorjenja pripovedi: pripoved, ki predstavlja zaporedno nizanje   

      dogodkov  in ne vsebuje problema; pripoved, ki vključuje problem in ima    

      vsaj  eno dvojno sestavo (npr. revščina – rešitev revščine); 

 celovitosti pripovedi, ki je bila ocenjevana na osnovi 7-stopenjske 

lestvice: 

 

*Naštevanje. Gre za naštevanje junakov, značilnosti, npr. otrok kaže na figurice 

in reče : To je očka. 

*Arbitrarno zaporedje dogodkov. Gre za pripoved, ki je sestavljena iz več 

zaporednih dogodkov, ki med seboj niso vzročno povezani. (Dojenček joka. 

Kuža ga gleda.) 

*Tematsko zaporedje dogodkov. Pripoved sestavlja niz dogodkov, ki jih 

povezuje skupna tema. (Otrok reče: Kako ti je ime? Ime mi je Jaka). 
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*Problemskost pripovedi-brez rešitve problema. V pripovedi je opredeljen 

problem, vendar ga pripovedovalec ne razreši, kar pomeni, da ne pride do 

dvojice: problem - rešitev. 

*Dvojni strukturni okvir pripovedi. V pripovedi je prisotna dvojica problem - 

rešitev (npr. Tam je pošast. In prihaja v gozd. Vzela bo dojenčka. Pošast je 

mrtva.). 

*Dvojna veriga. V pripovedi se ponavljajo dvojne enote. Gre za problem, ki ga 

otrok zmanjša, potem pa ga predstavi v nekoliko drugačni obliki. 

*Dvojica z vmesnimi sekundarnimi elementi. Otrok pove pripoved, v kateri se en 

junak spopade s problemom, en ali več dogodkov pa prispeva k rešitvi 

problema. 

 

Avtorica je z analizo pripovedi ugotavljala, da na otrokovo pripoved zelo vplivajo 

junaki in njihove okoliščine. Določene psihološke značilnosti glavnih junakov so bile 

vodilo za tvorjenje pripovedi.   

 

Strukturalno celovitost pripovedi, ki jo otrok tvori na osnovi prebranega besedila 

(pravljice, zgodbe), lahko ugotavljamo tudi po naslednjih merilih (Marjanovič Umek, 

1994): 

 opredelitev prostora in časa,  

 odnos med osebami, 

 časovno zaporedje dogodkov, 

 vzročno −  posledični odnosi, 

 odmik od predstavljene pripovedi. 

 

Vsekakor se moramo zavedati, da strukturalna raven pripovedi ni nekaj stalnega, 

temveč je proces, ki ga je moč spodbujati z različnimi podporami otrokovemu 

mišljenju in tvorjenju pripovedi (Marjanovič Umek, 1994). 

         

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek in dr., 2006) so v namene ocenjevanja  

razvojne ravni otroške  zgodbe oblikovale kriterije, ki so jih razdelile v dve skupini. Pri    

eni skupini so ocenjevali koherentnost zgodbe (Gre za globinsko povezanost med 
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deli sporočila in se  nanaša na strukturo pripovedovane zgodbe). Kriteriji za umestitev 

zgodbe na posamezno raven so naslednji: 

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

Papiga je bila v kletki. 

2. Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij, npr. Tukaj je kraljevič. 

Deževalo je. Kraljična je mokra in trka na vrata. Kraljevič ji odpre. Kraljica da pod 

odejo grah in gredo spat. Kraljična ni dobro spala. To je prava kraljična.(Vsi primeri 

so vzeti iz analize zgodb, ki so jih pripovedovali otroci stari od štiri do osem let, in 

sicer potem, ko jim je testator prebral pravljico H:C. Andersena Kraljična na zrnu 

graha. 

3. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi, 

npr. Kraljevič je želel pravo kraljično. Bil je zelo potrt. Potem je nekdo potrkal na 

vrata. Bila je kraljična. Stara kraljica je položila zrno graha na posteljo in kraljična je 

morala spati gor. 

4. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov, npr. Kraljevič je 

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

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

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

prišel odpret.«Jaz sem prava kraljična«, je prosilo dekle. Mlada kraljična je morala na 

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

 Pri drugi skupini kriterijev sta z njimi ocenjevali kohezivnost zgodbe (Gre za 

površinsko zgradbo pripovedovane zgodbe). Kriterije za ocenjevanje sta razdelili v 

dve podskupini. 

A. Tematska razporeditev. 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki, npr. Nekoč je šel kralj iskat ženo. 

Tuki je žalosten. Mokre kaplice padajo iz lasi. Kralj je pogledal, kaj se dogaja odzuni. 

2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov, npr. Nekoč je živel princ, ki je 

želel kraljično. In je po celem svetu iskal kraljično, a je ni najdel. In Iskal jo je in iskal 

in nekega dne je prišel do gradu. V gradu je bila kraljična in bližala se je noč.  

B. Sredstva, s katerimi se ohranja referenco. 

1. Dobesedno ponavljanje, npr. Potem je kraljevič stekel in prišel na vrata. Potem je 

kraljevič zagledal kraljično, ki je bila zelo mokra. 



20 

 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami…npr. Prišla je mokra 

kraljična. Ta je bila ta prava. Zrno graha je položila, da bi spala. Pol so neka 

….zaspala. So jo vprašali, kako si spala? 

Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se pri umeščanju zgodbe na razvojno raven 

upošteva najvišja raven, ki jo je otrok dosegel v svojem pripovedovanju. Pri 

ocenjevanju kohezivnosti zgodbe pa se pri umeščanju na razvojno raven  uporablja 

prevladujoča raven skozi celo zgodbo. 

  

Jezikovna analiza pripovedi  nam lahko pomaga tudi pri raziskovanju jezikovnih   

težav. Wells (1986) je v svoji longitudinalni študiji v Angliji z jezikovno analizo 

pripovedi    ugotovil, da je pripoved pri predšolskih otrocih zelo dober pokazatelj 

kasnejšega šolskega uspeha, celo boljši kot jezikovno testiranje. Sposobnost otrok, 

da tvorijo pripoved, nam lahko pomaga pri odkrivanju posebnih jezikovnih težav.      

Na Hrvaškem so analizirali pripovedovalna besedila otrok.  Naredili so primerjavo 

med pripovedjo pri otrocih, ki imajo posebne jezikovne težave, in pripovedjo otrok, ki 

nimajo teh težav. Z jezikovno analizo pripovedi so ugotovili, da se tvorjenje pripovedi 

obeh skupin loči. Z raziskovanjem pripovedi se je pokazalo, da tvorijo otroci s 

posebnimi jezikovnimi težavami krajše pripovedi (Arapović, 1996). 

 
Analiza pripovedi  R.C. Naremore ( po A.E. Densmore, D.R. Harman, 2001) je bila 

narejena  s pomočjo longitudinalne študije, v katero je bilo vključenih 300 otrok prvih 

razredov osnovne šole. S pomočjo te študije so avtorice raziskale tri področja jezika: 

glasovno zavedanje otrok, pripoved, sposobnost pisnega izražanja. Odstopanja na 

teh področjih lahko kažejo na jezikovne težave otrok. Za vsako področje posebej so 

izdelale teste (nestandardizirane), s pomočjo katerih je možno ugotoviti ali gre za 

primanjkljaj in oblikovati program pomoči za zmanjšanje primanjkljaja. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so otroci pokazali izboljšanje že po enem letu ustrezne 

pomoči − rednega treninga na področju glasovnega zavedanja, pripovedi in pisnega 

izražanja. To pa se je odražalo tudi na boljši učni uspešnosti na sploh.  

 

Vsak pristop ima določene prednosti oz. pomanjkljivosti, kajti na tvorjenje  pripovedi 

vpliva veliko dejavnikov (kulturni, psihološki in socialni dejavniki). 



21 

 

Mnogim strokovnjakom je predmet raziskovanja samo pripoved, nekateri pa uporabijo 

za tehniko raziskovanja pripoved, s katero raziskujejo govorno-jezikovni razvoj otrok 

in delovni (verbalni) spomin. 

Za ugotavljanje govorno-jezikovnega razvoja se uporabljajo tako standardizirane 

tehnike,  kot tudi nestandardizirane tehnike  (npr. pripovedovanje ob sliki, slikanici).   

 

1.3 MOTNJE GOVORA IN JEZIKA 

 

Govorno-jezikovna motnja je motnja v komunikaciji, o kateri govorimo kadar je    

govor vidno in    slušno neugoden, lingvistično neustrezen ter ni primeren glede na      

starost in spol posameznika. Motnja onemogoča uspešno komunikacijo.  Pri 

posamezniku so zmanjšane sposobnosti sprejemanja, oddajanja, procesiranja in 

razumevanja pojmov ali verbalnih, neverbalnih in grafičnih simbolov sistema. 

Težavnost govorno-jezikovne motnje variira od lažje do težke oblike. Lahko se javlja 

kot primarno ali sekundarno razvita motnja. 

Z novo šolsko zakonodajo se v praksi uveljavlja nov način usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami. Med te otroke spadajo tudi otroci z govorno-jezikovno motnjo, 

ki so opredeljeni kot: 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter 

govornem izražanju, ki niso posledice izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju 

govora in govorno-jezikovnem izražanju, od blagega zaostajanja do nerazvitosti. 

Specifične motnje na področju razumevanja, strukturiranj a, procesiranja in izražanja 

se kažejo tudi v neskladju med besednimi in nebesednimi sposobnostmi. 

Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na 

področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti. Funkcionalno znanje branja in 

pisanja je lahko prizadeto v razponu od blagega zaostajanja do funkcionalne 

nepismenosti. 

Glede na govorno-jezikovne motnje se razlikuje (Kriteriji, 2006): 

 Otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrokovo govorno-jezikovno 

sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok in sicer 

na enem od področij: izgovorjavi, strukturi ali semantiki. Lahko je sposoben 

uporabljati zahtevno multimodalno nadomestno ali dopolnilno komunikacijo. 
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 Otroke z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami: otroku oviranost na 

področju govorno-jezikovnega sporazumevanja preprečuje uspešno 

komunikacijo z okolico. Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju se kaže na 

vseh področjih: izgovorjavi, morfologiji, semantiki in sintaksi. Lahko je 

sposoben uporabljati multimodalno nadomestno komunikacijo. Pisna 

komunikacija je omejena. 

 Otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrokovo sporazumevanje je 

zelo omejeno, vezano je na osebe iz ožje okolice. Potrebuje stalno vodenje in 

različne stopnje pomoči. Sposoben je uporabljati enostavno nadomestno in 

dopolnilno komunikacijo, s katero se sporazumeva z osebami iz ožje okolice. 

 Otroke s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrok se odziva le na situacijo, 

za sporazumevanje pretežno uporablja le govorico telesa. Uporaba 

nadomestne in dopolnilne komunikacije je omejena na ponavljajoče situacije 

in zadovoljevanje le najosnovnejših potreb. Za komunikacijo uporabljajo 

konkretne predmete. 

 

1.3.1 Upočasnjen govorni razvoj 

 

Hitrost govornega razvoja se od otroka do otroka razlikuje, kljub temu pa poteka v 

določenih časovnih okvirih, ki ustrezajo razvojnim zakonitostim. Kadar otrokov govor 

ne ustreza njegovi kronološki starosti in odstopa od govora otrokovih vrstnikov, 

govorimo o upočasnjenem govornem razvoju. 

V obdobju, ko se otrokov govor razvija je normalno, da se pojavljajo napake v 

jezikovnih strukturah, ki pa z razvojem izginjajo. Pri otrocih, katerih se govor razvija 

počasneje, napake vztrajajo in razkorak v govorno-jezikovnih sposobnostih se v 

primerjavi z vrstniki veča. 

Otroci z zapoznelim govornim razvojem imajo različne govorne težave, ki se kažejo 

kot nezmožnost izgovarjanja različnega števila glasov (dislalija); težave z 

zapomnitvijo besed; nepravilna uporaba slovničnih oblik (agramatizem) in kot splošna 

nesposobnost govornega izražanja. Stopnja težav je lahko različna. Lahko se pojavlja 

kot popolna jezikovna nerazvitost (alalija), preko rudimentalnega izražanja z izrazitimi 
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leksičnimi  in semantično-slovničnimi težavami (razvojna disfazija), do na pogled 

normalenega govora, vendar s težavami branja in pisanja (Košir, 2005). 

Alalija in razvojna disfazija se samo po zunanjih manifestacijah uvrščata med 

govorne motnje. V bistvu pa sta to jezikovni motnji oziroma motnji globinskih 

jezikovnih struktur, ki poleg težav s formiranjem glasov zajema besedišče (leksiko), 

semantiko, morfologijo in sintakso. Kljub resnim težavam s pomanjkanjem glasov 

težišče ne leži prvenstveno v glasovih ampak v nezmožnosti zgradbe jezikovnega 

sistema. Nekateri otroci sčasoma obvladajo glasove, a kljub temu niso sposobni 

razvijanja jezikovnih struktur, če nimajo ustrezne pomoči. 

Kot razvojno disfazijo opredeljujemo patološko nerazvit govor in jezik, s katerim se 

otrok sporazumeva. Tak govor ni primeren otrokovi starosti, saj se razvija šele s 

pomočjo strokovnjaka. Kljub temu pa razvoj poteka  počasi, kažejo se primanjkljaji pri 

vseh jezikovnih modalitetah. Razvojna disfazija je najizrazitejši jezikovni primanjkljaj 

pri otrocih, ki se kaže  v velikem številu manjkajočih glasov, substituciji glasov, 

variabilni distorziji, omejenem besednem zakladu. Manjkajo nekatere vrste besed 

(predlogi, pridevniki…), pomen besed  je omejen in se pogosto nanaša samo na 

predstavo, otroci nimajo razvitega sistema sklonov, glagolskih oblik, niti časa. Težko 

gradijo večzložno besedo, razširjeno poved, vprašalno-nikalno poved in odvisne 

načine.  Ne uporabljajo ne pomožnih glagolov ne predlogov. 

Izraz razvojna disfazija uporabljamo izključno pri otrocih in obsega širok spekter 

govorno-jezikovne nerazvitosti.  Potenciali normalizacije govora so odvisni od mnogih 

faktorjev, med katerimi so primarni: etilogija okvare, inteligenca, čas začetka 

govorno-jezikovne terapije, pogoji življenja in vaje v družini ter drugo (Košir, 2005).  

Otrok brez govora lahko zaostaja tudi na intelektualnem področju, saj nima možnosti, 

da bi preko abstraktnih pojmov, ki jih jezik vsebuje, razvijal kognitivne potenciale. 

Pojavijo se primanjkljaji v znanju, ker ne more uporabljati govora kot osnovnega 

spoznavnega sredstva, preko katerega vsi otroci že pred vstopom v šolo pridobijo 

mnoga znanja o družbi, naravi…Brez razvitega govora  ne more vstopiti v šolo. Če pa 

je govor razvit in utrjen le deloma, bo imel otrok tekom izobraževanja  težave pri 

pouku glede  razumevanja, izražanja, risanja, branja in pisanja, lahko tudi pri 
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matematičnih operacijah. Vse te težave izvirajo iz iste fiziološke in jezikovne 

nezrelosti (Vladisavljević, 1983). 

 

1.3.2 Jezikovne težave otrok z govorno-jezikovno motnjo 

 

S spontanim razvojem otroci z govorno-jezikovno motnjo niso sposobni obvladati 

zapletenih jezikovnih struktur. 

 

1.3.2.1 Semantika in struktura besed  otrok 

 
Semantične težave otrok z govorno-jezikovno motnjo so pogosto raznovrstne. Otrok 

lahko pozna pomen (običajno le konkretnega), nima pa besede za ta pojem. Beseda 

nima jezikovne funkcije, če ni izpolnjena s pomenom. Posebno počasi se razvija 

pomen besed, ki označujejo abstraktne jezikovne kategorije kot so: vezniki, predlogi, 

pojmovni samostalniki, spol, osebe in glagolski časi (Štebih, 2003). 

 

Tabela 1: Značilnosti otrok s težavami na semantičnem področju (Štebih, 2003). 

 

 

 

 

Novorojenček do drugega leta starosti: 

 

nezahteven, bolj pasiven dojenček, 

  

ni angažiran pri dvosmernem momljanju, 

 

nenaklonjenost k igram kot: ku ku.  

 

 

Od drugega do petega leta: 

uporablja stavke oziroma povedi naučene 

na pamet, 

sami ne sestavljajo povedi, 

kasnejši govorni razvoj, 

ponavlja slišane besede, 

uporablja več egocentrični govor kot 

socialni govor. 
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Od šestega do osmega leta: 

na prvi pogled ima dobro razvite 

jezikovne spretnosti, 

lahko uporablja presenetljivo dolge in 

kompleksne besede, 

raje se pogovarja o določenih 

argumentih, 

Izražanje je ponavljajoče, vpraša, ne da 

bi ga odgovor res zanimal, 

kot poslušalec ne izraža zanimanje, 

sogovornika ne vedno gleda v oči, 

 večkrat ne razume, kako ton glasu ne 

spremeni pomen besed, 

lahko govori monotono, 

lahko pove veliko več stvari, kot jih v 

realnosti razume, 

težave se lahko pokažejo, ko otrok mora 

odgovoriti ali opisati neko novo situacijo, 

težave se kažejo pri uporabi zaimkov. 

 

 

 

 

Od devetega leta naprej: 

govor oziroma pogovor interpretita 

dobesedno, 

težave ima pri razumevanju prenešenih 

pomenov, šal, metafor.. 

pogovorne spretnosti so pomanjkljive, 

težje upošteva pravila pogovora, kdaj se 

govori oziroma kdaj se posluša, 

lahko vodi monologe, ne da bi se 

zavedal, da poslušalca dologočasi, 

lahko uporablja primeren ton in glasnost 

pri pogovoru. 

 

Tudi odrasli npr. pri: možganski kapi, senilni demenci, parkinsonovi bolezni, poškodbi 

možganov lahko imajo težave na semantičnem področju (Štebih, 2003). 
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 Struktura besed prav tako predstavlja težavo za otroke z govorno-jezikovno motnjo. 

Otroci imajo težave predvsem z zapletenimi besedami. Te težave niso le izgovorno-

fonetske narave. Čim daljša je beseda, težje otrok z govorno-jezikovno motnjo 

obvlada skupno število zlogov v eni besedi in tako pogosto oškoduje tudi njeno 

skupno trajanje. Pogosto otroci večzložno besedo izgovorijo le z začetnimi ali 

končnim zlogom. Očitno je, da je sama glasovna sestava posameznih besed 

pretežka za otroka, morda tudi ni dovolj opazna, tako da izbira le elemente, ki jih 

spaja in izgovarja. 

 

1.3.2.2 Fonološke in artikulacijske težave 

 

Pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo obstajajo fonološke in artikulacijske težave, ki 

so veliko bolj izražene kot pri ostalih otrocih v razvoju. Med fonološko predstavo o 

glasovih in načinom njihove izgovorjave obstaja povezanost in odvisnost. Opaziti je, 

da so pri posameznih otrocih fonološke predstave besed in tudi glasov bolj razvite, 

kot njihove artikulacijske zmožnosti. Lahko pa so tudi otroci, ki kažejo boljše 

izgovorne možnosti za posamezne glasove, kot je njihova uporabna vrednost v 

besedah, ker nimajo točne predstave o fonološki strukturi besede. Niso prepričani, 

kateri glas naj uporabijo v besedi in v kakšnem zaporedju. Pojava, kot sta 

substutucija in omisija glasov v besedi, nastajata na bazi fonoloških primanjkljajev, 

lahko pa se pojavita tudi pri otrocih, ki poznajo fonološko strukturo besede, vendar ne 

znajo izgovarjati primernih glasov, zato izgovorijo nepoznan glas ali uporabijo glas, ki 

je podoben (Košir, 2005). 

 

Fonološke motnje so najbolj izražene med glasovi, ki imajo nizko diskriminativnost 

torej tistimi glasovi, pri katerih je akustično diferenciranje težko zaradi dominantne 

podobnosti. V to skupino spadajo glasovi: /l-r/. /s-š/, /z-ž/, /t-k/, /d-g/, /i-e/… Na osnovi 

nejasnih akustičnih predstav o glasovih tudi izgovorjava ne more biti dobra. 

 

Artikulacijske težave otrok pa nastajajo še zaradi dveh vrst težav. Ena od teh je 

oralna dispraksija, ki je pogosto prisotna pri vseh otrocih. Otrok ima pravilno 

predstavo glasu, vendar ni sposoben dajati ukazov za gibe perifernih govornih 
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organov, ker ima okvarjen motorično-koordinacijski sistem, ki upravlja z impulzi za 

govor.  Otrok ne uspe usmerjati gibanja jezika in ostalih artikulacijskih organov.   

Druge težave z izgovorjavo glasov nastanejo zaradi neelastičnosti perifernih govornih 

organov in to ravno muskulature, ki najbolj sodeluje pri oblikovanju resonančnega 

prostora. Najbolj so prizadeti glasovi, pri katerih je potrebno menjati položaj, da jih 

pravilno izgovorimo. Če fina gibljivost artikulacijskih organov in sinhronizacija njihovih 

gibov ni dovolj razvita, bi imel otrok težave pri izgovorjavi glasov, ki potrebujejo zelo 

usklajeno artikulacijsko dejavnost. To so glasovi:/ r, l, č, š, s, z, c/, pa tudi /k/ in /g/. 

Poleg nezmožnosti izgovarjanja omenjenih glasov so pri otrocih z govorno-jezikovno 

motnjo prisotne tudi razne distorzije teh glasov. Največkrat je opažena nezvočnost, 

še posebej plozivov, interdentalni sigmatizem in delno lateralni izpih. 

 

Razkorak med fonološkim sistemom (otrokovi predstavi o fonemu) in fonetskim 

sistemom (otrokovimi artikulacijskimi zmožnostmi), kot tudi različne težave pri 

formiranju glasov kaže na pomembne individualne razlike med otroci (Košir, 2005).   

 

1.3.2.3 Morfološke težave 

 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo poleg težav s strukturo povedi, težave tudi z 

morfologijo besed. Skoraj vedno uporabljajo osnovno obliko. Besede težko gradijo 

oziroma težko uporabljajo besede s preponami (dodajanjem), kot je npr. skočiti-

odskočiti, ker se te besede v odnosu na glavno besedo, razlikujejo po pomenu.  

 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo pretežno uporabljajo samostalnike in glagole, 

ostale besedne vrste pa le redko.  

Samostalnike običajno uporabljajo v ednini in prvem sklonu. Večkrat izpustijo 

predloge. Težko pridobijo besede, ki izražajo abstraktne pojme. Včasih ne razlikujejo 

niti spola, kar nakazuje na nezmožnost kontrole vseh jezikovnih podatkov v danem 

procesu govora. 

Glagole, ki so na drugem mestu po uporabi otroci z govorno-jezikovno motnjo 

največkrat uporabljajo v tretji osebi ednine (gre, spi..) tudi ko govorijo o sebi. Na 

drugo mesto pride uporaba prve osebe ednine. Težko osvojijo množino in pomožne 

glagole, večinoma uporabljajo sedanji čas, tudi za prihodnji čas (Vladisavljević,1983). 
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Ravno uporaba tretje osebe in sedanjega časa sovpadata s pojavnostjo teh oblik v 

vsakdanjem govoru. Sedanji čas je konkreten  in ga otrok neposredno doživlja, torej 

uporablja govor, ki mu je blizu. Je tudi preprost, brez pomožnih glagolov, katere otrok 

z govorno-jezikovno motnjo težko uporablja, ker ne ve, kam naj jih postavi.  Če je v  

glagolu izražen pomen, potem otrok nima občutka za jezikovno diferenciacijo 

pomena. Beseda je statična in deluje  bolj kot mehanično sredstvo (signal) za 

izražanje misli in ne še kot sistem, ki samostojno deluje. Pretežno uporabo tretje 

osebe lahko pojasnimo na več načinov. Odrasli večinoma govorijo o otroku v tretji 

osebi, tudi ko govorijo  njemu, glagolska oblika tretje osebe je najkrajša in jo je 

najlažje izgovoriti. 

Glagoli s stališča otroka že predstavljajo nek nivo abstrakcije, ker pomenijo proces in 

stanje. Otrok pa lahko sprejema le glagole, ki jih velikokrat ponavlja. Zaimke redko 

uporabljajo, čeprav po strukturi spadajo med lažje besede. Otroci z govorno-

jezikovno motnjo imajo posebne težave pri uporabi predlogov, prislovov in veznikov 

(Košir, 2005).     

 

1.3.2.4 Težave s sintakso in strukturo povedi  

 
Značilnost otrok z govorno-jezikovno motnjo je tudi kratkost povedi. Kratkost povedi 

se kaže tako v omejenih zmožnostih  ponavljanja povedi, kot tudi v sponatnem 

govoru. Preproste povedi teh otrok so lahko povsem pravilno razvite, če ne uporablja 

pomožnih glagolov, predlogov ali prislovov. Z večanjem števila besed se večajo tudi 

otrokove težave. Težave najprej nastanejo zaradi dolžine povedi, ker je otrok ne 

more sprejeti in zadržati v verbalnem spominu. Otrok tudi ni sposoben pravilno 

ponoviti gramatične oblike in sintaktične strukture, ki ju ne obvlada. Strukturira  lahko 

le takšne povedi, ki jih ima v notranjem govoru. 

Dejstvo je, da na začetku govornega razvoja otroci z disfazijo uporabljajo v smislu  

povedi samo osebek, samo predmet ali  samo povedek. Kasneje se pojavljajo 

kombinacije osebek-predmet (mama-kosilo); osebek-povedek (brat spi) in predmet-

povedek (avto vozi).Vrstni red je lahko tudi obrnjen. 

V samostalniški sistem uvrščamo: samostalnike, zaimke, pridevnike in število. Če se 

v slovničnem smislu vzpostavi zveza med subjekti in objekti, je prvi del jezikovnega 
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sistema na poti, da se bo razvijal dalje. V glagolski sistem spadajo: glagoli, prislovi in 

predlogi. Možnosti otroka, da zgradi glagolski sistem, ustvarja podlago za jezikovni 

razvoj (Košir, 2005). 

Zelo težko se vzpostavi zveza med tema dvema sistemoma s pomočjo pravilno 

uporabljenih zvez. Razumevanje zvez je sploh velika abstrakcija za otroka z govorno-

jezikovno motnjo. Da bi otrok z govorno-jezikovno motnjo ustvaril npr.:«Jan mora k 

zdravniku, ker je bolan.«, mora izvršiti veliko število transformacij znotraj sistemov, 

kar pomeni, da mora razmišljati o času, spolu, obliki, sklonu…To je tudi eden od 

vzrokov, da otroci z govorno-jezikovno motnjo težko sestavijo vprašalne ali nikalne 

povedi, posebno vprašalne. Še večje težave se pojavijo pri postavljanju nikalno − 

vprašalne povedi ali pri pogojnih povedih. Ravno tako ima težave pri razširjenih in 

sestavljenih povedih. Govor osebe z govorno-jezikovno motnjo je  sestavljen iz 

preprostih, v najboljšem primeru razširjenih povedi (Košir, 2005).   

 

1.4 VKLJUČEVANJE OTROK Z GOVORNO-JEZIKOVNO    

     MOTNJO V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zagotavljata otrokom pravico do ustreznega in 

učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v čim manj 

izključujočem okolju. Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem 

otrokom, da se uspešno učijo skupaj, kar zahteva upoštevanje razlik med njimi. 

Inkluzija oziroma vključevanje spodbuja spreminjanje  šole in širšega okolja tako, da 

so upoštevane potrebe vseh otrok in da se ceni drugačnost pri vseh otrocih. 

Otroke s posebnimi potrebami    lahko optimalno vključujemo v vzgojno-izobraževalni 

proces in socialno okolje, če odstranimo ovire, ki so za uspešno vključevanje v šolsko 

in širše socialno za različne skupine oseb s posebnimi potrebami različne. Odkrijemo 

jih na podlagi dobre diagnostične ocene otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb. 

 Odkrivanje otrok s težavami pri govoru se navadno začne že v predšolskem obdobju 

in sicer s sistematskim pregledom govora pri petletnih otrocih. Velikokrat pa učitelji in 

vzgojitelji opozarjajo, da so otroci v isti skupini oziroma v razredu različni. Pomembne 



30 

 

razlike med njimi se pojavijo že ob rojstvu, širijo in poglabljajo pa se z različnimi 

socialnimi izkušnjami v interakciji z okoljem, vključitvijo v organizirano varstvo ter 

kasneje v šolo. 

Pri posamezniku moramo iskati možnosti, ki mu bodo omogočale uspešno 

vključevanje in ne poudarjati primanjkljajev, ki mu onemogočajo vključevanje v šolo. 

Posamezniku vedno lahko ponudimo nalogo, ki jo zmore kar pa terja prilagoditve 

programa ter uporabo ustreznih učnih in tehničnih pripomočkov. Sprejeti moramo 

dejstvo, da vsi učenci ne morejo reševati enakih nalog na enak način z enakimi 

učnimi in tehničnimi pripomočki in v enakem časovnem obdobju ter poiskati za 

vsakega učenca optimalne poti. Temelj za razvoj inkluzivnega izobraževanja je tudi 

inkluzivno usmerjena zakonodaja.  Ovire so na področju izvajanja izobraževalnih 

programov, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami.  Ponavadi imajo 

učitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami težave, ker   premalo poznajo načine 

dela in posebne potrebe teh otrok 

 

1.4.1 Individualiziran program pomoči 

 

Otroci z govorno jezikovno-motnjo, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program so 

upravičeni  do individualiziranega programa, ki ga pripravi šola. 

 

Rodger (po Končar 2001) je, povzeto po stališčih in opredelitvah različnih 

strokovnjakov, opredelil individualiziran program kot napisan dokument, v katerem 

multidisciplinaren tim odloča o usmeritvi otroka z motnjami v ustrezen vzgojno-

izobraževalen program. Individualiziran program opredeljuje vsa področja otrokovih 

potreb, kot tudi prilagoditve, ki so potrebne v razredu in podporo različnih služb. Je 

tudi dokument, ki dokazuje, da bila podpora otroku uresničena. 

 

Galeša (1995) opredeljuje individualiziran program kot dokument in proces. Vsekakor 

je individualiziran program dokument, ki nastaja procesno in ni nikoli dokončen 

oziroma zaključen, saj je vezan na vseživljenjski proces učenja. 
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Galeša (1995) je opredelil individualiziran program kot: 

- pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se razlikujejo od postavljenih 

zahtev v programu, v katerega je vključen  za obdobje enega leta; 

- napisan načrt aktivnosti je pripravljen za posameznika in predvideva prilagoditve 

ustreznega programa in vključitev v različne dodatne aktivnosti; 

- orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami v njegovem razvoju; 

- program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 

sodelovanju s starši v okviru programa,  v katerega je vključen otrok s posebnimi 

potrebami; 

- fleksibilen, deloven dokument, ki ga lahko prilagajmo ali spreminjamo, če je 

potrebno; 

- zavezujoč dokument za otroka s posebnimi potrebami, njegove starše in vsakega, ki 

ga program določa, in naj bi pomagal otroku  s posebnimi potrebami doseči 

postavljene cilje in pričakovanja; 

- dokument, ki upošteva vse pravice otroka s posebnimi potrebami, zapisane v 

zakonodaji oziroma v programski osnovi. 

 

Individualiziran program pa ne sme biti le: 

- golo naštevanje  vsega, kar se bo otrok s posebnimi potrebami naučil, 

- vzgojno-izobraževalni program ali naštevanje pričakovanj, ki jih imamo od 

vseh otrok s posebnimi potrebami, 

- način vodenja  učiteljeve učinkovitosti, 

- dnevna priprava. 

Vzporedno z diagnosticiranjem govorno-jezikovne motnje logoped oblikuje razvojni 

profil za   konkretnega otroka, ki po Mikićevi (1989) vključuje: 

 -    razvojni nivo senzornih, kognitivnih, jezikovnih in socialnih pogojev; 

 -    razvojni nivo posameznih jezikovnih segmentov: razumevanje, besedni        

      zaklad, fonološko zavedanje, semantika, sintaksa in pragmatika govora; 

 -    vse modalitete govora in jezika; 

 -    nivo pozornosti in motivacije; 

 -    dejavnike okolja. 
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Na podlagi osebnostnega profila otroka se oblikuje program pomoči. Glavni cilj 

logopedske pomoči je učinkovita komunikacija. V primeru, da jezikovne strukture ni 

možno razviti, pa je glavni cilj vzpostaviti alternativno obliko komunikacije. 

Program pomoči vključuje globalne in konkretne cilje, izbor strategij, metod in 

sredstev, ki bodo uporabljeni. V času izvajanja pomoči je potrebna večkratna ocena 

uspešnosti programa, preverjanje diagnoze in možnost spremembe samega 

programa (Mikić,1989).  

Ker se otroci med seboj razlikujejo, je za vsakega otroka z govorno-jezikovno motnjo 

potrebno oblikovati individualni program, ki najbolj odgovarja njegovim potrebam. 

Individualni program mora vključevati tudi delo v skupini, saj le tako lahko razvijemo 

socialno komponento otrokovega govora (Vladisavljević, 1983).  

Prognoza motnje ter s tem uspešnost programa pomoči je odvisna od težavnosti 

motnje, vzrokov nastanka motnje, starosti otroka, motivacije ter sodelovanja s starši. 

Program pomoči je lahko posreden ali neposreden. Neposredna  pomoč pomeni, da 

je  logoped neposredno usmerjen v razvijanje jezikovnih sposobnosti, posredna 

pomoč pa pomeni, da ima logoped le vlogo svetovalca (Mikić, 1989). 

Craig (po: Mikić, 1989) je ugotovil, da je nedirektna pomoč logopeda, njegovo 

strokovno vodenje staršev, kako naj pomagajo svojemu otroku, pomemben dejavnik 

pri realizaciji ciljev, zastavljenih v programu pomoči. Vključenost staršev omogoči 

hitrejši prenos naučenih jezikovnih struktur v spontani govor. 

Končni cilj programa pomoči je razviti govor, ki otroku omogoča izražanje samega 

sebe, pridobivanje znanja in komunikacijo z vrstniki in odraslimi. 

Program pomoči ne more biti vezan le na pomoč s strani logopeda, temveč mora 

upoštevati otrokovo okolje, vzpostavitev pozitivne čustvene klime, ustrezne socialne 

stike in govorne spodbude.   

V programu pomoči tudi opredelimo, katere minimalne standarde znanja bi  naj otrok 

dosegel ob zaključku triletja. Tisti, ki se navezujejo na področje jezika in so 

pomembni tudi pri pripovedi, glasovnem zavedanju in besednjaku so:  

 Učenec sodeluje v osebnem ali telefonskem pogovoru. 

 Učenec posluša krajše ustrezno poljudnoznanstveno besedilo. 

 Učenec glasno in tiho bere krajše, svoji starosti ustrezno povezovalno 

besedilo. 

 Učenec govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. 
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 Učenec s pisanimi črkami napiše preprost opis ali pripoved. 

 Učenec piše po nareku.  

 

Podrobneje so standardi opredeljeni v publikaciji (Učni načrt, 2005). 
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2. CILJI RAZISKOVANJA 
 

Cilj raziskovalne naloge  je vrednotenje učinkovitosti  logopedskega programa za 

učenca z govorno-jezikovno motnjo. 

 

2.1 HIPOTEZA 

 

Za realizacijo postavljenega cilja  raziskovalne naloge postavljam naslednjo hipotezo: 

 

Hipoteza 1: Struktura komunikacije, ki jo predstavljajo glasovno zavedanje, 

besednjak in pripoved se bo statistično pomembno spremenila iz 1. v 2. testiranje. 
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3. METODA  

3.1 VZOREC 

 

Vzorec predstavlja  nabor spremenljivk, izbranih za študijo primera sedemletnega 

dečka, sedaj učenca 3. razreda osnovne šole. Z odločbo komisije za usmerjanje 

otrok s posebnimi  je usmerjen v izobraževalni program  s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Opredeljen je kot otrok z zmerno-jezikovno motnjo. 

 

Klinične ugotovitve strokovne komisije  

Pri otroku so vidne motnje mišičnega tonusa, težave pri ravnotežju in koordinaciji, 

slabša motorika ust.. Pozornost je zelo kratka. Vse to kaže na organski izvor 

razvojnih težav. Težave ima na področju adaptacijskih sposobnosti, ekspresivnega 

govora, grafomotorične zrelosti, usmerjene pozornosti, fleksibilnosti v mišljenju in 

vedenju. Tudi socialna in emocionalna zrelost je manjša. Zelo težko sodeluje v 

storilnostni situaciji, ki zahteva vzpostavitev kontakta, usmerjanje in vzdrževanje 

pozornosti in rezoniranja. Izkazana kognitivna storilnost je zato nižja od primarnih 

sposobnosti. Komunikacija je verbalna, ekspresija je delno razumljiva. Ekspresija in 

razumevanje sta pri verbalno enostavnih nalogah še uspešni, težave nastopijo pri 

sestavljenih in jezikovno zahtevnejših nalogah. V govorno-jezikovnem statusu se 

izkazujejo težave na fonološkem, slovničnem, semantičnem in pragmatičnem 

področju. V skrbi zase je samostojen. Odnos z vrstniki in odraslimi je odvisen od 

njegovega razpoloženja. Težko vzpostavlja očesni stik. Težko se prilagaja novim 

situacijam. Pri pregledu je bil govor težko razumljiv, bil je tih in monoton, izgovorjava 

glasov ni bila pravilna. Rabil je čas za priklic besed. Imenoval je predmete in osebe v 

okolju. Oblikoval je kratke povedi. Manj je uporabljal besede za dejavnosti. V skupini 

besed je poznal črke svojega imena in jih tudi imenoval. Napisal je svoje ime. Začetni 

glas in zlog ni prepoznal. Poznal in imenoval je velikostne odnose, barve, like in 

položaje predmetov v prostoru. Pravilno je štel do 4, z napakami do 10. Nizal je po 

dveh in treh kriterijih. V zaporedju je zložil deset votlih kock. Poznal je igro domino z 

barvami in je upošteval pravila igranja. Prosta risba je ustrezala starosti otrok. 

Uspešen je pri rokovanju z računalnikom. 
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Govorno-jezikovni status pred začetkom izvajanja programa pomoči 

 

Dečkov govorno-jezikovni razvoj je upočasnjen. Govorna motnja  se pri dečku kaže 

kot motena izreka  sičnikov, šumnikov ter glasu /r/. Pri daljših (štiri in več zložnih 

besedah) pogosto prihaja do omisij posameznih glasov.  

Struktura stavka je nepopolna − izpušča nepomenske besede. Govor je telegrafski, 

stavki so disgramatični. Uporablja krajše stavke, malo prirednih in podrednih stavkov. 

Zamenja besedni red v stavku. Ima skromen besedni zaklad. Pri spontanem govoru 

uporablja omejen izbor besed. Težave ima s priklicem besed in poimenovanjem 

predmetov, oseb, pojmov, z iskanjem besed na določen glas. Pri opisu in obnovi 

besedila potrebuje vodenje s vprašanji. Pri samostojni pripovedi pogosto uporablja in 

ponavlja besedo »pa«, kot mašilo in veznik. Ima kratkotrajen slušni spomin (ne 

zapomni si zaporedja treh besed, …) 

Težave ima pri določanju prvega in zadnjega glasu. Zloguje krajše besede, ne 

prepozna glaskovane besede in neuspešen je pri glasovni analizi. Težave ima tudi pri 

iskanju rim za določene besede. Razumevanje govora je boljše kot izražanje.   

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

3.2.2 Eksperimentalne spremenljivke 

 

Komunikacija je kompozit   glasovnega  zavedanja, besednega  zaklada, pripovedi. 

Glasovno zavedanje predstavlja kompozit  naslednjih spremenljivk: 

 

 glasovni sklop, 1. naloga preizkusa 

 rima, poišče rimo,  2. naloga preizkusa  

 začetni glas,  poišče besede na začetni glas,   3. naloga preizkusa 

 končni glas,  poišče besede na končni glas,  4. naloga preizkusa 

 glasovna  analiza,  glaskuje besede, 5. naloga preizkusa 

 zlogovanje, zloguje besedo, 6. naloga preizkusa  

 kje je glas,  iskanje glasu  v besedah, 7. naloga preizkusa 

 dokonča besedo,  smiselno dokonča besedo,   8. naloga preizkusa 

 



37 

 

Besednjak predstavlja kompozit  naslednjih spremenljivk: 

 

 protipomenke predstavljajo   poiskane protipomenke  

 razlaga besed predstavlja poiskane razlage 

 sopomenke predstavljajo poiskane sopomenke 

 nadpomenke predstavljajo poiskane nadpomenke 

 samostalnik predstavlja  samostalnike, uporabljene pri opisu slike   

 glagol predstavlja  glagole, uporabljene pri opisu slike   

 pridevnik predstavlja  veznike, uporabljene pri opisu slike     

 veznik predstavlja  veznike, uporabljene pri opisu slike     

 

Pripoved predstavlja kompozit naslednjih jezikovnih spremenljivk: 

 

  število povedi predstavlja povedi pri ustnem opisu slike  

  priredno zložene povedi predstavljajo  priredne povedi pri ustnem opisu slike 

  odvisnik predstavlja  odvisnike pri ustnem opisu slike 

  povezovalci predstavljajo  veznike  pri ustnem opisu slike 

  nepravilni uporabljeni povezovalci predstavljajo napačno uporabo veznikov pri     

       ustnem opisu slike 

 osebni zaimki predstavljajo   uporabljene osebne zaimke pri ustnem opisu 

slike 

 dodane ali izpuščene besede predstavljajo glede na časovno dimenzijo 

pripovedi prezgodnjo, neuporabljeno, ponovljeno, popravljeno   besedo, 

spremembo teme ali nov začetek povedi   pri ustnem opisu slike 

 povedi z napačnim besednim redom predstavljajo  napačno uporabljen 

besedni red v povedi pri ustnem opisu slike 

 

3.3 OPIS UPORABLJENIH MERSKIH PRIPOMOČKOV 

      
Za ugotovitev uspešnosti programa pomoči za učenca z govorno-jezikovno motnjo so 

bile uporabljene nestandardizirane tehnike ocenjevanja otrokovega govorno-

jezikovnega razvoja.  
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PREIZKUS GLASOVNEGA ZAVEDANJA (priloga 1) je nestandardiziran preizkus, 

sestavljen iz osmih nalog, ki preverjajo določeno sposobnost glasovnega zavedanja. 

Vsaka naloga vsebuje štiri primere. S preizkusom glasovnega zavedanja dobimo 

podatke o glasovnem zavedanju in sicer glede na naslednje spremenljivke: glasovni 

sklop, rima, začetni glas, končni glas, glasovna analiza, zlogovanje, kje je glas  ter 

dokončanje besed. Naloge so bile naslednje:  

 kaj se enako začenja pomeni določitev besede, ki se začne na  enak glasovni 

sklop pri 1. nalogi preizkusa 

 rima pomeni, da poišče rimo pri 2. nalogi preizkusa  

 začetni glas pomeni, da poišče besede na začetni glas pri 3. nalogi preizkusa 

 končni glas da poišče besede na končni glas pri 4. nalogi preizkusa 

 analiza besede na glasove pomeni, da glaskuje besede pri 5. nalogi preizkusa 

 analiza besede na zloge pomeni zlogovano besedo pri 6. nalogi preizkusa  

 kje je glas pomeni iskanje glasu  v besedah pri 7. nalogi preizkusa 

 smiselno dokončaj besedo pomeni dokončano besedo pri 8. nalogi preizkusa 

 

PREIZKUS BESEDNJAKA (priloga 2) je nestandardizirana tehnika ocenjevanja 

govora, sestavljen iz dveh delov. Prvi del pa  je sestavljen iz nestandardiziranega 

testa, ki  je sestavljen iz 4 nalog, ki prav tako preverjajo otrokov besedni zaklad, in 

sicer s pomočjo naslednjih spremenljivk: protipomenke (poišče štirim besedam 

protipomenke), razlaga besed (poišče štirim besedam razlago), sopomenke (poišče 

štirim besedam sopomenke), nadpomenke (poišče dvanajstim besedam 

nadpomenke).     

V drugem delu  pred otroka damo sliko in otrok opiše dogajanje na sliki s pomočjo 

spontanega govora. S pomočjo opisa dobimo podatke o otrokovem besednjaku in 

drugih jezikovnih sposobnostih. Z opisom slike smo dobili podatke o besednjaku, ki 

vsebuje naslednje spremenljivke: glagol, samostalnik, pridevnik, veznik. 

   

PRIPOVED ( priloga 3) je  nestandardizirana tehnika ocenjevanja govora. 

Analiza pripovedi je na narejena osnovi analize spontanega govora −  pripoved  ob 

sliki (delno strukturirana oblika). V raziskavi smo analizirali spontani govor s pomočjo 

naslednjih jezikovnih spremenljivk:   
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- SKUPNO ŠTEVILO POVEDI 

V našem raziskovanju je poved osnovna enota besedila, ki smo jo analizirali. 

Spremenljivka skupno število povedi vključuje vse povedi (enostavčne in zložene). 

Skupno število povedi nam bo dalo podatke o obsegu pripovedi. Na osnovi te 

spremenljivke bomo analizirale še ostale. 

- ŠTEVILO PRIREDNO ZLOŽENIH POVEDI 

Priredno zložena poved je zveza dveh ali več enakovrednih stavkov, ki so med sabo 

neodvisni. Labov (1984) meni, da ogrodje pripovedi tvorijo pripovedne povedi. Čim 

večje je število priredno zloženih povedi v besedilu, tem bolj je besedilo kakovostno z 

vidika analize pripovedi.V skladu s to definicijo bomo ugotovili, koliko ima vsako 

analizirano besedilo priredno zloženih povedi, oz. kolikšna je pripovedna dolžina 

besedila. 

- ŠTEVILO ODVISNIKOV 

Podredno zložene povedi so sestavljene iz glavnega in odvisnega stavka.  Število 

odvisnikov naj bi pokazalo, koliko dogodkov lahko otroci izrazijo v eni povedi. 

Arapović (1996) ugotavlja, da imajo še tudi 12-letni otroci težave z izražanjem več 

dogodkov v eni povedi. Če otrok uporablja večje število odvisnikov v besedilu, lahko 

rečemo, da so njegove  jezikovne zmožnosti bolje razvite. 

- ŠTEVILO POVEZOVALCEV 

Sironić-Bonefačić (po Arapović 1996) trdi, da so povezovalci elementi besednega in 

medstavčnega povezovanja eden od temeljnih pokazateljev, kako otrok sklada 

besedilo. 

Povezovalci kažejo na logične odnose med deli besedila in so odraz spoznavnih,   

miselnih procesov in jezikovne zmožnosti. S povezovalci vzpostavljamo smiselne 

odnose med deli v povedi ali v besedilu. V raziskavi bomo s to spremenljivko želeli 

ugotoviti,  kolikšno je njihovo skupno število. Med povezovalce v slovničnem  smislu 

veznike bomo šteli tudi časovni prislov potem, zaradi njegove zelo pogoste rabe v 

funkciji povezovanja v pripovedi (Arapović, 1996). 

- ŠTEVILO NEPRAVILNO UPORABLJENIH POVEZOVALCEV 

Ta spremenljivka nam prav tako govori o kakovosti pripovedi. S to spremenljivko 

bomo želeli ugotoviti, katere povezovalce otroci napačno uporabljajo pri tvorjenju 

pripovedi, oz.  ugotoviti, koliko nam ta spremenljivka daje podatke o težavah pri 

tvorjenju pripovedi. 
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- ŠTEVILO OSEBNIH ZAIMKOV 

Pri tvorjenju besedila so zelo važni tudi osebni zaimki, ki vplivajo  na kakovost 

pripovedi. S to spremenljivko bomo preverjali, v kolikšni meri otrok uporablja osebne 

zaimke. 

- ŠTEVILO DODANIH ALI IZPUŠČENIH BESED 

Pripoved zahteva od otrok oblikovanje povedi v časovnem zaporedju, kar pa se 

pogosto odraža v dolgih presledkih, oklevanju. Zaradi tega v otroških pripovedih 

pogosto naletimo na dodajanje in izpuščanje besed, kar pa je lahko posledica 

ponavljanja, samopopravljanja, novega začetka povedi, spremembe teme in 

podobno. Število teh napak nam bo pokazalo, kako pogosto otroci delajo napake v 

pripovedi. 

- ŠTEVILO POVEDI Z NAPAČNIM BESEDNIM REDOM 

Otroci imajo ob vstopu v šolo določena skladenjska pravila že usvojena, saj so 

njihove jezikovne sposobnosti v tem času že zelo razvite. 

Pri skladanju besed v poved razvrščamo besede po pravilih o obveznem besednem 

redu − ta npr. določajo, da stoji ime pred priimkom (npr. Alenka Breznik) ...  (Križaj 

Ortar, 2001). S to spremenljivko bomo preverjali, kako otrok povezuje besede v 

povedi. Število povedi z napačnim besednim redom nam bo pokazalo, kako pogosto 

otroci delajo napake v pripovedi. 

 

3.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

3.4.1  Način izvedbe 

 
 
V diplomskem delu so uporabljeni podatki, pridobljeni s testiranjem. Pri obeh 

testiranjih so bili uporabljeni isti testi. Testiranje je izvedla ista oseba, ki je poskrbela, 

da so bili testni pogoji  enaki ter enaki kriteriji ovrednotenja. Učenec je bil testiran 

dvakrat. Po prvem testiranju je bil izveden logopedski program in ob koncu finalno 

testiranje. Pri obeh testiranjih so se ocenjevale iste spremenljivke z istim 

instrumentarijem.  

Učenca smo testirali v individualno. Rezultati glasovnega zavedanja in prvega dela 

besednjaka so sproti beleženi. Vzorec spontanega govora je predstavljal tvorjenje 

domišljijske pripovedi na osnovi slike. V tem primeru je bila spodbuda za tvorjenje 
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pripovedi delno strukturirana. Pripoved  otroka smo posneli in kasneje zapisali ter 

analizirali. 

 

3.4.2 Logopedski program 

 

Na osnovi diagnostične ocene prvega testiranja smo oblikovali za učenca logopedski 

program pomoči. Program pomoči se je izvajal v obdobju  enega leta in pol v obsegu 

dveh ur tedensko v času učenčevega bivanja v šoli. 

 

Pri glasovnem zavedanju je program pomoči  usmerjen  k cilju,  ki je: izboljšati 

otrokovo glasovno zavedanje. Ta cilj smo skušali uresničiti s pomočjo naslednjih 

dejavnosti:  

1. Analiza stavka na besede. 

2. Štetje besed v stavku. 

3. Določanje dolgih, kratkih besed. 

4. Analiza besed na glasove. 

5. Iskanje rim danim besedam. 

6. Uporaba fonomimične metode. 

7. Ugotavljanje začetnega, sredinskega in končnega glasu v besedi. 

8. Podaljšana izreka glasov v besedi. 

9. Povezovanje besed, ki se začno z istim glasom. 

10. Iskanje besed na določen glas. 

11. Iskanje besed na začetni zlog. 

12. Sinteza zlogovane besede. 

13. Sinteza glaskovane besede. 

14. Povezovanje glas-črka.   

 

Pri besednem zakladu je bil program pomoči  usmerjen  k  temeljnemu cilju, ki je: 

izboljšati otrokov besedni zaklad. Pri besednem zakladu smo se zato, osredotočili na  

naslednje dejavnosti, s pomočjo katerih smo skušali povečati otrokov besedni zaklad: 

1. Poimenovanje konkretnih predmetov. 

2. Poimenovanje predmetov na sliki. 

3. Poimenovanje aktivnosti, poklicev in dogajanja na sliki. 
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4. Iskanje sopomenk, protipomenk, nadpomenk in podpomenk besedam. 

5. Opis slik po visoko strukturirani in delno strukturirani obliki. 

6. Uporaba dane besede v stavku.  

7. Skupno branje krajših zgodbi in obnova le-teh. 

8. Razlaga neznanih besed  v besedilu. 

9. Dopolni stavek. 

10. Iskanje pridevnikov danemu samostalniku (npr. kakšen je lahko sneg? Bel, 

hladen, moker…) 

 

Pri pripovedi je bil program pomoči  usmerjen  k cilju, ki je: izboljšati otrokovo 

pripoved. Za dosego tega cilja smo uporabili naslednje dejavnosti: 

1. Tvorjenje   enostavnih stavkov ob slikah. 

2. Tvorjenje smiselnih  stavkov  iz dveh besed. 

3. Tvorjenje razširjenih stavkov − začnemo stavek in ga dopolnjujemo skupaj. 

4. Tvorjenje stavkov s predlogi (s konkretnimi predmeti in s pomočjo slikovnega 

gradiva). 

5. Dopolnjevanje zloženih povedi (Na drevesu ni jabolk, zato ker….). 

6. Popravljanje napačnih stavkov (npr. rečemo: Otrok je z oknom razbil žogo. Otrok    

    popravi.) 

7. Opis predmeta s pomočjo vprašanj in brez. 

8. Pripoved na osnovi slike  − visoko strukturirane in delno strukturirane oblike (s 

pomočjo  vprašanj in brez).  

9. Pripoved o dogodku, ki ga pozna. 

10. Branje slikopisa.  

11. Oblikovanje slikopisa. 

12. Postavljanje vprašanj in oblikovanje  smiselnih odgovorov  − intervju. 

 

Program rehabilitacijske pomoči je avtorsko pripravljen na osnovi dosežkov prvega 

testiranja. 
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3.5 VREDNOTENJE 

 

S preizkusom glasovnega zavedanja smo dobili podatke o glasovnem zavedanju in 

sicer glede na naslednje spremenljivke: glasovni sklop, rima, začetni glas, končni 

glas, glasovna analiza, zlogovanje, kje je glas  ter dokončanje besed.  Pri vsaki nalogi 

je  bilo možno doseči   štiri točke za vse uspešno rešene primere, torej skupno 32. 

Minimalno možnih točk je bilo 0. Glasovno zavedanje  smo vrednotili na področju 

kvantitete in kvalitete.   

Kvantiteto smo vrednotili: 

- s petstopenjsko številsko lestvico, s točkami od 0 do 4, kjer pomeni: 

0 − nič pravilnih rešitev,  

1 − ena pravilna rešitev,  

2 − dve pravilni rešitvi,  

3 − tri pravilne rešitve,  

4 − štiri pravilne rešitve. 

Kvaliteto pa predstavlja tristopenjska številska lestvica od 1 do 3, kjer so posamezne 

spremenljivke združene v tri stopnje.  Vsaka spremenljivka  se v smislu kvalitete 

ponderira z utežjo, ki predstavlja  višjo razvojno stopnjo in se tem ovrednoti. Manjšo 

vrednost dobijo kategorije, ki se v razvoju jezika in govora razvije najprej, večjo 

vrednost pa dobijo kategorije, ki se razvijejo  pozneje:  

1 − rime, smiselno dokončaj besedo 

2 − kaj se enako začenja, začetni glas, analiza besede na zloge 

3 − končni glas, kje je glas, analiza besede na glasove 

 

Besednjak smo vrednotili v smislu kvantitete tako, da smo prešteli uspešno število 

realiziranih odgovorov pri (protipomenkah, razlagi, sopomenkah in nadpomenkah).  

Maksimalno število možno doseženih točk je 16. Pri opisu slike smo dosežek 

ovrednotili  s štetjem posameznih besednih vrst (samostalnik, glagol, pridevnik, 

veznik.), ki jih je otrok uporabil.   

 

Vsaka spremenljivka  se v smislu kvalitete ponderira z utežjo, ki predstavlja  višjo 

razvojno stopnjo in se tem ovrednoti. 
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Pri tem smo uporabili petstopenjsko številsko lestvico od 1 do 5. Manjšo vrednost 

dobijo besedne vrste, ki se v normalnem razvoju jezika in govora razvije najprej, 

večjo vrednost pa dobi besedna vrsta oziroma kategorija, ki se razvije pozneje. 

 

1  − samostalnik 

      2   − glagol 

3  −  pridevnik 

4  −  veznik 

5  −  protipomenke, razlaga besed, sopomenke, nadpomenke. 

 

Pripoved smo vrednotili glede na količino, ki predstavlja število pojavljanj posamezne 

kategorije. S štetjem smo dobili  število povedi, število priredno zloženih povedi, 

število odvisnikov, število povezovalcev, število nepravilno uporabljenih 

povezovalcev, število dodanih ali izpuščenih besed, število dodanih ali izpuščenih 

besed, število povedi z napačnim besednim redom.  Ker so zajete tudi spremenljivke, 

ki nam dajejo podatke tudi o težavah v pripovedi, smo te ovrednotili z negativnim 

številom (število nepravilno uporabljenih povezovalcev, število dodanih in izpuščenih 

besed, število povedi z napačnim besednim redom). Pri spremenljivki analiza 

pripovedi je bilo število možnih odgovorov neomejeno. Kljub temu smo določili 

maksimalno možno doseženih točk glede na starost otroka. Opredelili smo tudi, 

koliko  naj bi otrok glede na svojo starost uporabil posameznih jezikovnih 

spremenljivk. 

Pri prvem testiranju smo predvidevali, da bi naj bi uporabil vsaj 8 povedi, število 

priredno zloženih povedi (3), število odvisnikov (1), število povezovalcev (5). Skupaj 

doseženih  17 točk.  Pri drugem testiranju naj bi uporabil vsaj 15  povedi, število 

priredno zloženih povedi (5), število odvisnikov (3), število povezovalcev (13). Skupaj 

doseženih 36 točk. 

Kvalitete nismo posebej vrednotili, ker nam že vse spremenljivke, s katerimi smo 

vrednotili kvantiteto, dajejo hkrati tudi podatke o kvaliteti, zlasti pa spremenljivke s 

pomočjo katerih smo vrednotili število napak v pripovedi.  
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3.6 OBDELAVA PODATKOV 

 
Podatki so kvalitativno obravnavani kot študija primera. Uporabljena je tudi 

kvantitativna  analiza. Opažene spremembe in ugotovitve so ovrednotene in 

zabeležene. Rezultati prvega in drugega testiranja besednjaka, glasovnega 

zavedanja in pripovedi  so prikazani v tabelah in  predstavljeni z opisno statistiko. Za 

preverjanje  hipoteze se je uporabil hi-kvadrat preizkus. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 GLOBALNI REZULTATI  PRVEGA IN DRUGEGA      

      TESTIRANJA   PO  KVANTITETI IN KVALITETI 

 

Tabela 2: Globalni rezultati prvega in drugega testiranja po kvantiteti in kvaliteti 

 
 

  
1. testiranje 

 
2.testiranje 

 
napredek 

 
SPREMENLJIVKE 

 
štev. 
točk1 

 
Točk1 

 
% 

 

kva-iteta1 
 

% 
 
štev. 
točk2 
točk1 

 
% 

 

kva-
lieta2 

 
% 

 
št.toč.2- 
št.toč.1 

 
% 

 

kva.2-
kva.1 

 
% 

 

GLASOVNO 

ZAVEDANJE 

 
6 

 
20,69 

 
9 

 
13 

 
24 

 
22,64 

 
45 

 
20,9 

 
18 

 
23,38 

 
36 

 
24,7 

 

PREIZKUS 

BESEDNJAKA 

 
19 

 
65,52 

 
60 

 
87 

 
58 

 
54,72 

 
170 

 
79,1 

 
39 

 
50,65 

 
110 

 
75,3 

 

ANALIZA 

PRIPOVEDI 

 
4 

 
13,79 

   
24 

 
22,64 

   
20 

 
25,97 

  

 

KOMUNIKACIJA 
 

29 
 

100 
 

69 
 

100 
 

106 
 

100 
 

215 
 

100 
 

77 
 

100 
 

146 
 

100 

 
 
 

Tabela 2 prikazuje globalne rezultate prvega in drugega testiranja učenca na 

področjih glasovnega zavedanja, besednjaka in pripovedi. 

Pri prvem testiranju je učenec glede na kvantiteto  v celotni komunikaciji dosegel 29 

točk, pri drugem pa 106.  Razlika v skupnem dosežku točk med prvim in drugim 

testiranjem  je 77  točk.   

 

Pri prvem testiranju glasovnega zavedanja je bilo najvišje število doseženih točk  6,  v 

drugem testiranju pa je opazen količinski napredek saj je dosegel 24 točk. Razlika 

med prvim in drugim testiranjem je 18 točk. 

Tako se je relativni delež glasovnega zavedanja iz prvega v drugo testiranje povečal  

iz 20,69 %  na  22,64%  vse ocenjevane komunikacije.  

Iz tabele 2 vidimo, da je največji napredek  učenec dosegel na področju besednjaka. 

Pri prvem testiranju besednjaka dosegel 19 točk. V  drugem  testiranju pa se je 

opazen velik napredek saj je dosegel 58 točk.  Razlika v številu  uporabljenih besed 

znaša  39 besed različnih besednih vrst. Relativni delež besednjaka se je pa iz 

prvega v drugo testiranje zmanjšal iz 65,52% na 54,72% vse ocenjevane 

komunikacije. Iz tabele 2 je razvidno, da je bil na prvem testiranju najuspešnejši prav 
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na področju besednjaka, medtem ko so bili rezultati na področju glasovnega 

zavedanja in pripovedi slabši. Na drugem testiranju pa je dosegel boljše rezultate tudi 

na področju glasovnega zavedanja in pripovedi, zato se je relativni delež besednjaka 

zmanjšal  glede na ocenjevano komunikacijo. 

Na  področju  pripovedi je   pri prvem testiranju je dosegel  4 točke. Pri drugem 

testiranju je tudi opazen količinski napredek, saj je dosegel 24 točk.  Razlika med 

prvim in drugim testiranjem je 20 točk. Relativni delež pripovedi se je iz prvega v 

drugo testiranje povečal iz 13,79% na 22,64 %. Deček je napredoval na vseh 

področjih ocenjevanja. Glede na relativni delež, ki ga posamezna spremenljivka 

zavzema v komunikaciji, je zavzemal največji delež v prvem testiranju  in drugem 

besednjak kar je posledica  učnega okolja  in dela na tem področju.  V prvem 

testiranju pa najmanjši delež pripoved le (13,79%) ocenjevane komunikacije. To je 

verjetno posledica tega, ker so za pripoved potrebne  dobro razvite jezikovne 

zmožnosti te pa se pri otroku še vedno razvijajo. Na drugem testiranju je napredoval 

tudi na tem področju in skupaj z glasovnim zavedanjem zavzemata enak delež 

(22,64%) ocenjevane komunikacije.  

 

Pri prvem testiranju je v komunikaciji na področju kvalitete učenec skupno dosegel 69 

točk, na drugem testiranju pa 215 točk. Razlika s skupnem dosežku točk med prvim 

in drugim testiranjem je 146 točk. 

Pri glasovnem zavedanju je pri prvem testiranju na področju kvalitete  dosegel 9 točk, 

na drugem testiranju je dosegel 45 točk. Opazen je velik napredek, razlika med 

obema testiranjema znaša 36. Relativni delež kvalitete glasovnega zavedanja iz 

prvega v drugo testiranje se je povečal iz 13% na 20,9% glede na vso ocenjeno 

komunikacijo. Največji napredek je bil pri spremenljivkah, ki smo jih ovrednotili z 

večjo vrednostjo, ker se razvijejo kasneje. Te spremenljivke so: končni glas, kje je 

glas, analiza besede na glasove. Napredek na tem področju  kaže, da je napredoval 

tudi razvojno.   

Pri prvem testiranju je pri kvaliteti dosegel največ točk pri preizkusu besednjaka, ki 

znaša 60 točk, pri drugem testiranju je prav tako opazen napredek saj je dosegel 

170.  Razlika med obema testiranjema je 110 točk. Napredek je največji pri glagolih 

in sopomenkah, kar kaže na razvojni napredek, saj se te kategorije razvijejo kasneje. 

Napredka pa ni bilo pri pridevnikih, deloma zato, ker so za to kategorijo besednih vrst 

potrebne bolje razvite jezikovne zmožnosti. Drugi vidik pa je verjetno povezan z 
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logopedskim programom. Na tem področju bi bilo verjetno potrebno v okviru 

logopedskega programa nameniti še več vaj in časa za razvijanje te besedne vrste.   

Relativni delež kvalitete besednjaka iz prvega v drugo testiranje se je pa zmanjšal iz 

87% na 79,1% glede na vso ocenjeno komunikacijo, kar je povezano  z izboljšanjem 

rezultatov na področju glasovnega zavedanja v drugem testiranju. 

V prvem testiranju je na področju kvalitete  komunikacije dosegel 69 točk, na drugem 

pa 215 točk. Na prvem testiranju je relativni delež besednjaka na področju kvalitete  

predstavljal 87%, glasovnega zavedanja pa 13% glede na ocenjevano komunikacijo. 

Na drugem testiranju pa je relativni delež besednjaka 79,1%, glasovnega  zavedanja 

pa 20,9% glede na ocenjevano komunikacijo.   

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da je učenec napredoval na vseh 

področjih, najbolj pa na področju besednjaka, kjer je opazen zlasti napredek na 

področju kvalitete in s tem uporabe besednih vrst, ki se kasneje razvijejo in kažejo na 

boljšo govorno-jezikovno stopnjo. 
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4.5  REZULTATI  PRVEGA IN DRUGEGA TESTIRANJA PO          

       POSAMEZNIH SPREMENLJIVKAH 

4.5.1  Glasovno zavedanje 

    

   

Tabela 3: Rezultati prvega in drugega testiranja glasovnega zavedanja 
 
 

  
 

1.testiranje 
 
 

2.testiranje 
  

napredek 

 
SPREMENLJIVKE 

 
 število 
  točk1 

 
 
kvaliteta1 

 
število 
točk2 

 
 
kvaliteta2 

 
štev.2- 
štev.1 

 
kvalite.2-
kvalite.1 

       
 

RIME 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

SMISELNO DOKONČAJ BESEDO  
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 

KAJ SE ENAKO ZAČENJA  
0 

 
0 

 
3 

 
6 

 
3 

 
6 

 

ZAČETNI GLAS 
 

1 

 
2 

 
3 

 
6 

 
2 

 
4 

 

ANALIZA BESEDE NA ZLOGE  
2 

 
4 

 
4 

 
8 

 
2 

 
4 

 

KONČNI GLAS 
 

0 

 
0 

 
2 

 
6 

 
2 

 
6 

 

KJE JE GLAS  
0 

 
0 

 
3 

 
6 

 
3 

 
6 

 

ANALIZA BESEDE NA GLASOVE  
0 

 
0 

 
2 

 
6 

 
2 

 
6 

 

SKUPAJ  
6 

 
9 

 
24 

 
45 

 
18 

 
36 

 
 
 
Tabela 3 prikazuje uspešnost učenca pri prvem in drugem testiranju glasovnega 

zavedanja.  

Pri prvem testiranju je učenec dosegel skupaj 6 točk, da drugem 24, razlika med 

obema testiranjema je 18 točk. Na področju kvalitete je dosegel 9 točk na prvem 

testiranju, na drugem pa 45 točk, razlika med obema testiranjema je 36 točk. 

 

Pri prvem testiranju je učenec dosegel največ točk pri nalogi smiselno dokončaj 

besedo in pri analizi besed na zloge, in sicer 2 točki. Na področju kvalitete pa pri 

analizi besed na zloge, in sicer 4 točke. Najmanj oziroma 0 točk pa pri kaj se enako 

začenja, končni glas, kje je glas in analizi besed na glasove. Na prvem testiranju je 

imel težave pri začetnih in končnih glasovih ter pri vseh glasovih ne glede na to, v 
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katero skupino spada kakšen glas. Pri drugem testiranju je napredoval tudi na teh 

področjih vendar je napredek nekoliko manjši v primerjavi z ostalimi. Na drugem 

testiranju pa je že dobro prepoznal  glasove tako na začetku kot na koncu povedi. 

 

Pri drugem testiranju je učenec dosegel maksimalno število točk pri smiselno 

dokončaj besedo in pri analizi besed na zloge, in sicer pri vsaki nalogi 4. Najmanj 

točk je dosegel   pri nalogi končni glas in analizi besed na glasove,  kjer je dosežek 2 

točki. Pri kvaliteti je dosegel  največ točk pri analizi besede na zloge in sicer 8 točk. 

Najmanj pa pri rimah, kjer so dosežek 3 točke. 

 

Največji napredek  na  področju kvantitete je  opazen pri reševanju naloge kaj se 

enako začenja in kje je glas, saj je razlika v točkah med posameznim testiranjem 3 

točke. Na področju kvalitete pa je največji napredek pri  kaj se enako začenja, pri 

končnem glasu, pri nalogah kje je glas in pri analizi besed na glasove. Pri vseh 

nalogah je učenec na drugem testiranju  napredoval, kar je verjetno posledica višje 

stopnje razvoja komunikacije in sistematičnega dela na področju glasovnega 

zavedanja, ki  smo ga opredelili   z logopedskim programom pomoči. Veliko vaj in 

dejavnosti, smo izvajali pri urah pomoči. Nekatere vaje je učenec delal tudi doma.  
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4.5.2 Preizkus besednjaka 
 
 
 

Tabela 4: Rezultati prvega in drugega testiranja preizkusa besednjaka 
 
 

  
 

1.testiranje 
 
 

2.testiranje 
 
 

napredek 

 
SPREMENLJIVKE 

 
število 
točk1 

 
kvaliteta1 

 
število 
točk2 

 
kvaliteta2 

 
št.točk2-
št.točk1 

 
kvaliteta2- 

kvaliteta1 

       
 

SAMOSTALNIKI  
3 

 
3 

 
10 

 
10 

 
7 

 
7 

 

GLAGOLI 
 

6 
 

12 
 

24 
 

48 
 

18 
 

36 
 

PRIDEVNIKI 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

VEZNIKI 
 

5 
 

20 
 

8 
 

32 
 

3 
 

12 
 

PROTIPOMENKE 
 

2 
 

10 
 

4 
 

20 
 

2 
 

10 
 

RAZLAGA BESED 
 

2 
 

10 
 

4 
 

20 
 

2 
 

10 

 

SOPOMENKE  
0 

 
0 

 
4 

 
20 

 
4 

 
20 

 

NADPOMENKE  
1 

 
5 

 
4 

 
20 

 
3 

 
15 

 

SKUPAJ 
 

19 
 

60 
 

58 
 

170 
 

39 
 

110 

 
 
 
 

Iz tabele 4 je razvidna uspešnost učenca na področju bogatenja besednjaka v številu 

in vrsti uporabljenih besed različnih besednih vrst pri opisu slike in testu besednjaka. 

 

Pri prvem testiranju je pri pripovedi ob sliki uporabil 14 besed različnih vrst 

(največkrat glagole, veznike in samostalnike), na področju protipomenk, razlage 

besed, sopomenk, nadpomenk pa je dosegel zelo malo točk, skupaj 5 od 16 možnih, 

na celotnem preizkusu skupaj 19 točk; na drugem  testiranju pa je uporabil 58 besed 

različnih vrst (največkrat veznike, glagole, samostalnike, vse točke je tudi dosegel na 

testiranju protipomenk, razlage besed, sopomenk, nadpomenk), najmanj točk (0) je 

dosegel pri pridevnikih na obeh testiranjih.   

Razlika v skupno doseženih točkah med prvim in drugim testiranjem je  39 točk. Pri  

kvaliteti pa je dosegel na drugem testiranju  tudi največ  48 točk pri glagolih in 

najmanj pri pridevnikih, kjer je dosežek 0 točk. 
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Učenec je napredoval pri vseh spremenljivkah razen pri spremenljivki, s katero smo 

merili pridevnike. Najbolj  je napredoval pri uporabi glagola, kjer je pri prvem 

testiranju dosegel 6 točk,  na drugem pa 24 točk.  Razlika v doseženih točkah prvega 

in drugega testiranja je 18 točk. Malo večji napredek v obeh testiranjih je tudi opazen 

pri uporabi samostalnikov in sopomenk. Učenec pa ni napredoval le pri uporabi 

pridevnikov. Pri obeh testiranjih je dosegel 0 točk. Napredka pa ni bilo pri pridevnikih, 

deloma zato, ker so za to kategorijo besednih vrst potrebne bolje razvite jezikovne 

zmožnosti. Na tem področju bi bilo verjetno potrebno v okviru logopedskega 

programa nameniti še več vaj in časa za razvijanje te besedne vrste.    

Celoten napredek na področju besednjaka pa  je povezan  s spodbudnim učnim 

okoljem in  s splošnim napredkom na govorno-jezikovnem področju ter delom na 

logopedskem programu. Napredka pa ni bilo pri pridevnikih, ker je uporaba 

pridevnikov povezana z bolje razvitimi jezikovnimi zmožnostmi, ki  pa se še pri 

učencu razvijajo.   

 

4.5.3  Analiza pripovedi 

 

 
  Tabela 5: Rezultati prvega in drugega testiranja analiza pripovedi 
 

 
  

 
1.testiranje 

 
 
2.testiranje 

 
    
napredek 

 

SPREMENLJIVKE 
število 
točk1 

Število 
točk2 
 

štev.2-
števi.1 

    
 

SKUPNO ŠT.POVEDI 
 

6 
 

12 
 

6 
 

ŠT.PRIREDNO ZLOŽENIH POVEDI 
 

1 
 

3 
 

2 
 

ŠT.ODVISNIKOV 
 

0 
 

1 
 

1 
 

ŠT.POVEZOVALCEV 
 

5 
 

11 
 

6 
 

ŠT.NEPRAVILNO UPORABLJENIH POVEZOVALCEV 
 

-3 
 

-4 
 

-1 
 

ŠT.OSEBNIH ZAIMKOV 
 

2 
 

6 
 

4 
 

ŠT.DODANIH IN IZPUŠČENIH BESED 
 

-4 

 
-3 

 
1 

 

ŠT.POVEDI Z NAPAČNIM BESEDNIM REDOM 
 

-3 

 
-2 

 
1 

 

SKUPAJ 
 

4 
 

24 
 

20 
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Iz tabele 5 je razvidna uspešnost učenca pri pripovedi. 
 
Pri prvem testiranju je pri pripovedi dosegel 4 točke. Največ točk je dobil pri številu 

povedi, in sicer 6. Niti enkrat pa ni uporabil odvisnika.  

Pri drugem testiranju je učenec dosegel 24 točk, uporabil je 12 povedi, najmanj pa 

zopet odvisnikov, in sicer samo 1. Med prvim in drugim testiranjem je največja razlika 

pri skupnem številu povedi in povezovalcev, ki znaša 6 točk, kar pomeni tudi največji 

napredek na tem področju. Razlika v skupnem številu pri pripovedi je 20 točk med 

obema testiranjema. 

Pri spremenljivkah število nepravilno uporabljenih povezovalcev, število dodanih ali 

izpuščenih besed, število povedi z napačnim besednim redom je pri interpretaciji 

potrebno upoštevati dejstvo, da nižji dosežek pomeni slabši rezultat (večje število 

napak). Te tri spremenljivke nam dajo poleg ostalih spremenljivk tudi še natančnejše 

podatke o kvaliteti pripovedi.  

Najmanjše število napak, in sicer 3 pri prvem testiranju,  je bilo  pri spremenljivki 

število nepravilno uporabljenih povezovalcev in spremenljivki število povedi z 

napačnim besednim redom. Največ napak pa pri številu dodanih in izpuščenih besed, 

kjer je  število napak znašalo 4 točke. 

Pri drugem testiranju pa je bilo najmanj napak pri številu povedi z napačnim 

besednim redom, in sicer samo 2.  Največ napak pri številu nepravilno uporabljenih  

povezovalcev, kjer so 4 napake.   

Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da je učenec napredoval pri vseh jezikovnih 

spremenljivkah, s katerimi smo ocenili pripoved. Tudi pri spremenljivkah število 

dodanih in izpuščenih besed, število povedi z napačnim besednim redom, s katerimi 

smo merili število napak, se je število napak v drugem testiranju zmanjšalo, razen pri 

številu nepravilno uporabljenih povezovalcev, kjer je rezultat malo slabši.  Napredek 

je povezan  z bolje razvitim  glasovnim zavedanjem in bogatejšim besednjakom, saj 

oba prav tako prispevata k boljši pripovedi. Poleg tega pa lahko napredek na 

področju pripovedi povezujemo tudi s splošnim napredovanjem govorno-jezikovnega 

razvoja pri učencu in delom na tem področju  z individualiziranim programom. 
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4.6 PREVERJANJE HIPOTEZE 

 

V diplomskem delu smo preverjali eno hipotezo. Za preverjanje hipoteze smo 

uporabili hi-kvadrat preizkus. Preverjali smo statistično pomembnost v rezultatih 

prvega in drugega testiranja. S  hipotezo 1 smo predpostavljali, da bo učenec ob 

izvajanju logopedskega programa pomoči pomembno napredoval v komunikaciji, ki je 

kompozit glasovnega zavedanja, besednjaka in  pripovedi. 

 

Tabela 6: Povzetek hi-kvadrat preizkusa razlik v komunikaciji v dveh časovnih obdobjih 

 

 
KOMUNIKACIJA 

 
         f 
 

f 

 
Ft 

 
f-ft 

 
    (f-ft)2 

 
 
    (f-ft)2

/ft 
 

 

KOMUNIKACIJA1  
2
9 

 
6
7
,
5 

 
-38,5 

 
 1482,25 

 
   21,95 

 

KOMUNIKACIJA2 
 
       106 

 
     67,5 

 
 38,5 

 
 1482,25 

 
   21,95 

 

SKUPAJ 
 

13
5 

 
     135 

 
  

 
 

 
   43,90 

 

Rezultat hi-kvadrat preizkusa  (x
 2

 = 43,90) je višji od  x2
 tab(df=1, α=0,05), ki znaša 

3,84. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zavrnem ničelno hipotezo ter s 5% 

tveganjem potrdim hipotezo1. 

 

Tabela 7:  Hi-kvadrat preizkus razlik za posamezne dele komunikacije 

 

  
 

 
         f 
 

f 

 
Ft 

 
f-ft 

 
    (f-ft)2 

 
 
    (f-ft)2

/ft 
 

 

GLASOVNO 
ZAVEDANJE 1 

 
6 

 
6,44 

 
-0,44 

 
 0,19 

 
  0,03  

 
GLASOVNO 
ZAVEDANJE 2 

         24      

    

  18,01       5,99     35,88  1,99 

 

BESEDNJAK 1 
 
       19 

 
  16,54    

 
2,46 

 
      6,05 

 
  0,36 

 
 
BESEDNJAK 2 

        
       58 

 
   71,22 

         
        13,22 

       
     174,76 

 
  2,45 

 

PRIPOVED 1 
 

4 
 
   6,01  

 
        -2,01 

 
      4,04     

  

   0,67 
   
00,67
43,90 

 
 
PRIPOVED 2 

         
        24 

 
   17,98 

 
         6.02 

 
      36,24 

 
  1,64 

 
 
SKUPAJ 

       
      135 

 
   136,2 

   
  7,14 
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Rezultat hi-kvadrat preizkusa  posameznih delov komunikacije (x2

 = 7,14) je višji od  

x2
 tab(df=2, α=0,05), ki znaša 5,95. Tudi ta dobljeni rezultat  pojasnjuje, da se je 

struktura komunikacije, ki jo predstavljajo glasovno zavedanje, besednjak in pripoved  

statistično pomembno spremenila. Glede na absolutne vrednosti posameznih skupin 

spremenljivk pa lahko sklepamo, da so se te povečale, izboljšale v drugem testiranju. 
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5. ZAKLJUČEK 

 
Sposobnost  jezikovnega izražanja vpliva na začetno opismenjevanje in tudi na 

poznejši razvoj bralno-pisalnih spretnosti ter na celotno učenje.  Primanjkljaji in 

težave pri učenju govora in jezika predstavljajo za učence z govorno-jezikovno 

motnjo velike ovire za uspešno šolsko delo.  Ob storilnostno naravnani šoli le-ti 

mnogokrat doživljajo razne stiske.   

Na tem področju so nam  lahko v veliko pomoč prav individualizirani programi in 

individualni pristop do otrok. Z dodatno strokovno pomočjo skušamo omiliti otrokove 

težave in nadomestiti primanjkljaje. Če ima učenec dodatno strokovno pomoč, so 

pričakovanja učiteljev, staršev  velika in velikokrat neobjektivna. Spremembe pri 

otroku pa običajno potekajo počasi, vendar zanesljivo.  

 

V diplomskem delu smo zato, želeli oceniti učinkovitost programa pomoči za učenca 

z govorno-jezikovno motnjo. Za realizacijo zastavljenega cilja smo predpostavljali, da 

bo učenec ob izvajanju logopedskega programa pomembno napredoval v 

komunikaciji. Napredek v komunikaciji smo ocenjevali na treh področjih: glasovno 

zavedanje, besednjak in pripoved. 

 

Rezultati pridobljeni na drugem testiranju, potrjujejo uspešnost logopedskega 

programa pomoči za učenca z govorno-jezikovno motnjo. 

Iz tabele 2 je razvidno, da je učenec napredoval na vseh ocenjevanih področjih 

komunikacije.  

 

Učenec je napredoval in razvil sposobnosti  na področju glasovnega zavedanja, 

čeprav  ima še vedno največ  težav pri analizi besed na glasove in končnem glasu. 

Na tem področju bo še  potrebno delati in še naprej spodbujati razvoj (s podaljšano 

izreko glasov, utrjevanjem izreke glasov, s sintezo in analizo besed na glasove, z 

zlogovanjem, z iskanjem rim).   

 

Najbolj je napredoval na področju besednjaka, kar je verjetno povezano tudi z 

učenčevim razvojem nasploh ter vključenostjo v učni proces  in delom doma. Na 

začetku šolanja je bil učenčev besednjak zelo skromen in  govor  nerazumljiv. 
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Staršem smo svetovali, kako čim bolj spodbujati razvoj besednjaka in na sploh 

govorno-jezikovni razvoj pri otroku. Starši so veliko delali tudi na tem področju. V treh 

letih je zelo napredoval in že samostojno piše in bere. Težave še ima pri glasovnem 

zavedanju (pri ločevanju podobnih glasov).  

Tudi pri pripovedi jer napredoval.  Uporablja daljše povedi in različne povezovalce. 

Njegove pripovedi  so tudi bolj domišljijske. To je povezano tudi  s spodbudnim 

okoljem ter s splošnim napredkom na področju jezikovnega izražanja in delom na 

tem področju. 

Dobljeni rezultati na področju komunikacije v primerjavi s standardi in cilji, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za posamezen razred kažejo, da je učenec bistveno 

napredoval glede na njegovo komunikacijo na začetku testiranja  (kar pomeni, da je 

njegov govor bolj razumljiv, uporablja daljše povedi, komunicira z vrstniki in 

odraslimi). 

Ker se je logopedski program izkazal kot učinkovit, bomo nekatere cilje uresničevali 

še naprej oziroma jih nadgradili (zlasti na področju glasovnega zavedanja, kjer še ima 

težave s prepoznavanjem določenih glasov).  Pri besednjaku ni bilo napredka pri 

pridevnikih, zato  bi bilo potrebno v okviru logopedskega programa nameniti še več 

vaj in časa za razvijanje te besedne vrste.   Iz programa bomo dali dejavnosti in cilje, 

ki jih je že dosegel (zlasti pri besednjaku, kjer je bil zelo uspešen pri iskanju 

sopomenk, nadpomenk, protipomenk, razlage besed).   

 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo se med seboj razlikujejo glede na vrsto in stopnjo 

motnje, logopedski program pa je oblikovan glede na individualne značilnosti otroka.  

S testi, ki smo jih predstavili in niso standardizirani, se kljub temu, da narediti dokaj 

dobro oceno trenutnega stanja in na osnovi tega načrtovati program pomoči. V 

diplomskem delu smo se osredotočili na glasovno zavedanje, besednjak in oceno 

pripovedi.  Pripovedne sposobnosti so pomemben del znanja, ki ga morajo otroci 

pokazati med šolanjem (od govornega nastopanja, preko spisov in esejev do obnov 

literarnih del za domače branje in bralno značko). Zaradi tega je treba področju 

pripovednih spodobnosti otrok z govorno-jezikovno motnjo dovolj zgodaj posvetiti več 

pozornosti in razvijati vsa področja jezika in govora, saj je tudi od njih odvisna dobro 

razvita pripoved.   Veliko raziskav v novejšem času govori o povezanosti branja in 

jezikovnih sposobnosti.  Otroci z govorno-jezikovno motnjo  pa imajo tudi težave na 

področju branja, zato bi lahko v višjih razredih spremljali razvoj branja ob hkratnem 
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spremljanju napredka jezikovnega izražanja s pomočjo spremenljivk, ki smo jih 

predstavili v naši študiji primera.  Ker je vzorec zajemal le enega učenca, je 

predstavljene rezultate potrebno jemati z določeno mero previdnosti. Rezultatov ne 

moremo generalizirati na celotno populacijo otrok z govorno-jezikovno motnjo. 

  

Za natančno oceno logopedskega programa in na sploh programov pomoči, ki se 

izvajajo v vrtcu ali v šoli, bi bilo smiselno opraviti raziskavo na širšem vzorcu (otrok z 

govorno-jezikovno motnjo) in z različnimi testatorji, s tem bi tudi omilil  subjektivni 

vidik pri testiranju.   
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7. PRILOGA 

7.1 PRILOGA 1: PREIZKUS FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

 
1.Poslušaj in poišči sličico, ki se enako začenja.(kaj se enako začenja?) Npr: lopata – 
lonec. Otrok najprej poimenuje sličice (pomoč). 
 
TESTATOR GOVORI:  
 
SONČNICA (SLIČICA SONCA) 
KOZAREC (SLIČICA KOKOŠI) 
ČEŠNJA (SLIČICA ČEVLJA) 
ŽAGA (SLIČICA ŽABE) 
      
0, 1, 2, 3, 4 
 
2. Poslušaj in poišči sličico, ki se rima (kaj se enako končuje?) npr. mak – sličica raka. 
otrok najprej poimenuje sličice (možna pomoč). 
 
TESTATOR GOVORI:  
 
SOLATA (SLIČICA LOPATE) 
TRAVA (SLIČICA KRAVE) 
ROKAVICA (SLIČICA NOGAVICE) 
KOŠARA (SLIČICA OMARE) 
 
0, 1, 2, 3, 4 
 
3. Poslušaj in poimenuj prvi glas v besedi. npr. avto – a. 

 
TESTATOR GOVORI: 
 
MIZA OMARA URA TELEFON 
 
0, 1, 2, 3, 4 
 

4. Poišči sličico, ki ima enak končni glas, kot ga slišiš. 

Npr. Žaba – sličica miza. Otrok najprej poimenuje sličice (možna pomoč) 
 
TESTATOR GOVORI: 
 
MAJA TELEFON BOS ČUK 
    
SLIČICA LOKA SLIČICA KOSA SLIČICA SLONA SLIČICA SOLATA 
 
0, 1, 2, 3, 4, 
 
 
 

5. Glaskuj besedo, ki jo slišiš.  

       npr. Mama – m-a-m-a 
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TESTATOR GOVORI: 
 
MUCA TINE SONCE KLAVIR 

 
 
0, 1, 2, 3, 4, 
 
 

6. Zloguj naslednje besede: 
 

npr.  KOZA-KO-ZA 
 
TESTATOR GOVORI: 
 
SLIČICA KUŽA SLIČICA BANANA     SLIČICA  ROŽA     

  
     

 

SLIČICA TELEFON 
 
0, 1, 2, 3, 4, 
 

7. Poimenuj sličice. Poišči sličico -besedo, kjer slišiš glas: 
 
TESTATOR GOVORI:  A,  O, Z,  M: 
 
SLIČICE: AVTO, MIZA, UHO, OKO, KRT 
 
0, 1, 2, 3, 4, 
 
  
 

8. Smiselno dokončaj besedo: 
 
Npr.: JE-----ZIK  
 
TESTATOR GOVORI: 
 
LO----- 
 
KA--- 
 
TE--- 
 
MU---- 
 
0, 1, 2, 3, 4, 
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7.2 PRILOGA 2:  PREIZKUS BESEDNJAKA  

 

1. Poslušaj in povej besedo z nasprotnim pomenom. 

Npr. Velik – majhen (?) 
 
TESTATOR GOVORI: 
 
SUH (DEBEL)  MLAD (STAR) 
KRATEK (DOLG)  VESEL (ŽALOSTEN) 
 
0, 1, 2, 3, 4 
 
2. Povej (opiši), kaj pomenijo besede. 

Npr.  Klop 
 
TESTATOR GOVORI: 
 
GOBA TIŠINA ZAJTRK MESEC 
 
 
0, 1, 2, 3, 4 

 
3.Kako se lahko še drugače reče?  

 

Npr.: roža-cvetica  

TESTATOR GOVORI: 
 
KOKOŠ  LETALO PES MAČKA 
 
 
0, 1, 2, 3, 4 
 
 

4. Imenuj  sličice in povej,  kako se reče z eno besedo stvarem na sliki:  

Npr. Sličice  jabolko, hruška, sliva (sadje) 
 
TESTATOR POKAŽE SLIČICE:  
 
KOS, PES, MUCA (ŽIVALI) 
ENAJST, DVE, PET (ŠTEVILKE) 
TROBENTICA, ZVONČEK, ŽAFRAN (CVETICE) 
KRILO OBLEKA HLAČE (OBLAČILA) 
   
 
0, 1, 2, 3, 4 
 

Ostale spremenljivke se preverjajo na osnovi opisa slike. 
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7.3 PRILOGA 3: SLIKA 

 

 


