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V vzorec raziskave je bilo vključenih 
13.783 dojenčkov/dojenčic, malčic/malčkov iz 10 
 ne-angleško govorečih okolij: 
   -  germanski jeziki (Avstrija, Danska, Švedska) 
    - romanski jeziki (Francija, Galicija, Španija) 
    - slovanska jezika (Hrvaška, Slovenija) 
    - ugrofinski jezik (Estonija) 
    - ne indoevropski jezik (Baskija)  
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4.691 dojenčkov/malčkov je bilo starih od 8 do 16 
mesecev (uporabljena je bila standarizirana  Lista  
sporazumevalnih zmožnosti: Besede  
in geste (priredba MacArthur-Bates communicative  
development inventory: Words and gestures) 
                              in 
9.092 malčkov, starih od 16 do 30 mesecev 
(uporabljena je bila standarizirana Lista  
sporazumevalnih zmožnosti: Besede  
in stavki (priredba MacArthur-Bates communicative  
development inventory: Words and sentences) 
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Rezultati kažejo:  
1)  Gre za pomembno interakcijo med 

starostjo in spolom.  
2) Gre za pomembno interakcijo med 

starostjo in jezikovnim okoljem.  
3) Gre za nepomembno interakcijo med 

spolom in jezikovnimi okolji.  
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V nadaljevanju so prikazane primerjave 
med deklicami in dečki za:  

- Rabo gest (dojenčki) 
- Rabo besed (dojenčki in malčki) 
- Povezovanje besed v stavke (malčki) 
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  Povezovanje besed v stavke 
   Rezultat je izražen kot  povprečen 

odstotek (malčki in malčice, stare od 16 
– 30 mesecev): 75 % deklic povezuje 
besede v stavke in 69,3 % dečkov.  
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                          Zaključki 
- Deklice so bile boljše kot dečki (v vseh merah 

govora) pri vseh starostih, razlika med njimi je 
z meseci naraščala.  

- Pri dečkih ni šlo za večjo variabilnost v merah 
govora. 

- Kljub variabilnosti v govorni kompetentnosti 
dojenčkov/malčkov med jezikovnimi okolji, je 
bila v vseh jezikovnih okoljih prisotna razlika 
med deklicami in dečki. Razlike so torej 
pogojene z ROBUSTNIMI DEJAVNIKI, ki se 
ne spreminjajo med različnimi jezikovnimi 
okolji (stereotipnost okolja, vzgoje???).   
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                             Zaključki 
Učinek spola sicer ni velik, vendar je npr. pri 2  
letih starosti razlika v 57 besedah (pomemben  
podatek pri zgodnjih presejalnih preizkusih, ki jih  
delamo v razvojni psihologiji).  
 
Enake norme pri razvojnih presejalnih preizkusih –  
interpretacija??? 
 
V nadaljevanju bi rabili podobno raziskavo še v povezavi  
z izobrazbo staršev dojenčkov in malčkov oziroma  
s kakovostjo družinskega okolja.   
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