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POVZETEK 

Govorno-jezikovne motnje sem želela podrobneje proučiti zaradi pečata, ki ga pustijo na 

človeku, njegovi samopodobi, razvoju na drugih področjih in nenazadnje na celotnem 

njegovem delovanju. 

V teoretičnem delu sem se posvetila razlagi samega pojma govora, podrobneje sem opisala 

dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora, še posebej starše, in opisala faze govornega 

razvoja. Najpomembnejše in tudi najbolj obsežno pa je poglavje o govorno-jezikovnih 

motnjah, ki se lahko pojavijo pri predšolskem otroku. 

V empiričnem delu sem izvedla anketo, ki so jo anonimno izpolnjevali starši predšolskih 

otrok. Želela sem dobiti vpogled v dejansko stanje zavedanja staršev o govorno-jezikovnih 

motnjah, njihovi razširjenosti, vrstah, zanimalo me je tudi, ali starši menijo, da so 

pomemben dejavnik v otrokovem govornem razvoju, kaj lahko naredijo, če opazijo 

govorno-jezikovne motnje, ali so se posvetovali s strokovnjakom in kdo je to bil. Zanimalo 

me je tudi, ali so seznanjeni z delom logopeda in če menijo, da bi moralo biti v vsakem 

vrtcu mesto logopeda sistemizirano. 

Diplomsko delo sklenem s sklepnimi ugotovitvami, kjer poudarim pomembnost staršev v 

otrokovem govorno-jezikovnem razvoju, izpostavim rezultate raziskave in predlagam 

ukrepe za izboljšanje aktualne situacije. 
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ABSTRACT 

The motivation to get a deeper insight into the speech and language disorder was its 

influence on person's general development and his/her self-image. 

In the theoretical part, the definition of speech, different phases in the speech development 

and factors which have an influence on them (with special attention to parents) are 

presented. The most extensive is the chapter where I write about preschool children’s 

speech and language disorders. 

Empirical part contains questions for preeschool childrens parents and their answers. I 

asked them about speech and language disorders, their awareness of these disorders for 

childs development, if they think that they are important factor in childs speech 

development, did they speak to a specialist and who that was, do they think it's important 

for every kindergarten to have speech and language specialist. 

I conclude with the conclusions, which emphasize the importance of parents in a child's 

speech and language development, highlight the results of the study and suggest measures 

to improve the current situation. 
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I. UVOD 

Avtorica L. Marjanovič Umek (2006: 7) v svoji knjigi zelo nazorno opredeli govorni 

razvoj kot dinamičen, zapleten in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva 

zelo intenziven proces. 

D. Sgerm (2004: 8) pojem govora še malce razširi, saj pravi, da predstavlja socialno 

prilagoditev, ker si je nemogoče predstavljati ljudi brez sposobnosti razumevanja z 

govorom. Zaradi pomembnosti govora kot dejavnika v človeškem življenju, nam ne sme 

biti vseeno, kako se bo razvijal in kakšno vlogo bo imela vzgoja pri njem. 

L. Marjanovič Umek (2006: 12) vzgojo in s tem starše postavi v pomembno vlogo, saj 

uporabljajo govor, s katerim poimenujejo predmete, ljudi, vzpostavljajo odnose, govorijo 

slovnično pravilno – s tem ustvarjajo ustrezen model za usvajanje in učenje maternega 

jezika. 

Van Riper (1978; nav. po Žnidarič, 1993: 61) pravi, da je govor moten, ko toliko odstopa 

od govora okolice, da pritegne pozornost, moti komunikacijo in povzroča slabo 

prilagoditev posameznika. Za poslušalca je vsak otrok, ki govori tako, da nismo pozorni na 

to, kaj govori, temveč na to, kako govori, govorno moten otrok ali logopat.  

Menim, da je komunikacija, posebej verbalna, ena od zelo plemenitih zmožnosti človeka in 

hkrati tudi zelo opaznih. Okolica bo kaj kmalu opazila pomanjkljivosti v govoru 

posameznika in v večini primerov njen odziv ne bo prav prijazen. Spoznala sem nekaj 

ljudi, ki imajo ali so imeli govorno-jezikovne motnje in prav komunikacija z njimi me je 

spodbudila k razmišljanju, kje imajo te motnje svoj izvor, kdo lahko vpliva nanje in kako. 

Odločila sem se, da raziščem, kakšno je splošno mnenje staršev o njihovi vlogi v 

govornem razvoju otroka, kaj menijo o govorno-jezikovnih motnjah, katere poznajo in h 

komu se obrnejo, če opazijo »nepravilnosti« v govoru svojega otroka in se odločijo le-temu 

pomagati. 



 

2 

II. TEORETIČNI DEL 

1 GOVORNI RAZVOJ OTROKA 

Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju, saj gre pri tem za oblikovanje človeka kot 

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico 

(družbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990: 11). 

T. Vizjak Kure (2010: 11) pravi, da je govor sposobnost, ki je lastna samo človeku, je 

zapletena in najmlajša po razvoju.  

Otrok pred samo zmožnostjo izražanja svojih misli preide določene razvojne faze, kjer se v 

svojem ritmu nauči usklajevanja gibov različnih mišičnih skupin in govornih organov, 

česar rezultat je artikuliran govor (Sgerm, 2004: 9). 

Razvoja otrokovega govora tudi ni moč umestiti znotraj posameznih mejnikov, saj otroci 

ob razvijanju splošnih govornih zmožnosti ustvarjajo tudi neobičajne, a lastne govorne 

stvaritve. 

»Govor je skorajda unikatni produkt vsakega posameznika« (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 11). 

1.1 Pogoji za razvoj govora 

D. Sgerm (2004: 10) pravi, da je predšolsko obdobje izrednega pomena za razvoj 

govornega sporazumevanja in pravilne izreke, saj se takrat pri otroku naglo razvijajo 

mišične sile in živčne poti. Lahko bi rekli, da so pogoji za razvoj govora zdravi govorni 

organi in govorila ter centri v možganih. Pomembna je tudi usklajenosti v delovanju prsnih 

in trebušnih mišic, kajti če tega ni, lahko prej ali slej nastanejo težave pri govoru. 

Omerza (1972: 20) pravi, da je za pravilen razvoj govora nujno naslednje: 

a) pravilno razvite psihične funkcije, kot so pozornost, zaznavanje, predstavljanje, 

mišljenje, občutenje, fantazija in pomnjenje, posebno pa dobro razvit slušni 

spomin; 

b) zdrav živčni sestav, posebno še sestav govornih središč v možganski skorji in 

živčnih zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje raznih delov 

govornega mehanizma;  
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pravilno razviti čuti, posebno sluh, ki je najpomembnejši za sprejemanje in razlikovanje 

različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v človeški govorici; 

c) zdrava in pravilno razvita govorila in 

d) pravilen govor okolice, v kateri živi otrok. 

1.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj (notranji in zunanji) 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 58) omenjajo in razlagajo različne 

dejavnike, ki vplivajo na govorni razvoj otrok. Najprej omenijo spol, kjer razliko opisujejo 

le v tem, da je raziskava pokazala višje rezultate dečkov na področju vizualnega 

dekodiranja, ki vključuje prepoznavanje poimenovanih predmetov ob vizualnem dražljaju, 

ter višje rezultate deklic pri nalogah, ki so zahtevale poimenovanje predmetov. Znano pa 

je, da kljub temu, da se govor pri deklicah razvije hitreje, to ne pomeni, da bodo dečki 

vedno v zaostanku. 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 61–63) pravijo, da je visoka kakovost 

vrtca še posebej pomembna za otroke iz manj spodbudnega socialnega okolja, v katerem so 

otroci praviloma deležni manj govornih spodbud, govor staršev je manj bogat, na 

razpolago imajo manj igrač, knjig in drugih, za otrokovo starost primernih materialov. Ob 

tem dodajajo, da ima vrtec pozitiven učinek tudi zaradi vrstniške skupine, v kateri otroci 

pridobijo pomembne govorne izkušnje. Prav te govorne interakcije z vrstniki omogoča 

vrtec praviloma v večji meri kot otrokovo domače okolje. Ta dejavnik lahko tudi v širšem 

pomenu pomaga zmanjšati razlike med otroki različno izobraženih staršev oz. katerih 

družinsko okolje je pogosto manj spodbudno za govorni razvoj.  

S. Kranjc (1999: 20–21) različne dejavnike deli v dve večji skupini, in sicer na: 

1. notranje (psihološke in fiziološke), med katere šteje: 

– prirojene dispozicije za razvoj govora; 

– motivacijo in 

– čustveno stanje. 
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2.  zunanje (socialne in sociološke), ki zajemajo: 

– socialni položaj družine; 

– izobrazbeno strukturo staršev; 

– širše družbeno okolje, v katerem družina živi in 

– število otrok v družini.  

S. Kranjc (1999: 204) omenja pomembnost otrokovega odkritja, da so vhodni podatki ali 

besede, ki jih sliši, povezani v enote oz. stavke in da te določajo njihov pomen. Ob tem 

poudarja, da pomena ne določajo samo besede, saj je jezik odvisen tudi od besednega reda 

in konteksta, v katerem je bil izrek izrečen. Otrok se mora zavedati struktur, da lahko iz 

oblike izpelje pomen. To pa je pomembno za učenje jezika. 

Holnthaner in Gosar (2009: 52) sta poudarila, da se pogoste otroške bolezni, velikost 

družine in vrstni red rojstva ter izobrazba staršev redkeje povezujejo z govorno-

jezikovnimi motnjami. Med najpogostejše dejavnike tveganja, ki spremljajo govorno-

jezikovne motnje študije sta navedla družinsko anamnezo govorno-jezikovnih motenj in 

perinatalne dejavnike tveganja.  

Do visoke stopnje v razvoju lahko pride, če so vsi dejavniki vplivanja na govor in mišljenje 

usklajeni, saj je ob obratni situaciji stopnja razvoja ustrezno nižja. Takrat obstaja možnost, 

da pride do motenj v govoru ali mišljenju. 

1.3.1 Odrasli kot zunanji dejavnik 

S. Kranjc (1999: 21) omenja aktivno vlogo otrokovih staršev v razvoju govora. Oni so 

namreč tisti, ki zanj naredijo prvo izbiro jezika. Posebej pomembno je to v dvojezičnih 

družinah ali tam, kjer jezik okolja ni isti kot prvi jezik staršev. 

Učenje jezika in samega védenja o jeziku se otrok uči v komunikaciji s starši in v 

družinskem okolju (Kranjc, 1999: 22). 

Starši in druge odrasle osebe pričakujejo, da bo otrok svoj govor čim bolj prilagodil njihovi 

rabi govora in ga skladno s tem tudi nagrajujejo. Starši in drugi bolj izkušeni govorci 

uporabljajo govor, s katerim poimenujejo predmete, ljudi, vzpostavljajo odnose, govorijo 

slovnično pravilno – s tem ustvarjajo ustrezen model za usvajanje in učenje maternega 

jezika (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 12). 
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Avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011: 10) omenjajo jezikovni kod 

družine kot dejavnik vplivanja, in sicer starši srednjega sloja v sporazumevanju z otrokom 

uporabljajo razširjen jezikovni kod (značilni so slovnično zapleteni stavki, raznoliko 

besedišče, podredni vezniki, izjave, s katerimi logično ohranjajo in nadaljujejo temo 

pogovora, izvirnost v rabi jezika, opisovanje abstraktnih idej in raba argumentov), medtem 

ko starši delavskega sloja uporabljajo prav nasproten jezikovni kod (veliko neposrednih 

izjav, kratke, slovnično enostavne in pogosto nedokončane povedi, ponavlja se raba 

preprostih veznikov, tradicionalne fraze za izražanje čustev in težavnost ohranjanja teme 

pogovora, kar pripelje do podajanja nerazumljivih informacij). 

Omerza (1972: 28) pravi, da na sposobnost hitrejšega razumevanja otroka vpliva mati in to 

hote ali nehote, če v vseh situacijah, kakor npr. pri umivanju, oblačenju, prehranjevanju 

itd. spremlja ta dogajanja skoraj vedno z istimi ali podobnimi besedami, aforizmi in stavki, 

s čimer vzpostavi pogojni refleks med njimi in izvršenim opravilom. Čez nekaj časa otrok 

izpolni dejanje, pri katerem je prej pasivno sodeloval, samostojno. Seveda to povzroči 

veselje in odobravanje okolice, kar otrok razume kot pohvalo, kar mu je spodbuda za 

ponovitev dejanja. Čustva so nesporen vpliv na nastajanje in razvoj razumevanja. 

D. Skubic (2004: 28) omenja prav pojem pomoč odraslega pri učenju jezika, kjer gre za 

skupek posredovanj, največkrat s strani odraslega, občasno tudi drugih otrok, s katerimi 

otroku pomagamo uresničiti tisto, česar sam ne bi zmogel. To pomoč pri usvajanju jezika 

Hibon (1994; nav. po Skubic, 2004: 28) deli na globalno in lokalno. Globalno učenje 

jezika zajema ustvarjanje optimalnih pogojev, ki govorni razvoj posameznega otroka in 

celotne skupine spodbujajo, lokalno pa obsega specifična posredovanja (npr. med 

pogovorom).  

Globalno učenje oz. odrasli ima pri učenju jezika več funkcij: 

– služi otroku kot govorni model; 

– ustvarja, oblikuje in organizira t. i. sporazumevalno mrežo za otroka, ki je 

sestavljena iz starosti otrok, družbenega okolja ali prisotnosti otrok druge 

narodnosti, življenjskih pravil/navad/običajev, intenzivnosti odnosov v sami 

skupini in tudi med skupinami ter skupnimi doživetji, kot so izleti, praznovanja, 

delovne teme, ki gradijo zgodovino skupine; 

– ustvari okoliščine, ki spodbujajo h govoru, saj daje otrokom veliko možnosti, da 

bogatijo vse svoje izkušnje, da odkrivajo, so pobudniki; ustvari materialne pogoje, 



 

6 

ki spodbujajo izmenjave ter s predlogom nenavadne teme dejavnosti spodbudi 

zanimanje vseh otrok in jih pritegne v neko skupno zanimanje, kjer ustvari prostor 

za dialog; 

– spodbuja otroke h govoru in njihov govor tudi vrednoti, kar se kaže predvsem preko 

samega zanimanja, ki ga odrasli pokaže za to, kar otroci povedo, a še posebej za 

tiste, ki ne govorijo veliko – njim pusti čas, da se izrazijo; se prilagaja menjavam 

tematik, posebno, če je pobudnik menjave otroka, ki po navadi malo govori; odrasli 

se ne zadovolji s samim govorjenjem otrokom, temveč se z njimi pogovarja. 

1.4 Govorne spodbude 

Sama pot do govora je dolga in ne vedno najlažja. Da otroci lahko sam cilj dosežejo, 

potrebujejo pomoč v obliki spodbudnih pesmic, razlag, dialogov in pripovedovanja. I. 

Lesar (1999: 9) pravi, da prav na tem mestu nosijo starši veliko odgovornost, saj se z otroki 

družijo in ukvarjajo. T. Žerdin (2003: 25) pravi, da mora otrok čutiti, da njegovo 

govorjenje pri ljudeh v okolici povzroči veselje, da je to veselje nagrada zanj in motivacija 

za izražanje ter spodbuda za bogatenje jezika. Vsaka pozitivna izkušnja pa otroka še 

dodatno motivira za poslušanje in sporočanje.  

S. Kranjc (1999: 58) pravi, da lahko otroku pri govornem razvoju pomagamo s 

pogostnostjo različnih tem pogovorov in stavčnih vzorcev. Večja raznolikost besed v 

stavkih in temah bo pripomogla k hitrejšemu govornemu razvoju. Pomembne so direktne 

in vprašalne povedi. Sprotni popravki otroka so zelo priporočeno dejanje, saj otroku 

pomagajo pri učenju, ker je povratna informacija takojšnja. Seveda lahko s prepogostostjo 

ali preočitnostjo popravljanja otroku prej škodujemo, kot pa mu pomagamo, saj zatremo 

sleherno željo po komunikaciji, kar lahko povzroči osebnostne motnje. Avtorica kot primer 

neustrezne pomoči navaja popravljanje vsakega otrokovega izreka ali celo zmerjanje ob 

napakah. Če otroku ustrezno pomagamo, po navadi naš popravljeni izrek ponovi in s tem 

se mu bolj vtisne v spomin. 

1.5 Govorno-jezikovni razvoj  

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 10) opozarjajo, da je potrebno 

upoštevati individualnost posameznega otroka in njegova odstopanja od zgoraj 

predstavljenih zaporedij govornega razvoja. Kljub vsem tem razlikam in odstopanjem je 
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ugotovljeno, da se otroci govora učijo hitro in z razmeroma majhnim naporom ter se tudi 

vsi naučijo govoriti v nekaj letih.  

I. Lesar (1999: 9) opozarja, da se otrok govora ne uči tako, da ga odrasli naučijo nekaj 

besed, ki jih kasneje izgovarja brez napak, ampak da mora razumeti tudi vsebino in pomen 

izgovorjenih besed. Da se govor lahko dovolj razvije, je potrebno, da otrok dobi pravilno 

količino informacij in lastnih izkušenj. 

1.6 Faze govornega razvoja 

V govornem razvoju je potreben prehod mnogih razvojnih faz, preden lahko otrok izrazi 

svoje misli z govorom. Te faze mu pomagajo, da se nauči usklajevati različne mišične 

skupine in govorne organe, kar v zadnji fazi pripelje do artikuliranega govora. 

Avtorji delijo faze različno, odločila sem se, da predstavim delitev, katero je v svoji knjigi 

po Omerzi (1972) opisala D. Žnidarič (1993: 40).  

Prva je pripravljalna ali predgovorna doba, ki zajema prvo leto starosti. Sledi ji obdobje 

začetnega oblikovanja govora, kateremu lahko rečemo tudi doba malčka, saj zajema čas od 

1. do 3. leta starosti. Tretja je doba predšolskega otroka, ki obsega časovno obdobje od 3. 

leta do vstopa v šolo. Zadnja faza pa je šolska doba oziroma doba govornega razvoja. 

1.6.1 Pripravljalna ali predgovorna doba 

V prvem letu starosti se pojavi zgodnje zaznavanje in razumevanje govora, ki se kaže 

preko joka, vokalizacije, bebljanja in naključnega posnemanja glasov brez razumevanja 

njihovega pomena. Glasovi v tej dobi še niso besede. Otrok preizkuša svoj »govorilni 

aparat« s pomočjo joka, prvih glasov in bebljanja, s tem pa prevzema vse večji nadzor nad 

samim proizvajanjem glasov in sporoča svoje potrebe in čustva (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006: 15). 

Otroci v tem obdobju s svojim odzivanjem bolj ali manj samo nakazujejo na čustvo ugodja 

ali neugodja (lakota, bolečina, utrujenost). Barva glasu odraslim pomaga ugotoviti, ali gre 

za zadovoljstvo, klic po pomoči ali pa nezadovoljstvo. Glasovi niso opredeljeni, a s 

podobnostjo samoglasnikom že nakazujejo na kasnejši razvoj le-teh (Žnidarič, 1993: 41). 
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Avtorji v tej fazi omenjajo določene stopnje, katere bom na kratko opisala spodaj. 

Doba vokalizacije 

Edino sredstvo komunikacije, ki ga ima novorojenček na voljo, je jok. L. Marjanovič 

Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 16) opisujejo tri načine joka, preko katerih otrok 

odraslemu prikaže lakoto, jezo ali bolečino. Primer podaljšanega in vse močnejšega joka 

nakazuje na lakoto; nenavaden dolgotrajen jok, ki se stopnjuje, navadno označuje trebušne 

krče, medtem ko s kratkotrajnim, ostrim in močnim jokom novorojenček po navadi 

sporoča bolečino ali jezo. Sam kontekst, v katerem se jok pojavlja, pomaga staršem pri 

določevanju pomena joka. 

Ob koncu drugega in začetku tretjega meseca v razvoju nastopu brbljanje, ki je 

sestavljeno iz ponavljanja dvoustičnih glasov. Vse to je zgolj izraz neugodja ali ugodja in 

je refleksno (Žnidarič, 1993: 41). 

Na zgodnjo vokalizacijo socialno okolje ne vpliva, kar pomeni, da tako slišoči kot gluhi 

otroci vokalizirajo (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 16). 

Po petem, šestem mesecu dojenček preide v fazo bebljanja, kjer je njegova vokalizacija 

vse bolj celovita. V tej fazi dojenček uporablja jasne in razločne povezave samoglasnikov 

in soglasnikov in to v različnih zaporedjih, njegove kombinacije glasov pa so vedno bolj 

gladke in ponavljajoče (npr. babi-babi, mama-mama) (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 16). 

D. Žnidarič (1993: 41) pravi, da začne dojenček po drugi polovici prvega leta posnemati 

govor odraslih. To dogajanje, imenovano eholija, ima bistven vpliv na nadaljnji razvoj 

govora. Otrok poskuša poslušanje okolice, govora v njej, šumov, naravnih zvokov 

posnemati z mimiko in kretnjami. Vse to je še nezavedno, a s poslušanjem in posnemanjem 

okolice že začenja prehajati v zavedna dejanja. Proti koncu prvega leta se slušno 

razumevanje zelo razvije, s čimer se izboljša tudi razumevanje govora. Znano je, da otrok 

razume govor približno tri mesece prej, kot ga začne uporabljati. 
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1.6.2 Doba malčka 

Njen začetek je tam nekje po prvem letu starosti. Bistvo te dobe je, da si otrok prisvoji 

izraze, ki mu bodo pomagali pri najosnovnejših potrebah in čustvih (Žnidarič, 1993: 42). 

Prva beseda, katero večina otrok izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem starosti, 

je skupina glasov, katere otrok izgovarja in imajo pomen. Whitehead (1999; nav. po 

Marjanovič Umek, 2006: 18) navaja tri kriterije, ki določajo prvo besedo: 

– otrok spontano uporablja besedo; 

– otrok uporablja stalno besedo za isto dejavnost, predmet ali osebo; 

– besedo lahko prepozna tudi odrasla oseba, ki je v različnih situacijah v 

komunikaciji z otrokom.  

Otrokove prve besede so največkrat vezane na predmete ali osebe iz njegovega 

neposrednega okolja, npr. mama, ata, copata, žlica, kuža, med njimi je tudi nekaj 

preprostih izjav, s katerimi odrasle prosi za pomoč, npr. gor, ven, daj, ja in ne. Otrok na tej 

stopnji ob komunikaciji pogosto uporablja geste, npr. ko želi, da ga odrasli dvigne, k njemu 

stegne roke. Geste povezuje z besedami, npr. s prstom pokaže na želeni predmet in ga 

imenuje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 18). 

L. Marjanovič Umek (1990; nav. po Žnidarič, 1993: 44) navaja nekaj splošnih značilnosti 

otrokovih prvih besed: 

– izpušča zloge, predvsem nepoudarjeni zlog, npr. namesto »banana« reče »nana; 

– zlogovno podvaja: ko sliši dvozložno besedo, ima težavo z izgovarjavo drugega 

zloga, npr. namesto »ladja« reče »lala«; 

– izpušča glasove, predvsem končne soglasnike, npr. »di« namesto »dim«; 

– izpušča začetni soglasnik ali soglasniško skupino, posebej, če le-ta ni poudarjena, 

npr. »toj« namesto »stroj«; 

– dodaja glasove, predvsem samoglasnike, s čimer doseže, da soglasnik ni zadnji v 

besedi, npr. »luča« ali »lučka« namesto »luč«, 

– zamenjuje glasove, saj jih nato lažje izgovarja, npr. »kolomotiva« namesto 

»lokomotiva«. 
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Tudi Omerza (1972: 45) omenja posebnosti otrokovih stavkov v tem obdobju. Zaradi 

izreke so malo razumljivi, razumemo pa jih lahko le iz celotne situacije, s čimer so 

razumljivi le tistim, ki dobro poznajo otrokov besedni zaklad in izraze. 

1.6.3 Doba predšolskega otroka 

D. Žnidarič (1993: 66) povzema značilnosti govornega razvoja otroka v tem obdobju: 

otrok uporablja najmanj 150 besed, s katerimi poimenuje predmete iz okolice in opisuje 

dogajanja okrog sebe. Pravilno izgovarja: A, E, l, O, U, P, B, T, D, M, N, K, V, L, F in H. 

Omerza (1972: 47) pravi, da je govorni tempo predšolskega otroka bolj počasen kot je 

govorni tempo odraslih, ker še vedno z naporom artikulira težje glasove, ki se jih je navadil 

s precejšnjim trudom in precejšnjo porabo časa. 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 26) opisujejo, da se govor tako na 

slovničnem področju, vključuje obliko in vsebino, kot na sporazumevalnem razvija hitro 

ter v medsebojni povezanosti. Otrokov napredek v slovničnem razvoju je v povezavi z 

oblikovanjem celovitejših izjav, saj dodaja pridevniške besede, s katerimi opisuje lastnosti 

predmetov (velika hiša; priden kuža), mesto nahajanja predmetov (oče postelja; kuža vrt), 

v izjavi pa poveže tudi skladenjska in oblikoslovna pravila (npr. To je Tinina mama; Oči je 

v postelji), ter s celovitejšim spoznavnim in socialnim razvojem, npr. z razumevanjem 

odnosov med dogodki, ki so se zgodili prej, in tistimi, ki sledijo; med vzrokom in 

posledico. 

T. Vizjak Kure (2010: 13) pravi, da je do petega leta govor razvit in otrok ga uporablja, ko 

izraža svoje misli, želje in potrebe. 

1.6.4 Šolska doba/doba govornega razvoja 

Kot pravi D. Žnidarič (1993: 49), govor v tem obdobju ne predstavlja le sredstva za 

sporazumevanje, izražanje, temveč tudi za teoretično poučevanje in pisno izražanje. Govor 

se v tem obdobju vsebinsko poglablja. 

Tudi L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 27–28) omenjajo višjo raven 

razvoja govora. Besednjak je širši in bolj fleksibilen, otroci za opisovanje čustev, miselnih 

procesov in tudi naučenih besed (te se naučijo z branjem pisnih besedil) uporabljajo veliko 

novih besed; pogosteje uporabljajo večpomenke (npr. beseda »lučka« pomeni regratovo 
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lučko, nočno lučko, sladoled lučko), primere, metafore. Slednje so prisotne v otrokovem 

govoru že prej, vendar gre sedaj za kakovostno razliko pri njihovem razumevanju in rabi. 

V šestem letu starosti je pri večini otrok jezik avtomatiziran, z besedami lahko opisujejo 

predmete in pripovedujejo o dogodkih, ne znajo pa še dobro izraziti svojega doživljanja; za 

to je pogosto odgovorna tudi vzgoja, ki v otroško besedišče ne vnaša besed za izražanje 

čustvenega stanja (Žerdin, 2003: 26). 

Sledi poglavje o govorno-jezikovnih motnjah, vzrokih zanje in delitvi govornih motenj.  

 

2 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

ASHA 
1
(19. 3. 2013) poudarja, da ko je oseba nezmožna pravilnega ali tekočega 

proizvajanja govornih glasov ali ima težave z glasom, ima govorno motnjo. Težave z 

izgovarjavo zvoka, artikulacijske motnje in jecljanje so primeri govornih motenj. 

Ko ima oseba težave z razumevanjem drugih (dovzetni jezik) ali izmenjavo misli, idej in s 

popolnim izrazom občutkov (izrazni jezik), takrat ima jezikovno motnjo. Jezikovno motnjo 

ali afazijo lahko povzroči kap. 

Otroci in odrasli imajo lahko tako govorne kot jezikovne motnje. Lahko se pojavijo kot 

posledica zdravstvene težave ali pa nimajo znanega vzroka. 

D. Sgerm (2004: 11) pravi, da o motnji artikulacije in izreke govorimo takrat, ko otrok 

določenega glasu ne izgovarja, glas zamenja z drugim, za izgovarjavo lažjim glasom, ali pa 

glas pove popačeno, na svoj način, drugače kot ga izgovarjamo v slovenskem jeziku. Ta 

razvojna motnja je pogostejši sopotnik predšolskih otrok in se največkrat ob ustrezni 

logopedski pomoči do všolanja odpravi.  

»Če se nepopolni govor ustali, postane govorna napaka.« (D. Sgerm, 2004: 14) 

                                                 

1
 1 ASHA: American speech-language-hearing association – Ameriško društvo za govor, jezik in sluh. 
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T. Žerdin (2003: 26) govorno-jezikovne motnje opisuje kot odmike v jezikovnem razvoju. 

Pravi, da lahko pri otroku pričakujemo začetek razvoja v skladu s splošnimi normami, saj 

razvoj večinoma poteka v mejah normale, včasih pa tudi zunaj nje. Vsak normalen razvoj 

ima svoje povprečje in odmike od povprečja. Odmiki od povprečja so še vedno v mejah 

normalnega razvoja; mogoči so navzgor ali navzdol, glede na to, ali otrok v razvoju 

prehiteva ali zaostaja. Če močno zaostaja, pomeni, da razvoj ni več normalen, temveč 

podnormalen. 

Nadalje pravi, da o zapoznelem jezikovnem razvoju govorimo takrat, ko razvoj sicer 

časovno zaostaja, vendar poteka v normalnem zaporedju, o motnji pa, kadar razvoj močno 

zaostaja in ne poteka v normalnem razvojnem zaporedju.  

S specifično jezikovno motnjo imamo opraviti tedaj, kadar sta sluh in inteligentnost 

normalna, jezikovni razvoj pa je moten. 

Danon Boileau (2006: 19) pravi, da lahko okvara v mehanizmu govora destabilizira 

(zamaje) cel notranji svet. To se lahko pokaže kot masivno zadrževanje ali celo kot stopnja 

hiperaktivnosti. Katera koli diagnoza motnje v komunikaciji in jeziku mora izhajati iz 

opazovanja in zelo očitnega neskladja med posamično otrokovo govorno in 

komunikacijsko sposobnostjo in ostalimi njegovimi/njenimi nadarjenostmi (npr. splošna 

inteligenca, groba in fina motorika). Omenja tudi različne sprejete klasifikacije, kar zadeva 

govor, sam pa pravi, da izraz »motnje govora« velja za tiste otroke, ki niso sposobni 

uporabljati govora bodisi v dialogu z drugimi ali v dialogu v svojih mislih. 

Smole je (2009: 67) poudaril, da se mnogo otrok zaradi težav izgovarjave prične izmikati 

verbalni komunikaciji, področje govornih stikov pa zamenja za kakšne druge načine 

komuniciranja (geste). 
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2.1 Vzroki govorno-jezikovnih motenj 

M. Grobler (2002: 122) pravi, da so vzroki za težave lahko različni: organski vzroki, kot so 

izguba sluha, senzomotorne okvare govornega aparata ali šibkosti in prizadetosti 

kognitivnih funkcij; lahko pa so vzroki dejavniki okolja, kot je sociokulturna prikrajšanost. 

Zapozneli pojav ali zastoj v govornem razvoju otroka je prvi pokazatelj jezikovnih težav.  

Pomanjkljive jezikovne spodbude sodijo med zelo obrabljene vzroke za zaostajanje v 

jezikovnem razvoju. Otrok, ki preživlja zgodnje otroštvo samo v krogu družine, ki malo ali 

slabo govori, tudi sam ne bo razvijal spretnosti, ki mu je sicer dana po naravi (Žerdin, 

2003: 27). 

T. Žerdin (2003: 28) omenja tudi nedokazljiv in le hipotetično možen vzrok za odklon, 

katerega lahko ob izkušnjah opažanja le slutimo. Imenuje ga prirojena ali podedovana 

slabost za dojemanje jezika, ki je nekakšna družinska posebnost. Kadar ni niti v otrokovih 

podatkih o zdravstvenem stanju pred boleznijo niti v njegovem okolju mogoče najti 

dejavnika, ki bi bil lahko odgovoren za otrokov zaostali razvoj, so pa v družini tudi drugi 

člani, ki so bolj molčeči ali pa jezik slabo uporabljajo, takrat pomislimo na ta vzrok  

Pri otroku, ki nima pomembnejših zdravstvenih težav ali telesnih okvar (Bijelić, 2011: 15), 

je lahko zaostajanje v jezikovnem razvoju eden prvih opaznih znakov, da gre za otroka s 

tveganjem za razvojne motnje. Jezikovni zaostanek je sicer lahko tudi primarni problem, 

lahko pa odraža zaostajanje na drugih področjih; npr. socialno-emocionalnem, 

kognitivnem, motoričnem, senzornem. Predvsem je pomemben pokazatelj razvoja nivo 

otrokove komunikacije. Zaostajanje ali motnje v komunikacijskem razvoju so najbolj 

prevladujoč simptom pri otrocih z razvojnimi motnjami. 

Na področju zunanjih dejavnikov je Smole (2009: 67) poudaril pogoste razvade, ki 

neposredno vplivajo na govorila in s tem na govor: podaljšano sesanje, uporaba stekleničke 

pri hranjenju, duda in sesanje prsta ali roke. 

2.2 Značilnosti govorno-jezikovnih motenj 

M. Grobler (2002: 127) pravi, da so najbolj pogosti in značilni fonološki problemu pri 

otrocih z govorno-jezikovno motnjo naslednji: nedoslednost izgovora posameznih glasov 
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(predvsem sičnikov in šumnikov), besed, težave pri izgovoru dolgih ali glasovno zahtevnih 

besed ter zabrisana izreka glasov v besedi ali stavku. 

Možnost kasnejših težav oziroma primanjkljajev na posameznih področjih učenja lahko 

ugotovimo preko skupnih značilnosti predšolskih otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in 

otrok, pri katerih predvidevamo, da se bodo pojavili primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja v šolskem obdobju. Ti so:  

– težave v govornem razvoju; 

– težave pri usvajanju jezika; 

– motorične težave; 

– zaznavne težave; 

– težave na področju pozornosti, koncentracije in spomina; 

– dednost kot vzrok problema (Vizjak Kure, 2003; nav. po Vizjak Kure, 2010: 15). 

Tudi T. Žerdin (2003: 38) spodbuja pozornost staršev in učiteljev na jezikovne težave pri 

otroku, če: 

– otrok malo govori; 

– je govorjeno besedilo slabo razumljivo; 

– ne razume, kaj govorijo drugi; 

– ima posebne težave pri pisnem sporočanju. 

T. Žerdin (2003: 29) opisuje, da se znamenja, da z jezikovnim razvojem nekaj ni prav, 

lahko kažejo kot slabo, nepopolno, popačeno razumevanje prvega jezika ali pa kot revno, 

pomanjkljivo, nepopolno sporočanje v prvem jeziku. Posamezen strokovnjak ali celotna 

strokovna skupina (psiholog, zdravnik, specialni pedagog in če je potrebno še kdo) lahko v 

diagnostičnem postopku odkrijejo, kje v procesu sporazumevanja nastajajo ovire. 

Ugotovitev je pomembna zato, da se ustrezno usmeri pomoč. 

2. 3 Vrste govornih motenj 

T. Žerdin (2003: 29) pravi, da so motnje v jezikovnem razvoju lahko na ravni razumevanja 

ali na ravni sporočanja. Nastanejo kjer koli na poti, ki je pomembna za sporazumevanje: 

pri sprejemanju govornih vtisov ali oddajanju besednega sporočila, pri iskanju povezav, 

potrebnih za razumevanje, ali pa organizaciji odgovora. 
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Tudi Danon Boileau (2006: 17) pravi, da je (znotraj kategorije z disfazijo, katera je daleč 

najbolj opisovana) standard razlikovanje med motnjami razumevanja in motnjami izvedbe 

(kar približno ustreza starejšemu deljenju med »dovzetno motnjo« in »ekspresivno 

motnjo«).  

Omerza (1972: 65) deli težave v govoru na govorne motnje in govorne hibe. Omenjeni 

delitvi se bom bolj posvetila v nadaljevanju.  

2.3.1 Govorne motnje 

Svoj izvor imajo v možganskih središčih in subkorteksu ter v živčnih zvezah med njimi. 

Delimo jih na centralne in simptomatične govorne motnje ter na motnje branja in pisanja 

(Omerza, 1972: 65). 

Prvi dve delitvi bom opisala podrobneje. 

2.3.1.1 Centralne govorne motnje 

Izvirajo iz okvar centralnega živčnega sistema. Od omenjenih motenj je najbolj znana 

popolna ali delna nemost, katero povzročajo okvare slušnega organa, slušnih živcev ter 

slušnih in govornih središč v možganski skorji (Omerza, 1972: 175). 

Alalija ali sluhonemost 

Slovenski medicinski slovar (2002: 23) alalijo opredeljuje kot nesposobnost artikuliranega 

govorjenja zaradi motenj v govornem aparatu ali njegovem perifernem oživčevju. 

Omerza (1972: 177) pravi, da je sama beseda »alalija« grškega izvora in je zloženka iz 

»a«, kar pomeni v slovenskem jeziku nikalnico ne, »lalija« pa pomeni govor, torej pomeni 

celotna beseda nesposobnost za govorno izražanje. 

Alalijo pa delimo na motorično in senzorično. Prva je nemost, odnosna nesposobnost 

samega govornega sporazumevanja otroka z njegovo okolico. Senzorična pa se na zunaj 

kaže v pomanjkljivem razumevanju govora in pomanjkljivi pozornosti za govor. Pogosto je 

prizadet fonematski sluh, kar otroku preprečuje v večji ali manjši meri razumeti govor 

okolice. Zaradi tega se v zgodnjem otroštvu ni razvilo oz. se je slabo razvilo dojemanje in 

razumevanje govora, kljub nepoškodovanim govorilom. Je pa sama diagnoza te govorne 
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motnje zelo težavna in jo spoznamo šele po daljšem opazovanju in času, pri čemer je nujna 

pomoč drugih strokovnjakov in tudi staršev, saj je potrebno ugotoviti, poleg same motnje, 

tudi stopnjo njenih pomanjkljivosti, ki se kažejo v razumevanju in izražanju z govorom 

(Omerza, 1972: 178). 

D. Žnidarič (1993: 64) pravi, da alalija pomeni, da otrok ne govori, v lažjih primerih govor 

delno razume, a ga ne uporablja, medtem ko v najtežjih primerih tujega govora sploh ne 

razume. Tudi njegovo vedenje je drugačno od vrstnikov, saj svoje želje izraža z 

ekstremnim vedenjem (jok, vreščanje, agresija, nemirnosti ali apatija). Za sporazumevanje 

uporablja gestovni govor. Obstaja možnost, da naš govor dobro razume, a sam pri dveh 

letih uporablja le nekaj deset preprostih besed, ki imajo vrednost stavka. 

Za otroke z zakasnelim govornim razvojem so značilni preprosti stavki, izpuščanje 

veznikov, pomožnih glagolov, predlogov in osebnih zaimkov ter slab besedni zaklad. 

Afazija 

Slovenski medicinski slovar (2002: 15) opisuje afazijo kot oslabljeno ali izgubljeno 

zmožnost govora zaradi možganskih okvar. 

Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994: 4) je kratka definicija afazije, ki 

pravi, da je afazija »izguba sposobnosti govorjenja«. 

Omerza (1972: 186) opisuje afazijo kot govorno motnjo, katere izvir je obolenje ali 

stranska posledica poškodbe govornih središč v možganski skorji oz. živčnih zvezah med 

njimi in subkorteksom. 

Poznamo več vrst afazij, ki se po eni strani strogo ločijo, po drugi pa se pogosto med seboj 

prepletajo, zaradi česar so pravilne diagnoze precej težke in se jih lahko postavi šele po 

daljšem opazovanju. Afazije delimo na motorične in senzorne, avtor pa tudi navaja sedem 

glavnih vrst afazij: 

1. popolna senzorična afazija (oseba ne pozna lastnega govora in ga zato tudi ne more 

kontrolirati, pač pa brblja nekaj brez pomena in smisla); 
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2. kortikalna motorična afazija (ohranjeno je razumevanje jezika in govora, obstaja pa 

popolna ali skoraj popona nesposobnost govora oz. izražanje z govorjenjem);  

3. senzorično-motorična ali popolna afazija (popolna izguba govora); 

4. otročna afazija (oteženo iskanje izrazov, oseba se večkrat zagovori); 

5. subkortikularna senzorična afazija (slabo razumevanje govora in pisanja po nareku, 

a govor in samostojno pisanje sta dobra); 

6. subkortikularna motorična afazija (ohranjeno razumevanje tujega govora, tihega 

branja in spontano pisno izražanje) in 

7. transkortikularna afazija (pozabljanje besed pri obstoječem razumevanju jezika) 

(Omerza, 1972: 187–188). 

2.3.1.2 Simptomatične govorne motnje 

Te govorne motnje so nekako spremljajoči pojavi hudih obolenj osrednjega živčevja in 

možganskih živcev. Predvsem je okvarjena motorična plat govora, emocionalni vzroki pa 

dostikrat zavirajo terapijo govora (Omerza, 1972: 217). 

Disartrija (dysarthrije) 

Slovenski medicinski slovar (2002: 195) jo opiše kot motnjo govora zaradi okvare 

možganov ali perifernih živcev. 

Disartrije so govorne in glasovne motnje, katerih povzročitelji so težke bolezni ali 

poškodbe določenih predelov centralnega živčevja. Navzven se kažejo skladno s tem, 

kateri del možganske skorje je prizadet, zaradi česar razlikujemo več vrst disartrij: 

– kortikalna: posledica je prehiter ali prepočasen govor, prizadeti so tempo, ritem in 

melodičnost govora; 

– ekstrapiramidalna: kaže se kot zapozneli govorni razvoj, lahko je brbotav govor, 

manjka dinamičnosti, pretih ali preglasen, prizadet je tudi čas fonacije, ki je zelo 

kratek, zaradi česar mora pacient pogosto vdihniti, kar trga tekoč govor; 

– cerebralna: skandiniran govor, slabša izreka, ki gre na račun neusklajenih gibov 

govoril; 

– bulbarna: monoton govor; 

– pseudobulbarna: motnje v dihanju, izreki in tvorbi glasu, kakor tudi pri uskladitvi 

vseh gibanj govoril; 

– spastična: podobno kot jecljanje (Omerza, 1972: 219–220). 
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Tudi D. Žnidarič (1993: 66) navaja disartrije kot »govorne motnje, ki nastanejo kot 

posledica bolezni ali poškodb nekaterih predelov osrednjega živčnega sistema«. 

Jecljanje ali jecanje 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994: 360) navaja, da jecljati pomeni »govoriti s 

sunkovitim izgovarjanjem, ponavljanjem zlogov zaradi nepravilnega delovanja govorilnih 

mišic // pretrgano, s prekinitvami govoriti«. 

Slovenski medicinski slovar (2002: 400) opisuje jecljanje kot »motnjo govora zaradi 

krčevite koordinacijske motnje mišic, udeleženih pri govoru«. 

D. Žnidarič (1993: 65) pravi, da je jecljanje najbolj opazna govorna motnja, ki je v tesni 

povezanosti s celotnim otrokovim delovanjem in njegovim okoljem. Javno opazno je 

zaradi ponavljanja delov ali celih besed, podaljševanja glasov in zastojev v govoru. Ob tem 

se lahko pojavi strah, tiki, fiziološke reakcije (znojenje, rdečica, hitro bitje srca ...), 

izmikanje očesnemu stiku in drugo. 

M. Grobler (1985: 194–195) pravi, da sta pri tej motnji nepravilna ritem in tempo (hitrost) 

govorjenja. Vzrokov je veliko in niso pojasnjeni, vendar je eden izmed glavnih prirojeno 

ali pridobljeno nagnjenje za jecljanje ali pa neprimeren vpliv okolja, ki je tesno povezan s 

preveliko občutljivostjo, plašnostjo in splošnim reagiranjem otroka. Pri jecljavem otroku se 

pred govorjenjem ali med govorjenjem govorni organi nenadno skrčijo. Otrok poskuša 

med govorjenem premagati zastoj, venomer se trudi, da bi te krče premagal, ob tem pa mu 

večkrat poide sapa. Neskladje med dihanjem in govorjenjem je pogojeno s socialnimi 

situacijami, saj otrok po navadi ne jeclja ali jeclja manj, če je sam ali v pogovoru z 

domačimi. 

M. Grobler (1985: 196) posebej opozarja na pomembnost odnosa odraslih do takšnega 

načina govorjenja. Potrebno ga je sprejeti, od otroka ne zahtevati, da lepo pove, kar želi, 

saj se po navadi ne da, ker je kar koli narobe, ob tem pa se bo osredotočal samo na način 

govora in ne na vsebino. Zaradi tega se bodo težave vse bolj stopnjevale, napačni pogojni 

govorni refleksi se bodo utrjevali in lahko se zgodi, da se otrok kmalu zatikajočega 

govorjenja navadi. 
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Omerza (1972: 221) opisuje jecljanje kot zelo resno in navadno zelo trdovratno govorno 

motnjo, ki je tesno povezana z vsem človekovim organizmom, z načinom življenja, odnosi 

do soljudi in do samega sebe. Jecljanje se razvije že z najmanjšim povodom, a vzroki 

obstajajo že dalj časa. Zavestna stopnja jecljanja se oblikuje dalj časa in je skupek mnogih 

neugodnih otrokovih doživetij. Zaradi tega je v času govornega razvoja zelo pomemben 

ustrezen govorni model.  

2.3.2 Govorne hibe 

Periferne ali obkrajne govorne hibe so napake govornih organov ali njihovih funkcij. 

Organske napake v govorilih so predvsem v deformaciji ustne in nosne votline, v 

pomanjkljivih zobeh, pri napakah v trdem in mehkem ustnem nebu, a tudi v 

pomanjkljivem sluhu itd. (Omerza, 1972: 65). 

Funkcionalne napake nastanejo zaradi površne ali napačno priučene izreke nekaterih 

glasov ali glasovnih zvez. Vendar se pokažejo pri nekaterih perifernih hibah tudi centralni 

vplivi. 

2.3.2.1 Bebljanje ali dislalija 

D. Žnidarič (1993: 63) pravi, da so dislalije motnje artikulacije, ki zadevajo posamezne 

glasove in se kažejo v opuščanju, zamenjevanju glasov ali pomanjkljivi izreki. Prav 

opuščanje pa se deli glede na glas (črko), katere otrok ne zna povedati, in sicer na 

rotacizem (glas R), lambdacizem (glas L), kapacizem (glas K) in medzobni stigmatizem 

(izgovarjava sičnikov z jezikom med zobmi).  

Dislalija je v večini primerov povezana tudi z drugimi težavami, kot so slabo razvita 

motorika, slabše slušno in vidno sprejemanje in razločevanje, orientacija ter levičnost. 

Slovenski medicinski slovar (2002: 197) opisuje dislalijo kot govorno motnjo, ki nastane 

zaradi okvar govornih organov. 

M. Grobler (1985: 193–194) pravi, da je bebljanje ali dislalija motnja, ki se nanaša 

izključno na nezmožnost ali nepravilnost v izreki posameznih glasov. Je tudi najbolj 

pogosta motnja govora in se pojavlja v 10 do 20 % primerov. Pomembno je, da 

razlikujemo bebljanje kot razvojno stopnjo v otrokovem govoru in bebljanje kot govorno 
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motnjo. Razvojno bebljanje je povezano z razvojno težavo v izreki glasov pri dve- do 

triletnem otroku. Med dozorevanjem otroka se ta težava izgublja, v nasprotnem primeru (se 

nadaljuje po četrtem letu) pa gre za dislalijo ali motnjo v izreki glasov. 

M. Grobler (prav tam) tudi opozarja, da so dislalije lahko rezultat neugodnega vpliva 

okolja, saj so starši govorni model, katerega otrok želi čim bolj posnemati. V primeru, da 

model ni primeren, lahko pride do motnje. Prva izreka otroka je ljubka in nekateri starši jo 

posnemajo, s čimer samo utrjujejo navade napačne izreke. Tudi starši imajo lahko sami 

težave z izreko (pogrkovanje, sesljanje, šušljanje), zaradi česar obstaja večja verjetnost, da 

bo imel otrok podobne težave. 

2.3.2.2 Nosljanje ali rinolalija 

Nosljanje ali rinolalija se pojavi, če prehaja izdišni zrak pri govoru delno ali popolnoma 

skozi nos namesto skozi usta. Preko tega postane izreka vseh oralnih ali ustnih glasov 

nepravilna oz. ponosljana, kar hitro zaznamo s sluhom. Ob tem takoj začutimo tresljaje, če 

položimo prst na nos govorečega nosljavca. To govorno hibo imenujemo tudi odprto 

nosljanje. V nasprotnem primeru, če izdišni zrak prehaja delno ali sploh ne prehaja skozi 

nos, nosnike slabo ali jih sploh ne izgovarjamo in jih zamenjujemo z oralnimi ali ustnimi 

glasovi, to imenujemo zaprto nosljanje (Omerza, 1972: 147). 

Vzroki za odprto nosljanje so nekatere organske okvare kot npr.: paraliza mehkega neba, 

razne anomalije ali hipertrofije v žrelni votlini, deformacija mehkega neba (najpogosteje), 

ki je lahko prekratko ali brez jezička, kar je prirojena napaka. Takšne patološke 

spremembe ovirajo pri govoru dobro oblikovanje zapore v zanosju, zato so vokali in ustni 

soglasniki ponosljani (Omerza, 1972: 148). 

Vzroki zaprtega nosljanja so v zožitvi nosne votline. Zaprto nosljanje je redka govorna 

hiba, katero najhitreje spoznamo pri izgovarjavi nosnikov (m) in (n), ki bolj ali manj 

zvenita kot (b) in (d) (Omerza, 1972: 155). 

2.3.2.3 Brbotanje 

Omerza (1972: 170) pravi, da v primeru neurejenega razmerja med mislijo, ki jo hočemo 

izraziti, in njenim izgovorom, to pripelje do brbotanja. Brbotavec želi čim prej izreči čim 

več, zaradi česar se mu govor zatakne, podobno kot pri jecljanju. Zaradi prehitre izreke mu 
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primanjkuje izdišnega zraka, ki ga tudi ne zna ekonomično trošiti, zato prepogosto vdihuje 

in s tem še bolj poslabša svoj govor. 

M. Grobler (1985: 196) opisuje brbotanje kot govorno motnjo, pri kateri sta motena ritem 

in tempo govora. Posledica takšnega govora je delno ali popolnoma nerazumljiv govor 

zaradi nepopolne izreke, ponavljanja zlogov in besed, zavlačevanja samoglasnikov, 

»požiranja« glasov, zlogov in besed. Otrok se motnje ne zaveda. 

Otrok, ki nikoli ni dovolj pozoren na način govorjenja okolja (na slušne dražljaje), se bo 

govora naučil površno.  

S tem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Govor je sposobnost, ki je dana le ljudem in nobenemu drugem živemu bitju. Že na 

podlagi tega bi se lahko zavedali, kako pomemben je in kako unikatne nas naredi.  

V teoretičnem delu sem predstavila veliko različnih razlag govora. D. Sgerm (2004: 8) pa 

zelo dobro poveže bistvo govora in pomen vzgoje, ko pravi, da govor predstavlja socialno 

prilagoditev, saj si je nemogoče predstavljati ljudi brez sposobnosti razumevanja z 

govorom. Zaradi pomembnosti govora kot dejavnika v človeškem življenju nam ne sme 

biti vseeno, kako se bo razvijal in kakšno vlogo bo pri njem imela vzgoja. 

Vlogo staršev sem spoznala preko različnih avtorjev, od katerih L. Marjanovič Umek 

(2006: 12) pravi, da starši in drugi bolj izkušeni govorci uporabljajo govor, s katerim 

poimenujejo predmete, ljudi, vzpostavljajo odnose, govorijo slovnično pravilno – s tem 

ustvarjajo ustrezen model za usvajanje in učenje maternega jezika. 

V empiričnem delu sem raziskovala govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv 

staršev nanje. 

2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

2.1 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni, in sicer namenski.  

Spletne anketne vprašalnike sem preko elektronske pošte posredovala staršem predšolskih 

otrok iz različnih krajev po Sloveniji. Dobila sem 104 vrnjene vprašalnike, ki predstavljajo 

končni vzorec za obdelavo.  

Vzorec je vseboval 87 žensk (94 %) in 6 (6 %) moških. Največji delež, 48 vprašanih 

(52 %), je bil v starosti od 31 do 40 let, sledilo je 41 vprašanih (44 %) v starosti od 20 do 

30 let, najmanjši pa je bil delež anketiranih v starosti od 41 do 50 let, in sicer 4 vprašani 

(4 %). Med anketiranimi je bilo 56 anketirancev (60 %) z visoko izobrazbo, 20 
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anketirancev (22 %), ki so označili drugo (srednjo šolo, univerzo in doktorat) kot stopnjo 

izobrazbe in 17 anketirancev (18 %) z višjo stopnjo izobrazbe. 

2.2 Metoda raziskovanja 

Uporabila sem kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem pridobila z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval trinajst 

vprašanj, in sicer osem vprašanj zaprtega in pet vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik je bil v 

spletni obliki in tudi odgovori staršev so se z reševanjem zbirali na spletni strani.  

Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden skladno z zahtevami Zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/1999). 

Pri statistični obdelavi podatkov sta mi bila v pomoč programa Microsoft Word in 

Microsoft Excel. Pridobljene podatke in ugotovitve sem prikazala z grafi. 

3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

V diplomskem delu želim predstaviti najpogostejše govorno-jezikovne motnje 

predšolskega otroka, ugotoviti, kako starši vplivajo na govorni razvoj predšolskega otroka 

ter v kolikšni meri so seznanjeni z govornimi motnjami, njihovimi oblikami in možnimi 

ukrepi za omilitev ali preprečenje teh motenj. 

4 PREDVIDEVANJA 

P 1: Večina staršev ni dobro seznanjena z najpogostejšimi govorno-jezikovnimi 

motnjami. 

P 2: Najpogostejši govorno-jezikovni motnji predšolskih otrok sta dislalija in jecljanje. 

P 3: Starši niso dobro seznanjeni z možnimi ukrepi za omilitev ali preprečenje 

govorno-jezikovnih motenj. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PO PREDVIDEVANJIH 

V prvem vprašanju me je zanimalo, ali starši menijo, da so seznanjeni z najpogostejšimi 

govorno-jezikovnimi motnjami v predšolskem obdobju. 

Graf 1: Mnenje staršev o tem, koliko so seznanjeni z najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami. 

Iz grafa je razvidno, da 55 staršev oz. 53 % vseh vprašanih meni, da ni seznanjenih z 

najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami predšolskih otrok. 6 staršev oz. 6 % vseh 

vprašanih jih meni, da nikakor niso seznanjeni z najpogostejšimi govorno-jezikovnimi 

motnjami v predšolskem obdobju, medtem ko 9 staršev oz 8 % vseh vprašanih meni, da so 

zelo seznanjeni z najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami predšolskih otrok. 34 

staršev oz. 33 % vseh vprašanih pa meni, da so še kar seznanjeni z najpogostejšimi 

govorno-jezikovnimi motnjami svojih otrok. 

Menim, da so rezultati dober pokazatelj realnega stanja, saj je têrmin govorno-jezikovne 

motnje staršem v večini neznan, a se ob razčlenitvi omenjenega têrmina na same motnje, 

večini staršev stvar razjasni. 
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V drugem vprašanju so starši označili, katere govorno–jezikovne motnje poznajo. Na to 

vprašanje so odgovarjali samo tisti starši, ki so na prvo vprašanje odgovorili pritrdilno. 

Ostali so nadaljevali s 4. vprašanjem. 

Največ, 27 staršev oz. 63 % vseh vprašanih, pozna artikulacijske motnje (napačna izreka 

glasov, izpuščanje, popačenje, zamenjava glasov, nosljanje, bebljanje ...), sledi 8 staršev 

oz. 18 % vseh vprašanih, ki poznajo motnje branja in pisanja (disgrafija, disleksija, 

legastenija, diskalkulija ...), temu sledi 6 staršev oz. 14 % vseh vprašanih, ki poznajo 

jezikovne motnje (nerazvit govor, slabo razvit govor, disfazija ...), 2 starša oz. 5 % vseh 

vprašanih pozna motnje govornega ritma in tempa (jecljanje, brbotanje), motnje glasu 

(hripavost, disfonija, afonija ...) pa so staršem neznane, saj teh motenj ni označil nihče. 

Graf 2: Govorno-jezikovne motnje, ki jih starši poznajo. 

S tem in naslednjim vprašanjem sem pridobila odgovore, s katerimi je prvo predvidevanje 

zavrnjeno. Starši predšolskih otrok so dobro seznanjeni z najpogostejšimi govorno-

jezikovnimi motnjami, čeprav sami ne menijo tako, kot je razvidno iz prvega vprašanja. 
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Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da bo največ staršev poznalo motnje 

govornega ritma in tempa. Menim, da so slednje ene izmed bolj opaznih v sami 

komunikaciji. 

Pri tretjem vprašanju sem starše prosila, da napišejo govorno-jezikovno motnjo, ki se po 

njihovem mnenju najpogosteje pojavlja v predšolskem obdobju otroka. Zapisali so 

naslednje: 

1. »Težave pri izgovarjanju črke r.« 

2. »Izgovarjava črke l in r.« 

3. »Artikulacijska motnja.« 

4. »Izgovarjava glasu r, zamenjava glasov k (c) in t.« 

5. »Jezikovne motnje.« 

6. »Izgovarjava (ali pa sploh še ne) šumnikov, sičnikov in črke l ter r.« 

7. »Neizgovarjava r-ja, sičniki, šumniki, menjava vokalov.« 

8. »Poznejši razvoj govora, težave z izgovorom posameznih črk- r, s, š, č ...« 

9. »Rotacizem.« 

10. »Črka r, jecljanje.« 

11. »Napačno izgovarjanje glasov.« 

12. »Zamenjava glasov.« 

13. »Jecljanje.« 

14. »Izgovarjava črk r, l, v, š, č, ž.« 

15. »Seslanje.« 

16. »Artikulacijska motnja (namesto r-ja otrok reče l ali pa črko spusti).« 

17. »Neizgovarjava določenih črk, npr. r.« 

18. »Jezikovne.« 

19. »Jecljanje, izpuščanje črk, sesljanje, nezmožnost izgovarjave črke r.« 

20. »Motnje branja in pisanja.« 

21. »Izgovarjava določenih vokalov in jecljanje.« 

22. »Disleksija.« 

23. »Popačenje.« 

24. »Bebljanje, jecljanje.« 

25. »Seslanje, jecljanje, zamenjava j/l/r.« 

26. » Vse motnje, razen motenj glasu.« 
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S temi odgovori lahko potrdim drugo predvidevanje, saj dokazujejo, da sta 

dislalija/bebljanje in jecljanje najpogostejši govorno-jezikovni motnji v predšolskem 

obdobju. 

Rezultati me niso presenetili, saj menim, da sta rotacizem in jecljanje tudi splošno najbolj 

razširjeni govorno-jezikovni motnji. Menim, da je razlog za to, naraščanje zahtevnosti 

izgovarjave, za katero je potrebna usklajenost različnih dejavnikov. 

Tudi slovenski raziskovalki B. Globačnik (1999: 13) in M. Grobler (1985: 193) navajata 

zgoraj omenjene motnje kot najpogostejše v predšolskem obdobju. 

Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, ali starši menijo, da so pomemben dejavnik v 

govorno-jezikovnem razvoju otroka.  

Graf 3: Mnenje staršev o tem, ali so pomembni dejavnik v govorno-jezikovnem razvoju otroka. 

Kot je razvidno iz grafa 78 staršev oz. 76 % vseh vprašanih meni, da so zelo pomemben 

dejavnik v govorno-jezikovnem razvoju. 24 staršev oz. 23 % vseh vprašanih meni, da so še 

kar pomembni dejavnik in samo 1 starš oz. 1 % vseh vprašanih meni, da niti ni pomemben 

dejavnik v govorno-jezikovnem razvoju otroka. 

Menim, da je rezultat pokazatelj pozitivne prihodnosti za predšolske otroke, saj je in bo 

družina prvo okolje, kjer se vse začne in razvija. 
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McLean (1999; nav. po Andrejc, 2011: 22) v raziskavi dokazuje, da otroci v svoj govor 

vnašajo elemente, ki jih dobijo v družinskem okolju. 

 

V petem vprašanju me je zanimalo, kaj menijo starši, da bi lahko naredili za omilitev ali 

odpravo govorno-jezikovnih motenj. Odgovori so bili sledeči: 

1. »Otroka na lep način popravljamo (ko on izgovori besedo in je narobe, potem jo 

mi ponovimo na pravi način za njim).« 

2. »Pravilen govor, jasna izreka, popravljanje napak s ponavljanjem pravilne 

izreke.« 

3. »Lastno pravilno govorjenje, opominjanje otroka.« 

4. »Več pogovarjanja, branja knjig, poslušanja pravljic, jezikovne vaje.« 

5. »Če je motnja huda, potem je potrebna obravnava strokovnjaka, drugače pa 

lahko kot starši usmerjamo otroke k pravilni izgovarjavi in rabi besed, nikakor pa 

jih k temu ne prisilimo, če že motnjo imajo.« 

6. »Čim več vaj in jasen govor z otrokom.« 

7. »Govorimo pravilno z otrokom – se ne pačimo.« 

8. »Pogovor in opazovanje.« 

9. »Čim več komunikacije ter obiskovanje logopeda.« 

10. »Striktno popravljanje govora, vaja, nenazadnje logoped.« 

11. »Branje knjig, petje pesmic, govorjenje z otrokom kot z odraslo osebo, brez 

pomanjševalnic.« 

12. »Čim več pogovora z otrokom, razlage, opisovanje stvari ...« 

13. »Z otrokom se čim več pogovarjati, če so motnje že, pravočasno poiskati pomoč 

kvalificiranega logopeda.« 

14. »Natančno opazovanje, zgodnje odkrivanje in po potrebi vključitev specialista.« 

15. »Poiščeš pomoč strokovnjaka, otroka spodbujaš in se na njegove težave 

pravilno odzivaš.« 

16. »Poskušam otroka čim bolj spodbujati, govoriti razločno, ampak ga vseeno ne 

premočno popravljati.« 

17. »Delo po logopedovih navodilih, čustvena opora otroku.« 

18. »Se trudim po svojih močeh; popravljamo.« 

19. »Ga peljemo k logopedu.« 

20. »Branje, petje, pogovor, vaje ipd.« 
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21. »Da sami čim bolj pravilno izgovarjamo besede in včasih popravimo otroka (ne 

pa za vsako nepravilno izrečeno besedo in ves čas).« 

22. »Gibanje jezička, ponavljanje besed, branje pravljic.« 

23. »Spremljanje otroka k logopedu in vaje doma.« 

24. »Se posvetujemo s strokovnjakom in delamo doma po njegovih navodilih.« 

25. »Branje knjig, pogovor, komunikacija na 1001 način ...« 

26. »Gremo čim prej k logopedu.« 

27. »Gremo do specialista, pa tudi sami se moramo truditi.« 

28.»Veliko pogovarjanja, spraševanja, točnih odgovorov otroku, opisovanja, 

pripovedovanja.« 

29. »Govorni vzorec in spodbuda.« 

30. »Slovnično pravilna izreka besed že od rojstva, popravljanje morebitnih 

napak.« 

31. »Pravilna izgovarjava, ne norčevanje, ampak spodbujanje ob (ne)uspehih.« 

Rezultati so me popolnoma presenetili, saj kažejo na široko poznavanje staršev o ukrepih 

pri govorno-jezikovnih motnjah. Nisem pričakovala tolikšne seznanjenosti staršev z 

možnimi ukrepi. 

Bohannon in Stanowicz (1988; nav. po Marjanovič Umek, 2006: 129) sta ugotovila, da 

otroci pogosto ponavljajo izjave svojih staršev, kadar ti pravilno popravijo njihovo 

slovnično nepravilno izjavo. Vendar pa starši najpogosteje razumejo tudi nepopolne in 

slovnično nepravilne izjave svojih otrok, zato pogosteje popravljajo neresnično vsebino kot 

nepravilno slovnično strukturo. 

Pelegrini in Galda (1998; nav. po Marjanovič Umek, 2006: 131) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da ponavljanje in razširjanje otrokovih izjav le-tega spodbuja k nadaljnjemu 

sodelovanju v govorni interakciji ter predstavlja kontekst, v katerem sliši nove besede in 

jih lahko rabi v povezavi z že usvojenimi. Razširjanje otrokovih izjav med skupnim 

branjem spodbuja različne vidike njegovega govornega razvoja, kot sta npr. usvajanje 

slovnice jezika in rast besednjaka. 

M. Grobler (1985: 196) pa opozarja na pozornost staršev in drugih odraslih na odstopanja 

v govornem izražanju otroka ter izpostavlja, da je v primeru odstopanja treba poiskati 

ustrezno strokovno pomoč.  
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Pri šestem vprašanju sem starše spraševala, ali ima oz. je imel njihov otrok govorno-

jezikovno motnjo. 

Graf 4: Odgovori staršev na vprašanje, ali je njihov otrok imel govorno-jezikovno motnjo. 

Graf prikazuje, da otroci 69 staršev, kar je predstavljalo 74 % vseh vprašanih, nimajo oz. 

niso imeli govorno-jezikovne motnje. Približno četrtina otrok anketiranih staršev, 24 oz. 

26% vseh vprašanih, pa ima oz. je imela govorno-jezikovno motnjo. 

Rezultat me je presenetil, saj sem pričakovala višji odstotek tistih, katerih otroci imajo oz. 

so imeli govorno-jezikovno motnjo. Menim, da je veliko otrok, ki imajo zasnove za razvoj 

govorno-jezikovnih motenj, a se v govorno-jezikovnem razvoju ne razvijejo. 

Tisti starši, ki so odgovorili pritrdilno, so zapisali, katero govorno-jezikovno ima oz. je 

imel njihov otrok. Našteli so naslednje: 

1. »Ne zna izgovoriti črke r, sesljanje.« 

2. »Slabo izgovarjavo šumnikov, r.« 

3. »Težave z izgovarjavo črke l in r.« 

4. »Slabo razvit govor, nerazločen.« 

5. »Sin je zelo pozno govoril (po tretjem letu), izpuščanje glasov, težava z r ...«  

6. »Artikulacijske motnje, jezikovne motnje – otrok s posebnimi potrebami.«  

7. »Jecljanje.«
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8. »Zamenjevanje zlogov, ne reče r, težave s spreminjanjem besed (skloni, spreganje).« 

9. »Nosljanje, jecljanje.« 

10. »Izpuščanje, menjanje glasov, izgovarjava črke r.« 

11. »Do treh let ni govoril.« 

12. »Sičniki, šumniki, r.« 

13. »Napačna izreka glasu r.« 

14. »Artikulacijske, težave z r.«  

15. »Izgovorjava l namesto r.«  

16. »Slabo razvit govor (star je 26 mesecev).« 

Menim, da odgovori niso presenetljivi, saj je rotacizem ena od najbolj znanih in pogostih 

govorno-jezikovnih motenj. 

 

Na prvo podvprašanje 6. vprašanja so odgovarjali samo tisti starši, ki so na 6. vprašanje 

odgovorili pritrdilno.  

 

V prvem podvprašanju me je zanimalo, na kakšen način so se starši seznanili z govorno-

jezikovnimi motnjami oz. značilnostmi govorno jezikovnih motenj. Odgovori so bili 

raznoliki: 

1. »Ne eno, ne drugo prav preveč, ker je izzvenelo samo od sebe dovolj hitro.« 

2. »Nisem se še podrobneje ukvarjala s tem.« 

3. »Pri strokovnjaku.« 

4. »Na spletu in pri logopedinji.« 

5. »Ne še.« 

6. »Obiskali smo logopeda.« 

7. »Da.« 

8. »Znakov nismo preverjali na spletu, temveč smo ga pri 3,5 letih prijavili k 

logopedu.« 

9. »Bolj sem se poglobila.« 

10. »Nič od tega.« 

11. »Poglobila v otroka in posvet pri zdravniku.« 

12. »Ne.«
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13. »Pogovor s pediatrom.« 

14. »Splet, knjige, obisk logopedinje.« 

15. »Splet, specialna pedagoginja, logoped.« 

16. »Pogovorila sem se s pediatrinjo in prijatelji s podobnimi težavami.« 

17. »Bolj v motnjo.« 

18. »Splet, pogovor z vzgojiteljicama, naročeni na razvojni posvet pri pediatru.«  

D. Žnidarič idr. (2009: 49) so v svoji raziskavi zapisali, da so ugotovili statistično 

pomembno povezanost med izobrazbo staršev in željo po pridobivanju dodatnih 

informacij. Starši z višjo izobrazbo kažejo manjši interes po pridobivanju novih informacij. 

Na osnovi dobljenih rezultatov so sklepali naslednje: 

– da so starši z visoko izobrazbo prepričani, da že imajo dovolj informacij: 

– da si lahko te informacije pridobijo sami na različne načine (literatura, internet ...); 

– da so prezaposleni in nimajo časa; 

– da ob vsej skrbi za otroka (pogoste bolezni in druge zdravstvene težave) ne zmorejo 

dodatnih obremenitev; 

– da so prepričani, da se »bo govor razvil in bo otrok še preveč govoril.« 

Omenjena raziskava nakaže tudi razloge za raznolikost odgovorov iz moje raziskave. 
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V drugem podvprašanju 6. vprašanja me je zanimalo, ali so se v primeru motnje 

posvetovali s strokovnjakom. 

Graf 5: Delež staršev, ki se je v primeru motnje posvetoval s strokovnjakom. 

Pričakovano se je 18 staršev, kar je predstavljajo 78 % vseh vprašanih, posvetovalo s 

strokovnjakom, 5 staršev oz. 22 % vseh vprašanih pa tega ni storilo. 

Preko vseh zgornjih odgovorov je tretje predvidevanje zavrnjeno, saj so starši dobro 

seznanjeni z možnimi ukrepi, ki se izvajajo za omilitev ali preprečenje govorno-jezikovnih 

motenj. 

Menim, da je to pozitiven pogled za prihodnost, saj s tem, ko se starši posvetujejo s 

strokovnjakom, le-tega uzavestijo kot člen v otrokovem razvoju. 

M. Grobler (1985: 196) navaja logopeda kot najbolj ustrezno strokovno pomoč za otroke s 

težavami in motnjami v govoru. 

V sklopu podvprašanja me je zanimalo, kdo je bil ta strokovnjak in kaj jim je svetoval: 

1. »Logopedinja, ki je svetovala le veliko pogovora in potrpljenja.« 
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2. »Logoped, začel je hoditi na terapije, ki so bile na žalost samo na 3–4 mesece in je 

bilo vse neučinkovito. Kasneje smo poiskali pomoč druge logopedinje, pri kateri je 

bila obravnava na 14 dni, ta terapija je zelo pomagala.« 

3. »Psihoterapevt, logoped.« 

4. »Dr. Kušej Jošt in drugi terapevti (čim bolj pravilna izgovarjava, ponavljanje ...).« 

5. »Pediater.« 

6. »Defektologinja – logopedinja, da še naprej jasno razločno govorimo z njo, ne 

popravljamo ali drugače krivimo otroka, stigmatiziramo in da še ni presegla 

časovnega mejnika za razvoj.« 

7. »Logoped – pregled in svetovanje – vaje in čas.« 

8. »Napotil naju je k logopedu.« 

9. »Logoped, za enkrat vaje, otrok ima še precej časa, da to usvoji.« 

10. »Logoped, vaje za pravilno izgovarjavo.« 

11. »Logopedinja, da ga ne smem popravljati, da moram samo povedati, kako se 

pravilno izgovori.« 

Domnevala sem, da bo večina staršev odgovorila, da je logoped/-inja tisti/-a, h kateremu 

jih je strokovnjak napotil, zato me je pri sedmem vprašanju zanimalo, ali menijo, da so 

dovolj seznanjeni z delom logopeda. 

Graf 6: Mnenje staršev o svoji seznanjenosti z delom logopeda.
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Po pričakovanjih 48 staršev, kar je predstavljalo 52 % vseh vprašalnih, niti ni seznanjeno z 

delom logopeda, 2 starša oz. 2% vseh vprašanih pa nikakor ne. Še kar seznanjenih je 37 

staršev, kar je predstavljalo 40 % vseh vprašanih, medtem ko je 5 staršev oz. 5 % vseh 

vprašanih zelo seznanjenih z delom logopeda.  

Menim, da bi bilo potrebno, da se starši bolj seznanjajo z delom logopeda, saj so to 

strokovnjaki za govorno-jezikovni razvoj. 

N. Žemva (2011: 154) opisuje osnovno delovanje logopedov. Logopedi običajno 

obravnavajo govorne motnje na osnovi funkcionalnih odstopanj, kar zlasti velja za motnje 

artikulacije. Logopedi tako ocenijo vrsto motnje in se s starši dogovorijo za način 

obravnave ter sprejemajo tudi odločitve obravnave glede na njegove cilje. 

D. Bijelić (2011: 18) poudarja pomembnost vprašalnikov za starše v procesu ocenjevanja 

otrokovega govora, saj so izjemno dragoceni, in tudi samega sodelovanja staršev, saj tako 

postanejo partnerji v diagnostičnem procesu in ne le opazovalci tega, kaj se dogaja z 

njegovim otrokom; veliko povedo logopedom o otroku in njegovi družini ter lahko služijo 

kot dobro izhodišče. Avtorica tudi navaja namen logopedske obravnave, ki je optimizirati 

otrokovo sposobnost za uspešno komunikacijo in senzibilizacijo družine za otrokove 

razvojne potrebe. Strategije dela z otrokom in družino so usmerjene v krepitev pogostosti 

in kompleksnosti otrokove komunikacije. 
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Pri osmem vprašanju me je zanimalo, ali se starši strinjajo, da bi moralo biti v vsakem 

vrtcu sistemizirano delovno mesto logopeda. 

Graf 7: Mnenje staršev po sistemiziranosti delovnega mesta logopeda v vrtcu. 

Odgovori staršev so bili raznoliki, vendar se je velika večina zelo strinjala, in sicer 38 

staršev, kar je 41 % vseh vprašanih, 31 staršev, kar je 34 % vseh vprašanih, pa še kar 

strinjala. 21 staršev, kar je 23 % vseh vprašanih, meni, da ni potrebe po sistemizaciji 

logopeda v vrtcu, 2 starša oz. 2 % vseh vprašanih pa nikakor ne vidita potrebe po tem. 

Veseli me, da prevladuje mnenje, da je to potrebno, saj tudi sama menim, da je delo 

logopeda zelo pomembno in v vrtcu tudi potrebno.  

Bone (2004; nav. po Doberšek, 2008: 35) omenja dejavnosti, ki nakazujejo na sodelovanje 

vrtca, staršev in logopeda. Pravi, da se včasih vodstvo kakšnega vrtca, ki nima zaposlenega 

logopeda, odloči in na roditeljski sestanek ali kakšno podobno srečanje s starši in 

vzgojitelji povabi tudi logopeda, kateri lahko odgovori na različna vprašanja in dileme 

glede govorno-jezikovnega razvoja otroka. 

B. Doberšek (2008: 60) v rezultatih svoje raziskave navaja mnenje staršev, katerih otroci 

so vključeni v vrtec, ki ima zaposlenega logopeda. Starši največjo prednost za njihovega 

otroka vidijo v tem, da odnos logoped – otrok postane bolj sproščen.  
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Pozitivno se jim zdi tudi to, da logoped lahko spremlja otrokov razvoj daljše obdobje, kar 

mu je v veliko pomoč pri delu z otrokom, da se lahko otroku individualno posveti vsaj 

enkrat tedensko in da se lahko posvetuje z vzgojiteljico. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Raziskava je pokazala, da starši menijo, da niso dobro seznanjeni z govorno-jezikovnimi 

motnjami, kljub temu pa so najbolj seznanjeni z artikulacijskimi motnjami. V nadaljevanju 

je raziskava pokazala tudi, da čeprav večina otrok anketiranih staršev nima oz. ni imela 

govorno-jezikovne motnje, so starši dobro seznanjeni z ukrepi in s strokovnjaki, na katere 

se lahko obrnejo po pomoč. Veseli me tudi, da večina staršev meni, da bi moralo biti v 

vsakem vrtcu sistemizirano delovno mesto za logopeda, saj sem tudi sama takšnega 

mnenja. 

Čeprav je raziskava zavrnila prvo in tretje predvidevanje, me to veseli, saj pomeni, da se 

starši izobražujejo, si medsebojno pomagajo in iščejo najboljše poti za ustrezen govorno-

jezikovni razvoj otroka oz. najboljše poti za omilitev že nastalih govorno-jezikovnih 

motenj. Bistveno spoznanje je, da se zavedajo, da so prav oni tisti prvi in najpomembnejši 

govorni model za otroka. 

Kot bodoča vzgojiteljica bom sodelovala pri govorno-jezikovnem razvoju predšolskih 

otrok, zato sem se vprašala, kako se lahko aktualna situacija izboljša. Menim, da bi k 

izboljšanju situacije pripomogli z ustreznimi strokovnimi izpopolnjevanji pedagoških 

delavcev, posebno vzgojiteljic in z delavnicami, seminarji in podobnimi načini 

izobraževanja, ki bi starše seznanili z delom strokovnjakov na tem področju in z 

najnovejšo strokovno literaturo.  
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V. PRILOGA 

Anketni vprašalnik za starše predšolskih otrok. 
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Spoštovani! 

Sem Mojca Bilban, absolventka Pedagoške fakultete, smer Predšolska vzgoja. Odločila 

sem se napisati diplomsko delo z naslovom Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok 

in vpliv staršev nanje, zato Vas prosim za pomoč. S svojimi odgovori boste pripomogli k 

raziskovalnemu delu diplomskega dela. Že vnaprej se Vam zahvaljujem za namenjen čas 

in dobro voljo.  

S spoštovanjem, 

Mojca Bilban. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 

1. Ali ste seznanjeni z najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami v predšolskem 

obdobju (obkrožite ustrezen odgovor)? 

a) Da, zelo. 

b) Da, še kar. 

c) Niti ne. 

č)   Nikakor ne. 

2. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, nadaljujte s tem vprašanjem, v 

nasprotnem primeru nadaljujte s 4. vprašanjem. 

Katere govorno-jezikovne motnje pa poznate (obkrožite ustrezen odgovor)? 

a) Artikulacijske motnje (napačna izreka glasov, izpuščanje, popačenje, 

zamenjava glasov, nosljanje, bebljanje …). 

b) Jezikovne motnje (nerazvit govor, slabo razvit govor; disfazija …). 

c) Motnje govornega ritma in tempa (jecljanje, brbotanje). 

č)  Motnje glasu (hripavost, disfonija, afonija ...). 

d) Motnje branja in pisanja (disgrafija, disleksija, legastenija, diskalkulija ...). 

3. Napišite, katera govorno-jezikovna motnja se glede na Vaše izkušnje najpogosteje 

pojavlja v predšolskem obdobju otroka? 

__________________________________________________________________ 

4. Ali menite, da ste pomemben dejavnik (govorni model) v govorno-jezikovnem razvoju 

otroka (obkrožite ustrezen odgovor)? 

a) Da, zelo. 

b) Da, še kar. 

c) Niti ne. 

č)   Nikakor ne.  
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5. Kaj lahko kot starši naredite za omilitev ali odpravo govorno-jezikovnih motenj? 

 

 

 

 

6. Ali ima oz. ali je imel tudi Vaš otrok govorno-jezikovno motnjo?  

Če ste na vprašanje odgovorili pritrdilno, navedite, katero. 

 

6. a Ali ste preverili »znake« motnje le na spletu ali ste se bolj poglobili v motnjo Vašega 

otroka? 

 

 

6. b Ali ste se posvetovali s strokovnjakom? Kdo je bil to in kaj Vam je svetoval? 

 

 

 

7. Ali menite, da ste dovolj seznanjeni z delom logopeda? 

a) Da, zelo. 

b) Da, še kar. 

c) Niti ne. 

č)   Nikakor ne. 

8. Ali se strinjate, da bi moralo biti v vsakem vrtcu sistemizirano tudi delovno mesto 

logopeda? 

a) Da, zelo. 

b) Da, še kar. 

c) Niti ne. 

č)   Nikakor ne. 
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9. Spol (obkrožite ustrezen odgovor) 

Moški Ženski 

10. Starost (obkrožite ustrezen odgovor) 

a) 20–30 let. 

b) 31–40 let. 

c) 41–50 let. 

č)   50 let in več. 

11. Izobrazba (obkrožite ustrezen odgovor) 

 Višja Visoka     Drugo:   


