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POVZETEK  

V diplomskem delu sem raziskala vso pomembno literaturo, ki se nanaša na socialno 

anksiozne učence z govornimi motnjami.  

Izhajala sem iz pojma anksioznost in na ta način opredelila socialno anksioznost. 

Obstajajo različne opredelitve obeh pojavov. Pa vendar lahko strnemo, da o socialni 

anksioznosti govorimo takrat, ko posameznik v socialnih situacijah doživlja strah, napetost. 

Ima občutek, da ga okolica vrednosti, ocenjuje in da sam ne bo zmogel zadovoljiti njihovih 

standardov. Boji se in pričakuje kritiko, grajo, posmeh za svojo socialno predstavitev, nastop. 

O govornih motnjah pa govorimo takrat, ko je govor osebe toliko drugačen od govora njene 

okolice, da so ljudje bolj pozorni na to, kako oseba govori, kot pa kaj govori. Pri opredelitvi 

govornih motenj sem več prostora namenila eni izmed težjih in bolj opaznih govornih 

motenj, jecljanju.  

Raziskave in izkušnje strokovnjakov kažejo, da osebe z govornimi motnjami v 

socialnih situacijah občutijo več strahu, tesnobe in nezaupanja v svoje verbalne sposobnosti 

kot osebe brez teh motenj. Strah je lahko tako intenziven, da osebo ovira na vseh področjih 

njenega delovanja – na telesnem, kognitivnem, čustvenem in vedenjskem. Učencem, katere 

omenjam skozi celotno diplomsko delo, je potrebno celostno pomagati in jih tako tudi 

obravnavati – v šoli in doma. Zbrala sem nekaj nasvetov za učitelje in starše.  

Kot obogatitev sicer teoretičnega diplomskega dela sem v delu predstavila tudi 

standardizirano lestvico za ugotavljanje anksioznosti, namenjeno adolescentom v Sloveniji. 

Zasnovala jo je Melita Puklek Levpušček, ki se pri nas s socialno anksioznostjo mladih najbolj 

intenzivno ukvarja. Lestvica ima ime Lestvica socialne anksioznosti za asolescente (LSAA).  

Osebe z govornimi motnjami pa lahko poiščejo pomoč tudi pri Društvu za pomoč 

osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, ki deluje v Ljubljani. Društvo sprejema člane iz 

celotne Slovenije, do sedaj jih ima v svojih vrstah že preko 350. V diplomskem delu sem 

predstavila, po kom društvo nosi svoje ime, kakšni so nameni in cilji njihovega delovanja ter 

katerih pet programov ponuja svojim članom.  

 

Ključne besede: socialna anksioznost, simptomi,  govorne motnje, jecljanje, pomoč učencem  



 
 

ABSTRACT 

The diploma thesis presents all important literature that deals with socially anxious 

children who have speech disorders.  

The term social anxiety is defined based on anxiety in general. There are different 

interpretations of both terms. But the fact is that we talk about social anxiety when a person 

experiences fear, tension in social situations. He has a feeling that others value and test him 

whereas he will not be able to meet their standards. He is afraid and expects criticism, 

reprimand, ridicule for his performance. On the other side we talk about speech disorders 

when a person's speech is different from other people's speech. These other people pay 

more attention to how he speaks instead of what he says. When presenting speech 

disorders more attention is given to one of the hardest and most obvious disorders – 

stuttering.  

Experts' researches and experience show that in social situations people with speech 

disorders experience more fear, tension and mistrust in their verbal abilities as those 

without these disorders. Fear can be so intensive that it causes problems on all other areas – 

such as physical, cognitive, emotional and behavioural. Pupils who are mentioned thorought 

my diploma thesis need constant help and treatment at school and at home. I have gathered 

some advice for teachers as well as for parents. 

As an addition to the theoretical part the thesis also introduces Social Anxiety Scale 

for Adolescents (LSAA). It was carried out by Melita Puklek Levpušček, who is intensively 

involved in social anxiety among youth.  

People with speech disorders can find help at Vilko Mazi Society for helping those 

with speech disorders which is situated in Ljubljana. People from all over Slovenia can 

become its members. There are 350 members in the society at the moment. The thesis gives 

information about the founder of the society, its purposes and goals as well as about five 

different programmes it offers. 

Key words: social anxiety, symptoms, speech disorders, stuttering, personal help        
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1     UVOD   

 Tema in problem moje diplomske naloge nosita naslov Socialna anksioznost pri učencih z 

govornimi motnjami. Želela sem si teme, ki me zanima in ob kateri se lahko  veliko naučim. 

Izbrana tema mi je dala oboje – z veseljem in zanimanjem sem brskala ter prebirala 

literaturo in izziv, hkrati pa sem v temi videla izziv, saj sem se vsak dan pisanja naloge naučila 

veliko novega. Tekom štirih let študija sem si pridobila obilico uporabnega znanja, a vseeno 

sem imela občutek, da obravnavano temo poznam nekoliko manj. 

Večkrat sem sama pri sebi že razmišljala, da se v šoli najbolje znajdejo učenci, ki so 

govorno spretni. Tisti, ki se ne bojijo učiteljevih vprašanj (v šolski klopi ali pri spraševanju za 

oceno), ki s sošolci z lahkoto navežejo stik, ki radi govorijo, so pri tem sproščeni, niso pa 

vsiljivi, nesramni ali klepetavi. Kaj pa učenci, ki jim govor predstavlja težavo? Ali je nujno, da  

kaj manj znajo? Je prav, da pri ustnem spraševanju dobijo slabšo oceno? Ali to pomeni, da si 

ne želijo prijateljstev s sošolci? Kdaj je učenec samo sramežljiv in kdaj je potrebno ukrepati? 

Med pisanjem naloge sem želela opredeliti ključne pojme, poznavanje katerih je 

pomembno za lažje razumevanje tematike. Cilj diplomske naloge je tako pojasniti pojme 

anksioznost, socialna anksioznost, komunikacija, govorne motnje in jecljanje ter poiskati 

povezavo med njimi. Problem naloge sem zastavila v obliki naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

- Kdaj govorimo o socialni anksioznosti? 

- Kako (na kakšne načine) se socialna anksioznost izraža pri posameznikih?  

- So učenci z govornimi motnjami bolj izpostavljeni pojavu (socialne) anksioznosti kot 

učenci brez motenj? 

- Na kakšne načine lahko strokovnjaki v šoli pomagajo tem učencem? 

Da sem diplomsko nalogo zapisala, sem uporabila metodo sistematičnega pregleda 

literature in virov na obravnavano temo. Brskala sem tako po domači kot po tuji literaturi. 

Ob tem sem spoznala, da se tuji avtorji z omenjeno temo ukvarjajo že dalj časa, poglobljeno, 

usmerjeno.  

Naloga je resda teoretična, a vsebuje tudi uporabno vsebino – kako učencem pomagati? 

Zbrala sem nekaj nasvetov, ki pa naj predstavljajo tudi spodbudo za iskanje in premislek o še 

več in o še boljših rešitvah in načinih pomoči v bodoče.  
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2    ANKSIOZNOST 

Najprej je potrebno pojasniti, kaj je anksioznost. Različni avtorji jo različno opredeljujejo. 

Slovenska avtorja, psihiatra, Tomorijeva in Ziherl sta v svojem delu Psihiatrija zapisala, da je 

anksioznost usklajen spoznavni, čustveni, fiziološki in vedenjski odgovor na določeno 

situacijo, nevarnost – na dejansko ali grozečo (Tomori in Ziherl, 1999).  

Po klasifikaciji duševnih motenj DSM–IV (House, 1999) je opredeljena kot pretirana in 

nerealistična tesnobnost, zaskrbljenost ter s tem povezana pričakovanja. Strah različnih oblik 

in intenzivnosti je najpomembnejši simptom anksioznih motenj. Med le-te po DSM-IV 

uvrščamo splošno anksioznost, napad panike, obsesivno kompulzivne motnje in fobije 

(Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2006). Strah je čustvo, ki predstavlja normalno 

čustveno reakcijo na realno zaznano nevarnost. Zmeren strah poveča našo vedenjsko 

učinkovitost, premočan strah pa nas ohromi (Marentič Požarnik, 2008). Strah je reakcija na 

neko dejansko prisotno nevarnost. V primerjavi s strahom pa anksioznost izhaja iz 

pričakovane situacije (in ne iz dejanske). Strah traja krajši čas kot anksioznost – ko realna 

situacija izveni, nas ni več strah, se pomirimo (Hribar in Magajna, 2011).  

 Obstajajo različne definicije anksioznosti, avtorji pa v njih poudarjajo predvsem 

neopredeljenost in neprijetnost tega čustvenega stanja.  

Avtorica Marentič Požarnik (2008) opredeli anksioznost kot razmeroma trajen občutek 

tesnobe, zaskrbljenosti, nelagodja, napetosti, ki ga človek ima v sebi, ga nosi s seboj – čeprav 

ni neposredno ogrožen! Človek, ki je anksiozen, določeno mero napetosti, vzburjenja 

nenehno poseduje, zato ga dodatna napetost (npr. medosebni konflikt) dodatno obremeni, 

ga prej »vrže s tira« kot osebo, ki nima težav z anksioznostjo (prav tam). Učence z 

anksioznimi motnjami spremlja zaskrbljenost skozi daljše časovno obdobje. Vztrajna in 

prekomerna zaskrbljenost pa lahko vodi v čustveno stisko in ovira otrokov razvoj (Hribar in 

Magajna, 2011).  

Anksioznost lahko ocenjujemo z neposrednim opazovanjem učenca v različnih situacijah, 

ocenjevalnimi lestvicami vedenja, intervjuji, poročili, sociometričnimi tehnikami, lestvicami 

samoocenjevanja (samo-poročanje) in/ali projektivno-izraznimi tehnikami (prav tam). 
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3    SOCIALNA ANKSIOZNOST  

Tematiko socialne anksioznosti v slovenskem prostoru temeljito raziskuje psihologinja 

Puklek Levpušček. V letu 2006 je predstavila prvo resno študijo v našem prostoru. Problema 

socialne anksioznosti se je lotila z vseh treh vidikov – razvojnega, šolskega in kliničnega. V 

svoji monografiji socialno anksioznost opredeli takole: »Socialna anksioznost je kognitivno-

afektivni sindrom, ki ga kot vse vrste anksioznosti označuje fiziološko vzburjenje (vzburjenje 

simpatičnega živčnega sistema) ter zaskrbljenost zaradi možnih negativnih izidov, za katere 

je oseba prepričana, da jih ne zmore preprečiti« (Leary, 1983, povzeto po Puklek Levpušček, 

2006, str. 10). 

Pojavi se kot posledica posameznikove zaznave – anksiozen posameznik ocenjuje, da s 

svojo socialno predstavitvijo ne dosega, ne zadovoljuje standardov vedenja in zaželene 

pojavnosti v določeni skupini ljudi (Puklek Levpušček, 2006). Tak posameznik pri sebi 

zaznava, da nima razvitih ustreznih veščin, ki bi mu omogočile vzdrževanje socialnega odnosa 

in da bi se v skupini uveljavil. Pričakuje negativne odzive svoje socialne okolice – da bo s 

strani ljudi deležen posmeha, poniževanj, da ga bodo zavrnili. To so  zanj t. i. psihološke kazni 

(prav tam).  

Pri ljudeh je socialna anksioznost lahko izražena v različni meri in v različnih oblikah. 

Sprožajo jo socialne situacije, ki posamezniku predstavljajo vir grožnje zaradi možnega 

vrednotenja. Znaki anksioznosti se lahko pojavijo v različnih socialnih situacijah: npr.  pri 

nastopanju v javnosti, pogovoru z avtoriteto, šolskem spraševanju pred tablo, pri delu v učni 

skupini, telefoniranju, pa tudi pri pogovarjanju s prijatelji, pri spoznavanju novih ljudi … 

Oseba, ki doživlja socialno anksioznost, v takšnih situacijah občuti neugodje, napetost, 

razmišlja negativno, teži k umiku iz socialne situacije (Puklek Levpušček, 2006). 

Avtorica izpostavi enega izmed začetnikov raziskovanja socialne anksioznosti – Philipa G. 

Zimbardo. Le-ta jo je poimenoval tudi kot socialno plašnost (Puklek Levpušček, 2006). A 

vendar je potrebno razlikovati med socialno anksioznostjo in plašnostjo. Plašnost je 

osebnostna poteza osebe, kaže pa se predvsem v stikih z drugimi osebami, pogosteje z 

neznanimi osebami (Marentič Požarnik, 2000 in Puklek Levpušček, 2006). Plašnost običajno 

ne vpliva negativno na učno uspešnost, zna pa se zgoditi, da plašen učenec pri ustnem 

spraševanju pokaže manj, kot v resnici zna (Marentič Požarnik, 2000).  
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3.1 Simptomi socialne anksioznosti 

Kot že omenjeno – anksioznost predstavlja usklajen spoznavni (kognitivni), čustveni, 

fiziološki (telesni) in vedenjski odgovor na določeno ogrožujočo situacijo (Tomori in Ziherl, 

1999).   

Avtorica Puklek Levpušček je v svoji monografiji (2006) natančneje razdelala simptome 

socialne anksioznosti. Posameznik, ki doživlja socialno anksioznost, doživlja naslednje telesne 

simptome, znake: v socialnih situacijah pogosto zardeva, pospešeno mu bije srce, tresejo se 

mu roke in/ali glas, se znoji. Lahko ima suha usta, prebavne težave, njegove mišice so napete 

(v pripravljenosti), oblivata ga vročina ali mraz (Puklek Levpušček, 2006). Nekateri simptomi 

so vidni tudi ljudem (npr. zardevanje, tresenje rok, glasu), s katerimi je oseba v socialni 

situaciji, nekateri simptomi pa ostanejo skriti, jih oseba lahko kako prikrije.   

Oseba v socialnih situacijah, ki predstavljajo grožnjo socialnega vrednotenja, doživlja 

neugodje, tesnobnost, napetost, zadrego in sram (to so t. i. čustveni simptomi). Puklek 

Levpuščkova (2006) opredeli med kognitivne simptome socialne anksioznosti pretirano 

samozavedanje posameznika. Osebo pogosto prevevajo negativne (avtomatske) misli. 

Primer: Oseba si v mislih ponavlja: »Osmešila se bom. Drugi bodo mislili, da sem neumen. 

Nisem govorno spretna. Gotovo se zdim drugim dolgočasen.«  

Vedenjski znaki, ki se lahko pojavijo pri osebi, ki doživlja socialno anksioznost, pa so 

naslednji: govorna zadržanost, molčečnost, zaprta drža, oseba je v socialnih stikih pasivna, se 

iz situacije umika, se izogiba očesnemu stiku (Puklek Levpušček, 2006).  

Gotovo smo tekom življenja v najrazličnejših socialnih situacijah že marsikdaj občutili 

kakšen zgoraj našteti simptom. Smo zato anksiozni? Puklek Levpuščkova odgovarja:  

»Večina ljudi vsaj občasno doživlja simptome neugodja in vznemirjenja v določenih 

socialno vrednostnih situacijah (npr. na pogovoru za službo, na prvem zmenku, na izpitu), 

nekateri posamezniki pa omenjene simptome doživljajo pogosto in intenzivno ter v večini 

socialnih situacij. Prav intenzivnost doživljanja socialne anksioznosti ločuje med običajnimi in 

kliničnimi skupinami socialno anksioznih oseb« (Leitenberg, 1990, povzeto po Puklek 

Levpušček, 2006, str. 11).  
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Osebe se razlikujejo tudi v stopnji posplošitve anksioznosti na različne socialne situacije 

(pretirano samozavedanje in negativne misli le v nekaterih situacijah – le na prvem zmenku 

ali v pogovoru z avtoriteto ali pa v večini situacij) ter glede na naravo socialne situacije, ki 

sproža socialno anksioznost (pri pogovoru – dvosmerna komunikacija ali pri bolj enosmerni 

komunikaciji – npr. javno nastopanje, predstavitev seminarske naloge) (Leitenberg, 1990, 

povzeto po Puklek Levpušček, 2006).   

V slovenskem prostoru je bila izvedena tudi raziskava. Avtorica Puklek Levpušček (Puklek, 

1994, povzeto po Puklek Levpušček, 2006) je s polstrukturiranim intervjujem povprašala 47 

mladostnikov, ali radi nastopajo ter o tem, kakšne misli imajo tik pred nastopom – o samem 

nastopu in občinstvu. Več kot polovica mladostnikov je odgovorila, da ne nastopajo radi! 

Pred nastopom svoje misli osredotočajo na samo izvedbo nastopa, vendar so ob tem tudi 

zaskrbljeni – ali se bodo zmotili, ali jih bo občinstvo skritiziralo, ali se bodo občinstvu zdeli 

dolgočasni, ali bodo negativno ocenjeni – kot da so nesposobni (Puklek, 1994, povzeto po 

Puklek Levpušček, 2006). 

3.2 Izvori socialne anksioznosti 

Če želimo raziskati izvore nastanka in razvoja socialne anksioznosti, jih je potrebno iskati 

med več vzroki. Ne moremo navesti le enega dejavnika kot ključnega za nastanek in razvoj 

socialne anksioznosti. Najverjetneje gre za interaktivni vpliv tako bioloških kot psiholoških 

dejavnikov, problem je večplasten.  Socialna anksioznost je lahko posledica genetskih 

vplivov, temperamentnih značilnosti, negativnih socialnih izkušenj osebe, 

samopredstavitvenih teženj, negativnih prepričanj osebe o njeni lastni socialni 

kompetentnosti, pomanjkljivih socialnih veščin … (Kashdan in Herbert, 2001, povzeto po 

Puklek Levpušček, 2006).  

3.3 Razvoj socialne anksioznosti 

Razvoj socialne anksioznosti v otroštvu: 

V najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja se pojavita dva strahova, previdnost do 

neznanih ljudi ter separacijska anksioznost. Otrok ju navadno doživlja od zadnje četrtine 

prvega leta do drugega leta starosti. Puklek Levpuščkova (Puklek 1998, povzeto po Puklek 

Levpušček, 2006, str. 38) pravi: »Čeprav sta previdnost do neznanih ljudi in separacijska 
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anksioznost najzgodnejši obliki socialne anksioznosti, še nimata vseh atributov, s katerimi po 

navadi označujemo socialno anksioznost. …//… Lahko pa predpostavljamo, da omenjena 

strahova pomenita enega izmed temeljev kasnejše socialne anksioznosti.« Omenjena 

strahova lahko kasneje vodita v socialno anksioznost, v kolikor malček preko socialnih situacij 

ne uspe zgraditi zaupanja v svoje fizično in socialno okolje. Naučiti se mora spoprijeti se s 

(predvidljivimi in nepredvidljivimi) socialnimi situacijami ter zaupati v svoje sposobnosti, da 

to zmore.  

Res da otrok ob doživljanju omenjenih dveh strahov doživlja čustveno neugodje (kot 

posameznik, ki občuti socialno anksioznost), a pomembna razlika je v tem, da ju ne občuti 

zaradi možnega socialnega vrednotenja ali ker bi dvomil v svoje zmožnosti zadovoljiti 

zahteve socialnega okolja. Strahova se pojavljata pri večini otrok, kajti otrok se v tej starosti 

močno naveže na eno osebo (otrokov skrbnik, navadno mama ali oče), nima še popolnoma 

osvojene konstantnosti te osebe (ni popolnoma prepričan; se bo oseba res vrnila?), v njegovi 

zaznavi se pojavlja neskladje med njemu neznano situacijo ter miselno predstavo že znanih 

dogodkov (prav tam).  

V drugi polovici prvega leta starosti se začne razvijati socialna plašnost (ali tudi bojazljiva 

plašnost, angl. »fearful shyness«). Otroci jo izražajo s čustvenim neugodjem. V socialnih 

situacijah (še posebej, če so zanje nove) se vedejo zadržano, umikajo pogled, se fizično 

umaknejo, lahko tudi jokajo, so nemirni. Tovrstna oblika plašnosti navadno pri večini otrok 

izgine, ko se le-ti naučijo veščin, kako se spoprijeti z ogrožajočo situacijo. Pri nekaterih 

otrocih (manjši delež) pa ta oblika plašnosti ostane tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. 

Kaže se podobno kot v najzgodnejši dobi njenega pojavljanja, v zadržanosti – tako vedenjski 

kot govorni, še posebej, ko je situacija za te osebe nova ali jo osebe zaznajo kot ogrožajočo – 

ko čutijo, da jih okolje ne sprejema, ko pričakujejo negativne odzive, ocene s strani okolja 

(prav tam, str. 41).  

Okrog petega leta otrokove starosti pa se pojavi druga oblika socialne plašnosti – 

plašnost zaradi pozornosti nase (angl. »self-conscious shyness«). Plašnost se bolj pogosto 

pojavi v naslednjih situacijah: ko je otrok v središču pozornosti (še posebej, če ga ostali takrat 

zasmehujejo, kritizirajo), kadar se počuti drugačnega od ostalih (fizično in psihično), kadar je 

razkrita kakšna njegova intimna misel ter v strogo formalnih situacijah (npr. v šoli). Otrokov 
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odziv v takšnih situacijah je zadrega – rdečica na obrazu, zakrivanje ust z rokami, nemiren 

smeh, jecljanje (prav tam, str. 42).  

Razvoj socialne anksioznosti v mladostništvu:  

V tem obdobju postanejo vrstniki mladostnikova referenčna skupina, mladostniku je 

pomembno kaj si o njem vrstniki mislijo, kako ga doživljajo. Če so bili v otroštvu bolj pogosti 

strahovi pred fizičnimi objekti (otrok se boji določenih živali, poškodb, nevarnosti, bolezni, 

smrti) ter strah pred kaznovanjem, postanejo v mladostništvu največji strahovi mladostnika 

povezani z negativnim socialnim vrednotenjem ter vrednotenjem v učnih situacijah. 

Mladostnika je strah pred napakami, da bi ga drugi kritizirali, ko piše test, ko nastopa pred 

razredom (Puklek Levpušček, 2006). 

Socialna anksioznost je v obdobju mladostništva lahko tudi nekaj normalnega. 

Mladostnik ima visoko izraženo potrebo po pripadnosti in uveljavitvi v svoji vrstniški skupini 

– želi ugajati, se predstaviti kot socialno spreten in samozavesten, želi si biti opažen, 

priljubljen, v središču pozornosti. Ves čas je pozoren na to, kako ga okolica doživlja, kako se 

odziva na njegovo vedenje. Predstavlja si, da so drugi ljudje prav tako miselno zaposleni z 

njegovim videzom ter vedenjem kot on sam. Mnenje vrstnikov ima na mladostnika in na 

njegovo razmišljanje o sebi velik vpliv (prav tam, str. 44). 

Intenzivnost izraženosti socialne anksioznosti lahko opredelimo s pomočjo Lestvice 

socialne anksioznosti za adolescente (LSAA). Nastala je na podlagi intervjujev z mladostniki o 

njihovih strahovih in skrbeh, ki jih doživljajo v vsakodnevnem življenju, v stiku z vrstniki in 

takrat, ko morajo nastopati. Mladostniki so razdeljeni v tri skupine: mlajše, srednje in pozno 

mladostništvo. Lestvica zajema vse tri komponente socialne anksioznosti – čustveno, 

kognitivno in vedenjsko. Mladostnik odgovarja na zapisane trditve na 5-stopenjski lestvici (1 

– v kolikor trditev zanj sploh ne velja, 5 – v kolikor določena trditev zanj vedno velja). 

Lestvico sestavljata dve podlestvici. Prva se navezuje na zaskrbljenost in strah pred 

negativnim vrednotenjem. Vsebuje 15 trditev o interakcijah z znanimi in nepoznanimi 

vrstniki ter nastopanju pred skupino. Druga podlestvica pa se nanaša na tesnobnost in 

inhibicijo v socialnem stiku. Vsebuje 13 trditev, ki preverjajo neposredno interakcijo 

mladostnika z drugimi osebami (prav tam, str. 51 in 52). Lestvico je Puklek Levpuščkova 

objavila v svoji knjigi v letu 1997. 
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3.4 Šolski vidiki socialne anksioznosti 

»Šola je vrednostni prostor, v katerem se učenčeva dejavnost – učenje – preverja in 

ocenjuje« (Puklek Levpušček, 2006).  

V šoli je mnogo situacij, v katerih učenec lahko doživlja občutja socialne anksioznosti. Če 

bolje pomislimo, je s takšnimi situacijami soočen (skorajda) vsak dan. Pisno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, ustno preverjanje znanja, izkazovanje znanja ali opravljenega dela pred 

skupino (govorna vaja, predstavitev seminarske naloge v višjih razredih, izražanje mnenja v 

razredni razpravi, branje domače naloge …).  

Učenec pa je vsakodnevno vključen tudi v mnoge socialne interakcije, ki mu prav tako 

pomenijo možni izvor socialnega vrednotenja. Učenec v šoli vzpostavlja odnose z drugimi 

učenci, sošolci. Socialni položaj učenca oz. njegova priljubljenost v razredu pa je pogojena 

tudi z njegovimi socialnimi veščinami. Anksiozen učenec želi ugajati, ustvarjati dober vtis, a je 

navadno manj samozavesten, se obremenjuje s svojo socialno podobo, prevevajo ga višja 

stopnja vznemirjenosti, zaskrbljenosti ter negativne misli. Prav zato pa je lahko v socialnih 

interakcijah dejansko manj uspešen – se manj vključuje v pogovor s sošolci, njegovi 

nebesedni znaki kažejo na negotovost in neugodje, je pasiven, ni sam pobudnik pogovora ali 

raznih skupnih socialnih dejavnosti, na izzivanje sošolcev se ne odziva asertivno (Puklek 

Levpušček, 2006). To pomeni, da se oseba ne zna postaviti zase, zagovarjati svoje mnenje, se 

za kaj zavzemati, potegovati. Šolski zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka asertivnost 

opredeljuje kot srednjo pot med ponižnostjo in agresivnostjo – ni ne eno ne drugo. Takšna 

komunikacija poteka brez nasilja, oseba spoštuje drugačnost drugega in pravico do njegove 

svobode (Ščuka, 2006).  

 V razredu anksiozen učenec pogosto ostane neopažen. Sošolci ga sicer aktivno ne 

zavračajo, vendar pa ga tudi ne sprejemajo kot sebi enakega – z njim se ne želijo družiti. 

Anksiozen učenec lahko postane žrtev vrstniškega nasilja (pogosto posredno preko 

zafrkavanja, da učenca ignorirajo ali mu dajejo vzdevke), vrstniki ga zaznavajo kot šibkega in 

negotovega (Puklek Levpušček, 2006).  
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4 KOMUNIKACIJA IN GOVOR 

Ljudje smo ustvarjeni za komuniciranje. Pogosto slišimo, da ne moremo ne-komunicirati. 

Kaj pa, kadar smo tiho? Tudi takrat komuniciramo! Komunikacija se namreč vrši preko besed 

in brez besed – komunikacijo zatorej delimo na besedno (verbalno) in nebesedno 

(neverbalno). Strokovnjaki so celo ugotovili, da večino »povemo« brez besed. Z besedami 

sogovorniku posredujemo okoli 7 % informacij, 38 % jih posredujemo s svojim glasom, 

ogromnih 55 % informacij pa prispeva govorica našega telesa (Ucman, 2003).  

Prav komunikacija pa predstavlja učencem z govornimi motnjami in socialno 

anksioznostjo ostalim veščim govorcem nepredstavljive stiske in strah. Je njihovo šibko 

področje. Besede jim ne tečejo gladko z jezika (posebej pri govorni motnji jecljanje) in tega 

se zavedajo. Ko smo negotovi vase in v svoje sposobnosti, drugim navadno to – hitro, 

nezavedno, četudi ne želimo – pokažemo preko naše telesne govorice. Učenci z govornimi 

motnjami so negotovi v svoje verbalne sposobnosti. Vedo, da je njihov govor drugačen od 

govora vrstnikov. Bojijo se izpostaviti, bojijo se kritik, zasmehovanj, poniževanj.  

Blaž Kos (2007) je v svojem blogu zapisal, da so raziskave pokazale, da na osebno srečo in 

zadovoljstvo v veliki meri vpliva kakovost odnosov, ki jih imamo. »Ključ do dobrih odnosov 

pa je ravno učinkovita komunikacija.«  

Nadalje Kos zapiše še misel, ki da misliti: »Človek je živ le toliko, kolikor lahko komunicira 

(Ron L. Hubbart, po Kos, 2007)«. V kolikor bi človeku vzeli dar komuniciranja (besedno ali 

nebesedno), bi mu vzeli njegovo bistvo … 

Iz zapisanega, predvsem pa iz naših vsakodnevnih izkušenj, jasno razberemo, da ima 

komunikacija v naših življenjih velik pomen. Tega se zavemo najbolj takrat, ko gre kaj v 

komunikaciji narobe oz. bi želeli, da bi bilo drugače. 

To še kako dobro vedo učenci, o katerih bom govorila tekom diplomske naloge – učenci z 

govornimi motnjami, ki zaradi njih občutijo socialno anksioznost. 

O pomembnosti govora, izgovorjenega, povedanega, zasledimo veliko zapisanih misli. 

Raziskovala sem tudi sama, v diplomsko delo bi rada vključila misli Turganjevega in Škariča.  

»Na svetu ni nič močnejšega in nič bolj nemočnega, kot je beseda.« (Ivan S. Turganjev) 
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»Z govorom sebe posredujemo svetu. Od vseh avtoportretov, ki jih kažemo družbi, je 

najvažnejši tisti izdelan v govorni tehniki. Vendar ne samo, da nas govor odslikuje, nas tudi 

oblikuje, izgrajuje in očloveči. Zdrav duh je v zdravem govoru. Tega nas se zaveda vsak 

posameznik, vsi starši v odnosu do svojega otroka in družba kot celota.«  (Ivo Škarič) 

Enako kot Škarič – da nas govor označuje, oblikuje, izpolnjuje ter dela človeške – je 

menila in zapisala tudi Darinka Žnidarič v knjigi Otrokov govor (Žnidarič, 1993).  

Definicij govora je mnogo. Logopedinja Žnidaričeva zapiše, da je govor zapleten 

psihofiziološki proces. Razvija se na podlagi bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega 

okolja. Ko govorimo o govoru, govorimo torej o eni najbolj sestavljenih funkcij centralnega 

živčnega sistema, s katero zadovoljujemo naše socialne potrebe – z govorom svetu 

sporočamo naše misli, izkušnje, želje ter čustva. Predstavlja osnovo za komunikacijo med 

ljudmi, vendar ne edino možno obliko – komuniciramo lahko na različne načine; tako da 

beremo, pišemo, slikamo, plešemo, jočemo … Govor je le ena izmed možnosti. Je oblika 

vedenja, ki jo lahko opazujemo – tako, da poslušamo izrečene besede in stavke, opazujemo 

mimiko obraza govorca, pantomimiko celotnega telesa in razumemo sporočilo (Žnidarič, 

1993).  

Pogoji za pravilen govorni razvoj: 

Ljudje pogosto menijo, da se otrok nauči govoriti samoumevno. Da temu ni tako, občutimo 

šele, ko ima otrok na tem področju izrazitejše težave in potrebuje pomoč. Za pravilen 

govorni razvoj mora posameznik imeti:  

 Zdrav živčni sistem (nepoškodovana govorna središča in živčne zveze med njimi, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril); 

 Pravilno in dobro razvite psihične funkcije (npr. pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnjenje skupaj s slušnim spominom); 

 Razvita čutila (sluh, vid, tip); 

 Zdrava govorila ter 

 Pravilen in zgleden govor v otrokovem okolju – ustrezen govorni model. 

Napredovanje v govoru je pomembno odvisno od prav vsakega izmed naštetih faktorjev 

(Žnidarič, 1993).  
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4.1 Govorne motnje  

O govornih motnjah govorimo, ko govor osebe toliko odstopa od govora okolice, da 

pritegne pozornost in moti komunikacijo. Poslušalci so bolj pozorni na to, kako oseba govori, 

kot pa na vsebino povedanega (Žnidarič, 1993). 

»Govorne motnje so lahko organsko ali funkcionalno pogojene« (Grobler, 1985, str. 193). 

Organsko pogojene govorne motnje povzroči kakšna organska poškodba, bolezen ali 

pomanjkljivost govornega mehanizma. V ostalih primerih pojavljanja govornih motenj (ki 

niso posledica pravkar naštetih možnih vzrokov) je prisotnost motenj funkcionalno pogojena 

(prav tam, str. 193).  

Najpogostejše motnje v predšolskem obdobju so bebljanje (dislalija), jecljanje in 

brbotanje. Pojavljata se tudi zakasneli govorni razvoj in nosljanje, vendar manj pogosto 

(Grobler, 1985).  

Bebljanje ali dislalija je govorna motnja, za katero je značilna nezmožnost ali nepravilnost 

v izreki posameznih glasov. Posameznik ni zmožen izreči posameznega glasu, zamenja 

neobstoječi glas s tistim, ki ga že obvlada ali pa glas izgovarja, vendar ne dovolj kvalitetno. Je 

najbolj pogosta govorna motnja, pojavlja se v 10 do 20 % populacije. Pa vendar je potrebno 

bebljanje razlikovati od tistega, ki se v razvoju govora značilno pojavlja – razvojno bebljanje. 

To razvojna značilna faza je vzrok nezrelega delovanja živčnega sistema in govornih organov 

– ko otrok začne govoriti, nepravilno izgovarja glasove, jih zamenjuje z lažje izgovorljivimi, jih 

pri govoru izpušča (prav tam, str. 193).  

Za jecljanje, eno najbolj opaznih in najtežje odpravljivih govornih motenj (hesitacija), sta 

značilna nepravilen ritem in tempo (hitrost) govorjenja. Vzrokov, zakaj pride do jecljanja, je 

veliko, vsi še niso povsem raziskani in pojasnjeni. Osebe, ki jecljajo, imajo prirojeno ali 

pridobljeno nagnjenje k jecljanju. Jecljanje močno »spodbuja« tudi neprimeren vpliv oz. 

odziv okolja. Pojavljanje govorne motnje je v tesni povezavi z otrokovo občutljivostjo in 

plašnostjo. Pogojeno je s socialnimi situacijami – otrok navadno ne jeclja (ali pa občutno 

manj), ko je sam ali ko govori s svojimi bližnjimi. Otrok, ki močno jeclja, lahko razvije strah 

pred govorjenjem, se govorjenju izogiba in raje molči (prav tam, str. 193, 194).  
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Brbotanje (tahimejija) je govorna motnja, pri kateri sta motena ritem in tempo (hitrost) 

govorjenja – prav tako kot pri jecljanju. Oseba govori hitro, nova misel dohiti in preseka 

prejšnjo, še preden otrok izgovori (miselna neurejenost), kar je mislil povedati najprej. Izreka 

glasov ni popolna, oseba ponavlja zloge in besede, dela dolge samoglasnike, »požira« 

glasove, zloge, besede. Otrok se svoje govorne motnje navadno ne zaveda, do nje zato tudi 

ni kritičen. Govor je okolici težko razumljiv ali celo popolnoma nerazumljiv. Ti otroci imajo 

navadno težave tudi na drugih področjih, ne le pri govoru – imajo kratkotrajno pozornost, 

težave pri branju in pisanju (prav tam, str. 196). 

Opredelimo osnovne razlike med jecljanjem in brbotanjem – z vidika strahu osebe, ki ga v 

govorni situaciji občuti ali pa ne, branja in govorjenja z osebi znanimi ali neznanimi ljudmi.  

Oseba, ki jeclja, pred govornimi nastopi in pred sogovorcem navadno občuti strah. 

Ponavlja glasove, zloge, besede, govor je upočasnjen, zatikajoč, napet. Običajno ima dober 

posluh. Pri glasnem branju neznanega besedila je jecljanje bolj opazno.  Če oseba v dani 

situaciji svojemu govoru nameni več pozornosti, je nato izreka še slabša. Oseba se svoje 

govorne motnje dobro zaveda, dobro ve, ob katerih glasovih se ji še posebej zatika. Jecljanje 

je ob pogovoru z neznanimi ljudmi bolj izraženo, pri pogovoru z znanimi, bližnjimi ji ljudmi 

oseba jeclja občutno manj opazno (Podbrežnik, 2012).   

Oseba, ki brbota, se navadno svoje govorne motnje ne zaveda, nima strahu pred 

posameznimi glasovi – kako jih bo izgovorila – prav tako nima strahu pred govorjenjem, pred 

sogovornikom. Običajno nima pevskega posluha. Glasno branje neznanega besedila povzroča 

osebi manj težav kot govorjenje. Oseba s tovrstno govorno motnjo govori hitro, prav tako 

ponavlja glasove, zloge, besede. Ko se pogovarja z njej dobro znanimi osebami, je način 

govora navadno slabši. Prav tako se izreka poslabša tudi pri daljšem komuniciranju. V kolikor 

je oseba dodatno pozorna na način svojega govorjenja, se govor izboljša – zaradi povečane 

pozornosti in vložka truda. Govor je navadno najbolj ustrezen ob začetnem komuniciranju z 

osebi manj znanimi ali neznanimi ljudmi (Podbrežnik, 2012).   
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4.2 Jecljanje kot oblika govorne motnje 

Jecljanje je ena izmed govornih jezikovnih motenj, ki pa osebi, katera je soočena s to 

motnjo, ne predstavlja le-to. Gre za motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, ki se dotika 

celotne osebnosti osebe. Jecljanje se namreč odraža na praktično vseh področjih 

funkcioniranja osebe – na fiziološkem, telesnem, emocionalnem, psihološkem, socialnem 

(Podbrežnik, 2012).  

Jecljanje se pojavlja pri odstotku ljudi v vsej populaciji – v Sloveniji je tako približno 

20.000 oseb, ki se vsakodnevno soočajo z jecljanjem, ki je lahko izraženo različno intenzivno. 

Logopedi ločijo pet težavnostnih stopenj jecljanja. Te stopnje so izražene opisno – zelo lahka, 

lahka, srednja, težka in zelo težka oblika jecljanja. Kako močno je jecljanje pri posamezniku 

izraženo, določi logoped z natančno diagnostiko. Pri oceni upošteva govor osebe pri 

stereotipnih besedilih (štetje, izštevanke), ponavljanje besed za ocenjevalcem, branje, 

obnovo prebranega besedila in spontani govor (prav tam, str. 19).  

Za omenjeno govorno motnjo pogosto zasledimo dva izraza – jecanje in jecljanje. 

Katerega uporabljati? V slovenskem knjižnem jeziku se uporabljata oba termina, v 

vsakodnevnem govoru pa navadno bolj pogosto uporabljamo izraz jecljanje. Pionir slovenske 

logopedije, slovenski najstarejši logoped Vilko Mazi, je termina razlikoval, za njuno 

razumevanje pa si je domislil naslednje prispodobe s sekanjem drv in z izrazoma sekanje in 

sekljanje. Ni vseeno ali nekdo drva seka ali jih zgolj seklja. Podobno je z izrazoma jecati in 

jecljati. Oba označujeta govorno motnjo, vendar izraženo različno intenzivno. Jecljanje 

označuje blago stopnjo izraženosti te govorne motnje; kot pri sekanju drv – sekljanje. Ko 

govorimo o jecanju, pa to nakazuje na težjo izraženo obliko jecljanja;  kot pri sekanju drv – 

sekanje (prav tam, str. 23).  

4.3 Manifestacija jecljanja (na različnih področjih funkcioniranja osebe) 

Kot rečeno – jecljanje posameznika spremlja na različnih področjih njegovega življenja. 

Morda okolici najbolj opazno se izraža na govorno-jezikovnem področju. Oseba ponavlja 

posamezne glasove, zloge, besede, celo dele stavkov, dodaja razne dele besed, besede, 

fraze. Elementi govora: tempo, ritem govora in višina glasu so moteni. Govor se lahko osebi 

tudi popolnoma ustavi. Razlog za tak neenakomeren ritem govora je krč glasilk – lahko je 
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tonični, klonični ali pa gre za kombinacijo obeh. Pri toničnem krču glasilk se izgovor besede 

zaustavi na kateremkoli delu besede, premor lahko traja tudi minuto ali več. Pri kloničnem 

krču glasilk pa oseba ponavlja posamezne glasove, zloge ali dele besed (prav tam, str. 13).  

Jecljanje se osebi, ki jeclja odraža, tudi na telesnem področju. Muskulatura obraza, vratu 

in celega telesa je pri osebi med govorom napeta, na obrazu se lahko pojavljajo grimase. 

Sogovorniki osebe lahko opazijo tudi nekontrolirano odpiranje ust ter tleskanje z jezikom.  

Težave se pojavljajo tudi na socialnem, psihološkem ter emocionalnem področju. Osebe, 

ki jecljajo, lahko razvijejo socialno anksioznost, strah ter tesnobo pred druženjem in družbo. 

Jecljanje je socialna motnja, vedno se izraža v prisotnosti druge osebe. Oseba zaradi svoje 

govorne motnje pogosto občuti jezo, tesnobo, žalost, strah, sram, depresijo in/ali 

sramežljivost. Osebe, ki jecljajo, imajo pogosto nizko samopodobo, so introvertne 

(usmerjene v svoj lastni svet), pojavijo se lahko motnje volje, interesov, pozornosti ter 

motnje spodobnosti učenja in pomnjenja. Govorna motnja lahko osebo potre, izolira ali pa jo 

oseba doživi kot izziv za uspeh.  

5 SOCIALNA ANKSIOZNOST IN GOVORNE MOTNJE 

Krumpova in Zupaničeva (1993) sta preko svojih večletnih izkušenj z delom z osebami, ki 

jecljajo, ugotovili, da se pri osebah z govornimi motnjami anksioznost in strah pogosto 

pojavljata. Pojavlja se celo povezava med obema pojavoma, o kateri lahko govorimo tudi kot 

o zaprtem krogu, iz katerega te osebe težko izstopijo. Več strahu kot oseba v dani govorni 

situaciji občuti, bolj jeclja in obratno – bolj kot oseba jeclja, več strahu občuti. Anksioznost in 

strah prežemata osebo na vseh področjih njenega funkcioniranja – na psihomotoričnem, 

fiziološkem, emocionalnem in kognitivnem (Krump in Zupanič, 1993). 

V tujini je bilo o povezavi med pojavoma narejenih že več študij. Največ raziskav je bilo 

do sedaj narejenih o pojavljanju socialne anksioznosti (ali tudi socialne fobije) pri osebah, ki 

jecljajo. Raziskave navajajo visok odstotek povezanosti med omenjenima pojavoma. Osebe, 

ki jecljajo, občutijo opazno večji odstotek strahu in anksioznosti v govornih situacijah kot 

osebe, ki ne jecljajo (de Carle in Pato, 1996).   
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6 POMOČ OTROKOM, KI ZARADI GOVORNE MOTNJE OBČUTIJO SOCIALNO ANKSIOZNOST 

Anksioznemu učencu z govornimi motnjami moramo ponuditi pomoč in podporo 

celostno naravnano. Pomoč naj zajema različna področja otrokovega funkcioniranja, v 

različnih okoljih, pomoč naj nudijo različne osebe – učitelji, starši, strokovnjaki ustrezne 

stroke.  

V strokovni literaturi pogosto zasledimo, da so težave v govorni komunikaciji v 

najzgodnejših otroških letih nekaj normalnega. Starši naj bi otrokovemu govoru namenili 

nekaj več skrbi in pozornosti, ko je otrok star štiri, pet let. Če pri tej otrokovi starosti še 

vedno opažajo odstopanja v govornem izražanju otroka – npr. da govor otroka vzbudi 

posebno pozornost, če so poslušalci bolj pozorni na način njegovega izražanja kot na vsebino 

povedanega – potem je priporočljivo poiskati strokovno pomoč (Grobler, 1985). Otroku z 

govornimi težavami lahko najbolj strokovno pomaga logoped. Zaposleni so v različnih 

institucijah – v zdravstvenih domovih, šolah, v specializiranih centrih, v vzgojnih 

posvetovalnicah (npr. v Ljubljani v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše). 

Otrokom z najtežjimi govornimi motnjami pomagajo na kliniki za foniatrijo (prav tam). 

V kolikor ima učitelj v razredu učenca z govornimi motnjami, za katerega ima občutek, da 

ga zaradi te svoje pomanjkljivosti preveva anksioznost, mora učencu nameniti posebno 

pozornost. Malo je strokovne literature, ki bi učitelju dajala napotke, kako ravnati s temi 

učenci. Obstajajo pa napotki (oz. bolje rečeno nasveti) za obe motnji ločeno. Učitelj mora 

obojna priporočila združiti in jih prilagoditi učencu, s katerim se pri svojem delu srečuje.  

»Simptomi anksioznosti torej lahko pomenijo (le) enega izmed dejavnikov, ki vplivajo na 

slabšo učno učinkovitost« (Puklek Levpušček, 2006, str. 68). Pa vendar je lahko eden izmed 

dejavnikov, zato moramo to spoznanje pri delu z učenci upoštevati.  

Učitelj mora pri svojem delu upoštevati predvsem to, da učenec zaradi anksioznosti v 

govorni situaciji doživlja stiske in napetost – ta se izraža zunanje (fiziološko) in/ali notranje. 

Učencu bo v največjo oporo, v kolikor bo učitelj v razredu zagotovil varen in sprejemajoč 

prostor (Peklaj, 2012, str. 90). V takšnem okolju in ob učitelju, ki nikoli po nepotrebnem v 

razredu ne ustvarja še dodatne napetosti, ti učenci navadno radi sodelujejo. Stiske, ki jih v 

vsakodnevnem življenju doživljajo, te učence navadno motijo v tolikšni meri, da hvaležno 
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sprejmejo ponujeno pomoč. Koristno je, da učitelj pri svojem delu upošteva elemente dobre 

poučevalne prakse – da so učencu zahteve in pričakovanja učitelja jasno poznana, da je učna 

situacija dobro strukturirana, da je pred preverjanjem in ocenjevanjem znanja snov dobro 

utrjena (prav tam, str. 90).  

»Strog učitelj, ki poudarja dosežke kot kriterij uspešnosti in vrednosti učencev, bo 

anksiozne učence spravljal v nenehno negotovost« (Puklek Levpušček, 2006, str. 67). 

Učitelj mora veliko svoje pozornosti in sprejemanja socialnoanksioznih učencev z 

govornimi motnjami izkazati predvsem v situacijah izpostavljanja učenca pred razredom in 

pri ustnem spraševanju. Pri utrjevanju snovi v razredu naj učitelj učenca pokliče takrat, ko bo 

prepričan, da učenec pozna pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Predno ga pokliče, 

naj z učencem vzpostavi očesni stik; vprašanje ne sme biti zastavljeno nepričakovano. 

Učenec mora imeti na voljo dovolj časa za oblikovanje odgovora, zlasti to velja za osebe, ki 

jecljajo. Osebam, ki jecljajo, ne smemo nikoli namesto njih poskušati dokončati misli, besede, 

stavka. Tega učimo tudi učenčeve sošolce (Podbrežnik, 2012). Učitelj naj ima v mislih, da se ti 

učenci samostojno nikoli ne javljajo k odgovarjanju, čeprav morda vedo pravilni odgovor. 

Zaželjeno je, da jih učitelj za vsako javljanje, podajanje odgovora, aktivno sodelovanje pri 

pouku pohvali (Puklek Levpušček, 2006).   

Podobno upošteva učitelj tudi pri ustnem spraševanju. Učenca na spraševanje dobro 

pripravi (spraševanje učencu po potrebi napove ali pa vsaj večkrat opozori, da bo kmalu 

pričel s spraševanjem – da bo učenec nanj pripravljen). Učenec ima pogosto boljši občutek, 

če je spraševan v klopi in ne pred tablo – tako se omili občutek izpostavljanja pred celotnim 

razredom. Učitelj lahko učencu poda vsa vprašanja, učenec pa si sam določi vrstni red in 

tempo odgovarjanja. Če učenec želi, naj si pred ustnim odgovarjanjem zapiše tudi shemo, 

načrt odgovarjanja na vprašanja. Učitelj lahko postavi tudi dodatna vprašanja, ki zahtevajo 

nekoliko krajše odgovore na vprašanja – to učenca razbremeni (Peklaj, 2012, str. 91). Učenca 

učitelj pri ustnem spraševanju spodbuja, opogumlja. Spraševanje naj za učenca ne bo 

najhujša nočna mora, naj mu bo v osebni izziv. V kolikor ima socialnoanksiozen učenec z 

govornimi motnjami pri ustnem odgovarjanju za oceno veliko težav, naj nosi pisna ocena pri 

zaključevanju ocene večjo težo.  

Naj šteje znanje! 
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Še nekaj nasvetov učiteljem: 

- Učenca postopno načrtno izpostavljamo situacijam, ki sprožajo socialno anksioznost 

(npr. učencu med uro postavljamo vprašanja, ki zahtevajo le krajši odgovor, 

spraševanje v klopi, spraševanje pred le nekaj sošolci iz razreda). 

- Izpostavljanje lahko poteka v začetku v domišljiji (da si učenec predstavlja določeno 

situacijo, kako se bo počutil, kako bo odreagiral, kaj bo rekel), nato v realni situaciji. 

- Situacije, ki sprožajo socialno anksioznost ublažimo z veliko pozitivnimi spodbudami. 

Učitelj naj se izogiba sarkastičnih, osornih kritik (»No, a boš že enkrat povedal 

odgovor?). 

- V razredu se večkrat poslužimo sprostitvenih tehnik, dihalnih vaj.  

- Skupaj z učencem raziščemo njegove misli v socialni situaciji. V kolikor so negativne 

(»Sem nesposoben, spet se mi bodo vsi smejali …«), jih skušamo nadomestiti s 

pozitivnimi (»Potrudil se bom, da bom dobro odgovoril na učiteljevo sprašavanje …«). 

- Anksioznost učenca se posredno zniža, v kolikor učitelj pri njem spodbuja razvijanje 

socialnih veščin, samospoštovanje, realistična pričakovanja učenca ter veščino 

načrtovanja učenja (Hribar, 2002). 

Sprostitvene tehnike in dihalne vaje pa v svojem delu (2006, str. 69, 70) svetuje tudi 

avtorica Puklek Levpušček. Anksiozna oseba v stresnih situacijah namreč diha kratko, 

plitvo, dviguje ramena in ne diha s trebušno pripono. V telesu se poruši ravnovesje med 

plini. Doživljanje anksioznosti se s takšnim dihanjem povečuje, pojavijo pa se še dodatni 

telesni simptomi: napadi panike, glavoboli, razbijanje srca, utrujenost … 

»Dihalne tehnike uporabimo pred in med ocenjevanjem znanja ter med odmori, ko se 

učenci pripravljajo na test. Ko se učenci naučijo tehnik, jih lahko uporabljajo kadar koli in 

v katerih koli situacijah, ki so zanje stresne in zvišujejo raven njihove anksioznosti« 

(Puklek Levpušček, 2006, str. 70). 

S pravilnim dihanjem se takoj opazno sprostimo, poveča se nam telesna energija, 

blagodejno pa na ta način vplivamo tudi na naše telesne funkcije – umirjamo delovanje 

avtonomnega živčnega sistema, znižujemo krvni pritisk in srčni utrip, v krvi se znižuje 

količina stresnih hormonov, uravnoteži se razmerje med kisikom in ogljikovim dioksidom 

v krvi (Puklek Levpušček, 2006). 
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7 PREDSTAVITEV DRUŠTVA ZA POMOČ OSEBAM Z GOVORNIMI MOTNJAMI VILKO MAZI 

Malo ljudi ve (tudi s področja specialne pedagogike), da v Sloveniji uspešno deluje 

društvo, ki je v pomoč osebam, ki imajo govorne težave. Društvo nosi ime po odličnem 

pedagogu, surdopedagogu in pionirju slovenske logopedije, Vilku Maziju. Rodil se je leta 

1888, že leta 1930 pa je ustanovil Društvo za pomoč gluhonemi mladini. Napisal je nekaj 

odmevnih knjig, bil je vsestransko nadarjen – publicist, pisec literarnih zapisov, kartograf, 

pisec planinskih novic (Podbrežnik, 2012).  

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1987 in deluje na celotnem področju Slovenije, osnovne 

obravnave oseb z govorno-jezikovnimi motnjami pa potekajo v Ljubljani, v Zavodu za gluhe in 

naglušne. Je nevladna in neprofitna organizacija, ki jo je ustanovila skupina istomislečih ljudi 

pod vodstvom Vlaste Podbrežnik, ki je bila tudi prva predsednica društva. Gre za prvo in 

edino društvo v Sloveniji, ki osebam z govorno-jezikovnimi motnjami nudi strokovno pomoč. 

O tematiki govorno-jezikovnih motenj osvešča širšo javnost, zagovarja strpnost, v pomoč in 

podporo je tudi svojcem in prijateljem oseb s tovrstnimi motnjami. Danes šteje že več kot 

350 članov (Podbrežnik, 2012).  

Namen in cilji, za katere si prizadeva Društvo Vilko Mazi pri svojem delovanju:  

- Osebam z govorno-jezikovnimi motnjami nuditi konstantno strokovno pomoč. 

- Odpravljati stres pred javnim nastopanjem. 

- Izvajati treninge sproščenega, kontroliranega in tekočega govora pred poslušalci.  

- Ohranjati psihofizično zdravje svojih članov. 

- Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami celovito vključevati v socialno okolje.  

- Razvijati pozitivno samopodobo pri osebah z govorno-jezikovnimi motnjami. 

- Biti  v pomoč in podporo pri premagovanju govornih in socialnih težav, napetosti, 

stisk in vzpostaviti boljše medosebne odnose (Podbrežnik, 2012, str. 122).  

Društvo izvaja naslednjih pet programov:  

- Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije. 

Pomagajo pri čim boljšem vključevanju svojih članov v delovno, socialno in širše 

družbeno okolje. Velik poudarek dajejo na razvijanje pozitivne samopodobe in 

samozaupanja.  
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- Organiziranje vaj govora in vaj socialnih veščin v naravnem okolju. Posameznik z 

govorno-jezikovno motnjo naučene vaje govora (iz prej opisanega programa) 

preizkuša v vsakdanjem življenju, v različnih verbalnih situacijah – v trgovini, pošti, ko 

se pogovarja po telefonu, na razgovorih, nastopa pred kamero ali mikrofonom … 

- Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja, koncentracije in utrjevanje 

različnih tehnik branja in govora. Skupine za samopomoč so v zadnjem času med bolj 

zaželenimi in učinkovitimi oblikami delovanja, pomoči. Na srečanjih teh skupin ima 

vsak posameznik priložnost enakovredno predstaviti svoje mnenje, izkušnje, težave. 

Udeleženci skupin se večinoma soočajo s podobnimi težavami, zato se med seboj ne 

obsojajo, temveč se razumejo, skupaj iščejo rešitve, ugodne izhode iz težav ali stisk 

zaradi govornih motenj. Skupini se predstavijo tudi že rehabilitirani obravnavanci, ki 

so lahko ostalim osebam v skupini za zgled in motivacijo.  

- Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z govorno-jezikovno 

motnjo. V javnosti je problematika oseb z govorno-jezikovnimi motnjami še vedno 

slabo poznana, literature v našem jeziku je s tega področja malo, osebe so večkrat 

izpostavljene posmehu svoje okolice, nepravilnim pristopom v vzgojno-

izobraževalnem procesu, imajo težave pri iskanju zaposlitve … Ena izmed osnovnih 

nalog društva do svojih članov in javnosti je tako, da izdaja brošure, zloženke, knjige. 

Želijo si, da bi javnost razumela problematiko oseb z govorno-jezikovnimi motnjami 

ter da bi na splošno razvijali empatijo ter posluh do teh oseb. Člani društva pa lahko 

svoje izkušnje ostalim sporočijo tudi pisno, kar je nekaterim lažje – v reviji Povej.  

- Mladinski tabor. V društvu organizirajo večdnevna skupna druženja oseb z govorno-

jezikovnimi motnjami. Na taborih udeleženci izvajajo intenzivne vaje za tehniko 

govora (ves čas tabora so mladi obravnavani po že prej načrtovanem programu 

strokovnjakov s področja govorno-jezikovne patologije), tako utrjujejo svoje govorno 

izražanje, premagujejo socialne in emocionalne težave, povezane s svojimi govornimi 

težavami, se družijo, sklepajo nova prijateljstva, gradijo učinkovite medsebojne 

odnose. Na taborih mlade vodi načelo zdrav govor v zdravem telesu – zato so jim na 

voljo tudi razne športne aktivnosti, pozornost namenijo tudi zdravemu načinu 

življenja (Podbrežnik, 2012, str. 126–134).  
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8 SKLEP 

Tekom diplomske naloge sem opredelila in pojasnila glavne pojme teme. S pomočjo 

literature sem si odgovorila na v uvodu zastavljena vprašanja.  

Kdaj govorimo o socialni anksioznosti? Učenec je socialno anksiozen takrat, kadar v 

socialnih situacijah (ki so lahko najrazličnejše) občuti strah, nemir, tesnobo. Boji se 

vrednotenja sebe in svoje predstavitve pred socialno okolico. Boji se kritike, graje in da ne bo 

dosegel standardov svoje socialne okolice. Nadalje sem se spraševala, kako se socialna 

anksioznost odraža pri učencih. Socialna anksioznost se lahko odraža na vseh področjih 

funkcioniranja osebe, pri vsakem posamezniku pa se seveda lahko odraža na nekoliko 

drugačen način ali različno intenzivno. Le-ta se kaže na telesnem, spoznavnem, čustvenem in 

vedenjskem področju funkcioniranja učenca. Plašen učenec še ni tudi anksiozen učenec, med 

njima je potrebno ločiti. Plašnost je osebnostna značilnost, ki pa praviloma nima večjega 

(pomembnega) vpliva na funkcioniranje posameznika.  

Govorne motnje lahko opredelimo z definicijo, ki zelo jasno in nazorno pojasni govorne 

motnje vsem, ki se prvič srečujejo s tem izrazom. O govornih motnjam govorimo namreč 

takrat, ko je govor osebe toliko drugačen od govora njene okolice, da so ljudje bolj pozorni 

na to, kako oseba govori, kot pa kaj ima za povedati (bolj so osredotočeni na način 

govorjenja kot na vsebino povedanega). V grobem govorne motnje delimo na bebljanje, 

jecljanje in brbotanje. 

So učenci z govornimi motnjami bolj izpostavljeni pojavu (socialne) anksioznosti kot učenci 

brez motenj? Da, raziskave, narejene v tujini kažejo, da so učenci z govornimi motnjami bolj 

izpostavljeni pojavu socialne anksioznosti kot vrstniki, ki nimajo teh težav. Zavedajo se, da je 

njihov govor drugačen od govora okolice in da bodo vrstniki to najverjetneje opazili, 

vrednotili, se iz govorne motnje celo norčevali, učenca pa zato izključili iz svojega kroga 

druženja.  

Tudi avtorji, ki so se z osebami z govornimi motnjami srečavali v svoji praksi, pogosto 

poročajo o tem, da pri teh osebah začutijo strah, tesnobnost, anksioznost. Le-ta se pogosto 

pojavlja pri komuniciranju z ostalimi ljudmi, pri navezovanju stikov, pri pogovoru z vrstniki, 

pri opravljanju telefonskih klicev, pri pogovoru z avtoriteto, pri javnem nastopanju … Vsi 
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avtorji o tem pojavu resda ne govorijo s terminom socialna anksioznost, a pravzaprav gre 

prav za to. V literaturi sem razbrala, da socialno anksioznost najbolj občutijo osebe, ki 

jecljajo. Jecljanje je namreč ena izmed najbolj opaznih govornih motenj, osebe pa se 

drugačnosti svojega govora zavedajo. V povezavi s tema dvema motnjama v slovenskem 

prostoru pogrešam kakšne študije, raziskave, resne zapise in pogovore o tej temi.  

Bolj kot je govorna motnja pri učencu izražena, več strahu in tesnobe tak učenec občuti v 

svojem socialnem nastopu. In obratno, bolj kot je učenca v socialni situaciji strah, bolj bo pri 

govorjenju govorna motnja opazna – velja predvsem za jecljanje.  

O anksioznih učencih z govornimi motnjami do sedaj v našem prostoru še ni bilo veliko 

napisanega. Pa vendar se učitelji srečujejo tudi z učenci s tovrstnimi motnjami, zato bi bilo 

smiselno o tej problematiki v bodoče napisati kaj več. Spraševala sem se tudi, na kakšne 

načine lahko strokovnjaki v šoli pomagajo tem učencem. Tako, da sodelujejo z učenčevo 

logopedinjo (če jo učenec ima), s strokovnjaki na šoli, upoštevajo učenca in se z njim odprto 

pogovarjajo. Tako, da poskrbijo, da se bo učenec pri pouku in med odmori varno in 

sproščeno počutil ter o učenčevih stiskah subtilno povedo tudi učenčevim sošolcem.  

Rada bi podala še svoje naslednje razmišljanje. Učitelji so navadno verbalno zelo dobro 

podkovani, komunikativni, vedno vedo, kaj in na kakšen način kaj reči. Komuniciranje je 

navadno eno izmed njihovih močnih področij. So samozavestni, radovedni, zvedavi, odprti, 

radi spoznavajo nove stvari in reči. Učenci, o katerih pišem skozi diplomsko nalogo, pa so 

pravo nasprotje opisanega. V naravi človeka je, da najbolje razume tistega, ki mu je 

podoben. Učitelje bi tudi zato morali ozaveščati o težavah in stiskah teh učencem, jih 

spodbujati, da bodo učence razumeli, da do teh učencev ne bodo ves čas zgolj kritični, da 

bodo do njih strpni in prizanesljivi.  

Če bi se v tem hipu odločala za temo svoje magistrske naloge, bi najverjetneje 

nadaljevala s to temo. Med pisanjem diplomskega dela so se mi že porodile ideje, kaj bi še 

lahko naredila, preučila. Natančneje bi razdelala pojem socialne anksioznosti, podrobno bi se 

seznanila z Lestvico socialne anksioznosti za adolescente (LSAA). Navezala bi stik z Društvom 

za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi in morda ob njihovem privoljenju in 

zanimanju izvedla raziskavo – v kolikšni meri se člani društva pri svojem komuniciranju z 

okolico srečujejo s socialno anksioznostjo.   
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