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POVZETEK 
 

Cilj raziskovalnega dela je bil preveriti uspešnost direktne terapije Centra za sluh in govor 

Maribor za predšolske otroke, ki jecljajo, glede na prediktroje: tip nefluentnosti, spol in 

temperament.  

 

Vzorec je zajemal 34 predšolskih otrok, pri katerih se je jecljanje pojavilo med 2. in 4. 

letom in je pred začetkom terapije trajalo ţe vsaj 6 mesecev. S tem smo se izognili vplivu 

spontanega izzvenevanja. Otroci so bili v terapijo vključeni pribliţno eno leto. Nato so bili 

retestirani s Stuttering Svereity Instrument – 3 (Riley, 1994).    

 

Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike v uspešnosti terapije glede na opazovane 

prediktorje, ki pa niso statistično značilne. Povezanost med prediktorji in uspešnostjo 

terapije se ni izkazala za statistično pomembno. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research work was to verify the effectiveness of direct therapy for 

preschool children who stutter according to the following predictors: types of disfluency, 

sex and temperament. The research work was carried out at Center za sluh in govor 

Maribor. 

 

The sample included 34 preschool children whose first occurrence of stuttering had 

appeared during their 2
nd

 and 4
th

 year and lasted for at least 6 months before the therapy 

started. In this way we avoided the impact of natural recovery. Children participated in the 

therapy for approximately one year. After that they were re-tested with Stuttering Severity 

Instrument – 3 (Riley, 1994). 

 

The results, according to the predictors showed that there are some differences in 

effectiveness of therapy; however, they are not statistically significant. The correlation 

between the predictors and effectiveness of therapy did not appear to be statistically 

significant. 

 
 

KEY WORDS: STUTTERING, PRESCHOOL CHILDREN, STUTTERING 

THERAPIES, PREDICTORS 
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1 UVOD 

 

Jecljanje je ena izmed bolj zapletenih govornih motenj. Gre za sindrom, ki se izraţa na 

različnih področjih človekovega delovanja. Najizrazitejši simptomi jecljanja se pojavljajo v 

govoru. Tok govora oseb, ki jecljajo, je prekinjen z zastoji, ponavljanji ali podaljševanji 

glasov, zlogov in tudi besed. Nefluenten govorni tok pa spremljajo še drugi simptomi na 

področju motorike, vedenja, čustvovanja. 

 

Velik izziv na področju terapij jecljanja prestavlja njegovo intervalno ponavljanje in 

izginjanje. Obdobju tekočega govora pogosto sledi poslabšanje, ki pa ga zaradi slabega 

poznavanja etiologije jecljanja ne moremo predvideti. Obdobja poslabšanja, ki sledijo 

tekočemu govoru, negativno vplivajo na motivacijo za nadaljevanje terapije. 

 

Raziskovalci in praktiki, ki se ukvarjajo s terapijo predšolskih otrok, ki jecljajo, poudarjajo 

pomen zgodnje intervencije in njene številne pozitivne vplive. Zgodnja terapija jecljanja (v 

predšolskem obdobju), je kratkotrajnejša in s tem tudi cenejša, bolj učinkovita in omogoča, 

da se jecljanje ţe pred vstopom v šolo popolnoma odpravi, kar zmanjša nastajanje dodatnih 

simptomov.  

Če se jecljanje obdrţi v pozno otroštvo, adolescenco in odraslost, se mu pridruţijo še 

sekundarni simptomi, kot so fiziološke reakcije (povišan pritisk, rdečica, napetost, krči, 

tremor), čustvene in psihične teţave. V terapijo se morajo zato skoraj vedno vključiti še 

psihologi. 

 

Logopedi teţko ocenijo, ali je jecljanje zgolj fiziološke, prehodne narave ali obstaja 

moţnost, da se bo razvilo v persistentno, zato se vedno odločijo za spremljanje otroka. V 

pomoč pri odločanju o obliki (direktna, indirektna), vrsti in intenziteti terapije so jim 

prediktorji in rizični faktorji, kot so tipi nefluentnosti, spol, temperament, dedna 

komponenta, govorno jezikovne teţave in drugi.  
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1.1  JECLJANJE 

 

»Govor zahteva usklajevanje več kot 100 mišic in je naša najbolj zapletena 

nevromuskulatorna dejavnost. Povprečna oseba lahko izgovori okoli 150 besed na minuto. 

Vsaka beseda pa zahteva različno konfiguracijo mišic« (Kehoe, 2006, 18). 

Da lahko govorimo tekoče oziroma fluentno, mora naš nevromuskulatorni sistem delovati 

brezhibno. 

Nefluenten govor pa še ne pomeni, da jecljamo. Določeni simptomi jecljanja oziroma  tipi 

nefluentnosti se v manjšem številu pojavljajo tudi v govoru oseb, ki ne jecljajo. Gre 

predvsem za mašila,  ponavljanje besed in besednih zvez. 

 

Stuttering Foundation of America (2010) navaja, da jeclja pribliţno 1 % svetovnega 

prebivalstva, od tega štirikrat toliko moških kot ţensk.  Pri pribliţno 5 % otrok se v razvoju 

pojavi faza jecljanja, ki lahko traja 6 mesecev ali več. Od tega se pri 1 % otrok jecljanje 

obdrţi v pozno otroštvo in odraslost. Najbolj učinkovita metoda spopadanja z jecljanjem je 

zgodnje odkrivanje in intervencija. 

  

»Jecljanje je fenomen, ki prizadene v prvi vrsti govor in s tem oteţi doseganje in 

zadovoljevanje ciljev s pomočjo komunikacije. Posledice so za vsakega posameznika 

drugačne in se kaţejo v različnih vedenjskih vzorcih« (Zupanič Dougan, 2007, 7).  

 

Kako bo posameznik reagiral na nefluentnosti v govoru, je v veliki meri odvisno od 

njegove osebnosti, energetske opremljenosti, temperamenta, samopodobe in reakcij okolja. 

Nekateri se zaradi jecljanja zaprejo vase in se ne vključujejo v socialno okolje, druge 

jecljanje pri vključevanju v širše in oţje druţbeno okolje ne ovira v tolikšni meri. 

 

Obstaja veliko definicij jecljanja. Večina jih poudarja, da je jecljanje sindrom številnih 

manifestacij na govornem, psihološkem, somatskem in socialnem področju (Sardelić, 

2010). 
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»O jecljanju govorimo takrat, ko govor ne poteka tekoče, ko pride do zastojev, 

podaljševanj in ponavljanj glasov, zlogov, besed. To so osnovi simptomi jecljanja. 

Jecljanje se lahko izraţa v teţavnostnih stopnjah od blagega, srednje močnega, močnega in 

zelo močnega. Pojavlja se kontinuirano ali v presledkih, včasih je komaj opazno ali celo za 

nekaj časa popolnoma izzveni, nato se ponovno pojavi v vsej svoji razseţnosti. Vse to 

spremlja strah pred govorom, telesne reakcije v obliki tikov in drugih oblik neprimernega 

gibanja, spremljajo jih lahko vegetativne reakcije s potenjem, rdečico, hitrejšim bitjem 

srca, povečano mišično napetostjo, z moteno pozornostjo, čustveno nestabilnostjo. 

Posledice vsega naštetega in njihov dolgotrajni učinek se odraţajo v negativnem odnosu do 

govora in govornih situacij, v manjši količini izraţenega, v izmikanju govornim situacijam 

in v slabši socialni prilagojenosti« (Zupanič Dougan, 2007, 7). 

 

»Jecljanje je sindrom številnih manifestacij na govornem, jezikovnem, psihološkem, 

telesnem in socialnem področju. Je nestandardno govorno vedenje, ki se izraţa s 

ponavljanjem delov besed ali stavkov, podaljševanjem glasov, zastoji v govoru, 

neadekvatnimi pavzami, dodajanjem različnih glasov ali mašil, daljšim trajanjem govora 

itd. Vse to spremlja strah pred govorom, tiki, različni gibi glave, telesa in ekstremitet, 

neadekvatne fiziološke reakcije (znojenje, zardevanje, pospešeno bitje srca, povečana 

mišična napetost), emocionalna nestabilnost, zmanjšana koncentracija. Končni rezultat je 

netolerantno stališče do govornih situacij, manjša količina govora in neprilagodljivost. 

Dolgotrajno delovanje jecljanja na osebo, ki jeclja, vpliva na formiranje karakterističnih 

potez osebnosti, kot so negotovost, plašnost, nemotiviranost za dokončanje nalog, 

nevztrajnost« (Sardelić, Brestovci, HeĎever, 2001, 47). 

 

Ob osnovnih simptomih, ki se pojavljajo na govornem področju, pa se skoraj vedno 

pojavijo še dodatni, ki so lahko posledica nestandardnega govornega vedenja.  Simptomi, 

kot so strah pred govorom in odklonilno vedenje do govornih situacij, emocionalna 

nestabilnost in introvertiranost, imajo velik vpliv na uspešnost terapije in niso zanemarljivi.  
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Bloodstein (2008) navaja naslednje simptomatološke faktorje jecljanja: 

 pogostost jecljanja (pri osebah, ki jecljajo, blokade na pribliţno 10 % besed pri 

branju), 

 povprečno trajanje zastojev (1s-1min ali celo več), 

 pogostost določenih tipov nefluentnosti (mašila, ponavljanje delov besed, glasov ali 

zlogov, ponavljanje besed, ponavljanje stavkov, revizije, nedokončani stavki, 

»zlomljene« besede, zastoji, podaljšani glasovi), 

 hitrost govora, 

 jakost jecljanja (od blagega do močnega). 

 

K temu dodaja še parametre, ki so potrebni za akustični in psihološki opis jecljanja: 

 respiracija, 

 fonacija, 

 artikulacija, 

 spremljajoči pojavi (spremljajoči gibi, mašila, glasovne abnormalnosti, koţne 

reakcije), 

 spremljajoči fiziološki pojavi (gibi oči, kardiovaskularni fenomeni, tremor, 

moţganski valovi, biokemične spremembe, refleksne aktivnosti), 

 introspektivni pojavi (občutki frustracije, občutje mišične tenzije, afektivne 

reakcije). 

 

Vsi ti faktorji so s strani terapevta ali osebe, ki jeclja določeni s pomočjo opazovanja. 

Kljub pomoči merskih instrumentov (testov in lestvic) se subjektivnosti v določanju jakosti 

in frekvence jecljanja ne moremo v celoti izogniti.   

Raziskovalci na področju jecljanja kot instrument objektivizacije pogosto uporabljajo 

video ali avdio posnetke in transkripcijo govora. Te metode so učinkovite in uporabne za 

mikroanalizo govora v različnih raziskovalnih projektih. Kljub temu jih logopedi v praksi 

ne uporabljajo pogosto, saj zanje potrebujejo posebno opremo in veliko časa.  

 

Znanstveniki se ţe leta trudijo najti enostaven in hiter postopek za objektivno določanje 

jakosti jecljanja. Danes je na trţišču ţe nekaj računalniških programov, ki lahko logopedu 

olajšajo natančno diagnostiko jecljanja. Eden izmed teh programov je CHOPPER Fluency 

Meter. 
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CHOPPER Fluency Meter so ustvarili v Children`s Hospital of Philadelphia. Logopedom 

omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo govornih sposobnosti oseb, ki jecljajo. S 

pomočjo CHOPPER Fluency Meter lahko hitro pridobijo natančne in objektivne podatke o 

spremenljivkah, kot so frekvenca jecljanja, proporcionalna frekvenca posameznih tipov 

nefluentnosti, trajanje jecljanja, sekundarni simptomi in trajanje govora (Donaher, 2005). 

 

»Jecljanje je zapletena motnja, zato je terapija zelo zahtevna. Po  6. letu je jecljanje skoraj 

nemogoče popolnoma odpraviti. Oseba, ki jecljala, lahko govori tekoče, ko je sama, če 

spremeni govorni vzorec, če se osredotoči na posamezne elemente govora, s pomočjo 

posebne elektronske naprave ali ţe samo ob prisotnosti svojega logopeda. Vendar pa se 

lahko jecljanje celo po mesecih tekočega govora ponovno pojavi.« (Kehoe, 2006,  14) 

Periodično pojavljanje jecljanja predstavlja za terapijo veliko oviro, saj zmanjša 

motiviranost osebe, ki jeclja, in terapevta. 

»Terapija jecljanja zajema več področij; kontrolo mišic, čustva in anksioze/bojazni, 

kognitivno zavest in socialne interakcije. Z delom na različnih vidikih jecljanja ne 

doseţemo samo bolj fluentnega govora, ampak tudi izboljšanja na drugih ţivljenjskih 

področjih« (Kehoe, 2006, 16). 

 

»Psihološke simptome in druge dejavnike, povezane s stresom, izraziteje opaţamo pri 

odraslih in starejših otrocih, ki jecljajo. Ti simptomi so pogosto rezultat odraščanja z 

jecljanjem in soustvarjajo jecljanje odraslih. Učinek jecljanja v otroštvu torej postane 

spremljajoči simptom jecljanja v odraslosti«  (Kehoe, 2006, 22). 

Logoped ne more prevzeti dela terapije, ki je vezan na psihološke simptome, zato je 

pogosto potreben interdisciplinarni pristop. V terapijo se po potrebi vključijo še drugi 

strokovnjaki, na primer psiholog, pediater ali nevrolog. 

 

Številne raziskave kaţejo, da se ţe 2-3 leta stari otroci zavedajo jecljanja in ovir, ki jim jih 

prinaša (Yairi in Ambrose, 2005).  

Kljub temu mlajše otroke jecljanje ne ovira v tolikšni meri, saj nanj niso tako pozorni. 

Starejši kot so otroci, večje so naše zahteve do njih. Zahtevnejše okolje jih postavi pred 

nove ovire v komunikaciji. S starostjo se povečuje tudi zavedanje vrstnikov, ki lahko 

otroka izločijo, se mu izogibajo ali ga zasmehujejo. Vse to pripelje do tega, da jecljanje s 

starostjo postaja vedno večji problem.  
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1.2 NOVEJŠA SPOZNANJA O ETIOLOGIJI JECLJANJA 

 

Etiologija jecljanja kljub dolgoletnemu raziskovanju deloma še vedno ostaja uganka. 

Teţko je določiti natančen vzrok za tako raznolik sindrom, ki se zaradi interakcije 

multiplih dejavnikov pri vsakem posamezniku izraţa nekoliko drugače.  

V zadnjem desetletju se raziskave o etiologiji jecljanja usmerjajo predvsem v genetiko ter 

zgradbo in funkcioniranje moţganov in ţivčnega sistema (nevroznanost). Tako pri otrocih 

kot pri odraslih logopedi v sodelovanju z nevrologi opravljajo različne raziskave, kot so na 

primer magnetna resonanca (MRI) in funkcionalna magnetna resonanca (fMRI).  

Večina raziskav je opravljena na odraslih osebah s persistentnim jecljanjem in kontrolni 

skupini odraslih, ki ne jecljajo. V zadnjem času se pojavljajo tudi raziskave na otrocih 

(Watkins, 2008, Smith, 2008). Takšne raziskave nam omogočajo, da izločimo spremembe, 

ki so lahko nastale kot posledica dolgotrajnega jecljanja in terapije. S tem dobimo jasnejši 

in bolj zanesljiv vpogled v etiologijo jecljanja. 

 

Ker pri jecljanju pogosto najdemo dedno komponento (jecljanje v oţji ali širši druţini), so 

znanstveniki dolgo slutili, da bi vzrok zanj lahko bil tudi genetski. Pri raziskovanju 

genotipov oseb, ki jecljajo, so bile odkrite spremembe treh genov na 12. kromosomu.  

Produkta dveh, izmed teh treh genov, tvorita encim, ki je odgovoren za celični 

metabolizem. Celični metabolizem poteka v strukturi imenovani lizosom.  Encim, ki ga 

ustvarjata gena GNPTAB in GNPTG, usmerja okoli 60 drugih tarčnih encimov, da se 

transportirajo v lizosome celic, kamor spadajo. Če ta proces ne poteka pravilno, se v 

celicah nabirajo odvečne snovi, ki ovirajo njihovo normalno delovanje. 

V prihodnosti bo postalo bolj jasno, katere moţganske celice so zaradi tega prizadete. 

Pojavljajo se namigi, da naj bi šlo za celice, ki so vključene v čustvovanje in emocije.  To 

bi potrdilo dejstvo, da ima strah močan vpliv na jakost jecljanja (Drayna, 2010). 

 

Kljub znanstveno podprtim  dejstvom o genetski osnovi jecljanja raziskovalci zagovarjajo 

dejstvo, da gre v večini primerov jecljanja za kombinacijo genov in še nečesa. To nekaj je 

lahko na primer vpliv okolja ali učenja (Drayna, 2006). 
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Za odkrivanje in razumevanje etiologije in simptomatike jecljanja so zelo pomembne 

raziskave zgradbe in funkcioniranja moţganov otrok, ki jecljajo. 

Watkinsova (2008) navaja, da gre tako pri odraslih kot tudi pri otrocih in adolescentih, ki 

jecljajo, za abnormalnosti v strukturi in funkciji moţganov. 

 

Raziskave s pomočjo MRI (magnetna resonanca) so pri obojih, otrocih s fiziološkim 

(prehodnim) in razvojnim (persistentnim) jecljanjem, pokazale zmanjšan volumen 

moţganske skorje (sivine) na področjih, vključenih v produkcijo govora. 

Sivino tvorijo telesa ţivčnih celic. Na površju moţganov sivina tvori pribliţno pol 

centimetra debelo plast, imenovano moţganska skorja. Sivino pa najdemo tudi globlje v 

moţganih, na primer v bazalnih ganglijih. 

 

Pri otrocih z razvojnim jecljanjem se pojavljajo tudi prekinitve ţivčnih povezav v belini 

moţganov na področjih, ki so vključena v produkcijo govora (Chang po Watkins, 2008). 

 

Funkcionalna magnetna resonanca (fMRI) nam prikaţe področja moţganov s povečano 

porabo kisika (bolj aktivno moţgansko tkivo). S fMRI ugotavljamo spremembe signalov v 

moţganih, ki so posledica spremembe ţivčne aktivnosti.  

 

Watkinsova (2008) se je v svoji  raziskavi osredotočila na spremembe v aktivnosti 

moţganov, ko so osebe, ki jecljajo, govorile in ko so bile tiho. Opazila je, da se med 

produkcijo govora pojavlja aktivnost v za govor netipičnih področjih v desni hemisferi. 

Razlog za to bi lahko bila kompenzacija. Povečano aktivnost je opazila tudi v 

medmoţganih, in sicer v črni substanci (substantia nigra). To potrjuje domnevo, da naj bi 

pri jecljanju šlo za nenormalno delovanje bazalnih ganglijev zaradi nestandardnih količin 

dopamina. 

 

»Raziskave moţganov odraslih oseb, ki jecljajo, so pokazale hipoaktivnost v področjih 

avditivnega procesiranja in hiperaktivnost v področjih motorne kontrole govora. Poleg tega 

pri odraslih jecljanje povezujejo z neobičajno visoko ravnjo nevrotransmitorja dopamina.  

Visoka raven dopamina bi lahko bila povezana z hiperaktivacijo motoričnega področja za 

kontrolo govora« (Kehoe, 2006, 34). 
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Watkinsova poroča tudi o  zmanjšanem delovanju na področju ventralnega premotoričnega 

korteksa, ki je del »normalnega« sistema za produkcijo govora. To področje -  ventralni 

premotorični kortkes - leţi direktno nad področjem, kjer je odkrila prekinjene ţivčne  

povezave v belini. Sklepa, da je zmanjšana aktivnost premotoričenga  korteksa  posledica 

slabšega povezovanja zaradi prekinjenih ţivčnih povezav v belini.  

Za razliko od odraslih, se pri otrocih ne pojavlja povečanje volumna sivine v desni 

hemisferi, kar nakazuje, da je ta pojav pri odraslih  posledica adaptacije in kompenzacije 

(Watkins, 2008). 

 

Da lahko otrok govori tekoče, morajo njegovi  moţgani  razviti veliko ţivčnih mreţ, te pa 

morajo delovati hitro in precizno. Jecljanje, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu je znak, da je 

nekaj narobe z ţivčnimi mreţami, odgovornimi za govor (Smith, 2008). 

 

»Obstaja moţnost, da je pri 14% otrok, pri katerih pojav jecljanja povezujejo z boleznijo 

ali ekstremnim naporom, imunski sistem napadel celice moţganov v levem kavdalnem 

jedru (področje za motorno kontrolo govora). To področje je tako postalo hipersenzibilno 

za nevrotransmitor dopamin« ( Kehoe, 2006, 33). 

 

»Slabše avditivno procesiranje je povezano s fonološkimi motnjami. Sklepamo lahko, da 

se pri otrocih jecljanje pojavi, ker njihovo avditivno procesiranje zaostaja za ostalimi 

področji razvoja moţganov.  

Hiperaktivacija motoričnega področja za kontrolo govora in/ali visoka raven dopamina bi 

lahko bila v povezavi s slabšo kontrolo glasilk in teţjo integracijo govorno-motornih 

aktivnosti«  (Kehoe, 2006, 33). 

 

»V letu 2005 so bili objavljeni rezultate longitudinalne študije, ki je spremljala razvoj 

majhnih otrok 5 let po pojavu jecljanja. Rezultati študije so ovrgli številne mite o jecljanju.  

Ugotovili so, da naj bi se jecljanje pojavilo, ko se različni predeli moţganov razvijajo 

hitreje ali počasneje« ( Yairi in Ambrose, po Kehoe, 2006,  3). 

Pojav jecljanja je pogojen z diskrepanco v razvoju posameznih delov moţganov. Lahko 

gre za hitrejši ali počasnejši razvoj posameznih predelov. 
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Raziskave centralnega ţivčnega sistema kaţejo, da gre pri osebah, ki jecljajo, za 

abnormalnosti na vseh področjih ţivčnega sistema, ki so vključena v produkcijo govora. 

Na podlagi do zdaj znanih dejstev lahko zaključimo, da gre za hipoaktivnost na področjih 

jezikovnega procesiranja in hiperaktivnost na premotornem in motornem področju 

(Sardelić, 2010). 

 

1.3 PSIHIČNI IN NEVROLOŠKI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Za razumevanje pomena zgodnjega odkrivanja in terapije jecljanja je zelo pomembno 

poznavanje razvojne psihologije predšolskega otroka. Le če natančno poznamo in 

razumemo razvoj v okviru norm, lahko razumemo in se posvetimo tudi razvojnim 

deviacijam.  

  

»Temeljni cilji razvojne psihologije so opis človekovega psihičnega razvoja v posameznih 

obdobjih njegovega ţivljenja, razlaga tega razvoja (sprememb in doslednosti), 

napovedovanje nadaljnjega razvoja in na podlagi tega ugotavljanje načinov, po katerih 

lahko na razvoj vplivamo: ga optimiziramo ali, če je to potrebno in etično, modificiramo. 

Tako ima preučevanje človekovega razvoja tudi praktične implikacije. Modifikacija 

vedenja in razvoja pomeni najti način, s katerim je mogoče spremeniti neko vedenje v 

sedanjosti, ki lahko vpliva na drugega v prihodnosti. Opis, razlaga, napovedovanje in 

optimizacija/modifikacija razvoja so med seboj logično povezani. Preden se odločimo, ali 

je potrebno neko vedenje modificirati ali ne, moramo pri posamezniku ugotoviti, kakšno je 

njegovo specifično vedenje glede na vedenje njegovih vrstnikov – razvojni status tega 

vedenja pri posamezniku. Da bi to ugotovili, moramo poznati tipičen (normativni) opis  

vedenja posameznikov določene starosti. Če npr. ugotovimo, da določeno vedenje odstopa 

od norm, moramo zato, da bi lahko nanj vplivali, vedeti, kako se to vedenje razvija in ali 

ima trenutno odstopanje vedenja od norm sploh kakšno napoved za posameznikov razvoj v 

prihodnosti. Če npr. ugotovimo, da malčkov govorni razvoj zaostaja za normami, ki veljajo 

za njegovo starostno skupino, hkrati vemo, kako se govor razvija in da so zgodnji 

zaostanki povezani s kasnejšimi zaostanki ter posledično učnimi teţavami, potem lahko 

oblikujemo ustrezen program obravnave, s katero bomo poskušali obvladati otrokov 

zgodnji razvojni zaostanek« (Zupančič, 2004, 13). 
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Človekov razvoj lahko razdelimo na štiri področja oz. razseţnosti (glej tabelo 1) in na 

osem razvojnih obdobij (glej tabelo 2) (Zupančič, 2004). 

 

Tabela 1: Temeljne razseţnosti človekovega razvoja. 

 

 

»Človekov psihični razvoj se odraţa na različnih področjih (razseţnostih), ki so med seboj 

povezana -  razvoj je večrazseţnosten« (Zupančič, 2003, 8). 

Psihologija se tako povezuje tudi z drugimi znanstvenimi vedami, npr. medicino, 

sociologijo, pedagogiko. 

 

Tabela 2: Prikaz razvojnih obdobij. 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

Prednatalno od spočetja do rojstva 

Obdobje dojenčka in malčka od rojstva do treh let 

Zgodnje otroštvo od treh do šestih let 

Srednje in pozno otroštvo od šestega leta do začetku pubertete 

Mladostništvo med začetkom pubertete in 22.-24. letom 

Zgodnja odraslost med 22.-24. in 40.-45. letom 

Srednja odraslost med 40.-45. in 65. letom 

Pozna odraslost od 65. leta do smrti 

 

 

 

TELESNI RAZVOJ SPOZNAVNI 

RAZVOJ 

ČUSTVENO-

OSEBNOSTNI 

RAZVOJ 

SOCIALNI 

RAZVOJ 

Vključuje telesne 

spremembe 

(zunanjih delov telesa 

in notranjih  

organov), razvoj 

zaznavnih in  

gibalnih  

sposobnosti  

in spretnosti. 

Vsebuje vse 

spremembe v 

intelektualnih 

(višjih mentalnih) 

procesih: razvoj 

spomina, sklepanja, 

reševanja problemov, 

govora, učenja, 

presojanja. 

Predstavlja spre-

membe v doţivljanju, 

izraţanju, uravnavanju 

čustev, enkratnih 

načinov, po katerih se 

posameznik odziva na 

okolje (temperament, 

osebnostne 

značilnosti). 

Nanaša se na razvoj 

komunikacije, 

medosebnih odnosov, 

socialnih spretnosti, 

socialnega 

razumevanja,  

moralnih vidikov 

vedenja. 
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»Vsako izmed osmih razvojnih obdobij ima specifične značilnosti kljub razmeroma 

velikim individualnim variacijam znotraj posameznih obdobij (npr. tempo razvoja, stopnja 

izraţenosti posamezne značilnosti, raven učinkovitosti pri opravljanju določene 

dejavnosti« (Zupančič, 2004, 10). 

 

»Včasih za oznako razvojnega obdobja otroštva uporabljamo tudi izraz predšolsko 

obdobje. Ta izraz, ki zajema tudi obdobje malčka, je vezan na predšolsko institucijo – 

vrtec, v katero se vključuje nekoliko več kot polovica slovenskih otrok« (Zupančič, 2004, 

11). 

 

Za namen diplomske naloge sta najpomembnejši obdobji obdobje malčka ter zgodnje 

otroštvo, torej predšolsko obdobje, ki časovno zajema otroke stare od 1 do 6 let. 

 

V predšolskem obdobju je izredno pomembno in vplivno področje nevrološkega razvoja. 

Splošno znano je, da so moţgani v otroštvu najbolj plastični in dovzetni za spremembe. 

Vedenje in vѐdenje, ki ga otrok pridobi v obdobju malčka in zgodnjega otroštva, se utrdi v 

obliki stalnih nevroloških poti. Predšolsko obdobje je torej zelo primerno za učenje.  

Plastičnost oziroma nevroplastičnost je vseţivljenjska zmoţnost moţganov, da na podlagi 

novih izkušenj prerazporejajo ţivčne poti. Ko se učimo, pridobivamo novo znanje. Z 

izkušnjami in urjenjem novih spretnosti, pridobivamo nove zmoţnosti. Da se lahko 

naučimo ali si zapomnimo dejstvo ali spretnost, morajo v moţganih neprestano potekati 

funkcijske spremembe. Te spremembe predstavljajo novo znanje. Nevroplastičnost je torej 

sposobnost moţganov, da se z učenjem spreminjajo. Oblika nevroplastičnosti je odvisna od 

posameznikove starosti. Čeprav se plastičnost odvija celo ţivljenje, v nekaterih ţivljenjskih 

obdobjih prevladujejo oblike plastičnosti, ki so v drugih komaj opazne (Repovš, 2005). 

Obdobje hitre spremembe v strukturi nezrelih moţganov se imenuje razvojna plastičnost. 

Nadaljuje se skozi vse ţivljenje. Nevroplastičnost se pojavlja tudi kot prilagoditveni 

mehanizem za nadomestitev izgubljene funkcije ali ohranitev preostale funkcije v primeru 

poškodbe moţganov ( Hodge, 2006). 
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»V prvih letih ţivljenja moţgani rastejo zelo hitro. Ob rojstvu ima vsak nevron moţganske 

skorje pribliţno 2.500 sinaps. Do otrokovih dveh ali treh let pa se število sinaps poveča na 

pribliţno 15.000 na nevron« (Gopnik, Meltzoff, Kuhl, 1999, 181). To je pribliţno dvakrat 

več od števila sinaps na nevron v odraslih moţganih. Ko se staramo, se stare povezave 

brišejo.  Ta proces  imenujemo obrezovanje sinaps. 

Z obrezovanjem sinaps se izbrišejo šibkejše sinaptične povezave, medtem ko se močnejše 

ohranijo in celo utrdijo. O tem, katere sinapse se izbrišejo in katere utrdijo, odločajo 

izkušnje: povezave, ki se aktivirajo najpogosteje, se utrdijo. Nevroni morajo namreč sluţiti 

nekemu namenu, da preţivijo.  

Nevroni, ki ne prejmejo nobene informacije in nobene informacije ne oddajo, umrejo v 

procesu, imenovanem apoptoza. Plastičnost je tista, ki omogoča proces razvoja in 

obrezovanja povezav, ki dovoljuje moţganom, da se prilagodijo svojemu okolju (Repovš, 

2005). 

Velja načelo,  »uporabi ali pozabi«. (Use it or loose it.) 

»Otroci v obdobju zgodnjega otroštva veliko odkrivajo in eksperimentirajo. Spoznavajo in 

sprejemajo nove teorije in opuščajo stare. Ta proces se v odraslosti vsekakor zmanjša in 

upočasni. Nekateri znanstveniki celo trdijo, da obstajajo kritična obdobja za učenje 

določenih spretnosti.  Vprašanja o  razvoju moţganov in pomembnosti določenih časovnih 

obdobij,  t.i. kritičnih obdobij,  za učenje so pomembna tako za znanstvenike  kot za laike. 

Bo otrok, ki do vstopa v šolo ni dobil pravilnih govornih  spodbud, zmoţen ta primanjkljaj 

nadomestiti v šoli? Splošno priznano dejstvo je, da je izgradnja sinaps, ki se dogaja v 

zgodnjih fazah razvoja moţganov, zelo pomembna in ima velik vpliv na kasnejši razvoj«  

(Gopnik idr. , 1999, 190). 

»Kritično obdobje je obdobje zorenja, v katerem doseţejo določene ključne izkušnje 

vrhunec vpliva na razvoj in učenje. Če do teh ključnih izkušenj v kritičnem obdobju ne 

pride, bodo imele le še omejen vpliv  na razvoj in učenje. Moţno je, da po kritičnem 

obdobju moţgani nikoli več ne bodo imeli tako velike zmoţnosti za spremembe v 

nevronski povezljivosti/ustvarjanju sinaps«  (Mandkur, 2005, 855). 
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»Zagovorniki zgodnje intervencije poudarjajo pomembnost prvih treh let ţivljenja in 

kritičnih obdobij za nadaljnji razvoj. Izpostavljenost senzornim izkušnjam, stimulacijam 

ter jeziku in govoru v tem obdobju določa mielinizacijo, sinaptogenezo in tvorjenje 

nevroloških povezav« (Mandkur, 2005, 856). 

»Glede na otrokov nevrološki razvoj, je zgodnja intervencija zelo priporočljiva. Raziskave 

razvoja otroških moţganov kaţejo, da obstoja omejen časovni okvir, v katerem je moţnost 

za uspeh terapije povečana. Iz tega razloga je zgodnje ukrepanje ključnega pomena«  

(Smith v Hunter, 2009, 24). 

 

Če ţelimo izkoristili moč  razvojne nevroplastičnosti, moramo ţe od zgodnjega otroštva 

ustvarjati moţnosti za vključitev v situacije, ki spodbujajo učenje govora. Ključni element 

je spodbujanje staršev, da otrokom zagotovijo bogato socialno interakcijo ob vsaki dani 

priloţnosti. Najbolje je, da so govorne situacije izpeljane na igriv in zabaven način. Tako 

otroka spontano spodbudimo h govorni izmenjavi in učenju (Hodge, 2006). 

 

 

1.4 JECLJANJE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

»Pribliţno 80 % vseh oseb, ki jecljajo, je otrok. Skoraj vse osebe, ki jecljajo, so začele 

jecljati v zgodnjem otroštvu.« (Kehoe, 2006, 26) 

Pribliţno 5 % predšolskih otrok jeclja. Povprečna starost, ko jecljanje nastopi, je 34 

mesecev. V 90 % primerov se jecljanje pojavi pred 4. letom. Med 2. in 3. letom otroci hitro 

razvijajo govorne in jezikovne sposobnosti. Pri vseh se pojavljajo napake v govoru in 

jeziku in normalne nefluentnosti. Jecljanje se tudi v zgodnjem otroštvu razlikuje od 

običajnih nefluentnosti.  

»Pri zgodnjem jecljanju se pojavljajo predvsem ponavljanja fonemov, zlogov in besed in v 

manjši meri podaljševanja vokalov in blokade« (Kehoe, 2006, 26). 

 

»Jecljanje se po navadi začne nenadoma. Druge komunikacijske motnje nastopijo, ker se 

govor iz različnih razlogov ne razvije normalno. Za razliko od drugih komunikacijskih 

motenj, se jecljanje pojavi, ko je govor ţe normalno razvit. Otroci, ki jecljajo, najprej 

razvijejo normalne ali celo nadpovprečne govorne in jezikovne sposobnosti. Nato se 

nenadoma, v dnevu, tednu ali nekaj tednih pojavi jecljanje.  
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Pribliţno 30% otrok začne jecljati v enem dnevu, 40% v 3 dneh ali manj, skoraj 50% v 

enem tednu ali manj in skoraj 75% v dveh tednih ali manj. V enem letu od pojave jecljanja, 

večina staršev (53%) poroča o sekundarnih fizičnih simptomih, vključno z napetostjo 

obraza, oči, ustnic, jezika, čeljusti, vratu, dihalnimi nepravilnostmi in toničnimi gibi glave 

in udov« (Kehoe, 2006, 27). 

 

»Način otrokovega govora se skozi leta, ko njegovi moţgani rastejo, avtomatizira. Otrokov 

naglas, slovnica in fluentnost postanejo permanentne nevrološke poti. Ko otrokovi 

moţgani nehajo rasti (v puberteti), postanejo ta vedenja vedno bolj odporna na spremembe. 

Razvoj govora in jezika je dolga pot, z veliko stopnicami. Če otrok v zgodnjem otroštvu 

zgreši kakšno stopnico, ga to lahko pripelje na napačno pot in skozi čas se problem zapleta, 

dokler se ne sprevrţe v teţko nezmoţnost« (Kehoe po Gačnik, 2003, 14). 

 

Po Sardelić (2010) jecljanje pri otrocih delimo na: 

 

 fiziološko  

Gre za normalno, prehodno fazo v razvoju jezika in govora. Jecljanje se najpogosteje 

pojavlja v obliki ponavljanj besed in fraz in podaljševanja vokalov.  

 

 razvojno 

Jecljanje se pojavlja v obliki ponavljanj enozloţnih besed, zlogov in glasov, običajno v 

inicialnem poloţaju, in podaljševanja vokalov. Otrok govori počasneje, z mnogimi 

pavzami in kaţe strah pred govornimi situacijami. 

 

 nevrogeno 

Karakteristike nevrogenega jecljanja so pri odraslih in otrocih podobne. Gre za 

nekonsistentno pojavljanje skoraj vseh tipov nefluentnosti; ponavljanje besed, zlogov, 

glasov (inicialno, medialno, finalno), ponavljanje fraz, podaljševanje glasov, prekinitve, 

pavze, vrivanje/vstavljanje glasov, nehotni gibi ustnic, čeljusti ali jezika itd. 

 

O psihogenem jecljanju pri otrocih ne govorimo.  
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Danes so številni strokovnjaki, tako iz raziskovalnega področja kot iz področja prakse, 

enotni, da je zgodnje odkrivanje in terapija najuspešnejša pot k obvladovanju ali odpravi  

jecljanja. 

 

Kot ţe omenjeno v poglavju o etiologiji jecljanja,  je jecljanje pri otroku lahko znak, da je 

z ţivčnimi mreţami, odgovornimi za govor, nekaj narobe. 

Prav zaradi tega je zgodnja intervencija ključna, saj lahko s spreminjanjem in 

oblikovanjem otrokovih izkušenj vplivamo na proces tvorjenja ţivčnih mreţ in povezav. 

Dlje kot so simptomi jecljanja v zgodnjem otroštvu prisotni, teţje je spremeniti ţivčne 

povezave v moţganih. Jecljanje tako postane kroničen in vseţivljenjski problem (Smith, 

2008). 

 

Zupanič Dougan in Zorko (2007) navajata naslednje rizične dejavnike, ki povečujejo 

tveganje za persistentnost jecljanja: 

 spol (dečki), 

 starost ob pojavu simptomov, 

 čas trajanja simptomov, 

 neobičajni potek nosečnosti, poroda in psihomotoričnega razvoja, 

 odstopanja v govornem in jezikovnem razvoju, 

 druţinska obremenjenost. 

 

V raziskovalnem centru za jecljanje University of Illinois so odkrili, da lahko faktorji kot 

so dedna komponenta, spol, starost ob pojavu jecljanja, trajanje jecljanja, frekvenca 

določenih tipov nefluentnosti, intenzivnost jecljanja, zavedanje, negativno doţivljanje 

jecljanja, temperament in podobno, logopedu pomagajo pri prognozi in sklepanju, kako se 

bo jecljanje razvilo (Yairi in Ambrose, 2005). 

 

Zadnje raziskave kaţejo, da se dedna komponenta pojavlja v pribliţno 65% jecljanja. 

Pojavljanje jecljanja v druţini še ne pomeni povečanega tveganja za persistentno jecljanje. 

Pomembno je, da raziščemo v kakšni obliki se pojavlja. Če gre za persistentno jecljanje, 

obstaja moţnost, da se bo tudi pri otroku jecljanje razvilo v persistentno. Prav tako pa 

jecljanje v druţini, ki je bilo odpravljeno, poveča moţnosti za uspešno terapijo (Yairi in 

Ambrose, 2005). 
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Jecljanje se pogosteje povalja pri dečkih kot pri deklicah. Moţnost, da bo jecljanje postalo 

persistentno, je večja pri moških. Iz tega lahko sklepamo, da imajo deklice večjo moţnost, 

da se jecljanje odpravi (Yairi in Ambrose, 2005). 

 

Jakost jecljanja v prvih mesecih ni dober prediktor razvoja jecljanja. Pojav intenzivnega 

jecljanja v zelo zgodnjem obdobju vedno ne pomeni slabe prognoze.  Bolj rizični faktor je 

stalna prisotnost nefluentnosti, še posebej če gre za dve ali več ponovitev iste govorne 

enote. Daljši zastoji in podaljševanja v prvih mesecih jecljanja prav tako niso prediktor 

persistentnega jecljanja (Yairi in Ambrose, 2005). 

 

Zavedanje in negativno doţivljanje jecljanja se običajno povečata med 4. in 5. letom 

starosti. Čeprav ni znanstvenih dokazov, da negativno doţivljanje jecljanja vpliva na 

razvoj persistentnega jecljanja, ima tako doţivljanje velik vpliv na posameznika, njegovo 

druţino in okolje. Negativno doţivljanje zagotovo zavira napredovanje v terapiji in 

zmanjšuje moţnosti uspeha (Yairi in Ambrose, 2005). 

 

Guitar (2006) rizične faktorje deli na notranje (izvirajo iz otroka) in zunanje (izvirajo iz 

otrokovega okolja). Notranji faktorji so dedna komponenta, spol ter govorne in jezikovne 

sposobnosti. Verjetnost, da bo jecljanje postalo persistentno,  je večja pri dečkih, predvsem 

pri tistih, pri katerih se je v druţini ţe pojavilo persistentno jecljanje.  

Reakcije drugih na otrokovo jecljanje, komunikacijski stil druţine, pričakovanja do otroka, 

dogodki, ki ogrozijo otrokov občutek varnosti in druţinski urnik, so zunanji rizični faktorji, 

ki lahko vplivajo na razvoj persistentnega jecljanja.   

 

Razvoj jecljanja in prognoza terapije sta zagotovo odvisna tudi od osebnosti, temperamenta 

in doţivljanja jecljanja. Raziskave in klinična opazovanja kaţejo, da ekstrovertirani otroci 

v terapiji hitreje napredujejo in dosegajo boljše rezultate.  Bolj občutljivi in introvertirani 

otroci ţe zgodaj oblikujejo negativna stališča do svojega govora, kar jih ovira pri uspešnem 

obvladovanju ali odpravljanju jecljanja. Če predvidevamo, da je persistentno jecljanje 

rezultat naučenih reakcij na nefluentnosti v govoru, potem so otroci, ki razvijejo veliko 

naučenih reakcij, zagotovo rizični (Guitar, 2006). 
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Johannsen (2001) je v longitudinalni študiji, ki je spremljala predšolske otroke 4 leta po 

pojavu jecljanja, opazoval, kako se jecljanje razvija glede na določene prediktorje. 

Statistično pomembni prediktorji, ki so vplivali na razvoj persistentnega jecljanja so bili 

zgodnji pojav jecljanja, dedna komponenta, moški spol, nespremenljiva simptomatika 

jecljanja in desnoročnost.  

 

V intervjuju s starši logoped oceni, kateri rizični faktorji so v okolju otroka prisotni in 

kateri med njimi negativno vplivajo na otrokovo jecljanje. Starši oz. druţina so 

nepogrešljiv in zelo pomemben člen v terapiji predšolskih otrok.  

Podatke o rizičnih faktorjih logoped pridobi iz druţinske anamneze, intervjuja s starši in z 

opazovanjem otroka.  

 

S pomočjo natančne analize rizičnih faktorjev logoped laţje postavi prognozo in se odloči 

za primerno terapijo. Številne terapije so namenjene prav predšolskim otrokom ali pa so 

jim prilagojene. Nekatere se uporabljajo pogosteje kot druge. Skupni cilj vseh terapij, ne 

glede na različne metode in postopke, je fluenten ali bolj tekoč govor in dobro 

funkcioniranje  otroka. Za vsakega otroka, ki jeclja, in njegovo druţino je potrebno izbrati 

najustreznejšo terapijo in jo po potrebi prilagoditi. Logoped mora biti seznanjen z 

novostmi na področju motenj fluentnosti, s sodobnimi in ţe uveljavljenimi terapijami, 

njihovimi prednostmi in slabostmi.  

 

1.5 TERAPIJE JECLJANJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE  

 

»Jecljanje, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu postavlja logopede in starše pred veliko 

dilemo. Jecljanje lahko v nekaterih primerih izzveni brez terapije, zaradi česar bi se starši 

lahko odločili, da počakajo, kaj se bo zgodilo. Po drugi strani pa je terapija v poznem 

otroštvu in adolescenci manj učinkovita in dolgotrajnejša.  Prav zaradi slednjega, se večina 

logopedov in staršev odloči za neko obliko terapije ţe v zgodnjem otroštvu« (Franken, Van 

der Schalk in Boelens, 2004, 190). 

 

Oblikovanih je bilo veliko terapevtskih pristopov za predšolske otroke. Eden izmed 

empirično bolje raziskanih je Lidcomb program.  
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1.5.1 Lidcomb program 

 

Lidcomb program se kot terapija jecljanja  za predšolske otroke uporablja skoraj po vsem 

svetu, še posebej pa v Avstraliji in Novi Zelandiji. Temelji na principih vedenjske terapije. 

Ne izhaja iz teorije, ampak iz eksperimentalnih in kliničnih ugotovitev (Hayhow, 2010). 

 

Diagnostiko logoped opravi tako, da izmeri odstotek zlogov, na katerih je otrok zajecljal 

(%SS- percent syllables stuttered). Starši vsakodnevno ocenjujejo otrokov govor in 

napredek z lestvico Daily Severity Rating Scale (DSRS). To je 10-stopenjska lestvica, ki se 

jo starši naučijo uporabljati pred začetkom terapije. 10 pomeni močno jecljanje, 2 zelo 

blago in 1 tekoč govor. 

 

Lidcomb program je oblika terapije pri kateri starši oz. skrbniki igrajo glavno vlogo. 

Naučijo se primernih reakcij na jecljanje in fluenten govor in jih vnesejo v svoj vsakdan. 

Na začetku te reakcije uporabljajo samo doma in v določenem časovnem okvirju (pribliţno 

15 minut dnevno), kasneje, ko je jakost jecljanja na lestvici DSRS manjša od 4,  pa lahko 

njihovo uporabo prenesejo tudi v otrokovo širše okolje. 

 

Osnova Lidcomb programa so verbalne reakcije staršev na otrokov fluenten govor in 

jecljanje. Fluenten govor starši pohvalijo in spodbujajo (»Bravo, to je bilo gladko.«, »Zelo 

dobro si povedal.«, Se je tudi tebi zdelo to v redu?«), na jecljanje pa otroka opozorijo 

(»Oh, tu se ti je pa zataknilo.«, »Poskusi še enkrat.«, »Bi ţelel poskusiti še enkrat?«).  

Velja pravilo, da so pohvale in opozorila v razmerju 5:1, in da, kadar nismo prepričani, če 

je res šlo za jecljanje, otroka ne opozarjamo (»If you are in doubt, let it out.«) (Hayhow, 

2010). 

 

»Na tedenskih 60 minutnih srečanjih logoped starše nauči, kako pravilno izvajati terapijo. 

Najprej se eden od staršev z otrokom 10 minut igra. V tem času terapevt določi otrokovo 

frekvenco jecljanja. Nato starš in logoped neodvisno ocenita jakost jecljanja med igro z 

lestvico DSRS. Sledi primerjava ocen in  diskusija. Tako logoped starša počasi uvede v 

pravilno ocenjevanje jakosti jecljanja in vodenje strukturirane komunikacije doma« 

(Franken, Van der Schalk in Boelens, 2005, 193). 
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Ko se starši naučijo veščin za izvajanje programa, večina dela poteka doma. Terapija traja 

pribliţno 12 tednov in je zaključena, ko otrok na lestvici DSRS dosega nič (1) ali zelo 

blago jecljanje (2) vsaj tri zaporedne tedne (Hayhow, 2010). 

 

»Pri otrocih, ki so vključeni v Lidcomb program, se po dvanajstih tednih terapije 

intenzivnost jecljanja zelo zmanjša. Raziskave od 1 do 7 let po zaključeni terapiji pa 

kaţejo, da je učinek terapije dolgotrajen« (Lincoln in Onslow po Franken, Van der Schalk 

in Boelens, 2005, 190). 

 

Kritiki Lidcomb programa (Bonelli, Dixon, Bernstein Ratner po Bloodstein, 2008) 

izpostavljajo dejstvo, da je redukcija jecljanja lahko tudi posledica poenostavljanja govora. 

Starši se namreč naučijo, da morajo z otrokom govoriti v preprostih, enostavčnih povedih 

in od otrok zahtevati kratke odgovore. Nekateri otroci pred terapijo tvorijo gramatično 

prezapletene povedi za svojo starost. Po terapiji so njihove povedi gramatično preprostejše, 

a še vedno primerne za njihovo starost. 

 

Poudarjajo tudi, da je del uspešnosti terapije povezan z intenzivno vključitvijo in 

svetovanjem ter poučevanjem staršev. 

 

 

1.5.2 Demands and Capacities Model Treatment for Preschool Children 

 

Model zahtev in zmoţnosti je leta 1990 razvil C. Woodruff Starkweather. Predpostavlja, da 

je jecljanje multifaktorski simptom in da zanj obstajajo genetske predispozicije. Bolj kot z 

vzrokom jecljanja se ukvarja s tem, kaj sproţi jecljanje. Sproţilni element naj bi bila 

diskrepanca med zahtevami po fluentnosti (demands) in zmoţnostmi oziroma 

sposobnostmi za fluentnost (capacities). Zmoţnosti so močna in šibka področja 

posameznika, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da govori tekoče. Zahteve so lahko 

zunanje (druţina, učitelji) ali notranje (večanje besednega zaklada, zavedanje pragmatičnih 

zahtev) (Lasan, 2010). 
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Glavno vlogo v terapiji prevzamejo  starši. Naučijo se, kako povečati otrokove sposobnosti 

in zmanjšati zahteve na področjih motoričnega, čustvenega, jezikovnega in kognitivnega 

razvoja. S tem, ko se aktivno vključujejo v terapijo, razvijajo učinkovite komunikacijske 

spretnosti in pozitivna stališča do jecljanja.  

 

Starši zmanjšujejo zahteve na področjih, kjer so za otroka prevelike. Zahteve na področju 

govorne motorike zmanjšajo s tem, da govorijo počasneje, uporabljajo pavze, dajo otroku 

več časa za odgovor in ga naučijo pravil komunikacijske izmenjave.   

Čustvene zahteve zmanjšajo tako, da ustvarijo dnevno rutino in urnik, ki ne zahtevata 

hitenja, zmanjšajo hitrost dnevnih aktivnosti in se izogibajo vznemirjanju otroka. Dobro je, 

če se tudi v govoru staršev  pojavljajo nejecljajoče nefluentnosti, torej ponavljanje besed, 

fraz, vrivanje besed in podobno. Pomembni področji, kjer je pogosto potrebno zmanjšati 

zahteve, sta tudi jezikovno in kognitivno. Starši morajo postati dober govorni model 

otroku. Govoriti morajo v kratkih in preprostih povedih, postavljati vprašanja, ki zahtevajo 

kratek odgovor, zmanjšati  negativne čustvene reakcije in odkrito govoriti o jecljanju.  

Eden od staršev, ki prevzame glavno vlogo, mora z otrokom intenzivno delati vsak dan. Pri 

tem je glavni govorec on in ne otrok. Od otroka se ne zahteva fluenten govor, ampak mu 

ga kot dober govorni model prikazuje starš (Franken, Van der Schalk in Boelens, 2005). 

 

Pomanjkljivost te terapije se kaţe v dodatni obremenitvi staršev, zaradi česar se lahko 

počutijo odgovorne in krive za otrokovo jecljanje. Nekatere druţine niso sposobne ali 

pripravljene sodelovati v taki obliki terapije. Kot pri drugih terapijah, ki se izvajajo v krogu 

druţine, je teţko določiti, katere komponente terapije so dejansko učinkovite in katere 

irelevantne (Lasan, 2010). 

 

 

1.5.3 Hamburger Gruppentherapie 

 

Hamburška skupinska terapija je le ena izmed mnogih oblik skupinskih terapij za otroke, a  

ena redkih, ki ima zelo natančno določeno število in vsebino srečanj. Temelji na 

spoznanju, da je skupinska terapija finančno ugodnejša, bolj uspešna in ne nazadnje tudi 

bolj zabavna. 
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Je direktna terapija, ki deluje na področju modifikacije jecljanja (po Van Riperju, Carlu 

Dellu, Andreasu Starku in Petru Schneiderju). Zdruţuje več dimenzij različnih terapij. 

Grajenje otrokove samozavesti in vključevanje njegovega socialnega okolja je v terapiji 

enakovredno doseganju fluentnosti (Dölle, Ezeh, Heinemann, Welling, 2010). 

Posebnost te skupinske terapije je, da daje velik poudarek natančni evalvaciji postopkov in 

rezultatov. Gre za neke vrste supervizijo, ki jo pred in po vsaki terapevtski uri opravijo vsi 

sodelujoči strokovni delavci. Takšna oblika dela sicer zahteva veliko načrtovanja in časa, 

vendar se je izkazala za zelo učinkovito, saj se nepravilnosti odpravljajo sproti. 

 

Analiza nefluentnega govora (diagnostika) se opravi z AAUS (Aachener Analyze 

Unflüssigen Sprechens). Ta instrument omogoča kvantitativno in kvalitativno analizo 

spontanega govora.  

V diagnostiko nato vključijo še področja, kot so govorno jezikovni razvoj, reakcije na 

jecljanje, zavedanje, emocionalno stanje, vpliv okolja, predsodki, mnenje in ţelje staršev in 

otroka (Dölle idr., 2010). 

Cilji so doseganje čim bolj tekočega govora, pridobivanje kompetentnosti za soočanje z 

nefluentnim govorom ter razvijanje pozitivne samopodobe in veselja do govora. 

Veliko pomembneje kot popolnoma fluenten govor je, da otrok razvije fleksibilno govorno 

in komunikacijsko kompetentnost, ki mu omogoča, da se samostojno uspešno spopada z  

dinamiko svojega jecljanja (Dölle idr., 2010). 

 

Struktura skupine zajema 5-7 otrok in 2 terapevtki. Srečanja potekajo enkrat tedensko in 

trajajo 90 min. Po vsakem srečanju otroci dobijo domačo nalogo. Terapija traja 10 

mesecev, kar pomeni 45-50 srečanj. Potrebna sta 2 prostora za delitev v  večje in manjše 

delovne skupine. Vsako srečanje zahteva 60 minut priprav in 60 minut evalvacije.  V času 

trajanja terapije se starši otrok, ki so v skupini, s terapevtkama srečajo najmanj štirikrat.  

Terapija vključuje tudi obisk in delo terapevtk v vrtcu oziroma šoli.  Otrokom in staršem 

ponudijo, da se po končani skupinski terapiji srečujejo še enkrat mesečno, 10 mesecev 

(Dölle idr., 2010). 
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Terapija poteka v štirih fazah (po Van Riperju): 

 

IDENTIFIKACIJA: Govor je gibanje (Traja pribliţno 2 meseca) 

Glavni cilj te faze je, da otrok spozna, da je jecljanje sestavljeno iz dveh delov. Iz tega, kar 

se mu zgodi, ko ţeli nekaj povedati, in iz njegove reakcije na to dogajanje. Ta reakcija je 

pravzaprav otrokova spontana pomoč, ki jo uporabi v trenutku jecljanja. Otrok se mora te 

reakcije zavedati, da jo bo lahko v naslednji fazi opustil. 

 

DESENZIBILIZACIJA: Razvijanje mirnosti (Traja pribliţno 3 mesece) 

Reakcije na jecljanje kot so izogibanje govoru, spremljajoči gibi ekstremitet, glave in 

obraza, teţave s fonacijo ipd., poskušamo nadomestiti s pseudojecljanjem. Z uvajanjem 

pseudojecljanja (mehek začetek fonacije, počasnejši tempo govora, namerno jecljanje) naj 

bi otrokom počasi uspelo zavestno kontrolirati svoj govor. 

 

MODIFIKACIJA: Treniranje govorne motorike (Traja pribliţno 5 mesecev) 

V tej fazi izzivamo in pridobivamo govornomotorne in metagovorne sposobnosti. Cilj je, 

da se otroci naučijo pripovedovati vsebinsko povezano in pri tem identificirajo in 

modificirajo nefluentne dele govora.    

 

Modifikacija poteka na 2 načina:  

 

a) Nups (»Nach Unterbrechung Pause Schneckenwort«) 

Po zajecljanji besedi naredi pavzo, nato besedo ponovi »po polţje«, torej v 

upočasnjenem tempu. 

b) Jups(»Jetzt Unterbrechung Pause Schneckenwort«) = »pull out« 

Takoj ko začuti, da bo zajecljal, se zaustavi, naredi pavzo, in nato nadaljuje besedo 

»po polţje«. 

 

Z govorom »po polţje«, v upočasnjenem tempu, se naučijo zavestnega zaznavanja in 

vodenja svojega govora. S časom in vajo postanejo vse spretnejši in hitrejši pri 

identifikaciji in modifikaciji nefluentnega govora. V tej fazi je poudarjeno tudi razvijanje 

govornomotornih spretnosti. 
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STABILIZACIJA: Ostati pri tem 

Če ţelimo, da je terapija uspešna, morajo otroci še naprej vaditi. V času terapije se naučijo 

novih gibalnih in vedenjskih vzorcev. Upoštevati moramo, da na novo naučeni in stari 

vzorci med seboj konkurirajo. Predvsem v stresnih situacijah pogosto prevladajo stari 

vzorci, zato je pomembno, da starši z otroki še naprej vadijo, vendar manj intenzivno. 

 

Prednosti skupinske terapije so (Dölle idr., 2010): 

 številne moţnosti za (spontano) komunikacijo  

 spoznavanje drugih otrok, ki jecljajo 

 okolje, v katerem se otroci  počutijo sprejete in jecljanje ni izjema ali posebnost 

 učenje pravil v skupini in skupinske dinamike (podobno kot v vrtcu, šoli)  

 

 

1.5.4 Mini-KIDS 

 

Tudi Mini-KIDS temelji na Van Riperjevi teoriji o modifikaciji jecljanja. Osnova je dobro 

sodelovanje med starši, otrokom in logopedom ter kontinuirano in sistematično 

ocenjevanje otrokovega napredka.  Cilj ni samo izboljšanje fluentnosti govora, ampak tudi 

izboljšanje samopodobe, urjenje strategij reševanja problemov in odpravljanje drugih 

govornih ali jezikovnih motenj. 

 

Terapija je prilagojena za predšolske otroke in primerna za individualizacijo. Kratica KIDS 

(KInder Dürfen Stottern) pomeni, da je otrokom dovoljeno jecljati.  

To v veliki meri preprečuje razvijanje nefunkcionalnih strategij za soočanje z jecljanjem.  

Izboljšanje fluentnosti poskušajo doseči preko modificiranega oz. pseudojecljanja. Kot 

uspešno ocenijo terapijo, katere učinki se  prenesejo tudi v vsakdanje ţivljenje. 

 

Diagnostika poteka podobno kot pri ostalih omenjenih oblikah terapije. Gre za intervju s 

starši, opazovanje otrokovega spontanega govora in določanje njegovih govornih in 

jezikovnih kompetenc ter obstoječih rizičnih faktorjev.  Logoped  uporabi pseudojecljanje 

in opazuje otrokove reakcije. 
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Po opravljeni diagnostiki starše obvestijo o poteku terapije, obveznostih, pričakovanjih in 

tudi o drugih, alternativnih pristopih. Na podlagi tega se starši odločijo, ali ţelijo 

sodelovati v terapiji ter v kakšni obliki. 

 

Terapija poteka ena-dvakrat tedensko. Eden od staršev prevzame glavno vlogo. Prisoten je 

na srečanjih, z otrokom pa dela tudi doma. Oba starša sodelujeta v skupini za starše in sta 

prisotna na svetovanjih. Faze poteka terapije so enake kot pri Hamburški skupinski terapiji: 

identifikacija, desenzibilizacija, modifikacija in generalizacija.   

 

Logoped se mora znebiti predsodkov o jecljanju in biti sposoben pseudojecljanja. 

Pseudojecljanje prvi uporabi logoped. Dobro je, če lahko otrok določi, kako naj logoped 

jeclja. Pseudojecljanja in pravilnih reakcij na jecljanje se naučijo tudi starši. Pomembno je, 

da se otroci naučijo, kaj jecljanje je, za kaj do njega pride in kako si lahko pomagajo.  

Za vsako obliko jecljanja najdemo primerno analogijo, npr. ponavljanje je ţabja beseda, 

ker ţaba skače, podaljševanje je polţja beseda, in podobno. Poudarek je tudi na 

ozaveščanju učiteljev, vzgojiteljev in sošolcev. 

Ko se otrok nauči modificirati svoje pseudojecljanje, lahko začne delati na pravih 

simptomih jecljanja.  

 

Terapija je zaključena, ko je govor tekoč ali pa je jecljanja zelo malo in otrok nima 

predsodkov in negativnih stališč do jecljanja. Zelo pomembno je, da so otrok in starši 

seznanjeni z moţnostjo ponovnega pojavljanja jecljanja in so na to pripravljeni (Sandrieser 

in Schneider, 2008).   

 

 

1.5.5 Model zgodnje diagnostike, svetovanja in terapije - model terapije Centra za sluh in 

govor Maribor (CSGM) za predšolske otroke, ki jecljajo  

 

»Model temelji na znanstvenih študijah, ki dokazujejo, da bliţje drugemu leto je začetek 

nefluentnosti, tem nevarneje je to za kroničen potek jecljanja. Spontanega izboljšanja je 

bistveno manj kot je prevladovalo mišljenje, prav tako pa obstaja veliko moţnosti za 

izboljšanje ali celo odpravo jecljanja do sedmega leta starosti« (Zupanič Dougan in Zorko, 

2008,  197). 
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Na CSGM se zato na področju jecljanja zelo zavzemajo za zgodnje odkrivanje in 

intervencijo. Tako so otroci, pri katerih se pojavi jecljanje, vedno prednostno obravnavani. 

Diagnostiko opravijo s pomočjo SSI-3 testa (Riley, 1994). V diagnostiko se po potrebi 

vključi tudi pediater, nevrolog in psiholog.  

 

»Diagnostiki sledi svetovanje, kjer staršem ali bliţnjim v prvi vrsti razloţijo fenomen 

jecljanja in jim ponudijo moţne strategije sprememb v odnosu do otroka in v načinu 

pomoči. Pokaţejo, kako se je mogoče umiriti skupaj z otrokom, kako dajati otroku vzor 

nekoliko bolj upočasnjenega govora z manj napetosti, kako z otrokom prepevati in se igrati 

različnih besednih iger, kjer bodo otroku s podporo prozodije olajšani prehodi na 

fluentnejšo motorično realizacijo besed, kar pa bo vplivalo na spremenjene strategije 

senzomotorične kontrole govora. Poudarijo pomen pohvale otroka pred drugimi 

druţinskimi člani. Poiščejo stik z vrtcem in seznanijo vzgojiteljice z ravnanjem z otrokom. 

Način nadaljnjega ukrepanja pa je odvisen od anamnestičnih podatkov, vrste in trajanja 

nefluentnosti, jezikovnega razvoja, okolja iz katerega izhaja, in ne nazadnje osebnostnih 

značilnosti otroka« (Zupanič Dougan in Zorko, 2008,  197). 

 

Terapija je pri predšolskih otrocih usmerjena predvsem v kvalitetno svetovanje staršem 

(indirektna),  lahko pa je tudi direktna. Pomembno je, da starši vedo, kako naj na jecljanje 

reagirajo in kako lahko otroku pomagajo.  

 

Cilj terapije v zgodnjem obdobju je zagotovo preprečevanje kroničnosti jecljanja in 

zmanjšanje pogostnosti posameznih simptomov, krepitev otrokove samozavesti in razvoj 

pozitivnega odnosa do sebe in svojega govora ter edukacija staršev. 

V obdobju do tretjega leta starosti izvajajo indirektno in direktno terapijo.  Za indirektno 

terapijo se odločijo, kadar ugotovijo, da ţe spremenjene strategije odnosa in vedenja 

staršev lahko ugodno vplivajo na zmanjšanje simptomov. Postopoma navajajo starše, da se 

osredotočajo na vsebino otrokove pripovedi.  

Dnevne aktivnosti naj izvajajo v umirjenem tempu, spoznavajo pa tudi umirjene načine 

komunikacije. Tako se na otrokov govor pričnejo odzivati z drugačnim načinom svojega 

govora in vedenja. 
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Za direktno terapijo se odločijo, kadar so prisotni rizični dejavniki, ki jih spremljajo še 

druga odstopanja na govorno jezikovnem področju. Pomembno je, da s terapevtskimi 

metodami vzpodbujanja jezikovnega in govornega razvoja ne poglabljajo simptomov 

nefluentnosti. Zato je potreben odmik od klasičnih, artikulacijskih metod v melodično 

intonacijske pristope. Komunikacijsko interakcijo je tako potrebno uriti z vsemi 

senzornimi kanali. 

 

Med tretjim in petim letom starosti otroci v razvoju zelo napredujejo in so individualne 

razlike lahko še očitnejše, izbor terapevtskih postopkov pa še pestrejši. Tako lahko terapija 

poteka še skozi igro ali pa je otrok ţe sposoben slediti in zavestno spremljati in uvajati v 

svoje govorno vedenje tudi druge vodene aktivnosti, ki mu bodo olajšale govorne situacije. 

Pozornost usmerjajo na bogatenje semantičnih, gramatičnih in sintaktičnih sposobnosti, 

motoriko, ritem, tempo, koartikulacijo, lateralizacijo in koncentracijo. 

 

Pomembne so tehnike z mehkim začetkom inicialnih glasov, niţanje glasu, izogibanje 

ekstremnim prehodom ob podaljševanju vokalov, vključevanje melodično intonacijske 

terapije, petje, ritmične stimulacije in prilagajanje tempa  (Zupanič Dougan in Zorko, 

2008). 

 

V terapiji je pomemben celostni pogled na otrokovo funkcioniranje, zato terapija ni 

usmerjena samo v govor in jezik, temveč tudi na psihomotorični razvoj otroka.  

 

Zupanič Dougan, Brumec in Škorjanc (2011) navajajo naslednje principe individualne 

logopedske terapije: 

 

INTENZIVNOST IN KONSTANTNOST TERAPIJE 

Starši dobijo sklop individualnih obravnav za obdobje treh mesecev. Obravnave izvajajo v 

logopedski ambulanti enkrat tedensko, 45min. Temu sledi analiza napredka in najpogosteje 

naslednji sklop, ki je odvisen od stanja otrokovega govora. Najpogosteje naslednji sklop 

traja ponovno tri mesece, vendar otrok prihaja enkrat na 14 dni. Glede na stanje otrokovega 

govora se odločajo za nadaljnje terapevtske postopke, moţnost vključitve v skupinsko 

terapijo ali spremljanje oziroma kontrolno vodenje. 

Starši so pri delu prisotni in vključujejo terapevtske principe v vsakodnevno ţivljenje.  
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Potrebno je, da se način dela ponavlja in utrjuje, da lahko postopoma doseţejo prenos 

tekočega ali izboljšanega govora v vsakodnevne situacije. Pomembno je sodelovanje in 

zaupanje med vsemi, ki so vključeni v terapijo. 

 

INDIVIDUALNOST 

Vsak otrok ima svojo zgodbo, vsako jecljanje je individualno karakteristično za 

posameznega otroka. Terapija mora biti individualno prilagojena otroku in temeljiti na 

njegovih močnih področij. Terapevti morajo biti dovolj senzibilni in otroku pribliţati 

njemu lastno pot ter mu jasno razloţiti, kaj delajo in kaj ţelijo doseči. Individualno 

načrtovanje terapije temelji na simptomih in stopnji jecljanja. Kadar pri otroku prevladuje 

ponavljanje glasov, zlogov dajejo poudarek ritmu, podkrepljenim z mehkim prehodom v 

motorično akcijo. Potrebno je vključevanje različnih iger, ki otroka pritegnejo k 

sodelovanju. V pomoč so jim izštevanke, ki dajo otroku občutek za ritem. Pomagajo jim 

razvijati poslušanje, imajo pozitiven čustven naboj, pomagajo krepiti spominske funkcije 

in vzpodbujajo govorno kreativnost. 

 

Izštevanke izgovarjajo na različne načine in pri tem vključujejo gibanje celega telesa. 

Otroku na igriv način pribliţajo različno intonacijo in spontano urijo menjavo poudarjenih  

in nepoudarjenih zlogov. Hkrati razvijajo motorične spretnosti in koordinacijo.  

Sledijo besedne igre, kot so različna naglaševanja, tvorjenje rim. Te vaje  otroke sprostijo 

in jim pomagajo razvijati občutek za mesto naglasa, intonacijo. Vse to ugodno vpliva na 

tekoč govor. Ob slikah, lutkah, igračah vzpodbujamo komunikacijo, ki jo lahko 

podkrepimo z mehkimi motoričnimi gibi.  

 

Pri otrocih, pri katerih prevladujejo zastoji in podaljševanja, dajejo v terapiji poudarek 

mehkemu izpihu. Respiratorni trening izvajajo na različne načine (posnemanje zehanja, 

pretegovanja). Trening fonacije izvajajo s pomočjo mehkega izpiha ob gibanju in 

produkciji posameznih samoglasnikov. Nato sledi postopno vključevanje mehkega izpiha 

na besedni nivo, rime, povedi in pripovedi. Spreminjajo intonacijo in vključujejo elemente 

melodično intonacijske terapije. 

Kadar gre za prepletanje osnovnih simptomov jecljanja, izvajajo kombinacije opisanih 

terapevtskih postopkov. 
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KREATIVNOST 

Velik poudarek namenjajo aktivnostim v krajših časovnih enotah. Aktivnosti ne smejo biti 

monotone. 

 

EVIDENTIRANJE DELA IN USPEHA 

Kot motivacijsko sredstvo v terapiji uporabljajo sprotno beleţenje rezultatov. Najprej 

beleţijo rezultate pri vajah. Temu sledi beleţenje in nagrajevanje dnevnih aktivnosti, ki jih 

postopno podaljšujejo. Način beleţenja rezultatov je individualen in izhaja iz načina, ki je 

druţini blizu. Potrebno je postaviti jasna pravila, kaj in kako beleţimo. Otrok mora poznati 

cilj. 

 

 

Principi skupinske terapije (Zupanič Dougan, Brumec in Škorjanc, 2011) : 

 

Prenos terapevtskih učinkov v vsakodnevne situacije najpogosteje predstavlja največjo 

oviro. Otroci hitro osvojijo osnovne principe terapije, ki jim odlično sluţijo v umirjeni 

situaciji.  

Kakor hitro pa se znajdejo v situacijah hitrega reagiranja, se pojavijo teţave s prenosom 

pridobljenih govornih vzorcev. Z namenom, da bi to pot olajšali, so pričeli z izvajanjem 

skupinskih terapij z logopedom in psihologom.  

S skupinskim delom nadgrajujejo individualno terapijo in ţelijo doseči postopen prenos 

terapevtskih učinkov v vsakdanje ţivljenje. Pri skupinskem delu otroka vodijo skozi pasti 

različnih komunikacijskih situacij, jih preigravajo in podoţivljajo na različne načine.  

Vedno jim ne uspe doseči popolnoma tekočega govora. Pomembno je, da otrok zna to 

sprejeti. Poudarek dela temelji na oblikovanju otrokove samopodobe, na iskanju otrokovih 

močnih področij.  

Ta način skupinskih terapij je pri njih novost, saj so v preteklosti skupine vodili le 

psihologi. V letu 2010 so pričeli s kombinacijo, da skupino vodita psiholog in logoped. 

Program so razporedili na 10 srečanj. Srečanja potekajo enkrat na 14 dni. Program 

sestavljajo psihološke in logopedske vsebine. 
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Osnovni nameni skupinske terapije so: 

 prenos tekočega govora v vsakodnevne situacije,  

 vključevanje v komunikacijo kot enakovreden sogovornik, ne glede na govor, 

 učenje poslušanja, 

 gradnja spoštovanja, 

 spoznavanje moţnosti izraţanja (neverbalna, verbalna komunikacija), 

 prepoznavanje in izraţanje čustev, 

 prepoznavanje lastnih kvalitet, 

 sproščanje in  predstavljanje  sebe v pozitivni situaciji. 

 

Logopedski del programa vključuje trening respiracije in fonacije, prepoznavanje telesne 

sheme, trening istostostranske in nasprotnostranske koordinacije in vključevanje 

pridobljenih tehnik v govorne aktivnosti glede na temo posameznega srečanja. 

Psihološki del programa vključuje spoznavanje, elemente neverbalne komunikacije, 

elemente verbalne komunikacije, igre socialnih veščin, prepoznavanje čustev, socialne  

klime, vsakodnevno ţivljenje.   

 

Seveda to niso edine terapije, ki se v svetu uporabljajo za predšolske otroke, ki jecljajo. 

Pogosto uporabljene terapije so tudi Easy does it, Palin Parent – Child interaction, The 

Westmead Program, in druge. 

 

Terapije za predšolske otroke, ki jecljajo imajo, veliko skupnih značilnosti: 

 temeljijo na kvalitetni diagnostiki (intervju s starši in standardizirani testi), 

 vključujejo strokovnjake iz različnih področij (logopede, psihologe, pediatre, 

nevrologe), 

 starši oz. druţina so pomemben člen terapije, 

 veliko dela je opravljenega doma, 

 njihov cilj je doseganje fluentnosti in osvajanje uspešnih strategij za samostojno 

spopadanje z jecljanjem, 

 niso usmerjene zgolj na govor, temveč na otrokovo celostno funkcioniranje, 

 njihova uspešnost je v veliki meri odvisna od kakovosti sodelovanja med 

logopedom, starši in otrokom, 

 najpomembnejši cilj je transfer iz klinične situacije v ţivljenjsko. 
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Logopedi se pri majhnih otrocih v določenih primerih odločijo samo za svetovanje staršem 

in kontrolno vodenje. Terapija se vedno prilagodi otroku in staršem. Skoraj nikoli se ne 

opravlja izključno ena oblika terapije, brez elementov druge. Strokovnjak na področju 

jecljanja mora biti seznanjen z različnimi vrstami in oblikami pomoči. Za uspešno terapijo 

je potrebna kvalitetna diagnostika, ki jo podprejo tudi drugi člani diagnostičnega tima 

(pediater, nevrolog, psiholog). Na podlagi kvalitetno opravljene diagnostike se logoped s 

starši, veliko laţje odloči, katera oblika terapije bo pri posameznem otroku prevladovala.  
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2 CILJ 

 

 

Cilj diplomske naloge je analizirati uspešnost direktnega terapevtskega programa za 

predšolske otroke, ki jecljajo, ki ga izvajajo na Centru za sluh in govor Maribor, glede na 

prediktorje:  tip nefluentnosti, spol in temperament. 

 

 

2.1 HIPOTEZE 

 
 

H1: Uspešnost terapije je odvisna od prevladujočega tipa nefluentnosti. 

 

H2: Uspešnost terapije je odvisna od spola. 

 

H3: Uspešnost terapije je odvisna od temperamenta.  
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3 METODE DELA 

  

3.1 VZOREC 

 

Vzorec  zajema 34 predšolskih otrok, od tega 23 dečkov in 11 deklic. Izbran  je namerno in 

omejen na reprezentativne enote. Gre za otroke, ki so začeli jecljati med 2. in 4.  letom in 

so  bili med 1.1.2010 in 31. 12. 2010 zaradi jecljanja vključeni v terapijo na Centru za sluh 

in govor Maribor. Jecljanje se je pri teh otrocih pojavljajo vsaj 6 mesecev, preden so bili 

vključeni v  direktno terapijo, ki je trajala pribliţno eno leto, enkrat tedensko.  

 

Tabela 3:  Značilnosti vzorca. 

 SPOL 

STAROST OB 

POJAVU 

JECLJANJA 

JAKOST JECLJANJA: 

REZULTAT SSI-3 TESTA 

PRED/PO TERAPIJI 

PREVLADUJOČI  

TIP NEFLUENTNOSTI TEMPERAMENT USPEŠNOST 

1 M 4 močno/blago zastoji ekstravertiran izboljšanje 

2 M 3 zelo močno/zelo močno podaljševanje introvertiran nespremenjeno 

3 M 2 močno/ srednje močno ponavljanje introvertiran izboljšanje 

4 M 2 srednje močno/tekoč govor podaljševanje introvertiran tekoč govor 

5 Ţ 3 močno/blago podaljševanje+ponavljanje+zastoji / izboljšanje 

6 Ţ 3 srednje močno/tekoč govor podaljševanje+ponavljanje+zastoji / tekoč govor 

7 Ţ 4 srednje močno/blago ponavljanje / izboljšanje 

8 M 3 srednje močno/ blago ponavljanje ekstravertiran izboljšanje 

9 Ţ 3 zelo močno/blago zastoji introvertiran izboljšanje 

10 M 2,7 zelo močno/ blago podaljševanje+ponavljanje+ zastoji ekstravertiran izboljšanje 

11 M 2 srednje močno/tekoč govor ponavljanje / tekoč govor 

12 Ţ 3,8 močno/blago podaljševanje+zastoji introvertiran izboljšanje 

13 Ţ 3 srednje močno/tekoč govor zastoji introvertiran tekoč govor 

14 M 2,7 zelo močno/močno podaljševanje+ponavljanje+zastoji ekstravertiran izboljšanje 

15 M 3,5 zelo močno/ tekoč govor podaljševanje+ponavljanje+zastoji ekstravertiran tekoč govor 

16 M 4 močno/ tekoč govor podaljševanje+ponavljanje+zastoji ekstravertiran tekoč govor 

17 Ţ 3 zelo močno/blago ponavljanje / izboljšanje 

18 Ţ 2,4 močno/tekoč govor podaljševanje / tekoč govor 

19 M 3 srednje močno/tekoč govor ponavljanje ekstravertiran tekoč govor 

20 M 3 močno/blago ponavljanje introvertiran izboljšanje 

21 M 3,1 močno/blago ponavljanje / izboljšanje 

22 M 3,5 močno/tekoč govor ponavljanje / tekoč govor 

23 Ţ 3 zelo močno/ blago podaljševanje+zastoji ekstravertiran izboljšanje 

24 Ţ 3 zelo močno/tekoč govor podaljševanje+zastoji introvertiran tekoč govor 

25 M 3 srednje močno/tekoč govor ponavljanje introvertiran tekoč govor 

26 M 2,8 zelo močno/tekoč govor podaljševanje+ponavljanje+zastoji / tekoč govor 

27 M 2,5 močno/blago ponavljanje introvertiran izboljšanje 

28 M 2,5 močno/tekoč govor ponavljanje / tekoč govor 

29 M 3 srednje močno/blago podaljševanje+zastoji ekstravertiran izboljšanje 

30 M 3,3 močno/ tekoč govor podaljševanje+zastoji introvertiran tekoč govor 

31 M 4 zelo močno/zelo močno podaljševanje+ponavljanje+zastoji introvertiran nespremenjeno 

32 M 2,5 močno/tekoč govor podaljševanje+zastoji / tekoč govor 

33 Ţ 3 srednje močno/blago podaljševanje+ponavljanje+zastoji / izboljšanje 

34 M 2 močno/tekoč govor podaljševanje+zastoji / tekoč govor 
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Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev vzorca po spolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vzorcu je razmerje med dečki in deklicami pribliţno 2:1.  To ustreza normalni strukturi 

porazdelitve spola v populaciji oseb, ki jecljajo. Podatek je v skladu z ugotovitvami 

Stuttering Foundation of America (2010), ki navaja razmerje moški:ţenske v povprečju 

3:1. Pri otrocih med 2. in 3. letom starosti je to razmerje med 1-2 :1, pri 6 letih 3:1, v 

odrasli dobi pa  5:1. 

 

 

Graf 1: Prikaz strukturne porazdelitve (f %) vzorca glede na starost ob pojavu jecljanja. 

 

Tudi ti podatki so v skladu z ugotovitvami drugih raziskav. Jecljanje se v 90 % prvič 

pojavi v predšolskem obdobju (Stuttering Foundation of America, 2010). Najpogosteje se 

pojavi med 2. in 3. letom starosti, povprečna starost pri kateri se jecljanje pojavi, pa je 34 

mesecev. Tudi v našem vzorcu se je v  pribliţno 70 % jecljanje pojavilo do vključno 3. leta 

starosti.  

  f f % 

 moški 23 67,6 

ţenski 11 32,4 

Σ 34 100,0 
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Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev vzorca po jakosti jecljanja pred terapijo. 

  f f % 

 srednje močno 10 29,4 

močno 14 41,2 

zelo močno 10 29,4 

Σ 34 100,0 

 

Skoraj polovica otrok (41,2 %) se je pred terapijo uvrstila v stopnjo jakosti jecljanja 

močno. To pomeni, da so na SSI-3 testu dosegli od 27 do 31 točk. Preostalih 58,8 % se je 

enakomerno porazdelilo med stopnjo jakosti jecljanja srednje močno in zelo močno. Pri 

predšolskih otrocih se jecljanje po navadi pojavi nenadoma in pogosto v zelo močni obliki. 

Vendar strokovnjaki poudarjajo, da to ni razlog za preplah. Jecljanje, ki se izraţa v obliki 

močnih zastojev, podaljševanj in spremljajočih pojavov, je lahko v zgodnjem otroštvu le 

prehodna, razvojna faza (Yairi in Ambrose, 2005). 

 

 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev vzorca po prevladujočem tipu nefluentnosti. 

  f f % 

 ponavljane 12 35,3 

podaljševanje in zastoji 13 38,2 

ponavljanje, podaljševanje 

in zastoji 

9 26,5 

Σ 34 100,0 

 

Otroci so po prevladujočem tipu nefluentnosti skoraj enakomerno porazdeljeni. Pri 35,3 % 

se preteţno pojavlja ponavljanje, pri 38,2 % podaljševanje in zastoji, pri 26,5 % pa 

ponavljanje, podaljševanje in zastoji. 
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Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev vzorca po temperamentu. 

  f f% 

 introvertiran 12 57,1 

ekstravertiran 9 42,9 

Σ 21 100,0 

 

Tudi po dimenziji temperamenta introvertiranost/ekstravertiranost so otroci pribliţno 

enakomerno porazdeljeni. Zaradi nepopolne dokumentacije smo pri tej spremenljivki 

opazovali samo 21 otrok, od tega 16 dečkov in 5 deklic. Med otroci, ki jecljajo, se tako kot 

v splošni populaciji v pribliţno enakem deleţu pojavljajo introvertirani in ekstravertirani 

otroci.  

 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

 

 spol: predstavlja naravni spol 

 jakost jecljanja: predstavlja stopnjo jakosti jecljanja, določeno glede na vsoto točk 

iz pogostosti nefluentnosti, trajanja teh najdaljših blokad in spremljajočih pojavov 

 pogostost nefluentnosti: predstavlja odstotek zlogov, na katerih se pojavljajo 

ponavljanja, podaljševanja in zastoji 

o ponavljanja: predstavlja ponovitve glasov, zlogov in besed 

o podaljševanja: predstavlja podaljševanje glasov 

o zastoj: predstavlja slišne in neslišne zastoje 

 tip nefluentnosti: predstavlja ponavljanja, podaljševanja in zastoje ter kombinacijo 

vseh treh tipov nefluentnosti 

 trajanje zastojev: predstavlja povprečni čas treh najdaljših zastojev 

 spremljajoči pojavi: predstavlja vsoto pojavljanj naslednjih spremenljivk 

o moteči glasovi 

o obrazne grimase  

o gibi  glave 

o gibi ekstremitet  

 temperament: predstavlja oceno psihologa o introvertiranosti/ekstravertiranosti 

 uspešnost terapije: predstavlja stopnjo izboljšanja pri retestiranju z SSI-3 testom 
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3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Jakost jecljanja se glede na rezultat SSI-3 testa deli  v kategorije:  

 zelo blago jecljanje, opredeljeno z 0-10 točkami,  

 blago jecljanje,  opredeljeno z 11-16 točkami,   

 srednje močno jecljanje, opredeljeno s  17-26 točkami,  

 močno jecljanje, opredeljeno s 27-31 točkami in  

 zelo močno jecljanje, opredeljeno z 32 točkami in več.  

 

Po terapiji je dodana še kategorija tekoč govor. V to kategorijo spadajo otroci, pri katerih  

je v govoru manj kot 1 % nefluentnosti.  

Pogostost nefluentnosti preverjamo na 200 do 500 zlogih. Izračunamo odstotek zlogov, na 

katerih so se pojavile nefluentnosti, in glede na odstotek določimo število točk po kriteriju, 

navedenem v testu. 

Ocenjujemo povprečje  trajanja treh najdaljših blokad  (od pol sekunde do več kot 60 

sekund). Glede na povprečje trajanja določimo ustrezno število točk po kriteriju, 

navedenem v testu.  

S petstopenjsko ocenjevalno lestvico (0 - spremljajoči pojav se ne pojavlja, 1 - spremljajoči 

pojav ni opazen, 2 - spremljajoči pojav je komaj opazen za nenamernega opazovalca, 3 - 

spremljajoči pojav pritegne pozornost, 4 - spremljajoči pojav zelo pritegne pozornost,  5 -

spremljajoči pojav daje neprijeten vtis) določamo opaznost spremljajočih telesnih pojavov. 

Ocenjujemo štiri skupine spremljajočih pojavov; moteči glasovi, obrazne grimase, gibi 

glave in  gibi ekstremitet. 

 

Spremenljivka tip nefluentnosti  zajema  tri osnovne tipe nefluentnosti  (ponavljanje, 

podaljševanje, zastoji) in njihovo kombinacijo, kadar se pojavljajo vsi trije. Otroke 

uvrstimo v te skupine glede na prevladujoč tip nefluentnosti, ki se pojavlja v njihovem 

govoru. 

 

Temperament ima dve vrednosti, introvertiranost in ekstravertiranost. Podatki o 

temperamentu  so pridobljeni iz dokumentacije in predstavljajo oceno psihologa.   
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Uspešnost terapije je razdeljena v tri razrede: tekoč govor, izboljšanje in nespremenjeno 

stanje. Tekoč govor pomeni manj kot 1 % nefluentnosti pri retestiranju. Izboljšanje 

predstavlja vsako zmanjšanje jakosti jecljanja pri retestiranju z SSI-3 testom, razen 

doseganje tekočega govora. Nespremenjeno stanje pomeni enak rezultat SSI-3 testa pri 

retestiranju. 

 

3.4 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 

Stuttering Severity Instrument je test, s pomočjo katerega ugotavljamo jakost jecljanja 

otrok in odraslih. Izdelal ga je Glydon D. Riley leta 1972. Od takrat je bil ţe nekajkrat 

spremenjen.   

Zadnji dve verziji testa, 3. in 4., se od začetnih razlikujeta po tem, da nefluentnosti ne 

merita več na besedah, temveč na zlogih. S tem se izogneta vplivu jezikovnih sposobnosti 

na rezultate. Pri testu smo pozorni na pogostost nefluentnosti, trajanje zastojev in 

spremljajoče telesne pojave. 

Predšolski otroci še ne znajo brati, zato nefluentnosti določamo samo v spontanem govoru, 

medtem ko pri odraslih testiramo tudi branje. Ko test izvedemo, seštejemo točke in glede 

na rezultat določimo stopnjo jakosti jecljanja po kriteriju, navedenem v testu. 

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Diagnostični pregledi potekajo v obliki sproščenega pogovora med starši in logopedom. 

Dobljeni podatki se beleţijo v obrazec, namenjen diagnostičnemu intervjuju. Postopek 

testiranja z SSI-3 testom (Riley, 1994) se s privolitvijo staršev snema. Posnetek  sluţi v 

namen natančnejše analize podatkov.  

 

Otroci so bili med  diagnostičnim pregledom posneti s privolitvijo staršev. Posnetke sem z 

SSI-3 testom vrednotila ob supervizijski pomoči spec. klin. log. Ilke Zupanič Dougan. 

Otroci so bili nato vključeni v program zgodnjega svetovanja in terapije, ki je model 

terapije Centra za sluh in govor Maribor  za predšolske otroke, ki jecljajo.  

Po zaključku terapije, pribliţno po enem letu,  je bilo opravljeno retestiranje z SSI-3 testom 

pod enakimi testnimi pogoji. Pri nekaj diagnostičnih pregledih in pri končni oceni jecljanja 

sem aktivno sodelovala tudi sama. 
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3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa Windows, urejevalnika 

besedil Word Office in Excel ter s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov 

SPSS 17.0. Prikazani  so v tabelah in grafično. 

Narejena je bila frekvenčna porazdelitev po spolu, starosti ob pojavu jecljanja, rezultatih 

SSI-3 testa pred terapijo, prevladujočem tipu nefluentnosti ter temperamentu. 

 

Zaradi majhnosti vzorca smo skupini zastoji in podaljševanja zdruţeni v eno. Za zdruţitev 

podaljševanj in zastojev smo se odločili na osnovi teorije o senzomotorni kontroli govorne 

fluentnosti (Annunciato, 2005), ki zastoje označuje kot reakcijo na podaljševanja. 

 

Vzorec, s katerim smo preverjali H3, zajema 21 predšolskih otrok, od tega 16 dečkov in 5 

deklic. Razlog za manjši vzorec je nepopolna dokumentacija.  

 

Statistična pomembnost povezanosti med rezultati je bila preverjena s pomočjo 

Kullbackovega 2Î preizkusa, na ravni 5% tveganja. S pomočjo  Kullbackovega 2Î preizkusa 

ugotavljamo, ali povezanost obstaja ali ne, kadar niso zagotovljeni pogoji za χ2 preizkus, 

to je,  kadar je več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših od 5. 

 

Za ugotavljanje jakosti povezav med spremenljivkami smo uporabili Cramérjev koeficient 

kontingence. Cramérjev koeficient kontingence je definiran na intervalu (0,1).  

Če doseţe vrednost nad 0,1, govorimo o šibki, če pa nad 0,3, pa o močni povezanosti. V 

primeru, da ima koeficient vrednost 0, povezanosti ni.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 JAKOST JECLJANJA PRED IN PO TERAPIJI 

 

 

Graf 2: Frekvenčna porazdelitev jakosti jecljanja pred terapijo in po enem letu terapije. 

 

Kljub temu, da ne moremo govoriti o vplivu terapije na zmanjšanje jakosti jecljanja 

(nimamo kontrolne skupine, ki ni bila deleţna terapije), je zanimivo preveriti spremembo 

jakosti jecljanja po enoletni vključenosti v terapijo.  

Iz grafa je razvidno, da se je struktura porazdelitve po jakosti jecljanja v enem letu zelo 

spremenila.  Pred terapijo so se otroci pribliţno enakomerno porazdelili v kategorije jakosti 

srednje močno, močno in zelo močno. Po enem letu vključenosti v terapijo je kar 16 otrok 

(47 %) doseglo popolnoma tekoč govor. Blago jecljanje se je pojavljalo pri 14 otrocih 

(41,2 %). Srednje močno, močno in zelo močno so jecljali samo še 4 otroci (11,8 %).  Le 

dva otroka (5,9 %)  sta pri retestiranju jecljala enako močno kot pred terapijo. 
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4.2 JAKOST JECLJANJA PRED IN PO TERAPIJI GLEDE NA 

PREVLADUJOČ TIP NEFLUENTNOSTI 

 

 
Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev vzorca po jakosti jecljanja pred in po terapiji glede na 

prevladujoč tip nefluentnosti. 

 

Ob začetku terapije nimamo nikogar, ki bi se uvrščal v jakostno kategorijo tekoč govor ali 

blago jecljanje, saj sicer ne bi bil vključen v terapijo. Otroci, ki se uvrščajo v skupino 

ponavljanje, so pred terapijo večinoma jecljali močno (50 %) ali srednje močno (41,7 %). 

Samo eden je jecljal zelo močno. V nasprotju z rezultati drugih raziskav (Yairi in 

Ambrose, 2005) so v 41,7 % dosegli tekoč govor, 50 % pa jih je doseglo jakostno stopnjo 

blago jecljanje. Otroci, pri katerih prevladuje ponavljanje, naj bi bili bolj rizični za 

persistentno jecljanje, vendar so v naši raziskavi dosegali rezultate, primerljive z ostalima 

skupinama. Najboljše rezultate so dosegli otroci iz skupine podaljševanje in zastoji, saj so 

v 53,8 % dosegli tekoč govor, kljub temu, da jih je pred terapijo kar 30,7 % jecljalo zelo 

močno. Eden od otrok je po enem letu vključenosti v terapijo še vedno jecljal zelo močno, 

kar pomeni, da obstaja moţnost persistentnega jecljanja. V skupini ponavljanje, 

podaljševanje in zastoji gre za kompleksno simptomatiko, saj se pojavljajo vsi trije osnovni 

tipi nefluentnosti. Več kot pol otrok (55,6 %) iz te skupine je pred terapijo jecljalo zelo 

močno, eden od njih je zelo močno jecljal tudi po terapiji. Kljub teţki simptomatiki je kar 

44,5 % otrok doseglo tekoč govor, 33,3 % pa blago jecljanje. To potrjuje, da močna jakost 

jecljanja ob začetku terapije ne pomeni vedno slabe prognoze za razvoj jecljanja.  

 

 

 

 

ponavljanje podaljševanje in 

zastoji 

ponavljanje, 

podaljševanje in zastoji 

pred po pred po pred po 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

jakost             tekoč govor 0 0 5 41,7 0 0 7 53,8 0 0 4 44,5 

 blago 0 0 6 50,0 0 0 5 38,5 0 0 3 33,3 

srednje močno 5 41,7 1 8,3 3 23,1 0 0 2 22,2 0 0 

močno 6 50,0 0 0 6 46,2 0 0 2 22,2 1 11,1 

zelo močno 1 8,3 0 0 4 30,7 1 7,7 5 55,6 1 11,1 

Σ 12 100 12 100 13 100 13 100 9 100 9 100 
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4.3 JAKOST JECLJANJA PRED IN PO TERAPIJI GLEDE NA SPOL 

 
Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev vzorca po jakosti jecljanja pred in po terapiji glede na 

spol. 

 

moški ţenske 

pred po pred po 

f f % f f % f f % f f % 

jakost                  tekoč govor 0 0 12 52,3 0 0 4 36,4 

 blago 0 0 7 30,4 0 0 7 63,6 

srednje močno 6 26,1 1 4,3 4 36,4 0 0 

močno 11 47,8 1 4,3 3 27,2 0 0 

zelo močno 6 26,1 2 8,7 4 36,4 0 0 

Σ 23 100 12 100 11 100 11 100 

 

Številne raziskave (Johannsen, 2001, Yairi in Ambrose, 2005, Zupanič Dougan in Zorko, 

2007) potrjujejo vpliv spola na uspešnost terapije. Dečki naj bi bili bolj rizični za razvoj 

persistentnega jecljanja. Tudi razmerje med spoloma (M:Ţ tudi do 5:1) pri odraslih osebah, 

ki jecljajo, potrjuje, da se pri moških jecljanje pogosteje razvije v persistentno. 

Deklice v terapiji običajno hitreje in bolj napredujejo. Del tega smo potrdili tudi z našimi 

rezultati. Vse deklice so namreč pri retestiranju dosegle boljše rezultate kot pri testiranju 

pred terapijo. Vendar pa moramo opozoriti na dejstvo, da je tekoč govor doseglo le 36,4 % 

deklic. Ostalih 63,6 % je doseglo jakostno stopnjo blago jecljanje, kar po enem letu 

terapije pomeni določeno stopnjo tveganja za ponovno pojavitev bolj intenzivnega 

jecljanja.  

Malo več kot polovica dečkov (52,3 %) je po terapiji dosegla tekoč govor. Dva (8,7 %)  sta 

pri retestiranju dosegla enak rezultat kot pri testiranju pred terapijo. V enem letu terapije se 

torej jakostna stopnja jecljanja ni spremenila, kar pomeni, da obstaja verjetnost 

persistentnega jecljanja.  
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4.4 JAKOST JECLJANJA PRED IN PO TERAPIJI GLEDE NA 

TEMPERAMENT 

 

 
Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev vzorca po jakosti jecljanja pred in po terapiji glede na 

temperament.  

 

introvertirani ekstravertirani 

pred po pred po 

f f % f f % f f % f f % 

jakost                  tekoč govor 0 0 5 41,7 0 0 3 33,3 

 blago 0 0 4 33,3 0 0 5 55,6 

srednje močno 3 25 1 8,3 3 33,3 0 0 

močno 5 41,7 0 0 2 22,2 1 11,1 

zelo močno 4 33,3 2 16,7 4 44,5 0 0 

Σ 12 100 12 100 9 100 9 100 

 

Struktura jakosti jecljanja pred terapijo glede na temperament je bila v naši raziskavi 

pribliţno enakomerna. Pri retestiranju, so vsi ekstravertirani otroci dosegli izboljšanje 

govorne fluentnosti, medtem ko sta v skupini introvertiranih dva otroka po terapiji jecljala 

enako močno kot pred terapijo. Kar 41 % introvertiranih otrok je po terapiji doseglo tekoč 

govor, 33,3 % pa blago jecljanje. V skupini ekstravertiranih je sicer več otrok doseglo 

izboljšanje, vendar so tekoč govor dosegli le trije oz. 33,3 %, blago jecljanje pa 55,6 %.  

 

Kljub temu lahko rečemo, da so bili ekstravertirani otroci bolj uspešni, saj so v skoraj 90 % 

dosegli tekoč govor ali blago jecljanje. Introvertirani so tekoč govor ali blago jecljanje 

dosegli v 75 %, pri tem pa se v dveh primerih stopnja jakosti jecljanja po enem letu terapije 

ni spremenila. 

 

Tudi po rezultatih drugih raziskav, naj bi bili ekstravertirani otroci v terapiji uspešnejši 

(Guitar, 2006), saj stisk in frustracij, ki jih doţivljajo ob nefluentnem govoru, ne zadrţujejo 

v sebi kot introvertirani otroci, kljub temu, da so introvertirani otroci po navadi bolj 

umirjeni in potrpeţljivi, kar jim omogoča boljši nadzor govora v stresnih in 

nenadzorovanih situacijah.  
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4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Uspešnost terapije je odvisna od prevladujočega tipa nefluentnosti. 

 

Preverili smo vpliv tipa nefluentnosti na uspešnost terapije. Tipi nefluentnosti so izraţeni v 

treh skupinah: 

 ponavljanja, 

 podaljševanja in zastoji, 

 ponavljanja, podaljševanja in zastoji. 

 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev uspešnosti terapije glede na prevladujoč tip 

nefluentnosti. 

  uspešnost terapije 

Σ 

 

 

2Î α(Sig) V α(Sig) g 

  tekoč 

govor izboljšanje nespremenjeno 

tipi ponavljane 7 5 0 12 

2,05 0,73 0,15 0,84 4 

podaljševanje 

in zastoji   7 5 1 

 

13 

ponavljanje 

podaljševanje 

in zastoji 

4 4 1 

 

    9 

 

Σ 18 14 2 34 

 

Rezultat 2Î testa (2,05) na nivoju statistične značilnosti 0,73, kaţe, da ne obstaja statistično 

značilna odvisnost med uspešnostjo terapije in tipi nefluentnosti. Obstaja srednje močna 

povezanost (V= 0,15)  med tipi nefluentnosti in uspešnostjo terapije, ki pa ni statistično 

značilna.  

 

Otroci, ki spadajo v skupino ponavljanje, so bili pri retestiranju uspešni, saj ni nobenega, ki 

bi po terapiji jecljal enako močno kot pred terapijo. Potrebno pa je opozoriti, da je tudi 

pred terapijo samo en otrok, ki je spadal v skupino ponavljanje, jecljal zelo močno. Slabše 

rezultate pri retestiranju so dosegali otroci, ki spadajo v skupino ponavljanje, podaljševanje 

in zastoji.  
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Pri teh otrocih gre za teţjo simptomatiko, saj se v govoru pojavljajo vsi trije osnovni tipi 

nefluentnosti. Kljub temu so kar štirje otroci dosegli popolnoma tekoč govor, kar potrjuje, 

da jakost jecljanja pred terapijo ni vedno prediktor uspešnosti terapije. 

Glede na dosedanje raziskave smo predvidevali, da bodo otroci, ki spadajo v skupino 

ponavljanj, dosegali slabše rezultate pri retestiranju, saj naj bi bilo večkratno ponavljanje 

istih govornih sekvenc prediktor persistentnega jecljanja. (Yairi in Ambrose, 2005) 

 

V naši raziskavi razlike v uspešnosti terapije med tipi nefluentnosti niso dosegle nivoja 

statistične značilnosti, zato H1 zavrnemo.  

 

V raziskavi smo morali zdruţiti posamezne tipe nefluentnosti v skupine, saj je vzorec 

relativno majhen. Morda bi v večjem vzorcu, v katerem bi lahko opazovali vsak tip 

nefluentnosti posebej, prišlo do statistično pomembnih razlik v uspešnosti terapije glede na 

prevladujoč tip nefluentnosti. Tako opazovanje bi nam omogočilo bolj natančen uvid v 

vpliv posameznega prevladujočega tipa nefluentnosti na uspešnost terapije. 

 

 

H2: Uspešnost terapije je odvisna od spola. 

 

Preverili smo vpliv spola na uspešnost terapije. Spol je izraţen v dveh skupinah: 

 moški, 

 ţenske. 

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev uspešnosti terapije glede na spol. 

  uspešnost terapije 

Σ 2Î α(Sig) V α(Sig) g   tekoč govor izboljšanje nespremenjeno 

spol moški 13 8 2 23 

2,41 0,30 0,23 0,40 2 ţenski 5 6 0 11 

Σ 18 14 2 34 

 

 

Kljub temu, da vrednost 2Î testa (2,41) pri nivoju statistične značilnosti 0,30 ne kaţe 

statistično pomembnih razlik v uspešnosti terapije glede na spol, je iz tabele razvidno, da 

so bile deklice v terapiji uspešnejše.  Vse deklice so namreč dosegle izboljšanje ali tekoč 

govor, medtem ko se pri dveh dečkih jakost jecljanja po terapiji ni spremenila. Otroci so 

bili v jakosti jecljanja pred terapijo glede na spol pribliţno izenačeni. 

 



Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani                    Diplomsko delo                                             Nina Kotolenko 
45 

Na srednje močno povezanost med spolom in uspešnostjo terapije kaţe tudi vrednost 

Cramérjevega koeficienta kontingence, ki znaša 0,23, vendar na nivoju statistične 

značilnosti 0,40, kar pomeni, da ni statistično značilna.   

 

Glede na pridobljene rezultate lahko predvidevamo, da bi z večanjem vzorca dosegli nivo 

statistične značilnosti povezave. Za natančnejšo analizo razlik med spoloma bi bilo 

potrebno pridobiti vzorec, v katerem bi bili otroci po spolu in jakosti jecljanja pred terapijo 

enakomerno porazdeljeni. Kljub temu, da je neenakomerna porazdelitev po spolu v 

populaciji oseb, ki jecljajo, normalna, bi bilo za opazovanje razlik med spoloma smiselno 

izbrati vzorec, v katerem so moški in ţenske enakomerno zastopani. 

 

H2, ki trdi, da je uspešnost terapije odvisna od spola zavrnemo. 

 

Hipotezo smo oblikovali na podlagi raziskav (Johannsen, 2001, Yairi in Ambrose, 2005), v 

katerih se je spol izkazal kot statistično pomemben dejavnik v  napovedovanju uspešnosti 

terapije. Deklice naj bi v terapiji napredovale hitreje in v večjem številu dosegale tekoč 

govor. Raziskave prav tako kaţejo, da je v odrasli dobi razmerje med moškim in ţenskim 

spolom tudi do 5:1, v otroštvu pa od 1-2:1, kar pomeni, da se persistentno jecljanje 

pogosteje pojavlja pri moških, glede na to, da se v 90 % jecljanje prvič pojavi v 

predšolskem obdobju. Tudi v našem vzorcu so se pokazale razlike med deklicami in dečki, 

vendar niso dosegle nivoja statistične značilnosti. 

 

 

H3: Uspešnost terapije je odvisna od temperamenta. 

 

Preverili smo vpliv temperamenta na uspešnost terapije. Temperament je izraţen v dveh 

skupinah: 

 introvertirani, 

 ekstravertirani. 

 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev uspešnosti terapije glede na temperament. 

  uspešnost terapije  

Σ 2Î α(Sig) V α(Sig) 

 

 

g 

  tekoč  

govor izboljšanje nespremenjeno 

temperament introvertiran 6 4 2 12 

0,31 0,86 0,12 0,86 2 ekstravertiran 4 4 1 9 

Σ 10 8 3 21 
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Iz tabele je razvidno, da ni statistično značilnih razlik v uspešnosti terapije glede na 

temperament (2Î=0,31, α(Sig)=0,86). Tudi vrednost Cramérjevega koeficienta kontingence 

(0,12) kaţe na nizko povezanost med temperamentom in uspešnostjo terapije. 

 

Uspešnost terapije torej ni odvisna od temperamenta, zato H3 zavrnemo.  

 

Raziskave, opravljene na večjem številu testirancev, kaţejo, da so ekstravertirani otroci v 

terapiji bolj uspešni kot introvertirani. (Guitar, 2006) 

 

Yairi in Ambrose (2005) trdita, da se tudi mlajši otroci, med 2. in 3. letom starosti, 

zavedajo drugačnega govora, vendar jih ta ne obremenjuje. Frustracije in negativno 

doţivljanje jecljanja se običajno pojavijo kasneje, ko so otroci ţe nekoliko bolj zreli. 

 

Moţna razloga, zakaj se H3 v naši raziskavi ni potrdila, sta majhnost vzorca in starost 

otrok. Pri predšolskih otrocih negativnega doţivljanja in frustracij zaradi nefluentnosti v 

govoru ne zaznavamo v tolikšni meri kot pri starejših otrocih. Glede na kognitivni razvoj 

otroka, se zavedanje drugačnosti začne razvijati okoli 4. leta starosti. Takrat tudi vrstniki 

postanejo  bolj pozorni na nefluentnosti v govoru in lahko začnejo otroka zasmehovati in 

izključevati, kar poveča negativno doţivljanje jecljanja. S starostjo se prav tako večajo 

zahteve do otroka, ki lahko izvirajo iz okolja ali pa iz otroka samega. Povečane zahteve v 

kombinaciji z zmanjšanimi zmoţnostmi vodijo do frustracij in negativne samopodobe.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Cilj diplomske naloge je bil analizirati uspešnost direktnega terapevtskega pristopa Centra 

za sluh in govor Maribor za predšolske otroke, ki jecljajo, glede na prediktorje: tip 

nefluentnosti, spol in temperament.  

 

V raziskavo smo vključili 34 otrok, od tega 23 dečkov in 11 deklic. Vzorec je bil izbran 

namerno. V namen raziskave je bil uporabljen test za določanje jakosti jecljanja, SSI – 3 

(Riley, 1994), s pomočjo katerega smo določili stopnjo jakosti jecljanja pred in po terapiji. 

Hipoteze so bile postavljene na osnovi obseţnejših raziskav, v katerih so se potrdili vplivi 

različnih prediktorjev na uspešnost terapije.  

 

H1, ki pravi, da je uspešnost terapije odvisna od prevladujočega tipa nefluentnosti, nismo 

potrdili. Vrednost Cramérjevega koeficienta kontingence je sicer pokazala srednje močno 

povezanost med tipi nefluentnosti in uspešnostjo terapije, vendar povezanost ni bila 

statistično značilna. 

Pri opazovanju prevladujočega tipa nefluentnosti smo morali posamezne tipe zdruţiti v 

reprezentativne skupine. Kljub temu, da je zdruţitev tipov temeljila na osnovi teorije o 

senzomotorni kontroli govora, bi bilo opazovanje vsakega tipa posebej bolj natančno in bi 

morda pokazalo statistično značilne razlike v uspešnosti terapije.  

 

Tudi pri H2 (odvisnost uspešnosti terapije od spola) in H3 (odvisnost uspešnosti terapije od 

temperamenta) so bili rezultati statistične obdelave podobni. Cramérjev koeficient 

kontingence je pokazal srednje močno, vendar statistično ne značilno povezavo med 

spolom in uspešnostjo terapije ter nizko povezanost med temperamentom in uspešnostjo 

terapije. 

 

Vzorec je zajemal dvakrat več dečkov kot deklic, kar je normalna porazdelitev spola v 

populaciji oseb, ki jecljajo. Enakomerna porazdelitev spola bi nam omogočila še 

natančnejšo analizo razlik v uspešnosti terapije glede na spol.  

Razlog, zaradi katerega se razlike v uspešnosti terapije glede na raziskovane prediktorje 

niso izkazale kot statistično značilne, je morda tudi, da otroci niso bili popolnoma 

izenačeni v jakosti jecljanja pred terapijo glede na tip nefluentnosti, spol in temperament. 
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Ker je vzorec obsegal relativno majhno število testirancev in smo vrednotili le eno obliko 

terapije, na njegovi osnovi ne moremo sklepati na populacijo in postavljati splošnih 

zaključkov. Predvidevamo lahko, da bi z večanjem vzorca in enačenjem v jakosti jecljanje 

pred terapijo, povezanost med uspešnostjo terapije in prediktorji, dosegla nivo statistične 

značilnosti. 

 

Spoznali smo, da je direktna terapija Centra za sluh in govor Maribor za predšolske otroke, 

ki jecljajo, uspešna, ne glede na prevladujoč tip nefluentnosti, spol in temperament 

posameznika. Uspešnost terapije je sicer povezana z opazovanimi prediktorji, vendar 

povezanost ne dosega nivoja statistične značilnosti. 

 

Kljub temu, da hipotez nismo potrdili, so rezultati raziskave uporabni v logopedski praksi. 

Na podlagi prediktorjev lahko predvidevamo, kako se bo jecljanje razvijalo in kakšna 

oblika terapije je za določenega otroka najbolj primerna. Prediktorji namreč sluţijo kot 

rizični faktorji, ki jih upoštevamo pri prognozi razvoja jecljanja. Logoped podatke o 

prisotnosti rizičnih faktorjev pridobi s pomočjo intervjuja s starši in z opazovanjem otroka. 

Pri oceni rizičnih faktorjev vedno upošteva načelo individualnosti in rizične faktorje 

ocenjuje v skladu z ostalimi pridobljenimi podatki. 

 

V prihodnosti bi bilo smiselno opraviti podobno študijo z večjim številom otrok, saj je 

poznavanje prediktorjev in njihovega vpliva na uspešnost terapije ključnega pomena pri 

vrednotenju terapije in prognozi razvoja jecljanja. V raziskavo bi morali vključiti več 

različnih oblik terapije in jih med seboj primerjati. Takšna raziskava bi imela predvsem 

praktičen pomen za vse logopede, ki se ukvarjajo z jecljanjem predšolskih otrok. Zanimivo 

bi bilo tudi raziskati učinke terapije na izboljšanje fluentnosti govora, vendar bi za to 

potrebovali kontrolno skupino otrok, ki ne bi bila deleţna terapije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani                    Diplomsko delo                                             Nina Kotolenko 
49 

6 LITERATURA 

 
1. Annunciato, N. (2005): Sensomotoric as basic of speech and voice. L.O.G.O.S. 

Interdisciplinär, No.3, 164-169. 

 

 

2. Bloodstein, O. , Bernstein Ratner N. (2008): A Handbook on Stuttering, 6th 

edition.NY, Clifton Park: Delmar. 

 

 

3. Donaher, J. (2005): The CHOPPER Fluency Meter. Pridobljeno 15.11.2010, iz 

http://www.mnsu.edu/comdis/isad8/papers/donaher8/donaher8.html  

 

 

4. Dölle, B., Ezeh, R., Heinemann, A., Wlling, A. (2010): Die Hamburger 

Gruppentherapie für stotternde Kinder. Forum Logopädie, Heft 2(24), 12-19. 

 

 

5. Drayna, D. (2006): Genetics – how stammering can run in families. Speaking out, 

Autumn 2006 issue, 11. 

 

 

6. Drayna, D. (2010): First genes found for stammering. Speaking out, Summer 2010 

issue, 14-15. 

 

 

7. Franken C.J., M., Kielstra Van der Schalk, C., Boelens, B. (2005): Experimental 

treatment of early stuttering: A preliminary study. Journal of Fluency Disorders, 30 

(2005), 189-199. 

 

 

8. Gačnik, M. (2003): Diferencialna diagnostika jecljanja in sindroma brbotanja pri 

mladostnikih in odraslih. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

 

 

9. Gopnik, A., Meltzoff, A. , Kuhl, P. (1999): The Scientist in the Crib: What Early 

Learning Tells Us About the Mind. NY, USA: HarperCollins Publishers. 

 

 

10. Guitar, B. (2006): Stuttering: an integrated approach to its nature and treatment 

(3rd edition). USA, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 

 

 

11. Hayhow, R. (2010): The Lidcombe Program. V Stuttering A Clinical Symposium 

(13-14). Croatia: Children`s hospital Zagreb. 

 

http://www.mnsu.edu/comdis/isad8/papers/donaher8/donaher8.html


Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani                    Diplomsko delo                                             Nina Kotolenko 
 

 

12. Hodge, M. (2006): What is Neuroplasticity and Why Do Parents and SLPs Need To 

Know? Pridobljeno 15.10.2010, iz http://www.speech-language-

therapy.com/hodge2006.pdf  

 

 

13. Hunter, D. (2009): Young children who Stammer: The Case for Early Intervention. 

Pridobljeno 15.10.2010, iz 

http://www.stammering.org/eccf_appendix1_case_for_early_intervention.pdf 

 

 

14. Johannsen, H. S. (2001): Der Einfluss von Alter, Geschlecht, Symptomatologie, 

Heredität und Händigkeit auf den Verlauf des Stotterns im Kindesalter. Sprache 

Stimme Gehör, 25, 14–19. 

 

 

15. Kehoe, T. D. (2006): No miracle cures:  A Multifactoral Guide to Stuttering 

Therapy. USA: University College Press . 

 

 

16. Lasan, M. (2010): Demands and Capacities Model Treatment for Preschool 

Children. V Stuttering A Clinical Symposium (9-10). Croatia: Children`s hospital 

Zagreb. 

 

 

17. Mandkur, N. (2005): Neuroplasticity in Children. Indian Journal of Pediatrics, 

Volume 72, 855-857. 

 

 

18. Marjanovič Umek, l., Zupančič, M., Fekonja, U., Kavčič, T., Svetina, M., Tomazo 

Ravnik, T., Barantič, B. (2004): Razvojna psihologija. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

 

 

19. Repovš, G. (2005): Plastičnost možganov; kaj je to? Pridobljeno 26.11.2010, iz  

http://www.sinapsa.org/rm/poljudno.php?id=1  

 

 

20. Sandrieser, P., Schneider, P. (2008):  Stottern im Kindesalter, 3. aktualisierte und 

erweiterte Auflage. Stuttgart: Thieme. 

 

 

21. Sardelić, S., Brestovci, B., HeĎever, M. (2001): Karakteristične razlike izmeĎu 

mucanja i drugih poremećaja fluentnosti govora. Govor XVIII, 45-60. 

 

 

22. Sardelić, S. (2010): Predavanja iz predmeta Logopedija z diagnostiko III, 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

 

http://www.speech-language-therapy.com/hodge2006.pdf
http://www.speech-language-therapy.com/hodge2006.pdf
http://www.stammering.org/eccf_appendix1_case_for_early_intervention.pdf
http://www.sinapsa.org/rm/poljudno.php?id=1


Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani                    Diplomsko delo                                             Nina Kotolenko 
 

23. Smith, A. (2008): Should we stop saying »we don´t know the cause of 

stammering«? Speaking out, Summer 2008 issue, 15. 

 

24. Stuttering foundation of America (11.5.2010): Stuttering Facts and Information. 

Pridobljeno 8.11.2010, iz http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=17  

 

 

25. Zupanič Dougan, I. (2007): Povezanost osnovnih simptomov in stopenj jecljanja z 

osebnimi, psihološkimi in nevrološkimi značilnostmi oseb z jecljanjem. 

Specialistična naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 

Klinični center, Klinika za ORL in CFK. (7) 

 

 

26. Zupanič Dougan, I., Zorko, N. (2008): Pomen zgodnje logopedske diagnostike in 

terapije jecljanja. V Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije z 

mednarodno udeležbo. ( 196-200). Maribor: Društvo logopedov Slovenije – Aktiv 

logopedov SV Slovenije in Center za sluh in govor Maribor. 

 

 

27. Zupanič Dougan, I., Brumec, N., Škorjanc, J. (2011): Pomen zgodnje terapije pri 

jecljanju. Neobjavljeno delo. 

 

 

28. Yairi, E. (2004): Research in Early Childhood Stuttering. Pridobljeno 25.11.2010, 

iz http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=169  

 

 

29. Yairi, E., Ambrose, N. (2005):  Early Childhood Stuttering. Austin, Texas: Pro-ed.  

 

 

30. Walther, C. (2009): Wie erleben stotternde Kinde ihr Sprechen? Forum Logopädie, 

Heft 2(23), 24-28. 

 

 

31. Watkins, K. (2008). Mind over white matter – Differences in brains of young 

people who stammer. Speaking out, Sping  2008 issue, 14-16. 

  

http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=17
http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=169


Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani                    Diplomsko delo                                             Nina Kotolenko 
 

7 PRILOGE 

 

7.1 SSI-3 TEST 
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