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“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice,  

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police,  

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice,  

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič  

do krova 

in pravega kova,  

poskusi: 

vnovič  

in zopet  

in znova.” 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK 

 

Človekov nevrološki sistem je zelo kompleksen. Živčni sistem predstavlja mreža milijarde 

medsebojno povezanih živčnih nevronov, ki so porazdeljeni po vsem telesu. Razdelimo ga na 

centralni in periferni živčni sistem.  

 

Najpomembnejši so možgani, ki so anatomsko razdeljeni na dve hemisferi, vsaka pa je 

specializirana za določene funkcije. Brstenje možganov se prične že deset tednov pred 

rojstvom in traja do dveh let. V prvih mesecih življenja so le-ti najbolj 'gnetljivi' in ranljivi, 

obenem pa so takrat otrokove učne sposobnosti največje.  

 

Posamezni senzorni sistemi (tj. vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vidni, slušni …) so med 

seboj zelo povezani. Že Piaget je razlagal, da ima največji vpliv na posameznika prav 

senzomotorično učenje od otroštva do odraslosti. Da lahko posameznik deluje v vsakdanjem 

življenju, morajo čutila delovati povezano in usklajeno. Senzorno procesiranje se nanaša na 

nevrološke procese v možganih, ki so potrebni za obvladovanje dražljajev iz različnih 

senzornih sistemov. Ena izmed komponent senzornega procesiranja je tudi senzorna 

integracija, ki je odgovorna za gladek pretok informacij v možganih. Lahko se zgodi, da se 

posameznik pretirano odziva na dražljaje in se jih prične zato izogibati, ali nasprotno, da se 

prešibko odziva na dražljaje in jih zato še bolj išče.  

 

Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj (nezmožnost produkcije nekaterih glasov) so 

različni, npr. težave v centrih, ki skrbijo za motorično produkcijo (jezik/trdo nebo/mišičje), 

težave senzorne integracije, ki posredujejo povratno informacijo, težave s procesiranjem 

centralnega živčnega sistema (razvojni zaostanek) ali težave s procesiranjem centralnega 

živčnega sistema v določenih območjih (npr. možganska kap, cerebralna paraliza ipd.).  

 

V empiričnem delu je bil poudarek na raziskovanju povezanosti artikulacijskih in fonoloških 

motenj s procesiranjem taktilnih, vestibularnih, proprioceptivnih, slušnih, oralnih in vidnih 

disfunkcij. Zanima nas namreč, kako omenjene disfunkcije vplivajo na pravilnost artikulacije.  

Za starše smo uporabili prirejen in preveden vprašalnik iz angleške različice Motnje 

senzoričnega procesiranja: znaki in simptomi disfunkcij (Sensory Processing Disorder 

Checklist: Signs and Symptoms of Dysfunction), ki je sestavljen iz 6 vsebinskih sklopov. S 

pridobitvijo soglasja o vključenosti njihovih otrok v raziskavo smo testirali še 61 otrok, ki so 

bili s pomočjo kriterija razvrščeni v kontrolno (otroci brez motenj) in eksperimentalno 

skupino (otroci z artikulacijskimi in/ali fonološkimi motnjami).  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da otroci z artikulacijskimi in/ali fonološkimi motnjami v 

splošnem izkazujejo več taktilnih in vestibularnih disfunkcij, kar sovpada z raziskavami tujih 

avtorjev. Medtem pa na ostalih preverjanih področjih ni bilo ugotovljeno, da bi imeli več 

disfunkcij kot kontrolna skupina. Statistično pomembne razlike so se pokazale na področju 

proprioceptivnih in oralnih disfunkcij. 
 

KLJUČNE BESEDE: senzorno procesiranje, senzorna integracija, motnje artikulacije. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The human nervous system is very complex. Nervous system consists of a net made of billion 

interconnected neurons, which are distributed all over the whole body. It is divided into the 

central and the peripheral nervous system.  

 

The most important is the brain, which anatomically consists of two hemispheres, each being 

specialized for specific functions. The sprouting of brain begins already ten weeks before the 

child is born and lasts till the age of 2. In the first months of life they are most malleable and 

vulnerable, but at the same time this is also when the child's learning abilities are the biggest.  

 

The individual sensor systems (t.i. vestibular, proprioceptive, tactile, visual, audible …) are 

interconnected. It was already Piaget, who said that the biggest influence on the individual is 

made by the senso-motoric learning from the childhood until the adulthood. For an individual 

to manage the everyday life, the sense organs have to function as interconnected and 

consistent. The sensory processing refers to the neurological processes in the brain, which are 

necessary to control the stimuluses from the different sensory systems. One of the 

components of the sensory processing is also the sensory integration, which is responsible for 

the smooth information exchange in the brain. It can happen that an individual overreacts to 

certain impulses and starts to avoid them or he underreacts and therefore searches for these 

impulses even more.  

 

The reasons for the beginnings of the articulation disorders (inability to produce some sounds) 

are varied, e.g. complications in the motor skill production centres (tongue/hard 

palate/muscular tissue). There are also problems of the sensory integration, which mediate the 

feedback information and problems with the central nervous system processing in certain 

brain areas (e.g. stroke, paralysis etc.). 

 

In the empirical part, the emphasis was to research the connection of articulation and 

phonological disorders by processing some tactile, vestibular and proprioceptive, auditory, 

oral and visual functions. We would like to know how these mentioned disorders influence 

the articulation correctness. For parents we used an adapted and translated questionnaire from 

the English version of Sensory Processing Disorder Checklist: Signs and Symptoms of 

Dysfunction, which consists of 6 parts. With the given consensus of parents about their 

children participating in the research, we evaluated 61 children. According to the given 

criteria, they were listed into the control group (children with no disorders) and the 

experimental group (children with articulation and/or phonological disorders).   

 

The results of the research showed that the children with articulation and/or phonological 

disorders in general exhibit more tactile and vestibular disorders, which coincides with the 

foreign authors researches. However, on some others ranges that we tested, we did not get the 

results that would point that the number of disorders is higher than with the control group. 

Statistically important differences became obvious in the area of proprioceptive and oral 

disorders.  

 

KEYWORDS: sensory processing, sensory integration, articulation disorders.  
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PREDGOVOR  

 

Starši veliko vedo o telesu svojih otrok, 

vedo, da temperatura nad 37 °C pomeni bolezen, 

znajo očistiti ureznino ali pa vedo, 

katera hrana je najbolj primerna za njihove otroke, 

da lažje zaspijo in obratno. 

Dejstvo pa je, da pogosto tudi najbolj skrbni in izobraženi starši nimajo niti osnovnega 

znanja o tem, kako delujejo možgani njihovih otrok  

(povzeto po Siegel in Payne Bryson, 2013). 

 

Nevrološki sistem je zelo kompleksen. Da lahko posameznik deluje v vsakdanjem življenju, 

morajo čutila delovati povezano in usklajeno. Ta proces imenujemo senzorna integracija. Gre 

za normalen nevrološki proces, preko katerega se urejajo senzorni (čutni) vtisi, ki izhajajo iz 

lastnega telesa in okolja, obenem pa tudi pomaga, da telo ustrezno uporabimo v interakciji z 

okoljem. Prav proces senzorne integracije omogoča posamezniku učenje, igranje, pomaga pri 

socializiranju, vsakodnevnem funkcioniranju in prisostvovanju pri dejavnostih. Splošno lahko 

rečemo, da gre za to, da svoje telo v okolju smiselno uporabljamo (Miljančič Špacapan, 

2013).  

 

V centralnem živčnem sistemu se tako oblikujejo različne zaznave, predstave, preko katerih 

se naše telo odziva, tudi z oralnim govorom. Včasih pa zaradi neustreznega integriranja 

informacij, ki jih pridobimo preko taktilnega, vestibularnega, proprioceptivnega, slušnega, 

oralnega, vizualnega ter slušno-jezikovnega sistema, prihaja tudi do motenj artikulacije. 

 

Motnja artikulacije, imenovana tudi dislalija, je motnja izreke glasov, pri čemer osebe nimajo 

težav s sluhom, oživčenostjo govornih organov, intelektom ali drugimi jezikovnimi 

komponentami.  

 

Do motenj artikulacije lahko prihaja tudi zaradi težav motorike ust in ustne votline, težav na 

področju planiranja (načrtovanja) in izvajanja motoričnih gibov v pravilnem vrstnem redu 

(apraksija), zaradi oslabitve mišic, ki so pomembne za govorno produkcijo (dizartrija) ali 

fonoloških težav.  
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1 UVOD 

 

1.1 ORGANIZACIJA ŽIVČNEGA SISTEMA IN GOVORNIH SREDIŠČ 

 

Živčni sistem je mreža milijarde medsebojno povezanih živčnih celic (nevronov), ki so 

razporejene po telesu (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Samostojni krmilni, usmerjevalni kibernetični sistem predstavljajo možgani, ki so sposobni 

sprejemanja, zbiranja, zadrževanja, predelovanja informacij in dajanja navodil s pomočjo 

kemoelektričnih procesov (Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Pocajt in Širca (2006) navajata, da je živčno tkivo razdeljeno na: 

1. centralno (osrednje) živčevje in  

2. periferno (obkrajno) živčevje, katerega živčna vlakna segajo v vse dele telesa. 

 
Slika 1: Centralni in periferni živčni sistem 

(prirejeno po Johns Hopkins Medicine, b. d.) 

 

Centralni živčni sistem (CŽS) je sestavljen iz možganov in hrbtenjače (Pinel, 2011). 

 

Periferni živčni sistem pa je sestavljen iz somatskega in avtonomnega živčnega sistema. 

Somatski živčni sistem komunicira z zunanjim okoljem. Sestavljen je iz aferentnih živcev, ki 

prenašajo senzorične signale iz kože, skeletnih mišic, sklepov, oči, ušes, vida v CŽS in 

eferentnih živcev, ki prenašajo motorične signale iz CŽS v skeletne mišice (Pinel, 2011). 

 

Avtonomni živčni sistem (ANS) je del perifernega živčnega sistema, ki uravnava notranje 

okolje telesa (notranje organe). Sestavljen je iz aferentnih živcev, ki prenašajo signale iz 
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notranjih organov v CŽS in eferentnih, ki prenašajo motorične signale iz CŽS v notranje 

organe (Pinel, 2011). 

Večina živcev perifernega živčnega sistema izhaja iz hrbtenjače, 12 parov kranialnih živcev 

(ang. cranial nerves) pa je izjema – izhajajo iz možganov (Pinel, 2011). 

 

Lobanjski živci so lahko senzorični, motorični ali mešani (Pinel, 2011): 

 zgolj senzorična sta vohalni (1) in optični živec (2),  

 motorični živci so: okulomotorni (3), trohlearni (4) in abducens (6),  

 trovejni živec (5) je mešan živec, ki vsebuje senzorično in motorično nitje, 

 obrazni (7) je motorični in senzorični (mešan) živec,  

 slušni (8) je senzorični živec,  

 jezično-žrelni (9) je mešani živec, 

 klatež (10) je mešani živec, 

 akcesorni živec (11) je motorični, 

 podjezični (12) je prav tako motorični živec.  

 

Živčni sistem gradijo celice, ki jih imenujemo nevroni ter podporne celice, t. i. glia celice ali 

nevroglia (Bentivoglio in Forum, 2014). 

 

Poznamo 3 vrste nevronov (Bentivoglio in Forum, 2014): 

 senzorični nevroni: povezani so z receptorji, ki zaznavajo spremembe v svetlobi, 

zvoku ter v mehaničnih in kemičnih dražljajih; preko receptorjev 'pomagajo' čutom 

vida, sluha, dotika, vonja in okusa; zaznavajo različne lastnosti zunanjega in 

notranjega okolja in se nanje odzivajo;  

 motorični nevroni: nadzorujejo aktivnost mišic, tudi za govor;  

 internevroni: postavljeni so med senzorične in motorične nevrone; posredujejo 

preproste reflekse in tudi najvišje možganske funkcije. 

Živčna vlakna lahko prevajajo stotine impulzov v sekundi, ti pa se lahko razvejajo v veliko 

smeri naenkrat (Ayres, 2002). Najnovejše nevrofiziološke raziskave dokazujejo, da lahko 

vsaka živčna celica sestavi svoj program, po katerem deluje (Kremžar in Petelin, 2000). V eni 

sami sekundi se lahko en impulz razširi skozi milijon nevronov v več različnih delov 

možganov (Ayres, 2002). Kolikor več celic se aktivira in več kot je povezav med njimi, tem 

bolj je sistem kompleksen ─ govorimo o ideomotoričnih engramih (pomnjenju operacij) 

(Kremžar in Petelin, 2000). En sam običajen zvok ali dotik lahko ustvari zavest, pomen, 

mišljenje, čustva, učenje in vedenje (Ayres, 2002).  

 

Naloge centralnega živčnega sistema so, da integrira vse čutne dražljaje, ki prihajajo po 

aferentnih živčnih poteh iz periferije ter koordinira motoriko celotnega organizma, obenem pa 

tudi uravnava delovanje organizma kot celote  (Wikipedia, 2013). Prav tako kontrolira tudi 

slušne (avditivne) in kinestetične povratne informacije, hkrati pa zajema človekovo 

intelektualno aktivnost glede na jezikovno-miselne procese in verbalno pomnjenje. Vključuje 

tudi periferni govorni aparat: dihalne organe, larinks in oronasofaringealni trakt (Vovk, 2000). 

 

Vovkova (2000) pravi, da je: »proces govorno-jezikovne komunikacije torej osnovan na 

celovitosti delovanja osrednjega živčevja«, zato bom v nadaljevanju natančneje opisala glavne 

anatomske strukture osrednjega živčevja in njihovo delovanje, ki so tudi ključni za 

razumevanje delovanja senzorne integracije in artikulacije (govora).  
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1.1.1 Možgani (cerebrum, encephalon) 

 

Brstenje možganov se prične deset tednov pred rojstvom in traja do dveh let. Nekaj mesecev 

po rojstvu so najbolj 'gnetljivi', kar pomeni, da jih okolje najlažje oblikuje oz. so takrat 

njegove učne sposobnosti največje, pa vendar so v tem obdobju tudi najbolj ranljivi. Ko se 

otrok rodi, njegovi možgani tehtajo približno 350 gramov, kar je šele četrtina teže odraslih 

možganov. Rastejo s hitrostjo 1 miligram na minuto, zato pri šestih mesecih tehtajo samo 

polovico manj kot odrasli možgani, pri dveh letih in pol samo za četrtino manj, pri petih letih 

pa jih je kar za 90 %. V teh obdobjih, ko možgani brstijo, se med njimi vzpostavlja na bilijone 

medsebojnih povezav, ki so pomembni z vidika osnovnega učenja in duševnega vedenja 

(Russel, 1990). 

 

Za ilustracijo naj navedem, da je v naših možganih nekaj deset milijard nevronov. Vsak 

značilen nevron možganske skorje vzpostavlja približno deset tisoč povezav z drugimi 

celicami, kar pomeni, da je vseh sinaps v možganih najmanj deset bilijonov (Russel, 1990).  

 

Možgani so anatomsko razdeljeni na dve polovici. Dejstvo je, da je vsaka hemisfera 

specializirana za določene funkcije in prav zaradi tega lahko opravljata kompleksnejše, 

težavnejše ter zapletenejše naloge (Siegel in Payne Bryson, 2013). 

 

Slika 2: Možganski hemisferi (Kidport, b. d.) 

 

Leva možganska polovica zahteva red, je logična, dobesedna, lingvistična ter linearna 

(razvršča stvari v sosledje) ter organizira misli v stavke (Siegel in Payne Bryson, 2013), 

medtem ko Kremžar in Petelin (2000) označujeta levo hemisfero kot govorno, ki je 

pomembna tudi za dojemanje podrobnosti.  

 

Desno hemisfero avtorja označujeta kot negovorno, saj stvari dojema bolj holistično 

(celostno), sicer pa je tudi bolj ustvarjalna, umetnostna ter pregledna (Kremžar in Petelin, 

2000). Strinjata se s Siegelom in Paynom Brysnom (2013), da je desna prav nasprotna levi, 

torej holistična, neverbalna (podvržena branju nebesednih znakov), pošilja in sprejema signale 

za komunikacijo, kot so npr. izraz obraza, stik z očmi, ton glasu, drža in kretnje. Še posebej je 

specializirana za podobe, za sprejemanje in tolmačenje čustvenih informacij, osebnih 

spominov, obenem pa omogoča 'nagonske ali intuitivne občutke'. 
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Možganski polovici morata delovati usklajeno, kar pomeni, da sta vodoravno integrirani, saj 

to zahteva že sama zgradba možganov. Corpus callosum je splet vlaken, ki poteka po sredini 

možganov, s čimer povezuje desno polovico z levo. Skozi vlakna med njima potekajo 

informacije, ki omogočajo, da delujeta usklajeno (Siegel in Payne Bryson, 2013).  

 

Delovanje možganskih hemisfer je navzkrižno. To pomeni, da leva polovica možganov 

sprejema občutke iz desne strani telesa ter jih nadzoruje, medtem ko je delovanje desne 

polovice ravno nasprotno (sprejema in nadzoruje občutke iz leve polovice možganov) 

(Russel, 1990). 

 

Možgani zapolnjujejo lobanjsko votlino in so najobsežnejši ter najpopolneje razviti del 

centralnega živčevja. Na njih je vezana večina živčnih funkcij, hrbtenjača pa je v podrejenem 

položaju. Ločimo (Pocajt in Širca, 1996): 

 velike možgane,  

 male možgane in 

 možgansko deblo. 

 

1.1.1.1 Veliki možgani 

 

»Velike možgane sestavljata dve polobli (hemisferi), ki sta med seboj povezani z živčnim 

nitjem« (Pocajt in Širca, 1996, str. 282). Po kosteh lobanje ločimo možgane na 4 režnje: 

frontalni (čelni), parietalni (temenski), okcipitalni (zatilni) in temporalni (senčni) (Pocajt in 

Širca, 1996; Pirtošek, 2012). 

 

 
Slika 3: Razdelitev možganov na režnje (prirejeno po Brain Injury.com, b. d.)  

Na površini hemisfer je nagubana možganska skorja, imenovana korteks (ang. cortex) (Pocajt 

in Širca, 1996). 

  

Včasih jo zaradi izredne gostote krvnih celic in tipične sivkaste barve imenujemo kar siva 

snov (Russel, 1990). Je najmlajši del možganov, če gledamo filogenetsko (Kremžar in Petelin, 

2000). Prav zaradi tega, ker se je ta plast možganov razvila nazadnje, jo nekateri imenujejo 
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neokorteks. Sestavlja jo šest plasti celic, ki pokrivajo vso površino možganov oziroma je kar 

nekajkrat večja od možganske površine, saj je večkrat prepognjena in nagubana. Če bi jo 

razprostrli, bi velikost znašala četrtino kvadratnega metra. Debelina skorje je sicer le 3 mm, 

vendar je odgovorna za številne višje, miselne funkcije, govor ter za razvijanje spretnosti 

(Russel, 1990).  

 

Kot eden najbolj razvitih področij človeških možganov je pomembna za izvajanje hotenih 

gibov, za razumevanje jezika, za govor ter druge višje miselne funkcije (razmišljanje in 

pomnjenje) (Bentivoglio in Forum, 2014). Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da del 

možganov uravnava tudi najbolj oživčena področja, tj. ročno in prstno motoriko ter motoriko 

obraza. Sicer pa obdeluje le informacije, ki prihajajo od nižjih možganskih struktur. Vseh 

sporočil, ki prihajajo v možgansko skorjo, se tudi zavedamo. 

 

V možganski skorji je večina živčnih celic, nekatere so zbrane tudi v notranjosti možganov, v 

t. i. možganskih jedrih (Pocajt in Širca, 1996). »Možganska jedra so sestavljena iz celic, ki so 

vključene v senzibilne ali motorične živčne proge. Glavno senzibilno jedro v vsaki možganski 

hemisferi je talamus, glavna motorična jedra pa so bazalni gangliji. Pod talamusom je še 

skupina jeder, ki skupaj sestavljajo hipotalamus« (Pocajt in Širca, 1996, str. 282–283). 

 

Talamus je veliko območje z mnogimi jedri v možganskem centralnem živčnem sistemu. V 

njem se zberejo in prevedejo vsi dražljaji za predelavo v možganski skorji (Kremžar in 

Petelin, 2000). Talamus prestreže vse impulze iz različnih senzornih (čutilnih) sistemov v 

možgansko skorjo in jih s pomočjo povratne povezave ponovno pridobi nazaj iz možganske 

skorje (Bentivoglio in Forum, 2014). Preko njega se »integrirajo občutki dotika, globinska 

občutljivost, temperatura, občutek bolečine. Obdelajo se vsi občutki prijetnosti, kot so veselje, 

strah in zadovoljstvo.« (Kremžar in Petelin, 2000, str. 30).  

 

Bazalni gangliji so pomembni za začenjanje in nadzor gibanja (Bentivoglio in Forum, 2014). 

Vplivajo na vzdrževanje pokončnosti, položaja telesa v prostoru, obenem pa sodelujejo v 

načrtovanju in izvedbi sestavljenih motoričnih dejavnosti. »So pomembni v procesu 

senzorične integracije, omogočajo senzoričnim obvestilom obojestranski vpliv, da bi celostna 

naloga telesne drže in telesnega gibanja bila smiselna in koristna.« (Kremžar in Petelin, 2000, 

str. 31).  

 

Fabbro, Clarici in Bava (1996) so v okviru raziskave še ugotovili, da bazalni gangliji 

pomembno vplivajo tudi na jezikovno produkcijo in lahko tudi na tekočnost govora. V študijo 

različnih nevropsiholoških in nevrolingvističnih testov so tako bili vključeni trije pacienti z 

lezijami, v glavnem omejenimi na leve bazalne ganglije. Dva vključena pacienta sta imela 

netekoč (nefluenten) govor, medtem ko je imel eden pacient tekoč (fluenten) spontani govor. 

Vsi izmed njih so se izražali z agramatičnimi stavki ter leksikalnimi in semantičnimi 

napakami. Njihov govor je vključeval tudi perservacije in eholalije. Lingvistični simptomi, ki 

so bili opaženi pri teh pacientih kažejo, da imajo levi bazalni gangliji pomembno vlogo: (a) 

pri regulaciji vzburjenosti in začetku govora, (b) pri spremljanju semantičnih in leksikalnih 

vidikov jezika in (c) pri prehajanju iz enega jezikovnega elementa na naslednjega med 

jezikovno produkcijo.  

 

Hipotalamus je pomemben za nadziranje funkcije hranjenja, pitja in izločanja spolnih 

hormonov (Bentivoglio in Forum, 2014). 
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Limbični sistem je pomembna povezava med možganskim deblom in skorjo, ki je povezana 

tudi s senzoričnim sistemom (Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Rajmohan in Mohandas razlagata (2007), da je limbični sistem sestavljen iz filogenetsko 

starih limbičnih režnjev, drugih subkortikalnih struktur in njihovih povezav. Glavne regije, ki 

sestavljajo limbični sistem so: limbični korteks, hipokampusova formacija, amigdala in 

hipotalamus.  

 

Limbične strukture so tesno povezane z vohalno skorjo in posledično pomembne pri obdelavi 

vohalnih občutkov. Raziskave so pokazale, da je limbični sistem tudi eden izmed najbolj 

dejavnih področij možganov med spanjem oziroma sanjanjem, saj se vloga limbičnega 

sistema verjetno prepleta z nezavednimi prvinskimi čustvi in zavestnim kognitivnim 

razmišljanjem. Pomembno vlogo ima tudi amigdala, ki je pomembna pri čustvenih odzivih, 

predvsem se aktivira pri pojavu strahu. Čustva so močno povezana z učenjem in posledično 

spominom. Hipokampus, kot eden izmed komponent limbičnega sistema, je odgovoren za 

dolgoročni in deklarativni spomin (Rajmohan in Mohandas, 2007). 

 

»Limbični sistem in retikularna formacija sta sistema za spodbujanje in integracijo, delujeta v 

medsebojni odvisnosti med endokrinim ter vegetativno-živčnim in emocionalnim procesom.« 

(Kremžar in Petelin, 2000, str. 31). 

 

Bachman in Morganova pa sta že leta 1988 ugotovila in predpostavljala, da obstaja povezava 

med limbičnim sistemom in jezikovnimi funkcijami. Dokazano je bilo, da sta pacienta, ki sta 

imela poškodbe npr. desno hemiplegijo in afazijo oziroma levostransko možgansko kap in 

Brockovo afazijo, razvila nevropsihološke motnje npr. manično depresijo (prvi primer) in 

shizofrenijo (drugi primer). 

 

»Nekateri deli možganske skorje igrajo posebno vlogo v senzorični aktivnosti. Zadnji del 

možganske skorje je na primer povezan s procesiranjem vizualnih informacij, majhno 

področje ob strani s slušnimi informacijami, pas, ki poteka od sredine vrhnjega dela 

možganske skorje navzdol na obe strani, pa je v zvezi s čutom za tip, vrh tega pa nadzoruje še 

mišice. Kaže, da veliki deli možganske skorje nimajo tako ozko določenih funkcij in skrbijo 

za integriranje informacij različnih čutov, z drugimi besedami, gradijo celotno zaznavo sveta. 

Ta območja se imenujejo asociacijska območja.« (Russel, 1990, str. 44). 
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Slika 4: Primarna in asociacijska področja (prirejeno po Higher Order Association Cortex: 

Language Related Areas, b. d.) 

1.1.1.2 Mali možgani 

 

Prav tako kot imajo veliki možgani močno nagubano skorjo, ki je iz celic in je zato sive barve, 

je notranjost, ki jo sestavljajo živčne proge, bele barve (Pocajt in Širca, 1996).  

 

Ležijo zadaj v lobanjski votlini, kjer so preko živčnih prog povezani s hrbtenjačo in 

možganskim deblom (Pocajt in Širca, 1996). Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da so tudi v 

tesni povezavi z velikimi možgani. Clark, Gillingwater, Hausser, Miall, Ribchester in Schultz 

(2014) pa razlagajo, da so mali možgani povezani tako z možganskim deblom kot tudi s 

področji možganske skorje (za nadzor gibanja). 

 

Vanje prihajajo sporočila iz ravnotežnega organa, skeleta, mišic (Pocajt in Širca, 1996) ter iz 

notranjega ušesa (ravnotežnostnega sistema) (Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Pomembni so za izvajanje tekočega in spretnega gibanja. S pomočjo malih možganov lahko 

svoje gibe časovno uskladimo, saj so specializirani za organiziranje in združevanje informacij 

iz senzoričnega sistema, motoričnih predelov skorje, hrbtenjače in možganskega debla. 

Pomembni so tudi za motorično učenje in prilagajanje (Clark, Gillingwater, Hausser, Miall, 

Ribchester in Schultz, 2014). 

 

Njihova naloga je, da natančno uravnavajo gib, skrbijo za obvladovanje koordinacije gibanja, 

shranjujejo hotene gibalne vzorce, skrbijo za povezanost med telesno držo in gibanjem, 

zadržujejo ravnotežje ter usklajujejo obvestila iz vseh čutil z mišicami (Kremžar in Petelin, 

2000).  

 

S tem se strinjata tudi Pocajt in Širca (1996), ki navajata, da mali možgani skrbijo za 

skladnost gibov, mišični tonus in ravnotežje telesa.  
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Če pride do okvare malih možganov, se to kaže kot: nejasna izgovorjava, slaba usklajenost 

gibanja, izguba ravnotežja ter druge kognitivne težave (Clark, Gillingwater, Hausser, Miall, 

Ribchester in Schultz, 2014). Mišični gibi postanejo pri okvari le-teh tudi nenatančni, mišični 

tonus lahko popusti, zato postane tudi hoja opotekajoča in negotova (Pocajt in Širca, 1996). 

 

1.1.1.3 Možgansko deblo 

 

Bentivoglio in Forum (2014) delita možgansko deblo naprej na: 

 podaljšano hrbtenjačo: je podaljšek hrbtenjače; pomembna za nadzor življenjskih 

funkcij (dihanje in krvni tlak). 

 srednje možgane (mezencefalon): pomembni za uravnavanje spanja in pozornosti. 

 medmožgane (diencefalon): vsebuje talamus in hipotalamus. 

 

Za boljšo predstavo lahko rečemo, da leži približno v višini ušes. Senzorne poti iz hrbtenjače 

se nadaljujejo v možgansko deblo, vendar le-to vsebuje tudi številna pomembna središča 

(Ayres, 2002). Skozenj namreč potekajo enostavni refleksi, obenem pa je s senzibilnimi in 

motoričnimi živčnimi programi možgansko deblo povezano še z velikimi možgani (Pocajt in 

Širca, 1996). Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da se v možgansko deblo stekajo živčne poti 

iz vseh možganskih predelov, torej iz hrbtenjače, malih možganov in iz že prej omenjenih 

velikih možganov. Skupina središč v možganskem deblu predeluje tudi informacije iz 

receptorjev za težnost in gibanje, ki so v notranjem ušesu. S pomočjo teh informacij 

uravnavajo pokončno držo, ravnotežje in veliko drugih avtomatskih funkcij. Tudi vestibularna 

središča v možganskem deblu predelujejo veliko količino informacij za vsa druga čutila, 

predvsem pa za sklepe in mišice (Ayres, 2002).  

 

Omrežje posebnih živčnih celic v možganskem deblu imenujemo retikularna formacija 

(Ayres, 2002). Leži centralno v možganskem deblu (Kremžar in Petelin, 2000). Vlakna jo 

povezujejo z vsemi senzornimi sistemi, s številnimi motoričnimi nevroni in številnimi 

drugimi deli možganov. Zaradi teh povezav ima pomembno vlogo pri obdelavi in integriranju 

senzomotoričnih aktivnosti. Ima pa tudi avtonomna središča, ki uravnavajo delovanje srca, 

dihanje in prebavo. Pomembni so tudi njeni »centri budnosti«, ki nas budijo, uspavajo in 

razburjajo. Tudi druga njena središča imajo pomembno vlogo pri organizaciji aktivnosti 

možganskih hemisfer, ki omogoča, da preusmerjamo pozornost z ene stvari na drugo. Če ti 

procesi v retikularni formaciji niso dobro organizirani, oseba ne more usmerjati svoje 

pozornosti in jo dnevni dogodki preveč razburjajo (Ayres, 2002).  

 

Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da ima retikularna formacija poleg omenjenih dejavnosti 

tudi zaviralno ali ojačevalno funkcijo senzoričnih dražljajev. To pomeni, da na celotni poti od 

dražljaja do celice okrepi senzorične dražljaje z zaviranjem drugih dražljajev in s tem varuje 

možgane pred neštetimi dražljaji. Na ta način daje informacije in povelja naprej možganski 

skorji.  

 

Vse to je zelo pomembno, saj se samo ustrezno predelani dražljaji na nivoju možganskega 

debla lahko kasneje uporabijo kot informacija v možganski skorji ter s tem dajejo primerna 

navodila za ustrezno reakcijo. Retikularna formacija je dejansko glavni nadzor centralnega 

živčnega sistema (Kremžar in Petelin, 2000).  

 



10 
 

1.1.2  Hrbtenjača 

 

Hrbtenjača se sredi vretenc razteza od tilnika do konca hrbta. Okoli nje je poseben kanal, 

napolnjen z možgansko tekočino (Russel, 1990). 

 

Hrbtenjača vsebuje veliko živčnih poti, po katerih se prenašajo senzorne informacije proti 

možganom, in tistih, po katerih se prenašajo motorična sporočila od možganov do živcev ter 

naprej do mišic in organov. En del aktivnosti, ki potuje navzdol po hrbtenjači, uravnava 

položaj telesa med gibanjem, drugi pa delovanje notranjih organov (Ayres, 2002).  

 

Hrbtenjača je zadolžena tudi za izvajanje grobih refleksov, tj. najpreprostejših operacij za 

upravljanje mišic. Ker mora za vsak refleksni gib obstajati zunanji dražljaj, se zato vsak 

refleks začne z receptorjem. Dejavnosti, za katere velikokrat menimo, da so zavestne, npr. 

hitri refleks kolena, stopala, požiranje, žvečenje, ravnotežje, dihanje, hoja, so pravzaprav 

refleksi (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Možgani so bolj sposobni za senzorno integracijo, ker imajo njihovi nevroni več medsebojnih 

povezav. To pomeni, da motnje senzorne integracije nastajajo v možganih in ne v hrbtenjači 

(Ayres, 2002). 

 

1.1.3 Usklajeno delovanje možganov 

 

Kljub številnim razdelitvam nalog tem možganom pa je ključnega pomena usklajeno 

delovanje. K temu pripomore integracija možganov, ki je odgovora za združevanje elementov 

oziroma ima povezovalno vlogo, da možgani delujejo kot celota (Siegel in Payne Bryson, 

2013). 

 

Siegel in Payne Bryson (2013, str. 22) v nadaljevanju navajata, da je »način, na katerega 

poteka integracija, osupljiv, in večina ljudi se tega procesa ne zaveda«. Nova tehnologija 

skeniranja možganov je potrdila, da so možgani 'plastični' in da jih je dejansko možno 

oblikovati. Fizično se spreminjajo skozi celo življenje in ne le v času razvoja otroka, kot so 

sprva domnevali. Dejstvo je, da se fizična struktura možganov spreminja, ko postanejo 

možganske celice (nevroni) aktivne, torej takrat, ko posameznik doživi izkušnjo (Siegel in 

Payne Bryson, 2013).  

 

Kadarkoli doživimo novo izkušnjo, nevrone aktivirajo električni signali. Ti sprožijo, da se 

možganske celice aktivirajo, se povežejo ali pridružijo drugim nevronom ter na ta način 

ustvarijo asociacije. Gre za to, da nevroni pričnejo burno delovati, kar sproži proizvodnjo 

beljakovin, le-te pa omogočijo nove povezave med aktiviranimi nevroni (to je tistimi nevroni, 

ki se aktivirajo skupaj). Ves ta proces od aktiviranja nevronov, rasti in krepitve povezav 

imenujemo nevroplastičnost. Nevroplastičnost nam omogoča, da se spremeni način 

pozitivnega ali negativnega odzivanja človeka v odnosu do okolja. Če povzamem, to pomeni, 

da vsaka izkušnja spremeni fizično podobo možganov, saj se nevroni nenehno povezujejo (in 

ločujejo) glede na število pridobljenih izkušenj (Siegel in Payne Bryson, 2013). 

 

»Veliko znanstvenih dognanj govori o tem, da osredotočena pozornost vodi do preoblikovanja 

možganov. Pri živalih, ki se jim splača zaznati zvok (na primer zato, da lahko lovijo ali da se 

izognejo plenilcem), najdemo v možganih veliko večje centre sluha. Pri živalih, ki se jim 

splača imeti oster vid, so večja področja, povečana z vidom. Slike možganov violinistov 
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ponujajo dodatne dokaze, saj je na njih mogoče opaziti močno rast in širjenje na področjih 

korteksa, ki predstavljajo levo roko – ta mora natančno, pogosto zelo hitro zadeti strune. 

Druge študije so pokazale, da imajo vozniki taksijev povečan hipokampus, ki je bistven za 

prostorski spomin. Gre za to, da se fizična arhitektura možganov spreminja glede na to, kam 

usmerjamo svojo pozornost in kakšno dejavnost vadimo.« (Siegel in Payne Bryson, 2013, str. 

98). 

 

Za lažjo predstavo avtorja podajata nekaj okvirnih podatkov o prepletanju in povezovanju 

možganov. Siegel in Payne Bryson (2013, str. 22) pravita, da imajo »možgani sto milijard 

nevronov, vsak ima povprečno deset tisoč povezav z drugimi nevroni.« Dejstvo je, da ko se 

nevroni hkrati aktivirajo, v možganih nastanejo pomembne nove povezave. Vse te povezave 

in krogotoki pa določajo posameznikovo psihično zbranost, zaznavajo prizore ali zvoke, 

obenem pa so pomemben člen tudi abstraktnega razmišljanja in sklepanja (Siegel in Payne 

Bryson, 2013). 

 

Torej, pri integraciji gre prav za ta proces ustvarjanja novih povezav oziroma sodelovanja, 

ustvarjanja in krepitev vlaken med različnimi deli možganov. Povezani deli lahko medsebojno 

delujejo bolj usklajeno, njihova funkcija pa je zato močnejša (Siegel in Payne Bryson, 2013). 

 

1.1.4 Delovanje možganov pri govoru 

 

Glede na utemeljitve psihomotoričnih pospeševalnih dejavnosti si je Eggert (v Kremžar in 

Petelin, 2000) zastavljal vprašanje o vplivanju povezanosti sistemov v razvojnih obdobjih 

posameznika. Razlago je našel v Piagetu, ki je menil, da ima največji vpliv senzomotorično 

učenje od otroštva do odraslosti. Na ta način je sklepal, da: »se vsi pojavi in dejavnosti 

odslikujejo v tem, kar okolje vidi, to je gibanje, in kar okolje sliši, to je govor.« (Kremžar in 

Petelin, 2000, str. 23). Psihomotorična zasnova deluje na način usklajevanja in povezovanja 

prvinskih komponent, tj. slušnih, vidnih ter taktilno-kinestetičnih zaznav. Pomemben del teh 

komponent so tudi čustvenost, motivacija, spoznavne in govorne kompetence. Vse vodijo v 

gibalno dejavnost, obenem pa pripomorejo v celostno učinkovitost na šolskem in socialnem 

področju. (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Polnočutni otroci navadno spregovorijo okoli 12. meseca. Pa vendar je govor le zunanji izraz 

razvoja govora, saj otrok dejansko govorico drugih razume in se odziva že mnogo prej, 

preden spregovori prvo besedo (Russel, 1990). Otrok se prav na poseben način odziva na 

zvoke človeškega glasu. To so ugotovili, ko so natančno analizirali posnetek dojenčka. Ta je 

svoje drobne kretnje usklajeval s posebnimi toni in zlogi staršev. Tisti zvoki, ki niso pripadali 

človeškemu glasu, pa niso zbudili takšnih odzivov (Condor in Sander, v Russel, 1990). 

 

Misli izražamo z govorom, kar je prav tako gibanje, med drugim pa se lahko sporazumevamo 

tudi z gibanjem rok ali pa z njimi opravljamo ročne dejavnosti. Torej, možgani se ukvarjajo s 

pripravo na gibanje telesa, kar imenujemo telesna motorika, lahko s pripravo na gibanje rok – 

t. i. ročna motorika ali pa na govor, kar imenujemo govorna motorika (Kremžar in Petelin, 

2000). 

 

Da govorimo o dobri gibalni usklajenosti, morajo biti gibi lahkotni, tekoči in primerni, kar 

pomeni, da mišice delujejo z dovolj moči in vztrajnosti. Koordinacija gibanja ni prirojena, 

temveč se oblikuje s ponavljanji določenih gibov, kar pripomore k razvoju centralnega 

živčnega sistema. Ko imajo možgani v nekem trenutku dovolj shranjenih gibalnih izkušenj, to 
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vodi v samodejno izvajanje, mišična napetost se prilagodi, kar posledično omogoča hitro in 

zanesljivo pridobivanje motoričnih spretnosti in ritmičnega gibanja (Kremžar in Petelin, 

2000). 

 

Motorično planiranje (imenovano tudi gibalno načrtovanje ali motorično načrtovanje) je na 

nek način najvišja in najkompleksnejša oblika funkcioniranja pri otrocih. Ker vključuje 

zavestno pozornost otroka, je tesno povezano z mentalnim in intelektualnim funkcioniranjem. 

Odvisno je tudi od kompleksnosti senzorne integracije, do katere prihaja v možganskem deblu 

in v možganskih hemisferah. Možgani narekujejo mišicam, kaj naj delajo, toda občutki iz 

telesa možganom omogočajo, da izdajo 'ukaz'. Motorično planiranje je 'most' med 

senzomotoričnimi in intelektualnimi vidiki funkcioniranja možganov (Ayres, 2002). 

 

»Artikulatorji (ustnici, alveolarni greben, zobje, jezik, trdo in mehko nebo, žrelo) sodelujejo 

pri oblikovanju glasov. Artikulatorje senzibilno in motorično oživčujejo možganski živci in 

sicer: V., VII., IX., in XII. živec.« (Hočevar Boltežar, 2010, str. 155) 

 

 

Slika 5: Sagitalni prerez in prikaz živcev (The Taste Science Laboratory, b. d.) 
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Tabela 1: Glavni živci, ki oživčujejo ustno votlino (Hočevar Boltežar, 2010; Možganski živci, 

2010) 

Številčno ime Opisno ime Funkcija 

V. Trivejni  živec (nervus trigeminus); 

deli se v tri veje: 

- očesni živec (nervus ophtalmicus),  

- zgornječeljustni živec (nervus 

maxillaris), 

- spodnječeljustni (nervus 

mandibularis). 

- nervus ophtalmicus: senzibilno 

oživčuje čelo, solzne žleze, očesno 

veznico, očesni kot, sitko in dele 

nosu,  

- nervus maxillaris: oživčuje 

predele zgornje čeljusti, zgornje 

zobe, nebo in predele obrazne 

kože,  

- nervus mandbularis: senzibilno 

in motorično oživčuje žvekalne 

mišice, jezik, ustno dno in kožo 

spodnje čeljusti.  

VII. Obrazni živec (nervus facialis); deli se 

na zgornjo in spodnjo vejo 

Oživčuje vse obrazne mišice; 

natančneje kožo uhljev, različne 

žleze v področju glave in 

parasimpatična vlakna.  

IX. Jezično-žrelni živec (nervus 

glasofaringeus) 

Je motorični, senzibilni in 

parasimpatični živec; oživčuje 

jezik, žrelno mišičje, bobnično 

votlino, sluznico zadnjega dela 

žrela in obušesno žlezo.  

XII. Podjezični živec (nervus hypoglossus) Živec za jezično mišičje, ki 

oživčuje podjezične mišice.  

 

Hočevar Boltežarjeva (2010, str. 12) povzema Mysackovo shemo organizacije govora, ki 

vsebuje naslednje elemente: 

 integrator višjega reda – govorni centri v dominantni hemisferi (Wernicke, Brocka, 

sprednji govorni centri), ki skrbijo za razumevanje govora ter načrtovanje govorne 

produkcije,  

 aferentni integrator nižjega reda (retikularna formacija), ki skrbi za uravnavanje 

pozornosti nasploh, uravnavanje pozornosti na zvočni signal – govor, usklajevanje 

vidnega in slušnega signala,  

 eferentni integrator nižjega reda (bazalni gangliji, mali možgani, talamus, 

subtalamična jedra, nedominantna hemisfera velikih možganov), ki usklajuje 

delovanje vseh mišic, ki so pri govoru aktivne med seboj,  

 efektorni transmitor (možganski in spinalni živci), ki prenašajo ukaze iz centrov v 

centralnem živčnem sistemu (CŽS) do efektorjev,  

 efektorji (dihala, grlo, odzvočna cev, artikulacijski organi), ki izvajajo govorno 

produkcijo,  

 senzorična kontrola (sluh, povrhnja in globoka senzibiliteta, vid), ki zaznava lastno in 

tujo govorno produkcijo,  

 senzorični transmitor (slušna živca, možganski in spinalni živci), ki prenaša 

informacije od senzorjev na periferiji v CŽS. 
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Imamo tudi različna senzorična ter motorična središča za govorno funkcijo. Glavni senzorični 

središči sta slušno ter Wernickovo središče (temporalni reženj leve hemisfere), ki se nahajata 

v medsebojni neposredni bližini (Omerza, 1972).  

 

Žnidaričeva (1993) natančneje razlaga, da se Wernickovo središče nahaja v zadnji tretjini 

zgornjega temporalnega girusa. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) opisujejo, da pri 

bolnikih s poškodbo Wernickovega področja prihaja do receptivne afazije, kar pomeni, da so 

sicer zmožni tekočega govora, ampak da le-ta vsebuje nesmiselne besede ali besede brez 

pomena, obenem pa je moteno tudi razumevanje govora drugih. Žnidaričeva (1993) pa navaja, 

da pri bolnikih s to poškodbo prihaja do senzorne afazije, kar pomeni, da pacient ne razume 

tujega govora oziroma prepoznava in sliši glasove, ne razume pa besed in tudi ne tistega, kar 

sam govori (Radojčić v Žnidarič, 1993). 

 

Slika 6: Lokacija Wernickovega področja (PsyPost, b. d.) 

Motorično središče v možganski skorji, natančneje v levem frontalnem režnju, ki je 

odgovorno za motorične vtise gibanja govoril, se imenuje Brockovo področje (Omerza, 1972; 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Žnidaričeva (1993) natančneje dodaja, da 

Brockovo središče leži v spodnjem delu konveksne strani dominantnega frontalnega režnja, in 

sicer takoj za delom motorne cone, kjer se reprezentirajo tudi mišice grla, jezika, ustnic in 

prsnega koša. V tem področju so shranjeni motorični obrazci za premikanje mišic govornega 

aparata (Žnidarič, 1993). Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) dodajajo, da se pri 

bolnikih s poškodbo tega področja pojavi nezmožnost tekoče rabe govora, pri čemer je 

zmožnost razumevanja v celoti ohranjena. Žnidaričeva (1993) dodatno razlaga, da lahko kljub 

nepoškodovanim govornim organom s poškodbo tega področja pride do nezmožnosti 

artikuliranja glasov in zlogov; čeprav bolnik ve, kaj bi rad povedal, tega ne more izvesti 

(Žnidarič, 1993).  
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Slika 7: Lokacija Brockovega področja (Study.com, b. d.) 

Hočevar Boltežarjeva (2010) navaja, da so predeli, ki sodelujejo pri govoru, pri veliki večini 

ljudi v levi hemisferi, tudi če to ni njihova dominantna stran. Raziskave kažejo, da so govorni 

centri pri 95 % desničarjev v levi hemisferi, pri levičarjih pa v 70 % prav tako v levi hemisferi 

(Hočevar Boltežar, 2010). Kremžar in Petelin (2000) razlagata, da obstaja tudi tesna povezava 

z ročnostjo ter hemisferno dominantnostjo in govornim centrom. Pri desničarjih je govorni 

center v levi hemisferi, pri 50 % levičarjev pa v desni. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 

(2006) razlagajo, da nevropsihološke študije dokazujejo, da se nekatere govorne zmožnosti 

pred otrokovim prvim letom že nahajajo v levi hemisferi, šele okoli sedmega leta pa naj bi 

prišlo do celotne lateralizacije jezika v levo hemisfero, kot to poznamo pri odraslih.  

 

Govorna središča v možganski skorji so zelo povezana med seboj, hkrati pa tudi z ostalimi 

središči v možganski skorji ter tudi z drugimi organi in čutili, največ s sluhom in vidom. 

Kakovost človeškega govora je odvisna od medsebojne interakcije vseh teh zvez (Omerza, 

1972). Možgani morajo delovati kot celota, saj večje kot je vzajemno delovanje med 

različnimi možganskimi zgradbami, toliko večja je sposobnost prilagajanja in možnost za 

odzivanje. Ena izmed sestavljenih prilagoditvenih storilnosti je tudi govor (tudi branje in 

pisanje), pri katerem mora biti za obvladovanje dejavnih več možganskih področij (Kremžar 

in Petelin, 2000). 

 

Ko človek sliši besedo ali stavek, to pri njemu vzbudi neko predstavo ali misel, ki preko 

asociacijskih zvez privede do reakcije (Omerza, 1972). Skozi uho (srednje in notranje) se 

prenesejo vsi glasovi, šumi in govor, ki povzročajo valovanje. Le-to se prenese naprej do 

slušnega živca, ki prenese zvočni dražljaj v slušno in Wernickejevo središče (Žnidarič, 1993). 

Slušno središče sprejema vse vrste glasov, za razliko od Wernickovega, ki sprejema samo 

zvočne vtise govora; to pomeni, da je to središče specializirano predvsem za sprejemanje 

zlogov, besed in stavkov. Lahko rečemo, da je to neke vrste shramba besedišča posameznika 

(Omerza, 1972).  

 

V Brockovem področju pa so shranjeni motorični vtisi besed. Iz tega središča gre pobuda 

skozi motorično sfero, tj. skozi središče za inervacijo govoril, po motoričnem živcu naprej do 

govornih organov. Na podlagi tega povelja se spodbudijo usklajeni gibi govoril, kar 

imenujemo govor (Omerza, v Žnidarič, 1993). 
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Slika 8: Prikaz poteka govora skozi govorne centre v možganih (Jackspeaking, b. d.) 

Celotni proces govora pa se z uskladitvijo govoril še ne zaključi. Wernickovo središče, ki je 

asociativno vezano na možgansko skorjo, nadzoruje oz. kontrolira izrečen govor. Če je 

posameznik že navajen na svojo govorno napako, ne bo izvršena nobena reakcija. V 

nasprotnem primeru, torej če posameznik v svojem govoru zazna artikulacijsko napako, pa 

poteka reakcija preko ušesa, slušnega živca, slušnega središča, Wernickovega področja vse do 

možganske skorje, kjer je posameznik opozorjen na nepravilnost izrečenega oziroma na 

govorno napako (Omerza, 1972).  

 

Govornika se bolje razume, če ga vidimo, saj poleg slušnih informacij pridobivamo še vidne 

informacije, in sicer preko mimike in naravnih kretenj (Omerza, 1972). 
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Slika 9: Prikaz poteka ostalih dražljajev v Wernickovo središče (Neuroscience: Language 

speech and Language, b. d.)  

Gibi so nekaj, kar lahko vidimo, a še posebej jih opazimo takrat, ko so slabše izvedeni. Ker je 

v gibe vključenih tako veliko možganskih procesov, lahko slabo koordinacijo povzroči veliko 

različnih možganskih motenj. Hoja je na primer centralno programirana, govor pa zahteva 

motorično planiranje (načrtovanje) (Ayres, 2002).  

 

Motorično planiranje (načrtovanje) je namreč sposobnost, ko želimo izvesti še neznano 

oziroma neizurjeno dejavnost (Kremžar in Petelin, 2000). Možgani z normalno sposobnostjo 

motoričnega planiranja (načrtovanja) lahko organizirajo hkratno pripovedovanje in hojo. 

Mnogi ljudje pa ne morejo zavezati nekoliko bolj zapletenega vozla, medtem ko govorijo o 

nečem drugem, ker obe opravili zahtevata motorično planiranje (načrtovanje), a možgani ne 

morejo opravljati dveh različnih motoričnih planiranj (načrtovanj) hkrati. Ena vrsta slabe 

koordinacije, ki je posledica motnje senzorne integracije, je primanjkljaj v motoričnem 

planiranju (načrtovanju). To vrsto problemov senzorne obdelave imenujemo 'razvojna 

dispraksija' oziroma v težjih primerih 'apraksija' (Ayres, 2002), ki jih bom v nadaljevanju še 

natančneje opisala.  
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1.2 SENZORNO PROCESIRANJE 

 

Senzorne informacije ali dražljaji so informacije, ki jih s čutili sprejemamo iz okolja 

(Horowitz in Röst, 2007). Pri procesiranju in organiziranju dražljajev je vključenega več kot 

80 % živčnega sistema, saj ima človeško telo mnogo več čutil, kot jih večina pozna. V osnovi 

poznamo 5 čutil: sluh, vid, okus, voh in dotik, a poleg njih obstajajo še t. i. 'oddaljena čutila', 

med katere spadata tudi vestibularno in proprioceptivno čutilo (Viola, 2007). Praktično pa 

smo vseskozi obdani z različnimi tipi dražljajev, na katere se mora odzivati živčni sistem 

(lahko pa jih pošlje v ozadje ali jih popolnoma ignorira) (Horowitz in Röst, 2007). 

 

Nevrološki sistem absorbira, procesira in reagira na dražljaje, ki so v našem okolju. 

Informacije, ki jih sprejmemo s čutili, nato pošlje do centralnega živčnega sistema (Horowitz 

in Röst, 2007). Vsak trenutek pride v naše možgane ogromno senzornih (čutnih) informacij. 

Kot rezultat stimulacije živčnih celic nastajajo občutki. Za nastanek zaznave morajo biti ti 

občutki integrirani. Integracija pretvarja občutke v zaznavanje ali percepcijo (Ayres, 2002).  

 

Možgani potrebujejo za svoje delovanje dražljaje. V kolikor jih ne dobijo dovolj, je delovanje 

moteno. Res pa je, da nekateri ljudje potrebujejo več selektivno izbranih senzoričnih 

dražljajev in spodbud, spet drugi manj. Odvisno je od uravnovešenosti organizma, saj je 

stalno potrebno vzdrževati homeostazo (Kremžar in Petelin, 2000). »Če je senzorični vnos 

ustrezen in dražljaji integrirani, bo sledil ustrezen motorični odgovor. Če je faza procesa 

neurejena, potem je rezultat motorična disfunkcija.« (Kremžar in Petelin, 2000, str. 68). 

 

A. Jean Ayres je začetnica razvoja teorije senzorne integracije (Miller in Lane, 2000). 

Opredelila jo je kot nevrološki proces, v katerem se organizirajo dražljaji iz lastnega telesa in 

dražljaji iz okolja. Organizacija vseh teh dražljajev je pomembna za učinkovito izvedbo 

vsakodnevnih aktivnosti (Ayres, v Lane, Miller in Hanft, 2000). Leta 1984 je Ayresova 

raziskovala motnje senzorne integracije in prišla do spoznanja, da možgani v procesu oz. 

obdelavi senzoričnih vtisov proizvajajo uporabne telesne aktivnosti in hkrati miselna 

občutenja ter zaznave (v Kremžar, 1992). Senzorna integracija je nezaveden proces, ki se 

avtomatično pojavlja pri večini ljudi. Je vrsta organizacije, kar pomeni, da pridobiva in 

združuje informacije iz različnih senzornih sistemov (okus, vid, sluh, dotik, vonj, gibanje, 

gravitacija in položaj telesa) (Ayres, 2005).  

 

Osnova za uspešen razvoj kognitivnih, motoričnih in senzoričnih funkcij je strukturalno 

zorenje posameznih možganskih področij in njihovih povezovalnih poti. Med številnimi 

prostorsko ločenimi možganskimi področji, ki so vključena v vse te funkcije, zagotavlja prav 

gladek pretok živčnih impulzov skozi možgane, integracijo informacij. Prav zaradi 

integracijske funkcije je človek sposoben opravljati vse kompleksnejše dejavnosti (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

 

1.2.1 Senzorna integracija kot del senzornega procesiranja 

 

Termin senzorno procesiranje je še bolj obširen kot pojem senzorna integracija (SI), ker je SI 

le ena izmed komponent senzornega procesiranja. Senzorno procesiranje se nanaša na 

nevrološke procese v možganih, ki so potrebni za obvladovanje dražljajev iz različnih 

senzornih sistemov – sprejemanje (recepcija), prilagajanje (modulacija), povezovanje 

(integracija) in organizacija senzornih dražljajev (Miller in Lane, 2000).  
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Sprejemanje je termin, ki se uporablja za opis prepoznavanja senzoričnih dražljajev iz 

okolja. Termin 'sprejemanje' (ang. sensory registration) se ne uporablja v nevroznanosti kot 

proces vsrkanja in dojemanja senzoričnih informacij, ki bi vplivale na tekočo aktivnost. Če ga 

uporabimo na ta način, je boljši izraz 'senzorna detekcija' (ang. sensory detection) (Bundy, 

Lane in Murray, 2002). 

 

Prilagajanje (modulacija) je proces pri zaznavanju dražljajev, ki predstavlja sposobnost 

regulacije in organizacije stopnje, intenzitete in narave odgovorov na senzorične dražljaje. Na 

ta način se posameznik lahko primerno odziva na različne izzive v okolju in izvaja različne 

aktivnosti ustrezno (McIntosh, Miller, Shyu in Dunn; Lane in Miller, v Korelc in Groleger 

Sršen, 2013). Modulacija je zelo pomembna za selekcijo dražljajev ter usmerjanje pozornosti 

na tiste dražljaje, ki so pomembni za vzdrževanje pozornosti in ravni vzburjenja za aktivnost. 

Če je modulacija neustrezna, se pozornost lahko zaradi senzoričnih sprememb v okolju 

nenehno preusmerja, zato postanemo raztreseni in pozorni na vse dražljaje. To povzroči, da 

naša pozornost takrat ni več optimalna (Ayres v Korelc in Groleger Sršen, 2013).  

 

Povezovanje (integracija) je definirano kot organizacija občutij lastnega telesa za učinkovito 

funkcioniranje telesa v okolju. Novejša spoznanja dokazujejo, da posamezni deli možganov 

zaznavajo več različnih modalitet; na ta način posameznik lahko občuti, kaj se dogaja s 

telesom v okolju (Miller in Lane v Korelc in Groleger Sršen, 2013). 

 

Pri senzorni integraciji gre za prenos, obdelavo in povezovanje čutnih vtisov (Kremžar in 

Petelin, 2000). Za uravnavanje delovanja telesa in razuma, kar posledično omogoča naravno 

učenje in urejeno vedenje, je nujno, da možgani proizvajajo uporabne telesne aktivnosti, 

miselna občutja in zaznave. Splošno lahko rečemo, da 'občutenje' pomeni prebiranje, urejanje 

in združevanje miselnih vtisov posameznika (Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Viola (2007, str. 114) navaja, da je »senzorna integracija nevrobiološka aktivnost, ki poteka 

znotraj naših teles« in je »/…/ sposobnost možganskega in živčnega sistema, da te dražljaje 

organizira«. 

 

Ayresova (v Kremžar in Petelin, 2000) pa opisuje, da senzorna integracija vsebuje senzorne 

informacije, hkrati pa je tudi postopek, s katerim možgani najprej obvestila sprejmejo, jih nato 

razpoznajo, pojasnjujejo in uvrstijo. Vse to z namenom, da bi lahko nato z ustrezno in 

prilagojeno dejavnostjo reagirali. Pomembno je poudariti, da senzorna integracija ne sloni na 

pasivni stimulaciji (tj. v obliki izoliranih senzoričnih dražljajev), saj se na ta način ti dražljaji 

ne morejo integrirati. To pomeni, da senzorna integracija ni senzorno vzburjenje, temveč 

veliko več – gre za obdelavo dražljajev. Obenem je pomembno tudi povratno obvestilo, pri 

čemer govorimo o senzomotorično delujoči zanki. To je učinek, pri katerem vzajemno 

delujeta tako senzorični kot tudi motorični postopek v povezavi z ostalimi sestavnimi deli. 

Vezi se vzpostavijo šele z otrokovimi učnimi izkušnjami.  

 

Tung, Lin, Hsieh, Chen, Chen, Huang in Wang (2013) povzemajo po Schaafovi in Millerjevi, 

da senzorna integracija pomeni, da posameznik podatke med svojim telesom in okoljem, ki ga 

obkroža preko enega ali več senzornih sistemov, prenaša (vizualnega, slušnega, taktilnega, 

gustatornega, olfaktornega, vestibularnega, proprioceptivnega) možganom za integracijo, ki 

jih nato posredujejo motoričnemu sistemu, da se ustrezno odzove. Teorija senzorne integracije 

se uporablja za razlago blagih do zmernih težav pri učenju in vedenju, predvsem pa tudi za 

razlago koordinacije gibov in motenj senzorne modulacije, če vzrok niso poškodbe ali 

abnormalnosti v centralnem živčnem sistemu (Ayres v Bundy, Lane in Murray, 2002). Če 



20 
 

navedem primer, npr. v kolikor je poškodba v delu možganov, ki upravljajo z mišicami, kot 

na primer pri cerebralni paralizi in se otrok ne more dobro premikati, je to posledica živčno-

mišičnih težav in ne težav senzorne integracije (Ayres, 2002). 

 

 

Slika 10: Shematični prikaz dražljajev, integracije le-teh in končni izid (povzeto po Bundy, 

Lane in Murray, 2002 v Korelc in Groleger Sršen, 2013, str. 85) 

Na levi strani zgornje tabele so prikazani glavni senzorni sistemi. Za njihovo delovanje je 

potrebna ustrezna stimulacija teh čutil in nemoten tok impulzov od receptorja do možganov. 

Otrok z motnjo senzorne integracije to zahtevo na splošno zadovoljuje, pa vendar se njegov 

primanjkljaj kaže v integraciji (povezovanju) teh senzornih impulzov (Ayres, 2002). 

 

Na desni strani zgornje tabele so prikazani končni proizvodi, kar oseba potrebuje v življenju. 

Razvijajo se skozi vsa leta razvoja človeka (Ayres, 2002). 

 

Prikazani so tudi nivoji procesov senzorne integracije. Funkcije, ki so navedene v tabeli, se ne 

razvijajo od ravni do ravni, temveč razvoj nekaterih funkcij pripelje do razvoja drugih (Ayres, 

2002). 

 

Organizacija senzornih dražljajev vključuje tudi vedenjske odzive na senzorne dražljaje 

(Bundy, Lane in Murray, 2002).  
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1.2.2 Razvoj senzorne integracije 

 

Za normalen razvoj procesov senzorne integracije je potreben razvoj posameznih senzornih 

sistemov, ki poteka v drugi polovici fetalnega življenja (tj. od 22. do 40. tedna) in v prvih 

mesecih po rojstvu. Vsak izmed sistemov za občutenje se razvija v svojem zaporedju ter v 

določenem časovnem poteku dogodkov. Hkrati se sistemi razvijajo v tesni medsebojni 

povezavi, kar je podlaga za kasnejše medsebojno delovanje in optimalno funkcioniranje 

(Graven in Browne v Korelc in Groleger Sršen, 2013). Kremžarjeva (1992) v knjigi daje 

prednost predvsem tistim senzornim dražljajem, ki morajo biti ob rojstvu razviti in 

pripravljeni za delovanje; ti so: čutilo za dotik, čutilo za ravnotežje in čutilo za globinsko 

občutenje. Ta čutila pomagajo novorojenčku pri vzpostavljanju odnosa mati–otrok, pomagajo 

pri hranjenju, omogočajo mu urejeno gibanje oči, sposobnost telesne drže, mišični tonus in s 

tem tudi varno gibanje. Dodaja, da imata tudi čutili za vid in sluh pomembno vlogo, ki 

postane pomembnejša od 3. leta dalje.  

 

Spodnji razvojni model je zasnovan na nevroloških sposobnostih, pri čemer nižja polja 

prikazujejo nevrološko osnovo motoričnega razvoja in vedenja, višja polja pa vrsto 

motoričnih oblik. Vso to razvojno zaporedje (od spodaj navzgor) je vrojeno v senzorični 

sistem. Pa vendar ob rojstvu še niso dozoreli vsi senzorični sistemi, temveč samo trije, in 

sicer: ravnotežje (vestibularni sistem), dotik (taktilni sistem) ter globinsko občutenje 

(proprioceptivni sistem). Slušni (avditivni) in vizualni sistem dozorita kasneje, kar posledično 

pomeni, da ne moreta takoj sprejemati izzivov za funkcioniranje. To zaporedje je hierarhično 

zgrajeno, kasnejše zorenje senzoričnega sistema pa je odvisno od zgodnjega zorenja. Nekateri 

strokovnjaki menijo, da kljub nedozorelosti nekaterih sistemov prav vsi sprejemajo dražljaje 

že pred rojstvom (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Tabela 2: Razvojni model zaporedja človekovega gibanja (prirejeno po Kremžar in Petelin, 

2000) 

gibalne dejavnosti 

motorične sposobnosti 

motorični vzorci 

motorični odzivi 

funkcije kasnejšega 

dozorevanja 

vizualno, slušno 

funkcije zgodnjega 

dozorevanja 

ravnotežje, dotik, globinsko 

občutenje 

refleksi – gibanje za obstoj 

prirojene živčne sposobnosti 

 

Če povzamem, je razvojni napredek odvisen od razvojne stopnje prejšnjega, pa vendar je 

zrelost odvisna od individualnih izkušenj (Kremžar in Petelin, 2000). 
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V nadaljevanju so prikazane štiri ravni razvoja posameznih funkcij senzorne integracije, in 

sicer (Ayres v Kremžar in Petelin, 2000; Ayres, 2002; Miljančič Špacapan, 2013): 

Tabela 3: Povzetek posamezne ravni razvoja funkcij senzorne integracije (prirejeno po 

Miljančič Špacapan, 2013) 

1. raven Nivo integracije vestibularnega, 

proprioceptivnega in taktilnega sistema. 

2. raven Nivo zavedanja lastnega telesa in usklajevanje 

obeh strani svojega telesa. 

3. raven Nivo, ko otrok prične razumevati pomen stvari, 

ki jih vidi, sliši in čuti.  

Obenem se slušni dražljaji integrirajo z 

vestibularnimi, sledi razvoj govora in 

razumevanje jezika.  

Vidni dražljaji se integrirajo s taktilnimi, 

proprioceptivnimi in vestibularnimi, tako da se 

razvijeta vizualno-motorična koordinacija in 

detajlna vidna percepcija. 

4. raven Nivo, ko se sistemi združijo v celoto 

možganskega delovanja. 

 

1. RAVEN: Ta raven je obrojstvena. Ko se občutki dotikov na koži združijo, pomagajo 

otroku pri sesanju, požiranju, žvečenju in pri vzpostavljanju odnosa mati–otrok (Ayresova v 

Kremžar in Petelin, 2000). Dojenček s slabim delovanjem taktilnega sistema ima lahko težave 

s sesanjem, kasneje pa nerad jé trdno hrano prav zaradi njene trdnosti. Potrebuje telesni stik s 

svojo materjo ali skrbnikom, njegovi možgani pa morajo pravilno razložiti občutke ob tem 

stiku, da se oblikuje prva čustvena navezanost. Otroci s taktilnimi motnjami imajo pogosto 

težave z oblikovanjem navezanosti, čeprav je njihova potreba po navezanosti celo večja kot 

pri normalnem otroku. Navadno se pretirano odzivajo na vsakdanje življenjske zahteve. Imajo 

lahko težave pri samostojnem izvajanju nekaterih dejavnosti (Ayres, 2002). 

 

Ko se vestibularnost in proprioceptivnost združita, to otroku omogoči gibanje oči, telesno 

držo, sposobnost ravnotežja, mišični tonus ter varno gibanje glede na gravitacijo. To se 

razvije predvidoma do prvega leta starosti (Ayresova v Kremžar in Petelin, 2000). Če so 

vestibularni in proprioceptivni sistemi slabo integrirani, se pri otroku lahko počasneje 

razvijejo položajne reakcije, kar pomeni, da ne bo imel dobre "osnove" za stojo in hojo. 

Mogoče se ne bo nikoli naučil prilagajanja stoje, ki se pri večini ljudi pojavi avtomatsko, in 

bodo njegovi gibi izgledali togi in nepravilni. Lahko bo imel slabo ravnotežje in mišični 

tonus. Čeprav bo lahko te težave kasneje v življenju nadomestil, ga bodo vseeno malo 

upočasnile in mu povzročale utrujenost (Ayres, 2002). 

 

2. RAVEN: Je dosežena, ko se prva tri čutila (tj. taktilnost, vestibularnost in propriocepcija) 

vključijo v shemo telesnega zaznavanja in ko je z obeh strani dosežena koordinacija. Ob tem 

se vključuje tudi že motorično planiranje (načrtovanje), pozornost, stalna raven delovanja in 

čustvena stabilnost. Vid in sluh še ne prispevata k razvoju zgoraj omenjenih funkcij, kljub 

temu, da otrok že vidi in sliši. Vrstni red živčnega sistema sloni na delovanju tistih čutov, ki 

izhajajo iz prvih zaznavnih funkcij (Ayres v Kremžar in Petelin, 2000). 
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Pri osemnajstih mesecih, ko otrok že zna na sebi in na drugih ljudeh pokazati, kje ima nos, 

usta roko in druge dele telesa, vemo, da je začel razvijati telesno shemo (Ayres v Kremžar in 

Petelin, 2000). 

 

3. RAVEN: Preden lahko otrok razume besede, se mora biti sposoben osredotočiti na tistega, 

ki govori. Preden lahko oblikuje besede, mora imeti dobro senzorno informacijo iz svojih ust. 

Slušno-govorni center v možganih potrebuje tudi občutke iz vestibularnega sistema. Govor in 

jezik sta odvisna od integracije slušnih občutkov z vestibularnim sistemom (Ayres, 2002). 

 

Zato se na tej stopnji pričnejo integrirati tudi slušni dražljaji z vestibularnimi, pri čemer sledi 

razvoj govora in razumevanje jezika. Obenem se tudi vidni dražljaji integrirajo s taktilnimi, 

proprioceptivnimi in vestibularnimi, da se lahko razvijeta vizualno-motorična koordinacija in 

detajlna vidna percepcija (Miljančič Špacapan, 2013). 

 

S tem se strinja tudi Ayresova, ki pravi, da sta slušni in vestibularni sistem tesno povezana. 

Poslušanje ljudi, ki govorijo nek jezik, je bistveno za razumevanje jezika in razvoj govora, 

toda vestibularni sistem možganom olajša obdelavo tistega, kar so slišali. Pri otrocih z 

določeno vrsto vestibularne motnje se govor razvija počasneje, toda ko nazadnje spregovorijo, 

govorijo normalno. Izreka besed (artikulacija) zahteva vse tri osnovne čutilne (senzorne) 

sisteme. Celo enostavna enozložna beseda kot npr. "rak" ali "pes" zahteva zelo natančen 

položaj jezika in ustnic. Številni otroci z motnjo senzorne integracije ne morejo točno občutiti, 

kje se nahaja njihov jezik in kako se dotikajo njihove ustnice, zato tudi težko razumemo 

njihove besede (Ayres, 2002). 

 

Tako kot govor in jezik je tudi vidno zaznavanje končni proizvod zgodnejše senzorne 

integracije. Vidno zaznavanje je občutek, ki ga dobimo iz tega, kar vidimo. Najenostavnejše 

vidno zaznavanje je prepoznavanje nečesa. Višji nivo zaznavanja je, da vidimo objekt v 

odnosu do drugega objekta in do ozadja. Vidna zaznava prostora nam pove veliko dejstev o 

svetu: "Je skodelica prevrnjena ali prav obrnjena?  Ali bo žebelj šel skozi luknjo v zidu? itd. 

(Ayres, 2002). 

 

Na tej ravni otrok prav tako dobi navodila za ustvarjanje koordinacije oko–roka, da potem 

zmore ustrezno ravnati s predmeti (zlaganje, razstavljanje, uporaba žlice, vilice). Lahko se 

tudi odzove na klic (Ayres v Kremžar in Petelin, 2000). 

 

4. RAVEN: Na tem nivoju se vse pridobljene funkcije združijo, kar omogoča optimalno 

možgansko delovanje. Omenjena raven je tudi končni izid vseh treh prejšnjih faz obdelave. 

Med sedmim in devetim letom pa otrok s pomočjo specializacije telesne strani doseže 

sposobnost za učinkovito in smiselno izvajanje. To je tudi končni dosežek teh razvojnih 

stopenj (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Najbolj pomembna je prva raven integracije (tj. vestibularni, proprioceptivni in taktilni 

sistem) pri celostnem razvoju človeka. Vsi ti sistemi pa pomembno vplivajo tudi na sam 

proces usvajanja jezika in na produkcijo govora (Miljančič Špacapan, 2013). Do obdobja, ko 

gre otrok v šolo, bi morali biti vsi štirje nivoji senzorne integracije dobro razviti, kajti to je 

čas, ko otrok potrebuje t. i. končni proizvod (Ayres, 2002). 

 

V kolikor v možganih otrok primanjkuje medsebojnega povezovanja posameznih delov, 

možgani niso sposobni delovati integrirano. Vzrok tega je navadno še v nerazvitosti teh 

možganov, saj še niso imeli časa, da bi se dovolj razvili (Siegel in Payne Bryson, 2013). 
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Dojenček in kasneje majhen otrok mora občutiti različne dražljaje (tako imenovani koncept 

kritičnega obdobja), da se oblikujejo povezave živčevja in senzornih sistemov (Buonomano in 

Merzenich v Korelc in Groleger Sršen, 2013).  

 

»Razvojno pri majhnih otrocih prevladuje desna polovica možganov, posebej v prvih treh 

letih.« (Siegel in Payne Bryson, 2013, str. 29). V tem obdobju še niso sposobni uporabljati 

logike, hkrati še ne znajo z besedami opisati svojih občutkov. Prelomnica nastane, ko otrok 

prične spraševati »zakaj?«. Ob tem postane dejavna tudi leva možganska polovica, razlaga pa 

je prav enostavna: leva polovica možganov želi poznati linearne odnose med vzroki in 

posledicami, kar želi tudi jasno izraziti z jezikom (Siegel in Payne Bryson, 2013). 

 

Večina otrok je šele pri 6 letih sposobna dobro integrirati senzorne informacije, saj se mora 

vnosa in obdelovanja potrebnih informacij iz okolja otrok naučiti, obenem pa tudi filtriranja 

odvečnih informacij (Viola, 2007). 
 

Sicer pa, kot navajata Siegel in Payne Bryson (2013), se možgani razvijajo vse do 

človekovega dvajsetega leta starosti. Kako hitro dozorevajo možgani pa je odvisno predvsem 

od dednosti. Starši, terapevti in drugi strokovni delavci pa lahko s pomočjo različnih 

priložnosti, z izkušnjami vplivamo na stopnjo integracije otrokovih možganov. 

 

1.2.3 Motnje v predelovanju dražljajev 

 

Beseda motnja pomeni isto kot "slabo delovanje", torej da možgani ne delujejo naravno, 

učinkovito. Senzorna pomeni, da so možgani neučinkoviti predvsem na senzornem (čutilnem) 

področju. Možgani ne obdelujejo in ne organizirajo toka senzornih (čutilnih) impulzov tako, 

da bi posameznik dobil ustrezno, natančno informacijo o sebi in svetu okoli sebe. Kadar 

možgani ne obdelujejo dobro senzornega (čutilnega) vnosa, tudi obnašanja ne nadzirajo 

učinkovito. Brez dobre senzorne integracije se človek težko uči, pogosto se počuti neprijetno 

in se težje sooča z vsakdanjimi zahtevami in stresi (Ayres, 2002).  

 

Dobra senzorna (čutilna) obdelava omogoča, da vsi impulzi nemoteno tečejo in hitro prispejo 

do cilja. Motnja senzorne integracije je nekakšen "prometni zamašek" v možganih. Nekaj 

bitov senzorne (čutilne) informacije ostane "zagozdenih v prometu" in določeni deli 

možganov ne dobivajo informacij, ki jih potrebujejo za normalno delovanje. Drugi izraz za 

tovrstne probleme je motnja senzorne integracije (Ayres, 2002). 

 

Poškodba možganov je ena od okoliščin, ki pogosto pripelje do slabe senzorne (čutilne) 

obdelave. Toda pri večini otrok z motnjo senzorne integracije najverjetneje ni dejanske 

poškodbe možganskih struktur (Ayres, 2002). 

 

Če možgani slabo opravljajo senzorno integracijo, to negativno vpliva na mnogo stvari v 

življenju. Otrok ima več težav in naporov, manj pa uspehov in zadovoljstva (Ayres, 2002).  

 

Korelc in Groleger Sršen (2013) povzemajo po Miller in Lane (2000) motnje v procesu 

obdelave dražljajev. Navajata, da lahko pri motnjah modulacije prihaja do različnih odzivanj, 

in sicer:  

 pretirano odzivanje na dražljaje in zato izogibanje dražljaju,  

 prešibko odzivanje na dražljaje in iskanje dražljaja.  
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Ker prihaja na področju senzornega procesiranja do različnega poimenovanja in opisovanja 

težav, je Millerjeva povzela značilne znake in simptome ter razdelila motnje v procesiranju na 

sledeč način (glej Slika 11) (Miller in Lane, 2000 v Korelc in Groleger Sršen, 2013). 

 

 
Slika 11: Razdelitev motenj procesiranja (Miller in Lane, 2000  v Korelc in Groleger Sršen, 

2013, str. 87) 

Še vedno ni povsem znano, iz kje izvirajo težave senzorne integracije. Raziskave so pokazale, 

da so večinoma fizičnega izvora (Kimball v Horowitz in Röst, 2004). 

 genetski faktorji, 

 virusi, bolezni, alkohol ali zdravila, ki so bila zaužita pred ali med nosečnostjo; 

prekomeren stres med nosečnostjo, 

 nedonošenost, 

 travma ob rojstvu (pomanjkanje kisika) ali takojšnje operacije po rojstvu, 

 okoliščine po rojstvu otroka (okoljska onesnaženost, premalo ali preveč dražljajev, 

dolgotrajna hospitalizacija, čustveno ali fizično zanemarjanje itd.)  

 

Ayersova (2002) je mnenja, da motnja senzorne integracije ni medicinski problem. 

 

Prav tako minimalna možganska motnja kot tudi motnja senzorne integracije ni isto kot 

duševna zaostalost. Veliko otrok s težavami senzorne integracije je normalno ali 

nadpovprečno inteligentnih. Če ima otrok slabo senzorno (čutilno) obdelavo v več 

možganskih območjih, bo verjetno imel težave pri ravnanju s pojmi, pri posploševanju ter 

drugih intelektualnih zadevah in tako lahko zelo hude težave v senzorni obdelavi pri otroku 

povzročijo duševno zaostajanje. Ampak večina otrok z motnjo senzorne integracije nima tako 

velikih težav (Ayres, 2002). 

 

Otroci z motnjo senzorne integracije se običajno ne razvijajo enakomerno. Dokler je težava 

"minimalna", samo nekateri deli živčnega sistema delujejo moteno ali nepravilno, preostali 
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deli opravljajo svoje naloge normalno. Tako se bodo nekatere otrokove funkcije razvijale po 

pričakovanjih za določena obdobja, medtem ko bo v drugih zaostajal. Otrok z motnjo 

senzornega (čutilnega) funkcioniranja (delovanja) ima prej večje težave z motoričnim 

planiranjem (gibalnim načrtovanjem) ali praksijo, manj pa s sklepanjem in intelektom (Ayres, 

2002). Če upoštevamo, da ima večina otrok z motnjo senzorne integracije enako število  

nevronov kot normalni otroci, lahko povzroča njihovo težavo le nepravilno delovanje povezav 

med nevroni (Ayres, 2002). 

1.2.3.1 Odzivanje na dražljaje hiper-/hiposenzitivnega otroka 

 

V možganih je definirano tudi to, kako pomembna je za nas neka informacija in kako se na 

njo odzivamo. Ko so vse informacije zbrane, možgani usmerijo naše telo in posledično tudi 

vplivajo na vedenje. Ko so informacije znotraj možganov ustrezno obdelane, vsakdanjik 

poteka nemoteno. To je tudi osnova za dobre socialne spretnosti (Horowitz in Röst, 2007). 

 

Pa vendar se vsi ne odzivamo enako na podobne dražljaje. Vsaka oseba ima lasten genetski 

fonotip, ki je odgovoren za fizične in psihološke karakteristike osebe, na primer ena oseba 

ima lahko rada temnejši prostor, medtem ko ima druga raje svetlo okolje oz. nekateri ljudje se 

lažje koncentrirajo v tihem, spet drugi v hrupnem okolju ali ko igra glasba. Možne so različne 

variacije (Horowitz in Röst, 2007). 
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V nadaljevanju želim prikazati vedenja hipersenzitivnega otroka v primerjavi s 

hiposenzitivnim otrokom (Viola, 2007): 

 

Tabela 4: Primerjava vedenja hipersenzitivnega s hiposenzitivnim otrokom (Viola, 2007) 

DRAŽLJAJI HIPERSENZITIVEN  

(preobčutljiv otrok, išče manj 

dražljajev) 

HIPOSENZITIVEN  

(premalo občutljiv otrok, išče več 

dražljajev) 

Dotik Izogiba se dotikanja, motijo ga dotiki 

predmetov ali ljudi, lahko se odzove z 

»beg ali boj« odzivom, da se ne bi 

umazal; motijo ga določene teksture 

oblačil (npr. etikete) ali hrana; motijo 

ga nepričakovani nežni dotiki drugih 

ljudi. 

Se ne zaveda bolečine, temperature ali 

lastnosti predmetov na otip; lahko se 

igra v blatu, brska po igračah brez 

posebnega namena, žveči neužitne 

predmete (npr. gumbi), se drgne ob 

stene, pohištvo, se zaletava v ljudi. 

Vidni 

dražljaji 

Lahko postane vznemirjen, kadar je 

preveč stvari, ki jih mora gledati (npr. 

besede, igrače, drugi otroci), pogosto 

si pokriva oči, ima slab očesni stik, se 

premočno odzove na močnejšo 

svetlobo; lahko je preveč buden. 

Kljub temu, da otrok dobro vidi, se 

dotika vsega (vid ni dobro 

koordiniran); lahko spregleda 

pomembne vidne namige (npr. izraz 

na obrazu, osebe, kretnje …). 

Zvoki Zatiska si ušesa, pritožuje se čez hrup 

(npr. sesalnik ali mešalnik), ki ostale 

ne moti. 

Zvoke lahko ignorira, ima težave pri 

sledenju ustnim navodilom; lahko se 

ne posluša dobro ali govori zelo na 

glas; lahko mu je všeč glasna TV, 

radio; lahko sam pri sebi stalno 

'brunda'. 

Vonji Lahko oporeka vonjem, ki druge ne 

motijo. 

Lahko ignorira neprijetne vonje. 

Okusi Lahko močno nasprotuje določenim 

teksturam (npr. brokoli) in 

temperaturam hrane; med hranjenjem 

se mu pogosto zaleti oz. se začne 

daviti. 

Lahko liže ali poskuša neužitne 

predmete (npr. igrače), všeč mu je zelo 

začinjena ali pikantna hrana, lahko 

sesa ali žveči stvari, da bi se pomiril. 

Gibanje 

(vestibularni 

dražljaj) 

Izogiba se gibanju ali nepričakovanim 

premikom; je negotov glede višin; 

kadar izgubi ravnotežje, je anksiozen; 

izogiba se teku, plezanju, drsanju ali 

guganju; v avtomobilih ali dvigalih 

ima potovalno slabost. 

Lahko hrepeni po hitrih in krožnih 

gibih (npr. guganje, zibanje, sukanje, 

vožnja z vrtiljakom), to lahko počne 

brez omotičnosti; lahko se stalno 

giblje, zvira, uživa pri položajih, ko je 

obrnjen na glavo in si veliko upa. 

Položaj telesa  

(proprioceptiv

ni dražljaj) 

Lahko je rigiden, napet, tog in 

nekoordiniran; lahko se izogiba 

aktivnostim na otroškem igrišču, ki 

zahtevajo dobro zavedanje telesa. 

Lahko nenadno pada ali se spotika; 

njegova dejanja so lahko nerodna in 

neprevidna; lahko se zaletava v 

predmete, udarja z nogo ob tla in se 

igra s prsti. 
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1.3 POVEZANOST SENZORNIH SISTEMOV IN ARTIKULACIJE 

 

Čutila so za človeka zelo pomembna, saj posameznika obveščajo o stanju njegovega telesa in 

okolja, obenem pa natančno integrirajo dejavnost mišic in uravnavajo delovanje organov v 

telesu. Tako ohranjajo najustreznejše pogoje. Igra s čutili se prične že v prenatalnem obdobju, 

tj. v času nosečnosti, kasneje v zgodnjem otroštvu pa prične otrok povezovati občutke svojega 

telesa s težnostjo, telesnim položajem ter z vidom in sluhom. Vsa ta obdelava dražljajev 

poteka na višjih ravneh možganov, zato se jih ne zavedamo (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Ko v določenem trenutku pride do odziva oz. reakcije posameznika, govorimo o zaznavi. Gre 

za neko spremembo oziroma razliko v okolju (Kremžar in Petelin, 2000). »Zaznava je učinek 

vrste dogajanj in izkušenj, predstav, spomina in 'spoznanj', ki jih izzove čutni impulz po 

centralnih procesih, kjer so bile te sposobnosti, torej je že nekaj predelanega.« (Kremžar in 

Petelin, 2000, str. 63). Medtem ko izkušnja predstavlja subjektivni način obdelave občutkov 

in zaznav, predstavlja tudi ponovljene in utrjene občutke, t. i. doživetja. Ustvarjati je potrebno 

raznolike pogoje, da otrok pridobi čim več izkušenj (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Govor ima pomembno vlogo pri senzomotorično-kognitivnih učnih procesih orientacije v 

prostoru, saj otroci pridobivajo besedne simbole s pomočjo vizualnih in prostorskih izkušenj, 

ki se prepletajo z drugimi možganskimi sistemi in si jih zato tudi trajno zapomnijo (Kremžar 

in Petelin, 2000).  

 

VHOD 

ČUTILO 

CENTER 

MOŽGANI 

IZHOD 

GIBANJE 

 izbor  

   

 primerjava  

ravnotežje  telo 

 razlikovanje  

dotik  roka 

 razumevanje  

globinsko 

občutenje 

 govor 

 urejanje  

  oko 

 spomin  

   

povratna vez 

 

Slika 12: Prikaz obdelave čutnih vtisov preko zaznavno-združevalnega in gibalno-zaznavnega 

povratnega sistema (povzeto po Kremžar in Petelin, 2000) 

Zgornji sistem (glej Slika 12) na eni strani prikazuje senzorični vhod ter na drugi strani 

motorični izhod, vmes pa so možgani, ki predstavljajo združevanje obojega. Sistem se v 

procesu motoričnega izhoda preko motorično-senzoričnega povratnega sistema (t. i. povratna 

vez) ponovno integrira s senzoričnimi dražljaji. Sistem je pomemben tudi z vidika razvoja 

govora. Sloni na trdnih nevroloških načelih. V kolikor pride do razpada sistema, se to preko 

neobičajnih motoričnih odzivov kmalu opazi. Pomembno dejstvo, ki ga ne smemo 
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spregledati, je, da sistem z zorenjem in razvojem postaja vedno bolj celovit in dovršen 

(Kremžar in Petelin, 2000). 

 

SENZORIČNI VNOS:  

Receptorji, ki sprejmejo dražljaje, spremenijo vpadno energijo v električni dražljaj, ki preko 

senzoričnih živčnih vlaken poteka naprej vse do hrbtenjače in možganov. Vedeti moramo, da 

je senzorični sistem skupek več enot. Razdeljen je na taktilni, vestibularni, proprioceptivni, 

vizualni, slušni ter tudi gustatorni in olfaktorni sistem. V kolikor so 'podane' informacije iz 

vseh teh sistemov, je informacija popolna. Nato možgani (možgansko deblo, mali možgani, 

možganska skorja, možganski hemisferi) uporabijo in predelajo senzorične vnose, ki so jih 

pridobili. Sledi prva stopnja vnosa, tj. recepcija na ravni centralnega živčnega sistema – 

občutenje. Občutenja se posameznik ne zaveda. Druga stopnja je selektivna sposobnost 

(posredovanje) in pozornost, kar pomeni, da se 'pomembna obvestila' prenesejo na višjo raven 

v centralnem živčnem sistemu. Del tega procesa je tudi motorično načrtovanje (Kremžar in 

Petelin, 2000).  

 

MOTORIČNI IZHOD:  
Centralni živčni sistem pošilja informacije po eferentni poti do možganske skorje, natančneje 

do motoričnega efektorja in jih obravnava. Ko je vnos integriran, sporočila prehajajo k 

ustreznim/določenim mišičnim skupinam. Izhod se kaže preko motoričnega vedenja oz. 

motoričnega odziva, torej tudi preko govora. Na zadnji stopnji se torej centralni živčni sistem 

pripravi za poznejšo uporabo povratne zveze (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Primer: »Otrok stopi na ravnotežno gred, hodi do drugega konca in sestopi. Pri tem mora 

najprej sprejeti, to je slišati navodilo in v vidnem polju zaznati gred. Centralni živčni sistem 

posreduje vnos in dovoljuje samo prenos naloge na višje centre delovanja in hkrati združuje 

dražljaje. Uporaba besed v govornem povelju, ki prihaja iz možganskega spomina, mora biti 

povezana z njihovim pomenom, da bi otrok razumel zahtevano nalogo. To je spojitev vidnega 

vnosa, povezanosti z besedo in ravnotežno gredo. Otrokovi možgani spreminjajo ta dva izvora 

vnosa glede na zaporedje in načrt, to je izvedba. Možgani tudi uporabijo predstavo, kakšna 

naj bi bila izvedba in lastno občutenje, preden zaznajo kakršnokoli reakcijo.« (Kremžar in 

Petelin, 2000, str. 66) 

 

POVRATNA VEZ (FEEDBACK):  
Funkcija povratne zveze je pomembna, saj s pomočjo tovrstnih informacij pridobimo bodoči 

spominski nabor informacij, izkušenj (Kremžar in Petelin, 2000). Kremžarjeva in Petelin 

(2000) navajata, da v kolikor otrok ne pozna govornih simbolov, tudi ne more povezati 

informacije s prejšnjimi izkušnjami. Težave ima pri načrtovanju motoričnega izhoda, 

posledično pa tudi z uporabo povratne zveze. Če povratna zveza ne deluje pravilno, potem 

otrok ne ve, ali je (bila) izvedba pravilna ali ne.  

 

Obstaja povezava med nevrološkim razvojem in govorom, kar pomeni, da tisti otroci, ki manj 

govorijo oziroma menimo, da je njihov govorni razvoj upočasnjen, imajo pogosto težave pri 

enonožnih skokih, težave pri razlikovanju prstov na rokah, kasneje pa tudi težave pri pisanju. 

Ampak poudariti je treba, da tu ne gre za zakasneli govorni razvoj, temveč za simptome 

motnje senzorne integracije (senzorično integrativne motnje) (Kremžar in Petelin, 2000). 
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1.3.1 Senzorni sistemi 

 

Vseskozi smo izpostavljeni večinoma podzavestnim dražljajem, ki so bistvenega pomena, saj 

na ta način možgani ostajajo v stanju urejenosti. Kompleksnejša je obdelava čutnih vtisov v 

možganih. Različne vrste senzoričnih vtisov so v medsebojni povezavi, pri čemer se 

ustvarjajo informacije, le-te pa se prenašajo s pomočjo električne energije v motonevronih do 

telesnih organov. »Električni dražljaji v motonevronih povzročijo kemične spremembe 

(acetilholin) in s tem mišično krčenje.« (Kremžar in Petelin, 2000, str. 61). S temi 

kombinacijami mišičnih kontrakcij lahko izvajamo različne gibe (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Ayresova je že leta 1984 zapisala, da občutki predstavljajo hrano za možgane, obenem pa 

dajejo tudi energijo in znanje, kar je izredno pomembno za uravnavanje telesa in razuma. Da 

se pravilno razvijajo in delujejo, potrebujejo stalen dotok informacij (v Kremžar in Petelin, 

2000). 

 

Kremžar in Petelin (2000) prikazujeta pretok obvestil v možganih, in sicer to poteka skozi 5 

faz: dražljaj, občutek, spoznavanje, gib in vedenje (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

 

Slika 13: Pretok obvestil v možganih (povzeto po Kremžar in Petelin, 2000, str. 62) 

Opisala bom 5 senzornih sistemov, ki so z vidika povezanosti procesiranja senzoričnih 

dražljajev in motenj artikulacije pomembni. Ti so: vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vidni 

ter slušni. Ta področja so zajeta tudi v vprašalniku in sovpadajo z empiričnim delom naloge.  

 

Med senzorne sisteme spadata tudi gustatorni in olfaktorni sistem, vendar ju v magistrskem 

delu ne bom natančno opisovala, saj tekom pregleda literature nisem naletela na teoretična 

dejstva, ki bi predpostavljala, da neposredno vplivata na sam proces razvoja artikulacije.   
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1.3.1.1 Vestibularni sistem 

 

Vestibularni sistem imenujemo tudi 'ravnotežni sistem' (ang. equilibrium system), vendar je ta 

termin preveč omejen, saj vestibularni sistem ne obsega samo ravnotežja, temveč ima veliko 

večji vpliv na življenje posameznika (Horowitz in Röst, 2007). Viola (2007, str. 114) razlaga, 

da: »vestibularno čutilo predstavlja način, na katerega položaj ali gibanje telesa pošilja 

možganom sporočilo. Pogosto ga omenjamo kot ravnotežnostno čutilo, čeprav ga lahko bolj 

ustrezno opišemo kot čutilo za gibanje.«  

Greenfield (v Horowitz in Röst, 2007) pojasnjuje, da je vestibularni sistem zgrajen iz petih 

različnih delov, in sicer: 

 motorični center za 3-dimenzionalno gibanje, 

 čustveni (emocionalni) center za samoregulacijo, 

 perceptualni center za zavedanje v prostoru, 

 prostorski/časovni center za povezovanje predmetov, ljudi, dogodkov, 

 orientacijski center za integracijo slušnih in vidnih dražljajev v času in prostoru skupaj 

z vestibularnimi informacijami. 

 

Čutilo za ravnotežje je razvito v notranjem ušesu, kjer so kompleksne koščene strukture, 

imenovane labirint. Ta vsebuje slušne receptorje in dve vrsti receptorjev za ravnotežje 

vestibularnega čutila (Ayres, 2002). Nahajata se na dveh področjih, in sicer: v ravnotežnostnih 

receptorjih, ki se odzivajo na težnost ter v polkrožnih kanalih (polkrožne cevi), ki so 

napolnjeni s posebno tekočino, endolimfo (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Ravnotežnostne receptorje sestavljajo na živčno celico pripeti majhni, drobni mešički, v 

katerih so kristali kalcijevega karbonata (apnenca), ki so med seboj povezani. Težnost privlači 

te kristale navzdol, ob tem premikajo živčno celico in ta aktivira živčna vlakna vestibularnega 

živca. Živci prenesejo vestibularne senzorične dražljaje do vestibularnih jeder v možganskem 

deblu (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Druga vrsta vestibularnih receptorjev leži v polkrožni cevi, ki je napolnjena s tekočino. V 

vsakem notranjem ušesu so trije pari kanalov: eden leži v smeri gor–dol, drugi levo–desno, 

tretji v smeri naprej–nazaj. Ko se glava hitro premika v katerokoli smer, se tekočina nabira v 

enem ali več parih teh polkrožnih kanalov, v vsakem ušesu. Pritisk v polkrožnem kanalu 

zbrane tekočine stimulira receptorje v notranjosti kanala. V receptorjih se sprožijo impulzi, ki 

potujejo po vestibularnem živcu do vestibularnega jedra. Občutek se spremeni vsakič, ko 

glava spreminja smer ali hitrost gibanja. Tako nastane tudi občutek gibanja (Ayres, 2002). 

 

Struktura in funkcija vestibularnih jeder je zelo kompleksna, saj vestibularna jedra predelujejo 

vestibularne dražljaje skupaj z informacijami iz mišic, sklepov, kože in tudi iz vidnih ter 

slušnih receptorjev (Ayres, 2002). Janko (v Kremžar in Petelin, 2000, str. 73) pa dodaja, da se 

»telesno ravnotežje vzdržuje s pomočjo naštetih receptorjev ter skoraj vseh skeletnih mišic in 

/…/ vse to deluje kot sistem, ki sam sebe uravnava, ne da bi se tega zavedali.« Obenem 

vestibularna jedra organizirajo tudi impulze iz mnogih drugih delov možganske skorje, ki jih 

prav tako odpošiljajo nazaj na vsa področja, s katerih so impulze prejela (Ayres, 2002).  

 

Možgani se odzivajo na ravnotežnostne dražljaje že mnogo prej kot na slušne ali vidne 

(Kremžar in Petelin, 2000). Učinki delovanja vestibularnega sistema se pričnejo v ranem 

razvoju fetusa (Ayres, 2002), že približno devet tednov po spočetju in oblikujejo 

prilagoditvene reakcije na vestibularne dražljaje, ki izvirajo iz gibov materinega telesa. Ta 
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vestibularna dejavnost zagotavlja nekatere bazične elemente za razvoj vida in sluha (Ayres, 

2002).  

 

Prav tako je kombinacija vseh teh dražljajev iz receptorjev za težnost in iz polkrožnega kanala 

je zelo precizna. Obvešča nas o našem natančnem položaju glede na težnost, ali se gibljemo 

ali stojimo ter kako hitro in v katero smer se gibljemo. Vestibularni sistem je tako občutljiv, 

da možgani zaznajo že najmanjšo spremembo položaja in gibanja. To delovanje se spreminja 

že z najmanjšim premikom položaja oziroma spremembe giba (Ayres, 2002).  

 

Vestibularni občutki se pretežno predelujejo v vestibularnih jedrih in malih možganih, kjer 

imajo pomembno integrativno vlogo (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2000). Nastali impulzi 

potujejo navzdol po hrbtenjači in navzgor do možganskega debla. Nekateri od njih potujejo 

naprej do možganskih hemisfer. Impulzi, ki potujejo navzdol po hrbtenjači, se povezujejo z 

drugimi senzoričnimi in motoričnimi impulzi in tako pripomorejo k vzdrževanju telesne drže 

in ravnotežja ter gibanja. Impulzi, ki gredo navzgor do višjih ravni možganov (tj. do 

možganske skorje), pa se povezujejo s taktilnimi, proprioceptivnimi, vidnimi in slušnimi 

impulzi. Na ta način človek oblikuje lastno percepcijo prostora (prostorsko zaznavanje) ter 

občutek za lastni položaj (spoznanja o telesnem položaju) in lego v določenem prostoru 

(orientacija znotraj prostora) (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2000). 

 

»Vzburjanje ravnotežja predstavlja elementarno moč, ki spodbudi vsa čutila, jih uravnava in 

integrira ter pri tem uravnava celoten senzomotorični in psihomotorični razvoj.« (Kremžar in 

Petelin, 2000, str. 76). Kot primer lahko navedem, da »pomirjujoč učinek počasnega 

vestibularnega gibanja lahko čutimo takrat, ko sedimo v gugalniku, vznemirjenje pa v 

primeru, ko se vozimo po toboganu« (Viola, 2007, str. 114). 

 

Dojenček prične že pri drugem mesecu dvigovati glavo, obenem pa ohranjati oči in glavo pri 

miru, saj lahko le na ta način vidi predmet. V kolikor je informacija vestibularnega sistema 

slabo predelana, to pomeni veliko težav (Kremžar in Petelin, 2000). Tisti otroci, ki imajo 

okvaro vestibularnega sistema, imajo težave na področju osamosvajanja v dnevnih 

aktivnostih, obenem pa delujejo neusklajeno, saj so gibalni vzorci osiromašeni, niso sposobni 

posnemanja veščin v smislu zaporedja in časovne skladnosti (Pihlar, 2000). Težko tudi 

spremlja premike s pogledom, kar pomeni, da ima kasneje težave npr. pri igri z žogo oziroma 

tudi pri kompleksnejših dejavnostih kot so branje, risanje ravnih črt ali prerisovanje s table 

(Kremžar in Petelin, 2000). Težave se kažejo tudi na področju pomnjenja, učenja in 

procesiranja slušnih informacij. Kažejo se tudi težave na govornem in jezikovnem področju 

(Pihlar, 2000). 

 

1.3.1.2 Proprioceptivni sistem  

 

Beseda propriocepcija označuje senzorno informacijo, ki izhaja iz krčenja (kontrakcije) in 

raztezanja (ekstenzije) mišic ter pregibanja, iztezanja, vleke in stiskanja sklepov. Občutki iz 

človekovega telesa se pojavljajo zlasti med gibanjem, tudi takrat, ko mirno stojimo, saj mišice 

in sklepi neprestano pošiljajo informacije v možgane, da nas ti obveščajo o položaju našega 

telesa. Osebni občutki potujejo navzgor po hrbtnem delu hrbtenjače do možganskega debla in 

malih možganov, samo nekateri od njih pa prispejo do možganskih hemisfer (Ayres, 2002), 

kar pomeni, da večina od njih ni pod zavestno kontrolo (Kremžar in Petelin, 2000). Ta sistem 

je zato zelo pomemben za motoričen razvoj, predvsem igra pomembno vlogo pri refleksih, 

samodejnih odgovorih ter pri načrtovanju gibanja (Kremžar in Petelin, 2000). 
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Viola (2007, str. 114) prav tako navaja, da se »proprioceptivno čutilo nanaša na senzorne 

informacije, ki nastanejo ob krčenju in raztezanju mišic in s prepogibanjem, ravnanjem, 

vlečenjem in stiskanjem sklepov. Večina proprioceptivnega vnosa se obdeluje v možganskih 

predelih, ki niso pod zavestno kontrolo, zato občutke iz naših mišic redko opazimo, razen če 

nismo nanje namerno pozorni. Kakor koli, na to pomembno čutilo se nezavedno zanašamo 

vsak dan. To je verjetno eno od najbolj pomembnih čutil, ki je povezano s pozornostjo in 

koncentracijo.« 

 

Pa vendar, četudi se ga poskušamo zavedati, občutimo le manjši del celotne propriocepcije, ki 

je prisotna pri gibanju. Če bi bilo propriocepcije manj (proprioceptivni sistem je prav tako 

velik kot taktilni), bi bili naši gibi počasnejši, manj spretni in zahtevali bi več napora. Brez 

ustrezne propriocepcije iz trupa in nog bi zelo težko hodili navzdol po strmih stopnicah ali se 

ukvarjali s športnimi aktivnostmi. Morali bi se opirati na vidne informacije tako, da bi od 

blizu gledali, kaj počne naše telo. Otroci s slabo organizirano propriocepcijo običajno zelo 

težko nekaj naredijo, če tega ne morejo hkrati tudi videti (Ayres, 2002). 

 

Tako proprioceptivni kot tudi taktilni in vestibularni sistem so ključnega pomena za zavedanje 

telesne sheme, saj nam le-ti dajejo nezavedno vedenje, kje je naše telo. Splošno lahko rečemo, 

da nam vsi ti sistemi dajejo seštevek vseh občutkov, ki jih potrebujemo, da vemo, kje se 

določen del telesa v nekem trenutku nahaja oziroma lahko ocenimo, ali smo dovolj spretni, da 

splezamo na lestev in podobno. Če ima otrok dobro zgrajeno telesno shemo, potem zna 

načrtovati svoje gibe, ki se s ponavljanjem avtomatizirajo. Dejstvo je, da naši možgani niso 

sposobni načrtovati dveh motoričnih dejavnosti hkrati, kar pomeni, da mora sprva biti ena 

avtomatizirana, da lahko načrtujemo drugo. Kot primer lahko navedem, da ko se otrok uči 

voziti kolo, ne more hkrati tudi govoriti. Za obe dejavnosti potrebujemo načrtovanje gibanja 

(tako za vožnjo s kolesom kot tudi za govorjenje) (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Peske (v Požin, 2011) navaja, da preko proprioceptivne modalnosti posameznik pridobi tudi 

informacije o premikih in položaju gibov čeljusti, ust, ustnic in jezika, ki so potrebni za dobro 

artikulacijo. Tisti otroci, ki imajo tovrstno slabo zavedanje, imajo tudi artikulacijske težave 

posameznih glasov, lahko pa se pojavljajo tudi težave z zapiranjem ust, gibanjem jezika, kar 

imenujemo dispraksija. 
 

1.3.1.3 Taktilni sistem   

 

Taktilni sistem je največji senzorni sistem in je ključnega pomena za človeško vedenje, tako 

fizično kot mentalno. Taktilni sistem se kot prvi razvije že v maternici in je sposoben za 

učinkovito delovanje že, ko se vidni in slušni sistem šele začneta razvijati (Ayres, 2002), 

Kremžar in Petelin (2000) pa dodajata, da stopnja integracije taktilnega sistema nastane šele 

pri osmih ali devetih letih. Majhni otroci so prav zato občutljivi na dotik, saj se ta sistem pri 

njih še ni docela dogradil (Kremžar in Petelin, 2000). Brez izdatne taktilne stimulacije telesa 

bi živčni sistem težil k »neuravnovešenosti«, zato je dotik tako zelo pomemben za celotno 

nevrološko organizacijo (Ayres, 2002).  

 

Koža vsebuje veliko različnih vrst receptorjev za sprejemanje senzoričnih izkušenj dotika, 

pritiska, površine, toplote ali mraza ter bolečine  (Ayres, 2002). V nekaterih delih telesa 

imamo bolj povečano koncentracijo senzornih celic kot v drugih (npr. predel okoli ust, lic, 

blazinic na prstih, območje okoli genitalij). Področja z osnovnimi funkcijami (tj. hranjenje, 
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pitje in razmnoževanje) so pomembna za preživetje, zato se tudi sprva prične razvijati 

občutenje okoli ust. V začetku nosečnosti (v prvih treh tednih) zarodek prične uporabljati usta, 

prste na rokah in nogah za raziskovanje (Horowitz in Röst, 2007).  

 

Prav na teh področjih, torej na obrazu, ustnem predelu ter na konicah prstov, se nahajajo 

receptorji za dotik. Točno občutenje v ustnem predelu je nujno za dojenčka, saj le-to 

potrebuje za funkcijo sesanja in požiranja, kasneje pa tudi za motoriko ust in govorno 

motoriko. Vsa ta čutila na teh področjih pomagajo otroku, da pridobiva dražljaje oziroma 

obvestila o zunanjih spremembah. Taktilni dražljaji vplivajo na funkcijo retikularne formacije 

in na ta način vzpostavljajo budnost centralnega živčnega sistema, kar pomeni, da se lahko 

tudi pri preveč ali premalo občutljivih otrocih vzpostavi normalno vzburjanje (Kremžar in 

Petelin, 2000). 

 

Šele kasneje se pričnejo oblikovati tudi občutki na dlaneh, sledijo roke, noge, jezik in hrbet. 

Po štirih mesecih postajata občutljiva tudi koža na trebuhu in zadnjici (Horowitz in Röst, 

2007).  

 

Receptorji za dotik, ki ležijo nižje od vratu, pošiljajo impulze hrbtenjači, od tod pa dražljaji 

potujejo navzgor do možganskega debla (Ayres, 2002), Kremžar in Petelin (2000) pa 

dodajata, da dosežejo tudi posamezne sloje možganske hemisfere, kjer se na višjih ravneh 

delovanja tudi bolj očistijo in razpoznajo, da dotik postaja vse bolj jasen.  

 

Jedra v možganskem deblu, ki predelujejo taktilne spodbude, nam lahko sporočijo, da se nas 

je nekaj dotaknilo in pa ali je to boleče, hladno, mokro ali hrapavo. Splošno vzeto je naloga 

možganskega debla, da ugotovi, ali je dražljaj nevaren (Ayres, 2002). Ena izmed funkcij 

taktilnega sistema je torej tudi zaščita oziroma varovanje človeka, na primer, če je zunaj 

premrzlo ali pretoplo, se v telesu sproži reakcija. Te reakcije so rezultat informacij, ki 

prihajajo iz centralnega živčnega sistema (Horowitz in Röst, 2007), vendar pa omenjena jedra 

v možganskem deblu ne morejo točno določiti lokacije ali oblike dražljaja. Podrobnosti o 

mestu in obliki dražljaja se obdelujejo v senzoričnih področjih velikih možganov. Taktilni 

impulzi se gibljejo povsod po možganih (Ayres, 2002). 

 

Sicer se taktilne informacije nato prenašajo še v ostale dele možganov. Velik del teh 

dražljajev nikoli ne prispe v tiste dele možganske skorje, kjer nastaja zavest o občutkih. Ti 

občutki se predelujejo v nižjih ravneh možganov in tako prispevajo k učinkovitejšemu 

gibanju, k prilagoditvi retikularnega aktivacijskega sistema, vplivajo na čustva ter 

dopolnjujejo druge vrste senzornih informacij (Ayres, 2002). Ker samo majhen del dotikov 

pride dovolj visoko v možganske hemisfere, da doseže našo zavest, se posledično večine 

dotikov sploh ne zavemo (npr. zrak, obleka, pohištvo ipd.), razen če namerno usmerimo našo 

pozornost oz. če je dražljaj dovolj močan. Kljub temu, da večino dražljajev ne zaznamo, pa so 

za vzdrževanje stanja budnosti možganov nujno potrebni in pomembni (Kremžar in Petelin, 

2000). 

 

Specifični dražljaji dotika, ki gredo do višjih predelov (tj. možganske skorje) so predvsem 

tisti, ki izhajajo iz prstov, roke in ustnega predela. Peske (v Požin, 2011) dodaja, da lahko tudi 

motnje taktilne zaznave v ustni votlini privedejo do govorno-jezikovnih motenj ter do slabih 

oralno-motoričnih veščin, kar posledično povzroči moteno artikulacijo. Otrok s temi težavami 

se lahko namensko izogiba komunikacijskim interakcijam, zato so le-te spretnosti tudi manj 

razvite.  
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1.3.1.4 Vidni sistem 

 

»Očesna mrežnica sprejema svetlobne dražljaje in jih pošilja preko vidnega živca v centre 

velikih možganov. Na poti od mrežnice do vidnega centra je veriga stikal, ki preklapljajo 

vidna občutenja na druga zaznavna področja.« (Kremžar in Petelin, 2000, str. 97). 

 

Ker pa je oko pri človeku visoko razvito čutilo, ki ob rojstvu še ni povsem dozorelo, dojenček 

ne more smiselno urejati tistega, kar vidi (Kremžar in Petelin, 2000). Zato se  impulzi, ki se na 

tej 'poti' predelajo, povežejo z drugimi senzornimi informacijami (posebej z dražljaji iz mišic, 

sklepov in vestibularnega sistema) (Ayres, 2002). Otrok mora vidna obvestila urejati z 

ravnotežnostnimi, taktilnimi, globinskimi ter težnostnimi obvestili, hkrati pa z gibanjem v 

prostoru pridobiva predstave o svoji telesni shemi in tudi o širšem prostoru, kar posledično 

vpliva na ustrezen potek našega gibanja (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Možgansko deblo ureja obvestila iz različnih čutnih področij. Njegova jedra pošljejo impulze 

ostalim delom možganskega debla in malih možganov, da se integrirajo z motoričnimi 

sporočili, ki gredo do mišic za premikanje oči in vratu. Ta proces nam omogoča, da z očmi in 

glavo sledimo objektom, ki se premikajo. Nekateri od teh impulzov gredo naprej proti 

različnim strukturam v možganskih hemisferah, da se tam dodatno organizirajo, uredijo in 

integrirajo z ostalimi vrstami občutkov.  Nekateri senzorni občutki dosežejo vidna področja 

korteksa v velikih možganih, kjer pride do podrobnega in natančnega razlikovanja vidnih 

detajlov. Da prepoznamo predmete v okolju, še posebno pa njihove podobe na listu papirja ali 

v knjigi, je pomembno pravilno funkcioniranje na vseh nivojih možganov in integracija 

številnih vrst občutkov z vizualnim vnosom (Ayres, 2002). 

 

»Vidno zaznavanje je lahko okrnjeno zaradi motenj previsokih občutenj.« (Kremžar in 

Petelin, 2000, str. 97). Vidna zmogljivost pa je več kot samo to, da so oči usmerjene na 

predmet in da spremljajo njegovo premikanje; za primer lahko navedem dejavnosti kot so npr. 

branje, pisanje, barvanje (Kremžar in Petelin, 2000). Menim, da te potrebujejo za svojo 

izvedbo povezovanje z višjimi miselnimi procesi.  

 

Podobno se dogaja tudi na nivoju izvedbe govora oz. artikulacije. Ayresova (2002) navaja, da 

obstaja tudi povezava med vidnim sistemom in motnjo artikulacije, govora in jezika. 

Terapevti so opazili, da imajo otroci z motnjo artikulacije, govora in jezika kratkotrajen 

postrotacijski nistagmus. Stiwell, Crowe in McCallum (v Ayres, 2002) so testirali nistagmus 

pri otrocih v centru za govor in sluh v Ilinoisu ter ga primerjali s tistim pri otrocih brez 

motnje. Ugotovili so, da ima 70 % otrok z motnjo govora krajše trajanje nistagmusa kot pa 70 

% normalno razvijajočih se otrok. Tisti, ki imajo probleme s simbolno uporabo jezika in 

težave s sintakso, imajo najkrajše trajanje nistagmusa. Ti otroci imajo motnjo govora s 

premalo reaktivnim vestibularnim funkcioniranjem. Na splošno velja, da je delovanje višjih 

delov možganov kot je korteks odvisno predvsem od delovanja nižjih subkortikalnih struktur. 

Center za jezik, ki se pri desničarjih nahaja v levi možganski hemisferi, je del velike mreže, ki 

vključuje ostale dele korteksa, pa tudi subkortikalne integracijske centre. Da otrok spregovori 

in se njegov govor razvija, morajo biti višji in nižji centri neprestano v interakciji. Če so 

vestibularni procesi v nižjih centrih nepopolni, bodo imela višja področja težave z 

oblikovanjem normalnega govora. Če se govor ne razvije pravočasno, mora specialist 

senzorne integracije testirati postrotacijski nistagmus otroka (Ayres, 2002). 
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1.3.1.5 Slušni sistem  

 

Dražljaje, ki jih zunanje uho sprejme, nato pošlje naprej v notranje uho (Kremžar in Petelin, 

2000). Med zunanjim in notranjim ušesom pa se nahaja še srednje uho, ki je sestavljeno iz 

treh kosti: kladivce, nakovalce in stremence. Te tri kosti se nahajajo v najtršem kostnem 

sistemu človeka, saj zaradi svoje občutljivosti potrebujejo posebno zaščito. Iz srednjega ušesa 

se informacija preko tanke membrane prenese v tekočino, ki je v polžu (cochlea). Kohlea nato 

pošilja vibracije v cerebralni korteks, kjer nato živčne celice prenašajo zvok do nas. Ta proces 

se dogaja v obeh ušesih hkrati. Tako kot zračne vibracije so tudi vibracije preko kosti poslane 

v korteks, kjer se zvok prepozna (Horowitz in Röst, 2007).  

 

Zvočni valovi iz zraka vzdražijo slušne receptorje v notranjem ušesu. Ti pošiljajo impulze do 

centrov za sluh v možganskem deblu (Ayres, 2002).  »Točna obdelava obvestil slušnih 

dražljajev na ravni možganskega debla je potrebna za dober razvoj in točno razlikovanje.« 

(Kremžar in Petelin, 2000, str. 95).  

 

Prav tako sta tudi slušni in ravnotežni sistem med seboj močno povezana in vplivata eden na 

drugega (Greenfield v Horowitz in Röst, 2007), zato ta jedra oz. centri v možganskem deblu 

predelajo zvočne impulze skupaj z impulzi iz vestibularnega sistema ter mišic in kože (Ayres, 

2002). Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da je sluh močno povezan s čutilom za ravnotežje 

in z ravnotežnostnimi jedri v možganskem deblu, saj centri možganskega debla, ki sprejemajo 

dražljaje, pomagajo k usmerjanju le-teh v možgansko skorjo leve hemisfere, ki je pomembna 

za izvedbo govora. V njej se dražljaji tudi integrirajo in mišicam dajejo navodila za govorno 

produkcijo (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Centri za obdelavo zvoka so prav tako zelo blizu centra za vidno obdelavo v možganskem 

deblu in oboji medsebojno izmenjujejo informacije. Kot vizualni vnos, tudi del impulzov 

zvočnega vnosa potuje do ostalih delov možganskega debla in malih možganov ter se tam 

integrira z drugimi občutki in motoričnimi sporočili (Ayres, 2002).  

 

Slušna informacija, kombinirana z ostalimi senzornimi informacijami, potuje nato v več delov 

možganskih hemisfer (Ayres, 2002). Vsa ta obdelava z drugimi senzornimi sistemi (čutili) je 

pomembna za dobro slušno orientacijo, prostorsko zaznavanje in še posebej za pravilen razvoj 

govora (Kremžar in Petelin, 2000). Če zvočna informacija ni na vsaki ravni možganov 

kombinirana z informacijami iz ostalih čutil, nastanejo problemi z razumevanjem slišanega. 

Potrebno je veliko integracije z vestibularnimi in drugimi dražljaji, da tisto, kar smo slišali, 

dobi smisel. Na vsaki ravni možganov sporočilo postaja bolj razumljivo in natančno. Najbolj 

zapleten del procesa je urejanje določenega zvoka v smiselne zloge in besede (Ayres, 2002). 

 

Senzorni sistem za slušno integracijo je prav tako pomemben dejavnik za pravilen razvoj 

govora. Motnja slušnega procesiranja oz. motnja centralne slušne obdelave je slušni problem, 

ki ga je deležnih kar 5 % šoloobveznih otrok. Otroci z motnjo slušnega procesiranja ne 

zmorejo predelati slušnih informacij na enak način kot ostali otroci, ki tovrstnih težav nimajo. 

Pri otrocih z motnjo se slušne informacije ne uskladijo v celoti z delovanjem možganov. 

Možgani zaznajo in interpretirajo zvoke na drugačen način, kar vpliva na govor;  posledično 

pa ima otrok govorni in jezikovni zaostanek ali težave z učenjem v šoli (KidsHealth, 2014). 

Otroci z motnjo slušnega procesiranja normalno slišijo (nimajo diagnosticiranih težav s 

sluhom, saj so ugotovili, da v zvočno izolirani sobi oz. mirnem okolju slišijo zvoke). Težava 

je v tem, da ne zaznavajo majhnih razlik med glasovi v besedah, tudi če so le-ti dovolj glasno 

in jasno izrečeni. To se največkrat dogaja, če je v ozadju hrup, ki pa je pogosto prisoten v 
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vsakdanjih družbenih situacijah, zato imajo težave z razumevanjem izrečenega (KidsHealth, 

2014). 

 

Kakršnekoli »integrativne motnje senzoričnih lastnosti, posebej avditivnih, ravnotežnih in 

somatosenzoričnih dražljajev, lahko zmotijo otrokov govorni razvoj. Zato pogosto zasledimo 

pri otrocih z motnjami ravnotežja tudi govorne in jezikovne težave. Raziskovalci so ugotovili, 

da se z vzburjenjem čutila za ravnotežje pogosto opazno izboljša slušno zaznavanje in s tem 

tudi govor. Govor je proizvod dobro usklajenih senzoričnih procesov.« (Kremžar in Petelin, 

2000, str. 96). 

 

Spodaj navajam meni priljubljen citat iz knjige avtorjev Siegela in Payneja Brysonove (2013, 

str. 76), ki prikazuje, da je že dojenček v maternici sposoben zaznavati zvok. 

»Ko je bila moja žena noseča, sem obema otrokoma pel, ko sta bila v maternici. V ruščini in 

angleščini sem jima pel zadnje trimesečje nosečnosti, ker sem vedel, da je slušni sistem že 

dovolj razvit, da zazna zvok, ki se prenaša preko amniotične tekočine. Šlo je za staro rusko 

pesem, ki mi jo je prepevala moja babica, otroško pesem o njeni ljubezni do življenja in do 

mame. Prvi teden po rojstvu obeh otrok sem za potrebe »raziskovalne študije« povabil domov 

kolega. (Ni bila nadzorovana, a je bila zabavna). Ne da bi mu povedal za svoje prepevanje 

pred rojstvom, sem zapel eno za drugo tri različne pesmi. Ni bilo dvoma – ko sta dojenčka 

slišala znano pesem, so se jima oči razširile in postala sta pozornejša, tako da je moj kolega 

zlahka zaznal spremembo v ravni njune pozornosti. Zaznavni spomin je bil že kodiran. (Zdaj 

mi otroka ne pustita peti, najbrž se je slišalo bolje v vodi).« (Siegel in Payne Bryson, 2013, 

str. 76). 

1.3.2 Povezanost artikulacije in senzorne integracije 

 

Komunikacija se razvija postopoma, skozi več stopenj, najprej z jokom, smehom, govorico 

telesa, nato z glasovi, besedami in njihovimi povezavami (Miljančič Špacapan, 2013). 

Motorični razvoj dojenčkov, malčkov in otrok je tesno povezan z rastjo možganov in ostalih 

področij centralnega živčnega sistema v tem času, saj hitra rast posledično omogoča 

intenzivno živčno-mišično zorenje (Pišot in Planinšec, 2005). »Razvoj čutno-gibalnega 

sistema je zato v tem obdobju zelo pomemben za razvoj komunikacije, saj odločilno vpliva na 

možnosti odzivanja otroka. Kadar se otrok ustrezno odzove na komunikacijo okolja, ta odziv 

vpliva na okolje, ki stopnjuje in bogati spodbude v komunikaciji z otrokom. Razvoj gibanja 

omogoča tudi razvoj vrste drugih sposobnosti, ki so pomembne za razvoj komunikacije. Te 

so: umiriti se ob človeškem glasu (1. mesec), obrniti glavo proti izvoru zvoka, vizualno 

poiskati zvok (3. mesec), hoteno požiranje (3. mesec), vokalni odgovor na govor drugih (3. 

mesec), variiranje višine glasu (4. mesec) in drugo« (Vovk, 2000, str. 92).   

 

Če otrok vsega tega ne razvije pravočasno ali sploh ne, to vpliva na razvoj govora in jezika 

(Vovk, 2000). Vsi otroci namreč ne morejo usvojiti vseh veščin enako hitro ali dobro kot 

njihovi vrstniki. Znaki se pričnejo kazati, ko pride do težav (odstopanj) pri integraciji na vseh 

stopnjah otrokovega razvoja. Pri dojenčkih tako opažamo pretirano jokavost, težave z ritmom 

spanja, težave s hranjenjem, pretirano odzivnost na glas, svetlobo ali dotik. Lahko, da se težko 

obrnejo, se ne plazijo ter posledično tudi kasneje ali pozno shodijo (Miljančič Špacapan, 

2013). 

 

Možgani skušajo delovati kot celota, v kateri vsak sestavni del sodeluje z mnogimi drugimi. 

Da bi dobro deloval del možganov, ki se ukvarja z jezikom in govorom, je posebno 

pomembno, da ima dobre povezave z dobro delujočimi sosednjimi deli, zlasti s čutilnimi 
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(senzornimi) in gibalnimi (motoričnimi) deli. Možgani, ki kot celota dobro obdelujejo 

informacije, omogočajo otroku lahko in učinkovito gibalno načrtovanje (motorično 

planiranje). Za to je potrebna sposobnost, da se gibanje sproži na lastni notranji ukaz.  Potem 

mora človek urediti zaporedje gibov in tako doseže, da se zvok oblikuje v besedo. Človek se 

mora v svojih možganih odločiti, katera beseda bo sledila kateri. Za dobro izreko so potrebni 

posebni gibi ust, jezika in ustnic (Ayres, 2002). 

 

Korelc in Groleger Sršen (2013, str. 86), ki se sklicujeta na Ayresovo (1963), pravita, da se 

»motnje v senzornem sistemu lahko pojavljajo kjer koli v procesih, od zaznavanja 

posameznega dražljaja, prevajanja v možgane, usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, 

modulacije, integracije in procesiranja ter usmerjanja gibanja ali vedenja«. Kremžarjeva 

(1992) navaja, da: »motnja v obdelavi čutnih vtisov, ki je bila v zgodnjem otroštvu označena 

kot minimalna in brez kakršnih posebnosti (še posebej na področju mišičnega tonusa, 

ravnotežja ali taktilnosti), lahko povzroča velike težave ob vstopu otroka v šoli.« 
 

Tung, Lin, Hsieh, Chen, Chen, Huang in Wang (2013) se v svojem članku sklicujejo na 

različne avtorje. Po Jacqueline povzemajo, da se artikulacija nanaša na celoto motoričnih 

procesov, ki so vključeni v planiranje in izvedbo govora. Artikulacijske motnje so tako 

težave, povezane z nezmožnostjo produkcije nekaterih glasov. Sharp in Hillenbrand navajata 

možne vzroke artikulacijskih motenj. Te so: težave v centrih, ki skrbijo za motorično 

produkcijo (jezik/trdo nebo/mišičje), težave senzorne integracije, ki posredujejo povratno 

informacijo (slušni, vestibularni, proprioceptivni, taktilni), težave s procesiranjem centralnega 

živčnega sistema (razvojni zaostanek) ali težave s procesiranjem centralnega živčnega sistema 

v določenih območjih (možganska kap, cerebralna paraliza, tumor, ki vpliva tako na 

receptivne kot na ekspresivne govorne centre ter na področja motorične produkcije). 

Jacqueline tudi navaja, da če so vse potrebne strukture za govorno produkcijo in artikulacijo 

nepoškodovane, otrok pa ima težave z učenjem določenega glasu brez jasnega vzroka, ima po 

vsej verjetnosti funkcionalno artikulacijsko motnjo.  

 

Tung, Lin, Hsieh, Chen, Huang in Wang (2013) prav tako povzemajo po Gierutu, da so 

funkcionalne artikulacijske motnje pogoste pri majhnih otrocih. Leta 1994 je nacionalni 

inštitut v ZDA ('National Institute on Deafness and Other Communication Disorders') ocenil, 

da ima približno 10 % populacije fonološke težave (vključno z artikulacijskimi motnjami). V 

ZDA sta Shriberg in Kwiatkowski ocenila, da je 7,5 % otrok, starih od 3 do 11 let, imelo 

motnjo artikulacije. V literaturi Chen in Cheng navajata, da je mogoče zaslediti podatke o 

funkcionalnih artikulacijskih motnjah, ki znašajo med 1 % in 21 %. Ocenjuje se, da naj bi 

stopnja pogostosti pojavljanja pri predšolskih otrocih znašala okoli 10 %. V članku so 

navedeni tudi Takarae, Luna, Minshew in Sweeney, ki opisujejo, da so senzorne in motorične 

izkušnje temelj govornega razvoja. Veliko majhnih otrok z govorno motnjo ima slabše 

izražene funkcije v vestibularnem, proprioceptivnem in taktilnem senzornem sistemu v 

primerjavi z otroki brez artikulacijskih motenj. Ayresova pravi, da ko ima otrok težave 

senzornega sistema, kot je npr. slušna percepcija, ali težave na področju vestibularnega 

sistema, se to kaže na govornem razvoju; opazen je zaostanek v govornem razvoju ter težave 

na področju artikulacije. Glede motenj artikulacije McDonald meni, da te motnje nastanejo pri 

mlajših otrocih zaradi poškodb na določenih stopnjah senzornega in motoričnega razvoja. 

Navaja, da se artikulacija nanaša na celoto motoričnih procesov, ki so vključeni v planiranje 

in izvedbo govora. To dokazuje, da je temeljna težava artikulacijske motnje primanjkljaj v 

senzornem in motoričnem razvoju. 
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Kitajski raziskovalci Tung in sodelavci (2013) se v svojem članku prav tako sklicujejo na 

Oetterja s sodelavci, ki je v teoretičnem okviru dejal, da je postopen razvoj povezan najprej s 

sesanjem, požiranjem in s sinhronim dihanjem, artikulacija pa se nahaja na skrajnem robu 

senzomotoričenga razvoja. To nakazuje, da ima artikulacija določene povezave z razvojem 

senzorne integracije. Nasir in Ostry sta predlagala, da je med procesom produkcije glasov 

potrebno poleg govornega vložka imeti tudi proprioceptivne informacije za natančno 

postavitev. 

 

Cermakova, Wardova E. A. in Wardova L. M. so že leta 1986 izvedle raziskavo, s katero so 

preučile razmerje med artikulacijskimi motnjami, blažjimi nevrološkimi znaki ter motoričnimi 

sposobnostmi. Opisujejo navajanje Ayresove, da je motorična dispraksija rezultat motenj na 

področju senzorične integracije. Pri osebah z artikulacijsko motnjo je bilo opaženih več blagih 

nevroloških znakov kot pri vrstnikih – ocenili so jih s hitrim nevrološkim presejalnim testom, 

imenovanim Quick Neurological Screening Test. Ti rezultati nakazujejo povezavo med 

artikulacijskimi težavami in motnjami motorične koordinacije. 

 

Tung in sodelavci (2013) so izvedli raziskavo, kjer so primerjali učinkovitost logopedske 

terapije dveh skupin otrok s funkcionalno artikulacijsko motnjo (motnja, pri čemer so 

strukture za artikulacijo in govorno produkcijo nepoškodovane, otrok pa ima težave z 

učenjem glasu brez jasnega vzroka), pri čemer je ena skupina otrok imela motnjo senzorne 

integracije, druga skupina pa ne. Primerjava med skupinama prikazuje, da so otroci brez 

motnje senzorne integracije pokazali večji napredek. V članku so povzeli, da proces razvoja 

senzorne integracije vključuje tudi razvoj artikulacije. Sklicujejo se na Cermakovo, Wardovo 

E. A. in Wardovo L. M., ki so ugotovile, da imajo otroci z motnjami artikulacije več sočasnih 

težav v motorični koordinaciji kot otroci iste starosti brez motenj artikulacije. Prav tako se 

sklicujejo tudi na Amarosa in ostale, ki so prav tako ugotavljali, da imajo otroci z motnjami 

artikulacije pogosto sočasno motorične koordinacijske težave. Pri otrocih z motnjo senzorne 

integracije se prav tako kažejo te težave. Iz zgornjih študij lahko zato domnevamo, da 

obstajajo povezave med funkcionalno artikulacijsko motnjo in motnjo senzorne integracije.  

 

Kitajski raziskovalci Tung in sodelavci (2013) prav tako povzemajo (po Oetter, Richter, 

Frick), da se motnje senzorne integracije kažejo od blažjih do zmernih težav pri učenju in 

vedenju, saj motnja senzorne integracije direktno vpliva na cerebralni potek učenja zaradi 

slabšega obnašanja. Principi in rezultati njihove študije kažejo, da motnja senzorne integracije  

lahko povzroča neuspešnost in posledično zaostanek na področju razvoja artikulacije.  

 

Obenem pa lahko logopedska terapija izboljša artikulacijske napake pri otrocih, ki imajo 

funkcionalno artikulacijsko motnjo, ne glede na to, ali imajo motnjo senzorne integracije (SI) 

ali ne, pa vendar rezultati kažejo pomemben napredek pri otrocih brez motnje SI. Motnja SI 

vpliva na učinkovitost logopedske terapije pri majhnih otrocih z artikulacijsko motnjo (Tung, 

Lin, Hsieh, Chen, Huang in Wang, 2013).  

1.3.3 Govorni razvoj in artikulacija 

 

Govor je fizično izzvan z nihanjem zračnega pritiska, tj. s frekvenco nihajev. Nastane z 

vibracijo dražljajev. Je motorično koordinirana dejavnost, ki potrebuje za svoje delovanje 

živčno-mišično upravljanje ustnice, jezik, grlo, glasilke, elastičnost čeljustnega sklepa ter 

dihalne mišice (Kremžar in Petelin, 2000). 
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Govor temelji in se razvija na podlagi bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega okolja, 

zato ni samoumevno, da se otrok nauči pravilno govoriti. Pri otrocih, ki imajo okvaro sluha ali 

katero drugo težjo patologijo okvarjenega živčnega sistema, lahko navadno opazimo tudi 

težave z govorom (Žnidarič, 1993). 

 

Žnidarič (1993, str. 39) navaja, da za pravilen govorni razvoj potrebujemo: 

 zdrav živčni sistem z intaktnimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril;  

 pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnjenje s slušnim spominom); 

 razvita čutila; 

 zdrava govorila ter 

 pravilen in zgleden govor otrokovega okolja.  

Pomembno vlogo za pravilen razvoj govora in artikulacije imajo motorična živčna vlakna, ki 

sodelujejo pri izreki in nadzorujejo gibanje govornih organov (Žnidarič, 1993). 

 

Senzorna in motorična vlakna se vežejo v možganih z asociativnimi celicami, ki tvorijo 

asociativno središče v možganski skorji. Le-to je pomembno za ustvarjanje govornih vtisov, 

obenem pa ima tudi vpliv na koordinacijo mišic, ki so vpete v sam govor (Žnidarič, 1993). 

 

Ker sta govor in jezik odvisna od številnih procesov senzorne integracije, se razvijata 

počasneje, če obstaja kakršna koli nepravilnost senzorne (čutilne) obdelave s katerega koli 

vidika. Ker je pomen govora in medosebnih komunikacij v družbi zelo velik, starši vedno prej 

opazijo slabše razvit govor in izreko kot druge manj opazne simptome (Ayres, 2002). 

 

Marjanovič-Umek (v Žnidarič, 1993, str. 44) opisuje, kako otroci govorijo prve besede, in 

sicer: 

 Izpuščajo zloge (izpustijo nepoudarjeni zlog: rečejo »nana« namesto »banana«). 

 Zlogovno podvajajo (ko slišijo dvozložno besedo imajo težave z izgovorjavo drugega 

zloga, npr. »lala« namesto »ladja«). 

 Izpuščajo glasove (končne soglasnike, npr. »go« namesto »gos«). 

 Izpuščajo začetni soglasnik ali soglasniško skupino, še posebno, če ta ni poudarjena, 

npr. »meko« namesto »mleko«. 

 Dodajajo glasove (samoglasnike, npr. »luča« namesto »luč«). 

 Zamenjujejo glasove, npr. »Zabreg« namesto »Zagreb«. 

 

Ko je otrok stabilen in ga hoja ne zaposluje več, to je med 15. in 18. mesecem starosti, prične 

spoznavati, da ima vsaka beseda natančno določen pomen, ob tem pa se prične kvalitetno 

spreminjati tudi govor. V tej dobi malček uporablja lažje izrekljive besede, težje pa večkrat 

izpušča ali zamenjuje z lažjimi npr. KRUH postane KUH, ČEVELJ = KEVL, NOGA = 

NONA itd. Izreka predvsem poudarjene zloge, nepoudarjene pa izpušča, npr. ŽIRAFA 

postane AFA. (Žnidarič, 1993). Kmalu se pričnejo pojavljati že dvobesedni stavki, največkrat 

so sestavljeni iz samostalnika in glagola, npr. MAMA KUA (mama kuha), AVTO PAPA itd. 

Malček navadno tudi pri nenatančni artikulaciji pravilno posnema poudarke in melodijo besed 

(Žnidarič, 1993). 

 

Pri otrokovem tretjem letu, ko otrok že uporablja več zaimkov, tudi raba samostalnikov prične 

upadati, saj otrok začne uporabljati nove besedne vrste (npr. pridevnike). Med drugim in 

tretjim letom prične tudi vse bolj pregibati besede, govor pa postane vse bolj povezan z dano 
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situacijo. Na tej točki se tudi otrokova izreka že dodobra razvija, saj postane navajen na 

večino glasov, zlogov in besed. Razvije se slušno dojemanje, govor se hitreje razvija, čeprav 

še vedno večkrat uporablja napačne oblike in agramatizme (Žnidarič, 1993). Težave ima še 

vedno pri izreki daljših besed, vzrok pa je lahko v slabše razvitem slušnem dojemanju in 

okornem delovanju govoril (Omerza, v Žnidarič, 1993). 

 

Pri razvijanju glasov je veliko izjem in težko posplošimo, kateri glasovi se razvojno res 

pojavijo prvi, saj je to odvisno od številnih organskih faktorjev in okolja, v katerem otrok živi 

(Žnidarič, 1993). Najprej se razvijejo glasovi, ki so lažje izrekljivi in razumljivi že pri manj 

natančni legi. Prvi se zato pojavijo samoglasniki, in sicer široki E in A, ker sta lahko 

izgovorljiva z že majhno spremembo lege jezika v ustih. Navadno se kmalu pojavita O in U, 

nazadnje pa vokal I. Naveden vrstni red pa se lahko glede na posameznega otroka tudi 

razlikuje (Žnidarič, 1993). 

 

Levčeva (2014) navaja, da razvoj glasov poteka po določenem vrstnem redu (glej Tabela 5). 

Tabela 5: Starost in vrstni red usvajanja glasov pri otroku (povzeto po Levc, 2014, str. 99) 

Starost Izgovorjava glasov 

3–3,5 let A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, V, L, F, H, J 

4–4,5 let S, Z, C, L 

5–5,5 let Š, Ž, Č, R 

 

Otrokova izgovorjava glasov naj bi bila pri 5,5 letih popolna, kar pomeni, da pri tej starosti 

pravilno izgovarja vse glasove (Levc, 2014). 

 

1.4 MOTNJE, KI VPLIVAJO NA PRAVILNOST ARTIKULACIJE 

 

1.4.1 Artikulacijske motnje ali dislalije 

 

Najpogostejše govorne motnje pri populaciji otrok so artikulacijske motnje, pogosteje pa se 

pojavljajo pri otrocih s posebnimi potrebami. Lahko rečemo, da skoraj vsako govorno-

jezikovno motnjo spremlja tudi motnja izgovorjave oziroma izgovora glasov (Grilc, 2014). 

 

Artikulacijska motnja je splošen izraz, ki se nanaša na to, kako izgovarjamo posamične 

samoglasnike (vokale) in soglasnike (konzonante) (Kaufman Children's Center, b. d. b). 

Posokhova (2000) dodaja, da je dislalija motnja izreke glasov pri osebah, ki imajo normalno 

razvit fiziološki sluh, oživčenost govornih organov, intelekt in ostale jezikovne komponente 

(Pravdina; Grinušpun v Posokhova, 2000). 

 

Logopedi po Sloveniji različno imenujejo omenjeno motnjo. Strokovna terminologija je zelo 

pestra. Za 'artikulacijsko motnjo' se tako uporabljajo še drugi termini (Grilc, 2014): 

 motnja izgovorjave,  

 motnja izgovora,  

 dislalija. 
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Otrok lahko glas, ki ga še ni razvil (Vovk, 2000; Globačnik, 1999; Grilc, 2014): 

 opušča, kar imenujemo omisija. Gre za izpuščanje posameznega glasu, ki vpliva na 

razumljivost govora (npr. besedo 'riba' otrok izgovarja kot 'iba', besedo 'krava' kot 

'kava'); 

 lahko glas zamenjuje z drugim glasom iz iste glasovne skupine, pri čemer to v manjši 

meri vpliva na samo razumljivost govora, kar imenujemo substitucija (npr. besedo 

'roka' otrok izgovarja kot 'loka' ali 'joka'); 

 lahko glas izgovarja nepravilno oziroma je izgovorjava glasu izkrivljena, takrat 

govorimo o distorziji (npr. grleni izgovor glasu r, 'zmehčan' izgovor glasu /š/, /ž/ ali 

/č/). 

 

Nekatere artikulacijske napake so značilne za predšolske otroke (sičniki, šumniki, glas /r/, 

substitucije glasu /j/ za glas /l/ itd.) in običajno ni potrebno, da starše otrok to pretirano skrbi. 

V kolikor se še vedno pojavljajo pri otrocih po 5. letu, pa je potrebna logopedska ocena 

(Kaufman Children's Center, b. d. b).  

 

Tudi Vovokova (2000) navaja, da sta tako omisija kot substitucija del običajnega razvoja 

glasov pri otrocih. Med motnje jih štejemo takrat, ko otrok opušča glas, ki bi moral biti že 

razvit. Distorzija glasu pa je vedno motnja v izgovorjavi, pri kateri je lahko motena 

izgovorjava enega ali več glasov. 

 

Žnidaričeva (1993) razlaga, da če so artikulacijske težave posledica naglušnosti, prav tako 

govorimo o otogenih dislalijah.  

 

Grilčeva (2014) navaja, da motnje izgovora delimo tudi na: 

 sistematične 

 nesistematične. 

 

Pri sistematičnih motnjah izgovora besed otrok pri govorjenju dela določene napake na enak 

način, medtem ko pri nesistematičnih motnjah dela napake, ki se razlikujejo, npr. v določenih 

situacijah določene glasove izgovarja pravilno, spet v drugih situacijah te iste glasove 

izgovarja napačno in včasih tudi na drugačen način (Grilc, 2014). 

 

Posokhova (2000) razvršča artikulacijske motnje na dva različna načina, in sicer:  

1. Glede na število motenih glasov v govoru otroka delimo dislalije na polimorfne in 

monomorfne (Čeveljeva in Filičeva v Posokhova, 2000): 

 Med polimorfne dislalije spadajo moteni glasovi različnih artikulacijskih skupin (npr. 

r, l, lj, š, ž, č). 

 Med monomorfne dislalije spadajo motnje izgovora enega glasu ali več glasov iste 

artikulacijske skupine (npr. k, g, h).  

2. Glede na vzrok in mehanizem motnje delimo dislalije na organske (ali mehanične) in 

funkcionalne (Pravdina; Tokareva v Posokhova, 2000). 

 Organska ali mehanična dislalija je odvisna (pogojena) od anatomskih sprememb v 

perifernih govornih organih. 

 Funkcionalne dislalije pogojuje oslabelost nevrodinamičnih možganskih procesov, 

ob normalno delujočem sluhu in pravilno delujočih perifernih organih.   
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Funkcionalne dislalije se delijo na več (pod)skupin in sicer na motorične, senzorične in 

senzomotorične dislalije. Od vrste dislalije je odvisno, ali je moten govorno-motorični ali 

slušno-govorni psihofiziološki mehanizem (Posokhova, 2000): 

 

 Motorična dislalija: v osnovi gre za nezadostno gibljivost in spretnost govornih 

organov, medtem ko je fonematski sluh normalno razvit.  

 Senzorična dislalija: je primarno pogojena z motnjo slušno-govornega področja; 

medtem ko je fiziološki sluh dobro razvit, je fonematski sluh moten. Ti otroci imajo 

slabo razvit slušni spomin, hitro se izčrpajo, pozornost pa je odkrenljiva. 

 Senzomotorična dislalija: ker so tista področja, ki so odgovorna za percepcijo in 

ekspresijo govora medsebojno povezana, se pogosto zgodi, da dislalijo istočasno 

pogojujejo senzorične in motorične težave govora. Tako je na primer pri nezadostno 

razvitem fonematskem sluhu poleg slušne percepcije oškodovano tudi tvorjenje 

močnih in jasnih gibov, ki so potrebni za pravilen izgovor (Tokareva v Posokhova, 

2000). Pri motnji govorne motorike, zaradi katere otrok nepravilno oblikuje izreko, 

nejasni in nepravilni kinestetični impulzi govornih organov pošiljajo nepravilno 

informacijo v slušno-govorni center (področje), kar negativno vpliva na oblikovanje 

fonematskega sluha. 

 

Tekom logopedske prakse sem opazila, da je še vedno zelo v uporabi klasifikacija dislalij 

glede na glasove ali glasovne skupine. Tudi Grilčeva (2014) in Levčeva (2014) navajata, da 

imamo logopedi za vsako skupino motenih glasov ali za napačno izgovorjavo enega glasu 

posebno poimenovanje: 

 sigmatizem: kadar otrok nepravilno izreka sičnike ali šumnike (/s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/); 

otrok jih lahko zamenjuje med seboj, lahko pa tudi z drugimi glasovi, največkrat z 

glasovoma /t/ in /d/, 

 rotacizem: kadar otrok napačno izgovarja glas /r/, 

 lambdacizem: kadar otrok napačno izgovarja glas /l/, 

 kapacizem in gamacizem: kadar otrok napačno izgovarja glasova /k/ in /g/; največkrat 

otrok zamenjuje /k//t/ ali /g/ za /d/. 

 tetacizem in deltacizem: kadar otrok napačno izgovarja glas /t/ in /d/,  

 etacizem: kadar otrok napačno izgovarja samoglasnik /e/; ker je to edini samoglasnik, 

lahko le-ta nakazuje tudi na blage težave centralnega živčnega sistema. 

 

Nepravilno izgovorjavo posameznih soglasnikov ali samoglasnikov je običajno težko 

spremeniti, posebno takrat, če 'skozi čas' postanejo navada (Kaufman Children's Center, b. d. 

b.).  

 

Usvajanje pravilne izgovorjave v razvoju je pri vsakem otroku zelo individualno in postopno 

(Grilc, 2014). Da napake odpravimo, se jih mora posameznik zavedati in se naučiti, kako 

pravilno artikulirati posamezen glas. Terapijo sprva začnemo s pravilnim izgovarjanjem 

posameznega glasu, ki ga nato tekom terapije vpeljemo v kontekst (Kaufman Children's 

Center, b. d. b.).  

 

V kolikor prihaja do motenj pri izgovorjavi, želi logoped ugotoviti vzroke teh napak 

(Kaufman Children's Center, b. d. b.).  

 

Levčeva (2014) razlaga, zakaj nekateri otroci ne morejo pravilno izgovarjati določene skupine 

glasov ali določenega glas. Možnosti je lahko več: 



44 
 

 odstopanje v zgradbi ali delovanju govornih organov: prekratka podjezična vez, 

visoko gotsko nebo, drugače oblikovana čeljust, manjkajoči zobje,  

 slabe navade iz otroštva: sesanje dude ali prstka, ki povzročijo deformacijo neba ustne 

votline ali čeljusti,  

 slabo poslušanje, slušno razlikovanje ali motnja sluha,  

 slab govorni vzor: uporaba pomanjševalnic, otročje govorjenje, nerazločno govorjenje, 

govorna motnja pri starših ali sorojencih.  

 

Žnidaričeva (1991, str. 63) dodaja, da so dislalije navadno povezane s spodaj naštetimi 

težavami: 

 slabo razvita motorika,  

 slabša slušna percepcija in diskriminacija (ob normalnem sluhu),  

 slabše vidno zaznavanje,  

 slabša orientacija in  

 levičnost. 

 

Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj so lahko tudi sledeči (Hočevar Boltežar, 2010, str. 

155):  

 centralni: okvara CŽS zaradi poškodbe, vnetja – meningitis, encefalitis, tumorja, 

vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve, demielinizacije, 

 periferni: prirojene anomalije oziroma posebnosti, posledice poškodb, posledice 

kirurških posegov, okvare oživčenja, okvare sluha, 

 funkcionalni: če je anatomska zgradba artikulacijskih organov normalna in tudi 

delovanje normalno, otrok pa dela odklone pri izreki (npr. oponaša njemu drago 

osebo).  

 

Kaufman Children's Center (b. d. b.) pa dodaja, da se navadno vzrok pokaže pri odstopanjih 

ustnih struktur ali razlik, lahko tudi zaradi šibke oralne muskulature (ustnih mišic). Obstajajo 

tudi drugi vzroki, ki privedejo do artikulacijskih težav, npr. izguba sluha, fonološke motnje 

(motnje slušno-jezikovnega procesiranja; ang. auditory linguistic processing disorder), tudi 

motnje motoričnega planiranja (govorna apraksija). 

 

Šibka in nenatančna artikulacija samoglasnikov ali soglasnikov je lahko posledica dizartrije 

ali splošne oralne/obrazne šibkosti mišic. Hitrost, moč in natančnost gibanja artikulatorjev 

morajo biti v pravilnem razmerju (Kaufman Children's Center, b. d. b.). 

 

Motnja artikulacije pri majhnih otrocih je lahko tudi posledica napak, ki se pojavi na določeni 

stopnji senzornega in motoričnega razvoja. Nekateri otroci s funkcionalno artikulacijsko 

motnjo imajo lahko tudi motnjo senzorne integracije (SID) (Tung, Lin, Hsieh, Chen, Huang, 

Wang, 2013). 

 

1.4.2 Fonološke motnje 

 

Kljub vsem zgoraj naštetim artikulacijskimi (fonetskimi) težavami pa se moramo zavedati, da 

obstajajo tudi fonološke, pri čemer velikokrat prihaja do strokovne nenatančnosti, saj jih še 

vedno mnogi logopedi pojmujejo kot sopomenki, vendar temu ni tako.   

 

Lowe (2010) v knjigi razlaga, da se je logopedija v zadnjem desetletju izjemno razcvetela 

prav na področju fonologije (glasoslovja), obenem pa se je tudi razširil izraz »fonološki 
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procesi«. Stampe (v Lowe, 2010) je predstavil koncept fonoloških procesov kot sistematične 

glasovne spremembe pri otrocih, ko posnemajo govor odraslih. Z odraščanjem se ti procesi 

postopno odpravljajo oziroma zatrejo, vse dokler se otrokov fonološki sistem ne ujema z 

odraslim.  

 

Povečano zanimanje za fonologijo (glasoslovje) je prineslo nove spremembe pri uporabi 

terminov »artikulacija« in »fonologija«. Nekateri avtorji sicer uporabljajo oba termina kot 

sopomenki, pa vendar med njima obstajajo razlike.  

 

Fonologija je širši pojem. Je ena izmed petih komponent jezikovnega sistema, poleg sintakse, 

semantike, morfologije in pragmatike. Stoel-Gammon in Dunn (v Lowe, 2010) menita, da je 

fonologija termin, ki se nanaša na organizacijo in razvrščanje govornih glasov, ki se 

pojavljajo v določenem jeziku. Edwards in Shriberg (v Lowe, 2010) pa sta podala 

preprostejšo definicijo in menita, da je fonologija preučevanje glasovnih komponent jezika. 

Dejstvo je, da se obe definiciji nanašata na fonologijo kot del jezikovnega sistema.  

 

Ne smemo pa pozabiti, da je artikulacija tudi del fonologije, vendar se le-ta nanaša na 

govorno produkcijo, torej na tiste glasove, ki jih mi slišimo in izgovarjamo (Edvards in 

Shriberg, v Lowe, 2010). Artikulacija se dejansko nanaša na fizične premike in motorične 

sposobnosti, ki so potrebne, da lahko določen glas ustrezno izgovorimo.  

 

Lowe (2010) deli fonološke procese na sledeč način:  

 zlogovno strukturni procesi (ang. syllable structure processes),  

 substitucijski procesi (ang. substitution process),  

 asimilacijski procesi (ang. assimilation process) ter 

 vokalni procesi (ang. vowel process).  

Zlogovno strukturni procesi so glasovne spremembe, ki vplivajo na zloge v besedi. 

Sprememba je lahko v številu proizvedenih zlogov ali v obliki zlogov (npr. razporeditev 

konzonantov in vokalov ali brisanje določenih glasov) (Lowe, 2010).  

 

Zlogovno strukturne procese Williamson (v Ozbič, Novšak Brce, Kogovšek, Bernhardt, 

Stemberger, Muznik in Marin, 2014) imenuje kot »procese v strukturi«, kjer se spremeni 

količina fonemov ter pojavljanje soglasnikov in samoglasnikov. Za razliko od substitucijskih 

procesov Williams (v Ozbič, Novšak Brce, Kogovšek, Bernhardt, Stemberger, Muznik in 

Marin, 2014) imenuje »procesi sistema«, pri čemer gre za substitucije enega fonema z 

drugim.   

 

V kategorijo »zlogovno strukturni procesi« spada več procesov (Lowe, 2010):  

 brisanje zloga (ang. syllable deletion), 

 podvojitev (ang. reduplication),  

 epenteza (ang. ephenthesis),  

 brisanje končnega konzonanta (ang. final-consonant deletion),  

 brisanje začetnega konzonanta (ang. deletion initial-consonant deletion),  

 brisanje klastra (ang. cluster deletion). 

Brisanje zloga: Ko je zlog iz večzložne besede izbrisan, to imenujemo »brisanje zloga«. 

Značilno je, da je izbrisani zlog nenaglašen. Prav iz tega razloga včasih ta proces imenujemo 

brisanje šibkega zloga (ang. weak syllable deletion) ali brisanje nenaglašenega zloga (ang. 

unstressed syllable deletion). V pogovoru je pogosto težko določiti naglašen zlog oziroma 
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naglašeno mesto v besedi, zato tudi večina ocenjevalnih instrumentov prikaže vsako zlogovno 

omisijo kot brisanje nenaglašenega zloga. Avtor v tej knjigi navaja, da prav iz tega razloga 

proces »brisanje zloga« opredeljuje kot izbris kateregakoli zloga v večzlogovni besedi (Lowe, 

2010). 
 

Tabela 6: Primera brisanja zloga 

Primera brisanja zloga 

[daˈrilɔ]  [ˈrilo] 

[krɔmˈpir]  [ˈpir] 

[tɛlɛˈfonː]  [tɛˈfon] 

 

Podvojitev (ang. reduplikacija): Proces reduplikacije je opredeljen kot delna ali popolna 

ponovitev zloga v besedi. Proces lahko imenujemo tudi podvojitev (ang. doubling). Pri 

popolni podvojitvi (ang. total reduplication) se ponovijo vsi zlogi besede, medtem ko se pri 

delni podvojitvi podvoji le del zloga (konzonant ali vokal). Podvojitev (ang. reduplikacija) se 

ponavadi pojavi pri večzlogovnih (ang. multisyllabic) besedah, pri čemer deluje kot sredstvo 

za poenostavljanje izgovorjave.  

 

Posebna oblika delne podvojitve se zgodi takrat, ko se na koncu besede doda glas /i/. To 

podvojitev imenujemo 'diminutizacija' (ang. diminutization) (Lowe, 2010). V slovenskem 

jeziku gre v tem primeru za izgovarjanje pomanjševalnic, pri čemer se navadno ne vriva glasu 

/i/ na konec besede.   

 

Tabela 7: Primeri podvojitve, diminutizacije ter pomanjševalnice 

Primera podvojitve 

[tɛˈtaː]  [taˈta] 

[ˈboːbən]  [ˈboːbon] 

Primer diminutizacije (v angleščini) 

[ˈhɔrse]  [ˈhɔrsi] 

Primer pomanjševalnice 

[mɛˈtulːtʃɛk]  [mɛˈtulːtʃɛk] 

 

Epenteza: Epenteza je še en proces, ki vsebuje zlogovne spremembe. V tem procesu je glas 

(ponavadi je to vokal) vrinjen/vstavljen med dva soglasnika (konzonanta). Samoglasnik 

(vokal), ki je običajno vstavljen, je polglasnik (Lowe, 2010). 

 

Tabela 8: Primera epenteze 

Primera epenteze 

[briˈsaːtʃa]  [bariˈsaːtʃa] 

[skɛˈliː]  [səkɛˈli] 

 

Brisanje končnega konzonanta (soglasnika): Lowe (2010) navaja, da je eden izmed lažjih 

procesov za identifikacijo 'brisanje končnega konzonanta' (soglasnika). Ta proces opisuje 

izbris posameznega konzonanta (soglasnika) v končni poziciji besede, ki se kaže v odprtem 

zlogu (npr. CV = konzonant vokal). Hodson (2004, v Lowe, 2010) označuje ta proces kot 

'postvokalni izpust samostojnega konzonanta' (ang. postvocalic singleton consonant omission) 

(Lowe, 2010). 
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Tabela 9: Primera brisanja končnega konzonanta 

Primera brisanja končnega konzonanta 

[ˈsok]  [ˈso] 

[ˈdou̯kʰ]  [ˈdou̯] 

 

Brisanje začetnega konzonanta (soglasnika): Brisanje konzonanta se pogosteje kot v 

začetni poziciji besede pojavlja v končni poziciji. Kljub temu pa se izbris konzonanta v 

začetni poziciji besede pojavlja. Definiran je kot izbris posameznega konzonanta v začetni 

poziciji besede, kar pomeni, da se (po izbrisu) zlog začne z vokalom (samoglasnikom). 

Nekatere definicije vključujejo izbris klastra kot primer izbrisa začetnega konzonanta (Lowe, 

2010).  

 

Tabela 10: Primer brisanja začetnega konzonanta 

Primer brisanja začetnega konzonanta 

[ˈtim]  [ˈim] 

[ˈsux]  [ˈux] 

 

Brisanje klastra (ang. cluster deletion): Klastri (tj. skupina dveh ali več konzonantov 

skupaj, ki nimajo vmes nobenega samoglasnika) se nanašajo na sosednje soglasnike 

(konzonante) v zlogu. Brisanje klastra je definirano kot izbris nekaterih ali vseh soglasnikov 

(konzonantov) v klastru. V delnem izbrisu klastra so izbrisani segmenti ponavadi tisti, ki so 

težje izgovorljivi (Lowe, 2010). 

 

Tabela 11: Primeri brisanja klastra 

Primeri brisanja klastra 

[ˈklop]  [ˈlop] 

[ˈstkaːti]  [ˈkaːti] 

[ˈstkaːti]  [ˈati] 

 

Substitucija klastra (ang. cluster substitution): Substitucija klastra se pojavi takrat, ko je en 

soglasnik (konzonant) v klastru zamenjan z drugim konzonantom. Tehnično to ni zlogovno 

strukturni proces (ang. syllable structure process), ker število zlogov in oblika ostaneta enaka. 

Je bolj proces substitucije. Predstavljen je v tej kategoriji, da se pokaže razlika med 

substitucijo klastra in brisanjem klastra. Konzonant v klastru, ki je zamenjan, je običajno tisti, 

katerega težje izgovarjamo in ponavadi vključuje klastre z likvidi (ang. liquids) (Lowe, 2010). 

 

Tabela 12: Primeri substitucije klastra 

Primeri substitucije klastra 

[ˈmasːlɔ]  [ˈmasːtɔ] 

[ˈbəreːda]  [ˈbweːda] 

[xruˈʃka]  [fruˈʃka] 

 

Mackay je definiral asimilacijo kot proces, kjer glas postane podoben sosednjemu glasu. 

Asimilacijo imenujemo tudi 'harmonija konzonanta' (ang. consonant harmony). Pojavi se, ko 

spremembe v govorni produkciji pripisujemo vplivu fonetičnega konteksta. Te spremembe 

lahko vplivajo na mesto, način in/ali glasovno produkcijo (Lowe, 2010). 
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Pod asimilacijske procese spadajo: 

 labialna asimilacija (ang. labial assimilation), 

 alveolarna asimilacija (ang. alveolar assimilation), 

 velarna asimilacija (ang. velar assimilation), 

 nazalna asimilacija (ang. nasal assimilation), 

 'prevocalic voicing', 

 'postvocalic devoicing', 

 metateza (ang. metathesis), 

 koalescenca (ang. coalescence). 

 

Metateza (ang. metathesis): Hodson in Paden (v Lowe, 2010) opredeljujeta proces metateze 

(ang. methathesis) kot proces, pri katerem prihaja do zamenjave pozicije dveh glasov. Ni 

nujno, da so glasovi razvrščeni eden ob drugemu v besedi in ni nujno, da se glasovi pojavljajo 

v isti besedi. 

 

Tabela 13: Primera metateze 

Primera metateze 

[ˈmeːta]  [ˈtɛːma] 

[ˈbaːkla]  [ˈbalːka] 

 

Koalescenca (ang. coalescence): Pri procesu koalescence (ang. coalescence) se značilnosti 

dveh segmentov združijo v en segment, pri čemer se oblikujejo značilnosti obeh segmentov 

(Lowe, 2010). 

 

Tabela 14: Primeri koalescence 

Primeri koalescence 

[ˈzdra u̯ːko]  [ˈtrau̯ːko] 

[zdrau̯ˈniːtsa]  [trau̯ˈniːtsa] 

[ˈspi]  [ˈfi] 

 

1.4.3 Motnje načrtovanja in izvedbe gibov (motnje oralne in verbalne motorike) 

 

»Zaradi težav na področju motorike ust in ustne votline je lahko govor slabše oblikovan in 

nerazumljiv« (Damjan, 2000a, str. 28). Sister Kenny Rehabilitation Institute (2011) opisuje, 

da motnje oralne motorike povzroča napačno motorično programiranje mišic ust, kar 

posledično pomeni nezmožnost uporabe oralnega mehanizma za funkcionalen govor ali 

hranjenje, vključno z žvečenjem, pihanjem ali izgovarjanjem specifičnih glasov jezika.  

 

Možgani pošiljajo mišicam ust določena sporočila oziroma informacije, ampak se mišice na te 

informacije ne odzivajo ali si jih napačno razlagajo. To povzroča, da se mišice bodisi ne 

premikajo v celoti ali se premikajo nepravilno, rezultat tega pa je nezmožnost prežvekovanja 

hrane v ustih ali nepravilna artikulacija. Drugi razlog je zmanjšan tonus mišic ust, jezika ali 

čeljusti. Otroci z zmanjšanim mišičnim tonusom čeljusti imajo pogosto odprta usta. Šibkost 

ustnic privede do težav s šobljenjem, pitja s slamico ali do pogostega polivanja tekočine med 

pitjem. Zmanjšan tonus jezika lahko privede do nezmožnosti izplazenja jezika ven iz ust oz. 

premikanja le-tega v različnih smereh. Slinjenje je prav tako posledica šibkosti mišic v ustih. 



49 
 

Ojačevanje teh mišic je tako zelo pomembno za izboljševanje težav pri hranjenju ter govorne 

izreke (Sister Kenny, 2011). 

 

Znaki težav z oralno motoriko so (Sister Kenny, 2011): 

 odprta usta,  

 težave s pitjem po slamici,  

 izpuščanje tekočine iz ust med pitjem,  

 prekomerno slinjenje,  

 težave posnemanja oralnih gibov,  

 težave s produkcijo glasov. 

 

Kremžar in Petelin (2000, str. 33) opisujeta, da imajo: »otroci z motorično motnjo govora 

navadno tudi motnjo ročne motorike in motnjo prstne motorike. Motorični govorni center 

meji na motorično senzorično obrobno polje za usta, jezik, prste in noge. Z določenimi 

ročnimi in prstnimi dejavnostmi lahko s pospeševanjem mejnih področij dosežemo izboljšanje 

govora, seveda najprej preko grobe motorike (v Kremžar, 1993). Tako dobi to načelo v 

povezavi s plastičnostjo možganov v zgodnji obravnavi velik pomen.« 
 

Otrokova nezmožnost premikanja ustnic, jezika ali čeljusti vpliva na sposobnosti produkcije 

govornih glasov (na artikulacijo). Če je otrok nezmožen premakniti ustnice, jezik ali čeljust, 

da bi izrekel določen glas, potem bo imel težave pri komunikaciji oz. izražanju že 

najosnovnejših potreb (Sister Kenny, 2011). 

 

Šibkost mišic ustnic, jezika ali čeljusti ima pomemben vpliv na zmožnost manipuliranja hrane 

v ustih, vključno z žvečenjem in požiranjem. Če ima otrok zmanjšan tonus mišic, lahko to 

vpliva tudi na faringalni refleks, kar lahko privede do težav pri hranjenju. Šibka muskulatura 

lahko privede tudi do 'epizod' davljenja, kar vpliva na otrokovo pripravljenost hranjenja oz. 

povzroča težave pri hranjenju. Mišice, ki so šibke ali prejemajo napačne informacije iz 

možganov, lahko otežujejo žvečenje, požiranje in manipuliranje hrane v ustih (Sister Kenny, 

2011). 

 

Ko se otroci soočajo z neuspešnim hranjenjem zaradi faringalnega refleksa (ang. 'gag'), 

davljenja ali zaradi dolgotrajnega hranjenja, se zmanjšuje njihova motivacija za hranjenje. 

Ojačevanje mišic in ponovno »nastavljanje« nevralnih poti je bistvenega pomena za 

izboljševanje težav s hranjenjem (Sister Kenny, 2011). 

 

Motnje oralne motorike so (Sister Kenny, 2011):  

 oralna apraksija,  

 verbalna apraksija ter 

 dizartrija. 

 

1.4.3.1 Apraksija 

 

Tekom iskanja literature sem naletela na kar nekaj težav, saj sem ugotovila, da logopedi in 

drugi strokovni delavci uporabljajo različne izraze za enake motnje. Izrazi se tudi razlikujejo 

glede na to, ali se motnja nanaša na otroka ali na odraslo osebo. 
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Marilyn Agin (2001) navaja:  

 Apraksija je nevrogena prizadetost (motnja), ki vključuje težave na področju 

planiranja (načrtovanja) in izvajanja motoričnih gibov v pravilnem vrstnem redu.   

 Oralna apraksija vključuje brezglasne gibe (npr. pihanje, šobljenje, oblizovanje 

ustnic). 

 Verbalna apraksija vpliva na programiranje artikulatorjev in na izvajanje zaporednih 

gibov govornih mišic v hitrem vrstnem redu (pogosto je povezana s hipotonijo in 

senzorno motnjo integracije).  

 Motorična apraksija  vključuje programiranje rok ali gibov celotnega telesa.  

 

Marilyn Agin (2001) navaja za izraz »verbalna apraksija« (ang. verbal apraxia) tudi sledeče 

sopomenke: 

 apraksija govora (ang. apraxia of speech),  

 verbalna dispraksija (ang. verbal dyspraxia).  

 

Logopedski center Higia logos (b. d.) prav tako navaja, da »verbalno apraksijo« imenujemo 

tudi: 

 razvojna verbalna apraksija,  

 razvojna verbalna dispraksija,  

 verbalna apraksija in  

 artikulacijska apraksija (Higia logos, b. d.). 

 

Tudi NIDSD (b. d.) navaja, da to govorno motnjo poznamo pod različnimi izrazi, in sicer: 

razvojna verbalna apraksija, razvojna verbalna dispraksija, artikulacijska dispraksija in 

otroška apraksija govora. Razvojna apraksija govora (RAG) je povsem drugačna od 

'razvojnega govornega zaostanka', pri katerem otroci sledijo tipičnemu zaporedju govornega 

razvoja, le veliko počasneje kot je običajno (normalno) (NIDCD, b. d.). 

 

Velikokrat se zgodi, da logopedi uporabljajo termine, kot sta razvojna apraksija govora (ang. 

developmental apraxia of speech) in razvojna verbalna dispraksija (ang. developmental verbal 

dyspraxia) kot sopomenki. V zadnjem času se vse bolj uporablja tudi termin otroška apraksija 

govora (OAG), čeprav je relativno redka motnja. Pogosto razlika med tema dvema terminoma 

staršem otrok ni jasna in povzroča zmedo (Spielvogele, b. d.).  

 

Tudi The Childhood Apraxia of Speech Association of North America (CASANA, b. d.) 

navaja, da je otroška apraksija govora (OAG) trenutna terminologija, ki se bolj uporablja za 

opisano motnjo. Obstajajo tudi drugi termini, ki so prav tako še vedno v uporabi: »razvojna 

apraksija govora« in »razvojna verbalna dispraksija«. Beseda »razvojen« (ang. 

developmental) lahko daje 'lažne' informacije ostalim strokovnim skupinam, saj se lahko 

sklepa, da je ta govorna težava podobna 'zaostanku' v razvoju, da je prehodna in da jo bo 

otrok prerasel brez nekega neposrednega posredovanja (CASANA, b. d.).  

 

Obe besedi izhajata iz istega korena, tj. praxis, kar pomeni 'izvajanje spontanih motoričnih 

gibov'. »A« (ang. apraxia) in »dis« (ang. dyspraksia) sta predponi, ki spreminjajo pomen 

korenske besede. Gledano z medicinskega vidika (terminologije), predpona »a« pomeni 

'odsotnost nečesa', predpona »dis« pa pomeni 'delno sposobnost' ali 'delno izgubo nečesa'. 

Prav zaradi tega se apraksijo govora razlaga kot 'nerazumljiv govor', dispraksijo pa kot 'delno 

razumljiv' govor. Ampak tu je potrebno biti previden, saj se v logopedski stroki največkrat 

uporabljata izraza kot sopomenki (Spielvogele, b. d.). 
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Podobno navaja tudi CASANA (b. d.), ki meni, da uporaba predpone »a« (tj. odsotnost) in 

»dis« (tj. delno), ki je pritrjena na koren besede 'praxis', lahko povzroča zmedo. V večini 

primerov opažamo, da uporaba termina apraksija ali dispraksija temelji predvsem na osebni 

izbiri, precej je odvisna od posameznikove izobraževalne institucije in/ali posameznikove 

geografske lokacije, manj pomembne pa se zdijo dejanske, pomenske ali praktične razlike. 

Termin apraksija se uporablja izključno za opisovanje te motnje pri odraslih, 'praksija' pa se v 

obeh primerih nanaša na 'sposobnosti gibanja' (CASANA, b. d.). 

 

V nadaljevanju bom motnji, zaradi številnih sorodnih izrazov (terminov), razlikovala le na:  

1. oralno apraksijo, 

2. otroško/razvojno apraksijo govora (OAG),  
3. pridobljeno apraksijo govora.  

 

1. Oralna apraksija 

Oralna praksija sestoji iz zapletenih, naučenih motoričnih gibov, ki vključujejo mišice jezika, 

ustnic in lic. Oralna apraksija pa je nasprotna od praksije. Gre za nezmožnost opravljanja 

oralnih motoričnih gibov na verbalni poziv, čeprav je funkcija opravljanja spontanih gibov 

ohranjena. Otrok lahko spontano izplazi jezik, napihne lica, privzdigne jezik na zgornjo 

ustnico, na verbalni poziv pa teh istih gibov ne more izvesti ali jih le delno izvede 

(Logopedski centar Lingua Logos, 2014). 

 

2. Otroška/razvojna apraksija govora (OAG) 

Otroška apraksija govora je motorična govorna motnja. V možganih se dogaja nekaj, kar ne 

dovoljuje, da bi sporočila prišla do mišic govornih organov, da bi govor lahko bil pravilen. 

Otroci z OAG imajo zato težave izgovarjanja glasov, zlogov in besed (ASHA, b. d. a.). Mnogi 

otroci s to motnjo slišijo in razumejo besede/govor, vendar le-teh samoglasnikov (vokalov) in 

soglasnikov (konzonantov) ne morejo združiti v besede, ker nimajo zadostne motorične 

spretnosti (Kaufman Children's Center, b. d. a.).  

 

Motnja je pogosto povezana tudi s težavami na fonološkem nivoju razvoja govora. Kaže se, 

ko ima otrok očitne težave z govorom, ko npr. izgovori isto besedo na različne načine, 

pomeša vrstni red glasov v besedah ali besed v stavku, obenem pa ima slabšo koordinacijo 

oralne muskulature (mišičje okoli ust), kar lahko privede do slinjenja ali težav s hranjenjem 

(Logopedilište, 2015).  

 

V govoru prevladujejo napake izpuščanja glasov (omisije), pogosto so prisotne tudi 

substitucije in distorzije. Pojavljajo se tudi napake pri izgovarjanju vokalov (samoglasnikov) 

(Logopedski centar Lingua Logos, 2014). Drugi vir dodaja, da se poleg vseh omenjenih napak 

pojavljajo še ponavljanja in podaljševanja glasov. Distorzije naj bi bile po oceni drugega vira 

najmanj prisotne pri omenjeni motnji (DijaLog – logopedski kabinet, b. d.). 

 

Začenjanje pogovora je težko, pri daljšem pogovoru se napake povečajo, medtem ko se 

razumljivost zmanjšuje pri večzložnih besedah in večbesednih stavkih. Razvoj jezikovnih 

sposobnosti je lahko pri teh otrocih v zaostanku. Receptivne sposobnosti so bolje razvite kot 

ekspresivne (Logopedski centar Lingua Logos, 2014). 

 

Gre za težave, ki niso posledica šibkosti mišic ali paralize. Težava je locirana v možganih, ki 

ne zmorejo premikati posameznih delov telesa, ki so ključni za govor (npr. ustnice, čeljust, 

jezik). Otrok ve, kaj želi povedati, pa vendar tega ne zmore, saj možgani ne zmorejo 
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koordiniranja mišičnih gibov, ki so nujni za izgovorjavo (ASHA, b. d. a.). Resnost apraksije 

govora lahko sega od blage do hude stopnje (NIDCD, b. d.). 

 

Vzroki: Vzroki za omenjeno motnjo (RAG) v večini primerov še niso znani. Nekateri 

znanstveniki verjamejo, da je RAG motnja govora, ki je povezana s splošnim jezikovnim 

razvojem. Spet drugi menijo, da je to nevrološka motnja, ki vpliva na zmožnost možganov, ki 

pošiljajo ustrezne signale za premikanje mišic, ki so povezane z govorom. Tudi s pomočjo 

slikanja možganov in drugih številnih študij še niso našli pravih dokazov, da bi določene 

lezije (poškodbe) možganov ali razlike v možganski strukturi pri otrocih povzročale RAG. 

Otroci z RAG imajo pogosto v svojem družinskem krogu osebe, ki so v preteklosti prav tako 

imele težave z govorom ali druge učne težave (motnje). Opazovanja in nedavne ugotovitve 

raziskav pa kažejo, da lahko igrajo pomembno vlogo pri tej motnji tudi genetski faktorji 

(NIDCD, b. d.). 

 

Možni pa so nekateri vzroki (ASHA, b. d. a.): 

 genetske motnje ali sindromi, 

 (možganska) kap ali poškodbe možganov. 

 

Incidenca: Znanih je le malo podatkov, ki prikazujejo, koliko otrok ima dejansko to motnjo. 

Število diagnosticiranih otrok z OAG je v porastu, vendar je težko vedeti, kako se je incidenca 

skozi čas spremenila. Dejavniki, ki vplivajo na to povečanje, vključujejo (ASHA, b. d. a.): 

 povečano ozaveščenost strokovnjakov in družin o OAG,  

 povečana je razpoložljivost do raziskav na omenjenem področju,  

 ocenjevanje in identifikacija se izvajata pri zgodnji starosti. 

 

Otroci z otroško apraksijo govora so si različni. Vsi spodaj našteti znaki in simptomi niso 

prisotni pri vsakem otroku. Zato je pomembno, da je otrok ocenjen pri logopedu, ki ima 

znanje s področja otroške apraksije govora, da lahko izključi ostale vzroke za govorne 

probleme. Nekaj splošnih stvari, ki jih je potrebno iskati pri tem (ASHA, b. d. a.):  

Dojenček/malček: 

 ne gruli ali ne beblja,  

 prva beseda se pojavi pozno in lahko se zgodi, da nekaterih glasov ne izgovarja,  

 izgovarja samo nekaj različnih samoglasnikov in soglasnikov, 

 ima težave z združevanjem glasov; med glasovi lahko dela daljše premore, 

 poenostavlja besede in sicer na način, da težje glasove zamenjuje z lažjimi ali (z)briše 

težje glasove (kljub temu, da to dela večina otrok, se pri otroku z otroško apraksijo 

govora (OAG) to pojavlja pogosteje), 

 lahko ima težave pri hranjenju. 

 

Starejši otrok: 

 dela nesistematične govorne napake, ki niso posledica nezrelosti, 

 razumevanje jezika je mnogo boljše kot izražanje,  

 ima težave s posnemanjem govora, vendar je posneman (imitiran) govor jasnejši kot 

spontani govor, 

 obotavlja se, ko poskuša izgovarjati glasove ali usklajevati (koordinirati) ustnice, 

jezik, čeljust v določen gib z nekim namenom, 

 pri izgovorjavi daljših besed ali fraz ima večje težave kot s krajšimi, 

 več težav pri izgovorjavi ima, ko je pod stresom, 
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 težko ga je razumeti, še posebej težko ga razume nekdo, ki posluša prvič, 

 njegova izgovorjava glasov je spremenljiva, monotona ali z napačnimi poudarki 

zlogov ali besed. 

 

Potencialne druge težave, ki se lahko še pojavljajo z otroško apraksijo govora (OAG):  

 zapoznel jezikovni razvoj, 

 druge jezikovne težave pri izražanju, kot so npr. zamenjevanje vrstnega reda besed in 

težave priklica besed, 

 težave finomotorike/koordinacije, 

 povečana občutljivost (hipersenzitivnost) ali zmanjšana občutljivost (hiposenzitivnost) 

v ustni votlini (npr. ne mara umivanja zob ali hrustljave hrane, lahko da ne zmore 

prepoznati predmeta v ustih), 

 otroci z OAG ali drugimi govornimi težavami imajo lahko težave pri učenju branja, 

črkovanju ali pisanju. 

 

Otroci z razvojno apraksijo govora navadno bolje razumejo jezik kot pa so ga sposobni 

uporabljati pri izražanju (razumevanje je boljše od izražanja). Nekateri otroci z omenjeno 

motnjo imajo lahko tudi druge težave. To so lahko druge govorne težave, kot so npr. 

dizartrija, jezikovne težave v obliki šibkega besednega zaklada, nepravilna uporaba slovničnih 

pravil in druge težave pri organizaciji ustno posredovane informacije; lahko gre za težave z 

branjem, pisanjem, črkovanjem in težave pri matematiki, lahko se pojavijo težave 

koordinacije ali težave motoričnih spretnosti ter težave pri žvečenju in požiranju (NIDCD, b. 

d.). 

  

Dobro je vedeti, da otroška apraksija govora (OAG) ni motnja, ki bi jo otroci lahko enostavno 

prerastli. Pri mnogih razvojnih motnjah govora otroci pridobivajo glasove v nekem 

sistematičnem (značilnem) vrstnem redu, le počasneje. Pri otroški apraksiji govora (OAG) pa 

otroci ne sledijo značilnim vzorcem. Napredka ni brez rehabilitacije. Zdravilo za to motnjo ne 

obstaja, vendar pa se lahko z intenzivno in ustrezno rehabilitacijo (intervencijo) doseže 

precejšen napredek (ASHA, b. d. a.). 

 

Rehabilitacija: Raziskave kažejo, da so bolj uspešni tisti otroci z OAG, ki prejemajo pogoste 

terapije (3–5 x tedensko) in intenzivno obravnavo. Tisti otroci, ki imajo individualne terapije, 

kažejo boljše rezultate kot tisti, ki imajo skupinske terapije. Ko otrok napreduje, so lahko 

terapije manj pogoste in takrat je skupinska terapija lahko boljša izbira (ASHA, b. d. a.). 

 

Terapijo OGA je potrebno usmeriti na izboljševanje načrtovanja, zaporedja in koordinacijo 

mišičnih gibov, potrebnih za govor. Izolirane oz. posamezne vaje, ki so namenjene samo 

krepitvi ustnih mišic, ne bodo pomagale pri govoru. Poudariti je potrebno, da je OAG motnja 

koordinacije govora in ne moči (ASHA, b. d. a.). 

 

Pri rehabilitaciji otrok igra pomembno vlogo tudi logopedska masaža, kjer aktivno mehanično 

delovanje spremeni stanje mišic, živcev, krvnih žil in tkiv artikulacijskega sistema 

(Logopedski centar Lingua Logos, 2014). Govorna terapija temelji na artikulacijskem urjenju 

ali aktivnostih za razvoj fonološkega zavedanja. Artikulacijske vaje pomagajo okrepiti 

povezavo od možganov do govornega aparata. Vaje fonološkega zavedanja pomagajo otroku 

razviti zavest o glasovih v besedah, njihovih povezavah z besedami, posledično z besednim 

zakladom ter motoričnimi programi, ki so pomembni za pravilno artikulacijo teh besed 

(Logopedilište, 2015). 
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Za izboljševanje govora mora otrok vaditi govorjenje. Pridobivanje povratnih informacij od 

številnih čutov kot so taktilni in vizualni (npr. gledanje v ogledalu), kot tudi druge zvočne 

povratne informacije, so pogosto zelo koristne. S pomočjo teh multi-senzornih povratnih 

informacij lahko otrok lažje ponovi zloge, besede, stavke ali daljše izjave, kar pripomore k 

izboljšanju mišične koordinacije in zaporedja pri govoru (ASHA, b. d. a.). 

 

Nekateri otroci, pri katerih apraksija govor zelo otežuje, se lahko naučijo komuniciranja preko 

znakovnega jezika ali s pomočjo nadomestne in dopolnilne komunikacije (npr. prenosni 

računalnik, ki piše in/ali govori). Ko pa se govor izboljša, se lahko potreba po teh 

pripomočkih zmanjšuje, pa vendar se jih lahko še uporablja kot podpora govoru ali kot pomoč 

za hitrejše napredovanje otroka na višje in bolj kompleksne jezikovne ravni (ASHA, b. d. a.). 

 

Zelo pomembno je, da se vaje izvaja tudi doma. Družinskim članom se ponudi naloge, s 

katerimi pomagajo otroku napredovati, obenem pa ga tudi spodbujajo, da uporablja nove 

strategije v domačem oziroma drugem okolju. S tem otroku omogočimo in zagotavljamo 

optimalen napredek pri terapiji (ASHA, b. d. a.). 

 

Ena izmed pomembnih stvari je tudi ta, da se družinski člani zavedajo, da je za zdravljenje 

(rehabilitacija) apraksije govora potreben čas in predanost. Otroci potrebujejo veliko podpore 

iz okolja, ki jim pomaga, da se počutijo uspešne v komunikaciji (ASHA, b. d. a.). 

 

Kaufman Children's Center (b. d. a.) navaja zgodnje znake in simptome otroške apraksije 

govora (OAG): 

 Pri otroku je možno, da se prve besede sploh ne pojavijo. Slišati je mogoče le malo ali 

skoraj nič bebljanja (pomanjkanje soglasnikov – konzonantov),  gruljenja ali kazanja 

na predmete.  

 Otrok je sposoben odpreti ali zapreti usta, 'navlažiti' ustnici, izplaziti jezik, ga 

umakniti nazaj ter premikati levo in desno, medtem ko se hrani; lahko pa, da niso 

sposobni tega izvesti, ko to od njih zahtevamo.  

 Prve besede (približki prvih besed) se pojavijo pozno, okoli 18. meseca ali kasneje. 

Prav tako otrok zaostaja pri pridobivanju preprostega besedišča, ki bi ga pri dveh letih 

že mogel imeti usvojenega. 

 Gruljenje in kazanje na stvari se pojavlja tudi po 2. letu starosti. 

 Pomanjkanje soglasnikov; lahko uporablja le b, m, p, t, d, h.  

 Otrok zmore ponoviti vse soglasnike in samoglasnike (foneme) posamično. Težave pa 

nastanejo, če so fonemi združeni. Takrat je otrok navadno neuspešen. 

 Prozodija je neobičajna, včasih dela prevelike poudarke, včasih pa je govor povsem 

monoton. 

 S ponavljanjem se lahko govor spremeni ali povsem zamre. 

 Otrok lahko besede poenostavlja, in sicer tako, da izpušča soglasnike ali 

samoglasnike, in/ali jih nadomešča z drugimi, enostavnejšimi fonemi (soglasniki ali 

samoglasniki). 

 Posamezne besede so lahko dobro artikulirane (izgovorjene), pri izgovarjanju daljših 

stavkov pa lahko postanejo nerazumljive. 

 Razumevanje je navadno boljše od govora/izražanja. 

 Po 2. letu starosti še vedno nadomešča ostale besede s priljubljeno besedo ali zlogom. 

 Otrok se večinoma izraža s samoglasniki (vokali). 
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 Oralno motorični gibi ali izgovorjava soglasnikov/samoglasnikov je lahko 

nesigurna/nenatančna. 

 Izraža se eholalično, kar pomeni, da avtomatično ponavlja izgovorjene besede, stavke 

ali povedi, ki so lahko povsem pravilno izgovorjene, pogosto brez razumevanja. 

Vnovična uporaba besed ali kombinacija le-teh pa zahteva ogromno truda. 

 Lahko se pojavi odklonsko vedenje pri ponavljanju ali samostojnem govoru. 

 Izbrisi/zamenjava soglasnikov (konzonantov), samoglasnikov (vokalov) ali zlogov se 

lahko pojavi tako v besedi, stavku kot v besednih zvezah. 

 Distorzije ali zamenjave samoglasnikov (vokalov) se ne pojavljajo zaradi oralne 

motorične oslabelosti. 

 Sposobnost izgovarjanja jasnih besed, fraz ali povedi se lahko pojavi, čeprav se lahko 

pojavi težava posnemanja le-tega na ukaz/zahtevo. 

 Daljša in bolj kompleksna kot je beseda, težje jo izgovarja jasno. 

 Otrok poenostavlja govor s fonološkimi procesi. 

 Pozen govor s prej navedenimi karakteristikami ali napakami. 

 V splošnem je zmanjšan mišični tonus. 

 Zmanjšano je samozavedanje oralnih struktur in funkcij. 

 Prisotne so druge ovire pri fini motoriki. 

 

3. Pridobljena apraksija govora 

Pridobljena apraksija govora lahko prizadene osebo pri katerikoli starosti, čeprav je najbolj 

tipična pri odraslih. Nastane zaradi poškodb tistih delov možganov, ki so pomembne za 

govor. Prav zaradi tega lahko pride do izgube ali okvare obstoječih govornih sposobnosti. 

Motnja lahko nastane tudi zaradi posledic kapi, poškodbe glave, tumorja ali drugih bolezni, ki 

vplivajo na možgane. Pridobljena apraksija govora se lahko pojavlja skupaj z mišično 

oslabelostjo (ang. muscle weakness), ki vpliva na produkcijo govora (to motnjo imenujemo 

dizartrija) ali z jezikovnimi težavami, ki so posledica poškodb živčnega sistema (to motnjo 

imenujemo afazija) (NIDCD, b. d.). 

 

1.4.3.2 Dizartrija 

 

ASHA (b. d. b.) navaja, da je dizartrija motorična govorna motnja. Motnja nastane zaradi 

oslabitve mišic, ki so pomembne za govorno produkcijo ter oslabljenosti delovanja ustnic, 

jezika, glasilk in/ali diafragme (trebušne prepone). Tip in resnost dizartrije je odvisna od 

področja poškodbe živčnega sistema. 

 

Kaufman Children's Center (b. d. c.) pa navaja zelo podobno, in sicer, da je dizartrija 

nevrogena govorna motnja, povzročena zaradi nefunkcionalnosti ali poškodb živčevja 

govornih mišic (govorne muskulature) – jezika, ustnic, mehkega neba, obraznih mišic, grla. 

 

DijaLog-logopedski kabinet (b. d.) navaja, da je dizartrija motorična govorna motnja, ki 

povzroča težave dihanja, fonacije, artikulacije, resonance in prozodije. Je simptom 

nevroloških bolezni ali poškodbe centralnega ali perifernega živčnega sistema, ki vodi do 

šibkega, počasnega in neusklajenega mišičnega tonusa, ki posledično povzroči govorno 

motnjo. Dizartrija ni jezikovna motnja (kot je npr. afazija) ali kognitivna motnja (kot je npr. 

demenca), prav tako ni posledica strukturalnih abnormalnosti ali senzorične okvare. Je motnja 

govorne produkcije, vzrok pa je nevromotorična okvara. 

Pri osebi z dizartrijo lahko opazimo naslednje govorne znake/simptome (ASHA, b. d. b.): 
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 upočasnjen, spremenljiv ali 'mrmrajoč' govor, ki se ga težko razume,  

 počasen tempo govora,  

 hiter tempo govora, ki se sliši kot nespretno izražanje, 

 omejeni gibi jezika, ustnic in čeljusti, 

 abnormalna intonacija in ritem govora, 

 spremembe v kakovosti glasu, kot je npr. hripav ali zadihan glas/govor, ki zveni kot 

nazalni ali 'zadušljiv' govor. 

Do sedaj ni znanih podatkov o incidenci dizartrije pri splošni populaciji, saj je nabor možnih 

vzrokov, ki jo povzročajo, zelo velik (ASHA, b. d. b.). 

 

Tabela 15: Vzroki dizartrij (prirejeno po DijaLog – logopedski kabinet, b. d.; ASHA, b. d. b.) 

Vzroki dizartrij 

DijaLog – logopedski kabinet (b. d.) navaja:  

 cerebrovaskularne poškodbe,  

 travmatske poškodbe možganov,  

 možganski tumorji ali  

 dizartrije zaradi cerebralne paralize. 

ASHA (b. d. b.) pa navaja še druge vzroke:  

Dizartrija nastane zaradi poškodbe 

možganov. To se lahko pojavi ob rojstvu, kot 

sta npr. cerebralna paraliza ali mišična 

distrofija, lahko pa se pojavi kasneje v 

življenju zaradi enega od spodaj naštetih 

stanj, ki vključujejo živčni sistem: 

 kap,  

 poškodba možganov,  

 tumorji, 

 Parkinsonova bolezen,  

 amiotrofična lateralna skleroza 

(ALS),  

 Huntingonova bolezen,  

 multipla skleroza. 

 

Omerza (1972) pojasnjuje, da so dizartrije govorne in glasovne motnje, povzročene zaradi 

težkih bolezni ali poškodb določenih delov osrednjega živčnega sistema (CŽS). Navzven se 

kažejo različno, odvisno od tega, kateri del možganov je prizadet. Razlikujemo več vrst 

dizartrij, in sicer:   

 kortikalna: je posledica nepravilne funkcije motoričnih predelov možganske skorje. 

Navzven se kaže kot prehiter ali prepočasen govor, izreka pa je pri večini glasov 

neprecizna in neizrazita.  

 ekstrapiramidalna: nastane zaradi poškodb ali različnih bolezni (Littlova, Athetosa, 

Choreja, preležan encephalitis, vnetje možganov ipd.). 

 cerebralna: je bolezen malih možganov (večkrat multipla skleroza). Navzven se kaže 

kot skandiran govor in slabša izreka (neusklajenost gibov govoril).  

 bulbarna: je obolenje jeder motoričnih živcev, ki otežuje izreko vseh glasov in 

povzroča monoton govor.  

 psevdobulbarna: navzven se kaže kot motnja dihanja, v izreki in v tvorbi glasu ter tudi 

kot težava z uskladitvijo gibov govoril. 

 

McCaffrey (b. d.) pa deli dizartrije še na druge načine: spastična, hiperkinetična, 

hipokinetična, ataksična, flakcidna, mešana. 
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Tabela 16: Različne vrste dizartrij in značilnosti (McCaffrey, b. d.) 

Tip dizartrije Mesto 

poškodbe 

Fonacija Resonanca Prozodija Artikulacija/govor 

Spastična Piramidaln

i trakt 

Hripava, 

napeta, 

zadušena 

fonacija, 

nizka 

intonacija s 

premori 

Hipernazalnost

,  ki ne 

povzroča 

nosne emisije 

Izbruhi 

glasnega 

govora 

Zmanjšan razpon 

gibanja, moči jezika, 

hitrosti govora;  

podaljšanje trajanja 

besed in zlogov.  

Hiperkinetična 

(povezana z 

nehotenimi gibi) 

Bazalni 

gangliji  

Hripava, 

napeta, 

zadušena 

fonacija; 

možen 

pojav 

glasovnih 

premorov, 

povezanih z 

distonijo. 

Pogosta 

hipernazalnost 

/ Prekrivanje hotenih 

in nehotenih gibov 

pri govoru;  

govor je lahko 

popolnoma 

nerazumljiv ali pa je 

zaznati le blago 

težavo v govoru.  

Hipokinetična 

(povezana s 

Parkinsonovo 

boleznijo) 

Bazalni 

gangliji 

(substantia 

nigra) 

Hripavost, 

zmanjšana 

jakost glasu 

(tih glas) in 

razumljivost 

govora 

Možna 

hipernazalnost 

Monoton 

govor; 

lahko 

prihaja tudi 

do palilalije 

(ponavljanja 

zlogov) 

 

Težave v začenjanju 

hotenega govora, 

bradikinezija: 

zmanjšana hitrost 

gibanja mišic, zelo 

počasen govor, lahko 

tudi 'zamrzovanje 

govora', nenatančna 

izgovorjava 

soglasnikov; lahko 

tudi pospešen govor s 

kratkimi premori.  

Ataksična Mali 

možgani 

Hripavost, 

velika 

variabilnost 

glasnosti, 

eksplozivni 

govor 

Možna 

hipernazalnost 

(ni pogosta) 

Enak in 

prekomeren 

poudarek na 

vseh zlogih; 

se ustavlja 

po vsakem 

zlogu 

Zelo nerazločen 

govor; počasnost in 

nenatančnost v 

razponu, sili, času in 

smeri 

artikulacijskega 

gibanja 

Flakcidna Spodnji 

motorični 

nevron 

2 možnosti: 

lahko je 

glas hripav 

in tih, lahko 

je zadihan 

in tih  

Možna 

hipernazalnost 

Monoton 

govor 

/ 

Mešana 

(spastično-

flakcidna) 

Spodnji in 

zgornji 

motorični 

nevron 

Značilnosti variirajo glede na to, kateri motorični nevron je bolj 

poškodovan. Če je bolj poškodovan zgornji motorični nevron, bo 

glas hripav. V primeru poškodbe spodnjega motoričnega nevrona, bo 

glas zadihan.  
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Kaufman Children's Center (b. d. c.) omenja in opisuje flakcidno dizartrijo, pri kateri je oralna 

muskulatura šibka (pareza), ali pa je prisoten pomembno šibkejši mišični tonus. V nekaterih 

primerih je lahko tudi paraliza. Otroci s to motnjo imajo navadno težave s sesanjem, 

žvečenjem in požiranjem. Prav tako se lahko dalj časa veliko slinijo. Pogosto se jim lahko 

sproži refleks bruhanja (ang. gag) ali se pričnejo dušiti. 

 

DijaLog – logopedski kabinet (b. d.) navaja simptome, in sicer:  

 glasen, tih, počasen govor,  

 veliko mrmljanja,  

 omejeni so premiki čeljusti, jezika in ustnic, 

 intonacija in ritem govora sta neobičajna,  

 prisotna je nazalnost v govoru,  

 hripavost,  

 strah pred aspiracijo, saj je slabša kontrola slinjenja, 

 žvečenje in požiranje je oteženo, 

 napake v govoru so sistematične in predvidljive, niso odvisne od počutja,  

 od artikulacijskih napak se največ pojavljajo distorzije in omisije.  

 

Dizartričen govor se sliši kot šibak, »mehek«, popačen ali nenatančen. Otroci z dizartrijo 

imajo navadno težave pri sesanju, žvečenju, včasih tudi pri požiranju. Tekom terapije 

potrebujejo vaje za raztezanje govoril (oralno-motorične vaje), tonusa, vaje za moč in dihanje 

(Kaufman Children's Center, b. d. c.). 
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2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

2.1 CILJ 

 

Cilj raziskave je ugotoviti povezanost artikulacijskih in fonoloških motenj s procesiranjem 

taktilnih, vestibularnih, proprioceptivnih, slušnih, oralnih in vidnih senzornih dražljajev. 

 

2.2 HIPOTEZE 

 

H1: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov taktilnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj.  

 

H2: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov vestibularnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj. 

 

H3: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov proprioceptivnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj. 

 

H4: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov slušnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj. 

 

H5: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov oralnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj. 

 

H6: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov vidnih disfunkcij kot skupina brez teh motenj. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1 VZOREC 

 

Vzorec zajema 61 otrok, starih od 4,5 (tj. 54 mesecev) do 6 let in 8 mesecev (tj. 80 mesecev), 

ki so v času raziskave obiskovali zadnjo starostno skupino v posameznem vrtcu.   

 

Med njimi je 33 otrok brez artikulacijskih in/ali fonoloških motenj, ki predstavljajo kontrolno 

skupino ter 28 otrok z artikulacijskimi in/ali fonološkimi motnjami, ki predstavljajo 

eksperimentalno skupino. 

 

Kriterij za določitev eksperimentalne skupine (prisotnost artikulacijskih in/ali fonoloških 

motenj) predstavljajo:  

 tisti otroci, ki so imeli v seštevku artikulacijskih in fonoloških motenj 3 ali več napak, 

 tudi tisti otroci, ki so imeli eno artikulacijsko in eno fonološko motnjo (skupni 

seštevek 2). 

Vsi ostali, ki zgornjima kriterijema niso ustrezali, predstavljajo kontrolno skupino (tj. skupino 

brez artikulacijskih in/ali fonoloških motenj). 

 

Tabela 17: Frekvence in frekvenčni odstotki respondentov glede na spol, starost in število 

otrok v družini 

  

kontrolna skupina 

eksperimentalna 

skupina skupaj 

 

  N % N % N 

spol 
moški 13 39,4 % 13 46,4 % 26 

ženski 20 60,6 % 15 53,6 % 35 

starost 

od 4,5 do 5,5 let  14 42,4 % 15 53,6 % 29 

od 5 let 7 mesecev 

do 6 let 8 mesecev 19 57,6 % 13 46,4 % 32 

število 

otrok v 

družini 

en otrok 2 6,1 % 4 14,3 % 6 

dva otroka 22 66,7 % 14 50,0 % 36 

trije ali več otrok 9 27,3 % 10 35,7 % 19 

skupaj   33 100,0 % 28 100,0 % 61 

 

Tabela 8 prikazuje število preučevanih respondentov glede na spolno strukturo, starost in 

število otrok v družini. Glede na dane podatke ugotavljamo, da sta si kontrolna in 

eksperimentalna skupina podobni po omenjenih parametrih (kontrolnih spremenljivkah), ki so 

pomembni za razvoj govora in jezika. 

 

Vzorec respondentov glede na spol predstavlja v kontrolni skupini 13 moških in 20 žensk, 

medtem ko je v eksperimentalni skupini prav tako 13 moških ter 15 žensk. V kontrolni 

skupini je tako 39,4 % moških, medtem ko jih je v eksperimentalni skupini 46,6 %. V 

kontrolni skupini je 60,6 % žensk, v eksperimentalni pa je ta odstotek nižji, in sicer 53,6 %. 

Število respondentov glede na spol je v obeh skupinah podobno. 

 

Vzorec glede na starost otrok je med skupinama prav tako podoben. V kontrolni skupini je 

mlajših respondentov 42,4 %, v eksperimentalni skupini pa samo eden več (tj. 53,6 %). 
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Starejša starostna skupina otrok kaže, da je v kontrolni skupini 19 respondentov (tj. 57,6 %), 

medtem ko je v eksperimentalni skupini le 6 respondentov manj. Vzorec je glede na starost 

otrok prav tako podoben.  

 

Glede na število otrok v družini je nekaj več odstopanj, zato so kategorizirani v 3 skupine, in 

sicer: na družine, ki imajo samo enega otroka, dva otroka ali tri otroke in več. Največ 

respondentov je v kontrolni skupini, in sicer pod kategorijo, kjer imajo v družini dva otroka 

(22 primerov otrok). V kontrolni skupini je prav tako največ primerov tistih otrok, ki imajo 

vsaj še enega brata ali sestro (14 primerov otrok).  

 

Ker sta si tako kontrolna, kot tudi eksperimentalna skupina v vseh parametrih podobni, 

smatramo, da morebitne razlike v procesiranju ne izvirajo iz zaznanih razlik v kontrolnih 

spremenljivkah.  

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

 

Kriterijska spremenljivka: 

 

 ARTIKULACIJSKA MOTNJA IN/ALI FONOLOŠKA MOTNJA je vsota: 

o artikulacijskih in  

o fonoloških motenj. 

 

 ARTIKULACIJSKA MOTNJA je vsota:  

o omisije,  

o substitucije,  

o distorzije. 

 

 FONOLOŠKA MOTNJA je vsota:  

o brisanja zloga,  

o podvojitve,  

o epenteze,  

o brisanja klastra,  

o substitucije klastra,  

o koalescence,  

o druge fonološke in neopredeljene motnje. 

 

Kontrolne spremenljivke:  

 SPOL OTROKA: naravni spol M/Ž 

 STAROST OTROKA: dopolnjena starost v mesecih 

 SOROJENCI: število otrok v družini 
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Odvisne spremenljivke:  

 

1. Znaki taktilne disfunkcije predstavljajo: hipersenzitivnost na dotik (taktilna obramba), 

hiposenzitivnost na dotik, slabo taktilno zaznavanje in razločevanje. 

1.1 Hipersenzitivnost na dotik je vsota naslednjih postavk: 1.1.1 ob rahlem, 

1.1.2 kot otrok, 1.1.3 strah ga je, 1.1.4 prestraši se, 1.1.5 iz strahu, 1.1.6 upira se, 1.1.7 

ne mara poljubov, 1.1.8 dežne kapljice, 1.1.9 ne mara se, 1.1.10 ne mara nositi, 1.1.11 

izogiba se, 1.1.12 izogiba se, 1.1.13 občuti stisko, 1.1.14 pretirano jé, 1.1.15 ne mara, 

1.1.16 upira se, 1.1.17 je zelo izbirčen, 1.1.18 noče hoditi bos. 

1.2 Hiposenzitivnost na dotik je vsota naslednjih postavk: 1.2.1 vseskozi se, 

1.2.2 se ne zaveda, 1.2.3 ne motijo, 1.2.4 se ne zaveda, 1.2.5 lahko se, 1.2.6 rad daje, 

1.2.7 med igro, 1.2.8 stalno se, 1.2.9 vedno poišče, 1.2.10 zelo uživa, 1.2.11 hrepeni, 

1.2.12 rad ima. 

2. Znaki vestibularne disfunkcije predstavljajo: hipersenzitivnost na gibanje (preobčutljivost), 

hiposenzitivnost na gibanje (premalo občutljiv), šibkejši mišični tonus in/ali koordinacija. 

2.1 Hipersenzitivnost na gibanje (preobčutljivost) je vsota naslednjih postavk: 

2.1.1 se izogiba, 2.1.2 raje izvaja, 2.1.3 izogiba se, 2.1.4 fizično se, 2.1.5 se boji, 2.1.6 

je prestrašen, 2.1.7 boji se, 2.1.8 prestraši se, 2.1.9 kot dojenček, 2.1.10 lahko se, 

2.1.11 hitro izgubi, 2.1.12 hitro izgubi, 2.1.13 boji se, 2.1.14 izogiba se. 

2.2 Hiposenzitivnost na gibanje (premalo občutljiv) je vsota naslednjih 

postavk: 2.2.1 je v nenehnem, 2.2.2 želi si, 2.2.3 rad ima, 2.2.4 lahko se, 2.2.5 vedno 

skače, 2.2.6 rad ima, 2.2.7 s telesom, 2.2.8 rad ima.  

3. Znaki proprioceptivne disfunkcije predstavljajo: obnašanje pri iskanju senzoričnih 

dražljajev, težave z oceno gibanja.  

3.1 Obnašanje pri iskanju senzoričnih dražljajev je vsota naslednjih postavk: 

3.1.1 išče, 3.1.2 pri hoji, 3.1.3 ko sedi, 3.1.4 grize, 3.1.5 rad ima, 3.1.6 rad ima, 3.1.7 

obožuje, 3.1.8 prekomerno, 3.1.9 rad dela, 3.1.10 pogosto, 3.1.11 lahko več, 3.1.12 

podnevi, 3.1.13 rad poriva, 3.1.14 rad skače, 3.1.15 grize svinčnike. 

3.2 Težave z oceno gibanja so vsota naslednjih postavk: 3.2.1 težko, 3.2.2 

pisni, 3.2.3 zdi se, 3.2.4 napačno, 3.2.5 ne razume, 3.2.6 zdi se, 3.2.7 pri igri.  

4. Znaki slušne disfunkcije (brez diagnosticiranih težav s sluhom) predstavljajo: 

hipersenzitivnost na zvok (slušna obramba), hiposenzitivnost na zvok (premalo občutljiv).   

4.1 Hipersenzitivnost na zvok (slušna obramba) je vsota vseh naslednjih 

postavk: 4.1.1 zmotijo ga zvoki, 4.1.2 boji se zvoka, 4.1.3 motijo ali, 4.1.4 motijo ga, 

4.1.5 pogosto prosi, 4.1.6 ob glasnih.   

4.2 Hiposenzitivnost na zvok (premalo občutljiv) je vsota vseh naslednjih 

postavk: 4.2.1 pogosto se, 4.2.2 rad ima, 4.2.3 zdi se, 4.2.4 zdi se, 4.2.5 izgleda, 4.2.6 

pogosto, 4.2.7 kot otrok, 4.2.8 večkrat. 

5. Znaki oralne disfunkcije predstavljajo: hipersenzitivnost na oralen vnos hrane (oralna 

obramba), hiposenzitivnost na oralen vnos hrane (premalo občutljiv).  

5.1 Hipersenzitivnost na oralen vnos hrane (oralna obramba) je vsota naslednjih 

postavk: 5.1.1 je izbirčen jedec, 5.1.2 v zadnjih, 5.1.3 včasih se, 5.1.4 ima težave s sesanjem, 

5.1.5 se upira, 5.1.6 lahko je, 5.1.7 noče polizati, 5.1.8 ne mara, 5.1.9 izogiba se.  
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5.2 Hiposenzitivnost na oralen vnos hrane (premalo občutljiv) je vsota naslednjih 

postavk: 5.2.1 lahko liže, 5.2.2 raje ima, 5.2.3 pretirano se slini, 5.2.4 pogosto žveči, 5.2.5 

celotno otroštvo, 5.2.6 daje občutek, 5.2.7 hrana, 5.2.8 rad ima. 

6. Znaki vidne disfunkcije (brez diagnosticiranih težav z vidom) predstavljajo: 

hipersenzitivnost na vidne dražljaje (prekomerna odzivnost), hiposenzitivnost na vidne 

dražljaje. 

 6.1 Hipersenzitivnost na vidne dražljaje je vsota naslednjih postavk: 6.1.1 občutljiv, 

6.1.2 ima težave, 6.1.3 v prostoru, 6.1.4 ima težave, 6.1.5 menca, 6.1.6 izogiba se, 6.1.7 rad 

se. 

 6.2 Hiposenzitivnost na vidne dražljaje je vsota naslednjih postavk: 6.2.1 težko najde, 

6.2.2 težko kontrolira, 6.2.3 težko razlikuje, 6.2.4 pritožuje, 6.2.5 težave ima, 6.2.6 zamenjuje, 

6.2.7 težko presoja. 

 

Vsebina posamezne spremenljivke je definirana z vprašalnikom, ki je v prilogi. 

 

3.3 INSTRUMENTARIJ 

 

Instrumentarij je razdeljen na dva dela; prvi del predstavlja vprašalnik za starše o motnjah 

senzoričnega procesiranja pri njihovih otrocih, drugi del pa predstavlja artikulacijski test. 

 

Vprašalnik za starše zajema osnovne podatke o otroku: spol otroka, starost otroka, število 

otrok v družini ter Vprašalnik o senzoričnih dražljajih pri otroku, ki je prirejen iz angleške 

različice Motnje senzoričnega procesiranja: znaki in simptomi disfunkcij (Sensory Processing 

Disorder Checklist: Signs and Symptoms of Dysfunction). Originalni vprašalnik je prosto 

dostopen na spletni strani http://www.sensory-processing-disorder.com/sensory-processing-

disorder-checklist.html. Primarno je sestavljen iz 9 področij, ki se delijo na podpodročja, in 

sicer: taktilne, vestibularne, proprioceptivne, slušne, oralne, olfaktorne, vidne disfunkcije, 

disfunkcije slušno-jezikovnega procesiranja, disfunkcije socialnega, emocionalnega, igralnega 

ter samoregulativnega področja. 

 

Vprašalnik je prvotno namenjen staršem in strokovnjakom, da postanejo pozorni na posebne 

znake in disfunkcije senzorične obdelave pri otroku. Vprašalnik se nikakor ne uporablja kot 

absolutni diagnostični kriterij oziroma kot označevanje otrok z motnjo senzornega 

procesiranja.  

 

Starši so izpolnjevali le določene prirejene in prevedene postavke iz 6 različnih področij, in 

sicer iz:  

 

1. taktilne disfunkcije, ki se razdeli na:  

 hipersenzitiven na dotik,  

 hiposenzitiven na dotik,  

 skupno vsebuje 30 trditev.  

 

2. vestibularne disfunkcije, ki se razdeli na: 

 hipersenzitiven na gibanje,  

 hiposenzitiven na gibanje,  

 skupno vsebuje 22 trditev.  

http://www.sensory-processing-disorder.com/sensory-processing-disorder-checklist.html
http://www.sensory-processing-disorder.com/sensory-processing-disorder-checklist.html
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3. proprioceptivne disfunkcije, ki se razdeli na:  

 obnašanje pri iskanju senzoričnih dražljajev,  

 težave z oceno gibanja, 

 skupno vsebuje 22 trditev.  

 

4. slušne disfunkcije, ki se razdeli na:  

 hipersenzitiven na zvok, 

 hiposenzitiven na zvok,  

 skupno vsebuje 14 trditev. 

 

5. oralne disfunkcije, ki se razdeli na:  

 hipersenzitiven na oralen vnos hrane,  

 hiposenzitiven na oralen vnos hrane, 

 skupno vsebuje 17 trditev.  

 

6. vidne disfunkcije, ki se razdeli na:  

 hipersenzitiven na vidne dražljaje,  

 hiposenzitiven na vidne dražljaje, 

 skupno vsebuje 14 trditev. 

 

Artikulacija in fonološki procesi otrok so bili preverjani s pomočjo testa, avtorice Bojane 

Globačnik (1999), imenovanega Ocena artikulacije govora. Test ugotavlja izreko 

posameznega glasu v začetnem (inicialnem), sredinskem (medialnem) ter končnem (finalnem) 

položaju (npr. za glas C: copati–vilice–lonec). Ocena artikulacije je podana na nivoju 

posameznega glasu slovenskega jezika (izključno tarčni oziroma preverjani glasovi).  

 

Kot navaja Globačnikova (1999), ima test nekaj glavnih pomanjkljivosti in moramo biti 

previdni pri dokončnih sklepih o načinu izreke. Nekdo lahko glas v testni situaciji izgovarja 

pravilno, lahko pa je v drugi situaciji izreka napačna ali obratno. Test ugotavlja foneme na 

ravni besede v treh pozicijah, ampak ker je pogovorni jezik bolj slikovit in kompleksen, nanj 

deluje tudi več dejavnikov, kar pomeni, da so lahko testne besede, ki jih preizkušamo, mnogo 

manj kompleksne kot katere druge. Zato ta ocena artikulacije prikazuje stanje tistih glasov, ki 

so na seznamu, ne moremo pa sklepati, kako se bo izgovorjeni glas razvijal. Prav tako 

moramo kot logopedi biti pozorni pri nekaterih motnjah, kot je npr. apraksija govora, saj pri 

teh nastopa nestalna produkcija glasov. To pomeni, da lahko posamezniki določen glas enkrat 

pravilno izgovorijo, drugič pa napačno (Globačnik, 1999). 

 

V nadaljevanju so analizirani tudi fonološki procesi na nivoju besede. Fonološki procesi so 

glede na avtorja Lowe-ja (2010) razdeljeni na sledeče podkategorije: brisanje zloga, 

podvojitev, epenteza, brisanje klastra, substitucija klastra, koalescenca. Dodani sta še dve 

podkategoriji, in sicer: druge fonološke in neopredeljene motnje, vpliv narečja ter število 

besed, ki jih otrok ni povedal. Zadnji dve podkategoriji nista vplivali na zaključevanje 

rezultatov, zato niso natančneje obravnavani v raziskavi. S tem kriterijem je pregledan isti 

izgovorjeni material artikulacijskega testa.  

 

Poudarjam, da test Ocena artikulacije govora: priloga 1 – zaporedje uporabe slik, 

tripozicijska lega, primarno ne vsebuje analiziranja fonoloških procesov. Pod kategorijo 

»substitucija« so tako umeščeni vsi »procesi sistema« za posamezen tarčni (preverjan) glas po 

principu testa Globačnikove. Za analizo fonoloških procesov je zgolj uporabljen izgovorni 
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material artikulacijskega testa in ocenjen glede na strukturo fonoloških motenj po Lowe-ju 

(2010). Za analizo fonoloških procesov sicer obstajajo tudi drugi testi, vendar je bil zaradi 

priročnosti uporabljen enak testni material. 

 

3.4 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

 SPOL: naravni spol M/Ž 

 STAROST: izražena v mesecih 

 ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI: se prešteje 

 ARTIKULACIJSKA MOTNJA se prešteje (prisotno (1)/odsotno (0)): 

o na nivoju posameznega preverjanega (tarčnega) glasu slovenskega jezika po testu 

avtorice Bojane Globačnik, Ocena artikulacije govora (npr. omisija, substitucija, 

distorzija),  

 FONOLOŠKA MOTNJA se prešteje (prisotno (1)/odsotno (0)): 

o na nivoju besede (fonološki procesi), in sicer: brisanje zloga, podvojitev, epenteza, 

brisanje klastra, substitucija klastra, koalescenca, druge fonološke motnje in 

neopredeljene motnje, vpliv narečja, število besed, ki jih otrok ni povedal.  

 OSTALE POSTAVKE: taktilne, vestibularne, proprioceptivne, slušne, oralne in vidne 

disfunkcije se vrednoti s prisotno (1)/odsotno (0). 

 

3.5 NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

Raziskava se je izvajala v dveh različnih vrtcih, v znanem, prijaznem in enakem okolju za vse 

otroke. Starši so pred raziskavo podpisali pisno dovoljenje o vključitvi svojega otroka v 

raziskavo, ki je anonimna (niso se zbirala imena, priimki in naslovi otrok). 

 

V vrtce je bilo razdeljenih 240 vprašalnikov skupaj s soglasji. Vrnjenih je bilo 73 soglasij in 

izpolnjenih vprašalnikov, vendar je v raziskavo vključenih le 61 vprašalnikov, saj je bila 

starost otrok na 11 soglasjih in vprašalnikih neustrezna. Pri 1 primeru pa se je zgodilo, da 

otrok, kljub pridobljenemu soglasju in izpolnjenem vprašalniku, ni želel sodelovati pri 

testiranju. Ostali vprašalniki in/ali soglasja niso bili vrnjeni, v nekaterih primerih pa so bili 

nepopolno izpolnjeni.  

 

Vprašalnike smo zbirali od junija do sredine septembra 2015. Zbiranje je bilo zahtevno, saj je 

zahtevalo veliko fleksibilnosti, časa in potrpljenja.  

Raziskava je bila izvajana v dveh delih:  

1. Vzgojiteljice so staršem otrok predložile soglasja za sodelovanje njihovih otrok v 

raziskavo ter vprašalnika o osnovnih podatkih in o senzoričnih dražljajih pri otroku. 

Soglasje in vprašalnika so starši izpolnili doma ter ga nato vrnili vzgojiteljicam. 

 

Izpolnjevanje vprašalnika je trajalo približno 15 minut. Starši so imeli na voljo sprejemljiv 

čas in okolje za izpolnjevanje. Izpolnjevanje vprašalnika je najbolj primerno za starše, saj 

le-ti najbolje poznajo akcije in reakcije otroka.  

 

2. Artikulacijsko oceno na nivoju posameznega glasu in na nivoju besede sem s testiranjem 

in opazovanjem pridobila sama. S pomočjo testa Zaporedje uporabe slik (tripozicijska 

lega) sem izvedla artikulacijsko oceno posameznega otroka na nivoju posameznega glasu 
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(preverjanje artikulacijskih motenj tarčnih glasov) ter na nivoju fonoloških procesov. 

Moteno izgovorjavo otrok posameznih besed sem označila in ortografsko zapisala v 

posebej pripravljeno preglednico (glej Priloga 7.3).  

 

Vrednotenje spremenljivk je potekalo v 3 korakih: 

1. V prvem sklopu so bili izpisani spol, starost in število otrok v družini. Nato je bilo sešteto 

število posameznih disfunkcij na vprašalniku, ki so ga izpolnjevali starši. Vsota 

posamezne disfunkcije je vpisana v preglednico.  

 

2. V drugem sklopu je bilo pregledano število artikulacijskih napak tarčnih (preverjanih) 

glasov, ki jih je naredil posamezen otrok. V preglednici so vpisani seštevki omisij, 

substitucij in distorzij tarčnih glasov v posameznem sklopu besed za posameznega otroka 

(npr. za glas /c/ je preverjan sklop besed: copati–vilice–lonec). 

 

3. V tretjem sklopu je celoten test še enkrat pregledan s fonološkega vidika. Predhodno 

ortografsko zapisane besede, ki niso sovpadale s pričakovano izgovorjavo preverjane 

besede, so umeščene v podkategorije fonoloških motenj, kjer so preštete ter vpisane v 

končno preglednico. V kolikor katere od fonoloških motenj niso mogle biti umeščene v 

dano kategorijo, so umeščene pod »druge fonološke in neopredeljene motnje«. Preštete so 

tudi narečne besede, ki pa niso točkovane kot motnja. Pod fonološke motnje niso 

točkovani oziroma umeščeni že predhodno analizirani tarčni (preverjani) glasovi, ki so že 

opredeljeni kot artikulacijske napake.  

 

Na ta način je bilo pridobljeno skupno število artikulacijskih in fonoloških napak pri 

posameznem otroku pri izreki 60-ih besed.  

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki so obdelani s pomočjo programa Excel in SPSS – verzija 18. Uporabljala sem 

parametre opisne statistike, ki so povprečja, odkloni ter odstotki. Za preverjanje pomena 

razlik med dvema skupinama in testiranje hipotez sem uporabljala analizo variance.  

Hipoteze so sprejete na nivoju 5 % tveganja Podatki so prikazani s tabelami in grafi ter 

interpretirani. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

 

Tabela 18: Globalni pregled disfunkcij kontrolne in eksperimentalne skupine 

  kontrolna skupina 

eksperimentalna 

skupina   

  M SD N M SD N 

maksimalno 

število točk v 

testu 

Taktilne disf. 2,18 2,35 33 2,46 2,90 28 30 

Vestibularne disf. 3,33 2,34 33 3,50 2,53 28 22 

Proprioceptivne disf. 2,64 2,21 33 1,64 1,85 28 22 

Slušne disf. 1,39 1,68 33 1,18 1,44 28 14 

Oralne disf. 1,91 1,61 33 1,25 1,24 28 17 

Vidne disf. 0,88 1,24 33 0,50 0,64 28 14 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz disfunkcij kontrolne in eksperimentalne skupine 

Tabela 18 in Graf 1 prikazujeta podatke posameznih disfunkcij glede na kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Rezultati prikazujejo, da ima kontrolna skupina manj taktilnih 

disfunkcij (M = 2,18) kot eksperimentalna skupina (M = 2,46). Obenem pa standardna 

deviacija nakazuje večjo homogenost kontrolne skupine (SD = 2,35) kot eksperimentalne (SD 

= 2,90), kar pomeni, da ima slednja večje odmike od povprečja.  
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O podobnih ugotovitvah razlagajo tudi Takarae, Luna, Minshew in Sweeny (v Tung, Lin, 

Hsieh, Chen, Huang in Wang, 2013), ki menijo, da so senzorne in motorične izkušnje temelj 

govornega razvoja. Prav zato pa naj bi imelo veliko majhnih otrok z govorno motnjo slabše 

izražene funkcije taktilnega senzornega sistema, kot tudi vestibularnega in proprioceptivnega 

sistema, v primerjavi z otroki brez artikulacijskih motenj. Vendar avtorji ne opredeljujejo 

natančne starosti otrok, ki naj bi tovrstne disfunkcije imeli.  

 

Razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino se kaže tudi na področju vestibularnih 

disfunkcij, pri čemer ima kontrolna skupina z M = 3,33 manj znakov omenjenih disfunkcij kot 

eksperimentalna skupina z M = 3,50. Razlike so resda minimalne, zato bi bilo potrebno pri 

ponovnem raziskovanju razmišljati o večjem vzorcu respondentov. Hkrati pa standardna 

deviacija obeh skupin nakazuje manjšo homogenost obeh skupin, tako kontrolne (SD = 2,34) 

kot tudi eksperimentalne skupine (SD = 2,53), saj so odmiki od povprečja pri obeh skupinah 

večji. Rezultati kažejo, da otroci v vzorcu, ki imajo na področju vestibularnih disfunkcij več 

težav, npr. se ne želijo gugati na gugalnici, peljati po toboganu, imajo težave pri vožnji s 

kolesom, pri skakanju, poskakovanju ali držanju ravnotežja, se izogibajo hitrih vrtljajev ali 

povsem nasprotno, da so v nenehnem gibanju, veliko stresajo roke/noge med sedenjem, imajo 

radi, da se jih vrže v zrak ipd., imajo več artikulacijskih in/ali fonoloških motenj. Pa vendar 

sta rezultata vestibularnih disfunkcij med kontrolno in eksperimentalno skupino dokaj blizu in 

zato ne prikazujejo večjih odstopanj med skupinama. V literaturi sicer Kremžar in Petelin 

(2000) navajata, da naj bi imeli tisti otroci, ki imajo težave na področju vestibularnega 

sistema, tudi več motenj na področju šolskih dejavnosti (branje, risanje, prerisovanje s table). 

Pihlar (2000) pa dodaja, da se kažejo težave tudi na področju procesiranja slušnih informacij, 

obenem pa se kažejo motnje na govornem in jezikovnem področju.  

 

Minimalne razlike med skupinama se kažejo tudi na področju slušnih disfunkcij (kontrolna 

skupina: M = 1,39, eksperimentalna skupina: M = 1,18). Največje odstopanje med skupinama 

se kaže pri proprioceptivnih disfunkcijah, z razliko med povprečnima vrednostima za kar 1. 

Homogenost skupin proprioceptivnih in slušnih disfunkcij je bolj enotna kot na ostalih 

področjih.  

 

Rezultati v nadaljevanju kažejo, da ima eksperimentalna skupina manj ostalih disfunkcij 

(proprioceptivnih, slušnih, oralnih, vidnih) kot kontrolna. Za določene skupine disfunkcij je 

sicer možno, da prikazujejo dejansko število disfunkcij pri danem vzorcu otrok, spet pri 

drugih pa so lahko vzroki (glede na ostale raziskave) za tovrstne rezultate tudi drugje. V 

splošnem lahko rečemo, da so starši vprašalnik nenatančno izpolnjevali, da je vprašalnik za 

tovrstno populacijo otrok premalo diskriminativen (občutljiv) ali pa je vzorec premajhen. V 

nadaljevanju so vzroki rezultatov posameznih disfunkcij še natančneje opisani.  

 

Izkazalo se je, da je bilo zabeleženo več znakov proprioceptivnih disfunkcij pri otrocih v 

kontrolni skupini, kar pomeni, da ni nujno, da bodo imeli tisti otroci, ki grizejo ali sesajo 

prste, pokajo členke na rokah, škripajo z zobmi, grizejo svinčnike, slamice ali rokave na 

majicah, ki topotajo z nogami ob tla pri hoji, ali tisti, ki težko nadzorujejo pritisk med 

pisanjem, napačno presojajo težo predmetov ipd., artikulacijske in/ali fonološke motnje, saj je 

več takih otrok, ki tovrstne disfunkcije imajo, pa kljub temu predstavljajo kontrolno skupino 

oziroma skupino, ki nima motenj artikulacije ali fonoloških motenj.  

 

Pri slušnih disfunkcijah je zadeva dokaj podobna, saj imajo ponovno otroci iz kontrolne 

skupine več znakov disfunkcij kot pa otroci, ki imajo motnje artikulacije in/ali fonološke 

motnje. Povprečje disfunkcij kontrolne skupine znaša M = 1,39, medtem ko povprečje 
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eksperimentalne skupine znaša M = 1,18. Rezultata sta si dokaj blizu, kar nakazuje, da imajo 

slušne disfunkcije tako tisti otroci, ki nimajo artikulacijskih in/ali fonoloških motenj, kot tudi 

tisti, ki omenjene motnje imajo.  

 

Presenetljiv rezultat je opažen pri oralnih disfunkcijah, pri čemer ima kontrolna skupina več 

omenjenih disfunkcij kot eksperimentalna skupina, obenem pa je standardna deviacija 

eksperimentalne skupine pri omenjeni disfunkciji popolnoma homogena (SD = 1,24), pri 

kontrolni pa so odkloni od povprečja večji. Glede na vprašalnik bi to pomenilo, da imajo 

otroci brez artikulacijskih in/ali fonoloških motenj več težav na področju sesanja, žvečenja, 

požiranja, bolj se bojijo obiska zobozdravnika, se bolj pritožujejo zaradi okusa zobne paste, 

večkrat žvečijo lase, srajco ali prste, večkrat dajejo predmete v usta in podobno. Ti rezultati 

lahko nakazujejo na dejansko stanje vzorca otrok, lahko pa je vzrok za tovrstne podatke tudi 

drugje. Možno je, da so starši vprašalnik za svojega otroka reševali površno in nenatančno, saj 

so bila omenjena vprašanja postavljena že proti koncu vprašalnika. Tretji dejavnik, zakaj bi 

prišlo do tovrstnih rezultatov, pa lahko navežem na sam vprašalnik. Možno je, da ima 

vprašalnik za normalno populacijo otrok (otroci, ki so vključeni v redni vrtec) premajhno 

razlikovalno sposobnost (imenovano tudi občutljivost ali diskriminativost), ki bi razlikovala 

respondente glede na tisto lastnost, ki jo test kot celota meri.  

 

Večje število disfunkcij izkazujejo otroci kontrolne skupine (M = 0,88), tudi pri vidnih 

disfunkcijah. To pomeni, da imajo otroci brez artikulacijskih in/ali fonoloških motenj večje 

število oziroma povprečno vrednost kot otroci v eksperimentalni skupini (M = 0,50). Vendar 

v tem primeru rezultata nista presenetljiva, ponovno sta si dokaj blizu, kar pomeni, da naj 

vidne disfunkcije ne bi vplivale na povečano število artikulacijskih in/ali fonoloških motenj.  

 

4.2 PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH  

 

Tabela 19: Globalni pregled artikulacijskih in fonoloških motenj za obe skupini 

 

vsota odstotek 

Artikulacijske motnje 167 52 % 

Fonološke motnje 156 48 % 

Vsota artikulacijskih in fonoloških motenj 323 100 % 

 

Tabela 19 prikazuje vsoto in delež artikulacijskih in fonoloških motenj na splošno. Med 

izvajanjem testiranja otrok je bilo tako zabeleženih 167 napak tarčnih glasov (tj. 52 %) 

(artikulacijske motnje) ter 156 fonoloških napak (tj. 48 %). Skupno število artikulacijskih in 

fonoloških napak, ne glede na skupine, znaša 323. 
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4.2.1 Pregled po artikulaciji 

 

Tabela 20: Pregled artikulacijskih motenj glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

  kontrolna skupina 

eksperimentalna 

skupina skupaj 

  M SD N M SD N N 

Omisije preverjanih glasov 0,06 0,24 33 0,36 0,62 28 61 

Substitucije preverjanih 

glasov 0,03 0,17 33 2,75 4,21 28 61 

Distorzije preverjanih 

glasov 0,00 0,00 33 2,75 3,13 28 61 

Povprečje motenj 0,09 0,38 33 5,86 4,00 28 61 

Vsota motenj 3 (M = 0,09) 164 (M = 5,86) 167 

 

33 otrok brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj (kontrolna skupina) ni imelo težav 

na področju artikulacijskih motenj, tj. omisij, substitucij in distorzij preverjanih glasov 

slovenskega jezika, medtem ko je bilo pri eksperimentalni skupini v povprečju ugotovljenih 

2,75 substitucij preverjanih (tarčnih) glasov ter prav tako 2,75 distorzij preverjanih glasov. 

Najmanj je bilo zabeleženih omisij preverjanih glasov (M = 0,36).  

 

Povprečje artikulacijskih motenj pri kontrolni skupini znaša 0,09, medtem ko pri 

eksperimentalni 5,86. Standardni deviaciji obeh skupin prikazujeta, da je kontrolna skupina 

bolj homogena kot eksperimentalna, pri kateri prihaja do 4,00 odklona od povprečja.  

 

 
Graf 2: Pregled povprečnih vrednosti artikulacijskih motenj preverjanih glasov pri kontrolni 

in eksperimentalni skupini 

 
  

0,06 0,03 0,00 

0,36 

2,75 2,75 

Omisije preverjanih glasov Substitucije preverjanih glasov Distorzije preverjanih glasov

Povprečje artikulacijskih motenj preverjanih glasov 

kontrolna skupina

eksperimentalna skupina



71 
 

4.2.2 Pregled po fonoloških motnjah 

 

Tabela 21: Tabelarični pregled fonoloških motenj kontrolne in eksperimentalne skupine 

  kontrolna skupina eksperimentalna skupina skupaj 

  M SD N M SD N N 

Brisanje zloga 0,00 0,00 33 0,36 0,68 28 61 

Podvojitev 0,00 0,00 33 0,00 0,00 28 61 

Epenteza 0,00 0,00 33 0,14 0,52 28 61 

Brisanje klastra 0,00 0,00 33 0,29 0,60 28 61 

Substitucija klastra 0,03 0,17 33 1,36 2,48 28 61 

Metateza 0,00 0,00 33 0,07 0,26 28 61 

Koalescenca 0,00 0,00 33 0,00 0,00 28 61 

Fonološke in 

neopredeljene motnje 0,15 0,36 33 3,14 4,25 28 61 

Povprečje motenj 0,18 0,46 33 5,36 6,63 28 61 

Vsota motenj 6 (M = 0,18) 150 (M = 5,36) 156 
 

V kontrolni skupini je bilo zabeleženih 6 fonoloških motenj, medtem ko je bilo v 

eksperimentalni teh motenj kar 150. V celotnem vzorcu je bilo zabeleženih 156 fonoloških 

motenj.  

 

Kljub pričakovanju, da bodo zabeležene tudi podvojitve ter koalescence, pa le-teh v tem 

vzorcu ni bilo. Dejstvo je, da je koalescenca že v splošnem zelo redko zastopana v 

slovenskem jeziku, obenem pa besede niso bile zelo kompleksne. Posledično je bilo pri 

eksperimentalni skupini manj fonoloških napak kot smo jih pričakovali.  

 

Najbolj zastopana podkategorija fonoloških motenj je »druge fonološke in neopredeljene 

motnje« s povprečno vrednostjo eksperimentalne skupine M = 3,14. Sledi podkategorija 

»substitucija klastra«, pri čemer je bilo ugotovljenih v povprečju M = 1,36 napak pri 

eksperimentalni skupini. Podkategorija »brisanje zloga« z M = 0,36 je na tretjem mestu glede 

na zastopanost fonoloških napak. Najmanj fonoloških napak je bilo ugotovljenih pri 

podkategoriji »epenteza« ter »metateza«.  

 

Povprečje fonoloških motenj kontrolne skupine znaša 0,18 (M = 0,18), medtem ko je pri 

eksperimentalni to bistveno višje (M = 5,36). Slednja skupina je tudi veliko bolj heterogena 

kot kontrolna, saj njena standardna deviacija znaša 6,63.  
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Graf 3: Povprečje fonoloških motenj pri preverjanih besedah 

 

Rezultati prikazujejo realen vpogled fonoloških napak glede na starost in težavnost besed, s 

katerimi smo jih preverjali. Starost otrok je bila od 4 let in 6 mesecev do 6 let in 8 mesecev, 

kar pomeni, da bodo otroci zadnje starostne skupine v splošnem imeli manj artikulacijskih 

in/ali fonoloških napak, kot če bi preverjala mlajšo starostno skupino, kjer je že zaradi 

razvojnega dejavnika teh napak več.  

 

Ozbič, Novšak Brce, Kogovšek, Bernhardt, Stemberger, Muznik in Marin (2014) v raziskavi 

navajajo, da so preko analiziranja fonoloških procesov, še posebej soglasniške epenteze, 

ugotovili, da le-ta med 4. in 5. letom narašča, med 5. in 6,6. letom pa postopoma upada, 

medtem ko samoglasniška epenteza narašča vse do starosti 4,6 let, potem pa prične upadati. 

Dodajajo, da naj bi sicer obe vrsti epenteze naraščali v obdobju, ko želi otrok posnemati govor 

odraslega govorca. 
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4.3 PREGLED PO DISFUNKCIJAH 

 

Tabela 22: Pregled posameznih disfunkcij, ki so razdeljene na hiper- in hiposenzitivnost v 

povezavi s kontrolno in eksperimentalno skupino 

 
kontrolna skupina eksperimentalna skupina skupaj 

  M SD N M SD N N 

Taktilne disfunkcije 

(hipersenzitiven) 1,21 1,56 33 1,43 2,04 28 61 

Taktilne disfunkcije 

(hiposenzitiven) 0,97 1,36 33 1,04 1,57 28 61 

Vestibularne 

disfunkcije 

(hipersenzitiven) 0,55 1,23 33 0,68 1,02 28 61 

Vestibularne 

disfunkcije 

(hiposenzitiven) 2,79 2,36 33 2,82 2,04 28 61 

Slušne disfunkcije 

(hipersenzitiven) 0,48 0,94 33 0,36 0,73 28 61 

Slušne disfunkcije 

(hiposenzitiven) 0,91 1,18 33 0,82 1,09 28 61 

Oralne disfunkcije 

(hipersenzitiven) 0,82 1,13 33 0,71 0,98 28 61 

Oralne disfunkcije 

(hiposenzitiven) 1,09 0,88 33 0,54 0,79 28 61 

Vidne disfunkcije 

(hipersenzitiven) 0,39 0,75 33 0,14 0,45 28 61 

Vidne disfunkcije 

(hiposenzitiven) 0,48 0,71 33 0,36 0,56 28 61 
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Graf 4: Pregled disfunkcij, razdeljenih glede na hiper- in hiposenzitivnost 

Pri 5 poglavjih vprašalnika (od skupno 6) je bil vprašalnik zastavljen tako, da je razlikoval 

posamezne disfunkcije glede na hipersenzitivnost oziroma hiposenzitivnost.  

 

Respondenti eksperimentalne skupine so imeli večje število taktilnih disfunkcij tako pri 

»hipersenzitivnosti na dotik (taktilna obramba)«, pri katerih M = 1,43, kot tudi pri 

»hiposenzitivnosti na dotik« (M = 1,04). To pomeni, da imajo večje število artikulacijskih 

in/ali fonoloških motenj tisti otroci, ki so preobčutljivi in zato iščejo manj dražljajev kot tudi 

tisti, ki so premalo občutljivi in prav zato iščejo več dražljajev. Tisti otroci, ki nimajo 

artikulacijskih in/ali fonoloških motenj, pa imajo pri obeh podkategorijah taktilnih disfunkcij 

manjše število tovrstnih disfunkcij.  

 

Na področju vestibularnih disfunkcij so prav tako imeli večje število znakov 

»hipersenzitivnosti na gibanje« (M = 0,68) in/ali »hiposenzitivnosti na gibanje« (M = 2,82) 

respondenti z artikulacijskimi in/ali fonološkimi motnjami. To pomeni, da lahko pri tistih 

otrocih, ki so preobčutljivi na gibanje ali tistih, ki so premalo občutljivi na gibanje, 

pričakujemo, da bodo imeli več artikulacijskih in/ali fonoloških motenj kot pa tisti, ki 

tovrstnih težav nimajo.  

 

Pri vseh ostalih disfunkcijah je imela kontrolna skupina več znakov posamezne disfunkcije, 

kar pomeni, da slušne, oralne in vidne disfunkcije pri danem vzorcu ne vplivajo na 

artikulacijske in/ali fonološke motnje. Možno je tudi, da so starši v teh primerih nenatančno 

izpolnjevali vprašalnik ali pa niso bili pozorni na tovrstne disfunkcije pri otroku in jih 

posledično zato ne prepoznajo na vprašalniku. Možno je, da ima vprašalnik tudi v tem 

primeru premajhno diskriminativnost in se zato rezultati vestibularnih in slušnih disfunkcij ne 

skladajo z literaturo. Ayresova (v Tung, Lin, Hsieh, Chen, Huang in Wang, 2013) namreč 
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0,55 

2,79 

0,48 

0,91 0,82 
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2,82 

0,36 

0,82 
0,71 

0,54 
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0,36 

Pregled disfunkcij po področjih, razdeljenih glede na hiper- in 
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kontrolna skupina

eksperimentalna skupina
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meni, da ko ima otrok težave senzornega sistema, kot je npr. slušna percepcija, ali težave na 

področju vestibularnega sistema, se to kaže na govornem razvoju; opazen je tudi zaostanek v 

govornem razvoju ter težave na področju artikulacije. 
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4.4 PREGLED HIPOTEZ 

 

4.4.1  Hipoteza 1 

 

H1: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov taktilnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina). 

 

Tabela 23: Hipoteza 1: taktilne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

(analiza variance) 

 

Hipoteze 1 ne sprejmemo. Test analize variance ne kaže statistične pomembnosti med 

skupinama, in sicer, da bi bila na področju taktilnih disfunkcij statistično pomembna razlika.  

 

Pri predhodnih tabelah in grafih sicer opazimo, da ima eksperimentalna skupina več znakov 

taktilnih disfunkcij v primerjavi s kontrolno skupino. Eksperimentalna skupina je tako imela 

več omenjenih znakov tako na področju hiper- kot tudi hiposenzitivnosti. Podatki kljub 

majhnemu vzorcu otrok potrjujejo, kot so omenili že avtorji Takarae, Luna, Minshew in 

Sweeney v članku kitajskih raziskovalcev (2013), da ima veliko majhnih otrok slabše izražene 

funkcije taktilnega senzornega sistema.  

 

Vzroki so lahko različni. Dejstvo je, da je prav taktilni senzorni sistem največji in najbolj 

ključni sistem za človeka, tako v fizičnem kot mentalnem smislu. Kot prvi se razvije že v 

maternici (Ayres, 2002). Občutki dotikov, ki se na koži združijo, pomagajo otroku pri sesanju, 

požiranju, žvečenju in pri vzpostavljanju odnosa mati–otrok (Ayresova v Kremžar in Petelin, 

2000). Stopnja integracije omenjenega sistema pa nastane šele pri osmih ali devetih letih 

(Kremžar in Petelin, 2000). To pomeni, da vsi otroci v vzorcu, tako tisti z motnjami, kot tudi 

brez, načeloma še nimajo popolnoma integriranega taktilnega sistema, saj se mora le-ta še 

docela dograditi; prav zato pa so občutljivi na dotik (Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Hörowitz in Röst (2007) navajata, da imamo prav v predelih okoli ust in lic povečano 

koncentracijo senzornih celic, saj so le-ta področja bistvenega pomena za osnovne življenjske 

funkcije tj. hranjenje in pitje. Iz istega razloga se prične kot prvo razvijati prav občutenje 

okoli ust, saj je znano, da že zarodek v prvih treh tednih nosečnosti prične uporabljati usta, 

poleg prstov na rokah in nogah, kot raziskovanje.  

 

Pri tistih dojenčkih, ki imajo slabše delovanje taktilnega sistema, se to lahko odraža pri 

težavah sesanja, kasneje pa tudi pri hranjenju s trdo hrano (Ayres, 2002). Ayresova (2002) 

tudi dodaja, da imajo otroci s taktilnimi težavami pogosto tudi druge težave, npr. z 

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Taktilne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
1,21 1,21 0,18 0,68 

 

Znotraj skupin 
403,87 6,85   

  Skupaj 
405,08       
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oblikovanjem navezanosti, navadno se pretirano odzivajo na vsakdanje življenjske zahteve in 

imajo težave pri samostojnem izvajanju nekaterih dejavnosti.  

 

Na ta način lahko zaključimo, da tisti otroci, ki imajo v določenem razvojnem obdobju (v 

našem primeru je to od 54 do 80 mesecev) več artikulacijskih in/ali fonoloških težav, je 

možno, da se njihova integracija taktilnega sistema počasneje izgrajuje kot pri otrocih brez 

motenj. Verjetno so predeli okoli ust, lic in ostale orofacialne strukture bolj občutljivi na 

dotike, senzorna integracija tovrstnih občutkov pa se v možganih v določenem razvojnem 

obdobju še ni izgradila. Zato se verjetno tudi glasovi pri otrocih postopno izgrajujejo v nekem 

pravilnem razvojnem zaporedju. Hkrati pa lahko nekateri glasovi pri določeni, bolj rizični 

populaciji otrok kasnijo že zaradi prej omenjenega vzroka.  

 

Tudi McDonald meni, da artikulacijske motnje nastanejo pri mlajših otrocih zaradi poškodb 

na določenih stopnjah senzornega in motoričnega razvoja. Artikulacija se nanaša na celoto 

motoričnih procesov, ki so vključeni v planiranje in izvedbo govora. To dokazuje, da je 

temeljna težava artikulacijske motnje primanjkljaj v senzornem in motoričnem razvoju. 

 

Ti podatki so pomembni prav z vidika napovedovanja rizičnosti za te otroke. Na podlagi 

večjih artikulacijskih in/ali fonoloških napak lahko sklepamo, da je eksperimentalna skupina 

bolj rizična in ima lahko več težav na področju taktilnih disfunkcij. Ayresova (2002) namreč 

navaja, da je dotik zelo pomemben za celotno nevrološko organizacijo in da bi brez te izdatne 

taktilne stimulacije telesa posameznikov živčni sistem težil k neuravnovešenosti.  

 

Zaradi zgoraj omenjenih teoretičnih in empiričnih dognanj apeliram na logopedsko stroko, da 

v svojo vsakdanjo logopedsko obravnavo vključijo tudi stimulacijo taktilnega sistema, saj je 

tudi ta pomemben dejavnik, da posamezen otrok prične prepoznavati občutja in taktilnost 

okoli ust in v ustni votlini.  

 

4.4.2 Hipoteza 2 

 

H2: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov vestibularnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina). 

 

Tabela 24: Hipoteza 2: vestibularne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno 

skupino (analiza variance) 

 

Hipoteze 2 ne sprejmemo. Test analize variance ne uspe dokazati statistično pomembne 

razlike med skupinama na področju vestibularnih disfunkcij, kljub temu, da je 

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Vestibularne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
0,42 0,42 0,07 0,79 

 

Znotraj skupin 
348,33 5,90   

 

Skupaj 
348,75    



78 
 

eksperimentalna skupina vedno dosegla večje število znakov vestibularnih disfunkcij kot 

kontrolna skupina.  

 

Večje število vestibularnih disfunkcij eksperimentalne skupine je bilo zabeleženo tako na 

podpodočjih hiper- kot tudi hiposenzitivnosti, kar pomeni, da so otroci z motnjami artikulacije 

in/ali fonoloških motenj imeli sicer več omenjenih disfunkcij. Vendar so razlike med 

skupinama minimalne, zato bi v bodoče morali zagotoviti večje število otrok v vzorcu, prav 

tako pa bi morali zagotoviti drugačno preverjanje vseh disfunkcij otroku, saj je možno, da so 

starši, zaradi različne izobrazbene strukture, starosti, poučenosti o problemu, predhodnih 

znanj, preobilice dela in drugih možnih dejavnikov, odgovarjali naključno. Možno je, da so se 

določene disfunkcije staršem zdele sprejemljive in jih niso označili za disfunkcijo, kljub temu, 

da je le-ta bila. Vzrok, zakaj bi lahko prišlo do večjega razpona med skupinama, bi lahko bil 

tudi ta, da je vprašalnik premalo diskriminativen za normalno skupino otrok in ne meri 

dejanskega stanja, ki smo ga sicer pričakovali.  

 

Ne smemo pa spregledati tudi možnega dejstva, da med skupinama dejansko ni bistveno 

večjih razlik v danem vzorcu, kar pa ne sovpada s teoretično podlago članka kitajskih 

raziskovalcev.  

 

Avtorji Takarae, Luna, Minshew in Sweeney v članku kitajskih raziskovalcev (2013) menijo, 

da ima veliko majhnih otrok slabše izražene funkcije vestibularnega senzornega sistema. To 

smo z našo raziskavo ugotovili tudi mi. Verjamem, da bi s pomočjo večjega vzorca in bolj 

diskriminativnega (občutljivega) vprašalnika prišli do večjih razlik med skupinama. Omenjeni 

avtorji pa ne navajajo dejanske starosti otrok, pri katerih so prišli do teh ugotovitev, zato je 

možno, da je pomemben dejavnik za ta rezultat tudi starost teh otrok. Možno je, da se je pri 

otrocih v vzorcu (stari od 54 do 80 mesecev) vestibularni sistem že dodobra razvil in 

integriral.  

 

4.4.3 Hipoteza 3 

 

H3: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov proprioceptivnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali 

fonoloških motenj (kontrolna skupina).  

Tabela 25: Hipoteza 3: proprioceptivne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno 

skupino (analiza variance) 

 

Hipotezo 3 sprejmemo, saj se je izkazalo, da je razlika med skupinama na področju 

propriocepcije statistično pomembna. Predhodni rezultati (glej Graf 1) kažejo, da ima 

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Proprioceptivne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
14,95 14,95 3,56 *0,06 

 

Znotraj skupin 
248,06 4,20   

  Skupaj 
263,02       
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eksperimentalna skupina bistveno manj proprioceptivnih disfunkcij kot kontrolna skupina, kar 

je kontradiktorno glede na ostala teoretična dejstva.  

Takarae, Luna, Minshew in Sweeney, ki so omenjeni v članku kitajskih raziskovalcev (2013) 

opisujejo, da ima veliko majhnih otrok z govorno motnjo slabše izražene funkcije tudi na 

proprioceptivnem senzornem sistemu, v primerjavi z otroki brez artikulacijskih motenj.  

 

Glede na to, da vprašalnik za starše ni standardiziran, je možno, da ni meril tistega, kar smo 

želeli. Možno je tudi, da zaradi prevoda iz angleščine nekatere prevedene postavke ne veljajo 

za naše kulturno področje. Najverjetnejša pomembna ugotovitev pa je ta, da so postavljene 

teze v vprašalniku postavljene preveč splošno, pri čemer je premalo podanih tez za področje 

orofacialnih struktur. Najverjetneje slaba propriocepcija telesa ne vpliva na dejansko 

propriocepcijo orofacialnega področja.  

 

Kot navaja Peske (v Požin, 2011), posameznik preko proprioceptivne modalnosti pridobi tudi 

informacije o premikih in položaju gibov čeljusti, ust, ustnic in jezika, ki so potrebni za dobro 

artikulacijo. Tisti otroci, ki imajo tovrstno slabo zavedanje, imajo tudi artikulacijske težave 

posameznih glasov, lahko pa se pojavljajo tudi težave z zapiranjem ust, gibanjem jezika, kar 

imenujemo dispraksija. 

 

Glede na zgornje postavljene trditve lahko predvidevamo, da je vprašalnik dejansko premalo 

občutljiv in prikazuje le podatke za otroke iz tega vzorca. Sklepamo lahko tudi, da 

propriocepcija celotnega telesa ni nujno povezana s propriocepcijo orofacialnih struktur. Za 

zanesljivo povezavo pa bi bilo potrebno izvesti natančnejšo in bolj specifično usmerjeno 

raziskavo.  

 

4.4.4 Hipoteza 4 

 

H4: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov slušnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina). 

 

Tabela 26: Hipoteza 4: slušne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

(analiza variance) 

 

Hipoteze 4 ne sprejmemo. Med preverjanjem statistične pomembnosti med skupinami s 

testom analiza variance nismo uspeli potrditi 4. hipoteze. Kitajski raziskovalci (2013) tudi 

sicer, presenetljivo, ne opisujejo, da bi slušni sistem vplival na število artikulacijskih in/ali 

fonoloških motenj.  

 

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Slušne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
0,70 0,70 0,28 0,60 

 

Znotraj skupin 
145,99 2,47   

 

Skupaj 
146,69    
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Pa vendar druga literatura navaja, da je senzorni sistem za slušno integracijo izredno 

pomemben dejavnik za pravilen razvoj govora. Dejstvo je, da tisti otroci, ki imajo motnjo 

slušnega procesiranja, ne zmorejo predelati slušnih informacij na enak način kot njihovi 

sovrstniki, ki teh težav nimajo. Dejstvo je, da možgani otrok s težavami zaznajo in 

interpretirajo zvoke povsem drugače, kar posledično vpliva tudi na govor (KidsHealth, 2014). 

Govorimo o otrocih, ki sicer nimajo diagnosticiranih težav s sluhom, temveč imajo motnjo 

slušnega procesiranja. Predvsem imajo težave na področju zaznavanja majhnih razlik med 

glasovi v besedah, kljub temu, da so le-ti jasno in glasno izrečeni oziroma v primerih, če je v 

ozadju hrup (KidsHealth, 2014). 

 

Kremžar in Petelin (2000) sicer tudi navajata, da naj bi imeli tisti otroci, ki imajo težave na 

vestibularnem področju, hkrati tudi težave slušnega zaznavanja. Pomembno dejstvo, ki bi si 

ga vsak logoped moral dodobra zapomniti, je, da lahko z vzburjanjem čutila za ravnotežje 

pogosto opazno izboljšamo tudi slušno zaznavanje in posledično govor, ki je proizvod dobro 

usklajenih senzoričnih procesov. 

 

Glede na podatke lahko zaključim, da na področju slušnih disfunkcij ne prihaja do 

pomembnih statističnih razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino. To pomeni, da ima 

lahko vsak otrok nekaj teh omenjenih disfunkcij, pa zaradi tega še ne pomeni, da bo imel 

težave na področju govora.  

 

V primeru, da bi prihajalo do diagnosticiranih težav s sluhom, pa je zadeva kompleksnejša. V 

tem primeru govorimo o skupini gluhih in naglušnih posameznikov, ki pa imajo izrazite 

težave na področju artikulacije in resonance ter druge fonacijske težave.    

 

4.4.5 Hipoteza 5 

 

H5: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov oralnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina). 

 

Tabela 27: Hipoteza 5: oralne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

(analiza variance) 

 

Hipotezo 5 sprejmemo. Na podlagi analize variance smo ugotovili, da prihaja do pomembnih 

statističnih razlik na področju oralnih disfunkcij med obema preverjanima skupinama. Pa 

vendar so rezultati ponovno presenetljivi. Kontrolna skupina dosega večje število disfunkcij 

kot eksperimentalna, kar pomeni, da naj tovrstne disfunkcije ne bi vplivale na pravilnost 

artikulacije in na količino fonoloških motenj.  

 

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Oralne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
6,58 6,58 3,13 *0,08 

 

Znotraj skupin 
123,98 2,10   

  Skupaj 
130,56       
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Glede na predpostavko, da je občutljivost vprašalnika prešibka, menim, da bi morali testni 

vprašalnik za starše zamenjati.  

 

4.4.6 Hipoteza 6 

 

H6: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami (eksperimentalna skupina) 

ima več znakov vizualnih disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina). 

Tabela 28: Hipoteza 6: vidne disfunkcije glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

(analiza variance) 

 

Hipoteze 6 ne sprejmemo. Iz danih rezultatov s pomočjo analize variance ne kaže, da bi vidne 

disfunkcije pomembno vplivale na same artikulacijske in/ali fonološke motnje.  

 

Tekom literature smo sicer zasledili izsledke Ayresove (2002), ki meni, da obstaja povezava 

med vidnim sistemom in motnjo artikulacije, govora in jezika. Terapevti so namreč opazili, da 

imajo otroci z motnjami kratkotrajen postrotacijski nistagmusn v primerjavi s kontrolno 

skupino (otroci brez motnje) in ugotovili, da ima kar 70 % otrok z motnjo govora krajše 

trajanje nistagmusa kot pa 70 % večinsko razvijajočih se otrok.  

 

  

ANALIZA 

VARIANCE 

 

vsota 

kvadratov 

srednji 

kvadrat vrednost F 

Stopnje 

tveganja 

(2p) 

Vidne 

disfunkcije 

Med 

skupinama 
2,17 2,17 2,12 0,15 

 

Znotraj skupin 
60,52 1,03   

  Skupaj 
62,69       
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Test Analiza variance je prikazal, da se statistično pomembne razlike nahajajo na področju 

proprioceptivnih in oralnih disfunkcij. Iz istega razloga 3. in 5. hipotezo potrdimo, ostale pa 

ovržemo.  

 

Tabela 29: Pregled hipotez 

HIPOTEZA Sprejmemo/ne 

sprejmemo 

H1: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov taktilnih disfunkcij kot 

skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj (kontrolna 

skupina).  

Ne sprejmemo 

H2: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov vestibularnih disfunkcij 

kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj 

(kontrolna skupina). 

Ne sprejmemo 

H3: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov proprioceptivnih 

disfunkcij kot skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških 

motenj (kontrolna skupina).  

Sprejmemo 

H4: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov slušnih disfunkcij kot 

skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj (kontrolna 

skupina). 

Ne sprejmemo 

H5: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov oralnih disfunkcij kot 

skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj (kontrolna 

skupina).  

Sprejmemo 

H6: Skupina z motnjami artikulacije in/ali fonološkimi motnjami 

(eksperimentalna skupina) ima več znakov vizualnih disfunkcij kot 

skupina brez motenj artikulacije in/ali fonoloških motenj (kontrolna 

skupina).  

Ne sprejmemo 
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5 SKLEP 

 

S ciljem raziskave smo želeli ugotoviti povezanost artikulacijskih in fonoloških motenj s 

procesiranjem taktilnih, vestibularnih, proprioceptivnih, oralnih in vidnih senzornih 

dražljajev.  

 

Pred samo izvedbo raziskave sem razmišljala o tem, da imajo tisti otroci, ki so v vsakdanjem 

življenju manj ali bolj občutljivi kot večina sovrstnikov, npr. da se kmalu prestrašijo, če se jih 

kdo dotakne, so pretirano žgečkljivi, se upirajo umivanju zob, ali da neprestano tekajo, 

hrepenijo po vznemirljivih in močnih dražljajih, se izogibajo gugalnic in vrtiljakov ali 

nasprotno, da so v nenehnem gibanju in ne morejo sedeti pri miru ipd., več artikulacijskih 

in/ali fonoloških motenj kot otroci, ki ne izstopajo iz tega okvirja.  

 

Ayresova (2002) navaja, da je, če želimo, da dobro deluje tisti del možganov, ki se ukvarja z 

jezikom in govorom, pomembno, da imajo možgani dobre povezave z dobro delujočimi 

sosednjimi deli, zlasti s čutilnimi (senzornimi) in gibalnimi (motoričnimi). Na ta način 

omogočajo otroku, da lahko posamezen gib ustrezno gibalno načrtuje, ga uredi v zaporedje 

gibov in zvok oblikuje v besedo. Za dobro izreko so zelo pomembni gibi ust, jezika in ustnic. 

Po pregledu literature smo naleteli na raziskavo avtorjev Tung, Lin, Hsieh, Chen, Chen, 

Huang in Wang (2013), ki povzemajo ugotovitve tudi tujih avtorjev. V članku je zapisano, da 

se artikulacija nanaša na celoto motoričnih procesov, ki so vključeni v planiranje in izvedbo 

govora. Zakaj pride do artikulacijskih motenj, pa je lahko več dejavnikov, in sicer: težave se 

lahko nahajajo v centrih, ki skrbijo za motorično produkcijo, lahko so težave senzorne 

integracije, ki posredujejo povratno informacijo, težave s procesiranjem centralnega živčnega 

sistema (CŽS) (razvojni zaostanek) ali težave CŽS na določenih območjih (npr. kap, 

cerebralna paraliza ...). Po podatkih nacionalnega inštituta iz ZDA iz leta 1994 je zapisano, da 

so ocenili, da naj bi imelo kar 10 % populacije fonološke težave (vključno z artikulacijskimi 

motnjami).  

 

Potrjeno je, da naj bi imelo veliko majhnih otrok z govorno motnjo slabše izražene funkcije v 

vestibularnem, proprioceptivnem in taktilnem senzornem sistemu v primerjavi z otroki brez 

artikulacijskih motenj. Tudi Ayersova dodaja, da ko ima otrok težave senzornega sistema 

(npr. slušna percepcija ali težave na področju vestibularnega sistema), se to očitno kaže tudi 

na govornem razvoju in na težavah artikulacije. McDonald je mnenja, da le-te nastanejo pri 

mlajših otrocih zaradi poškodb na določenih stopnjah senzornega in motoričnega razvoja. 

Temeljna težava artikulacijskih motenj je primanjkljaj v senzornem in motoričnem razvoju.  

 

V raziskavo je bilo zajetih 61 otrok in njihovih staršev, ki so s soglasjem dovolili, da je njihov 

otrok lahko testiran z logopedskim testom. Vsi otroci so bili vključeni v redne vrtce 

določenega območja v Sloveniji, stari od 54 do 80 mesecev. Obe skupini sta si bili v vseh 

parametrih podobni, zato smo lahko raziskavo tudi izvedli.  

 

Po izvedbi raziskave sem lahko nekaj ugotovitev Tunga in sodelavcev tudi potrdila, in sicer: 

rezultati prikazujejo, da ima kontrolna skupina manj taktilnih disfunkcij kot eksperimentalna 

skupina, obenem pa standardna deviacija nakazuje večjo homogenost kontrolne skupine, kar 

pomeni, da ima eksperimentalna večje odmike od povprečja. Razlika med kontrolno in 

eksperimentalno skupino se kaže tudi na področju vestibularnih disfunkcij, pri čemer ima 

kontrolna skupina z M = 3,33 manj znakov omenjenih disfunkcij kot eksperimentalna skupina 

z M = 3,50. 
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Pa vendar bi bilo potrebno pri ponovnem raziskovanju povečati vzorec, izbrati bolj 

diskriminativen (občutljiv) vprašalnik, ki bi bil predhodno namenjen normalni populaciji. 

Prav tako bi bilo bolje, da bi bil vprašalnik za starše kratek in jedrnat, saj je možno, da starši 

po določenem času izpolnjevanja pričnejo naključno izpolnjevati vprašalnik. Glede na to, da 

je vprašalnik prirejen in preveden iz angleške različice, je možno, da določene funkcije ne 

veljajo za naše kulturno območje, kar pomeni, da bi bilo potrebno pretehtati, ali tovrstne 

zadeve veljajo tudi na našem območju.  

 

Tovrstne ugotovitve so lahko v pomoč staršem, vzgojiteljem, logopedom, zdravnikom ter 

drugim strokovnim delavcem. Z raziskavo jih želim opozoriti in opomniti, da so na otroke, pri 

katerih opažajo več različnih disfunkcij, tako na taktilnem kot na vestibularnem področju, bolj 

pozorni. Dejstvo je, da starši artikulacijo in fonološke procese pri svojih otrocih največkrat 

spregledajo, saj so velikokrat prezaposleni s samo vzgojo in drugimi obveznostmi, ki jih v 

hitrem tempu življenja ni malo.  

 

Pravilna in ustrezna artikulacija je izjemnega pomena za otrokovo nadaljnjo samopodobo, saj 

z govorom komuniciramo na različnih nivojih našega življenja. S tem mislim na različne 

prireditve, poklice in dejavnosti, s katerimi se v življenju srečamo. Posameznik lahko prav na 

katerem izmed naštetih nivojev pridobi stigmo zaradi svoje govorne napake, zaradi katere je 

največkrat tudi opažen.  
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7 PRILOGE  
 

7.1 Priloga: Vaje za razgibavanje govoril  
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VAJE ZA RAZGIBAVANJE GOVORIL 

 

To so vaje, ki so primerne za vse otroke, saj z njimi pospešimo razvoj govora in pojavljanje 

posameznih glasov (Žnidarič, 1993). 

Žnidaričeva (1993, str. 77) navaja naslednje vaje za razgibavanje govoril, in sicer: 

 Nasmej se na I, naredi šobo na U ─ glej se v ogledalo. 

 Pokaži »ogledalu« jezik in ga skrij. 

 Iztegni jezik po bradi navzdol. 

 Iztegni jezik navzgor proti nosu. 

 Oblizuj spodnjo ustnico in brado. 

 Oblizuj zgornjo ustnico. 

 Z jezikom »si umivaj« zobe z zunanje in notranje strani—v obeh smereh. 

 S konico jezika pritiskaj ob notranjo stran spodnjih zob. 

 S konico pritiskaj ob dlesni zgornjih zob. 

 Narahlo se večkrat ugrizni v jezik. 

 S konico jezika pritiskaj ob notranjo steno lic (v vse smeri). 

 Zatakni jezik za zgornje zobke in podrsaj po trdem nebu nazaj (do mehkega neba) in 

obratno. 

 Tleskaj z jezikom. 

 Cmokaj. 

 Oponašaj topot konja. 

 Večkrat se »ugrizni« z zgornjimi zobmi v spodnjo ustnico in s spodnjimi v zgornjo. 

 Delaj šobico – kljunček. 

 Oponašaj muco, ki pije mleko (vedno privihaj jezik). 

 Oponašaj brnenje motorja (le ustnice se tresejo). 

 Posnemaj tiktakanje ure: TIKA-TAKA (čim hitreje). 

 Hitro ponavljaj: TI-DI, TI-DI, TE-DE, TE-DE. 

 Pazi na naglas in hitro izgovarjaj:TIDI, TI DI, TEDE, TEDE, TEDE. 

 Posnemaj žabo: DEGA, DEGA, DEGA.  

Žnidaričeva (1993, str. 78–79) navaja tudi pihalne in dihalne vaje, ki jih prav tako lahko 

delamo z otrokom, in sicer: 

 Globoko vdihni skozi nos in zrak počasi izdihuj skozi nos. Usta so seveda zaprta. 

Izpih pa lahko kontroliraš s prstkom pod nosom. 

 Globoko vdihni, zadrži zrak in ga počasi izdihuj skozi nos. 

 Otroka vzemite na kolena in skupaj dihajta svež zrak skozi nos; pri tem opazujta vsak 

svoje telo (pazita, da so usta zaprta). Ob rednem vsakodnevnem urjenju se bo otrok 

gotovo naučil pravilno dihati (če ne gre za organske anomalije). 

 Hitro pihni skozi nos. 

 Pihaj počasi skozi usta v papirčke, vato, frnikolo, gumbe, kroglice, žogice … 

 Skozi cevko pihaj v vodo, da se delajo mehurčki. 

 Pij sok s slamico. 

 Vzemi slamico – cevko (najprej debelejšo, nato vedno tanjšo) in vsrkaj košček 

papirja. Prenašaj ga na različne razdalje (sprva manjše kose, nato vedno večje in na 

daljšo razdaljo). 
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 Močno stisni ustnice in odpihni vato na PA, PE, PI, PO, PU. 

 Vleci s prstom po mizi in poj vokale z visokim glasom (čim dalj časa). 

 Poj vokale z nizkim glasom. 

 Piskaj s piščalko. 

 Napihuj balon. 

 Pihaj v vetrnico. 

 Poskušaj žvižgati. 
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7.2 Priloga: Vprašalnik za starše 
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VPRAŠALNIK O SENZORIČNIH DRAŽLJAJIH PRI OTROKU 

 

Sensory Processing Disorder Checklist:  

Signs And Symptoms Of Dysfunction 
Vir: Sensory Processing Disorder (b. d.) Pridobljeno dne 22. 12. 2014 s http://www.sensory-

processing-disorder.com/sensory-processing-disorder-checklist.html 
 

Vprašalnik je prirejen in preveden za potrebe magistrskega dela. 

 

  

 

Če je Vaš otrok star od 4,5 do 6 let, Vas vljudno naprošam, da izpolnite spodnja vprašanja. 

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut. Vprašalnik je anonimen. 

 

Če trditev za Vašega otroka drži, to označite s +, v kolikor ne drži, označite z ─. 

 

Hvala! 

 

ZAČETNICE OTROKOVEGA IMENA IN PRIIMKA: 

 

SPOL OTROKA:  moški/ženski 

 

STAROST OTROKA (v mesecih): 

 

ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI: 

 

 

OSNOVNI PODATKI 

http://www.sensory-processing-disorder.com/sensory-processing-disorder-checklist.html
http://www.sensory-processing-disorder.com/sensory-processing-disorder-checklist.html
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 DRŽI(+) 

NE DRŽI (–) 

1
.1

 T
A

K
T

IL
N

E
 D

IS
F

U
N

K
C

IJ
E

 

1. ob rahlem ali nepričakovanem dotiku postane prestrašen, nemiren ali napadalen  

2. kot otrok se ni hotel/se noče nositi ali crkljati; ko ga kdo nosi, se usloča, joka ali 

trga iz rok 

 

3. strah ga je ali se izogiba stati v neposredni bližini drugih ljudi ali vrstnikov 

(predvsem v vrstah) 

 

4. prestraši se, ko se ga od zadaj nekdo/nekaj dotakne, pa tega ne vidi (npr. pod 

odejo) 

 

5. iz strahu pred nepričakovanim dotikom se izogiba situacijam, kjer je gneča  

6. upira se prijateljskemu ali ljubečemu dotiku, če to niso starši ali sorojenci (včasih 

se upre tudi njihovemu dotiku) 

 

7. ne mara poljubov, zato si jih takoj obriše  

8. dežne kapljice, kapljice pri tuširanju ali občutek vetra na koži mu niso všeč in 

povzročijo odklonilno ali izogibajočo reakcijo 

 

9. ne mara se dotikati določenih materialov (npr. odeje, preproge, plišastih igračk)  

10. ne mara nositi novih ali trdih oblačil, oblačil iz grobih materialov, pulijev, 

kavbojk, pokrival ali pasov itd. 

 

11. izogiba se uporabi rok pri igri  

12. izogiba se/ne mara/ima odpor do iger, pri katerih se lahko umažeš, npr. pesek, 

blato, voda, lepilo, bleščice, plastelin, sluz, pena za britje/ustvarjalna pena itd. 

 

13. občuti stisko, če ima umazane roke; želi si jih pogosto brisati ali umivati  

14. pretirano je žgečkljiv  

15. ne mara umivanja obraza  

16. upira se umivanju zob in se tudi zelo boji zobozdravnika  

17. je zelo izbirčen pri hrani, jé samo hrano določenih okusov in določenih tekstur,  

izogiba se hrani z mešanimi teksturami ter hladni ali vroči hrani; ne želi poskušati 

nove hrane 

 

18. noče hoditi bos po travi ali pesku  

1
.2

 T
A

K
T

IL
N

E
 D

IS
F

U
N

K
C

IJ
E

 

1. ves čas se želi dotikati, česarkoli in kogarkoli  

2. se ne zaveda, da se ga je nekdo dotaknil/udaril, razen, če je bil pritisk zelo močan  

3. ne motijo ga niti injekcije (morda celo reče, da zelo rad dobiva injekcije)  

4. se ne zaveda, da ima umazane roke/obraz; se ne zaveda, da mu teče iz nosu  

5. lahko se samopoškoduje s ščipanjem, grizenjem ali udarjanjem z glavo  

6. v usta rad daje razne predmete/predmete rad valja po ustih  

7. med igro pogosto poškoduje druge otroke ali živali  

8. stalno se dotika površin ali materialov, ki nanj delujejo pomirjujoče (npr. odeja)  

9. vedno poišče površine ali materiale, ki imajo močan taktilen (tipen) učinek  

10. zelo uživa in išče igro, pri kateri se lahko umaže  

11. hrepeni po vznemirljivih ali močnih senzoričnih (čutnih) dražljajih  

12. rad ima in hrepeni po močno začinjeni, sladki, kisli ali slani hrani  
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 DRŽI(+) 

NE DRŽI (–) 
2
.1

 V
E
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N
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C
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1. se izogiba/ne mara opreme, ki se uporablja na igrišču, npr. gugalnice, lestve, 

tobogani, vrtiljaki 

 

2. raje izvaja naloge sede, se premika počasi in previdno, se izogiba tveganju in se 

zdi jokav 

 

3. izogiba se/ne mara dvigal in tekočih stopnic; ko je v dvigalu ali na tekočih 

stopnicah, raje sedi ali pa ga ob uporabi le-teh obide slabost  

 

4. fizično se oklepa odraslega, ki mu zaupa  

5. se boji, da bo padel, čeprav ni za to nobenega tveganja   

6. je prestrašen, ko hodi gor ali dol po stopnicah ali po neravnih površinah  

7. boji se biti obrnjen z glavo navzdol, vstran ali nazaj; odločno se upira umivanju 

las nad umivalnikom 

 

8. prestraši se, če ga kdo drug premakne, npr. potisne njegov/njen stol bližje k mizi  

9. kot dojenček nikoli ni maral otroške gugalnice ali skakača (naprava, v kateri otrok 

lahko pod nadzorom odskakuje) 

 

10. lahko se boji ali ima težave pri vožnji s kolesom, pri skakanju, poskakovanju ali 

držanju ravnotežja na eni nogi (še posebej, če ima zaprte oči) 

 

11. kot dojenček ni maral, da se ga položi na trebuh  

12. hitro izgubi ravnotežje in zdi se bolj neroden  

13. boji se dejavnosti, ki zahtevajo dobro ravnotežje  

14. izogiba se hitrih gibov ali vrtljajev    

2
.2

 V
E

S
T

IB
U
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A
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D
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F
U

N
K

C
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E
 

1. je v nenehnem gibanju, ne more sedeti pri miru  

2. želi si gibanja, ki vključuje hitrost, vrtenje in intenzivno gibanje   

3. rad ima, da se ga vrže v zrak  

4. lahko se dolgo časa vrti v krogu in zdi se, da ni omotičen  

5. vedno skače po pohištvu, trampolinu, se vrti na vrtljivem stolu ali se postavlja v 

položaje z glavo navzdol 

 

6. rad ima, da se ga zaniha kolikor je mogoče visoko in to rad počne dolgo časa  

7. s telesom se giba, stresa noge ali glavo, medtem ko sedi  

8. rad ima hitre in nenadne gibe, kot so sunkoviti dražljaji/tresljaji v avtu ali na 

kolesu 
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  DRŽI (+)/ 

NE DRŽI (–) 

3
.1

 P
R

O
P

R
IO

C
E
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T
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N
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D
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F
U

N
K

C
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E
 

1. išče aktivnosti, pri katerih lahko skače, udarja ali se zaletava  

2. pri hoji topota z nogami  

3. ko sedi pri mizi, brca z nogo v tla ali stol  

4. grize ali sesa prste ali pogosto poka členke na rokah  

5. rad ima tesna oblačila in pasove, kapuce, vezalke na čevljih  

6. rad ima aktivnosti, pri katerih je veliko stiskanja  

7. obožuje močne objeme  

8. prekomerno udarja z igračami ali drugimi predmeti  

9. rad dela »kraval« in rad ima igre z ruvanjem in pretepanjem  

10. pogosto namenoma pada po tleh  

11. lahko več ur brez prestanka skače na trampolinu  

12. podnevi škripa z zobmi  

13. rad potiska/vleče predmete  

14. rad skače s pohištva ali visokih mest  

15. grize svinčnike, slamice, rokave majic itd.  

3
.2

 P
R

O
P

R
IO

C
E

P
T
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N

E
 

D
IS

F
U

N
K

C
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E
 

1. težko nadzoruje pritisk med pisanjem/risanjem; pritisk je lahko tako rahel, da se 

nič ne vidi ali pa tako močan, da se zlomi konica pisala 

 

2. pisni izdelki so neurejeni, med radiranjem pogosto strga papir  

3. zdi se, da vedno zlomi predmete in igrače  

4. napačno presodi težo predmeta, npr. kozarec soka prime s preveliko silo, zato 

mu uide iz rok ali se razlije/uporabi premalo sile in se pritožuje, da je predmet 

pretežak 

 

5. ne razume pojmov »težko« ali »lahko«; če prime dve stvari, ne zna povedati, 

kateri predmet je težji 

 

6. zdi se, da vse dela s preveliko silo (hodi, loputa z vrati, preveč stiska stvari, 

meče stvari ob tla) 

 

7. pri igri z živalmi uporablja preveliko silo, pogosto jih tudi poškoduje  

4
.1

 S
L

U
Š

N
E

 

D
IS

F
U

N
K

C
IJ

E
 

1. zmotijo ga zvoki, ki jih drugi običajno ne zaslišijo, npr. brnenje luči ali 

hladilnika, ventilatorjev, grelcev ali tiktakanje ure 

 

2. boji se zvoka kot je npr. splakovanje stranišča (še posebej na javnih straniščih), 

sušilcev za lase, cvilečih čevljev ali pasjega lajanja 

 

3. motijo ali zmotijo ga glasni ali nepričakovani zvoki  

4. motijo ga zvoki iz okolja, npr. košnja trave, gradnja nečesa  

5. pogosto prosi ljudi, naj bodo tiho – naj prenehajo s hrupom, govorjenjem ali 

petjem 

 

6. ob glasnih ali nepričakovanih zvokih zbeži, joka in/ali si pokriva ušesa  

4
.2

 S
L

U
Š

N
E

 

D
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F
U

N
K

C
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E
 

1. pogosto se ne odziva na verbalne dražljaje ali na svoje ime  

2. rad ima zelo glasno glasbo ali TV  

3. zdi se, kot da ima težave z razumevanjem ali pomnjenjem predhodno izrečenih 

zadev  

 

4. zdi se, da se določenih zvokov ne zaveda   

5. izgleda, kot da ne prepozna, iz kje prihaja zvok  

6. pogosto glasno govori sam s seboj, medtem ko opravlja neko delo  

7. kot otrok se je malo ali nič oglašal (vokaliziral) ali bebljal  

8. večkrat sprašuje »Kaj?« oz. potrebuje večkratne ponovitve navodil  
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DRŽI (+)/ 

NE DRŽI (–) 
5
.1

 O
R

A
L

N
E

 D
IS

F
U

N
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E
 1. je izbirčen jedec, pogosto jé le določeno vrsto hrane, npr. omejen izbor živil, 

izbirčen je tudi glede blagovne znamke določenega živila, ne poskuša novih živil, 

včasih tudi ne želi jesti na domu pri drugih ljudeh 

 

2. v zadnjih 24 mesecih lahko jé le mehko oz. pasirano hrano   

3. včasih se zdi, da se muči oz. davi s trdo hrano  

4. ima težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem; obstaja nevarnost, da se zaduši 

ali pa se boji, da bi se zadušil 

 

5. se upira/zavrača/se zelo boji obiska pri zobozdravniku ali popravljanja zob  

6. lahko jé samo vročo ali samo hladno hrano  

7. noče polizati kuverte, znamke ali nalepke zaradi neprijetnega okusa  

8. ne mara ali se pritožuje zaradi okusa zobne paste in ustne vode  

9. izogiba se sezonskim, začinjenim, sladkim, kislim ali slanim okusom hrane; raje 

ima nevtralen okus hrane 

 

5
.2

 O
R

A
L

N
E

 

D
IS

F
U

N
K

C
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E
 

1. lahko liže, okuša ali žveči tudi neužitne predmete  

2. raje ima hrano z intenzivnim/močnim okusom, tj. izrazito pikantna, sladka, kisla 

ali slana hrana 

 

3. pretirano se slini po že zaključeni rasti zob  

4. pogosto žveči lase, srajco ali prste  

5. celotno otroštvo je nenehno dajal predmete v usta  

6. daje občutek, kot da ima vsa hrana enak okus  

7. hrana mu ni nikoli dovolj začinjena  

8. rad ima električne zobne ščetke, rad tudi obiskuje zobozdravnika  

6
.1

 V
ID

N
E

 

D
IS

F
U

N
K

C
IJ

E
 

1. občutljiv je na močno svetlobo; mežika, pokriva si oči, joka in/ali ga boli glava 

zaradi svetlobe 

 

2. ima težave z osredotočanjem oči/pogleda na nalogo/aktivnost, ki jo izvaja 

določen čas 

 

3. v prostoru ga zlahka zmotijo drugi vidni dražljaji, kot so npr. gibanje, dekoracija, 

igrače, okna, vrata itd. 

 

4. ima težave, če so prostori živih barv ali slabo osvetljeni  

5. po gledanju televizije si menca oči, ima solzne ali pa ga boli glava   

6. izogiba se očesnemu stiku  

7. rad se igra v temi  

6
.2

 V
ID

N
E

 

D
IS

F
U

N
K

C
IJ

E
 

1. težko najde stvari med drugimi stvarmi (npr. papirje na mizi, oblačila v omari, 

izdelke na prodajnih policah ali igrače v zaboju z igračami) 

 

2. težko kontrolira gibanje oči, da opazi in spremlja premikajoče se predmete  

3. težko razlikuje med barvami, oblikami in velikostmi  

4. pritožuje se, da vidi dvojno  

5. težave ima s sestavljankami, prerisovanjem oblik in/ali rezanjem/obrisovanjem 

po črti 

 

6. zamenjuje levo in desno stran  

7. težko presoja prostorska razmerja v okolju, npr. se zaletava v predmete/ljudi ali 

stopi mimo robnika oz. mimo stopnic 
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7.3 Priloga: Obrazec  za vrednotenje artikulacijskih in fonoloških motenj s 

končno preglednico 
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OBRAZEC ZA VREDNOTENJE ARTIKULACIJSKIH IN FONOLOŠKIH MOTENJ 
ZAČETNICE OTROKOVEGA IMENA: ____________________SPOL OTROKA:____________________ 

STAROST OTROKA (v mesecih):_______________________ŠT. OTROK V DRUŽINI:______________ 

GLAS BESEDA ZAPIS BESEDE 

OB NAPAČNI 

ARTIKULACIJI 

OMISIJA SUBSTITUCIJA DISTORZIJA GLAS BESEDA ZAPIS BESEDE 

OB NAPAČNI 

ARTIKULACIJI 

OMISIJA SUBSTITUCIJA DISTORZIJA 

P PIPA     G GUMBI     

P KAPA     G NOGE     

P KLOP     G ROG     

B BALON     H HLAČE     

B BOBEN     H UHO     

B GOLOB     H OREH     

M METLA     C COPATI     

M OMARA     C VILICE     

M DIM     C LONEC     

V VETERNICA     Č ČEVELJ     

V KRAVA     Č OČALA     

V LEV     Č LUČ     

T TROBENTA     L LADJA     

T AVTO     L KOLO     

T LIST     L METULJ     

D DREVO     S SOVA     

D ZVEZDA     S PISMO     

D LABOD     S NOS     

F FIŽOL     Z ZAJEC     

F TELEFON     Z VAZA     

F KROF     Z MIZA     

Ž ŽABA     Š ŠKARJE     

Ž ROŽA     Š HRUŠKA     

Ž POLŽ     Š MIŠ     
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R ROKA     J JABOLKO     

R URA     J JAJCE     

R DENAR     J ZMAJ     

K KLJUČ     N NOGAVICE     

K OBLEKA     N BANANA     

K GLAVNIK     N SLON     
 

KONČNI REZULTATI 

 
ARTIKULACIJSKE MOTNJE 

 

FONOLOŠKE MOTNJE DRUGO 

 ŠTEVILO  ŠTEVILO  ŠTEVILO 

OMISIJA  

(se prešteje) 

 BRISANJE ZLOGA  DRUGE FONOLOŠKE IN 

NEOPREDELJENE 

MOTNJE 

 

SUBSTITUCIJA  

(se prešteje) 

 PODVOJITEV  NAREČJE  

DISTORZIJA  

(se prešteje) 

 EPENTEZA  ŠTEVILO BESED, KI JIH 

OTROK NI POVEDAL 

 

  BRISANJE KLASTRA 

 

   

  SUBSTITUCIJA 

KLASTRA 

 

   

  METATEZA 

 

   

  KOALESCENCA 
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