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POVZETEK
Komunikacija je ena od osnovnih človeških potreb in ena najpomembnejših poti do
samostojnosti vsakega posameznika, torej tudi oseb z Downovim sindromom (v nadaljevanju
DS). Največja odstopanja v komunikacijskih zmožnostih so pri osebah z DS opazna pri
govoru in jeziku. Slabša razumljivost govora onemogoča učinkovito komunikacijo in socialno
vključenost v okolico, omeji akademsko, poklicno ter vpliva na psihološko in čustveno
področje posameznikovega življenja. Raziskave na področju govora in jezika oseb z DS so v
preteklosti zajemale le otroke, saj je bila življenjska doba teh oseb zelo kratka. Z daljšanjem
življenjske dobe (do 50 in več let) se pojavlja potreba po raziskovanju tega področja tudi pri
odraslih osebah z DS, ki jih je potrebno usposobiti za čim bolj samostojno življenje. Pri tem
pa je zelo pomembna učinkovita komunikacija, katere ključni predpogoj je govorna
razumljivost. Po navedbah različnih avtorjev se lahko z govorno in jezikovno terapijo
govorno-jezikovne sposobnosti oseb z DS izboljšajo tudi v obdobju odraslosti. Zato želimo z
raziskavo opozoriti, da bi morali tudi odraslim osebam z DS v kar največji meri zagotoviti
pomoč logopedov pri spodbujanju in maksimalnem razvijanju, pa tudi ohranjanju pridobljenih
govorno-jezikovnih sposobnosti.
V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela smo opredelili DS, motnjo v duševnem razvoju (v
nadaljevanju MDR), komunikacijo, govor, jezik, govorno-jezikovni razvoj, govornojezikovne motnje in govorno razumljivost ter opisali posebnosti komunikacije, govora, jezika
in razumljivosti oseb z DS. Opisana je tudi povezanost motorike in govora teh oseb.
Raziskava je bila narejena na vzorcu 149 odraslih oseb z DS s področja celotne Slovenije. Z
njo smo želeli dobiti vpogled v govorno razumljivost odraslih oseb z DS v slovenskem
prostoru, ki do sedaj še ni bila predmet raziskav. Podatke smo pridobili z vprašalnikom,
sestavljenim iz vzorcu prirejene Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju:
slovenščina (ICS) (v nadaljevanju ICS lestvica) in dodatnih vprašanj, povezanih z govorno
razumljivostjo in težavami na področju govora in jezika. Zanimala nas je stopnja njihove
govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske partnerje in dejavnike, ki lahko nanjo
vplivajo (spol, starost, težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom itd.). Raziskava je
potrdila, da se tudi pri odraslih osebah z DS stopnja razumljivosti govora komunikacijskemu
partnerju viša z njegovim boljšim poznavanjem govorca (jim je bližji, preživijo z njim več
časa). Tako so te osebe najbolj razumljive staršem/skrbnikom, najmanj pa drugim neznanim
osebam. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da se govorna razumljivost manjša z višanjem
stopnje MDR. Najbolj razumljiv je govor oseb z lažjo MDR, najmanj pa oseb s težjo MDR.
Na njihovo govorno razumljivost vpliva tudi prisotnost težav, povezanih s sluhom, govorom
in jezikom. Govorna razumljivost oseb brez navedenih težav je boljša kot pri osebah, pri
katerih so težave prisotne. Ni pa bistvene razlike v govorni razumljivosti med spoloma.
Ugotovili smo še, da ima več odraslih oseb z DS težave zaradi slabše govorne razumljivosti v
komunikaciji v neznanih kot znanih situacijah. Zaradi svoje slabše govorne razumljivosti se te
osebe zanesljivo lažje znajdejo v znanih situacijah, poznanem okolju z ljudmi, ki jih poznajo,
kot pa v neznanem okolju z neznanci. Je pa govorna razumljivost tistih, ki imajo težave v
znanih situacijah nižja, kot pri tistih, ki imajo težave v neznanih situacijah. Težave v
komunikaciji v znanih situacijah, domačem okolju se glede na razumljivost govora
otroka/varovanca izrazijo oz. zaznajo kasneje kot v neznanem okolju. Potrebna je slabša
govorna razumljivost, saj tisti, ki so z otrokom/varovancem največ v stiku, najboljše poznajo
njegov govor in ga tudi najlažje razumejo.
KLJUČNE BESEDE: Downov sindrom, motnja v duševnem razvoju, govor, jezik, govorna
razumljivost, govorno-jezikovna motnja.

ABSTRACT
Communication is one of the basic human needs and important paths to independence of each
individual, including those with Down syndrome (hereinafter DS). The biggest derogations in
the communication skills of people with DS are in the speech and language area. Poor speech
intelligibility disables efficient communication and social inclusion, limits academic and
vocational, and influences the psychological and emotional development of an individual's
life. Research in the field of speech and language development of people with DS only
included children in the past, since the life expectancy of these individuals was very short.
With the increase of life expectancy (up to 50 years and more) there is a need to explore this
development of adults with DS as well and consequently prepare them to live as
independently as possible. An important factor here is efficient communication the crucial
prerequisite of which isspeech intelligibility. According to different authors, speech and
language skills of individuals with DS can improve with therapy in the adulthood as well.
Therefore, with this research, we would like to point out that adults with DS should be given
the support of speech and language therapists as well to ensure maximum development and
preservation of acquired speech and language skills.
The theoretical part of the master's thesis concerns the explanation of the terms DS,
intellectual disability (hereinafter MDR), communication, speech, speech and language
development, speech and language disorders, and speech intelligibility as well as the
description of communication, speech, language and speech intelligibility characteristics of
people with DS. Interaction between motoric functions and speech of these individuals is also
described. The research included 149 individuals with DS from various parts of the country.
Our goal was to gain insight into speech intelligibility of adults with DS in Slovenia which
has not been the subject of research thus far. The data were collected through a questionnaire
which included Intelligibility in Context Scale (ICS): Slovenian (hereinafter ICS Scale) and
some additional questions referring to speech intelligibility as well as speech and language
difficulties. We were interested in the degree of speech intelligibility according to different
communication partners and factors that might influence it (gender, age, hearing, speech,
language difficulties etc.). The survey has shown that adults' speech intelligibility is better in
situations where the communication partners are more familiar with each other (they are close
to each other and spend more time with each other). Therefore, these individuals are best
understood by their parents/guardians and least by unknown people. The results also indicate
that speech intelligibility decreases with the increase of mental disorder. Speech of
individuals with mild MD is better understood than the one of people with severe MD. Their
speech intelligibility is also affected by hearing, speech and language problems. Speech
intelligibility of individuals that don't have these difficulties is better than of those that have
them. However, there is no significant difference between genders regarding speech
intelligibility. It was also established that the majority of adults with DS are experiencing
difficulties due to poor speech intelligibility in unknown situations. Since they are less
intelligible, they function better in familiar settings and known environment with people they
know than in unfamiliar settings surrounded by strangers. However, the results have also
shown that individuals who experience difficulties in familiar settings are less intelligible than
those who struggle in unfamiliar settings. Communication difficulties in familiar settings and
home environment are detected later than in unfamiliar settings, since people who spend the
majority of time with the child/protege are used to his way of speaking and better understand
his speech.
KEY WORDS: Down syndrome, intellectual disability, speech, language, speech
intelligibility, speech and language disorder.
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I. UVOD
»Morda so osebe s posebnimi potrebami v družbi res druga violina, a tako kot v orkestru brez
drugih violin ni popolnosti zvoka, tudi v življenju družbe ni popolnosti brez drugačnosti.«
(rtvslo.si., 2015)
Odnos do oseb z MDR, torej tudi oseb z DS, se je spremenil, a je nekatera stališča in
stereotipe vseeno težko izkoreniniti. Osebe z DS se vedno pogosteje vključujejo v družbeno
življenje, pri tem pa so bolj izpostavljene značilnosti, ki vplivajo na videnje teh oseb. Še
posebej je opazen način njihove komunikacije, govora in jezika ter njihova slabša govorna
razumljivost. Slabša razumljivost govora je zanje velika ovira pri vsakodnevnem
funkcioniranju v družbi.
Preko govora s pomočjo izgovorjenih besed izražamo svoje misli, želje in potrebe.
Sposobnost, da le-te posredujemo drugim na njim razumljiv način, je ena bolj pomembnih
človekovih lastnosti in zmožnosti (Jelenc, 1998). Za normalno realizacijo govora so ob
ustrezni artikulaciji, sintaksi in pragmatiki pomembni tudi tekoč govor, glasovna jakost in
poudarjanje (prozodija) (Wilken, 2012). V razvoju govora in jezika so lahko prisotne
govorno-jezikovne motnje, ki jih lahko opredelimo kot nepravilnosti v obliki in zaporedju
govornih enot ali pa v jezikovnem izražanju. Zajemajo lahko vse modalitete govora, glasu,
artikulacije in strukture jezika (Bijelić, 2012). »Razumljiv govor je osnova za učinkovito
komunikacijo in socialno participacijo.« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 396) Slabša
razumljivost govora vpliva na komunikacijske sposobnosti in lahko omeji akademsko,
poklicno in socialno področje ter hkrati vpliva na psihično oz. čustveno področje
posameznikovega življenja (Hustad, 2008). Na govornem nivoju je govorna razumljivost
»splet dobre artikulacije, fonacije, resonance in prozodije.« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str.
399) Razumljivost govora predstavlja odstotek govora, ki ga poslušalec razume, pomeni
jasnost oz. razločnost izjav in povedi (Bowen, 2011).
Vzrokov za slabšo govorno razumljivost oseb z DS je več in se lahko prekrivajo.
Najpogosteje se omenjajo: spremembe govornih organov, težave s sluhom in slabše
kognitivne zmožnosti (Kumin, 2003). Vzroki za motnje izreke so v različnih orofacialnih
ovirah in v hipotonično pogojenih motoričnih pomanjkljivostih (visoko in ozko trdo nebo,
majhna ustna votlina (zato jezik pogosto moli iz ust), zmanjšana gibljivost jezika in mehkega
neba, nepravilna rast zob, spremembe v strukturi grla in žrela itd.) (Kumin, 2003; Wilken,
2012). Govorjeni jezik sloni na koordiniranem gibanju ustnic, jezika, čeljustnih sklepov,
glasilk in na dihanju. Zato splošna hipotonija, ki prizadene tudi orofacialno območje, oteži
sesanje, požiranje in artikulacijo (Vuković, Tomić Vrbić, Pucko in Marciuš, 2008). Na
jezikovne sposobnosti zelo vplivajo njihove slabše kognitivne zmožnosti, saj je učenje jezika
odvisno od kognicije (sposobnosti sklepanja, razumevanja konceptov in pomnjenja). Imajo
zelo oslabljeno sposobnost kratkoročnega slušnega spomina, močno poenostavljeno izreko in
upočasnjen fonološki razvoj. Govoriti začnejo z velikim zaostankom in počasneje širijo
besedni zaklad. Odstopanja pri razvoju jezika so na nivoju sintakse, fonologije, morfologije in
semantike. Pragmatična zmožnost pa je njihovo relativno močno področje. Tudi v odraslosti
uporabljajo krajše in manj zapletene stavke, prisotne ostajajo težave s slovnico. Težko
razumejo abstraktne vsebine, obsežne informacije in dolga sestavljena navodila (Martin,
Klusek, Estigarribia in Roberts, 2009; Wilken, 2012). Pogostejša je tudi prizadetost sluha, ki
zaradi slabše samokontrole učenje govora še dodatno otežuje in močno vpliva na slabšo
govorno razumljivost v vseh življenjskih obdobjih (Kumin, 2003). Težave se pojavljajo na
vseh stopnjah govora, vse od načrtovanja govora do artikulacije in fonologije (Buckley in Le
Prevost, 2002).
K boljši govorni razumljivosti v odraslosti pripomore tudi ustrezna zgodnja obravnava,
dosledno izvajanje miofunkcionalnih vaj in skrb za razvoj splošne telesne motorike. Primerna
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razvitost le-te predstavlja dobro podlago za govorni razvoj, zato z njenim vzpodbujanjem
direktno vplivamo na razvoj motorike govornih organov (Jezdić, b.d.). Znano je, da lahko
pričakujemo ustrezen govorni razvoj šele, ko otrok shodi (Rett, 1982), in da zaostanek v
razvoju finomotorike skoraj vedno pomeni tudi zaostanek v razvoju govora (Jezdić, b.d.).
Ker je malo znanega o govorni razumljivosti odraslih oseb z DS smo v nalogi preverjali
stopnjo govorne razumljivosti teh oseb na slovenskem prostoru, glede na različne
komunikacijske partnerje in dejavnike, ki lahko nanjo vplivajo (spol, starost, težave, povezane
s sluhom, govorom in jezikom itd.).
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II. TEORETIČNI DEL
1 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU
1.1 Odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju
»Odnos do oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, duševno prizadetih1, je
zrcalo stopnje razvoja humanosti neke družbe na eni in vsesplošne razvitosti na drugi strani.«
(Lačen, 2001, str. 9) Ta odnos se je v zgodovini spreminjal in razvijal. Nihal je od skrajnega
odklanjanja do skrajnega sprejemanja. Osebe z MDR so pobijali, zapirali, pomilovali, po
božje častili, skrivali, se jih sramovali in popolnoma ali delno izključevali iz družbe (Lačen,
2001). V novejšem času »pa se jih poskuša vključevati v življenje, jih integrirati oziroma
normalizirati, čestokrat za vsako ceno, ne upoštevajoč njihove danosti in omejenosti.« (Lačen,
2001, str. 9)
Nobena od obeh skrajnosti (prva – MDR je treba odstraniti, izolirati od kakršnegakoli
dogajanja v družbi, da ne moti t. i. zdravega načina življenja; in druga – v interesu totalnega
humanizma poizkuša MDR popolnoma integrirati, je preprosto ne videti) osebam z MDR ni
naklonjena in ne predstavlja sodobnega in humanega odnosa do teh oseb. Prevladati mora
spoznanje, da je vsako človeško življenje, čeprav še tako drugačno, vredno osnovnega
človeškega dostojanstva in spoštovanja (Lačen, 2001).
Bistvo spremenjenega odnosa do oseb z MDR je v tem, »da motnje ne razumemo več kot
nekaj absolutnega, dokončnega in fatalnega, temveč kot neko stanje, ki je odvisno od načina
sodelovanja teh oseb s svojimi vrstniki v svojem okolju.« (Lačen, 2001, str. 10) Neposredne
posledice takega videnja oseb z MDR so v tem, da se le-te vedno bolj vključujejo v okolje in
jih ne vidimo več kot bolnike, temveč kot enakovredne državljane. Prav tako jih več ne
označujemo z inteligenčnim kvocientom (v nadaljevanju IQ), ampak s funkcionalnimi
opredelitvami. MDR zmerne, težje in težke stopnje je in bo praviloma vedno ostala posebnost,
drugačnost, postala pa naj bi vsakdanjost. Sprejemanje in spoštovanje drugačnosti je najvišja
možna stopnja normalizacije in integracije oseb z MDR (Lačen, 2001).
»MDR ne moremo skriti za zidove in se pretvarjati, kot da je ni. Prav tako ne moremo doseči,
da bi s še tako humanimi in integrativnimi rešitvami preprosto izginila!« (Lačen, 2001, str.
16)
Če želimo odraslim osebam z MDR ob upoštevanju njihove drugačnosti, specifičnosti in
individualnosti zagotoviti optimalne življenjske pogoje, moramo upoštevati dve temeljni
življenjski vrednoti:
– pravico osebe z MDR in njene družine do izbire (aktivno oblikovanje lastnega življenja v
danem okolju na osnovi svojih resničnih potreb in ne potreb, za katere je nekdo menil, da so
njihove potrebe);
– normalizacija v vseh bistvenih elementih življenja (osebam z MDR in njihovim družinam
zagotavlja osnovne pogoje kvalitetnega življenja ob upoštevanju, da enaka zadovoljitev
potreb še ne pomeni enakih pravic).
(Lačen, 2001)
Princip normalizacije sta za osebe z MDR oblikovala Nirje in Mikkelsen (Ericsson, 1986, v
Novljan in Jelenc, 2002). Njegov dobesedni pomen je: »vsem osebam z MDR zagotoviti take
pogoje življenja, ki so, kolikor je pač možno, podobni pogojem, v katerih živijo ostali ljudje.«
(Novljan in Jelenc, 2002, str. 55) Gre za izboljšanje njihovega družbenega položaja, za
krepitev njihove socialne vloge in s tem za izboljšanje kvalitete njihovega življenja (Novljan
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in Jelenc, 2002). Zaradi spremenjenih stališč in odnosa okolice do teh oseb je »normalizacija
moralni, politični in pedagoški imperativ, njena uresničitev pa je odvisna od pogojev in
veljavnih norm v širši družbi.« (Novljan in Jelenc, 2002, str. 57) Cilj normalizacije ni
normalizirati ljudi, ampak izključno njihove življenjske pogoje. Izhajati moramo iz spoznanja,
da le-ta ne pomeni enakih pravic za vse, ker bi prav to dejansko pomenilo največjo
diskriminacijo (Lačen, 2001). »Princip normalizacije je razvojno naravnan in izhaja iz
razvojnih možnosti teh oseb, ne pa iz njihovih motenj, usmerjen je na vsakodnevne
življenjske pogoje in na socialne odnose, v katerih se tudi ti posamezniki počutijo kot
enakovredni soljudje.« (Novljan in Jelenc, 2002, str. 94)
V odnosu do oseb z MDR ne smemo pozabiti, da nihče med nami ni popoln in da imajo te
osebe večino potreb, ki jih imajo tudi drugi ljudje: potrebo po socialnih stikih, varnosti,
izobraževanju, zaposlitvi, samostojnosti, primerni nastanitvi itd. (Hrastar, 2012).

1.2 MDR je drugačnost in vseživljenjski problem
MDR zmerne, težje in težke stopnje je drugačnost, ki se kaže kot:
– telesno-zdravstveni pojav (praviloma gre za kombinacijo motenj gibanja in drže, gluhote
in naglušnosti, slepote in slabovidnosti, osebnostnih in vedenjskih motenj, hiperkinetičnega
sindroma, avtističnih simptomov, epilepsije, drugih duševnih obolenj, degenerativnih
organsko procesualnih obolenj, motenj presnove in endokrinih motenj ter genetskih in
kromosomskih anomalij);
– socialno-psihološki problem (komunikacija je otežena, pogosto njihove reakcije niso v
okviru naših pričakovanj, izražanje potreb pa ne na nivoju naših predstav);
– pedagoško-andragoška posebnost (motnja zahteva uporabo specifičnih vsebin in metod
dela, posebej strukturirane programe s poudarkom na multidisciplinarnem pristopu in
individualiziranem delu).
(Lačen, 2001)
MDR je tudi vseživljenjski problem, saj traja vse življenje od rojstva do smrti. Je značilnost
osebe, njeno stanje. Pri otroku ugotovljen razvojni zaostanek pomeni, da bo zaostanek trajen
vse življenje, ni pa nujno, da bo ostala enaka njegova raven. Z zgodnjo obravnavo in
ustreznim izobraževanjem v spodbudnem okolju jo lahko omilimo ali zmanjšamo in s tem
pomagamo osebi doseči čim večjo samostojnost in neodvisnost v okviru njenih zmožnosti
(Jurišič, 2010). Ostaja pa dejstvo, da osebe z zmerno, težjo in težko MDR nikoli v življenju ne
bodo popolnoma samostojne, tudi v odraslosti te osebe potrebujejo posebno skrb, vodenje in
usmerjanje. Pri postavljanju mej njihovih sposobnosti in s tem samostojnosti moramo izhajati
iz njihovih dejanskih sposobnosti in potreb in ne naših predstav o le-teh (Lačen, 2001).
Pri odraslih osebah z MDR moramo kljub razliki med njihovo kronološko in mentalno
starostjo upoštevati njihove bogate življenjske izkušnje, njihovo odraslost. Nikoli ne moremo
reči, da je oseba z MDR »otrok in je kot take tudi ne moremo obravnavati. Izhajati je
potrebno iz njihove odraslosti in zagotoviti zadovoljevanje potreb, ki jih imajo kot odrasli.«
(Praček, 2006, str. 10)

1.3 Definicija MDR
MDR obravnavajo različne stroke (sociologija, medicina, psihologija, pedagogika, specialna
in rehabilitacijska pedagogika, logopedija), zato je imel pojem v zgodovini različna
poimenovanja: duševna prizadetost, duševna zaostalost, duševna manjrazvitost, mentalna
retardacija itd. Pri preteklih definicijah je bil poudarek predvsem na intelektualnem razvoju oz.
višini IQ. Mnogi psihologi so menili, da le-ta ni njen povsem točen pokazatelj in, da ni
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ustrezno, da se opredelitev MDR opira le na stopnjo doseženega IQ. Konec 20. stoletja so
definicije videle MDR iz treh vidikov kot celosten fenomen: biološko-medicinski, sociološki
in pedagoško-psihološki (Novljan, 1997). Že Lokar (1986, v Potočnik Dajčman, 2003) je
opozoril, da je človek tako biološki posameznik kot tudi družbeno bitje. Njegovo duševno
zdravje zato vključuje telesne, duševne in družbene posebnosti. Tudi Opara (2005) meni, da
človek vedno funkcionira le kot celota vsega biološkega, psihičnega in socialnega, zato
moramo osebe z MDR obravnavati kot celoto. V definicijah postaja ob stopnji inteligentnosti
oz. višini IQ vse pomembnejša tudi vloga adaptivnega (prilagojenega) vedenja. Inteligenčne
in prilagoditvene sposobnosti na področju intelektualnega in splošnega funkcioniranja pri
osebah z MDR ne dosegajo ravni, primerne za njihovo starost. Sam primanjkljaj pa je prisoten
pred 18. letom starosti (Potočnik Dajčman, 2007a).
Slovenski izraz MDR je do leta 2007 opisoval angleški izraz »mental retardation« (mentalna
retardacija). Po letu 2007 pa se v mednarodnem prostoru namesto njega uporablja izraz
»intellectual disability« (intelektualni primanjkljaj – nižje oz. manjše intelektualne
sposobnosti), ki je bolj sprejemljiv in nadomešča vse v preteklosti uporabljene izraze. Se pa
le-ta še nadalje opisuje v odnosu do tipičnega oz. pričakovanega razvoja vrstnikov. Nov izraz
preusmeri poudarek z opisa motnje osebe z MDR na težave kot posledice medsebojnega
delovanja njenih kapacitet pri spoprijemanju z zahtevami okolja. Omejitve pri intelektualnem
funkcioniranju posameznika se odražajo v potrebi po dodatni podpori, ki mu omogoča
izvajanje vsakdanjih aktivnostih (Schalock idr., 2007; Wehmeyer idr., 2008, v Kodrič, 2010).
Zaradi uporabe novega izraza se je leta 2007 Ameriško združenje za osebe z MDR iz
American Association on Mental Retardation preimenovalo v American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities (v nadaljevanju AAIDD). AAIDD, ustanovljeno
leta 1876, je najstarejše strokovno združenje, ki se zavzema za enakopravnost, dostojanstvo in
človekove pravice oseb z MDR in njihovo polno vključenost in sodelovanje v družbi.
Leta 2010 je AAIDD podalo zadnjo izpopolnjeno definicijo intelektualnega primanjkljaja, v
kateri so kot pomemben kriterij navedena področja prilagoditvenega vedenja. Za intelektualni
primanjkljaj so značilne pomembne posameznikove omejitve na dveh področjih, ki se
pojavijo pred 18. letom starosti:
– na področju intelektualnega delovanja, ki se nanaša na sposobnost učenja, mišljenja,
reševanja problemov, in na drugih področjih intelektualnega delovanja;
– na področju prilagoditvenih spretnosti, ki predstavljajo konceptualne, socialne in
praktične veščine.
Tudi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM V (v nadaljevanju DSM
V) opredeli intelektualni primanjkljaj kot motnjo, za katero morajo biti izpolnjeni trije
kriteriji: mora se pojaviti pred 18. letom in vključevati omejitve tako na področju
intelektualnega delovanja kot na področju prilagoditvenih spretnosti. IQ se testira s
standardiziranimi testi, na področju prilagoditvenih spretnosti pa se upošteva stopnja potrebne
pomoči na enem ali več prilagoditvenih področjih.
Inteligentnost opredelimo kot splošno umsko sposobnost, ki vključuje sposobnosti sklepanja,
načrtovanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, razumevanja kompleksnih idej,
učinkovitega učenja in učenja na osnovi preteklih izkušenj (AAIDD). Njeno raven opišemo z
IQ, ki predstavlja razmerje med posameznikovo kronološko in mentalno starostjo. Določimo
ga s standardiziranimi preizkusi inteligentnosti, pri katerih dosežke posameznika primerjamo
s povprečnimi dosežki njegove referenčne skupine. Pomembno nižje intelektualne
sposobnosti predstavljajo dosežki, ki so za več kot 2 standardna odklona (v nadaljevanju SD)
nižji od povprečja. Kot zgornja meja nižjih intelektualnih sposobnosti se uporablja vrednost
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IQ v razponu med 70 in 75. AAIDD za določitev ravni MDR povzema že uveljavljene
kriterije (AAIDD; Carr in O'Reilly, 2007). Prilagoditveno vedenje predstavlja zmožnost
posameznika za samostojno življenje oz. socialne, konceptualne in praktične spretnosti, ki se
jih nauči, da lahko deluje v vsakdanjem življenju. Njegova stopnja kaže raven, do katere je
posameznik zmožen uporabiti kognitivni potencial pri prilagajanju na zahteve okolja
(AAIDD; Volkmar in Dykens, 2005, v Kodrič, 2010).
Pomembne omejitve predstavljajo rezultati, ki so za več kot 2 SD pod povprečjem na enem od
treh ali na vseh treh področjih prilagoditvenih spretnosti.
Te so:
– konceptualne (govorno izražanje in razumevanje, pisanje in branje, razumevanje številskih,
časovnih in denarnih konceptov, načrtovanje lastnega vedenja itd.);
– socialne (vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov, ustrezna samopodoba,
starosti primerna raven odgovornosti, upoštevanje zakonov in socialnih pravil, ustrezna
interpretacija socialnih situacij, reševanja socialnih problemov itd.);
– praktične (vsakodnevne dejavnosti in skrb zase (hranjenje, oblačenje, osebna nega itd.) ter
uporabne veščine (uporaba telefona, upravljanje z denarjem, domača opravila, zmožnost
potovanja, delovne spretnosti itd.).
Prilagojeno vedenje predstavlja naučene spretnosti, intelektualne sposobnosti pa so v največji
meri prirojene.
(AAIDD; Carr in O'Reilly, 2007)
Pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe z MDR in razumevanju definicije, ki jo je podalo
AAIDD, moramo upoštevati tudi dejavnike okolja, različnost v komunikaciji, jezikovno in
kulturno raznolikost ter dejavnike čutil, gibanja in vedenja. Vemo, da ima ob omejitvah vsak
posameznik tudi močna področja. Za razvijanje ustreznega sistema pomoči moramo poznati
oboje (AAIDD).
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision
(ICD-10), Version for 2016 (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih
problemov za statistične namene, različica za 2016 - v nadaljevanju MKB-10) v poglavju
Duševne in vedenjske motnje definira MDR kot stanje zaustavljenega ali nepopolnega
duševnega razvoja, posebej očitno kot pomanjkanje veščin, ki se pokaže v razvojnem obdobju
in prispeva k splošni ravni inteligence, to je kognitivnih, govornih, motoričnih in socialnih
sposobnosti. MDR se lahko pojavi skupaj z ali brez drugih duševnih ali telesnih motenj (ICD10, 2016).
V Sloveniji se uporablja izraz MDR in ne izraz intelektualni primanjkljaj. »MDR (duševna
prizadetost, mentalna retardacija) pomeni pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju
posameznika. Je splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni
dobi in je vezano na neadekvatnost adaptivnega reagiranja (vedenja) in to na področjih
samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja.« (Lačen, 2001, str. 11)
V tej definiciji Lačen (2001) opredeljuje MDR:
– razvojno (MDR ni nekaj stalnega, nespremenljivega, oseba se opazuje v razvoju in nalogah,
ki ustrezajo njeni starosti);
– usmerjena je samo na sedanje stanje in ne prognozira vnaprej (v preteklosti ali
prihodnosti je stanje osebe lahko drugačno);
– preko adaptivnega vedenja (kako neka oseba funkcionira, kako je socializirana in kako se
odziva v konkretnih življenjskih situacijah).
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Oseba z MDR je oseba, »ki pri testiranju doseže rezultat, ki bistveno odstopa v podpovprečje
na vsaj dveh od naslednjih področij adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb za samega sebe,
domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalna akademska znanja, samousmerjanje,
zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna sposobnost.« (Lačen,
2001, str. 12) Opredeljevanje MDR se mora osredotočati na razvojno obdobje, v katerem je
oseba (Zupančič, 2004, v Kodrič, 2010).
Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi
potrebami je MDR nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim 18.
letom starosti in se kaže v:
– pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih (znižana sposobnost učenja, sklepanja in
reševanja problemov ter abstraktnega mišljenja in presojanja se ugotavlja s standardiziranimi
individualno apliciranimi testi – dosežek oseb z MDR odstopa za več kot dva SD od
povprečja);
– pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti (raven opredelimo glede na
kronološko starost osebe in s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh področjih (socialnem,
konceptualnem, praktičnem); ocenjujejo jih s klinično evalvacijo in z individualizirano
apliciranimi psihometričnimi testi).
(Vovk Ornik, 2015)

1.4 Klasifikacija MDR
Prevalenca MDR v človeški populaciji je 1–3 %. Med MDR je najpogostejša lažja MDR
(okrog 85 % oseb z MDR), sledijo zmerna MDR (okrog 10 % oseb z MDR), težja MDR
(približno 4 % oseb z MDR) ter težka MDR (od 1–2 % oseb z MDR) (Mihelič Moličnik,
2011; Nedog, 2008).
MKB-10 osebe z MDR opredeli kot osebe z lažjo ali blago (F70), zmerno (F71), težjo ali
hudo (F72) ter težko ali globoko (F73) MDR (ICD-10, 2016). Podobno tudi v Sloveniji po
najpogosteje uporabljeni klasifikaciji MDR, navedeni v Kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, glede na stopnjo MDR
ločimo osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR. Stopnja MDR je definirana na osnovi
skupnega rezultata IQ in ugotovljenih prilagoditvenih funkcij (Vovk Ornik, 2015).
– Osebe z lažjo MDR (imajo IQ 50 do 69, mentalna starost pri odraslih je med 9 in 12 let):
Znižane so sposobnosti za učenje, senzomotorično in miselno skladno delovanje ter
sposobnost odločanja, načrtovanja, organizacije in izvedbe dejavnosti. Pogosta je prisotnost
učnih težav, miselni procesi pa potekajo bolj na konkretni kot abstraktni ravni. Preprostejša
sta jezik in komunikacija. V prilagojenih pogojih učnega procesa lahko dosežejo temeljna
šolska znanja, ki pa ne dosegajo minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnim
programom. Živijo in se zaposlujejo podobno kot ostale osebe, brez posebnih omejitev in
pravic. V znano okolje se vključijo ustrezno in dejavno. Pri tem so različno samostojni.
Praviloma se lahko usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno
življenje (imajo družine, družabno življenje in prosti čas itd.) (ICD-10, 2016; Mihelič
Moličnik, 2011; Vovk Ornik, 2015). O njih najpogosteje ne govorimo več kot o osebah z
MDR (Jurišič, b.d.).
– Osebe z zmerno MDR (imajo IQ 35 do 49, mentalna starost pri odraslih je od 6 in pod 9
let): Posamezne sposobnosti imajo različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove
branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, pri likovnih, glasbenih in gibalnih
sposobnostih pa so lahko uspešnejše. Pri njihovem poučevanju in učenju so nujna konkretna
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ponazorila in prilagoditve. Govorne sposobnosti so šibkejše, pri tem je govorno razumevanje
boljše kot besedno izražanje. Sposobne so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumeti
enostavnejša navodila. Znajo izraziti svoje potrebe in želje, lahko pa pri tem potrebujejo
nadomestno komunikacijo. Vse življenje potrebujejo vodenje, podporo in različne stopnje
pomoči. Kljub potrebi po stalnem vodenju razvijejo določeno stopnjo samostojnosti pri
samooskrbi in se večinoma lahko usposobijo za enostavna praktična dela. Praviloma pa se ne
morejo usposobiti za povsem samostojno socialno življenje. Prisotne telesne težave vplivajo
na njihove gibalne sposobnosti (ICD-10, 2016; Mihelič Moličnik, 2011; Vovk Ornik, 2015).
– Osebe s težjo MDR (imajo IQ med 20 in 34, mentalna starost pri odraslih je od 3 in pod 6
let): Lahko se usposobijo za najenostavnejša opravila, higienske navade in osnove verbalne
komunikacije, pri skrbi zase pa potrebujejo pomoč drugih. Naučene veščine in spretnosti so
samo avtomatizirane. Razumejo osnovna, enostavna navodila in sporočila (posledica težav na
vizualnem, akustičnem in taktilnem področju) ter se nanje ustrezno odzovejo. Če ne zmorejo
besednega govora, zmorejo razumljivo komunicirati nebesedno in z vokalizacijo. Svoje želje
in potrebe izražajo predvsem z vokalizacijo, gestami in nadomestno komunikacijo. Znajo se
orientirati v ožjem okolju, a pri tem potrebujejo vodenje in varstvo. Pogosto so prisotne
težave pri gibanju in druge razvojne motnje in bolezni. Vse življenje potrebujejo stalni nadzor
in podporo drugih oseb (ICD-10, 2016; Mihelič Moličnik, 2011; Vovk Ornik, 2015).
– Osebe s težko MDR (imajo IQ pod 20, mentalna starost pri odraslih je manj kot 3 leta):
Usposobijo se lahko le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in
upoštevanje navodil je hudo omejeno. Osnove govora in sporazumevanja le redko razvijejo.
Omejeno je tudi zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Ne hranijo se sami in
prepoznajo samo bližnje osebe. Imajo omejitve v gibanju (večina jih ne hodi), pogoste so tudi
težke dodatne motnje, obolenja in bolezni. Nizka stopnja motoričnega in spoznavnega razvoja
ter percepcije je posledica hude oškodovanosti centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju
CŽS). Posledično zaradi hudih omejitev pri samooskrbi, komunikaciji in mobilnosti vse
življenje potrebujejo stalno varstvo, posebno nego in oskrbo, vodenje in pomoč drugih oseb
(ICD-10, 2016; Mihelič Moličnik, 2011; Vovk Ornik, 2015).
DSM V loči štiri stopnje MDR: lažja, zmerna, težja in težka. Stopnje so določene na podlagi
prilagoditvenih spretnosti in ne na podlagi rezultatov IQ.
Lažja MDR – konceptualno: znižana sposobnost izvršilnih funkcij (npr. planiranje),
abstraktnega mišljenja, akademskih veščin itd.; socialno: nezrelo presojanje v socialnih
interakcijah, težave pri nadzoru čustev in obnašanja itd.; praktično: določena mero pomoči je
potrebna v kompleksnejših vsakodnevnih dejavnostih (npr. odločitve o zdravljenju, pravnih
zadevah).
Zmerna MDR – konceptualno: akademske veščine so na osnovni ravni, potrebna je podpora
pri njihovi uporabi v poklicnem in osebnem življenju, potrebna je stalna pomoč pri
izvrševanju konceptualnih nalog; socialno: odstopanja v socialnem vedenju in komunikaciji,
zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja prijateljstev (včasih tudi partnerske veze), omejitve
socialnega presojanja in sposobnosti sprejemanja odločitev; praktično: zmožnost skrbeti za
osebne potrebe (hranjenje, oblačenje itd.), potrebna pomoč pri hišnih opravilih in na
delovnem mestu (manj zahtevna dela), včasih prisotnost neprilagojenega obnašanje (vzrok
socialnih težav).
Težja MDR – konceptualno: omejeno usvajanje konceptualnih veščin, slabo razumevanje
pojmov (števila, količine, čas in denar) in napisanega; socialno: precej omejena besednjak in
slovnica, usmerjenost govora in komunikacije na tu in sedaj, razumevanje enostavnih navodil
in sporočil, če ni besednega govora, zmožnost komunikacije s kretnjami; praktično: potreben
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nadzor, podpora in pomoč pri vseh vsakodnevnih aktivnostih, dolgotrajno učenje posamezne
veščine, možna prisotnost neprilagojenega obnašanja (vključujoč samopoškodbe).
Težka MDR – konceptualno: konceptualne veščine vključujejo fizični svet in ne simbolne
procese, možnost pridobiti določene vizuospacialne veščine (razvrščanje na osnovi fizičnih
značilnosti itd.); socialno: zelo omejena sposobnost govora in komunikacije, razumevanje le
zelo enostavnih navodil ali kretenj, sposobnost interakcije z dobro poznanimi osebami (z
gestualnimi in čustvenimi odzivi); praktično: odvisnost od drugih v vseh aspektih dnevne
fizične nege, zdravja in varnosti, rekreacijske aktivnosti vključujejo gledanje televizije,
poslušanje glasbe, možna prisotnost neprilagojenega obnašanja, komorbidne senzorične in
fizične prizadetosti so prepreka za sodelovanje v hišnih, rekreacijskih ali delovnih aktivnostih.
V opisih MDR po AAIDD se opušča opisovanje motnje s stopnjami blaga, zmerna, težja in
težka. Uveljavlja se opisovanje področij, na katerih posameznik potrebuje dodatno podporo v
različnem obsegu. Ta je lahko občasna, omejena, razširjena ali stalna (Carr in O'Reilly, 2007).
Zaradi napredka pri razumevanju MDR v ospredju ni več intelektualni razvoj in z njim IQ oz.
pojmovanje MDR kot lažje, zmerne, težje in težke, temveč nivo pomoči, ki jo posameznik
potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih (prilagoditvenih) področjih. Glede na ugotovljen
potreben nivo pomoči se posameznik usmeri v zanj ustrezen program šolanja in druge oblike
pomoči, ter ustrezen program življenja oz. dela v odraslosti. Pomoč je lahko:
– občasna – daje se občasno, po potrebi in je kratkotrajna v konkretnih življenjskih situacijah
oz. okoljih; izvaja se lahko v rednih ali specializiranih ustanovah; odrasle osebe so praviloma
samostojne na vseh adaptivnih področjih;
– omejena – dokaj redna, konstantna v določenem časovnem obdobju; podpora je v odraslosti
večinoma orientirana na usmerjanje; izvaja se samo v specializiranih ustanovah, izjemoma v
rednih ustanovah s popolnim individualiziranim programom za določeno osebo; odrasle osebe
so na več adaptivnih področjih delno samostojne, na nekaterih pa popolnoma;
– obsežna – stalna v določenih situacijah in ni časovno omejena; izvaja se le v specializiranih
ustanovah; odrasle osebe so sicer lahko na posameznih adaptivnih področjih delno samostojne,
ostaja pa potreba po stalni pomoči;
– vseobsegajoča – trajna v vseh situacijah, vse življenje; izvaja se v zelo specializiranih
ustanovah (zavodi); osebe so vse življenje nesamostojne in potrebujejo stalno pomoč.
(Lačen, 2001)
Tudi Opara (2005) navaja, da se je pri opredeljevanju MDR začelo uporabljati funkcionalno
diagnosticiranje, pri katerem se ugotavlja, kako posameznik funkcionira v okolju nasploh. S
tem se je preseglo pojmovanje in definiranje MDR le s testnim rezultatom IQ. Inteligentnost
oz. sposobnost za reševanje problemov, ki naj bi jo izražal IQ, je za človekovo funkcioniranje
v okolju sicer pomembna, »a človek vedno funkcionira kot celota vsega biološkega,
psihičnega in socialnega.« (Opara, 2005, str. 42) Kakršnakoli oblika pomoči, ki je namenjena
osebam z MDR, mora biti usmerjena k povečanju njihovih zmožnosti in njihovem
vključevanju v normalno življenje (zveza-sožitje.si, b.d.).

1.5 Vzroki MDR
Vzrok za nastanek je poznan le pri približno 25 % oseb. Glede na etiologijo MDR delimo na:
– organske motnje (obstaja organski vzrok, ki se ugotavlja z diagnostičnimi postopki);
– funkcionalne motnje (nimajo organskega vzroka).
(Wenar, 2003)
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Pri organski motnji lahko gre za posledico težav v:
– prenatalnem obdobju – virusne (ošpice, rdečke, mumps, herpes pasavec, citomegalija itd.),
bakterijske (povzroči npr. streptokok skupine B) infekcije in parazitne infekcije (malarija,
toksoplazmoza) med nosečnostjo, ki jih na plod prenese mati; zastrupitve matere (npr. z živim
srebrom); zloraba drog, alkohola in jemanje kemičnih substanc; izpostavljenost rentgenskim
žarkom; neustrezna prehrana matere (premalo vitaminov itd.); bolezni matere (hipertenzija
diabetes, gestoza itd.); genetske in kromosomske anomalije;
– perinatalnem obdobju – zapleti med porodom (intrakranialne krvavitve in hipoksičnoishemične poškodbe so najpogostejši vzrok poškodbe možganov); nedonošenost;
nezdružljivost otrokove in materine krvi v Rhesus faktorju; zlatenica;
– postnatalnem obdobju – poškodbe glave; meningitis; encefalitis; zastrupitve z živim
srebrom in svincem; nezadostna prehranjenost v prvih dveh letih življenja; imunološke
reakcije na cepljenje, ki okvarijo CŽS; tumorji CŽS.
(Novljan, 1997; Potočnik Dajčman, 2007b; Stromme in Hagberg, 2000; Wenar, 2003)
Najpogosteje so vzrok organskih motenj dejavniki v prenatalnem obdobju (pri 51–70 % oseb)
(Stromme in Hagberg, 2000), med katerimi so najpogostejši genetski, ki so povezani s
spremembami v DNK (npr. Downov sindrom, Prader-Willijev sindrom). Genetsko pogojene
motnje so lahko dedne ali pa nastanejo sporadično z mutacijo genov (Schmidt, b.d.). Genetski
dejavniki se lahko tudi v obdobju nosečnosti prepletajo z dejavniki okolja (Novljan, 1997).
Pri funkcionalni motnji, ki je okoljsko pogojena, ne poznamo organskega vzroka. Lahko
govorimo o več dejavnikih, ki se med seboj prepletajo in vplivajo na nastanek motnje
(Novljan, 1997).
Med okoljske dejavnike uvrščamo: toksične oz. kemične (izpostavljenost toksičnim
substancam), nutricijske in socialne dejavnike (nespodbudno okolje v zgodnjem otroštvu,
vedenjski dejavniki povezani z obremenilnim vedenjem, hude zlorabe, hude duševne bolezni
staršev/skrbnikov itd.) ter socialnoekonomski status (nizki družinski prihodki, nizka izobrazba
staršev itd.) (Novljan, 1997; Potočnik Dajčman, 2007b; Schmidt, b.d.).
Zmerno, težjo in težko MDR najpogosteje povezujemo z organskimi vzroki, lažjo pa s
funkcionalnimi. Med genetsko pogojenimi MDR je najbolj znan Downov sindrom, ki
predstavlja eno od najštevilčnejših etioloških skupin MDR. Večina oseb s tem sindromom je
uvrščenih med osebe z zmerno MDR (Novljan, 1997; Potočnik Dajčman, 2007b).

2 DOWNOV SINDROM
2.1 Zgodovina
DS so v preteklosti poimenovali različno: idiotie furfuracea (Seguin, 1846), kretinismus
furfuraceus (Esquirol, 1838), mongoloidna distrofija, mongoloidna idiotija, mongolizem,
mongoloidizem (Down, 1866), tri-21 (Lejeune, 1958) itd. (Zergollern Čupak, 2008).
Dokaz o obstoju DS, že dolgo preden je bil medicinsko odkrit in opisan, je npr. arheološka
najdba otroške lobanje v starem saksonskem grobu iz 8. stol., ki je imela vse anatomske
značilnosti DS (mikrokranijo, brahicefalijo, hipoplazijo itd.) (Zergollern Čupak, 2008).
Prvi pisni opis DS je zabeležil zdravnik Esquirol leta 1838, medtem ko je natančno klinično
sliko podal psiholog Seguin v Parizu leta 1846 v delih Pedagogika za slaboumne in Idiotija in
njeno zdravljenje s fiziološkimi metodami (Vuković idr., 2008; Zergollern Čupak, 2008).
Angleški zdravnik Langdon Down (1828–1896), po katerem so poimenovali DS (Halder,
2009; Vuković idr., 2008; Zergollern Čupak, 2008), je v svojem zasebnem senatoriju za
otroke z nižjimi oz. manjšimi intelektualnimi sposobnostmi opisal otroke s skupnimi telesnimi
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značilnostmi. Menil je, da so zaradi poševnih oči in drugih znakov podobni Mongolom, ki jih
je uvrščal med primitivne narode, zato jih je imenoval »mongoloidi«, njihovo stanje pa
»mongoloizem« (Cunningham, 1999; Vuković idr., 2008). Leta 1866 je napisal delo Stališča
o etnični klasifikaciji idiotov (Observations on the ethnic classification of idiots). Down je DS
prvi ločil od ostalih oblik slaboumnosti in pravilno ugotovil, da je »mongolizem«,
»mongoloidizem« ali »mongoloidna idiotija«, kakor je Down poimenoval DS, dejansko
neobičajen biološki fenomen, ki zahteva posebno raziskovanje, saj se ne ujema z drugimi
oblikami MDR. Klinično obliko DS je leta 1877 izčrpno opisal še W.W. Ireland v delu On
idiocy and imbecility (Zergollern Čupak, 2008).
Že Waardenburg (1932), Bleyer (1934), Penrose (1939) in Fanconi (1939) so opozarjali na
možno kromosomsko abnormalnost kot etiopatogenetski faktor razvoja DS. Leta 1958 je
francoski genetik Jerome Lejeune proučeval kromosomski status otrok z DS. S pomočjo nove
tehnologije kariotipizacije je odkril, da gre pri njih za kromosomsko motnjo. Odkril je dodatni
kromosom na 21. paru – trisomijo 21. Število kromosomov pri proučevanih otrocih je bilo
tako 47, namesto 46 (Zergollern Čupak, 2008). Prvič je bila odkrita povezanost MDR in
kromosomske motnje (Vuković idr., 2008). Trisomija 21 je najpogostejši vzrok DS. V
naslednjih letih so opisali še translokacijo in mozaicizem (Jekovec Vrhovšek, 2008).
Neprimerno in napačno poimenovanje »mongoloizem« se je zaradi jasnega prizvoka
diskriminacije postopoma opuščalo. Tega izraza od leta 1960 v znanstvenih krogih niso več
uporabljali. Danes se najpogosteje uporablja izraz Downov sindrom, trisomija 21 ali tri 21
(Vuković idr., 2008; Žagar, 2012). Zadnja dva poimenovanja opozarjata na citogenetsko
spremembo, ki pojasnjuje etiopatogenezo bolezni in daje natančno in zanesljivo diagnozo tega
stanja (Zergollern Čupak, 2008).

2.2 Nastanek DS
S sindromom označujemo kombinacijo telesnih značilnosti, ki se pojavljajo skupaj in imajo
skupni vzrok (Halder, 2009). DS povzroča dodatni kromosom v vsaki telesni celici. 21.
kromosom ni dvojno, ampak trojno prisoten, zato tudi medicinski izraz trisomija 21 (tri
pomeni »tri«, soma pa »telo«). Zaradi kromosomske nepravilnosti sta upočasnjena telesni in
duševni razvoj oseb. Njihove duševne zmožnosti so sicer ovirane, a so bile v preteklosti
pogosto podcenjene (Cunningham, 1999).
Vsaka celica v človeškem telesu (z izjemo rdečih krvničk) ima jedro, kjer je v genih shranjen
genetski material. Kromosomi so nosilci genov, geni pa nosijo oznake in so nosilci zasnov
naših podedovanih lastnosti. Razvrščeni so v paličaste strukture – kromosome. V vsakem
jedru celice se nahaja 46 kromosomov (22 skladnih parov kromosomov, ki so označeni s
številkami od 1 do 22, glede na njihovo dolžino in velikost, in dva spolna kromosoma – 23.
kromosoma, ki določata spol otroka, XX, XY), ki so podedovani po obeh starših. V spolnih
celicah (jajčecu in spermiju) se nahaja le 23 kromosomov, saj vsak od staršev prispeva
polovico kromosomov. Celica, ki nastane pri oploditvi s spojitvijo obeh izvornih celic, ima po
pravilu 46 kromosomov. Z vsako naslednjo delitvijo ima vsaka nova celica spet 46
kromosomov (Cunningham, 1999; Halder, 2009).
DS je najpogostejša genetsko prirojena motnja, ki nastane kot posledica dodatne kopije
genetskega materiala na 21. kromosomu, lahko v celoti (cel kromosom) – trisomija 21, ali
delno (del kromosoma) – translokacija. V jedru vsake telesne celice je tako 47 kromosomov
(Vuković idr., 2008). Do te kromosomske nepravilnosti pride med dozorevanjem spolnih celic
ali med prvo celično delitvijo oplojenega jajčeca (Cunningham, 1999). Dodatni kromosom se
najpogosteje nahaja v kromosomski skupini G, kjer se namesto para kromosomov nahajajo
trije kromosomi 21. Na dolgem kraku kromosoma 21 se nahajajo geni, ki v triplikatu
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povzročajo spremembe, tipične za sindrom – značilne fenotipske spremembe obraza, srčne
napake, MDR, spremembe na možganih itd. (Čulić, 2008).
V večini primerov gre za nepravilnost delitve jajčeca pred, redkeje po oploditvi, le redko pa se
nepravilnost pojavlja v spermijih. Pri delitvi starševske dedne zasnove se en par kromosomov
ni razdelil (je ostal »zlepljen«), zato se v starševski izvorni celici znajdeta dva kromosoma 21
namesto enega (tako ima jajčece ali spermij 24 namesto 23 kromosomov). Vzroki za to niso
znani. Če pride do oploditve te posebne izvorne celice s partnerjevo izvorno celico, vsebuje
dedna zasnova otroka tri kromosome 21 (v vsaki celici ima 47 in ne 46 kromosomov)
(Cunningham, 1999; Halder, 2009; Vuković idr., 2008).
DS lahko zaradi tipičnih fizičnih značilnosti prepoznamo že ob rojstvu. Diagnozo potrdijo s
krvno preiskavo, pri kateri iz otrokove krvi izolirajo celice in jih gojijo v posebni kulturi. Čez
nekaj dni pregledajo kromosomsko sliko, kariogram. Kariotip prikaže število, velikost in
videz kromosomov iz ene celice. Če je prisoten dodaten cel 21. kromosom ali njegov del, se
diagnoza potrdi (Halder, 2009; Vuković idr., 2008). Čeprav imajo otroci z DS skupne tipične
značilnosti, so med njimi velike razlike, tako v značaju kot v telesnih in duševnih
sposobnostih. Vsak ima tudi čisto individualne lastnosti, ki jih je podedoval od svojih staršev,
pa tudi družinske posebnosti in navade (Wilken, 2012). Vsekakor pa je za osebe z DS
značilen specifičen način vedenja in potrebujejo ustrezno spremljajočo podporo.

2.3 Odkrivanje DS pred rojstvom
Diagnostični testi za odkrivanje DS
Diagnozo DS lahko pred rojstvom postavimo z analizo števila kromosomov v celicah ploda
(kariotipizacija ploda), ki jih dobimo iz:
– plodovnice z amniocentezo (AC) – s tanko iglo (po 16. tednu nosečnosti) se pod kontrolo
ultrazvoka iz maternice posrka plodovnica;
– celic posteljice z biopsijo horionskih resic (BHR) – izvede se lahko med 11. in 14.
tednom nosečnosti (4–5 tednov pred AC);
– kordocenteza – kromosomska analiza vzorca krvi, ki se odvzame iz popkovnice po 20
tednu nosečnosti.
V prvih dveh alinejah gre za kromosomsko analizo celic plodovnice oz. posteljice, saj imajo
te praviloma enako število kromosomov kot plod. Tveganje za splav zaradi posega je 0,5–1 %.
Presejalni testi za odkrivanje DS
Za razliko od diagnostičnih testov s presejalnimi testi ne moremo zagotovo ugotoviti, ali ima
plod DS, zanj lahko ocenimo le tveganje:
– merjenje nuhalne svetline – ultrazvočni presejalni test, ki se opravi med 11. in
dopolnjenim 13. tednom nosečnosti, s katerim lahko odkrijemo 75 % plodov z DS; če ga
kombiniramo še z biokemičnim testom (odvzem krvi iz komolčne vene nosečnice in določitev
dveh hormonov, beta hCG in PAPP-A) ter ultrazvočne in biokemične izvide kombiniramo v
posebnem računalniškem programu, lahko odkrijemo 90 % plodov z DS – tak test imenujemo
sestavljeni test;
– četverni test – se dela po 16. tednu nosečnosti; v krvi nosečnice se določijo vrednosti štirih
hormonov in z računalniškim programom izračuna individualno tveganje; odkrijemo lahko
75 % plodov z DS; pri večplodni nosečnosti ga ne moremo uporabiti;
– morfologija ploda – ultrazvočni pregled med 20. in 24. tednom nosečnosti zajema
natančno oceno velikosti ploda in pregleda njegovih organskih sistemov; okrog 50 % plodov
z DS pokaže določene spremembe (označevalce), ki kažejo na to, da ima plod morda DS.
(Tul Mandič, 2009)
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Novejši krvni test (testiranje krvi nosečnice), NIFTY test (Non-Invasive Fetal TrisomY
testing) se lahko izvede že od 10. tedna nosečnosti. Z njim je mogoče z več kot 99 %
zanesljivostjo zaznati trisomijo kromosoma 21 (DS) (http://www.niftytest.com/).

2.4 Pogostost
DS je prirojeno stanje, ki prizadene enega na približno 800–1000 novorojenčkov ne glede na
spol. Pojavlja se pri vseh rasah in v vseh socialnih slojih ne glede na zdravstveno stanje
staršev, ekonomsko situacijo ali način življenja (Žagar, 2012). Cunningham (1999) navaja, da
se rodi otrok z DS na 600–700 rojstev. DS ni odvisen od zunanjih vzrokov, niti nanj ni
mogoče vplivati, je pa pogostejši med moškimi. Lahko se zgodi v vsaki nosečnosti, a tveganje
za rojstvo otroka z DS narašča s starostjo matere in po novejših študijah tudi očeta (predvsem
v kombinaciji z materino starostjo) (Fisch, Hyun, Golden, Hensle, Olsson in Liberson, 2003).
Občutno se poveča med 35. in 40. letom materine starosti. Pri nosečnicah, starih 25 let, je
verjetnost okoli 1/1250; nad 35 let okoli 1/400; pri 40 letih okoli 1/100 in pri 45 letih že okoli
1/30 otrok. Staranje jajčec in vplivi iz okolja skupaj verjetno vplivajo na nastanek trisomičnih
celic (Cunningham, 1999; Erceg, 2008; Tul Mandič, 2009; Vuković idr., 2007). Več je tudi
možnosti, da se staršem, ki že imajo otroka z DS, rodi tudi drugi otrok s tem sindromom
(Vuković idr., 2008). Pri ženski, ki je že rodila otroka z DS ali imela plod z DS (trisomijo 21),
je tveganje v vseh naslednjih nosečnostih za 0,75 % višje, kot je tveganje na podlagi njene
starosti (Tul Mandič, 2009).
V Sloveniji nimamo registra oseb z DS, po oceni se vsako leto rodi 14–20 otrok s tem
sindromom (Štular, 2014). Okrog 70 % otrok z DS se rodi materam, mlajšim od 35 let, saj se
le-te redkeje odločajo za teste na DS v času nosečnosti, večja je tudi v tem obdobju rodnost
(Vuković idr., 2008).

2.5 Dednost
DS ima biološko dedni vzrok, a velika večina DS ni podedovana (Halder, 2009). Le v 1/100
primerov je stanje podedovano po materi ali očetu. V tem primeru je mati ali oče prenašalec
genetsko uravnotežene translokacije kromosoma (ni izgube ali presežka genskega materiala –
količina DNA ostane enaka). Sam prenašalec ima tipično razvite telesne in umske sposobnosti,
čeprav ima nenavaden kariotip. V jedru celice ima le dva kromosoma 21, a je eden od njiju
prilepljen na drug kromosom (translociran). Če se pri prenašalcu oba kromosoma 21 (tako
translocirani kot normalni) preneseta v jajčece oz. spermij, bo oplojeno jajčece vsebovalo tri
kromosome 21. Posledično bo imel otrok DS v obliki translokacijske trisomije 21. Možnost
(čeprav je zelo malo trdnih dokazov), da se bo rodil otrok z DS, je povezana tudi z
mozaicizmom. Mnogi ljudje imajo nekaj trisomičnih celic, a se tega ne zavedajo. Če so
trisomične celice v jajčniku ali testisih, lahko nastane trisomično jajčece ali trisomični spermij,
kar pomeni, da bo imel otrok mozaično trisomijo (Cunningham, 1999; Jekovec Vrhovšek,
2008).

2.6 Oblike
Chunningham (1999) in Čulićeva (2008) navajata, da obstajajo trije različni kariotipi, ki so
povezani z DS:
– prosta trisomija 21,
– translokacijska trisomija 21,
– mozaična trisomija 21.
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2.6.1 Prosta trisomija 21
To je najbolj pogosta oblika DS, ki se pojavlja pri 90–95 % oseb z DS. V človeškem kariotipu
je prisoten dodatni 21. kromosom, ki se prosto giblje in ni povezan z drugimi kromosomi
(zato poimenovanje prosta trisomija 21). Nastane zaradi nerazdruževanja kromosoma 21 v
mejozi – okrog 80–90 % v mejozi matere, najpogosteje v prvi mejotski delitvi. Med
spermatogenezo pa nerazdvajanje nastane najpogosteje v drugi mejotski delitvi. Vzrok, zakaj
se kromosomi ne ločijo, ni poznan. Gameta ima zato dodatno kopijo 21. kromosoma (torej
ima 24 kromosomov namesto 23). Ko se združi z normalno gameto drugega starša, nastane
embrio s 47 kromosomi namesto s 46, ker ima tri kopije 21. kromosoma. Obstajata dve
možnosti, kako nastane dodatni kromosom:
– lahko ga že prej vsebuje jajčece (75–80 %) ali spermij (20–25 %);
– lahko se zgodi napaka pri prvi celični delitvi, takrat se celica s 46 kromosomi ne deli na sebi
enake, ampak na eno celico s 47 in drugo s 45 kromosomi. Druga odmre, prva pa se deli
naprej.
(Barišić, 2008; Cunningham, 1999; Halder, 2009; Jekovec Vrhovšek, 2008; Vuković idr.,
2008)

2.6.2 Translokacijska trisomija 21
Pri kakih 3–5 % dojenčkov z DS pride do translokacije 21. kromosoma. Ti otroci imajo
pravilno število kromosomov, tj. 46 (nimajo treh kromosomov 21), zato je njihov kariotip
enak kariotipu normalnega otroka. Del dodatnega 21. kromosoma pa se je povezal s kakšnim
drugim kromosomom. To imenujemo translokacija (tudi Robertsonova translokacija), zato ker
je dodatni 21. kromosom spremenil lokacijo (Halder, 2009; Jekovec Vrhovšek, 2008).
Najpogosteje se prilepi na enega od kromosomov skupine D (kromosomi 13, 14, 15) in
najredkeje na skupino G (21. in 22. kromosom). Če se 21. kromosom prilepi na 14. kromosom
(najpogostejša oblika), bo kariotip zapisan kot translokacija 14/21 ali kot translokacija D-G
(14–21). Translokacija 14/21 nastane tako, da se 21. in 14. kromosom prelomita v trenutku,
ko se kromosomi združijo. Dva odlomljena dela se nato zlepita. Nastane par, ki pa ni običajne
velikosti, temveč je precej večji od drugih v njegovi skupini. Na normalnem kromosomu je
dodan genetski material 21. kromosoma, ki bo spremenil rast in razvoj ter povzročil
značilnosti DS (Cunningham, 1999). Starši so lahko nosilci translokacije, ne da bi bili
simptomi DS pri njih vidni (Halder, 2009; Jekovec Vrhovšek, 2008).

2.6.3 Mozaična trisomija 21
Zelo redko, v 1–2 % (Halder, 2009) oz. 2–5 % (Cunningham, 1999) primerov, se pojavlja t. i.
mozaična oblika. Pri tej obliki vsebuje samo del celic tri kromosome 21. Osebe imajo v telesu
tako normalne celice s 46 kromosomi in tudi trisomične s 47 kromosomi in s to mešano
obliko kažejo samo en del značilnosti DS (Halder, 2009). V večini primerov je to blažja
oblika DS (značilnosti DS so manj očitne). Otroci imajo boljše umske sposobnosti in boljši
jezikovni razvoj kot otroci s prosto trisomijo 21.
Dve vrsti celic se razvijeta, če se:
– 21. kromosomski par med drugo ali med eno kasnejših delitev po oploditvi ne loči;
– dodatni kromosom v trisomičnem jajčecu izgubi med eno od kasnejših celičnih delitev.
Mešanica obeh vrst celic je lahko različna – od nekaj do 100 %, kar je odvisno od tega, pri
kateri celični delitvi se je pojavilo nerazdvajanje (neločevanje 21. para). Zgodnejše
pojavljanje neločevanja med embriogenezo pomeni, da bo imela oseba večje število
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trisomičnih celic in močneje izražene klinične simptome DS. Trisomične celice so lahko
prisotne samo v nekaterih delih telesa, tako se zgodi, da ima kdo fizične značilnosti DS,
vendar pa v krvnem vzorcu ne zaznamo trisomičnih celic. Običajno jih nato najdemo med
kožnimi celicami (Barišić, 2008; Cunningham, 1999).

2.7 Značilnosti oseb z DS
Osebe z DS so podobne svojim bratom, sestram in staršem, saj od staršev podedujejo
kromosome. Poleg družinskih značilnosti pa bodo imeli tudi samo njim lastne telesne
značilnosti in umske sposobnosti. Med njimi obstajajo velike razlike, čeprav imajo enak
sindrom (Halder, 2008).
Cunningham (1999) je značilnosti DS razdelil v tri kategorije:
– telesne značilnosti in njihov vpliv na zdravje in razvoj;
– osebnostne in vedenjske značilnosti;
– umske značilnosti.

2.7.1 Telesne značilnosti
Najpogostejše telesne značilnosti so:
– očesni reži ležita poševno navzgor in navzven, pogosto sta ozki in kratki in s poudarjeno
gubo na notranji strani očesa (epikantalna guba), razmik med očmi je širši (hipertelorizem),
očesni duplini jajčaste oblike dajeta očem značilno poševno obliko;
– na robovih šarenice opazimo bele pikice ali Brushfeieldove pege (pri 30–70 % otrok);
– obraz je okrogle oblike, na videz plosk, ker je nosni koren nerazvit in nosni lok nižji,
ličnice pa so visoko – nos je tako videti širok in majhen; take obrazne poteze nastanejo zaradi
nepravilne rasti in razvoja lobanje;
– glava je navadno manjša od povprečja, okrogle oblike, zatilje je sploščeno, vrat pa kratek in
širok; mehki deli lobanje so večji kot pri drugih otrocih, lahko opazimo tudi dodatno mečavo
(mehko mesto na sredini glave) – ta pojav je opazen zato, ker otrok raste počasneje in se
lobanjske kosti počasneje zarastejo;
– ušesa so majhna in ležijo nižje, včasih je vrh ušesa prepognjen, manj kot polovica otrok ima
zelo majhno ušesno mečico ali pa je sploh nima;
– usta so majhna, ustnice pogosto precej tanke, ustna votlina je manjša in ustno nebo bolj
ploščato, na sredini močno obokano (gotsko nebo); zaradi manjše ustne votline jezik pogosto
moli iz ust; mišice čeljusti in jezika so bolj ohlapne, zato ima otrok usta večkrat odprta;
– zobje izraščajo z zamudo, so pogosto manjši kot normalno, nepravilno razporejeni in
različno oblikovani;
– pri majhnih otrocih je vrat kratek in širok, pogosto je ob straneh in na zadnjem delu guba
odvečne kože, ki izgine ko otrok zrase;
– roke in noge so v primerjavi s telesom pogosto kratke;
– dlani so široke in ploščate, prsti pa kratki; značilno je skrajšanje in deformacija srednje
falange na mezincu oz. »brachymesophalangia V«, ki je prisotna v okrog 68 % primerov in
povzroča klinodaktilijo oz. ukrivljenost prstov, zlasti mezinca in prstanca; mezinec je
navadno zelo kratek, palec pa slabo gibljiv; polovica otrok ima na notranji strani dlani samo
eno brazdo (»brazda štirih prstov«), ki poteka prečno prek cele dlani in se lahko pojavi na eni
ali obeh dlaneh;
– stopala so široka in ploska, prsti na nogah pa precej kratki, tako kot tudi na rokah je palec
bolj odmaknjen od drugih prstov; včasih lahko na podplatu opazimo črto med palcem in
drugimi prsti;
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– trup je krajši, značilna je visoko ležeča trebušna prepona, zato ima srce manj prostora;
– občutljiva koža in običajno redki, tanjši lasje, koža je manj elastična, na nekaterih predelih
telesa je trda in hrapava, na splošno suha in razpokana, še posebej na ustnicah, licih in
stopalih, zaradi slabe prekrvavitve ima »marmorni videz«;
– ob rojstvu imajo otroci slab mišični tonus (hipotonija), mišice so bolj ohlapne oz. mlahave
tudi, ko odrastejo;
– okostje je slabo razvito, manjka lahko dvanajsto rebro, drugačna je tudi sama zgradba
medenice in postavitev struktur medeničnega obroča; obremenjenost okostja povzroči
značilen »x« položaj v kolenskem sklepu; prisoten je lahko prirojen izpah kolka ter lijakaste
(stisnjen prsni koš) in kurje prsi (izbočen prsni koš);
– refleksi so slabši in težje izzivni, pri 2/3 otrok je jok šibkejši in traja manj časa, jočejo zelo
poredko, na začetku ne jočejo niti, če so lačni ali če/ko jim je neprijetno;
– čezmerna gibljivost sklepov (hiperfleksibilnost) je posledica oslabelih, ohlapnih vezi –
ligamentov, oslabelosti kit, slabega mišičnega tonusa (hipotonije).
(Cunningham, 1999; Čulić, 2008; Kumin, 2003; Rett, 1982; Vuković idr., 2008)
Velikost možganov je pogosto normalna v prvih 4–6 mesecih po rojstvu, po tem obdobju pa
se najpogosteje njihov volumen zmanjšuje (Rešić, 2008). Ob rojstvu lahko tehtajo manj od
povprečja, kasneje pa so dojenčki z DS po videzu običajno bolj okrogli in močnejše
konstitucije. Zaostanek v rasti se s starostjo povečuje, večina jih ne doseže normalne telesne
višine. Normalno višino jih ima v prvem letu še 2/3, med drugim in četrtim letom 1/3, med
dvanajstim in osemnajstim letom pa jih že 4/5 zaostaja v velikosti. Odrasli moški merijo
okrog 156 cm (med 149 in 170 cm), odrasle ženske pa okrog 143 cm (med 134 in 150 cm).
Osebe z DS so nagnjene k povečani telesni teži. Razlika med težo in višino je bolj izrazita pri
deklicah. Manj so občutljivi za dotik, bolečino, vročino in mraz. Gibalni razvoj je upočasnjen.
Značilno je pomanjkanje fine in grobe motorike ter koordinacije (Cunningham, 1999; Čulić,
2008; Rett, 1982; Vuković idr., 2008).

2.7.2 Osebnostne in vedenjske značilnosti
»Pri Downovem sindromu ne obstaja le en tip osebnosti. Najdemo lahko veliko različic
normalnega in nenormalnega vedenja.« […] »Pri nekaterih se lahko pojavijo hude vedenjske
motnje, kot so na primer agresivnost, razdražljivost, čezmerna aktivnost in impulzivnost.«
(Cunningham, 1999, str. 153) Nekatere značilnosti v obnašanju se pojavljajo pogosteje in se s
starostjo lahko spreminjajo. Kot dojenčki so sprva tihi in mirni, malo jokajo in se manj
zanimajo za okolico. Kot otroci so družabni in živahni, odrasli pa večinoma veseli in
zadovoljni. Je pa to odvisno od skrbi zanje na čustvenem in telesnem področju, spodbud v
kritičnem obdobju (v zgodnjih letih, otroštvu ter starosti 15–20 let), njihovih duševnih
zmožnosti ter s tem povezanim govorom in jezikom, sposobnosti komunikacije, mišljenja in
zmožnost konceptualizacije. Osebe z nižjimi sposobnostmi so v večini ravnodušne, v času
adolescence pa lahko postanejo mrke in trmaste. Pogosto se te probleme povezuje s slabim
razvojem komunikacije in slabimi zmožnostmi mišljenja. Na razvoj temperamenta in
osebnosti pomembno vplivajo tudi okolje, vzgoja ter pozornost, ki jim jo posvečamo
(Cunningham, 1999). Zaradi govornega primanjkljaja imajo pogosto samogovore in omejijo
komunikacijo le na eno osebo. Čim starejše so, tem bolj omejijo svoje pogovorne stike. Če
govorijo, uporabljajo svojo govorico, lahko si izmislijo tudi t. i. »navideznega prijatelja«. Vse
večje zavedanje svojega govornega primanjkljaja z odraščanjem lahko privede do razvoja
dodatnih psihičnih motenj, npr. neobičajnega vedenja (agresivnost, napadi besa), upiranja
(trma, razdražljivost) ali celo depresije, ki je pri osebah z DS pogostejša kot pri drugih ljudeh
(Halder, 2008). Na spremembo osebnosti lahko vplivajo tudi hrana, zdravila in bolezen. Za
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otroke z DS velja, da jih že majhen neuspeh lahko potre, kar vpliva na upad njihove
samozavesti. Spreminjanje njihovega značaja je zaradi hormonskih sprememb opazno v času
odraščanja in staranja. So pa lahko spremembe značaja povezane tudi z izkušnjami, ki jih
pridobijo v življenju (Cunningham, 1999).
Kot že rečeno, razvijejo te osebe vsaka svojo osebnost, niso vse vedno mirne, prijazne,
ubogljiive, prisrčne in družabne. Nekatere so npr. odprte in uživajo v socialnih stikih, druge
so tihe, sramežljive (Kesič Dimic, 2010).
Večinoma pa rade ob ustrezni vzpodbudi plešejo, pojejo in ustvarjajo. Nikoli ne dosežejo
stopnje tipičnega intelektualnega razvoja odraslega človeka, zato se svojega omejenega
razvoja ne zavedajo v celoti. Imajo dobro razvito čustveno inteligenco in znajo staršem
povrniti skrb z veliko ljubezni.

2.7.3 Umske značilnosti
Včasih so menili, da spadajo ljudje z DS v skupino oseb s težko MDR. Danes pa zaradi boljše
ozaveščenosti staršev in večje pomoči lahko spadajo tudi v skupino lažje MDR (IQ 50–69).
Pogosto so njihove umske sposobnosti podcenjene. Z zgodnjo obravnavo in pomočjo
dosežemo pri otroku večji napredek (Erceg, 2008; Kumin, 2003). Največ se jih uvršča v
skupino z zmerno MDR (IQ 35–50). Le pri 2 % gre za lažjo MDR ali mejno inteligentnost,
enak odstotek je oseb s težko MDR (Jurišič, 2009).
Kognitivne sposobnosti so sposobnosti, ki omogočajo izvajanje številnih procesov, kot so
zavedanje, sklepanje, presojanje, pomnjenje, razumevanje in reševanje problemov. Od teh pa
je v veliki meri odvisno tudi učenje jezika. Pomembna značilnost DS je lažja do zmerna MDR,
ki pomembno vpliva na komunikacijske veščine. V primerjavi z otroci s tipičnim razvojem je
pri otrocih z DS opazen zaostanek pri hitrosti procesiranja, pomnjenja in odzivanja (reakcijski
čas). Prisotne so motnje pozornosti, počasnejši so tudi pri učenju (Kumin, 2003). Značilni
zaostanki kognitivnega razvoja se kažejo predvsem na področju produkcije govora in
jezikovnega izražanja, kratkoročnega besednega spomina in vidno-prostorskih zaznav
(Buckley, Bird in Saks, 2002). Težave na področju kratkoročnega slušnega spomina vplivajo
na težave pri jezikovnem razvoju, širjenju besednega zaklada in nezmožnosti abstraktnega
mišljenja. Težko razumejo daljša in sestavljena navodila (Kumin, 2003). Govor je težje
razumljiv, besednjak pa okrnjen. Pri gibanju so bolj okorni in nespretni (Kesič Dimic, 2010).
Zamuda v govornem in jezikovnem razvoju povzroči razvoj neverbalnih načinov
sporazumevanja. Vidni spomin je pri otrocih z DS bolje razvit kot slušni. Lažje si zapomnijo
tisto, kar vidijo (vizualni spomin) kot pa slišijo (avditorni spomin), zato se lažje učijo ob
slikah in konkretnem materialu. Za usvajanje osnovnih veščin potrebujejo veliko več časa,
vendar jih na koncu usvojijo. Brati se naučijo podobno kot drugi otroci. Brez težav lahko
nadaljujejo z dopolnjevanjem svojega znanja na področju branja, pisanja in jezikovnega
izražanja tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Stopnja duševne nerazvitosti se razlikuje od
posameznega primera. Pri odraslih se pogosteje pojavi demenca (Kesič Dimic, 2010; Kumin,
2003).
V raziskavi o MDR pri osebah z DS so ugotovili, da so za ženske z DS značilni manjši
intelektualni primanjkljaj, razvitejši govor in manj vedenjskih sprememb v primerjavi z
moškimi z DS (Määttä, Tervo-Määttä, Taanila, Kaski in Iivanainen, 2006).
MDR vpliva na možne težave v socialnem razvoju, ki se kažejo npr. kot družbeno manj
sprejemljivo vedenje, težave pri vključevanju v prostočasne dejavnosti in pri navezovanju oz.
ohranjanju prijateljstev ter večja odvisnost od drugih oseb. Na manj socializirano vedenje
lahko vplivajo tudi dodatne motnje (avtizem, ADHA, obsesivno-kompulzivne motnje,
anksioznost in depresija) (Buckley, Bird in Saks, 2002). Hiperaktivnost in impulzivnost
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odražata probleme senzorne integracije, ki otežujejo tudi razvoj komunikacijskih veščin
(Kumin, 2003).

2.8 Zdravstvene težave pri DS
Osebe z DS pogosto prizadenejo številne prirojene bolezni in okvare:
– prirojene bolezni srca in srčne napake (npr. anomalija srčne zaklopke, endokarditis, okvara
ventrikularnega septuma) pri 40–50 %;
– demenca ali Alzheimerjeva bolezen;
– atrezija požiralnika in dvanajsternika;
– težave s sluhom (naglušnost, gluhota) pri okrog 55–60 %; predvsem blaga do srednja izguba
sluha v območju visokih frekvenc;
– težave z vidom – vsaj 50 % jih ima zaradi ohlapnosti mišic težave s škiljenjem (strabizem)
na eno ali obe očesi, ki z odraščanjem izgine, prisotni so lahko tudi kratkovidnost,
daljnovidnost, nistagmus (hitri premiki očesnih zrkel levo – desno) in katarakta (siva mrena)
pri starejših;
– prebavne težave – kronično zaprtje, napenjanje, debelo črevo je pogosto zadebeljeno, zaradi
ohlapnosti želodčnih mišic lahko po hranjenju bruhajo;
– težave s kožo – suha koža, atopijski dermatitis, glivične okužbe kože, nohtov;
– težave s krvnim obtokom – posebnosti ožjih in tanjših arterij z manj kapilarami;
– težave s spanjem zaradi apneje (motnje dihanja v spanju);
– težave z delovanjem ščitnice (hipotirodizem);
– slabše delovanje imunskega sistema – nagnjenost k infekcijam, pogosta vnetja srednjega
ušesa;
– hormonske in encimske motnje;
– nezadostno nastajanje belih krvničk – 10–20 % možnost za benigne levkemije;
– težave z ravnotežjem in nadzorom telesa – težko uskladijo koordinacijo oči–roka in težko
koordinirajo motorične aktivnosti, npr. sedenje, hoja;
– epileptični napadi pri starejših osebah (6–8 %);
– kompresijske poškodbe hrbtenjače pri odraslih;
– hipo- ali hipersenzibilnost na dotik v področju ust;
– debelost.
(Cunningham, 1999; Halder, 2008; Kumin, 2003; Rett, 2008; Vuković idr., 2008)
Večina dojenčkov z DS ima slab mišični tonus, ki ovira vse telesne funkcije. Prizadeti sta
tako fina kot groba motorika, zato bosta fizioterapija in delovna terapija potrebni ves čas
otroštva (Vuković idr., 2008). Drugačen kolagen (sestavni del ligamentov, hrustanca, kosti,
kit in kože) povzroča pri osebah z DS skoraj vse deformacije kosti in sklepov. Kolagen tipa
VI kodira prav gen na 21. kromosomu, zato je prisotna ohlapnost vezi – ligamentov, ki
povezujejo kosti v sklepih, in oslabelost kit, ki povezujejo kosti in mišice. Ohlapnost
ligamentov in hipotonija mišic privedeta do ortopedskih težav. Pri osebah z DS se hitreje
pojavi tudi obraba sklepov. Zaradi slabih vezi je povečana gibljivost sklepov, ki je vzrok za
pogoste izpahe. Obremenjenost okostja povzroča značilen »x« položaj v kolenskem sklepu, ki
skupaj s ploskimi stopali in posebnostmi medenice obremenijo skočne sklepe, kar povzroči
bolečine v kolkih, kolenih in stopalih. Bolečine otežujejo telesno aktivnost oseb z DS nasploh,
zato te pogosto pridobijo na teži. Ta je pomemben dejavnik za nastanek ortopedskih težav pa
tudi mnogih kroničnih bolezni srca in ožilja, povišane vrednosti holesterola ter sladkorne
bolezni. Pri osebah z DS so vzroki za debelost različni. Poleg povečanega vnosa energije in
premalo gibanja na debelost vpliva tudi spremenjena toleranca za ogljikove hidrate, zvišana
vrednost serumskih maščob ter zmanjšano delovanje ščitnice (Halder, 2008; Rett, 1982).
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Ohlapnost vezi je vzrok za nestabilnost v spoju lobanje s hrbtenico (aksiokranialni sklep). Te
težave pomembno vplivajo na držo in gibanje osebe. Splošna hipotonija mišic je povezana z
nenavadno držo telesa in gibalnimi težavami nasploh (Filipčič in Šolar, 2002).
Pri 2/3 oseb z DS so prisotne tudi težave s sluhom (Roberts, Price in Malkin, 2007). Sluh
posredno spada k strukturam, ki sodelujejo pri požiranju in govoru, in je najpomembnejši
kontrolni mehanizem za uravnavanje glasu in govora (Hočevar Boltežar, 2010). Naglušnost je
lahko zaznavna (senzorinevralna), prevodna (konduktivna) ali kombinirana. Pri okrog 65–
80 % otrok z DS je prisotna prevodna naglušnost. Vzrok zanjo so predvsem vnetja srednjega
ušesa t. i. »otitis media« (lahko so kronična ali akutna–infekcija). Za vnetja je več vzrokov
npr. ozki sluhovodi, zapora sluhovodov z ušesnim maslom, bakterijska okužba ter občutljiv
imunski sistem. Prevodna izguba sluha vpliva tako na slušno zavedanje kot spretnost
poslušanja. Če otrok v svojem okolju določenih zvokov ne sliši pogosto, na njih ne bo
pozoren (Cunningham, 1999; Kumin, 2003). Pri senzorinevralni izgubi sluha gre za trajno
izgubo sluha zaradi poškodbe notranjega ušesa, avditornega živca ali obojega. Otroci s to
vrsto izgube sluha pogosto uporabljajo slušne pripomočke. Kot navaja L. Kumin (2003),
lahko raven sluha niha. Včasih lahko otrok z DS sliši tudi tišje glasove, drugič pa sliši le dosti
glasnejše. Pogosto ne slišijo končnih glasov v besedah. Težave imajo z morfemi, ker so le-ti v
izglasju (konec besede) in vzglasju (začetek besede) in so zato torej tišji. Roberts in Wallace
(1997, v Kumin, 2003) sta v raziskavi o povezanosti med pridobivanjem jezika in pogostimi
vnetji srednjega ušesa ugotovila, da so otroci z DS s pogostimi vnetji srednjega ušesa dosegali
zelo slabe rezultate na testih receptivnega in ekspresivnega jezika kot tudi govorne produkcije.
Prisotne so lahko konvulzije, najpogosteje so to infantilni spazmi, ki se pojavljajo v 5 % v
prvem letu življenja (Rešić, 2008). S starostjo se pri osebah z DS pojavlja povečano tveganje
za značilna obolenja – možganska atrofija, izguba spomina, pojav tonično-kloničnih napadov
in hipotiroidizem, demenca, pešanje sluha in vida in Alzheimerjeva bolezen (Cunningham,
1999).

2.9 Orofacialno področje pri osebah z DS
DS lahko povzroči številne spremembe govornih organov ali ovira njihovo delovanje. Pri
majhnem otroku mnoge še niso opazne. Pogosto se pokažejo šele kot posledica funkcionalnih
odklonov v razvoju, med posamezniki pa obstajajo velike individualne razlike (Wilken, 2012).
Oralne motorične spretnosti vključujejo gibe obraznih mišic (ustnic in čeljusti) ter področja
jezika in mehkega neba, še posebej gibe, ki so pomembni pri govoru. Kombinacija strukturnih
značilnosti, hipotonije in težav pri koordinaciji artikulatorjev povzroči pri osebah z DS
zmanjšano sposobnost proizvajanja natančnih in razločnih govornih glasov (Kumin, 2003).

2.9.1 Odprta usta
Odprta usta so pri osebah z DS vidna značilnost, ki povzroča značilni stigmatizirajoči izraz
obraza. Splošna mišična hipotonija prizadene tudi orofacialno območje. Ob njej lahko imajo
osebe z DS na tem območju manjkajoče, pa tudi dodatne mišice (npr. dodatna mišica, ki vodi
od ustnega kota k zatilju, malo diferencirane mišice v sredini obraza). To lahko povzroča
specifične probleme ustne motorike. Odprta usta večinoma povzročata drža glave (pogosto je
nagnjena postrani na ramo) in splošna drža telesa. Če otrok z mlahavim telesom sedi in gleda
navzgor, pri tem prekomerno razteza sprednje vratno območje, s tem pa se nategne spodnja
čeljust. Zato se usta odprejo, požiranje pa je močno oteženo. Pogosti nahodi pri mlajših
otrocih dodatno otežijo dihanje skozi nos. Posledice dihanja skozi usta pa so tudi slinjenje,
suh jezik, razpoke ustnih kotov in suha usta. Nenatančne kinestetične zaznave v območju ust
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otežujejo čutilne zaznave in s tem ponavljanje in zapomnitev gibov jezika pri produkciji
glasov, kar je pogoj za posnemanje glasov (Wilken, 2012).

2.9.2 Ustnice
Že Down je ugotavljal, da so ustnice pri otrocih z DS široke in debele s prečno potekajočimi
razpokami. Ob rojstvu in v zgodnjem otroštvu so ustnice na videz enake kot pri zdravih
otrocih. Nastale spremembe so po navadi sekundarne. Verjetno so povezane s pogosto
odprtimi usti in običajno izplazenim jezikom, kar vodi k stalnemu slinjenju ustnic. Zato
postanejo te suhe in razpokane. Včasih je opazna odebeljena spodnja ustnica z navpičnimi
razpokami, pogosto pa sta vidni tudi dve navpični razpoki na zgornji ustnici. Pogoste so
ragade v ustnih kotih. Ti problemi so v največji meri povzročeni z orofacialno hipotonijo.
Spodnja ustnica je večinoma hipotonična in rahlo našobljena (Wilken, 2012). »Zgornja
ustnica je pogosto ozka, trikotno dvignjena, malo dejavna in tako napeta, da deluje z močjo
krčenja navzdol kot vrvični mehanizem na zgornjo čeljust.« (Castillo Morales, 1991, str. 68)
Sekundarne ovire lahko omilimo s terapevtskimi ukrepi za boljše zapiranje ust pa tudi z
zdravili (Wilken, 2012).

2.9.3 Zobje in čeljusti
Prvi zobje pri otrocih z DS začno rasti z dvo- do šestmesečno zamudo. Mlečni zobje se
pojavijo med 12. in 20. mesecem in izraščajo do otrokovega 4. oz. 5. leta. Pogosto je
spremenjeno tudi zaporedje izraščanja (namesto spodnjih sprednjih zob, izrastejo najprej
zgornji ali zadnji zobje). Tudi izraščanje stalnih zob zaostaja za okrog dve leti (Wilken, 2012).
25–40 % oseb z DS manjka eden ali celo nekaj zob (Cunningham, 1999). Zobje so pogosto
manjši kot normalno, različno oblikovani in nepravilno razporejeni (stojijo preveč skupaj ali
pa nenormalno narazen), normalna razporeditev je redka. To vpliva na težave pri žvečenju.
Domnevajo, da je vzrok za te spremembe v pomanjkanju delovanja ščitnice. Stalni zobje, ki
izraščajo za še obstoječimi mlečnimi zobmi, delujejo izrazito moteče. Poseben problem je tudi
močno škrtanje z zobmi, pri tem nastaja na zobeh škoda, posebno kočniki so videti, kot bi bili
brušeni. Vzrok je neskladna postavitev zob. Za skladno razporeditev zob je nujna natančna
pozicija čeljusti, ki pa je zaradi hipotonije precej redka. Pogoste so tudi spremembe v
tvorjenju sklenine. Pri dojenčkih spodnja in zgornja čeljust še ne vzbujata pozornosti.
Napačen položaj čeljusti ob rojstvu še ni viden, nastane šele z leti, saj je zaradi hipotoničnega
vratnega mišičevja glava pogosto nagnjena nazaj, zato se spodnja čeljust premakne naprej.
Povesi se zaradi mlahavih vezi čeljustnih sklepov, dihanja skozi usta in pritiskanja jezika ob
spodnjo ustnico (Wilken, 2012). »Čeljusti se po velikosti razlikujeta, zgornja čeljust je
hipoplastična (nepopolno razvita) in v dolžinskem ter prečnem premeru premajhna (ozka),
spodnja čeljust pa kaže pri večinoma normalni velikosti progenijo (naprej pomaknjeno
spodnjo čeljust z zobmi vred, kar povzroča nepravilen ugriz).« (Castillo Morales, 1991, str.
76) Napačne postavitve čeljusti povzročajo drugačno sesanje, požiranje in žvečenje in
vplivajo tudi na temelje govorne motorike (Wilken, 2012).

2.9.4 Ustna votlina, trdo in mehko nebo
Ustna votlina je manjša, njene meje predstavljata spredaj ustnici, ob straneh lici, spodaj
mišice ustnega dna, zadaj pa goltna ožina (istmus faucium), ki vodi nazaj v ustni del žrela.
Trdo nebo predstavlja spredaj mejo med ustno in nosno votlino, zadaj pa se nanj narašča
mehko nebo. Mehko nebo sestavljajo mišice: dvigovalka mehkega neba (m. levator veli
palatini), napenjalka mehkega neba (m. tensor veli palatini), mišica uvule, m.
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palatopharyngeus in m. palatoglossus (Hočevar Boltežar, 2010). Tudi te mišice prizadene
hipotonija. Trdo nebo je običajno zelo ozko in pogosto visoko obokano (gotsko nebo), a ni
nujno višje kot pri drugih otrocih. Značilne so gube na nebu. Lahko je stopničasto z
zadebelitvijo notranje strani zobnega grebena. Pogosto se razvija neskladno, zato se lok nebne
sluznice čedalje bolj povečuje (hipertrofija). Večkrat gre tudi za odprto ali submukozno, pod
sluznico preklano nebo, kar posebej ovira govorjenje (motnje artikulacije, govor skozi nos)
(Wilken, 2012). Hipotoničen jezik, ki se večinoma opira spodaj na zobe ali na spodnjo ustnico,
ne more biti uspešen v razvojno pomembni stimulaciji pri oblikovanju trdega neba. Čeljustni
grebeni so pogosto vpadljivo široki in imajo grobo strukturo. Možna je šibkost (omejena
gibljivost) mehkega neba, kar lahko vpliva na govor. Zanj ni pomembna le »zadostna dolžina
mehkega neba, pač pa tudi njegova zadostna gibljivost.« […] »Tudi mišice zadnje stene žrela
naj bi bile dobro gibljive, s čimer se Passavantov obroč (prehod iz ust v spodnji del žrela)
približa mehkemu nebu.« (Arnold, 1970, str. 649 v Wilken, 2012, str. 95) Ker je potek tega
gibanja pri otrocih z DS bolj ali manj oviran, prihaja do sprememb pri oblikovanju glasov, ki
se večkrat kažejo tudi v nezadostni razliki med zaporniki in nosniki ter vplivajo tudi na
značilnost glasu (Wilken, 2012).

2.9.5 Jezik
Jezik delimo na konico, telo in koren. Spredaj spodaj jezik na ustno dno pripenja vezivna
podjezična vez, pokrita s sluznico. Večino jezika sestavljajo zunanje in notranje mišice.
Zunanje mišice spreminjajo lego jezika, notranje pa spreminjajo obliko jezika (Hočevar
Boltežar, 2010). Pri osebah z DS kaže jezik značilno simptomatiko. Je hipotoničen,
razbrazdan, opazno potisnjen naprej in se pogosto opira na spodnje sekalce ali na spodnjo
ustnico, namesto, da bi bil v točki mirovanja za zgornjimi sekalci (kot je normalno). Jezik
moli iz ust zaradi ozke ustne votline ter hipotonije mišic jezika in ustnic in ne zaradi svoje
dejanske velikosti. Zaradi izplazenega jezika pride pri izgovarjanju besed do zamenjave
posameznih glasov (Kumin, 2003; Wilken, 2012). Čeprav je jezik ob rojstvu normalen,
pozneje na hrbtu jezika prekomerno zrastejo okušalne brbončice. Hipertrofija brbončic se ne
začne pred drugim letom, velike postanejo šele okrog 4. leta. Vzroki niso znani (Penrose,
1966, v Wilken, 2012).

2.9.6 Nos
Za DS je značilen relativno majhen nos, z ravno nosno korenino (pri 1/3 otrok), ki je
posledica nepopolnega razvoja nosne kosti. Prav tako je lahko »hrustančni del širok in
trikoten, kar povzroči nastanek zavihanega noska. Vzrok za majhen nos je med drugim tudi v
neharmonični rasti možganov in obraznega dela lobanje. Zato pride do premaknjenega
sorazmerja v območju obraza, pri čemer zgornja čeljust z naraščajočo starostjo zaostaja v
primerjavi s spodnjo čeljustjo. Ob tem se kažejo dihalne anomalije obnosnih votlin; obnosni
votlini, zagozdnična votlina in čelna votlina so zožene in nezadostno napolnjene z zrakom.«
(Schmidt, 1976, str. 62 v Wilken, 2012, str. 92)

2.9.7 Dihanje
Pri mnogih otrocih z DS je normalno dihanje ovirano (zaradi splošne hipotonije in tudi
strukturnih anomalij v prsnem predelu), dihalno-vitalna kapaciteta pa je pogosto znatno
zmanjšana. V prvih letih življenja so pogosti bronhitisi in pljučnice (Wilken, 2012). Zaradi
ozkih nosnih in slabo razvitih obnosnih votlin prihaja v njih pogosto do slabše prehodnosti in
vnetja, zato je dihanje skozi nos oteženo in pogosto tako močno omejeno, da pri otroku
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prevladuje dihanje skozi usta (Cunningham, 1999). To je vzrok za značilen videz z odprtimi
usti in izplazenim jezikom, ki ga povezujemo z DS. Pogosto je zadebeljena tudi sluznica, zato
so zgornje zračne poti neprehodne. Mišična hipotonija povzroča tako plitvo dihanje kot
prevladujoče trebušno dihanje (Wilken, 2012). Vzrok za pogosta vnetja je tudi v »imunološki
šibkosti« (Storm, 1995, str. 180 v Wilken, 2012, str. 91). Poseben problem pri otrocih z DS je
tudi motnja dihanja v spanju (obstruktivna spalna apneja – začasno prenehanje dihanja).
Zaradi te motnje veliko otrok spi v nenavadnem položaju: usedejo se ali pokleknejo in spijo
upognjeni naprej, s tem si poskušajo zaradi čezmernega raztezanja vratu olajšati dihanje.
Hrbet je pogosto odkrit, zato se prehladijo (Wilken, 2012). Pri dihanju skozi usta so mandlji
in žrelnica pri mnogih otrocih z DS precej veliki (Cunningham, 1999).

3 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK
Komunikacija, govor in jezik so pomembna področja človekovega življenja, saj so težave na
teh področjih dobro vidne okolici (Kumin, 2003). Razvoj glasovnega sistema se konča nekje
okoli devetega leta, medtem ko se jezika učimo vse življenje (Jelenc, 1998).

3.1 Komunikacija
Otrok komunicira z okoljem s pomočjo neverbalne komunikacije, še preden zna govoriti in
uporabljati jezik. Ko se nauči govoriti, pa uporablja jezik, ki je njemu lasten (Jelenc, 1998). Je
dvosmeren proces, zato je prav tako kot samo sporočanje pomembno tudi sprejemanje in
odzivanje na sporočilo. Komunikacija je veliko več kot le besedni jezik, saj z njo označujemo
vse načine vedenja in izrazne oblike, s katerimi drugim ljudem kaj sporočamo (Wilken, 2012).
»Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, vzpostavljanje,
vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov.« […] »Bistvena značilnost neposredne
komunikacijske interakcije, tj. pogovora med dvema ali več osebami, je povezanost verbalne
in neverbalne komunikacije, uporaba verbalnih in neverbalnih znakov.« (Jelenc, 1998, str. 26)
Za učinkovito komunikacijo so zelo pomembne tudi sociopragmatične spretnosti, ki se
nanašajo tako na verbalno kot tudi na neverbalno aktivnost, kar pomeni, da vključujejo geste,
gibe in vokalizacijo (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). Komunikacija je potrebna za celostni
razvoj človeka, saj brez komuniciranja ne moremo pridobivati veščin in znanj. Je temelj za
usvajanje jezika in govora (Kranjc, 1999). V pogovoru je učinkovita tista komunikacija, pri
kateri si prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je le-ta želel, da bi si (Vec, 2005).

3.1.1 Verbalna komunikacija
Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev, pri kateri
uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze. Udejanja se preko štirih komunikacijskih
dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Govorni jezik pojmujemo kot osnovni
človekov komunikacijski sistem. Pri tem mislimo na živ jezik, ki ga ljudje vsakodnevno
uporabljajo v komunikaciji (Jelenc, 1998). »Osnovan je na sposobnosti človeka, da proizvaja
glasove, ki se povezujejo v glasovne sklope, tj. besede, te pa se kombinirajo v kompleksnejše
enote – stavke.« (Jelenc, 1998, str. 18)
Govor in jezik sta osnovni komponenti komuniciranja. Pojma govor in jezik se pogosto
prekrivata, a čeprav sta tesno povezana, ne pomenita isto. Švicarski lingvist de Saussure je bil
prvi, ki je v začetku 20. stoletja začel razlikovati jezik (langue) od govora (parole) (Jelenc,
1998).
De Saussure (1997) je zapisal, da je jezik celota na sebi, je načelo klasifikacije. Takoj, ko mu
dodelimo prvenstvo med dejstvi govorice, vpeljemo naraven red na področje, ki sicer ne
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dopušča nobene druge klasifikacije. Pojasnjuje, da z ločevanjem jezika od govora hkrati
ločimo družbeno od individualnega in bistveno od drugotnega in bolj ali manj naključnega.
Nadalje razlaga, da je jezik sistem medsebojno povezanih znakov, značilen za skupino. Je
proizvod, ki je neodvisen od posameznika in ga človek sprejme pasivno (brez vnaprejšnjega
premisleka). Posameznik ga ne more niti ustvarjati, niti spreminjati, mora se ga postopoma
priučiti. Jezik ni le funkcija govorca, temveč je tudi družbeno dejstvo, ki se mu mora
posameznik prilagoditi. Nasprotno, pa je govor individualno dejanje volje in razuma, je
realizacija jezika (proces pojasnjevanja s pomočjo jezika).

3.1.2 Neverbalna komunikacija
Z neverbalnimi komunikacijskimi znaki lahko dopolnjujemo vsebino verbalne komunikacije
ali ji celo menjamo smisel. Brez nje bi bila komunikacijska interakcija siromašnejša. Njena
osnovna vloga je v omogočanju ustvarjanja socialnih kontaktov. Je sestavni del socialnega
obnašanja ljudi, ki ga brez njenega spremljanja in razumevanja ne moremo popolnoma
razumeti. Ob pomoči neverbalnih znakov lažje izrazimo določene pojave (npr. z gibi rok
ponazorimo velikost predmeta). Z njimi lahko stališča izrazimo manj jasno (manj
provokativno) kot z besedami. Neverbalna komunikacija je pogosto močnejše sredstvo
sporočanja, saj deluje bolj neposredno in izzove bolj neposredne reakcije. Je tudi bolj
spontana in intenzivnejša (Rot, 1982).
Nanjo vplivajo tudi kultura, trenutna situacija, izkušnje in dražljaji, na katere oseba reagira.
Podobni gibi lahko imajo v različnih kulturah različen pomen, različni gibi pa lahko izražajo
podobne vsebine. Uporabljamo jo predvsem za izražanje emocij (čustev), medosebnih
odnosov in osebnostnih značilnosti udeležencev interakcije, pri tem je lahko njena funkcija
povsem samostojna (Jelenc, 1998). Nebesedno sporazumevanje lahko opredelimo kot vsako
sporazumevanje, ki ne vključuje besed ali simbolov, ki nadomeščajo besede (Vec, 2005).

3.2 Govor
Govor opredeljujemo tudi kot sistem glasov in glasovnih kombinacij, ki jih posameznik
proizvaja z govornimi organi. Vsi ljudje govorijo, a uporabljajo različne jezike (Jelenc, 1998).
Govor je najbolj sestavljena funkcija CŽS in osnovno sredstvo človekove komunikacije. Je
sposobnost, ki je lastna samo človeku. Govor nas označuje, oblikuje, izpopolnjuje in dela
človeške (Žnidarič, 1993). Je kompleksna sposobnost, najmlajša po filogenezi in zahteva
usklajeno delovanje vseh človekovih psihofizičnih sposobnosti (Vizjak Kure, 2010).
Razvija se na treh področjih:
– zaznavanje govora oz. poslušanje (procesiranje posameznih glasov jezika),
– razumevanje govora (razumevanje pomena besed, slovnice in komunikacije),
– govorno izražanje (izražanje želja, zahtev, dogodkov, misli).
(Hernja idr., 2010)
Človek lahko komunicira različno (bere, piše, slika, se pogovarja itd.), govor je le ena oblika
komunikacije (besedna – simbolna). Je oblika vedenja, ki ga lahko opazujemo: poslušamo
besede in stavke, vidimo mimiko obraza in pantomimo celotnega telesa ter razumemo
sporočilo (Žnidarič, 1993). Preko govora, s pomočjo izgovorjenih besed, izražamo svoje misli,
želje, potrebe. Sposobnost posredovati svoje potrebe, želje in informacije drugim na način, ki
je drugim razumljiv, je ena izmed bolj pomembnih človekovih lastnosti in zmožnosti (Jelenc,
1998). Lahko rečemo, da je govor produkcija jezika, ki ga lahko slišimo (Wilken, 2012).
Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njeni socializaciji. Po mnenju Škarića
(1988) sta osnovni funkciji govora: komunikacijska (z govorom komuniciramo z drugimi
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ljudmi) in semantična, tj. funkcija označevanja predmetov, pojavov, dogodkov in odnosov
materialnega in psihičnega sveta (omogoča, da drugi razumejo to, kar govorimo, in da mi
razumemo govor drugih). Omogoča, da se oblikujemo kot posamezniki (individualna funkcija
govora) in vzpostavljamo komunikacijo z okolico (družbena funkcija govora) (Marjanovič
Umek, 1990).
Govor je biološka aktivnost. Zanj so potrebne tako motorične spretnosti kot kognitivne
sposobnosti (Jelenc, 1998). Med seboj morajo usklajeno sodelovati trije biološke sistemi:
– respiracijski: pljuča, sapnik, prepona ( diafragma) in respiratorne mišice;
– vibracijski: grlo (larinks), glasilke in laringalne mišice; odgovoren je za oblikovanje
osnovnega glasu;
– artikulacijski: tvorijo ga artikulatorji (ustnice, jezik, zobje, nebo), s katerimi oblikujemo
glasove.
(Jelenc, 1998)
Za razumevanje organizacije govora I. Hočevar Boltežar (2010) povzema Mysackovo shemo,
ki vsebuje naslednje elemente:
– integrator višjega reda (govorni centri v dominantni hemisferi – Wernickovo in Brocovo
področje, ter sprednji govorni center) skrbi za razumevanje govora in načrtovanje produkcije
govora;
– aferentni integrator nižjega reda (retikularna formacija) skrbi za uravnavanje pozornosti
nasploh in na zvočni signal – govor, ter usklajevanje vidnega in slušnega signala;
– eferentni integrator nižjega reda (bazalni gangliji, mali možgani, talamus, subtalamična
jedra, nedominantna hemisfera velikih možganov) usklajuje medsebojno delovanje vseh mišic
aktivnih pri govoru;
– efektorni transmitor (možganski in spinalni živci) prenaša ukaze iz centrov v CŽS do
efektorjev;
– efektorji (dihala, grlo, odzvočna cev, artikulacijski organi) izvajajo govorno produkcijo;
– senzorična kontrola (sluh, povrhnja in globoka senzibiliteta, vid) zaznava lastno in tujo
govorno produkcijo;
– senzorični transmitor (slušna živca, možganski in spinalni živci) prenaša informacije od
senzorjev na periferiji nazaj v CŽS.
Nastanek motnje kjerkoli v sistemu lahko povzroči nastanek govorne motnje.
»Za normalno realizacijo govora je potrebno ustrezno tvoriti posamezne glasove (artikulacija),
pri besednem redu in stavčni strukturi je treba upoštevati pravila (sintaksa) in z izgovorjenimi
besedami povezati namen (pragmatika). Za nemoteno komunikacijo so pomembni tudi tekoč
govor, glasovna jakost in poudarjanje (prozodija).« (Wilken, 2012, str. 18)

3.3 Jezik
Jezik je abstrakten sistem arbitrarnih in konvencionalnih simbolov, ki ga uporablja določena
skupina ljudi (narod) oz. ljudje določene jezikovne skupnosti. Običajno ga definiramo kot
socializiran sistem simbolov, ki sestoji iz dveh komponent: vsebine, ki jo proučuje semantika
(pomenoslovje), in iz oblike, ki jo proučuje gramatika (slovnica). Poleg tega pa ima vsak jezik
še besednjak (besedni zaklad) (Marjanovič Umek, 1990). Uporaba jezika vključuje tako
sprejemanje in razumevanje sporočila (receptivni jezik) kot tudi oblikovanje in posredovanje
sporočila (ekspresivni jezik). Govor je eden od načinov ekspresivnega izražanja. Poznamo še
druge, denimo znakovni jezik, kazanje na slike oziroma besede na komunikacijski tabli, pa
tudi formuliranje sporočil na računalniku (Kumin, 2003).
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»Jezik je komunikacijski sistem, ki obsega določene simbole, ki jih razume vsak pripadnik
iste jezikovne skupine. Ti jezikovni simboli predstavljajo stvari in dejanja, strukturirana
zaporedja, odnose in čas, in sicer neodvisno od tega, ali gre za kretnje, glasovni jezik ali
pisanje.« (Wilken, 2012, str. 17–18) Ta poljuben sistem simbolov s slovničnimi pravili
povežemo med seboj tako, da lahko posredujemo neomejeno število informacij (Jelenc, 1998).
S proučevanjem narave, razvoja, delovanja, strukture in uporabe jezika se ukvarja lingvistika
ali jezikoslovje. Jezikovni sistem vključuje več področij, ki zahtevajo sistem pravil in ki jih je
treba usvojiti, da se lahko določen jezik uporablja. Ta so: fonologija (glasoslovje),
morfologija (oblikoslovje), sintaksa (skladnja), semantika (pomenoslovje) in pragmatika
(Jelenc, 1998) ter leksika (besednjak). Jezik ne služi le za sporazumevanje z drugimi ljudmi,
temveč je tudi pomembno sredstvo za pridobivanje znanja, vedenjskih navad in socialnih
pravil (Wilken, 2012).

3.4 Jezikovna zmožnost
S. Kranjc (1999) razdeli jezikovno zmožnost (lingvistično kompentenco) na:
– slovnično zmožnost (slovnica) – pomenoslovje, besedišče, skladnja, oblikoslovje,
glasoslovje;
– sporazumevalno zmožnost (pragmatika) – komunikacijska kompetenca se nanaša tako na
verbalni kot neverbalni komunikacijski sistem.
Za sporazumevanje in uspešno sodelovanje v komunikacijskem procesu ni dovolj le
obvladovanje slovničnih pravil za pregibanje, tvorbo besed in sestavljanje povedi, ampak tudi
obvladovanje pragmatičnih načel, kdaj, s kom, kje, kako, zakaj in o čem govorimo. Otrok se
torej mora naučiti tako slovničnih kot pragmatičnih pravil, ki skupaj predstavljajo njegove
jezikovne zmožnosti (Kranjc, 1999). Sporazumevanje ima dva osnovna cilja – ljudje tvorijo
izjave, da bi prenašali informacije in seznanjali druge s svojimi interpretacijami pomenov in
namenov. To razumemo kot socialno interakcijo. Pozorni smo na verbalni govor in tudi na
neverbalna sredstva ter primernost obeh. Pomembno je tako besedilo kot okoliščine, v katerih
je besedilo nastalo. Pri interpretaciji besedila moramo upoštevati ne le fizični kontekst –
govorni položaj (to je kraj, čas in udeležence), ampak tudi socialni (socialna razdalja/bližina
med udeleženci v komunikacijskem procesu, starostna razlika, spol, izobrazba itd.) in
mentalni kontekst (želje, potrebe, prepričanja) tako tvorca kot naslovnika. Otrok se uči
sporazumevalnih spretnosti skozi menjavanje vlog, uvajanje in razvijanje teme ter skozi
ustrezno rabo govornih dejanj (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).

3.5 Temelji govorno-jezikovnega razvoja
Govorjeni jezik sloni na raznolikem koordiniranem gibanju ustnic in jezika, čeljustnih
sklepov, glasilk in na dihanju. Izraženi glasovi pa imajo jezikovni pomen samo, če ima
govorec z njimi nekaj v mislih in se pri tem poslužuje dogovorjenega znakovnega sistema
(Wilken, 2012). »Otrok se mora torej naučiti tako poteka govornih gibov kot tudi pridobiti
dogovorjeni znakovni sistem v komunikaciji z drugimi osebami.« (Wilken, 2012, str. 21)
Ločimo področje motoričnega delovanja in kognitivno, socialno-emocionalno področje. Med
njima obstaja precejšen medsebojni vpliv. Otrok pridobi z motoričnim delovanjem temeljni
predpogoj za govorni razvoj, da pa lahko govori, da ima na voljo besede, mora pridobiti
osnove tudi na kognitivnem področju. Pomembni so tudi splošni življenjski in učni pogoji
otrok (Wilken, 2012).
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Področje motoričnega delovanja
Primarne funkcije govornih organov:
– sesanje, žvečenje, požiranje, gibljivost jezika in ustnic,
– dihanje (skozi usta in nos),
– pihanje, usekovanje,
– vegetativni (samodejni, nezavedni) glasovi,
– motorika (nadzor glave),
– senzorične sposobnosti: sluh, vid, občutki.
(Wilken, 2012, str. 21–22)
Kognitivno in socialno-emocionalno področje
– sposobnosti zaznavanja,
– pogled, referenčni očesni stik,
– pozornost, interesi,
– smehljanje,
– vedenje, ki spodbuja odgovor na razumevanje okoliščin,
– razumevanje simbolov,
– posnemanje (neposredno, odloženo),
– predstavljanje, pričakovanje,
– izmenjave (angl. turn-taking),
– jezikovno razumevanje.
(Wilken, 2012, str. 22)
Z vzajemnim delovanjem dozorevanja in učenja bo lahko otrok hoteno izvajal tudi primarne
funkcije govornih organov. Tako pri sesanju, žvečenju in pitju dojenček vadi zaznavanje v
območju ust ter mišic ust in jezika. Pri tvorjenju glasov otrok povezuje vidne in slušne
zaznave z ustreznim mišično-gibalnim zaznavanjem govornih organov in glasov, ki jih otrok
artikulira tako, da posnema druge osebe in glasove s tem utrjuje (Wilken, 2012).
A. Kobal in Kosmač (2007) navajata, da so za pravilen govorni razvoj potrebni: normalno
razvito periferno in osrednje živčevje, zdrava govorila (dihalni organi, fonatorni sistem,
artikulacijski organi in odzvočna cev), pravilno razvita čutila (sluh, receptorji v govornem
aparatu), razvite kognitivne funkcije (pozornost, mišljenje, pomnjenje) in spodbudno okolje.

4 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE
4.1 Opredelitev
V razvoju govora in jezika so lahko prisotne govorno-jezikovne motnje, ki jih opredelimo kot
nepravilnosti v obliki in zaporedju govornih enot ali pa v jezikovnem izražanju. Zajemajo
lahko vse modalitete govora, glasu, artikulacije in strukture jezika (Bijelić, 2012). »Govorne2
motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo
uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Za motnje jih
označujemo šele, ko je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti
medsebojno sporazumevanje ali neugodno vpliva na govornika in poslušalca.« (Hočevar
Boltežar, 2010, str. 12)
Z govornimi motnjami označujemo neizgovarjanje ali napačno izgovarjanje posameznih
glasov zaradi motnje pri artikulaciji govora (nezmožnost oblikovati glas z govorili) in/ali
zaradi primanjkljajev na področju uporabe glasu (disfonija, hripav glas) in/ali težav na
2

govorno-jezikovne
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področju fluentnosti (tempo in ritem govora). Lahko so izolirane ali pa združene z
jezikovnimi motnjami. Takrat govorimo o govorno-jezikovnih motnjah (Vovk Ornik, 2011).
American Speech Language Hearing Association (v nadaljevanju ASHA) definira jezikovno
motnjo kot oškodovanost ali okrnjeno razumevanje in/ali uporabo govorjenega, pisnega in/ali
drugega komunikacijskega simbolnega sistema, govorno pa kot težavo posameznika s
produkcijo govornih glasov, fonacijo ter hitrostjo in ritmom govora (Vizjak Kure, 2010).
Otroci z jezikovnimi motnjami lahko zaostajajo v razvoju jezika oz. sploh ne govorijo in/ali
imajo težave na področju komunikacije (npr. neobičajen način komuniciranja) (Vovk Ornik,
2011).
Pri govornih motnjah so motnje artikulacije v smislu produkcije, omisij, substitucij in distorzij
določenih glasov, pri jezikovnih motnjah pa gre za ekspresivne in/ali receptivne motnje na
vseh jezikovnih ravneh (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika in pragmatika) (Vizjak
Kure, 2010).
Za poslušalca je govorno moten »vsak otrok, ki govori tako, da nismo pozorni na to, kaj
govori, temveč na to, kako govori.« (Žnidarič, 1993, str. 61) Iz vseh definicij lahko sklenemo,
da o govorno-jezikovni motnji govorimo tedaj, ko govor otroka toliko odstopa od drugih, da
privlači pozornost poslušalca sam način govora, ne pa vsebina. Pri otrocih s temi motnjami
praviloma obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so
nebesedne sposobnosti običajno boljše od besednih (Žnidarič, 1993).

4.2 Vzroki
Vzroki govorno-jezikovnih motenj še niso popolnoma razjasnjeni. So različni in se med seboj
prepletajo. Obstaja več delitev, najpogosteje pa se omenjajo:
a) Organski vzroki (izguba sluha, senzomotorne okvare govornega aparata, šibkost oz.
prizadetost kognitivnih funkcij) – posledice težav s sluhom se kažejo v celotnem govornojezikovnem razvoju. Anatomske nepravilnosti perifernih govornih organov so npr. nepravilna
lega spodnje in zgornje čeljusti, shize, zaraščena podjezična vez, gotsko trdo nebo. Te
otežujejo smer zračnega toka pri izgovoru, onemogočajo oblikovanje primernega
resonančnega prostora in primerno delovanje jezika in drugih govornih organov. Nevrološke
nepravilnosti pa so posledica obolenja kortikalnih območij, subkortikalnih delov in
inervacijskih poti, težave pri zaznavanju akustičnega razlikovanja posameznih glasov ter
zakasnel govorni razvoj.
b) Dejavniki (vplivi) okolja (sociokulturna prikrajšanost oz. pomanjkljive jezikovne
vzpodbude ) – v nespodbudnem okolju je najpogostejši vzrok slab govorni vzorec osebe, ki je
otroku blizu oz. z njim preživi večino časa (družinski član, prijatelj, priljubljena medijska
oseba, skratka oseba, s katero se otrok identificira in ji želi biti podoben). Pomemben je torej
jezikovni kod družine (bolj izobraženi starši uporabljajo slovnično bolj zapletene stavke,
bogatejše besedišče itd.). Govorni vzorci v družini so odvisni od poklicne in socialne
usmerjenosti ter inteligentnosti staršev, življenjskih razmer itd. Otrok, ki preživlja zgodnje
otroštvo samo v krogu družine, ki malo ali slabo govori, tudi sam ne bo razvijal spretnosti, ki
mu je sicer dana po naravi.
c) Vzroki socialno – čustvene narave (npr. da otrok ne želi odrasti, za čemer se pogosto
skriva potreba po večji pozornosti, razen če ne gre za otroka s posebnimi potrebami; tak način
govora je ameriški logoped Van Riper (1938) označil za »baby talk«.
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d) Podedovani dejavniki (podedovane posebnosti in nepravilnosti v delovanju govornega
aparata ali pa podedovane motnje, ki nanj posredno vplivajo).
(Globačnik, 1999; Grobler, 2002; Kobal in Kosmač, 2007; Žerdin, 2003)

4.3 Jezikovne motnje
Jezikovne motnje lahko razdelimo na receptivne (obsegajo težave na področju razumevanja
jezika) in ekspresivne (obsegajo težave z jezikovno produkcijo) (Vovk Ornik, 2011). MKB 10 loči:
– receptivno jezikovno motnjo F80.1 (Specifična razvojna motnja, otrokovo razumevanje
jezikovnega izražanja je pod ravnijo primerno njegovi mentalni starosti. Skoraj v vseh
primerih je prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno izražanje, pogoste so tudi
abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed (prirojeno avditorno nezaznavanje, razvojna disfazija
itd.);
– ekspresivno jezikovno motnjo F80.2 (Specifična razvojna motnja, otrokova sposobnost
pomenskega uporabljanja govornega jezikovnega izražanja je opazno pod nivojem, ustreznim
za njegovo mentalno starost. Je pa razumevanje jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej.
Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa tudi ne (razvojna disfazija ali afazija,
ekspresivnega (pomenskega) tipa).
DSM V navaja, da so za diagnosticiranje jezikovne motnje bistvene težave pri pridobivanju in
uporabi jezika, zaradi primanjkljaja v razumevanju ali uporabi govornega izražanja. Jezikovni
primanjkljaji so vidni v govorni in pisni komunikaciji oz. znakovnem jeziku. Učenje in
uporaba jezika sta odvisni od receptivnih in ekspresivnih sposobnosti posameznika.
Ekspresivne se nanašajo na produkcijo vokalov oz. gestualnih ali verbalnih signalov, medtem
ko se receptivne nanašajo na proces sprejemanja in razumevanja jezikovnega sporočila.
Jezikovne veščine je potrebno oceniti v obeh modalitetah (receptivni, ekspresivni), saj je
lahko ekspresivni jezik posameznika zelo prizadet, njegov receptivni pa le komaj opazno.
Jezikovne motnje običajno prizadenejo besednjak (je manjši in manj raznolik) in slovnico
(npr. krajše povedi z veliko slovničnimi napakami), kar omeji razumljivost govora.
Omenja se tudi razlikovanje jezikovnih težav na:
– upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj (pri otroku do starosti štirih let) ali nezadostno
razviti govor (če so težave prisotne tudi po četrtem letu): otrok spregovori kasneje kot
vrstniki, govori manj in uporablja omejeno število besed, uporablja krajše, preprostejše
povedi in neobičajen vrstni red v povedi, pogosto izpušča ali zamenjuje zloge v besedah, dela
veliko sistematičnih in nesistematičnih napak v izgovoru, zato je njegov govor drugim težje
razumljiv, ima težave v razumevanju vprašanj in navodil, pogoste so tudi motnje pozornosti;
– nerazviti govor, gre za odsotnost govora ali izrazito osiromašeno besedno in slovnično
izražanje (včasih le na ravni ene besede);
– posebne jezikovne težave so neznanega vzroka, ne obstaja organska okvara sluha ali težka
emocionalna motnja; jezikovne spretnosti so manjše glede na otrokovo starost in njegove
neverbalne sposobnosti; značilnosti so: otrok spregovori kasneje, upočasnjen govorni razvoj,
osiromašeno in omejeno besedišče, težave s slovnico.
(Grilc, 2014)
Med jezikovne motnje štejemo tudi fonološke motnje. Zanje so značilne težave v jezikovnem
procesiranju jezika (težave z učenjem, priklicem, uporabo in razumevanjem besed). Vplivajo
na sposobnost učenja in organiziranja govornih glasov v sistem glasovnih vzorcev ali
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kontrastov (Bowen, 2011). Navedene težave vplivajo tudi na sposobnost usvajanja branja in
pisanja (Dodd, Holm, Crosbie in McCormack, 2005).
Fonološke motnje delimo na:
– konsistentne – prisotne napake (nenavadni vzorci) v govoru so ves čas enake (konsistentne)
in se ne spreminjajo iz produkcije v produkcijo;
– nekonsistentne – vsaj 40 % besed je izrečenih raznoliko, kar pomeni, da pri poimenovanju
isto besedo drugače izreče.
(Dodd, Holm, Crosbie in McCormack, 2005)
Otrok z motnjo artikulacije ne zmore pravilno izgovoriti točno določenega izoliranega glasu
in tudi ne tega glasu v govoru. Otrok s fonološko motnjo pa lahko pravilno izgovori
posamezen glas, a ga v govoru ne uporabi oz. ga uporabi na napačnem mestu, kot substitut
drugemu glasu. Za fonološke motnje je značilna uporaba fonoloških procesov (čeprav lahko
otrok pravilno izgovori npr. glas /k/, ga v spontanem govoru vedno nadomesti z glasom /t/).
Ne moremo jih torej enačiti z artikulacijskimi, saj vzrok in način govora nista enaka. Od
artikulacijskih se ločijo po tem, da težava ni samo v samem načrtovanju in izvedbi govora,
ampak v jezikovnem procesiranju (Bowen, 2011; Williamson, 2013).

4.4 Govorne motnje
V grobem lahko govorne motnje delimo na: motorične govorne motnje, artikulacijske motnje,
motnje govornega ritma in tempa ter glasovne motnje (fonacijske) (Bowen, 2011). I. Hočevar
Boltežar (2010) dodaja še delitev na subsimbolične in simbolične govorne motnje.

4.4.1 Subsimbolične in simbolične motnje
Subsimbolične motnje nastanejo, če bolnik ni zmožen doumeti pomena senzoričnih
dražljajev ali ne zna smiselno izpeljati določenih gibov. Mednje uvrščamo dizartrije (moteno
uravnavanje gibov ust, žrela, grla) in apraksije (motena ekspresivna stran) ter akustično
agnozijo (motena recepcija, je nezmožnost spoznati, razlikovati in interpretirati zvoke).
Simbolične pomenijo nezmožnost govorjenja, pisanja, branja ali razumevanja govora.
Ločimo receptivno afazijo, ko bolnik ne razume besed, in ekspresivno afazijo, ko je bolnik
nezmožen oblikovati besede, stavke.
(Kukovič, 2007)

4.4.2 Motnje načrtovanja in izvedbe (motorične govorne motnje)
Med motorične govorne motnje Bowen (2011) uvršča otroško govorno apraksijo (ang.
Childhood Apraxia of Speech – CAS), razvojno dispraksijo (ang. Developmental Verbal
Dyspraxia – DVD) in dizartrijo.
Za otroško govorno apraksijo (ni samo motorična, ampak tudi konstruktivna/ideatorna
motnja (v nadaljevanju OGA), so značilne težave pri kognitivnem motoričnem načrtovanju
ustreznih gibov za produkcijo govora, prostorski in časovni koordinaciji govornih organov in
tudi z učenjem sestavljenih gibov. Težave so pri izgovarjavi glasov, zlogov in besed. Vzrok ni
živčno-mišična okvara oz. šibkost mišic, saj se težava pojavlja na centralnem nivoju (v
delovanju možganov, v motoričnem načrtovanju, programiranju koordinacije mišic, potrebnih
za izvedbo govora). Oseba ve, kaj želi povedati, a ima pri tem težave s koordinacijo mišic za
izreko želenega sporočila (Bowen, 2011; Kumin, 2003).
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Razvojna dispraksija zelo vpliva na razumljivost otrokovega govora. Oškodovani so
načrtovani gibi za govorno produkcijo (ostali gibi niso oškodovani), kar pa ni posledica
živčno-mišične okvare (Cummingson, 2008). Osnovni element praksične aktivnosti je gib,
praksična aktivnost pa je sistem medsebojno odvisnih in povezanih hotnih in ciljnih gibov. Ob
tem je motorika periferni vidik, sredstvo, praksija pa centralni funkcionalni vidik. Praksična
aktivnost se deli na štiri skupine:
1. melokinetična, motorična: elementarni gibi, sinergične aktivnosti, sinhronizacija funkcij;
2. ideomotorična: namensko izvajanje osnovnih gibov, konvencionalnih simboličnih gibov;
3. ideatorna: kompleksna praksija; ekspresivni in simbolični gibi, koordiniranje zamisli in
izvedbe;
4. konstruktivna: čisto predstavno mišljenje.
Če je praksični nivo na nivoju hotnega ciljnega programiranja in predstavnosti moten, je
posledica lahko izvajalna dispraksija (gre za težave pri načrtovanju ustreznega motoričnega
sosledja v določeni prostorsko – časovni omejitvi), ali/in ideativna dispraksija (gre za težave
v predstavljanju in pravilnem priklicu motoričnega programa) ter konstruktivna dispraksija
(gre za čisto predstavno mišljenje).
(Ozbič, 2006)
Dizartrije nastanejo zaradi nevrološke oškodovanosti oz. bolezni ali poškodbe živčnih poti in
mišic, odgovornih za produkcijo govora. Običajno prizadene celoten govor, tako fonacijo in
artikulacijo kot tudi resonanco, dihanje ali respiracijo in prozodijo. Vpliva na razumljivost in
kakovost glasu. Zanjo so značilni upočasnjeni, nespretni in nekoordinirani gibi mišic
govornega aparata (Žnidarič, 1993). Razvojna dizartrija zelo vpliva na razumljivost
otrokovega govora in je za razliko od OGA posledica živčno-mišične okvare (Bowen, 2011).

4.4.3 Artikulacijske govorne motnje
Oblikovanje glasov z artikulatorji imenujemo artikulacija. Gre za fiziološke gibe govornih
organov, ki v vokalnem traktu spreminjajo pretok izdišnega zraka in tako tvorijo različne
glasove (Crystal, 1991, v Bowen, 2011).
I. Hočevar Boltežar (2010) navaja, da so vzroki artikulacijskih motenj:
– centralni (okvara CŽS zaradi poškodbe, vnetja – meningitis, encefalitis, tumorja,
vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve in demielinizacije);
– periferni (prirojene anomalije oz. posebnosti, posledice poškodb, posledice kirurških
posegov, okvare oživčevja in okvare sluha), sem sodijo tudi:
a) motorična nespretnost artikulacijskih organov – prirojena motorična nespretnost;
anatomske posebnosti (npr. prekratka podjezična vez – moteno oblikovanje glasov); okvara
oživčenja mišic obraza, mehkega neba, žrela in jezika; miopatije – bolezen motorične ploščice
in brazgotine po predhodnih operativnih obsevanjih;
b) malokluzije – napačen ugriz, pri katerem zgornji in spodnji zobni lok nista v anatomsko in
funkcionalno idealnem položaju (frontalno odprti ugriz; incizalni previs; križni ugriz in
diastema – vrzel med zobmi);
c) slabši sluh (vzroka sta prevodna in zaznavna naglušnost);
– funkcionalni (če je anatomska zgradba artikulacijskih organov in njihovo delovanje
normalno, otrok pa kljub temu dela odklone pri izreki glasov (npr. oponaša njemu drago
osebo).
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Artikulacijske motnje zajemajo težave pri fizični produkciji oz. motorični izvedbi izreke
določenih glasov, zlogov ali besed v govoru. So najpogostejše govorne motnje v splošni
populaciji otrok, še posebej pa pri otrocih s težavami v razvoju. Pojavljajo se v treh oblikah:
– omisija – opuščanje ali neslišna realizacija glasu (npr. riba – otrok izgovarja /iba/, krava –
/kava/),
– substitucija – zamenjava glasu (otrok glas ali skupino glasov, ki jih ne more izgovoriti,
zamenjuje z drugim glasom, npr. roka – otrok izgovarja /loka/, /joka/, ali da npr. zamenjuje
sičnike s šumniki ali obratno),
– distorzija – nepravilno izgovarjanje posameznega glasu ali skupine glasov (npr. francoski
(grleni) izgovor glasu /r/, zelo »zmehčan« izgovor glasov /š/, /ž/, /č/, otrok glasove nepravilno
artikulira, npr. medzobno).
(Globačnik, 1999; Grilc, 2014)
Najpogostejše govorne motnje so dislalije – motnje artikulacije, ki zadevajo posamezne
glasove (nezmožnost ali nepravilnost v izreki) in se kažejo v opuščanju, premeščanju ali
pomanjkljivi izreki. Gre izključno za motnje izgovora glasov, ostale jezikovne komponente
(leksika in slovnica) so razvite v skladu s pričakovanji. O njih govorimo, če otrok ne zna
povedati posameznega glasu (črke), npr. če ne more izgovoriti /r/ – govorimo o rotacizmu, če
izgovarja sičnike tako, da je jezik med zobmi, gre za interdentalni – medzobni sigmatizem. O
dislaliji govorimo tudi, če otrok zamenjuje glasove. Če so artikulacijske težave posledica
naglušnosti, pa govorimo o otogenih dislalijah. Dislalije so pogosto povezane tudi z drugimi
težavami, npr. s slabo razvito motoriko, slabšo slušno percepcijo in diskriminacijo (ob
normalnem sluhu), slabšim vidnim zaznavanjem, orientacijo in levičnostjo (Žnidarič, 1993).
Dislalija je funkcionalno pogojena govorna motnja, torej ni posledica nevroloških in
senzornih motenj, MDR in dejavnikov okolja. Nanaša se le na motorične težave, ki vplivajo
na delovanje artikulatorjev (Bowen, 2011).
Med govorne motnje lahko uvrstimo tudi dislogije (govor duševno manj razvitih, ki je manj
logičen, pogosto glasovno pomanjkljiv, moten v ritmu, izrazno siromašen, konkreten in
enostavnejši, stopnja prizadetosti govora je odvisna od stopnje MDR, motoričnih spretnosti,
intaktnosti čutil) in alalije (otrok ne govori, v najtežjih primerih tudi ne razume tujega govora,
svoje želje in hotenja izraža z ekstremnim vedenjem, npr. jokom, nemirnostjo ali apatijo,
vreščanjem, agresijo, v lažjih primerih delno razume govor, a ne govori, lahko pa govor dobro
razume, sam pa uporablja le nekaj preprostih besed, ki imajo vrednost stavka) (Žnidarič,
1993).
Artikulacijske motnje se nanašajo izključno na nepravilnosti ali nezmožnosti v izreki
posameznih glasov (Williamson, 2013). Otrok z artikulacijsko motnjo konsistentno en glas
menja z drugim ali pa ga izpusti oz. konsistentno uporablja popačeno izreko glasu (Dodd,
Holm, Crosbie in McCormack, 2005).
Glede na nezmožnost izreke posameznih glasov ločimo sigmatizem (za glasove /s/, /z/, /c/, /š/,
/ž/, /č/ – lahko se zamenjujejo med seboj ali z drugimi glasovi npr. /t/, /d/); rotacizem (za
glas /r/); lambdacizem (za glas /l/); kapacizem in gamacizem (za glasova /k/ in /g/,
najpogosteje je /k/ = /t/, in /g/ = /d/); tetacizem in deltacizem (za glasova /t/ in /d/) in
etacizem (za glas /e/) (Grilc, 2014).
Fonološki procesi so procesi, s katerimi si otrok pomaga pri izgovorjavi težje izgovorljivih
glasov, pa tudi pri kombinaciji glasov, ki so bolj zapleteni tako za izgovor kot za zaznavo.
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Otrok si pomaga s poenostavitvijo zlogovne strukture, z izpuščajem, nadomeščanjem ali
popačenjem fonemov (Ozbič idr., 2015).
Fonološke procese Williamson (2008) razdeli na:
a) Procesi zlogovne strukture (gre za spreminjanje količine fonemov zaradi opuščanja,
zmanjšanja in ponovitve zlogov):
– brisanje zapornikov (zapornik v besedi je izpuščen) npr. [sto:u̯] → [so:u̯];
– slabljenje zapornikov (zapornik se zamenja s pripornikom) npr. [ba'lo:n] → [va'lo:n];
– poenostavljanje soglasniških skupin (izpuščanje soglasnika v soglasniški skupini, še zlasti
nepoudarjenih), npr. [zdɾau̯ˈni: ͜tsa] → [zdau̯ˈni: ͜tsa];
– idiosinkratični procesi, npr. [so:nt͜se] →[ˈt͜so:nt͜se];
– metateze (zamenjava bližnjih ali sosednjih glasov) npr. ['Za:grep] → ['Za:brɛk];
– epenteze (vstavljanje glasu v besedo – ponavadi samoglasnika) npr. ['xla:ʧɛ] → ['xala:ʧɛ].
b) Procesi sistema (gre za substitucije enega fonema z drugim pri isti zlogovni strukturi):
– zaustavljanje (zamenjava trajnika z zapornikom – ponavadi gre za menjavo pripornikzapornik ali zlitnik-zapornik), npr. [fiˈʒo:u̯] → [biˈʒo:u̯];
– drsenje (zamenjava soglasnika z drsnikom), npr. ['no:ga] → ['do:ga];
– afrikacija (zamenjava pripornika z zlitnikom), npr. ['so:ntse] → ['tso:nce];
– frikacija (zamenjava zlitnika s pripornikom), npr. ['bu:ʧa] → ['bu:ʃa];
– anteriorizacija (zamenjava zadnjega zapornika s sprednjim), npr. [koˈlo] → [toˈlo];
– posteriorizacija (zamenjava sprednjega zapornika z zadnjim), npr. ['tam] → ['kam];
– odzvenevanje (zamenjava zvenečega fonema z nezvenečim), npr. ['bo:ben] → ['po:pen];
– ozvenevanje (zamenjava nezvenečega fonema z zvenečim), npr. ['kol] → ['gol];
– nebnenje oz. mehčanje – glas /k/ se zamenja s /č/, glas /g/ z /ž/ in glas /h/ s /š/.
Bauman-Waengler (2011) omenja še proces asimilacije, pri katerem se glasovi prilikujejo in
vplivajo na sosednje glasove v izgovoru. Ločimo:
– prilikovanje labialov (nelabialni glas se spremeni v labialnega na podlagi sosednjega
labialnega glasu), npr. ['su:liʦa] → ['fu:liʦa];
– prilikovanje velarov (nevelarni glas se spremeni v velarnega na podlagi sosednjega
velarnega glasu), npr. ['do:m] → ['go:m];
– prilikovanje nazalov (nenosnik se spremeni v nosnik na podlagi sosednjega nosnika), npr.
[ba'na:na] → [ma'nana];
– prilikovanje likvidov (vpliv likvida na sosednji nelikvid), npr. [ru'mɛ:n] → [lu'mɛn].
Proces asimilacije, v katerem glas dobi značilnosti glasu, ki mu sledi, se imenuje regresijska
asimilacija, proces, v katerem dobi glas značilnosti glasu, ki je pred njim, pa je progresivna
asimilacija. Asimilacijo lahko razdelimo tudi na:
– asimilacija po zvenečnosti (če zveneč glas meji na nezveneč, postane tudi sam nezveneč
in obratno);
– asimilacija po mestu artikulacije (pod vplivom sosednjega glasu, glas spremeni svoje
mesto artikulacije);
– asimilacija po načinu artikulacije (glas spremeni način artikulacije in postane podoben
sosednjemu glasu).
(http://free-bj.t-com.hr/logoped/materijali/arti_koart.htm)
Pri govoru lahko pride tudi do:
– odprtega nosljanja (pri slabo razviti velofaringealni zapori uhaja zrak skozi nos – sliši se
dodatna frekvenca);
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– zaprtega nosljanja (težave so pri prehodu zraka skozi nos – tudi pri nosnikih gre zrak samo
skozi usta);
– lateralizacije oz. stranskosti (oseba tudi pri drugih glasovih (ne samo pri glasu /l/) dvigne
konico jezika in glas izgovori pri strani).
(Omerza, 1972)

4.4.4 Motnje govornega ritma in tempa
Za motnjo fluentnosti se v strokovni literaturi uporabljajo termini: jecljanje, prehiter govor,
upočasnjeni tempo govora in skandirani govor.
Jecljanje je motnja ritma in tempa govora, izreka pa je običajno pravilna. Kaže se v
ponavljanju glasov, zlogov, besed ali fraz s podaljševanjem posameznih glasov (predvsem
vokalov), z brezglasnimi zastoji na začetku ali znotraj besede, z napetostjo in krčevitim
govorom in z dodajanjem pomožnih glasov /a/, /h/, s katerimi poskuša oseba obvladati težavo.
Jecljanje je motnja, ki se pojavlja periodično (menjavata se obdobji fluentnega in
nefluentnega govora) in to pogosto brez kakršnegakoli povoda.
Prehiter govor (brbotanje) še bolj kot jecljanje vpliva na razumljivost govora. Kaže se v
pospešenem tempu govora, pogostih artikulacijskih napakah, nepravilnem izgovarjanju glasov,
osiromašenem besedišču, kratkih, prekinjenih in preprostih povedih, slovničnih napakah v
daljših povedih, prekinitvah govora (respiracijski premor), pojavljanju zastojev in jecljanja
(pogosteje se ponavljajo zlogi in besede kot pa izolirani glasovi), uporabi gest, neugodnem
zvenu glasu, kratkotrajni in odklonilni pozornosti, nemirnosti. Oseba se te govorne motnje ne
zaveda.
Pretirano počasni govor se pojavlja kot posledica organskih obolenj CŽS, pa tudi pri osebah
z MDR in psihičnih bolnikih. Glavna značilnost je podaljševanje vseh glasov, predvsem
samoglasnikov, upočasnjen ritem in tempo govora.
Skandirani govor se kaže kot upočasnjen govor pri otrocih z motoričnimi težavami. Tempo
govora je upočasnjen, ritem pa je okvarjen s spremembami višine in/ali intenzitete govora
znotraj besede in/ali povedi. Nastane zaradi nezmožnosti usklajevanja finih gibov
artikulacijskih organov.
(Grilc, 2014; Žnidarič, 1993)

4.4.5 Glasovne motnje
Glasovna motnja je vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom (Hočevar
Boltežar, 2010). Motnje glasu imenujemo vse, kar zmanjšuje učinek komunikacije, pri tem
postaja glas manj ugoden, govornik pa za primerno močan glas zapravlja preveč energije
(Bolfan Stošić, 1994, v Grilc, 2014).
Običajno delimo glasovne motnje na organske (posledica strukturne okvare, ki povzroča
disfonijo, npr. prirojene spremembe v grlu, ciste, vnetja grla, akutni/kronični laringitis ...) in
funkcionalne (disfonijo povzroči prekomerna ali napačna raba ali zloraba na videz
anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega aparata, npr. mišično tenzijska disfonija s
spremembo na sluznici grla/brez sprememb na sluznici grla, psihogene disfonije itd.)
(Hočevar Boltežar, 2010).
Ta razdelitev pa ne upošteva vzroka nastanka motnje. Zato Tietze (1994) deli glasovne motnje
glede na »odgovor biomehanskega oscilatorja (grla) na sistemske pogoje, okolje ter
poškodbe.« (Hočevar Boltežar, 2010, str. 85)
Tietze glasovne motnje razdeli na:
– prirojene (strukturne) glasovne motnje;
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– glasovne motnje, povezane s tkivnimi spremembami (okužbe, sistemske spremembe, npr.
dehidracija, vpliv zdravil, hormonov, mehanski stres, draženje površine sluznice, npr. pri
kajenju, rak);
– glasovne motnje, povezane z nevrološkimi in mišičnimi spremembami;
– glasovna utrudljivost.
Etiološka razdelitev glasovnih motenj po Mathiesonu:
Funkcionalne glasovne motnje v ožjem smislu t. i. »behavioural«:
– hiperfunkcionalne:
– mišično-tenzijska disfonija (MTD) brez opaznih sprememb na sluznici glasilk
(glasovno napenjanje ali napačna raba glasu),
– MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah (glasovna zloraba): vozliči, granulom,
polipi, kronični laringitis itd.,
– psihogene:
– stanja zaskrbljenosti in bojazni,
– konverzivna afonija/disfonija,
– zakasnela mutacijska sprememba glasu (t. i. puberofonija, mutacijski falset),
– transseksualni konflikt.
Organske glasovne motnje:
– strukturne:
– prirojene (jadrasta opna v vzporedni komisuri glasilk, »sulcus vocalis«),
– pridobljene (poškodba, zožitev vokalnega trakta, starostne spremembe grla),
– nevrogene:
– pareza ali paraliza povratnega grlenega živca, psevdobulbarna pareza ali paraliza,
cerebelarna ataksija, parkinsonizem, horea, posledice možganske kapi itd.,
– multiple okvare; bolezen motoričnega nevrona, multipla skleroza, miastenija gravis,
Wilsonova bolezen itd.,
– endokrinološke:
– tirotoksikoza, miksedem, moška spolna retardacija, virilizem pri ženskah, nezaželeni
sopojavi zdravil,
– bolezni grla:
– benigne ali maligne novotvorbe,
– druge bolezni grla:
– papilomatoza, ciste,
– vnetja:
– akutni in kronični laringitis, avtoimunske bolezni, revmatoidni artritis, GER, sifilis,
tuberkoloza itd.
(Hočevar Boltežar, 2010, str. 85–86)

5 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK OSEB Z DS
V splošni jezikovni rabi pojme komunikacija, jezik in govor redko razločujemo kljub temu,
da so med njimi pomembne razlike. To razločevanje pa je pomembno prav pri otrocih z DS in
je nujno potrebno za ustrezno spodbujanje razvoja. Pri njih obstajajo individualne različno
izrazite spremembe komunikacije, jezika in govora. Te zadevajo sposobnosti motoričnega
delovanja, kognitivne in socialne pogoje pa tudi motivacijo in sodelovanje pri sporočanju
potreb. Z upočasnjenim jezikovnim razvojem se pri teh osebah kaže specifično neskladje
različnih razvojnih področij. Na razvoj govornih, jezikovnih in komunikacijskih veščin ima
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velik vpliv družinsko in socialno okolje (Wilken, 2012). Na razvoj komunikacijskih
zmožnosti otrok z DS vplivajo njihove specifične fizične, kognitivne, senzorne in zaznavne
zmožnosti (Škrbina, 2010). Komunikacija je ena od osnovnih človeških potreb in ena
najpomembnejših poti do samostojnosti osebe z DS in njene vključitve v okolje.

5.1 Komunikacijske sposobnosti oseb z DS
Komunikacijske sposobnosti in načini vedenja otrok z DS se skladajo z njihovim siceršnjim
prevladujočim splošnim razvojem. Dojenčki so manj odzivni na materine vzpodbude. Njihovo
odzivanje je pogosto nejasno in tako zapoznelo, da je medsebojno sodelovanje oteženo ali pa
neusklajeno. Otrokova zmanjšana dejavnost in njegovo redkejše oglašanje zmanjšuje tudi
komunikacijsko pobudo staršev. Majhni otroci težko vzpostavijo tak očesni stik, da bi z njim
pritegnili pozornost želene osebe. Z leti pa lahko kljub omejenim jezikovnim sposobnostim
jezik relativno dobro razumejo. Večinoma radi komunicirajo in so pri tem uspešni, saj so
njihove pragmatične sposobnosti relativno dobro razvite. Motivacija za komunikacijo in raba
jezika v socialne namene tako pogosto predstavljata njihovo značilno prednost (Wilken, 2012).
Močno področje je tudi sposobnost imitirati druge, kar jim koristi pri socialnih igrah (Kumin,
2003). Otroci z DS razumejo jezik mnogo prej kot spregovorijo, zato je pri njih nujno
vključiti tudi alternativne oblike komunikacije. Ena izmed metod podporne in nadomestne
komunikacije je KPK – komunikacija, podprta s kretnjami (Wilken, 2012). Z njimi jim
omogočimo, da navkljub govornim težavam razvijejo zadovoljivo komunikacijo in tako
zmanjšajo frustracijo ali se ji izognejo. Njihovega govora drugi pogosto ne razumejo, zato je
frustracija zelo pogosta. Zaradi nje se lahko prenehajo truditi govoriti. Nadomestna
komunikacija nasploh pozitivno vpliva na razvoj govora. V raziskavah so pri otrocih z DS, ki
so se pred uporabo govora naučili uporabljati kretnje kot nadomestno komunikacijo, ugotovili
za kar 30 % bogatejši besednjak (Vuković idr., 2008).
Raziskave potrjujejo, da otroci z DS glede na otroke s tipičnim razvojem zelo zaostajajo v
govornem razvoju in imajo specifičen primanjkljaj v učenju jezika. Tako kot otroci s tipičnim
razvojem razumejo jezik veliko prej in boljše kot ga sami govorijo. Je pa nesorazmerje med
ekspresivnim in receptivnim jezikom pri njih veliko večje. Razlika je lahko tudi dve do tri leta
(Abbeduto, Waren in Conners, 2007; Martin idr., 2009; Roberts idr., 2007; Wilken, 2012).
V raziskavi, ki se je osredotočala na receptivno-ekspresivno jezikovno vrzel, opravljeni pri
odraslih z DS, so rezultati pokazali, da so njihove receptivne jezikovne sposobnosti (sledenje
navodilom) slabše razvite kot ekspresivne jezikovne sposobnosti (komunikacija s
sogovorniki), kar je v nasprotju z raziskavami in kliničnimi ugotovitvami pri otrocih. Na
vprašanje »Ali imate težave z interakcijo v službi?« jih je 53,3 % odgovorilo, da nimajo teh
težav, 28,3 % imajo občasno te težave, 12,1 % anketirancev ima običajno te težave in 6,3 %
vprašanih so navedli drug odgovor, npr. sramežljivost in druge pragmatične težave. Na
vprašanje »Ali razumete navodila, ki so vam dana v službi?« jih je 30,3 % vprašanih
odgovorilo z da, medtem ko 42,9 % anketirancev navodila razume le občasno. Naslednje
vprašanje se je osredotočalo na to, kako so posameznikom podana navodila v službi, torej ali
jim nadrejeni povedo ali pokažejo, kaj je njihova zadolžitev. 14,9 % anketirancev težje
razume navodila, ki so jim verbalno podana in 37,2 % razume navodila, kadar se jim pokaže,
kako narediti posamezno nalogo (Kumin, 2015).
Največja odstopanja v komunikacijskih zmožnostih so pri osebah z DS opazna prav pri
govoru in jeziku, kar pomembno vpliva na njihovo celotno funkcioniranje v družbi (Kumin,
2003). Najpogosteje se kot razlogi zanje navajajo: spremembe govornih organov, težave s
sluhom in slabše kognitivne zmožnosti (Wilken, 2012).
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Težave pri govorjenju niso pogojene samo s težavami motoričnih funkcij, ampak tudi s
kognitivnimi ovirami. Te otežujejo zapomnitev in spominski priklic, kako se beseda izgovori.
Nenatančne kinestetične zaznave v območju ust otežujejo čutenje, ponavljanje in zapomnitev
gibov jezika pri produkciji glasov, kar je pogoj za posnemanje glasov. Prizadetost čutil, zlasti
sluha, učenje govora še dodatno otežuje (Kumin, 2003; Wilken, 2012).
Cunninhgam (1999, str. 195) navaja primerjavo po komunikacijskih dejavnostih otrok z DS z
otroci s tipičnim razvojem.
Tabela 1: Primerjava komunikacijskih dejavnostih otrok z DS z otroci s tipičnim razvojem
Dejavnost
Se odzove na zvoke
Se obrne v smeri zvoka
Reče /da-da/, /ma-ma/
Se odzove na znane besede
Se odzove na preprosta
navodila
Klepeta
Izgovori prve besede
S kretnjami pokaže, kaj
potrebuje
Nekaj kratkih stavkov (dve
besedi)
Spontano uporablja besede
in komunicira

Otroci z DS
Povprečna
Razpon
starost
1 mes
0,5–1,5 mes
7 mes
4–8 mes
11 mes
7–18 mes
13 mes
10–18 mes
16 mes
12–24 mes
18 mes
18 mes
22 mes

12–30 mes
13–36 mes
14–30 mes

30 mes

18–60 mes

Otroci s tipičnim razvojem
Povprečna
Razpon
starost
0–1 mes
4 mes
2–6 mes
8 mes
5–14 mes
8 mes
5–14 mes
10 mes
6–14 mes
12 mes
14 mes
14,5 mes

9–18 mes
10–23 mes
11–19 mes

1,5–6 let

5.2 Govor oseb z DS
Med primerjavo govora, jezika in komunikacije otroci z DS najtežje osvojijo govor, prav tako
so težave pri govoru še posebej izražene (Wilken, 2012). Otroci z DS so sposobni
komunicirati veliko prej, preden spregovorijo in veliko boljše razumejo jezik kot ga govorijo
To nesorazmerje je lahko 2–3 leta, včasih tudi več (Vuković idr., 2008).
Težave se pojavljajo na vseh stopnjah govora, vse od načrtovanja govora do artikulacije in
fonologije. Nakazujejo se že pri govorno-motoričnem razvoju in zgodnji predverbalni
komunikaciji (Buckley in Le Prevost, 2002).
Splošno velja, da je govor omejen in slabo artikuliran, brez skladenjskih oblik. Osebe z DS
pogosto jecljajo, v enostavnih povedih so pogoste slovnične napake. Govorno izražanje je
sporočilno, bistveno in splošno razumljivo v socialnem kontekstu (Rondal in Comblain, 1996).

5.2.1 Osnove govora
Bistveni primarni funkciji orofacialnih organov sta dihanje in hranjenje (sesanje, grizenje,
žvečenje, pitje, požiranje) ter sekundarni mimika in tvorjenje glasov. Motorična in
funkcionalna prizadetost jezika, ustnic, sprememba neba, čeljusti, zobovja ter splošna
hipotonija vplivata na primarno funkcijo hranjenja in jo ovirata. Značilni odkloni se kažejo že
pri pridobivanju osnov za govorno-motorični razvoj in v zgodnji predgovorni komunikaciji
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(Wilken, 2012). Dojenčki z DS sesajo mnogo težje in počasneje, nekateri ne zmorejo
koordinirati sesanja, požiranja in dihanja, zato se jim hrana pogosto zaleti (Vuković idr.,
2008). Zgodnji otroški vzorci sesanja in požiranja lahko vztrajajo še po prvih šestih mesecih
in otežujejo razvoj bolj razmejenega gibanja. To je posebej očitno pri težavah ob učenju
žvečenja. Jedo s pretežno preprostim premikanjem jezika naprej in nazaj. Celo šolski otroci
včasih poskušajo zmehčati hrano s takim pritiskanjem jezika na nebo, namesto da bi normalno
žvečili. Težave jim povzročajo stranski gibi jezika in hranjenje z žličko (Wilken, 2012). Ob
prehodu na trdo hrano potrebujejo precej več časa, da se naučijo uporabljati jezik za
potiskanje hrane v zadnji del ustne votline in njeno požiranje (Cunningham, 1999). Ob
hranjenju dobiva otrok hrano za razvoj, obenem pa vadi mišice, potrebne za razvoj govora.
Pogoste so težave pri zaznavi občutkov v ustih, preobčutljivost na dotik v področju ust, zaradi
zmanjšanega mišičnega tonusa je oteženo sesanje in požiranje (težko kontrolirajo čeljusti in
jezik itd.) (Vuković idr., 2008). Ker sta za govor zelo pomembna dobra koordinacija in nadzor
ustnic, jezika in dihanja je koristno najprej doseči koordinirano funkcioniranje teh delov pri
hranjenju – žvečenju, požiranju (Buckley in Bird, 2010). Prisotnost težav pri razvoju
primarnih funkcij orofacialnih organov (dihanja in hranjenja) pomeni, da lahko pričakujemo
težave tudi pri razvoju govora (Wilken, 2012).
Nenatančna in šibka zaznavna sposobnost omejuje razvoj gibalnih predstav v območju ust in
ovira povezavo slušnih in tipalnih vtisov. Zato težje posnemajo sebe in druge, posledica pa so
redkejši dialogi in čebljanja s seboj in odnosno osebo. Zaradi hipotonije območja ust in
obraza se torej otrok manj igra z ustnicami in jezikom in manj čeblja, sekvenca čebljanja pri
njih pa je daljša (Wilken, 2012). Kot v raziskavi ugotavlja Lynch s sodelavci, se čebljanje
pojavi z dvomesečno zamudo in lahko traja tudi do drugega leta otrokove starosti, torej precej
dlje kot pri otrocih s tipčnim razvojem (Roberts idr., 2007). Ti prično uporabljati besedno
komunikacijo med 12. in 18. mesecem, otroci z DS pa šele med 24. in 36. mesecem (nekateri
še veliko kasneje). To je povezano s podaljšanim obdobjem čebljanja, saj se faza govora
prične po zaključku faze čebljanja (Abedduto idr., 2007).

5.2.2 Motnje artikulacije (izreke)
Pri osebah z DS so prisotne zelo raznolike motnje izreke, zato je njihov govor slabše
razumljiv. Motnje so posledica različnih dejavnikov. Artikulacijske težave so pogostejše pri
soglasnikih kot samoglasnikih:
– pri tvorjenju soglasnikov /n/, /l/, /k/, /g/, /d/ in /t/ prihaja do močnejšega stika neba in jezika,
tako traja zapora dalj časa, daljši so tudi prehodi med posameznimi soglasniki;
– za tvorbo glasov redkeje uporabljajo dentalno-alveolarni položaj (pritisk jezika ob zobe in
dlesni), pretežno pa se v govoru kaže velarna (mehkonebna), faringealna (žrelna) in glotalna
(jezična) artikulacija;
– pogostejše je izenačevanje razlik pri tvorjenju glasov;
– samoglasnike (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) pogosto izgovarjajo krajše, zapornike pa podaljšano in
nenatančno (/p/, /b/, /t/, /d/, / k/, /g/, /m/, /n/);
– pogosto tvorijo nenavadne nadomestne glasove brez jasno prepoznavne doslednosti, ta
nedoslednost vodi k temu, da npr. glas /š/ nadomestijo z glasom /s/, /t/ ali /f/;
– obliko besede pogosto reducirajo (zmanjšajo število glasov in zlogov), npr. banana je le
/nana/ ali /na/;
– značilna je tudi perseveracija (ponavljanje besede ali fraze), predučinek ali posledični
učinek, ko otrok z začetnim glasom besede začne tudi naslednji zlog ali pa v izgovorjavo
vključi glas s konca besede npr. /teto/ za telefon;
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– otrokom z DS delajo težave tudi posamezni soglasniki, ki jih sicer redkeje tvorijo napačno,
npr. /n/, /p/, /b/ in pogosto /v/ in /f/;
– težave imajo tudi pri povezovanju ločenih glasov v besede in besed v stavke, čeprav ločene
glasove in besede pogosto lahko izgovarjajo pravilno, postane pri povezovanju glasov v
besede in besed v stavke njihov govor nerazumljiv (vpliv OGA);
– napake pri artikulaciji glasov so pogosto nekonsistentne (otrok lahko posamezen glas v
določeni besedi izgovori povsem korektno, medtem ko je lahko isti glas pri drugi besedi
povsem napačen), pri daljših besedah so napake pogostejše, prav tako v pogovoru;
– težave so lahko pri tvorbi zapornikov, kjer se pred izgovorjavo vokala ustavijo in uporabijo
zelo malo glasovne moči. Takrat ponavadi glasove, kot so priporniki, npr. /f/, zamenjajo z
zaporniki, kot npr. /b/, /d/ in /t/;
– pogosta je tudi napačna tvorba glasov glede na mesto artikulacije, npr. oseba tvori glas v
sprednjem delu ustne votline namesto v sredini ali v zadnjem delu in obratno;
– odprta usta povzročajo težave pri artikulaciji glasov /p/, /b/, /m/, /f/ in /v/; izplazen jezik
vpliva na izgovor glasov/t/, /d/, /s/, /z/, /š/, /n/ in /l/; odprti ugriz, pri katerem lahko otrok
izplazi jezik med zobmi, onemogoča izgovor glasov /s/, /ž/,/ š/, /t/ in /d/;
– na artikulacijo vpliva tudi prevelik razmik ali prevelika zgoščenost zob, trdo nebo je lahko
ožje in višje kot običajno, kar povzroča nazalnost glasov.
(Kumin, 2003; Šunić, b.d.; Wilken, 2012)
Vzroki za motnje izreke so v različnih orofacialnih ovirah in v hipotonično pogojenih
motoričnih pomanjkljivostih (visoko in ozko trdo nebo, majhna ustna votlina – zato jezik
pogosto moli iz ust, zmanjšana gibljivost jezika in mehkega neba, nepravilna rast zob,
spremembe v strukturi grla in žrela itd.). Odpravljanje teh težav je zaradi kognitivnih težav še
toliko težje (Kumin, 2003; Wilken, 2012).
B. Dodd (1970, v Kumin, 2003) je v raziskavi odkrila, da ima 95 % otrok z DS težave pri
artikulaciji, ki so bolj pogoste pri soglasnikih.
Johansson (1996, v Wilken, 2012) navaja, da pri tvorbi soglasnikov /g/, /k/, /t/, /d/, /n/, /l/
močneje pritisnejo jezik ob nebo, tako traja zapora dalj časa pa tudi prehodi med
posameznimi soglasniki so daljši.
V raziskavi, ki so jo izvedli na predšolskih in šoloobveznih dečkih z DS in dečkih s tipičnim
razvojem so potrdili, da otroci z DS kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju, prav tako pa tudi
proizvajajo več napačnih glasov. K temu v veliki meri prispevajo spremembe na orofacialnem
področju (Roberts idr., 2005, v Roberts idr., 2007).
V raziskavi so Roberts idr. (2007) ugotovili, da delajo dečki z DS pri izgovorjavi veliko
napak. Reducirajo obliko besede (npr. /bana/ za banano), soglasniški sklop (npr. /kiga/ za
knjigo) in pogosto v besedi ne izgovarjajo soglasnikov (npr. /balo/ za balon). Na začetku
spontanega govora si podobno poenostavljajo izgovorjavo tudi otroci s tipičnim razvojem, a
osebe z DS lahko te težave spremljajo vse življenje.

5.2.3 Težave na področju fluentnosti govora
Motnje tekočega govora so pri osebah z DS veliko pogostejše kot pri ostali populaciji, tudi za
47 % (Bray, 2007). Predvsem se pojavlja jecljanje in brbotanje (Wilken, 2012). »Tipične
značilnosti netekočega govora pri Downovem sindromu razlagajo po eni strani kot motorične
disfunkcije po drugi strani pa kot težave s priklicem besed.« (Laddy, 1999, str. 67 v Wilken,
2012, str. 106) Pogostejše pojavljanje jecljanja utemeljujejo tudi z upočasnjeno mielinizacijo
kortikalnega območja možganov (proces nastajanja ovojnice nevronov možganske skorje)
(Wilken, 2012).
38

Jecljanje je motnja gladkega/tekočega govora, pri katerem vzbuja pozornost prekinjanje
govornega toka. Oseba, ki jeclja, natančno ve, kaj želi povedati, a je v trenutku jecljanja
nesposobna tekoče uresničiti zahtevane artikulacijske gibe (Weikert, 2007, v Wilken, 2012).
Razpoznavni znaki primarnih simptomov kloničnega jecljanja so podaljševanje, npr.
»aaaampak«, ponavljanje dela besed, zlogov ali celih besed, »kakaka kam«, »ti ti ti«, ali
tonično jecljanje – blokade – »pridem… kmalu«. »Pogosti so spremljajoči oz. sekundarni
simptomi z mimiko in gestami (parakineze), neusklajenost dihanja in proizvajanja glasu,
stiska, izogibanje govorjenju in strah pred govorjenjem.« (Wilken, 2012, str. 105) Začetek
jecljanja pri otrocih z DS se običajno pojavi med osmim in desetim letom starosti in je
pogostejše pri otrocih, ki imajo razmeroma visoke jezikovne zmožnosti (Wilken, 2012).
Tako v splošni populaciji kot pri osebah z DS moški jecljajo 4-krat pogosteje kot ženske, kar
posledično vpliva na to, da je njihov govor manj razumljiv (Wilken, 2012).
Brbotanje se pogosto kaže kot »neritmično, neorganizirano in prenagljeno govorjenje« (Iven,
2007, str. 240 v Wilken, 2012, str. 105), izpuščanje zlogov ali glasov, npr. »telfon«,
izpuščanje sintaktičnih prvin, npr. »jaz v šolo« namesto »jaz sem šel v šolo«, pa tudi
združevanje glasov npr. »jam ti rekel« namesto »jaz sem ti rekel«. Brbotanje je velikokrat
povezano z motnjami prozodije (poudarjanja) s spreminjajočo hitrostjo govorjenja in
nihanjem glasnosti. Značilna je tudi slabša sposobnost besednega priklica (Wilken, 2012, str.
105).
Pri osebah z DS je pogostost motenj fluentnosti govora še pogostejša kot pri drugih osebah z
MDR. Cabanas (1987, v Wilken, 2012) pa poudarja, da težave tekočega govora pri osebah z
DS spadajo k brbotanju in ne jecljanju, saj vzroke za blokade in prehitro govorjenje pripisuje
skromnemu besednemu zakladu in neskladnosti med govorno-motoričnimi in kognitivnimi
zmožnosti. Ne glede na to, ali gre za jecljanje ali brbotanje, pa naj bi na njiju, kot tudi na
ostale motnje tekočega govora, vplivali naslednji dejavniki: nezmožnost zahtevanega
govornega odziva zaradi omejenih jezikovnih in kognitivnih zmožnostih in ovirana motorika
govoril (Wilken, 2012).

5.2.4 Motnje v glasu
Vse oblike motenj govorjenega glasu imenujemo disfonija ali glasovna motnja. Spremembe
so v višini, jakosti oz. glasnosti, kvaliteti glasu, ritma in prozodičnih elementov, omejena je
zmožnost glasovnega razpona in obremenljivost. Prevladujoči simptom je hripavost
(sprememba zvena glasu). Prav tako je pogosto omejena kontrola melodije (prozodija).
Glasovne motnje so lahko tudi posledica motenj sluha in vnetja zgornjih dihal. Na pravilen
razvoj glasu vplivajo tudi rastni hormoni in hormoni ščitnice. Po vzroku ločimo organske
disfonije (v ospredju so anatomsko-morfološke spremembe grla) in funkcionalne disfonije, pri
katerih ni opazen le raskav, hripav, stisnjen ali hreščeč glas, ampak je pogosto celotna
artikulacijska osnova prestavljena nazaj (Hočevar Boltežar, 2010).
Pri osebah z DS so prisotni vzroki tako za organske kot tudi za funkcionalne motnje glasu.
Pogost je hripav glas (vzrok je lahko miksedem žrela – suha in zadebeljena sluznica),
zmanjšan glasovni razpon, nižja frekvenca posameznih glasov. Pojavljajo se tudi nepravilni
tresljaji pri ustničnih glasovih (Wilken, 2012).
V raziskavi so po pregledu 32 otrok in mladostnikov z DS, starih 7–19 let ugotovili različne
možne vzroke značilnih sprememb glasu, ki so jih pojasnili z več dejavniki: neenakomerno
tresenje glasilk, drugačne oblike nosnih votlin (vplivajo na zven glasu) in manjša gibljivost
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jezika. Glasovni obseg je občutno omejen. Prevladuje trebušno dihanje, predvsem pri
razburjenosti pa je značilen povišan fonacijski pritisk (Novak, 1972, v Wilken, 2012).
Glas je lahko moten tudi zaradi motenj sluha in slušnega zaznavanja. Sluh je namreč prav v
prvih letih življenja odločilen za uravnavanje glasu in jezikovne melodije. Poleg tega pri
otrocih z DS slušna povratna informacija pri tvorjenju glasu ni samo šibka in nejasna, ampak
večkrat tudi tako upočasnjena, da jih ovira pri pomnjenju teh gibov. Splošna hipotononija, ki
prizadene tudi orofacialno področje, in pogosto prekomerno iztegnjena drža glave prav tako
vplivata na tvorjenje glasu (Storm, 1995, v Wilken, 2012).

5.3 Jezik oseb z DS
Na jezikovne sposobnosti otrok z DS zelo vplivajo njihove kognitivne ovire, saj je učenje
jezika odvisno od kognicije (sposobnosti sklepanja, razumevanja konceptov in pomnjenja).
Odstopanja pri razvoju jezika so na nivoju sintakse, fonologije, morfologije in semantike.
Glede na jezikovno razvitost pa imajo splošne sposobnosti večinoma bolj razvite. Pogosto se
njihove kognitivne sposobnosti podcenjujejo, zato se od njih premalo pričakuje. To pa lahko
ovira njihovo motivacijo in pripravljenost sporočanja. Jezikovno razumevanje ustreza stopnji
njihovih neverbalnih kognitivnih sposobnosti. Razumejo več, kot lahko povedo. So pa med
njimi velike razlike v jezikovnem razvoju. Kljub velikim razlikam v sposobnostih in
primanjkljajih lahko za otroke z DS ugotovimo značilen jezikovni profil: šibko jezikovno
izražanje, reven besedni zaklad in težave pri stavčni skladnji na eni in relativno dobro razvita
pragmatika na drugi strani. Njihovo jezikovno sposobnost pa lahko uspešno razvijamo
(Wilken, 2012).

5.3.1 Semantika in besednjak
Otroci z DS imajo zakasnel jezikovni razvoj. Govoriti začnejo z velikim zaostankom, prva
beseda se pojavi kasneje. Počasneje se širi tudi nadaljnji besedni zaklad, ki je znatno zožen
(Wilken, 2012). Lahko pa različne izkušnje v odraslem obdobju pripevajo k razumljivejšemu
besedišču posameznikov z DS (Chapman in Hesketh, 2001).
Izražanje lahko dopolnjujejo z veliko modnih besed (npr. ful, kul) in duhovitih besed (Wilken,
2012). Nagnjeni naj bi bili tudi k uporabi prostaških besed. To so potrdili s poskusom, v
katerem so otrokom povedali manj znane besede, med njimi tudi prostaško, ki so si jo otroci z
DS najbolj zapomnili (Rett, 1982).
Prve besede (značilne zgodnje besede mama, ata …) se pri otrocih z DS pojavijo kasneje (v
povprečju okrog drugega leta starosti), izreka pa je lahko močno poenostavljena. Otroka
večinoma razumejo le osebe, ki so z njim največ v stiku. Počasneje se širi tudi nadaljnji
besedni zaklad, ki je znatno zožen (Wilken, 2012).
V raziskavi, v katero je bilo vključenih 330 otrok z DS, starih 1–5 let, so Berglung idr. (2001,
v Roberts idr., 2007) ugotovili, da v starosti 12–23 mesecev prvo besedo izgovori le 12 % teh
otrok, v starosti 24–35 mesecev 80 % in v starosti 36–47 mesecev 90 %. Povprečno naj bi
imel 3-leten otrok z DS besedišče v obsegu 36 besed (0–165) (Abbeduto idr., 2007).
Otroci z DS preidejo na besedno komunikacijo šele v starosti 24–36 mesecev, nekateri pa ne
spregovorijo niti pri treh letih (Abedduto idr., 2007). Otroci s tipičnim razvojem v tem
obdobju že uporabljajo 2–3 besedne stavke, znajo poimenovati večino predmetov v okolju in
začno uporabljati zaimke (Kumin, 2003). Otrok lahko prične besede izgovarjati šele po
zaključeni fazi čebljanja (pri otrocih z DS ta traja dlje), zato se prve razumljive besede pri njih
pojavijo šele okrog 21. meseca starosti (Abedduto idr., 2007).
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5.3.2 Skladnja
Celoten jezikovni razvoj pri otrocih z DS zaostaja, a je v primerjavi z besediščem skladnja še
posebej slabo razvita (Roberts idr., 2007). Izražajo se predvsem v enobesednih stavkih (ali
malo členjenih večbesednih stavkih), pojav dvobesednih stavkov zamuja. Prvi govorjeni
večbesedni stavek se pri otrocih z DS pojavi povprečno okrog četrtega leta. Nasploh tudi
kasneje otroci in mladostniki z DS uporabljajo krajše in manj zapletene stavke (Martin idr.,
2009; Wilken, 2012). Pogosto govorijo v telegrafskem slogu, čeprav poznajo zaporedje besed.
Povprečna dolžina stavka se pri njih razvija počasi in začne stagnirati okrog 15. leta pri
stavkih s tremi do štirimi besedami. Pogosto pa k izražanju s kratkimi stavki vodi njihovo
zavedanje, da jih okolica ne razume, kar lahko vodi tudi v frustracijo. Možno pa je tudi
nadaljnje jezikovno učenje (Wilken, 2012).
Leta 1998 so v raziskavi, v katero so vključili 168 otrok z DS, ugotovili, da 62 % otrok dvoali večbesedne stavke (tudi kot povezava besede s kretnjo) uporablja v starosti treh let, pri
štirih letih 80 % in pri petih letih 100 % (vsaj občasno so uporabili večbesedne izjave)
(Kumin, Councill in Goodman, 1998, v Kumin, 2003).
Ob tem, da prično tvoriti otroci z DS večbesedne izjave kasneje kot vrstniki s tipičnim
razvojem, mora tudi njihov besedni zaklad obsegati več besed, predenj pričnejo le-te
povezovati v povedi. V raziskavi je Buckley (1993, v Kumin, 2003) ugotovila, da mora njihov
besedni zaklad obsegati okrog 100 besed, predenj prično iz njih oblikovati večbesedne povedi.
Martin idr. (2009) prav tako ugotavljajo, da so glede na neverbalne kognitivne zmožnosti
posameznika njihove skladenjske spretnosti nižje od pričakovanih. Omenjeno potrjujejo z
raziskavo, v kateri je 31 fantov z DS med pogovorom s spraševalcem uporabilo manj
zahtevne samostalniške fraze, glagolske besedne zveze in stavčne strukture, uporabljali so
manj zapletena vprašanja kot mlajši fantje podobne mentalne starosti.
Ob nepretrganem razširjanju besednega zaklada pa imajo otroci z DS izrazite težave pri
stavčni gradnji in slovnici. Pogosto imajo težave s skloni, s pravilno rabo predlogov,
pomožnih glagolov, zaimkov in s časovnimi oblikami. Odvisne stavke tvorijo poredko
(Kumin, 1994, v Wilken, 2012). Samostalnike še obvladajo, predvsem stvari označijo kolikor
je možno z individualnim pomenom, značilna šibkost pa se kaže predvsem pri glagolih in
pridevnikih. Pri pridevnikih največkrat uporabijo samo splošne besede npr. dobro, slabo, lepo.
Pogosto uporabljajo neustrezne slovnične oblike in delajo sintaktične napake. Velikokrat
izpustijo katerega od stavčnih členov (včasih iz malomarnosti). Besedno zaporedje je pogosto
odvisno od individualnega pomena. Napake delajo tudi pri tvorbi edninskih in množinskih
oblik samostalnikov, besednem redu, pregibanju besed in neustrezno uporabljajo veznike
(Wilken, 2012).
Pogosta je tudi neskladnost med ravnijo spontanega izražanja in otrokovimi dejanskimi
zmožnostmi, da bi govoril v normalnih stavkih (Wilken, 2012). Mnogokrat se kažejo omejitve
tudi pri razumevanju daljših navodil in manj uporabljenih slovničnih struktur (Wilken, 2012).
V raziskavi so pri otrocih z DS preverjali povprečno število morfemov in povprečno število
besed v povedi. 15 otrok z DS v starosti 5–12 let so razdelili na tri skupine po 5 otrok glede
na njihovo kronološko in mentalno starost.
1. G1 – kronološka starost med 5 let in 1 mesec in 7 let in 6 mesecev (povprečno 6 let in 3
mesece) in mentalna starost od 3 leta in 3 leta in 11 mesecev (povprečno 3 leta in 3 mesece).
2. G2 – kronološka starost med 7 let in 7 mesecev in 10 let (povprečje 8 let in 4 mesece) in
mentalna starost od 4 leta do 4 leta in 11 mesecev (povprečno 4 leta in 4 mesece).
3. G3 – kronološka starost med 10 let in 1 mesec in 12 let in 6 mesecev (povprečno 10 let in 9
mesecev) in mentalno starostjo 5 let in 5 let in 11 mesecev (povprečno 5 let in 3 mesece).
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Iz rezultatov raziskave izhaja, da je bilo povprečno število:
– MLU – m (morfemov v povedi): G1 – 2,12; G2 – 2,96; G3 – 4,45;
– MLU – w (besed v povedi): G1 – 1,51; G2 – 2,10; G3 – 3,04.
Primerjava po starosti z otroci s tipičnim razvojem:
– 3 leta: MLU-m – otroci s tipičnim razvojem 3,72; otroci z DS 2,12; MLU-w – otroci s
tipičnim razvojem 2,83; otroci z DS 1,51;
– 4 leta: MLU-m – otroci s tipičnim razvojem 4,55; otroci z DS 2,96; MLU-w – otroci s
tipičnim razvojem 3,52; otroci z DS 2,10;
– 5 let: MLU-m – otroci s tipičnim razvojem 6,01; otroci z DS 4,45; MLU-w – otroci s
tipičnim razvojem 4,73; otroci z DS 3,04.
(Marques in Limongi, 2011)

5.3.3 Jezikovno razumevanje in vzroki za nastanek težav
Jezikovno razumevanje ustreza neverbalni kognitivni stopnji otrok z DS. Komunikacijo lahko
oteži nezadostno razumevanje pomena sporočil, ko kontekst ni dovolj jasen. Težave imajo
predvsem pri razumevanju abstraktnih vsebin, obsežnih informacij in dolgih, sestavljenih
navodil ter manj uporabljenih slovničnih struktur (npr. trpni stavki) (Wilken, 2012).
Razumejo veliko več, kot sami povedo, zato njihova produkcija jezika ni dober pokazatelj
njihovega razumevanja jezika (Buckley in Bird, 2010).
Pogosti so anatomski vzroki (spremembe govornih organov) (Martin idr., 2009). Na jezikovne
sposobnosti zelo vplivajo tudi njihove slabše kognitivne zmožnosti, saj je učenje jezika
odvisno od kognicije (sposobnosti sklepanja, razumevanja konceptov in pomnjenja).
Razumevanje jezika in zmožnost zapomnitve sta boljša na vizualnem kot na slušnem področu.
Imajo zelo oslabljeno sposobnost kratkoročnega slušnega spomina. Pogostejša je tudi
prizadetost sluha, ki učenje govora še dodatno otežuje in močno vpliva na slabšo govorno
razumljivost v vseh življenjskih obdobjih (Kumin, 2003; Wilken, 2012). Cunningham (1999)
je v raziskavah potrdil, da prav zaradi težav s sluhom nastane 10–20 % zaostanka pri učenju
govora.
Vzroki za nastanek težav na področju govora in jezika otrok z DS so lahko primarni (delovni
spomin, sluh, težave na govorno-motoričnem področju) in sekundarni (počasno pridobivanje
besednjaka). Pri delovnem spominu je specifična težava v fonološki zanki, ki ima odločilno
vlogo pri učenju verbalnega govora (Buckley in Le Prevost, 2002). Fonološka zanka hrani
glasovne vzorce besed, ki jih mora otrok pri učenju govora usvojiti in poznati njihov pomen.
Kasneje mora te besede znati ponoviti oz. uporabiti v govoru Ob oslabljeni funkciji fonološke
zanke pri otrocih z DS je možno pričakovati zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju
(Buckley in Bird, 2010).
S težavami fonološke zanke so povezane tudi težave v slušni diskriminaciji, katere vzrok je
lahko prevodna naglušnost, ki je pogosta pri otrocih z DS (Buckley in Le Prevost, 2002).
Najpogosteje je posledica vnetja srednjega ušesa, ki se pri otrocih in mladostnikih z DS
pojavlja v 96 %. Za vnetje srednjega ušesa naj bi bili otroci z DS dovzetnejši zaradi bolj ozkih
slušnih kanalov in majhne lobanje (Martin idr., 2010).
Specifične težave v fonološki zanki se nanašajo na to, da je njihov vizualno prostorski spomin
precej boljši od verbalnega, zato imajo težave pri razumevanju verbalno podanih informacij in
se samo s poslušanjem težko učijo (Martin idr., 2010). Glede na to moramo verbalno podane
informacije podkrepiti z vizualnimi informacijami oz. pripomočki, saj je vizualno –
prostorsko področje močno področje otrok z DS (Wilken, 2012). Težave v delovanju
fonološke zanke so verjetno glavni vzrok za zamude na področju govora in jezika (Buckley in
Bird, 2010).
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Mnogokrat se kažejo omejitve tudi pri razumevanju daljših navodil in manj uporabljenih
slovničnih struktur (Wilken, 2012).

5.3.4 Otroška govorna apraksija
Če motoriko vodi kognicija, mora pred pravo motorično izvedbo obstajati kot motorični
program ločeno gibalno zaporedje. Praksija (sposobnost smotrnega ravnanja in delovanja) je
kot sposobnost uresničiti hoteno gibanje del kognitivnega razvoja in je vezana na
nepoškodovano zaznavanje in senzorično integracijo. Tudi pri govoru obstaja »praksija za
gibalni načrt in programiranje gibanja govoril. Temeljno je, da je v določenem trenutku zelo
dobro usklajeno zaznavanje trenutnega gibalnega statusa, kot tudi tekoč prehod v gibalni
položaj za izreko naslednjega glasu«. (Birnen Janusch, 2007, str. 72 v Wilken, 2012, str. 28)
»Treba je uskladiti zaznavni kanal, ki usmerja govor (slušni, taktilno-kinestetični kanal in
vidni kanal). Ob tem prihaja do sistematičnega prepletanja artikulacijskega premikanja in
slušnega zaznavanja« […] »Zaradi motnje te sposobnosti imajo otroci težave z vključevanjem
sestavin govornega in jezikovnega sistema, torej glasov in besed v večje povezovalne vzorce,
v besede in stavke.« (Birnen Janusch, 2007, str. 77 v Wilken, 2012, str. 28).
OGA je eden od dejavnikov, ki vplivajo na razumljivost govora tudi pri otrocih z DS. Številne
raziskave so potrdile, da je OGA pogosteje prisotna pri otrocih s posebnimi potrebami, ki
vključujejo intelektualne težave, genetske sindrome itd. (Blaži in Opačak, 2011).
Prevalenca je 1–2/1000 otrok (0,1 % do 0,2 % v populaciji). Po podatkih American SpeechLanguage-Hearing Association (v nadaljevanju ASHA) pa v sodobni družbi njena prevalenca
narašča. Rezultati študij, izvedenih v obdobju 1998–2004 na 15000 otrocih z različnimi
govorno-jezikovnimi motnjami, kažejo, da je število otrok z OGA naraslo iz 3,4 % na 4,3 %
(Blaži in Opačak, 2011). Pogostejša je pri dečkih kot deklicah v razmerju 2–3:1.
Izraz »apraksija« je iz grške besede »praxis«, kar pomeni storiti, delati. OGA ima v literaturi
več poimenovanj: apraksija, razvojna otroška apraksija, razvojna verbalna dispraksija,
verbalna dispraksija itd. Lahko je prirojena ali pridobljena tekom govornega razvoja. Nastane
lahko kot posledica vidne nevrološke okvare, nevrofunkcionalne motnje znanega ali
nepoznanega vzroka, lahko pa je tudi ideopatska nevrogena govorna motnja. Med znane
nevrološke vzroke uvrščamo intrauterino ali možganska kap v otroštvu, infekcije, poškodbe
možganov, tumorje itd. Pogoste so težave s sluhom. OGA je lahko tudi genetsko pogojena.
Osnovni problem je v načrtovanju in/ali programiranju prostorsko časovnih parametrov gibov,
ki izhajajo iz napak v izgovoru in prozodiji (ASHA; Blaži in Opačak, 2011).
ASHA je 2007 predlagala enotno splošno sprejemljivo poimenovanje za to motnjo – otroška
govorna apraksija (Childhood Apraxia of Speech – CAS). To poimenovanje, ki je splošno
sprejemljivo za razliko od nekaterih drugih, so podrobneje obrazložili in navedli, da je beseda
»otroška« uporabljena zato, da jo razlikujemo od govorne apraksije pri odraslih, katera je
vedno povzročena s poškodbo ali možgansko kapjo. Z besedo »govorna« so želeli pojasniti,
da gre za težavo na nivoju govora.
Po definicija ASHA (2007) je OGA nevrološka otroška govorna motnjo, pri kateri je
prizadeta natančnost in usklajenost govornih gibov brez živčno-mišične okvare, katero
pogojujejo nenormalni refleksi in tonus itd. Otroška govorna apraksija je nesposobnost
hotenega izvajanja smotrnih gibov, ki so potrebni pri govoru.
Lahko torej rečemo, da gre za motorično govorno motnjo, pri kateri so prisotne težave pri
izgovorjavi glasov, zlogov in besed. Vzrok težav ni šibkost mišic ali paraliza, ampak težave v
delovanju možganov (težave v kognitivnem motoričnem načrtovanju in izvedbi ustreznih
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gibov, potrebnih za govorno produkcijo). Otrok ve, kaj želi povedati, a možgani ne morejo
uskladiti mišičnih gibov, da bi lahko povedal, kar misli.
Pri majhnem otroku se kažejo simptomi: dojenček ne gruli oz. čeblja, pozen pojav prve
besede, izgovarjanje le nekaj samoglasnikov in soglasnikov, težave pri povezovanju glasov v
zloge in teh v besede (pojav dolgih pavz oz. premorov med glasovi, zlogi), pogostejše
nadomeščanje težjih glasov, težave s hranjenjem.
Pri starejših otrocih so težave še bolj opazne. Receptivni jezik je boljši kot ekspresivni, več
težav pri izgovoru daljših besed oz. fraz kot pri krajših, nekonsistentne-naključne napake v
izgovoru niso posledica nezrelosti, tresoč glas, monoton govor, brez primernih poudarkov,
lahko se zdi, da poskuša za reprodukcijo najti pravi položaj za ustnice, jezik, čeljusti, boljše
razumljiv je govor pri posnemanju kot spontan govor, težave so izrazitejše, če je zaskrbljen
oz. nervozen. Pomembna značilnost se nanaša na govorno razumljivost, otrok je težko
razumljiv, predvsem neznancem.
(ASHA; Blaži in Opačak, 2011)
Zaenkrat še ni potrjen seznam jezikovnih motenj. Strokovnjaki navajajo tri segmentalne in
suprasegmentalne značilnosti, s katerimi se strinja večina raziskovalcev diagnostičnih
značilnosti, ki bi razlikovale OGA od drugih otroških govorno-jezikovnih motenj:
a) nekonsistentne napake v izgovoru samoglasnikov in soglasnikov ob večkratnem
ponavljanju določenega zloga ali besede (npr. otrok z OGA bo besedo »cat« (slov. mačka)
ponovil štirikrat na različne načine /kæt/, /kİt/, /kæt/, /kit/). Otrok je lahko nekonsistenten tudi
pri izgovoru soglasnikov (tak otrok je besedo „plate“ (slov. krožnik), ki jo je moral izgovoriti
zaporedoma štirikrat, izgovaril kot: /pleIt/, /p_eIt/, /p_İt/, /pleI_/);
b) podaljšana in otežena koartikulacijska tranzicija med glasovi in zlogi;
c) neustrezna prozodija, ki je posebej izražena v naglasih posamezne besede in povedni
intonaciji.
(ASHA; Blaži in Opačak, 2011)
Značilnosti OGA lahko razdelimo tudi na:
a) Glavne (temeljne) značilnosti:
– nekonsistentnost pri večkratnem ponavljanju določene besede (nedoslednost in
spremenljivost se nanašata na različno uporabo fonema ali glasu glede na položaje v
besedi, različno uporabo določenega fonema ali glasu v različnih besedah navkljub isti
poziciji v besedi in različno uporabo ciljnega fonema pri večkratnih ponovitvah);
– težave v prozodiji, posebej pri izbiri ustreznega naglasa (prisotnost napak v naglasih
se lahko v življenju spreminja z individualnimi značilnostmi OGA);
– težave pri prehajanju med zlogi in glasovi (težave so najbolj vidne v koartikulacijskem
prehajanju med glasovi in zlogi znotraj določenih besed, glasovi, ki nastajajo, se
združujejo, prekrivajo in pri tem racionalizirajo gibe artikulatorjev na najnujnejše).
b) Značilnosti, ki so lahko v medsebojnem odnosu z osnovno težavo OGA:
– zmanjšan fonetski opus, ki lahko vključuje tudi zmanjšano število samoglasnikov
(zaradi težav z motoričnim načrtovanjem pri izvajanju gibov potrebnih za izgovor
določenega glasu ima otrok z OGA najpogosteje omejeno število fonemov za sestavo
besed, pogoste so težave s samoglasniki (za razliko od drugih govorno-jezikovnih
motenj), reduciranje zlogov, izbris začetnega in končnega konsonanta so pogostejše
pri OGA kot pri ostalih govorno-jezikovnih motnjah);
– težave v pobudi napačno izgovorjenih glasov (imajo »sliko« določenega glasu a ga
motorično ne morejo producirati);
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– motnjo izgovora glasu najpogosteje povzročajo večkratne težave v produkciji, oz.
najpogosteje je moteno mesto in način izgovora glasu;
– zmanjšana raznolikost zlogov (težava načrtovanja gibov potrebnih za produkcijo
določenega glasu se lahko odrazi na zlogovni ravni);
– težave z diadohokinetičnimi (DDK) nalogami pri ponavljanju različnih zlogov z
normalnim govornim tempom (pataka/tataka/tapaka);
– težave v ponavljanju daljših sestavljenih besed (otroci z OGA imajo več težav pri
izgovoru glasov, zlogov in besed, če so del povedne strukture, pri izgovoru večzložnih
besed);
– jezikovne in metajezikovne težave (otroci z OGA imajo boljše razvite receptivne kot
ekspresivne jezikovne sposobnosti, zaporedje besed v povedi je ena od jezikovnih
značilnosti, ki se pogosto povezuje z OGA).
(ASHA; Blaži in Opačak, 2011)
Če povzamemo, se težave v konsistentnosti, tranziciji in odstopanja v prozodiji za razliko od
OGA ne pojavljajo pri ostalih jezikovno-govornih oz. govornih motnjah. OGA, ki je tudi
vzrok slabše govorne razumljivosti lahko zelo vpliva na otrokovo družabnost in napredek v
šoli. Diagnosticiranje pred tretjim letom starosti je zelo zahtevno in težko (Blaži in Opačak,
2011).

6 GOVORNA RAZUMLJIVOST
6.1 Definicija in pomen
»V vsakdanjem življenju se sposobnosti komunikacije poslužujemo tako samoumevno, da se
njenega ogromnega pomena na emocionalnem, socialnem in storilnostnem polju sploh ne
zavedamo oziroma se tega zavemo šele takrat, ko to sposobnost izgubimo ali pa postane zelo
omejena (npr. po kapi, po prometni nesreči, po poškodbi glave).« (Jelenc, 1998, str. 5) Slabša
razumljivost govora oz. nezmožnost posredovati želje, potrebe, informacije drugim na njim
razumljiv način ni samo problem v govorno-jezikovni komunikaciji, ampak se dotika celotne
človeške osebnosti in funkcioniranja ter kakovosti bivanja v vsakdanjem življenju.
Onemogoča učinkovito komunikacijo in socialno vključenost, lahko omeji akademsko,
poklicno in socialno področje ter hkrati vpliva na psihično oz. čustveno področje
posameznikovega življenja. Razumljivost govora je odvisna od načina govora in od načina
poslušanja izrečenega govora, torej tako od govorca kot od poslušalca. Obstaja veliko
spremenljivk oziroma dejavnikov, ki so povezani z govorcem in poslušalcem in lahko
vplivajo na razumljivost govora (Hustad, 2008). Vpliva pa tudi na posameznikovo slabšo
samopodobo (Ozbič in Kogovšek, 2009). Na govornem nivoju je govorna razumljivost »splet
dobre artikulacije, fonacije, resonance in prozodije. Ima socialni in komunikacijski pomen.«
(Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399) Pojem razumljivosti govora C. Bowen (2011) razlaga kot
odstotek govora, ki ga poslušalec razume. Opredeli jo kot jasnost oz. razločnost izjav in
povedi.

6.2 Prenos informacij
Medosebna komunikacija je interakcija, obojestranski, recipročni proces, v katerem
udeleženci izmenjujejo vlogi govorca in poslušalca. Sporočilo oz. informacija potuje od
govorca k poslušalcu. Začne se kot ideja in jezikovna zamisel, ki se prenese v subkortikalne
predele CŽS in nato s pomočjo živčnih impulzov v efektorje (periferne govorne organe). Ti
živčne impulze spremenijo v zvočne signale (izgovorjene glasove) (Jelenc, 1998). Vloga
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poslušalca v komunikacijskem aktu pa je slišati, poslušati in izrečeno razumeti (Ozbič in
Kogovšek, 2009). Lahko rečemo, da je medosebna komunikacija proces, v katerem vsi
udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila oz. simbole, ki so povezani z
določenim pomenom (Vec, 2005). Pomembno je poudariti, da se sprejeto sporočilo lahko
ujema s poslanim, mu ustreza ali pa tudi ne. Če je poslušalec poslano sporočilo kodiral in mu
pripisal govorčevim besedam isti ali podoben pomen, to pomeni, da je sporočilo razumel. V
nasprotnem primeru komunikacija ni učinkovita oz. sporočilo govorca poslušalcu ni bilo
razumljivo (Jelenc, 1998). Za pošiljanje sporočil, kot vidika učinkovite komunikacije morajo
biti izpolnjeni trije osnovni pogoji: sporočilo mora biti razumljivo, pošiljatelj mora biti vreden
zaupanja, pomembna je tudi povratna informacija o tem, kako je sporočilo vplivalo na
prejemnika. Druga polovica učinkovite komunikacije pa je sprejemanje sporočil (Vec, 2005).
Obstaja pa veliko dejavnikov, povezanih tako z govorcem kot s poslušalcem, ki lahko
vplivajo na razumljivost govora (Hustad, 2008). »Šele takrat, ko sprejemnik sporočilo razume
in ga na določen način interpretira, lahko to sporočilo vpliva nanj in na njegovo vedenje. Nato
sporočilo lahko uskladišči in ga realizira.« (Jelenc, 1998, str. 31)

6.3 Razumljivost komunikacije v družbi
»Človek je v svojem razvoju sprva uporabljal neverbalno komunikacijo in šele postopno je
začel uporabljati glasove in čedalje bolj sofisticirana verbalna sporočila za sporazumevanje z
drugimi.« (Vec, 2005, str. 30)
V vseh starostnih obdobjih lahko z učinkovito komunikacijo veliko pridobimo in tudi
ponudimo, saj v izmenjavi informacij z okoljem razvijamo svoj kognitivni in emocionalni
svet. Zaradi vse hitrejšega tempa življenja in vse več konfliktnih situacij med ljudmi se
komunikaciji pri razvijanju, vzdrževanju in ohranjanju uspešnih medsebojnih odnosov
pripisuje vse večji pomen. Ta tako predstavlja integralni del posameznika. Spretnosti
komuniciranja vsi ne obvladamo enako dobro, saj je v življenju tudi vsi ne potrebujemo enako.
Njeno obvladovanje je najpomembnejše za posameznike, ki delajo z ljudmi, pomembno pa je
tudi v vseh drugih poklicih za navezovanje in ohranjanje stikov s sodelavci, nadrejenimi in
podrejenimi (Jelenc, 1998). »Komunikacija je izjemno pomembna za razvoj osebnosti in
identitete posameznika. To velja za vsa obdobja človekovega življenja, lahko celo rečemo, da
je komunikacija eden temeljnih pogojev za človekovo preživetje.« (Jelenc, 1998, str. 6) Da
človek postane človek, se mora roditi štirikrat. Prvo rojstvo je biološko, drugo cerebralno,
tretje personalno in četrto socialno (Brajša, 1993, v Jelenc 1998). Brajša (1993) dodaja, da se
brez neposredne komunikacije nihče ne bi mogel razviti v človeka oz. razviti možganov,
osebnosti in identitete. Človek je tako rezultat interpersonalne komunikacije.
»Komunikacija je proces, ki običajno zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo. V
družbeni interakciji človeka vodi njegovo tolmačenje pomena besed in akcija drugega.
Komunikacija je vzajemna izmenjava pomenov med ljudmi – poteka pretežno prek jezika,
možna pa je le v tolikšni meri, v kolikšni jo določajo skupna spoznanja, skupne potrebe in
stališča.« (Vec, 2005, str. 11)
Vsa živa bitja so v medsebojni interakciji, saj se s svojim socialnim vedenjem odzivajo na
komunikativno delovanje drugih živih bitij. Družbeno življenje bi bilo brez učinkovitega
medsebojnega sporazumevanja ljudi oz. možnosti zanj nemogoče (Jelenc, 1998).
»Komuniciranje namreč predstavlja temeljni socialni proces, ki omogoča nastajanje,
delovanje in kontinuiteto socialnih tvorb.« (Vreg, 1997, v Jelenc, 1998, str. 6)
Iz dosedanjih izkušenj vemo, da ima nezmožnost učinkovite komunikacije oz. na razumljiv
način podajati svoje znanje, velik pomen tudi v obdobju šolanja. Pogosto zaradi teh težav
dobijo slabše ocene, čeprav imajo znanje, a ga ne morejo posredovati na razumljiv način.
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Razumljiv govor in z njim učinkovito komunikacijo štejemo tudi med temeljne dejavnike, ki
pri otroku sooblikujejo njegov fizični in psihični razvoj (Jelenc, 1998).

6.4 Ocenjevanje
Stopnja govorne razumljivosti je odvisna od kakovosti govorne produkcije in njenih zvočnih
sosledij. Na razumljivost govora vplivajo segmentalni in suprasegmentalni elementi. Ti so:
naglas, izražen z dolžino in jakostjo zlogov, besed, fraz, intonacija, melodija, nazalnost,
zvenečnost, omejevanje in usmerjanje zračnega toka. Vsi ti elementi govora se razvijajo s
pomočjo sluha in vplivajo na samo razumljivost govora (Ozbič, 2007). A »razumljivost ne
pomeni brezhibne artikulacije, temveč zadostno učinkovit prenos informacij kljub motečim
elementom (npr. hrup, vzporedni govor, glasovne ali govorne motnje ipd.), ki pa ne smejo
preseči določene količine.« (Ozbič, 2007, str. 16) Za razumljivost govora je ključnega
pomena njegova konsistentnost. Nekonsistenten (spreminjajoč, nestalen) govor je vidno
slabše razumljiv kot konsistenten. Nekonsistenten je govor takrat, ko otrok, enak predmet,
dejanje ali osebo vsakokrat opiše oz. poimenuje na drugačen način in z drugačnimi
fonološkimi napakami (Ozbič, 2007).
Coplan in Gleason (1988, v Bowen, 2011) predlagata izračun za razumljivosti otrokovega
govora neznanim ljudem po formuli:
Starost v letih/4 × 100 = delež razumljivosti govora s strani neznancev (%)
Po izračunu je 1 leto star otrok razumljiv 25 %, dveletnik 50 %, triletnik 75 % in štiriletnik
100 %.
Razumljivost govora otrok s tipičnim razvojem narašča z otrokovo kronološko starostjo, prav
tako je boljša, če otrok govori o dobro poznani temi, kot če govori o neznani. Drugače pa je
pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. Ti so pogosto tudi manj razumljivi od vrstnikov
brez motenj (Bowen, 2011).
V raziskavi, v kateri so primerjali govorno razumljivost predšolskih otrok s tipičnim razvojem
in njihovih vrstnikov z govorno-jezikovnimi motnjami, so ugotovili, da so v spontanem
govoru in poimenovanju zelo podobnih enozložnih besed, npr. rak – lak, uspešnejši otroci
brez govorno-jezikovnih motenj (Hodge in Gotzke, 2011).
Pascoe (2005, v Bowen, 2011) meni, da bi moral biti otrokov spontan govor do tretjega leta
vsaj v 50 % razumljiv neznanim odraslim osebam. Po četrtem letu pa bi moral le-ta biti
neznanim odraslim kljub morebitnim artikulacijskim ali fonološkim težavam razumljiv 100 %.
Gordon Brannan in Hudson (2000, v Bowen, 2011) navajata, da mora neznani poslušalec
razumeti vsaj 2/3 (66 %) tistega, kar pove štiriletnik. Če otrokov govor ni razumljiv v takem
obsegu, je to razlog za ustrezno obravnavo otroka.
Na samo oceno govorne razumljivosti lahko vpliva način preverjanja in kdo jo ocenjuje (npr.
strokovnjak ali laik) in kako dobro pozna poslušalec otrokov govor. Oceno govorne
razumljivosti v otrokovem vsakdanjem okolju omogoča lestvica Intelligibility in Context
Scale (lestvica ICS) ali Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina
McLeod, S., Harrison, L.J. in McCormack, J., priredili: D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012).
Namenjena je staršem, ki otroka najbolje poznajo in zato daje resnične podatke o otrokovi
razumljivosti. Primerna je tako za enojezične kot večjezične otroke, prilagodimo pa jo lahko
tudi za odraslo populacijo, pri kateri želimo preveriti stopnjo govorne razumljivosti. Starši
odgovarjajo na sedem vprašanj o otrokovi razumljivosti različnim komunikacijskim
partnerjem v vsakdanjem življenju (njim samim, ožjim članom družine, članom razširjene
družine, otrokovim prijateljem, drugim znancem, vzgojiteljem in nepoznanim osebam).
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Prednosti lestvice so, da je kratka, jasna in enostavna (praktična, ekonomična) za uporabo,
kriterijsko in vsebinsko veljavna ter zanesljiva (Kogovšek in Ozbič, 2013; McLeod, Harrison
in McCormack, 2012).
D. Kogovšek in M. Ozbič sta leta 2013 v poizkusni študiji potrdili, da se govorna razumljivost
niža z nižanjem stopnje poznavanja govorca ter da se z večanjem kronološke starosti otroka
veča stopnja razumljivosti. V raziskavo sta vključili 104 otroke (55 dečkov in 49 deklic iz
večji slovenskih mest) v starostnem obdobju od 18 mesecev do 7 let. 84,6 % otrok je izhajalo
iz enojezičnih, ostali iz dvojezičnih družin. Potrdili sta, da je lestvica ICS koristen
pripomoček za subjektivno oceno otrokove razumljivosti govora v vsakodnevnem življenju
(Kogovšek in Ozbič, 2013).
S. McLeod, L. J. Harrison in J. McCormack (2012), ki so razvile ICS lestvico so v poskusni
študiji potrdile, da je razumljivost govora odvisna od poslušalca. V raziskavo so vključile 120
staršev otrok, starih 4 do 5 let. Za 109 otrok so starši oz. vzgojitelji menili, da imajo težave v
govoru in produkciji glasov, samo 11 jih po mnenju staršev oz. vzgojiteljev ni imelo teh težav.
Lestvico ICS so uporabili tudi v raziskavi na avstralski univerzi (2016) v večjezični državi
Fidži (v jezikih: standardni Fidži, Fidži Hindi, Fidži angleščina in narečni Fidži) pri 75
večjezičnih otrocih (39 dečkov in 26 deklic) v starosti 5,3 do 10,5 let. Po odgovorih skrbnikov
najmanj razumejo otroke osebe, ki otroka najslabše poznajo in najboljše osebe, ki ga poznajo
najboljše. Omenjena lestvica se je izkazala kot ustrezen in zanesljiv pripomoček za
subjektivno oceno otrokove razumljivosti tudi za večjezične otroke (Hopf, McLeod in
McDonagh, 2016).
Vzroki za slabšo razumljivost govora se lahko pri istem otroku prekrivajo oz. jih je več (npr.
otrok ima primanjkljaj na področju jezikovnega procesiranja, hkrati ima prevodno naglušnost
ali/in težave z motorično kontrolo govora, gibov) (Shriberg, 2006, v Bowen, 2011).
Mlajši otroci so razumljivejši, ko uporabljajo enobesedne izjave, kot takrat, ko se izražajo v
dolgih stavkih (spontani govor). Prav tako jih družinski člani veliko bolje razumejo od
neznanih poslušalcev. Otrokova razumljivost govora je sigurno tudi boljša, če otrok govori o
dobro poznani temi, kot če govori o temi, ki je ne pozna. Bratje in sestre pogosto veliko boljše
razumejo govor drug drugega, kot njihovi starši (Bowen, 2011).

6.5 Govorna razumljivost oseb z DS
»Govor je fluentni tok segmentalnih in prozodičnih elementov, kot so glas, resonanca,

prozodija, artikulacija; disfunkcija na enem izmed teh nivojev povzroči manj razumljiv
govor.« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 396)
Dobro razumljivost govora osebe z DS najtežje dosegajo. Odvisna je od poslušalca, govorca,
samega sporočila in situacije, v kateri je sporočilo izrečeno.
Zunanji situacijski dejavniki, ki vplivajo na razumljivost govora, so:
– kako dobro poslušalec pozna govorca,
– ali je poslušalcu tema pogovora poznana,
– ali je govorec umirjen ali vznemirjen,
– ali je tema v kontekstu,
– ali je okolica tiha ali glasna,
– ali so v okolju prisotne vizualne motnje.
(Kumin, 2003)
Pri določanju stopnje govorne razumljivosti bi morali kot enakovredne upoštevati tako oralne
kot nazalne funkcije. Do bolj razumljivega govora, ki je osnovan na ustrezni in učinkoviti
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pnevmo-fono-artikulacijski koordinaciji in kontroli lahko pomagajo vaje glasu, artikulacije in
prozodičnih vidkov. Govor ne pomeni le dobre artikulacije, temveč koordiniran, učinkovit
pneumo-fono-artikulacijsko-slušni sistem. Zato v logopedski terapiji ni edini cilj ustrezna
artikulacija. Za razumljiv govor so pomembni tudi primerno dihanje, dobra fonacija,
vsesplošno veriženje segmentov, učinkovita velofaringalna funkcija in dobra kontrola larinksa
(Ozbič in Kogovšek, 2009). Pri osebah z DS na razumljivost njihovega govora vplivajo med
drugim tudi težave z dihanjem (oteženo dihanje, pogosto prevladuje dihanje skozi usta).
Vzrokov slabše razumljivosti, povezanih z govorcem in njegovim načinom izreke, je pri
osebah z DS več. Najpogosteje se kot vzrok omenjajo govorno-jezikovne motnje, MDR in
zapoznel govorni razvoj. Pomembno je tudi čustveno stanje govorca. Strah, zaskrbljenost,
jeza in vznemirjenost nižajo stopnjo govorne razumljivosti. Spremembe na orofacialnem
področju vplivajo na govorno razumljivost oseb z DS na več načinov. Težave so lahko s/z:
– artikulacijo (pravilnim delovanjem artikulacijskih organov),
– tvorjenjem tekočega in ritmičnega govora,
– pravilnim zaporedjem glasov (zlogov) v besedah (npr. /šiha/ namesto /hiša/),
– resonanco (npr. da glasovi zvenijo preveč nazalno ipd.).
(Kumin, 2003)
Pri osebah z DS je pogostejša tudi prizadetost sluha, ki zaradi slabše samokontrole, učenje
govora še dodatno otežuje in močno vpliva na slabšo govorno razumljivost v vseh življenjskih
obdobjih (Kumin, 2003; Wilken, 2012). Slabo razumljiv govor je zanje velika ovira pri
vsakodnevnem funkcioniranju v družbi. Govor otrok s tipičnim razvojem običajno postane
popolnoma razumljiv pri 4 letih, osebe z DS pa te ravni razumljivosti nikoli ne dosežejo
(Shriberg in Widder, 1990, v Roberts idr., 2007). Zaradi govornih in jezikovnih težav in s tem
posledično slabše govorne razumljivosti se lahko pri osebah z DS podcenijo njihova
inteligenca in sposobnosti, kar je morda tudi glavni dejavnik, ki prispeva k veliki stopnji
brezposelnosti ljudi z DS (Kumin in Schoenbrodt, 2015).
Žal nekateri strokovnjaki in tudi laiki menijo, da so težave z razumljivostjo govora pač del DS.
Pravzaprav se je do sredine 90-ih let prejšnjega stoletja v znanstveni literaturi le redko
razpravljajo o težavah razumljivosti govora pri posameznikih z DS, čeprav so starši tovrstne
probleme vsakodnevno opažali in nanje opozarjali. Težave z razumljivostjo govora teh oseb
so bolj opazne tudi zaradi njihovega vse večjega vključevanja v družbeno življenje (Kumin,
2003).
Obsežnejšo raziskavo o razumljivosti govora otrok v naravnem okolju je že leta 1994 naredila
L. Kumin. V raziskavo je bilo vključenih 937 staršev otrok z DS. Tako velik vzorec je dal več
informacij o zaznavah staršev glede slabše govorne razumljivosti pri otrocih. Starši so pri
svojih otrocih navajali težave z oralnomotoričnimi sposobnostmi, motoričnimi veščinami
programiranja in produkcijo govora. Večje težave so zaznali v produkciji povedi in v
pogovoru kot pa pri izgovorjavi posameznih besed ter pogostejše težave z razumljivostjo v
pogovoru otroka z neznanimi osebami (izven družinskega okolja). Vprašalnik je vseboval
vprašanja o težavah pri žvečenju, požiranju, s slabo gibljivostjo jezika, netekočnostjo govora,
glasom, artikulacijo, jezikovnih težavah itd. in pogostostjo teh težav. Odgovori so bili
združeni po starostnih skupinah otrok z DS: 0 do 4 let, 5 do 12 let, od 13 do 21 let, od 22 do
40 let, in več kot 40 let. Največje število odgovorov (431) je bilo v starostni skupini 5 do 12
let; najmanjše število odgovorov pa je bilo od staršev odraslih oseb z DS starejših od 40 let. V
vsaki starostni skupini so izračunali delež težav po posameznih področjih. Odgovarjali so z
odgovori: pogosto, včasih, redko, nikoli, otrok ne govori.
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58,2 % jih je izjavilo, da imajo njihovi otroci pogoste težave z razumljivostjo, 37,1 % da
imajo težave občasno, torej ima težave z razumljivostjo več kot 95 % otrok, le okrog 5 % ima
po oceni staršev te težave redko ali nikoli. Rezultati raziskave so potrdili, da je razumljivost
govora pri tej populaciji velik problem.
(Kumin, 1994)
L. Kumin (2006) je v raziskavo o razumljivosti govora pri DS in vplivu otroške govorne
apraksije vključila 1620 otrok. Po spolu je bilo v raziskavi 55,1 % moških in 44,9 % žensk.
Starost otrok, katerih starši so se odzvali na raziskavo pa je bila med 1. in 21. letom
(povprečna starost je bila 8,16 let). Rezultati raziskave so pokazali, da:
– 87 do 90 % otrok v raziskavi komunicira predvsem s pomočjo govora;
– 37,5 % ni imelo težav, 47,1 % otrok je imelo težave z ustno motoriko, 2 % je imelo
diagnozo otroške verbalne apraksije in 13,1 % obe diagnozi; skupaj je imelo težave z ustno
motoriko 60,2 % in 15,1 % je imelo diagnozo otroške verbalne apraksije (starši so značilne
simptome otroške govorne apraksije prepoznali s pomočjo opisov v anketi);
– so otroci z DS z vidnimi značilnostmi otroške verbalne apraksije začeli govoriti kasneje, pri
tem so starši govorno razumljivost tistih, ki so začeli govoriti po petem letu, ocenili z nižjimi
ocenami;
– imajo otroci z DS, ki imajo dodatno diagnozo otroške verbalne apraksije, slabšo govorno
razumljivost (manj razumljiv in razločen govor) kot tisti brez nje;
– je prisotnost simptomov otroške govorne apraksije v visoki korelaciji s težavami v govoru;
– rezultati kažejo, da je bila najnižja razumljivost govora pri otrocih z DS, ki so imeli tako
otroško govorno apraksijo kot težave v oralnih motoričnih sposobnostih, sledijo otroci z DS,
ki imajo samo težave v oralnih motoričnih sposobnostih, najvišjo razumljivost so imeli otroci
brez obeh težav.
Z raziskavo o razumljivosti govora oseb z DS v Angliji so potrdili, da ima samo 10 % dečkov
in 18 % deklic do 14. leta starosti za tujce razumljiv govor, po tej starosti pa je tujcem
razumljiv govor le 45 % žensk in 32 % moških. Tudi raziskave na Finskem, Švedskem in v
Ameriki so potrdile, da razumljivo govori manj kot polovica oseb z DS (Wilken, 2012).
Leta 2014 je bila narejena raziskava o govorni razumljivosti perzijskih otrok z DS v mestu
Hamadan. Vključili so 12 otrok (6 deklic in 6 dečkov) z DS, vključenih v logopedsko
obravnavo, in 12 otrok s tipičnim razvojem (6 deklic in 6 dečkov). Pred testiranjem so pri
vseh preverili sluh. Otroci so v testu morali poimenovati slike. Njihov govor so posneli na
diktafon in posnet govor predvajali trem logopedom. Ti so vsako slišano besedo ocenili na
tristopenjski lestvici 1– nerazumljiv govor, 2– delno razumljiv, 3– razumljiv.
Skupna možna vrednost točk je bila 87 (če bi vse besede otrok razumljivo izgovoril) kar
predstavlja 100 %. Rezultati:
– otroci s tipičnim razvojem – povprečna vrednost točk je 92,25 – dečki 93, deklice 91,5 (min
80, maks 100);
– otroci z DS – povprečna vrednost točk je 35,08 – dečki 34,66, deklice 35,5 (min 33, maks
45).
Korelacija med starostjo in razumljivostjo govora pri normalnih otrocih je bila 0,866 in za
otroke z Downovim sindromom je bila 0,352.
Govorna razumljivost pri otrocih z DS je torej precej nižja kot pri otrocih s tipičnim razvojem.
(Valizadeh, Fatehi, Yavari, Dalvand, Molai, Faraji in Bayat, 2014)
Pomen govorne razumljivosti za izobraževanje, poklicno pot in vključevanje v družbo
nasploh se vse bolj poudarja. Raziskovalni projekt »The Down Syndrome Language Plus50

project«, ki poteka na Norveškem, je namenjen prav povečanju kvalitete učenja besedišča pri
otrocih z DS. Cilj projekta je razviti čim bolj učinkovite programe zgodnje obravnave za
otroke z DS s težavami na jezikovnem področju, upoštevajoč prisotnost MDR. V sklopu
projekta razvijajo novo obliko obravnave, imenovano »DSL+«. Vizualni materiali bodo
dostopni na iPad-ih, tako se bodo lažje prevajali v druge jezike. Pri tem bodo morali ustrezno
usposobiti učitelje v rednem izobraževanju kot tudi učitelje otrok s posebnimi potrebami.
Projekt je financiran s strani Norveškega sveta za znanost – za raziskave in inovacije na
področju
izobraževanja
(FINNUT)
za
obdobje
2014–2017
(http://www.uv.uio.no/isp/english/research/projects/dslplus-project/).
Zaradi slabše razumljivosti lahko pri osebah z DS pride do težav, ki se manifestirajo kot
agresija, avtoagresija, emocionalne težave, frustracije. Osebe z DS lahko izboljšujejo
razumljivost govora vse svoje življenje. Pomembno pa je, da se starši na govorne napake
svojega otroka preveč ne navadijo (čeprav ga razumejo le oni). Torej, četudi starši otroka
razumejo, kadar med govorom izpušča zloge, glasove, prehitro govori itd., je pomembno, da
se teh napak zavedajo in jih poskušajo s pomočjo strokovnjakov v okviru otrokovih
zmožnosti odpravljati (Kumin, 2003).
Razumljivost govora predstavlja za osebe z DS velik izziv v vseh starostnih obdobjih. Slabše
razumljivosti govora se zavedajo, zato pogosto manj govorijo. Vaja in priložnosti za govor pa
so tisto, kar potrebujejo za bolj sproščen, pravilen govor in s tem učinkovitejšo komunikacijo
v vsakdanjih socialnih situacijah.

7 POVEZANOST GOVORA IN MOTORIKE
7.1 Motorika oseb z DS
Motorične sposobnosti določajo človekovo motorično izražanje. So njegove naravne danosti
in so pretežno prirojene, lahko pa določeno temeljno stopnjo razvitosti presežemo tudi z
motoričnim učenjem. Odvisne so predvsem od nivoja delovanja različnih nadzornih sistemov
CŽS. Motorične spretnosti so: ravnotežje, koordinacija, hitrost, gibljivost, moč in preciznost.
Človekov razvoj je determiniran z določenimi zakonitostmi, ki se pojavljajo vedno v
določenih korakih: otrok mora vedno najprej obvladati kontrolo glave, preden lahko
samostojno sedi in mora biti sposoben samostojnega sedenja, še preden shodi (Žgur, b.d.).
Motorično področje vključuje:
– grobo motoriko (sodelujejo velike telesne mišice rok, nog, trupa, ki omogočajo sedenje,
plazenje, hojo, plezanje itd.), nadzor nad temi mišičnimi skupinami pomeni pridobitev moči
in stabilnosti, razvijamo jo z igrami z žogo, skakanjem, plezanjem, plavanjem, tekom, itd., ki
vzpodbujajo tudi razvoj koordinacije, ravnotežja in zaznave lastnega telesa v prostoru;
– fino motoriko (zajema gibe oči, obraza, rok in prstov), mali natančni gibi roke in prstov
omogočajo prijemanje, obračanje listov, risanje, sestavljanje sestavljanke, itd., tesno je
povezana s koordinacijo oko–roka.
(Kaštrun, b.d.; Volkov, 2012)
Govorna motorika (je še bolj fina od fine motorike) je hkrati simbolna, pri njej sodeluje veliko
število mišic, ki morajo delovati v koordinaciji in v pneumo-fono resonančni artikulacijski
zanki. Motorična kontrola govora usmerja in ureja gibe pri govoru. V realizaciji govora
sodeluje preko 100 mišičnih kontrakcij, ki jih poganjajo funkcionalne komponente, ki
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regulirajo pretok govornega zračnega toka: čeljusti, ustnice, jezik, larinks (nazalni zračni tok),
prsni koš (oralni zračni tok), abdominalne mišice itd. Pomembno je tudi okostje, ki je
povezano s položajem telesa pri govoru
(http://blog.dnevnik.hr/logopedija/2006/05/1620555515/skripta-iz-kolegija-poremecajigovora-osoba-s-mr-i-cp.html).
Veliki možgani oseb z DS so v primerjavi z možgani oseb brez motenj nekoliko manjši,
posledično so manjši tudi mali možgani in možgansko deblo. To vpliva na težave pri
koordiniranju motoričnih sposobnosti (sedenje, hoja itd.). Sporočila po živčnih poteh (prenos
informacij do možganov in nazaj) pri njih potujejo počasneje, zato se tudi počasneje odzivajo
(Cunningham, 1999).
Gibalni razvoj je proces, ki traja vse življenje. V začetnem obdobju poteka razvoj motorike v
cefalo-kavdalni smeri (otrok je najprej sposoben nadzirati gibe glave, nato trupa in rok,
nazadnje nog) in proksimo-distalni smeri (najprej lahko nadzira gibanje tistih delov telesa, ki
so bližje hrbtenici, kasneje pa tudi tistih bolj oddaljenih). Tako otrok postopoma postaja
sposoben nadzirati in učinkovito izvajati vse zahtevnejše gibalne spretnosti (Cemič, 1997). Za
avtomatizacijo določenega giba je pri otrocih z DS potrebnih bistveno več ponovitev kot pri
otrocih s tipičnim razvojem (zahtevnejši je gib, več ponovitev je potrebnih). Pogosto pa
stopnje avtomatizacije sploh ne dosežejo (Saks in Buckley, 2003). So pa disfunkcije ločene,
lahko je npr. ohranjena fina motorika, groba pa je motena.
Motoričnih veščin otroci z DS večinoma nimajo razvitih tako dobro kot vrstniki s tipičnim
razvojem. Psihomotorični razvoj poteka pri njih sicer po enakih razvojnih stopnjah, a je
upočasnjen. Zato mejnike dosegajo kasneje. Pozornost je potrebno nameniti razvoju moči in
ravnotežja (Cunningham, 1999; Rešić, 2008; Saks in Buckley, 2003). Pri novorojenčku z DS
so vidni generalizirana hipotonija, slaba spontana motorika, hiperelastičnost sklepov in
oslabljeni tetivni refleksi (Rešić, 2008). Hipotonija se s starostjo sicer znižuje, a še vedno
vpliva na razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Tako je težava z ravnotežjem, koordinacijo in
nadzorom drže telesa pogosta pri vseh starostih (Cunningham, 1999). Če imajo dovolj
možnosti za vadbo, lahko večina najstnikov in odraslih izboljšuje svoje motorične sposobnosti
in mnogi lahko z vadbo zelo dobro obvladajo različne motorične veščine (Saks in Buckley,
2003).
V obdobju od 1. do 4. meseca je dojenček z DS izrazito miren, prevladuje generalizirana
hipotonija, ki je izrazitejša ob prisotnosti srčnih napak. Obdobje od 5. meseca do
dopolnjenega enega leta starosti je obdobje intenzivnega razvoja obvladovanja vertikalizacije
(postavljanja na noge) ter vizualnih in manuelnih (ročnih) funkcij. Hoteno prijemanje se
pojavi po 6. mesecu (pri otrocih s tipičnim razvojem že po 4. mesecu). Fine motorike roke s
»pincetnim prijemom« pa skoraj nikoli popolnoma ne razvijejo. Okrog 67 % otrok z DS shodi
pri dveh letih in pol, ostali pa okrog tretjega leta. Tudi otroci z najtežjimi oblikami MDR
večinoma vseeno shodijo. Hoja je na »širši osnovi« in do šestega leta skoraj vedno nesigurna.
Velike razlike v motoričnem razvoju otrok z DS so povezane z različno stopnjo hipotonije.
Njihov razvoj od razvoja zdravih dojenčkov najmanj odstopa v prvem letu življenja (Rešić,
2008).
Cunningham (1999) navaja mejnike gibalnega razvoja, ki temeljijo na raziskavi skupine 150
otrok z DS in so prikazani v naslednji tabeli.
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Tabela 2: Mejniki gibalnega razvoja otrok z DS
Otroci z DS
Dejavnost
Trdno drži glavo pokonci
Se kotali
Samostojno sedenje
Se plazi
Se dvigne z opiranjem na
pohištvo
Hodi ob pomoči drugih
Samostojno stoji
Samostojno hodi
Ob podpori se vzpenja po
stopnicah
Ob podpori se spušča po
stopnicah
Teče
Skače na mestu

Povprečna
starost
5 mes
8 mes
10mes
13 mes
15 mes

Otroci s tipičnim razvojem

3–9 mes
4–12 mes
9–16 mes
7–19 mes
8–26 mes

Povprečna
starost
3 mes
5 mes
7 mes
8 mes
8 mes

1–4 mes
2–10 mes
5–9 mes
6–11 mes
7–12 mes

16mes
18 mes
23 mes
30 mes

6–30 mes
12–38 mes
13–48 mes
20–48 mes

10 mes
11mes
12 mes
17 mes

7–12 mes
9–16 mes
9–17 mes
12–24 mes

36 mes

24–60 mes

17 mes

13–24 mes

Razpon

Razpon

okoli 48 mes
48–60 mes

7.2 Povezanost govora in motorike
Slab mišični tonus prizadene tako fino kot grobo motoriko oseb z DS. Govorjeni jezik sloni
na koordiniranem gibanju ustnic, jezika, mehkega neba, čeljustnih sklepov, glasilk in na
dihanju. Zato splošna hipotonija, ki prizadene tudi orofacialno območje, oteži sesanje,
požiranje in artikulacijo (npr. otežen je stisk ustnic, kontrola čeljusti in jezika) (Vuković idr.,
2008). Z orofacialnimi aktivnostmi moramo pomagati otroku, da bolj funkcionalno uporablja
usta in krepi oralne veščine, potrebne za hranjenje in kasneje govor (Joković Oreb, Antunović
in Celizić, 2006). V primeru težav pri razvoju primarnih funkcij orofacialnih organov
(hranjenja in dihanja) lahko pričakujemo težave tudi pri govoru (Cunningham, 1999). Razvoj
govora je torej v večini primerov tesno povezan z razvojem motorike, zato imajo otroci, ki
zaostajajo v razvoju grobe in fine motorike, tudi govorne težave (Marjanovič Umek, 1990).
Dodatno govorni razvoj upočasnjujejo tudi MDR in individualne spremembe struktur
orofacialnega področja (Joković Oreb idr., 2006).
Celostni razvoj motorike pomembno vpliva na otrokovo sposobnost kontrole dihanja, obrazne
ekspresije, še posebej pa ust in jezika (Buckley in Bird, 2010). Primerna razvitost splošne
telesne motorike predstavlja dobro podlago za govorni razvoj, zato z njenim vzpodbujanjem
direktno vplivamo na razvoj motorike govornih organov (Jezdić, b.d.).
S. Golubović (2006) v raziskavi potrjuje, da imajo otroci z DS počasnejši motorični razvoj
(kasneje dosegajo mejnike) ter motnje fine motorike gibov roke in prstov, prav tako pa tudi
počasnejši govorno-jezikovni razvoj ter govorno-jezikovne motnje.
Pomembno je, da otroku omogočimo prostor za gibanje in raziskovanje, saj gibanje
vzpodbuja razvoj možganov. Raziskave o povezanosti razvoja govora in motorike so potrdile,
da ima aktivnejši otrok (več hodi, teče, skače itd. zaradi razvijanja grobe motorike) bogatejša
spoznanja o svetu in potrebuje besede, s katerimi bo izrazil svoje izkušnje. Otrok, ki izvaja
aktivnosti za razvoj fine motorike, bo svet doživljal s čutilom dotika in se bo tako z lastnimi
izkušnjami naučil, kaj je težko, lahko, malo, veliko, gladko, grobo, mehko itd. Čim večja je
interakcija otroka s svetom, ki ga obkroža, večje bodo tudi njegove življenjske izkušnje in s
53

tem bogatejši besedni zaklad, s katerim bo otrok izražal svoje izkušnje. Gibalna oviranost se
odraža v slabem delovanju govornih organov, v slabi artikulaciji glasov (Buckley in Bird,
2010).
Za celotni razvoj otrok z DS je pomembno razmejeno spodbujanje spretnosti fine in grobe
motorike s starostjo primernimi dejavnostmi in gibalnimi igrami. Z izboljšanjem
statomotorike (drže telesa, ravnotežja) in z zmanjšanjem hipotonije vratnih ter ramenskih
mišic preprečimo sicer pogosto neugodno držo glave (nagnjene nazaj oz. postrani na rame).
Taka drža glave je pogosto povezana s čezmerno iztegnjenim vratom (npr. pri sedenju z
močno upognjenim hrbtom zaradi hipotonije). Zaradi iztegnjenega vratu se spodnja čeljust
pomakne naprej in se zaradi mlahavih vezi čeljustnih sklepov povesi. Zato so usta odprta in iz
njih moli jezik. Napačna postavitev čeljusti zelo vpliva na temelje govorne motorike. Odprta
usta, ki povzročajo artikulacijske težave, so torej posledica tako ohlapnih mišic čeljusti in
jezika kot tudi drže glave in splošne drže telesa. Telesna drža ni pomembna samo za
orofacialno področje, temveč tudi za dihanje, ki prav tako vpliva na govor (Cunningham,
1999; Wilken, 2012). Orofacialne težave povečujejo še slabše razvita zgornja čeljust, zoženo
in dvignjeno nebo ter širok in mlahav jezik. Zožitev nosnih kanalov in pogosta vnetja
otežujejo dihanje skozi nos. Ob tem je jezik potisnjen naprej med zobe ali ustnice. Za
normalni razvoj neba in območja ust ter obraza morajo skladno delovati ustne in lične mišice
(Wilken, 2012).
Pomembno je prepoznati tonus otrok z DS in njegove gibalne telesne vzorce, ki vplivajo na
vzorce gibov ust. Splošno pravilo je, da če želimo vzpodbujati boljšo kontrolo glave, moramo
biti pozorni tudi na položaj kolkov, medenice in nog. S spremembami položaja telesa
spremenimo tudi položaj rok, ramen, glave in ust. Stopala morajo biti postavljena na podlago,
telo pa mora biti v simetriji (Joković Oreb idr., 2006). Zaradi zaostanka v govornem razvoju
pri otrocih z DS je torej zelo pomembno vzpodbujati njihov gibalni razvoj. Govor se pojavi
vzporedno z vertikalizacijo otroka (ko samostojno shodi). Znano je, da začno otroci s tipičnim
razvojem uporabljati aktivni govor šele, ko se naučijo hoditi. Zato moramo otroke z DS
vzpodbujati, da se naučijo (če je to možno) sedeti, stati in hoditi do dopolnjenega drugega leta
starosti. Šele takrat lahko pričakujemo ustrezen govorni razvoj. Kolikor prej bo otrok zmogel
samostojno hoditi, toliko prej bo sposoben obvladati najpreprostejše oblike komuniciranja z
aktivnim govorom (Rett, 1982). Razvojni zaostanek zelo pogosto pokaže tudi zaostanek na
področju razvoja govora, kar se kaže v skromnem glasovnem izražanju, saj otrok manj čeblja,
beblja in gruli (Žgur, b.d.).

7.3 Povezanost govor-roka
Govor je povezan s fino motoriko rok (Horvat, b.d.). Zato velik del diagnostike temelji prav
na osnovi spretnosti roke in prstov. Prefinjeni in usklajeni gibi roke delujejo na
senzomotorični razvoj živčnega sistema, preko njega pa na razvoj govora, ki je obenem tudi
najvišja stopnja senzomotorne koordinacije. Ker pri vseh otrocih z DS razvoj prednostne roke
zaostaja, je treba vzpodbujati razvoj lateralizacije tudi zaradi pridobivanja jezika. Razvoj
ročnih in jezikovnih spretnosti se povezuje, saj je jezikovno področje v možganih zelo blizu
splošnemu motoričnemu področju in ga lahko označimo kot del tega (Jezdić, b.d.).
Znanstveniki, ki preučujejo razvoj govora, so potrdili, da ima za razvoj govora velik pomen
prav motorika roke, posebno prstov. Povezanost teh dveh funkcij je lahko prepoznati (npr.
otrok si v trenutku, ko ne more najti potrebne besede, pomaga z rokami in mimiko in obratno,
med pisanjem ali risanjem pogosto nehoteno izplazi jezik). Dokazali so, da je nivo razvitosti
otroškega govora sorazmeren stopnji razvitosti finih gibov prstov roke. Če je razvoj gibov
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prstov skladen s starostjo, je tudi razvoj govora ustrezen, če pa razvoj fine motorike zaostaja,
zaostaja tudi govor (Horvat, b.d.).
Danes torej zanesljivo vemo, da zaostanek v razvoju finomotorike pomeni tudi zaostanek v
razvoju govora (ker se govorna območja v možganih oblikujejo pod vplivom živčnih
impulzov prstov rok in obratno), čeprav je splošna motorika lahko ustrezno razvita. Vpliv
impulzov iz mišic roke je tako pomemben samo v otroštvu in vpliva na oblikovanje
motoričnih govornih področij. Roke dajo možganom informacijo z dotikom in gibanjem.
Obenem so sredstvo izražanja pridobljenega znanja s kretnjami in pisanjem. Preiskave s PET
skenerjem možganov so pokazale, da ob govoru obstaja povečana aktivnost na področju
možganov, ki je povezana z gibi rok. Z MR možganov so potrdili, da se Brockin center enako
aktivira pri slišečih, ko govorijo, in gluhih, ko se izražajo s kretnjami. Wernickov center se
prav tako aktivira pri slišečih, ko poslušajo, in pri gluhih, ko spremljajo kretnje. Gib kot
aktivnost je zanimiv desni hemisferi možganov, ki je zadolžena za čustva in ritem, govor kot
aktivnost pa levi hemisferi (logična hemisfera, zadolžena za podrobnosti, analitično mišljenje,
govor in števila) (Jezdić, b.d.).
Pospeševanje prstne in ročne motorike kot tudi podpora razvoja spretnosti je dodatna pomoč
pri usvajanju govora in jezika. Za pospeševanje motorike rok so primerne vaje npr. privijanje
zamaška tube, ožemanje brisače, pripenjanje kljukic, rezanje s škarjami. Ob teh opravilih se
otrok uči tudi razumevanja in sporočanja (Wilken, 2012). Fino motorične spretnosti so
pomembne pri učenju grafomotorike in pisanju (Horvat, b.d.). Pri vseh teh dejavnostih mora
otrok pravilno sedeti. Finega gibanja prstov namreč ni mogoče nadzorovati, če otrok med
sedenjem nima pravilno nameščenih nog, oprtih ob tla. Moramo ga tudi vzpodbujati, da dela
od leve proti desni, kar je predpriprava na branje in pisanje. Finomotorične vaje v zgodnjem
jezikovnem razvoju otrok z DS omogočajo, da ti povežejo gibanje in igro, rimo in ritem, jezik
in govor (Jezdić, b.d.).
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III. EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
O govoru in jeziku oseb z DS se večina literature nanaša na obdobje otroštva. Raziskave so
zajemale le otroke, saj je bila, kot navaja Brown (2004), v preteklosti življenjska doba teh
oseb zelo kratka. Zato ni bilo pogojev in potreb za raziskovanje značilnosti mladostnikov ali
starejših oseb z DS. Ker se je pričakovana življenjska doba oseb z DS povečala iz manj kot 10
let na začetku 20. stoletja na več kot 50 let v današnjem času, postajajo zelo pomembne teme
razvoj, primerno življenjsko okolje, samostojno socialno življenje, izobraževanje in
zaposlovanje teh oseb v odraslosti (Brown, 2004; Coppens Hofman, Maassen, Van
Schrojenstein Lantman de Valk in Snik, 2012). Vseživljenjski razvoj oseb z DS poteka od
rojstva do smrti. Njihov govorno-jezikovni in kognitivni razvoj se v obdobju mladostništva ne
zaključita, zato je treba pri mlajših odraslih več pozornosti nameniti utrjevanju kratkoročnega
spomina, izboljšanju razumevanja skladnje in govornega izražanja (Chapman in Hesket,
2001). Čeprav le peščica odraslih oseb z DS obiskuje govorne in jezikovne terapije, so
raziskave pokazale, da lahko tudi odrasli z njimi izboljšajo svoje govorne in jezikovne veščine
(Kumin, b.d.). Chapmanova s sodelavci je z raziskavo dokazala, da se lahko s programi za
jezikovno vzpodbujanje, jezikovne sposobnosti oseb z DS izboljšajo tudi po obdobju
adolescence. To dokazuje učinkovitost teh programov tudi pri mladostnikih in odraslih z DS
(Coppens Hofman idr., 2012). Tudi raziskave, ki so spremljale osebe z DS skozi njihovo
življenje, so potrdile, da lahko le-te pridobivajo in razvijajo veščine branja, pisanja, govora in
jezika tudi v zrelejših letih (Buckley, 2000). E. Wilken (2012) opozarja na problem slabše
govorne razumljivosti oseb z DS in navaja, da so raziskave o razumljivosti govora v Angliji,
na Finskem, Švedskem in v Ameriki potrdile, da razumljivo govori manj kot polovica oseb z
DS. Zaradi govornih in jezikovnih težav pa se lahko pri osebah z DS podcenijo njihova
inteligentnost in sposobnosti, kar je morda tudi glavni dejavnik, ki prispeva k veliki stopnji
brezposelnosti ljudi z DS (Kumin in Schoenbrodt, 2015).
Osebe z DS lahko danes preživijo svoje starše, zato menimo, da bi se morale usposobiti za
čim bolj samostojno življenje. Pri tem je pomembna učinkovita komunikacija, katere ključen
predpogoj je govorna razumljivost. Čeprav je znano, da dobre komunikacijske sposobnosti
pripomorejo k večji samostojnosti, samozavesti in socialni vključenosti ter so bistvene za
posameznikovo funkcioniranje v družbi, je le malo znanega o stopnji govorne razumljivosti in
govorno-jezikovnih sposobnosti odraslih oseb z DS, še posebej v slovenskem jeziku.
Eden od razlogov je, da se težave pri govoru obravnavajo kot značilnost DS in ne kot rezultat
različnih osnovnih primanjkljajev, na katere lahko z logopedsko terapijo vplivamo. Za
ocenjevanje govorno-jezikovnih sposobnosti odraslih oseb z DS še ni ustaljenih metod in
primanjkuje diagnostičnih postopkov. V praksi se najpogosteje uporabljajo testi, namenjeni
otrokom, ki pa za odraslo populacijo pogosto niso ustrezni (Coppens Hofman idr., 2012).
Glede na to, da 97 % vseh oseb z DS uporablja govor kot primarno obliko komunikacije in da
njegova slabša razumljivost močno omeji njihovo funkcioniranje v družbi, je nujen razvoj
terapevtskih programov za izboljšanje verbalne komunikacije in ocen za vrednotenje
produkcije govora in razumljivosti odraslih oseb z DS (Coppens Hofman idr., 2012).

2 CILJ IN HIPOTEZE
2.1 Cilj
Cilj raziskave je oceniti in s tem dobiti boljši vpogled v razumljivost govora odraslih oseb z
DS. Zanima nas stopnja govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske partnerje in
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dejavnike, ki lahko nanjo vplivajo (spol, starost, težave, povezane s sluhom, govorom in
jezikom, stopnja MDR, obravnava pri logopedu).
Ugotoviti želimo tudi:
– ali se med spoloma kažejo razlike v razumljivosti govora;
– kolikšna je povezanost med prisotnostjo težav na področju sluha, govora in jezika ter
razumljivostjo govora odraslih oseb z DS;
– ali so pri vseh odraslih osebah z DS hkrati prisotne govorne in jezikovne motnje;
– v kolikšni meri so pri odraslih osebah z DS prisotne težave s sluhom;
– ali obstajajo razlike v razumljivosti govora odraslih oseb z DS glede na različne
komunikacijske partnerje;
– ali se stopnja razumljivosti govora odrasle osebe z DS komunikacijskemu partnerju viša z
njegovim boljšim poznavanjem le-te (ji je bližji, preživi z njo več časa);
– ali obstaja povezava med slabšo govorno razumljivostjo in težavami v komunikaciji v
znanih oz. neznanih situacijah;
– ali imajo odrasle osebe z DS pogosteje težave pri izreki več glasov ali pri izreki le
posameznega glasu.

2.2 Hipoteze
H1: Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v razumljivosti govora.
H2: Težave na področju sluha, govora in jezika (pogosta vnetja srednjega ušesa, naglušnost,
gluhota, hripavost, težave pri izreki posameznih ali več glasov itd.) so statistično pomembno
povezane z razumljivostjo govora odraslih oseb z DS.
H3: Pri vseh odraslih osebah z DS z govorno motnjo je hkrati prisotna tudi jezikovna motnja.
H4: Težave s sluhom so prisotne pri več kot polovici odraslih oseb z DS.
H5: Stopnja razumljivosti govora komunikacijskemu partnerju je pozitivno povezana z
njegovim boljšim poznavanjem odrasle osebe z DS (ji je bližji, preživi z njo več časa).
H6: Zaradi slabše govorne razumljivosti odrasle osebe z DS občutijo več težav v
komunikaciji v neznanih kot znanih situacijah.
H7: Odrasle osebe z DS imajo pogosteje težave pri izreki več glasov in redkeje težave pri
izreki le posameznega glasu.

3 METODOLOGIJA
3.1 Metoda in raziskovalni pristop
V raziskavi smo kot metodi dela uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno
metodo ter kvantitativni raziskovalni pristop, na katerem temeljita uporabljeni metodi.

3.2 Vzorec
Namenski, vseslovenski reprezentativni vzorec zajema 149 odraslih oseb z DS s področja
celotne Slovenije (zastopane so vse slovenske regije). Osebe, vključene v raziskavo, so obeh
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spolov, starejše od 18 let, sposobne govorne komunikacije in glede stopnje MDR razvrščene v
skupino oseb z lažjo, zmerno in težjo MDR. Oseb s težko MDR v raziskavo nismo vključili,
saj le redko razvijejo osnove govora (praviloma z govorom ne komunicirajo).
a) Spol
Vzorec predstavlja 149 odraslih oseb z DS, starejših od 18 let, od tega je 74 žensk, kar
predstavlja 49,7 % vzorca in 75 moških, kar predstavlja 50,3 % vzorca (tabela 3 in graf 1).
Tabela 3: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca glede na spol
Spol
Moški
Ženski
Skupaj

f
75
74
149

f%
50,3
49,7
100,0

Graf 1: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na spol
b) Starost
Zaradi statistične obdelave podatkov smo starost odraslih oseb z DS v vzorcu razdelili na štiri
starostne skupine (18–30, 31–40, 41–50 in nad 50 let) in jih prikazali v tabeli 4 in grafu 2.
Tabela 4: Frekvence in frekvenčni odstotki odraslih oseb z DS v posamezni starostni skupini
Spol
Moški

Ženski

Skupaj

Starostna skupina
18–30

f

f%

f

f%

f

f%

39

26,2

35

23,5

74

49,7

31–40
41–50
Nad 50
Skupaj

24
8
4
75

16,1
5,4
2,7
50,3

26
11
2
74

17,4
7,4
1,2
49,7

50
19
6
149

33,6
12,8
4,0
100,0

Iz tabele 4 in grafa 2 je razviden pregled zastopanosti deležev odraslih oseb z DS po
posameznih starostnih skupinah glede na celoten vzorec. Po velikosti deležev si starostne
skupine sledijo po naslednjem vrstnem redu:
– 74 oseb, kar predstavlja 49,7 % vzorca, se uvršča v starostno skupino 18–30 let, od tega je
39 moških (26,2 %) in 35 žensk (23,5 %);
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– 50 oseb, kar predstavlja 33,6 % vzorca, se uvršča v starostno skupino 31–40 let, od tega je
24 moških (16,1 %) in 26 žensk (17,4 %);
– 19 oseb, kar predstavlja 12,8 % vzorca, se uvršča v starostno skupino 41–50 let, od tega je
8 moških (5,4 %) in 11 žensk (7,4 %);
– 6 oseb, kar predstavlja 4,0 % vzorca, se uvršča v starostno skupino nad 50 let, od tega so 4
moški (2,7 %) in 2 ženski (1,2 %).
V vseh starostnih skupinah je zastopanost moških in žensk glede na deleže primerljiva, razen
v zadnji (nad 50 let), v kateri prevladujejo moški v razmerju 2:1.
Padanje števila oseb z višanjem starosti v starostnih skupinah se verjetno navezuje na dejstvo,
da se s starostjo manjša število odraslih oseb z DS, vključenih v ustanove (na katere smo se
obrnili pri izvedbi raziskave), pa tudi na to, da se s staranjem teh oseb starajo tudi njihovi
starši/skrbniki, kar pa je oteževalo njihovo sodelovanje v raziskavi.

Graf 2: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov odraslih oseb z DS v posamezni starostni
skupini glede na celoten vzorec
c) Zastopanost regij
Tabela 5: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca glede na zastopanost regij
Regija
GORENJSKA REGIJA
GORIŠKA REGIJA
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
KOROŠKA REGIJA
OBALNO KRAŠKA REGIJA
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
PODRAVSKA REGIJA
POMURSKA REGIJA
POSAVSKA REGIJA
PRIMORSKO NOTRANJSKA REGIJA
SAVINJSKA REGIJA
ZASAVSKA REGIJA
Skupaj
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f
8
11
13
4
3
25
26
11
4
4
31
9
149

f%
5,4
7,4
8,7
2,7
2,0
16,8
17,4
7,4
2,7
2,7
20,8
6,0
100,0

V vzorcu je zastopanih vseh 12 slovenskih regij. V tabeli 5 in grafu 3 so prikazani deleži
posameznih regij glede na vzorec. Največji delež odraslih oseb z DS je zastopan v savinjski
(20,8 %), podravski (17,4 %) in osrednjeslovenski (16,8 %) regiji. To lahko povežemo s tem,
da je bilo iz teh regij največ odraslih oseb z DS, ki so ustrezali našemu vzorcu, vključenih v
ustanove, ki so nam pomagale pri izvedbi raziskave, ter da je v teh regijah tudi največ teh
ustanov v katere so vključene osebe z MDR.

Graf 3: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na zastopanost regij
d) Stopnja MDR
Tabela 6: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na stopnjo MDR
Spol
Stopnja MDR
Lažja MDR
Zmerna MDR
Težja MDR
Skupaj

f
7
56
12
75

Ženski

Moški
f%
9,3
74,7
16,0
100

f
10
54
10
74

Skupaj
f%
13,5
73,0
13,5
100

f
17
110
22
149

f%
11,4
73,8
14,8
100,0

Odrasle osebe z DS se glede na stopnjo MDR uvrščajo v skupino oseb z:
– lažjo MDR – 17 oseb, kar predstavlja 11,4 %, od tega je 7 moških (9,3 %) in 10 žensk
(13,5 %);
– zmerno MDR – 110 oseb, kar predstavlja 73,8 %, od tega je 56 moških (74,7 %) in 54 žensk
(73,0 %);
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– težjo MDR – 22 oseb, kar predstavlja 14,8 %, od tega je 12 moških (16,0 %) in 10 žensk
(13,5 %).
Pri vseh stopnjah gre za dokaj ekvivalentno razmerje med spoloma.
Naš rezultat (tabela 6 in graf 4), da je največ (73,8 %) odraslih oseb z DS uvrščenih v zmerno
MDR, se sklada z ugotovitvami različnih avtorjev, ki prav tako navajajo, da se največ oseb z
DS uvršča v skupino oseb z zmerno MDR (Jurišič, 2009; Novljan, 1997).

Graf 4: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov glede na stopnjo MDR

3.3 Merski instrumentarij
V raziskavi je uporabljen anonimni vprašalnik, sestavljen iz prirejene Lestvice razumljivosti
govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (v originalu Intelligibility in Context Scale (ICS)
avtorjev McLeod, S., Harrison, L. J., in McCormack, J., priredili: D. Kogovšek in M. Ozbič,
2012–v nadaljevanju lestvica ICS), ki je sicer namenjena predšolskim in šolskim otrokom s
težavami na področju govora, a jo lahko priredimo tudi za odraslo populacijo.
V vseh sedmih postavkah (vprašanjih) na ICS lestvici smo dodali k besedi »otrok« besedo
»varovanec«, v prvem vprašanju smo k besedi »vi« dodali še besedi »starši/skrbniki«, v
četrtem vprašanju smo k besedi »prijatelji« dodali še besedo »sošolci«, v šestem vprašanju pa
smo besedo »vzgojitelji« zamenjali z besedama »varuhi/mentorji«.
Lestvico običajno izpolnjujejo otrokovi starši oz. skrbniki. Z njo subjektivno ocenijo otrokovo
funkcionalno razumljivost do različnih komunikacijskih partnerjev. Odgovarjajo na sedem
vprašanj na petstopenjski lestvici (Likertova lestvica, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 –
včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno), ki se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora
različnim komunikacijskim partnerjem v vsakdanjem življenju (njim samim, ožjim članom
družine, članom razširjene družine, otrokovim prijateljem, drugim znancem,
učiteljem/vzgojiteljem in nepoznanim osebam). Skupni seštevek točk sedmih postavk se
giblje med 7 (min.) in 35 (maks.) točk.
Lestvici smo dodali 4 vprašanja povezana z dejavniki, ki lahko vplivajo na govorno
razumljivost.
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Dodatna štiri vprašanja se nanašajo na neodvisne spremenljivke: stopnja MDR (lažja, zmerna,
težja); obiskovanje logopeda; prisotnost težav, povezanih s sluhom, govorom in jezikom ter
težave v komunikaciji (v znanih in neznanih situacijah), povezane s slabšo govorno
razumljivostjo. Predstavljajo dejavnike, ki lahko vplivajo na govorno razumljivost.
1. Vaš otrok/varovanec je glede motnje v duševnem razvoju (MDR) razvrščen v:
– lažja MDR
– zmerna MDR
– težja MDR
2. Ali vaš otrok/varovanec še obiskuje logopeda?
NE
DA
3. Ali ima vaš otrok/varovanec težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom?
NE
DA
DELNO
Katere spodaj navedene težave ima/jih je imel?
– pogosta vnetja srednjega ušesa (sedaj ali v otroštvu)
– pogosti prehladi (sedaj ali v otroštvu)
– naglušnost, gluhota
– težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem (sedaj ali v otroštvu)
– težave z dihanjem skozi nos (občasno diha skozi usta, vedno diha skozi usta)
– nepravilno izraščeni zobje (odprti ugriz, nepravilna razvrstitev zob itd.)
– hripavost
– zapoznel govor (začel govoriti z velikim zaostankom)
– netekoč govor (jecljanje, brbotanje, zatikanje, prepočasen govor itd.)
– težave pri izreki posameznih glasov (/r/ ali /s/ ali /š/ itd.)
– težave pri izreki več glasov (/s/, /c/, /z/ in/ali /š/, /č/, /ž/ ali /g/ in /k/ ali /r/ in /l/ itd.)
– težave na področju govora–nenatančen govor (krajšanje besede, zamenjevanje glasov z
drugimi glasovi (npr. roka – loka), izpuščanje glasov (npr. roka – oka), zamenjava zlogov,
izpuščanje zlogov itd.)
– jezikovne težave (težave z razumevanjem povedanega ali izražanjem, manjši besedni
zaklad, veliko slovničnih napak, izražanje v kratkih stavkih)
– drugo: _______________________________________________________________
4. Ali ima vaš otrok/varovanec zaradi slabše razumljivosti govora težave v
komunikaciji? (z njegovega vidika – jih sam občuti in se jih zaveda)
a.) v znanih situacijah (v poznanem okolju, z ljudmi, ki jih pozna)
NE
DA
DELNO
b.) v neznanih situacijah (v neznanem okolju, novih situacijah, z ljudmi, ki jih ne pozna)
NE
DA
DELNO
Na začetku vprašalnika je dodana kratka obrazložitev namena raziskave, prošnja za
sodelovanje in kontaktni podatki za morebitna vprašanja.
Vprašalnik je priložen kot Priloga 1.
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3.4 Spremenljivke in njihovo vrednotenje
Neodvisne spremenljivke:
– spol,
– starost,
– stopnja MDR (lažja, zmerna, težja),
– obiskovanje logopeda,
– prisotnost težav, povezanih s sluhom, govorom in jezikom (pogosta vnetja srednjega ušesa;
pogosti prehladi; naglušnost/gluhota; težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem; težave z
dihanjem skozi nos; nepravilno izraščeni zobje; hripavost; zapoznel govorni razvoj; netekoč
govor; težave pri izreki posameznega glasu; težave pri izreki več glasov; težave na področju
govora – nenatančen govor; jezikovne težave; drugo),
– težave v komunikaciji (v znanih in neznanih situacijah) zaradi slabše govorne razumljivosti.
Vrednotenje neodvisnih spremenljivk
Zaradi lažje obdelave podatkov so odgovori na ta vprašanja vrednoteni/točkovani na naslednji
način:
– stopnja MDR: lažja MDR – 1, zmerna MDR – 2, težja MDR – 3;
– obiskovanje logopeda: NE – 1, DA – 2;
– težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom: NE – 1, DA – 2, DELNO – 3;
– posamezne težave: pogosta vnetja srednjega ušesa – c1, pogosti prehladi – c2, naglušnost/
gluhota – c3, težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem – c4, težave z dihanjem skozi nos –
c5, nepravilno izraščeni zobje – c6, hripavost – c7, zapoznel govor – c8, netekoč govor – c9,
težave pri izreki posameznih glasov – c10, težave pri izreki več glasov – c11, težave na
področju govora – nenatančen govor – c12, jezikovne težave – c13, drugo – c14;
– težave v komunikaciji, povezane s slabšo govorno razumljivostjo: v znanih situacijah NE –
1, DA – 2, DELNO – 3; v neznanih situacijah NE – 1, DA – 2, DELNO – 3.
Odvisne spremenljivke
Odvisne spremenljivke predstavlja sedem postavk prirejene lestvice ICS.
1. Ali vi (starši/skrbniki) razumete govor svojega otroka/varovanca?
2. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka/varovanca (npr. sestra, brat, stari
starši)?
3. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka/varovanca (npr. teta, stric,
sestrična, bratranec)?
4. Ali otrokovi/varovančevi prijatelji/sošolci razumejo govor vašega otroka/varovanca?
5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka/varovanca?
6. Ali otrokovi/varovančevi učitelji/varuhi/mentorji razumejo govor vašega otroka/
varovanca?
7. Ali druge otroku/varovancu neznane osebe razumejo govor vašega otroka/varovanca?
Vrednotenje odvisnih spremenljivk
Odvisne spremenljivke (sedem postavk lestvice ICS) so vrednotene/točkovane na način, kot je
predviden v merskem instrumentariju.
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Otrokov/varovančev govor so ocenjevali starši/skrbniki z lestvico od 1 do 5. Pri tem pomeni
število:
1 – govor otroka/varovanca ni nikoli razumljiv;
2 – govor otroka/varovanca je redko razumljiv;
3 – govor otroka/varovanca je včasih razumljiv;
4 – govor otroka/varovanca je pogosto razumljiv;
5 – govor otroka/varovanca je vedno razumljiv.
Za vsako postavljeno vprašanje je bilo potrebno obkrožite samo eno število (odgovor).
Minimum – najnižji možni seštevek vseh postavk je 7 (v primeru, da bi bil odgovor
staršev/skrbnikov na vseh sedem postavk: 1 – govor otroka/varovanca ni nikoli razumljiv),
maksimum – najvišji možni seštevek pa je 35 (v primeru, da bi bil odgovor staršev/skrbnikov
na vseh sedem postavk: 5 – govor otroka varovanca je vedno razumljiv). Povprečje se
izračuna tako, da skupni seštevek vseh postavk delimo s 7.

3.5 Postopek zbiranja podatkov
Podatke smo pridobili z vprašalnikom, sestavljenim iz vzorcu prirejene lestvice ICS in
dodatnih vprašanj, povezanih z govorno razumljivostjo in težavami na področju govora,
jezika in komunikacije. Vprašalnik smo preverili v pilotni raziskavi, v katero smo vključili 10
staršev otrok z MDR (primerljiva populacija staršem otrok z DS). Vprašalnik so ocenili kot
razumljiv, zato ga za namen raziskave nismo spreminjali.
Vprašalnik so izpolnjevali starši/skrbniki ali polnoletni družinski člani odraslih oseb z DS,
vključenih v raziskavo. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Pridobljeni podatki pa so
skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov uporabljeni izključno za namen te
raziskave.
O sami raziskavi in načinu zbiranja podatkov smo se najprej osebno, po telefonu ali po e-pošti,
pogovorili s pristojnimi osebami izobraževalnih ustanov, VDC-jev, društev, zavodov in
drugih organizacij (v nadaljevanju ustanove) z vse Slovenije, kamor so vključene odrasle
osebe z DS. V večini primerov so bili to direktorji/-ice in ravnatelji/-ice. Vsi, razen dveh, so
bili pripravljeni pomagati pri izvedbi raziskave. Po dogovoru jim je bil vprašalnik dostavljen
osebno, po pošti ali e-pošti. Prav tako je bil z njimi dogovorjen način posredovanja
vprašalnika staršem/skrbnikom odraslih oseb z DS. Zbiranje vprašalnikov je potekalo v
septembru in oktobru 2016. Starši/skrbniki so imeli možnost izpolnjene vprašalnike vrniti
osebno na ustanovo, v katero je vključen njihov otrok/varovanec, poslati po pošti (priložene
so bile kuverte z naslovom in plačano poštnino) ali pa jih posredovati po e-pošti na kontaktni
naslov.
Poslanih je bilo okrog 200 vprašalnikov. Vrnjenih vprašalnikov, primernih za uporabo v
raziskavi, je bilo 149, kar je približno 75 %. Trije vrnjeni vprašalniki so bili neustrezni, saj so
jih izpolnili starši/skrbniki oseb z DS s težko MDR, pri katerih govor ni razvit (torej z
govorom ne komunicirajo). Ostali vprašalniki niso bili vrnjeni.
Pripravljenost za sodelovanje v tako veliki meri, tako s strani pristojnih oseb ustanov kot tudi
staršev/skrbnikov odraslih oseb z DS, nas je res pozitivno presenetila, zato se za sodelovanje
vsem še enkrat najlepše zahvaljujemo.

3.6 Statistična obdelava podatkov
Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnih programov IBM SPSS Statistics 22.0
in Microsoft Office Excel. Opisali in prikazali smo jih s tabelami in grafi.
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Najprej smo izračunali parametre deskriptivne statistike: aritmetično sredino (M), mediano
(Me), modus (Mo), standardno deviacijo (SD), frekvence (f), strukturne odstotke (f%),
minimum (min.), maksimum (maks.), asimetrijo in sploščenost.
V sklepni statistiki pa smo uporabili:
– Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve,
– Cronbach alfa koeficient (preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta – lestvice
ICS),
– Mann-Whitney U test – (neparametričen test za neodvisne vzorce, če ni normalne
porazdelitve),
– ETA koeficient korelacijskega razmerja,
– McNemar test – (neparametričen test za dva odvisna vzorca (ocena statistične
pomembnosti razlik),
– Friedmanov test (neparametričen test za preverjanje razlik pri vzorcih odvisnih
spremenljivk),
– Binomski test – (neparametričen test za preverjanje deležev (obe kategoriji sta enako
verjetni) na enem vzorcu),
– Hi kvadrat test (za preizkus hipoteze neodvisnosti – preveritev povezanosti dveh
spremenljivk (ali sta soodvisni oz. ali se med seboj povezujeta).
Hipoteze so preverjene po 5 % (p=0,05) stopnji tveganja.

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnika, uporabljenega v raziskavi, smo prikazali v obliki
tabel in grafov ter jih opisno interpretirali. V prvem delu je celotni vzorec predstavljen po
neodvisnih spremenljivkah, v drugem delu sledi predstavitev vzorca glede na odvisne
spremenljivke (sedem postavk lestvice ICS) in predstavitev podatkov o razumljivosti govora
glede na neodvisne spremenljivke, v tretjem delu pa je prikaz preverjanja hipotez.

4.1 Prikaz podatkov vzorca po neodvisnih spremenljivkah
a) Obiskovanje logopeda
Tabela 7: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca glede na obiskovanje logopeda
Obiskovanje logopeda
NE
DA
Skupaj

f

f%

131

87,9

18
149

12,1
100,0

Podatki v tabeli 7 glede na odgovore staršev/skrbnikov kažejo, da obiskuje logopeda le zelo
mali delež (12,1 %) odraslih oseb z DS. Pričakovali smo večji delež, saj je oseb v starostni
skupini do 30 let največ, te pa so vključene (vsaj tiste do 26. leta) v izobraževalne programe, v
okviru katerih se izvaja tudi logopedska obravnava. Lahko, da starši/skrbnike logopedske
obravnave, ki se izvaja v okviru izobraževalnih programov, niso zajeli v odgovore in so
navedli, da otrok/varovanec obiskuje logopeda samo, če je vključen v še dodatno logopedsko
obravnavo. Možno pa je tudi, da logopeda dejansko ne obiskujejo.
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b) Prisotnost težav povezanih s sluhom, govorom in jezikom
Starši/skrbniki so lahko na vprašanje, ali ima njihov otrok/varovanec težave, povezane s
sluhom, govorom in jezikom, izbirali med odgovori »ne«, »da« in »delno«.
Tabela 8: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom
Spol
Moški

Prisotnost

Ženski

Skupaj

težav

f

f%

f

f%

f

f%

NE

4

5,3

7

9,5

11

7,4

DA

46

61,3

35

47,3

81

54,4

DELNO

25

33,3

32

43,2

57

38,3

Skupaj

75

100,0

74

100,0

149

100,0

Na podlagi odgovorov staršev/skrbnikov (tabela 8 in graf 5) je največ odraslih oseb z DS, ki
imajo težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom, in sicer 81 (54,4 %), od tega je 46
moških (61,3 %) in 35 žensk (47,3 %), sledijo odrasle osebe z DS, ki imajo delne težave,
povezane s sluhom, govorom in jezikom, in sicer 57 (38,3 %), od tega 25 moških (33,3 %) in
32 žensk (43,2 %). Najmanj je oseb, ki nimajo navedenih težav, in sicer le 11 (7,4 %), od tega
4 moški (5,3 %) in 7 žensk (9,5 %).
Vidimo še, da je delež moških in žensk pri posameznih odgovorih relativno primerljiv (»ne« –
moški 5,3 %, ženske 9,5 %; »da« – moški 61,3 %, ženske 47,3 %; »delno« – moški 33,3 %,
ženske 43,2 %).

Graf 5: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na prisotnost težav (po
mnenju/oceni staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom
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Odrasle osebe z DS lahko razdelimo v dve skupini: skupino, ki ima težave, povezane s
sluhom, govorom in jezikom (tiste, pri katerih so starši/skrbniki odgovorili z »da« oz. »delno«
glede prisotnosti težav), in skupino brez težav, povezanih s sluhom, govorom in jezikom (tiste,
pri katerih so starši/skrbniki odgovorili z »ne« glede prisotnosti težav). Podatki so prikazani v
tabeli 9 in grafu 6.
Tabela 9: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom (združeni odgovori
»da« in »delno«)
Spol
Prisotnost
težav

Ženski

Moški

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Ne

4

5,3

7

9,5

11

7,4

Da
Skupaj

71

94,7

67

90,5

138

92,6

75

100,0

74

100,0

149

100,0

Glede na to razdelitev je odraslih oseb z DS s težavami, povezanimi s sluhom, govorom in
jezikom, 138 (92,6 %), od tega je 71 moških (94,7 %) in 67 žensk (90,5 %), brez težav pa le
11 (7,4 %), od tega 4 moški (5,3 %) in 7 žensk (9,5 %).
Taki rezultati so v skladu s pričakovanimi, saj skoraj ni osebe z DS, ki ne bi imela katere od
težav, povezane s sluhom, govorom in jezikom. Vzrok zanje so spremembe na orofacialnem
področju, slabše kognitivne zmožnosti in težave s sluhom. Omenjeno navaja tudi več avtorjev
(npr. Kumin, 2003; Vuković idr., 2008).

Graf 6: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na prisotnost težav (po
mnenju/oceni staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom (združeni
odgovori »da« in »delno«)
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c) Posamezne vrste težav
Tabela 10: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost posameznih težav (po
mnenju/oceni staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom
Spol
Moški
Posamezna težava

Ženski

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Pogosti prehladi

63

50,8

61

49,2

124

83,2

Pogosta vnetja srednjega ušesa

39

50,0

39

50,0

78

52,3

Naglušnost, gluhota

48

56,5

37

43,5

85

57,0

Težave z dihanjem skozi nos

61

50,0

61

50,0

122

81,9

Težave s sesanjem žvečenjem,

44

55,0

36

45,0

80

53,7

Nepravilno izraščeni zobje

57

54,3

48

45,7

105

70,5

Hripavost

15

62,5

9

37,5

24

16,1

Zapoznel govor

65

50,0

65

50,0

130

87,2

Netekoč govor

64

52,0

59

48,0

123

82,6

Težave pri izreki posameznih glasov

11

39,3

17

60,7

28

18,8

Težave pri izreki več glasov

61

54,0

52

46,0

113

75,8

Težave na področju govora-

65

53,7

56

46,3

121

81,2

Jezikovne težave

68

51,5

64

48,5

132

88,6

Drugo

9

64,3

5

35,7

14

9,4

požiranjem

nenatančen govor

Graf 7: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na prisotnost posameznih
težav (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) povezanih s sluhom, govorom in jezikom
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Med vsemi v vprašalniku navedenimi težavami, povezanimi s sluhom, govorom in jezikom,
so po mnenju/oceni staršev/skrbnikov v največjem deležu (tabela 10 in graf 7) izražene
jezikovne težave (132 oseb – 88,6 %), sledijo: zapoznel govor (130 oseb – 87,2 %), pogosti
prehladi (124 oseb – 83,2 %), netekoč govor (123 oseb – 82,6 %), težave z dihanjem skozi
nos (122 oseb – 81,9 %), težave na področju govora (nenatančen govor) ( 121 oseb – 81,2 %).
Te težave so izražene skoraj v enaki meri. V primerljivem deležu so zastopane težave pri
izreki več glasov (113 oseb – 75,8 %) in nepravilno izraščeni zobje (105 oseb – 70,5 %) ter
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem (80 oseb – 53,7 %) in pogosta vnetja srednjega
ušesa (78 oseb – 52,3 %). V najmanjši meri so izražene hripavost (24 oseb – 16,1 %), težave
pri izreki posameznih glasov (28 oseb – 18,8 %) in drugo (14 oseb – 9,4 %).
Jezikovne težave, ki so izražene v največjem deležu, zajemajo težave z razumevanjem
povedanega ali izražanjem, manjši besedni zaklad, izražanje v kratkih stavkih in z veliko
slovničnimi napakami. Prav znatno zožen besedni zaklad in izrazite težave pri slovnici pa
med drugim spremljajo osebe z DS tudi v odraslosti (Kumin, 2003 itd.).
d) Težave v komunikaciji v znanih in neznanih situacijah
Tabela 11: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) komunikaciji v znanih situacijah
Moški
f
f%

Spol
Ženski
f
f%

Težave v komunikaciji v
znanih situacijah
NE

27

36,0

32

43,2

59

39,6

DA
DELNO
Skupaj

18
30
75

24,0
40,0
100,0

16
26
74

21,6
35,1
100,0

34
56
149

22,8
37,6
100,0

Skupaj
f
f%

Tabela 12: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) v komunikaciji v neznanih situacijah
Spol
Težave v komunikaciji v
neznanih situacijah

Ženski

Moški

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

NE

12

16,0

20

27,0

32

21,5

DA

46

61,3

32

43,2

78

52,3

DELNO

17

22,7

22

29,7

39

26,2

Skupaj

75

100,0

74

100,0

149

100,0

Primerjava tabel 11 in 12 ter grafov 8 in 9 kaže, da ima po mnenju/oceni staršev/skrbnikov
več odraslih oseb z DS težave v komunikaciji v neznanih (78 oseb – 52,3 %) kot v znanih
situacijah (34 oseb – 22,8 %). Tudi če združimo odgovora »da« in »delno«, je delež tistih, ki
imajo težave, večji. V neznanih situacijah znaša delež 117 oseb – 78,5 %, v znanih pa je delež
90 oseb – 60,4 %. Tak rezultat je smiseln in pričakovan, saj se zaradi slabše razumljivosti
govora te osebe zanesljivo lažje znajdejo v znanih situacijah, poznanem okolju z ljudmi, ki jih
poznajo, kot pa v neznanem okolju z neznanci.
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Iz tabel 11 in 12 lahko tudi razberemo, da je delež žensk, ki nimajo težav v komunikaciji tako
v znanih kot neznanih situacijah, v primerjavi z moškimi večji. Delež žensk, ki imajo težave v
komunikaciji tako v znanih kot neznanih situacijah, pa je v primerjavi z moškimi manjši.
To lahko povežemo z ugotovitvami (Määttä idr., 2006), da je za ženske z DS značilen
razvitejši govorjeni jezik kot za moške z DS.

Graf 8: Frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav v komunikaciji (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) v znanih situacijah

Graf 9: Frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav v komunikaciji (po mnenju/oceni
staršev/skrbnikov) v neznanih situacijah

4.2 Prikaz podatkov vzorca po odvisnih spremenljivkah
Za merjenje razumljivosti govora smo uporabili prirejeno lestvico ICS. Sestavljena je iz
sedmih postavk, ki v našem primeru predstavljajo odvisne spremenljivke:
1. Ali vi (starši/skrbniki) razumete govor svojega otroka/varovanca?
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2. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka/varovanca (npr. sestra, brat, stari
starši)?
3. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka/varovanca (npr. teta, stric,
sestrična, bratranec)?
4. Ali otrokovi/varovančevi prijatelji/sošolci razumejo govor vašega otroka/varovanca?
5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka/varovanca?
6. Ali otrokovi/varovančevi učitelji/varuhi/mentorji razumejo govor vašega otroka/
varovanca?
7. Ali druge otroku/varovancu neznane osebe razumejo govor vašega otroka/varovanca?
Starši/skrbniki so na zgornjih sedem postavk, ki se nanašajo na to, kako je govor njihovega
otroka/varovanca razumljiv različnim komunikacijskim partnerjem, izbirali odgovore na
petstopenjski lestvici (Likertova lestvica, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 –
pogosto, 5 – vedno).
Kompozitna spremenljivka »razumljivost govora« (skupni seštevek, dosežen na lestvici ICS)
je izračunana kot seštevek vseh sedmih postavk (tabela 13).
Tabela 13: Opisna statistika kompozitne spremenljivke »razumljivost govora«
Razumljivost govora
Artim. sredina

Stat.

Stat. napaka

25,93

,468

95 % interval zaupanja za Spodnja meja
aritm. sredino
Zgornja meja
Varianca

26,85
32,582

Mediana
Modus

26,00
35

Standardni odklon
Minimum

5,708
12

Maksimum

25,00

35

Koef. asimetrije
Koef. sploščenosti

-,101
-,648

,199
,395

Skupni seštevek vseh sedmih postavk se giblje med 7 (min. – če bi starši/skrbniki v vseh
postavkah odgovorili z 1 – nikoli) in 35 (maks. – če bi starši/skrbniki v vseh postavkah
odgovorili s 5 – vedno). Višja vrednost kompozitne spremenljivke pomeni večjo razumljivost
govora otroka/varovanca in obratno (nižja vrednost pomeni manjšo razumljivost).
Aritmetična sredina nove kompozitne spremenljivke je 25,93 s standardnim odklonom 5,708.
Mediana (vzorec razdeli po velikosti na dva enaka dela) je 26, modus (vrednost, ki se pojavi
najpogosteje) 35 (pojavi se 19-krat, kar je samo za 1-krat več kot pri seštevku 28) je tudi
najvišja vrednost spremenljivke. Najnižja vrednost je 12, koef. asimetrije je -0,101, koef.
sploščenosti pa -0,648. Razberemo, da je bil najmanjši seštevek vseh sedmih postavk 12,
najvišji pa 35. S koeficientom asimetrije (razlika med aritmetično sredino in modusom,
deljena s standardnim odklonom oz. razlika med aritmetično sredino in mediano, deljena s
standardnim odklonom) preverjamo porazdelitev spremenljivke, ki je v našem primeru -0,101,
torej manjša od 0, kar pomeni, da gre za negativno asimetrijo (asimetrija v levo). Torej ne
moremo govoriti o normalni porazdelitvi. S koeficientom sploščenosti preverjamo, ali je
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spremenljivka koničasta (če je vrednost koeficienta večja od 0). Naš izračun pokaže vrednost
-0,648 (manjša od 0), kar nakazuje na manjšo oz. nenormalno sploščenost (porazdelitev je
bolj sploščena).
a) Prikaz stopnje razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje
Tabela 14: Stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje – (M)
aritmetična sredina, (SD) standardni odklon, (min.) najnižja in (maks.) najvišja
Komunikacijski partnerji

M

SD

min

maks

Starši/skrbniki
Ožji člani družine
Člani razširjene družine
Prijatelji/Sošolci
Drugi znanci
Učitelji/varuhi/mentorji
Druge neznane osebe

4,42
4,11
3,66
3,66
3,19
3,95
2,94

,670
,847
,936
,936
1,105
,825
1,140

2
2
1
2
1
2
1

5
5
5
5
5
5
5

Pridobljeni rezultati (tabela 14 in graf 10) na vzorcu 149 odraslih oseb z DS kažejo, da so
otroci/varovanci po mnenju/oceni staršev/skrbnikov bolj razumljivi komunikacijskim
partnerjem, ki so jim bližji (preživijo z njimi več časa), kot pa tistim, s katerimi so le redko v
stiku. Tako so odrasle osebe z DS najbolj razumljive staršem/skrbnikom (M 4,42, najmanjši
SD 0,670), sledijo ožji člani družine (M 4,11), člani razširjen družine in prijatelji/sošolci (M
3,66), učitelji/varuhi/mentorji (M 3,95), drugi znanci (M 3,19), najmanj pa jih razumejo druge
neznane osebe (M 2,94, največji SD 1,140).
Takšna razporeditev je bila tudi pričakovana, predvsem pri komunikacijskih partnerjih, ki
otroka/varovanca najboljše oz. najslabše razumejo. Tudi drugi raziskovalci so v svojih
raziskavah ugotovili, da se stopnja razumljivosti govora manjša s slabšim poznavanjem
govorca (npr. Kogovšek in Ozbič, 2013; Hopf, McLeod in McDonagh, 2016).

Starši/
skrbniki

Ožji člani
Člani
družine
razširjene
družine

Prijatelji/
sošolci

Drugi
znanci

Učitelji/ Neznane
varuhi/
osebe
mentorji

Komunikacijski partnerji

Graf 10: Stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje
72

Podatki v tabeli 15 kažejo, da starši/skrbniki svoje otroke/varovance zelo dobro razumejo. 77
(51,7 %) jih je odgovorilo z vedno in 59 (39,6 %) s pogosto. Le 12 (8,1 %) jih je odgovorilo z
včasih in le 1 (0,7 %) z redko. Tudi ožjim družinskim članom je govor otrok/varovancev
razumljiv vedno v 37,6 % ali pogosto v 39,6 %. Sledijo učitelji/varuhi/mentorji, ki vedno
razumejo govor otrok/varovancev v 25,5 % in pogosto v 50,3 %, prijatelji/sošolci, ki
razumejo njihov govor vedno v 19,5 % in pogosto v 39,6 % ter člani razširjene družine, ki
njihov govor razumejo vedno v 20,8 % in pogosto v 34,9 %.
Najmanj so otroci/varovanci razumljivi drugim neznanim osebam (vedno 12,8 %, pogosto
16,8 %) in drugim znancem (vedno 14,1 %, pogosto 24,2 %). Nikoli ni drugim neznanim
osebam razumljivih 10 otrok/varovancev, drugim znancem 8 otrok/varovancev in članom
razširjene družine 1 otrok/varovanec. Razberemo tudi, da starši/skrbniki svoje
otroke/varovance vedno (51,7 %) razumejo več kot štirikrat pogosteje kot druge neznane
osebe (12,8 %).
Tabela 15: Frekvence in strukturni odstotki glede na odgovore staršev/skrbnikov po
postavkah lestvice ICS
1

2

3

4

5

Komunikacijski partnerji

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Starši/skrbniki

0

0,0

1

0,7

12

8,1

59

39,6

77

51,7

Ožji družinski člani

0

0,0

6

4,0

28

18,8

59

39,6

56

37,6

Člani razširjene družine

1

0,7

14

9,4

51

34,2

52

34,9

31

20,8

Prijatelji/sošolci

0

0,0

19

12,8

42

28,2

59

39,6

29

19,5

Drugi znanci

8

5,4

34

22,8

50

33,6

36

24,2

21

14,1

Učitelji/varuhi/mentorji

0

0,0

9

6,0

27

18,1

75

50,3

38

25,5

Druge neznane osebe

10

6,7

52

34,9

43

28,9

25

16,8

19

12,8

b) Histogram kompozitne spremenljivke – razumljivost govora
Iz histograma (graf 11) vidimo, da zelo izstopa število odraslih oseb z DS z vrednostjo
kompozitne spremenljivke 35 in 28, zato ne moremo govoriti o normalni porazdelitvi.
Nenormalnost porazdelitve dokazuje tudi Kolmogorov-Smirnov test (tabela 17), zato bodo pri
preverjanju hipotez uporabljene neparametrične metode.

Graf 11: Histogram kompozitne spremenljivke – razumljivost govora
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c) Število doseženih točk na lestvici ICS (moški, ženske, skupaj)
Iz tabele 16 razberemo, da je bilo najmanjše število skupnega seštevka točk na lestvici ICS 12,
najvišje pa 35. Prav tako vidimo, da je modus (Mo) 35, ki se pojavi 19-krat, blizu vrednostima
28 (18-krat) in 22 (13-krat).
Tabela 16: Število doseženih točk na lestvici ICS (min., maks.)
Spol
Ženski

Moški

Število doseženih točk na
lestvici ICS
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Skupaj

f
0
0
1
1
1
1
2
5
4
2
5
4
2
5
6
9
6
5
5
0
2
1
1
7
75

f%
0,0
0,0
1,3
1,3
1,3
1,3
2,7
6,7
5,3
2,7
6,7
5,3
2,7
6,7
8,0
12,0
8,0
6,7
6,7
0,0
2,7
1,3
1,3
9,3
100,0

f
1
1
1
0
1
2
3
1
3
4
8
2
3
6
0
2
12
3
1
3
1
3
1
12
74

Skupaj

f%
1,4
1,4
1,4
0,0
1,4
2,7
4,1
1,4
4,1
5,4
10,8
2,7
4,1
8,1
0,0
2,7
16,2
4,1
1,4
4,1
1,4
4,1
1,4
16,2
100,0

f
1
1
2
1
2
3
5
6
7
6
13
6
5
11
6
11
18
8
6
3
3
4
2
19
149

f%
0,7
0,7
1,3
0,7
1,3
2,0
3,4
4,0
4,7
4,0
8,7
4,0
3,4
7,4
4,0
7,4
12,1
5,4
4,0
2,0
2,0
2,7
1,3
12,8
100,0

Tabela 17: Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve
Kolmogorov-Smirnov test
z

df

p

Shapiro-Wilkov test
z

df

Razumljivost govora
,072
149
,060
,967
149
(statistična vrednost – z, stopnja prostosti – df, stopnja tveganja – p)

p
,001

Tabela 18: Cronbachov koeficient zanesljivosti za Lestvico razumljivosti govora v
vsakdanjem življenju
Cronbachov

Cronbachov koeficient na

koeficient

standardiziranih postavkah

Št. postavk

,948

,951

7
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Vrednost Cronbachovega koeficienta 0,951 kaže na visoko zanesljivost merskega instrumenta
(je večja od 0,9). Zanesljivost je podobna, kot v drugih raziskavah v katerih je bila
uporabljena lestvica ICS npr.:
– raziskava McLeod, Harrison in McCormack (2012) v kateri so avtorice navedle vrednost
Cronbachovega koeficienta 0,93;
– raziskava Kogovšek in Ozbič (2013) v kateri sta uporabili ICS lestvico v pilotski študiji na
vzorcu 104 otrok, starih 1,5 do 7 let, vrednost Cronbachovega koeficienta je znašala 0,926;
– raziskave v diplomskih nalogah: Dolinar (2014) – α je 0,949; Ivetac (2014) – α je 0,962;
Ravnikar – α je 0,979;
– raziskava Hopf, McLeod in McDonagh na avstralski univerzi (2016), lestvico ICS so
uporabili v večjezični državi Fidži (v jezikih: standardni Fidži, Fidži Hindi, Fidži angleščina
in narečni Fidži). Cronbachov koeficient za ICS – ML (main language-glavni jezik) je 0,83 in
ICS – Fidži angleščina FE je 0,79.
V vseh navedenih raziskavah je bila potrjena visoka zaneljivost tega merskega instrumenta.

4.3 Prikaz podatkov razumljivosti govora glede na neodvisne spremenljivke
a) Razumljivost govora glede na spol
Tabela 19: Razumljivost govora glede na spol
M razumljivosti (maks=35)

M povprečja razumljivosti (maks=5)

Moški

25,71

3,6724

Ženski

26,15

3,7355

Skupaj

25,93

3,7037

Spol

M razumljivosti pomeni povprečno vrednost točk doseženih na lestvici ICS, M povprečja
razumljivosti pa povprečno vrednost stopnje razumljivosti.
Iz tabele 19 in grafa 12 lahko razberemo, da je pri odraslih osebah z DS:
– M razumljivosti pri moških 25,71, ženskah 26,15 in v celotnem vzorcu 25,93;
– M povprečja razumljivosti pri moških 3,6724, ženskah 3,7355 in v celotnem vzorcu 3,7037.
V govorni razumljivosti med moškimi in ženskami glede na rezultat ni bistvene razlike.

Graf 12: Razumljivost govora glede na spol (M razumljivosti)
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b) Razumljivost govora glede na spol in starostno skupino
Tabela 20: Razumljivost govora glede na spol in starostno skupino
Starostna
skupina

Razumljivost (M) (maks=35)
Spol
Moški
Ženski

18–30

26,97

26,57

31–40

24,62

25,81

41–50

24,50

26,91

nad 50

22,25

19,00

Tabela 20 in graf 13 prikazujeta stopnjo razumljivosti govora (povprečje vseh doseženih točk
na lestvici ICS glede na spol in starostno skupino celotnega vzorca). Podatki kažejo, da je v
starostni skupini 18–30 govorna razumljivost moških (26,97) in žensk (26,57) primerljiva. V
starostnih skupinah 31–40 (moški 24,62, ženske 25,81) in 41–50 (moški 24,50, ženske 26,91)
je govorna razumljivost žensk boljša. Pri zadnji starostni skupini, nad 50 let, pa je boljša
govorna razumljivost moških 22,25 (ženske 19,00).
Na slabšo govorno razumljivost nasploh imajo v tej starostni skupini vpliv tudi bolezni
značilne za osebe z DS po petdesetem letu starosti npr. demenca, Alzheimerjeva bolezen
(Martin idr., 2009).

Graf 13: Razumljivost govora glede na spol in starostno skupino
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c) Razumljivost govora glede na starostno skupino (celoten vzorec)
Tabela 21: Razumljivost govora glede na starostno skupino (N–število vzorca, M–
povprečna vrednost, SD –standardni odklon, min.–minimum, maks.–maksimum)
Starostna
skupina

N

M

SD

Min

Maks

18–30
31–40
41–50
nad 50
Skupaj

74
50
19
6
149

26,78
25,24
25,89
21,17
25,93

5,619
5,819
5,476
4,579
5,708

14
12
19
13
12

35
35
35
25
35

Iz tabele 21 in grafa 14 razberemo, da je povprečna govorna razumljivost po posameznih
starostnih skupinah: 18–30 je 26,78; 31–40 je 25,24; 41–50 je 25,89 in nad 50 je 21,17.
Najnižja je govorna razumljivost v zadnji starostni skupini, nad 50 let. Maksimalna vrednost
je v prvih treh starostnih skupinah 35, v zadnji pa le 25, najnižja minimalna vrednost, 12, pa
je v starostni skupini 31–40 let.

Graf 14: Razumljivost govora glede na starostno skupino (M razumljivosti)
d) Razumljivost govora glede na stopnjo MDR
Tabela 22: Razumljivost govora glede na stopnjo MDR
M razumljivosti (maks=35)

M povprečja razumljivosti (maks=5)

Spol

Spol

Stopnja MDR

Moški

Ženski

Skupaj

Moški

Ženski

Skupaj

Lažja MDR

29,43

31,00

30,35

4,2041

4,4286

4,3361

Zmerna MDR

26,11

26,11

26,11

3,7296

3,7302

3,7299

Težja MDR

21,67

21,50

21,59

3,0952

3,0714

3,0844

Skupaj

25,71

26,15

25,93

3,6724

3,7355

3,7037

77

Iz podatkov (tabela 22 in graf 15) razberemo, da se govorna razumljivost odraslih oseb z DS
manjša z višanjem stopnje MDR. Najbolj razumljiv je govor oseb z lažjo MDR, najmanj pa
oseb s težjo MDR.
To velja tako za moške, ženske kot tudi za združen celoten vzorec. Tako je pri:
– lažji MDR – za moške je M razumljivosti 29,43, M povprečja razumljivosti 4,2041; za
ženske je M razumljivosti 31,00, M povprečja razumljivosti 4,4286; za celotni vzorec je M
razumljivosti 30,35, M povprečja razumljivosti pa 4,3361;
– zmerni MDR – za moške je M razumljivosti 26,11, M povprečja razumljivosti 3,7296; za
ženske je M razumljivosti 26,11, M povprečja razumljivosti 3,7302; za celotni vzorec je M
razumljivosti 26,11 M povprečja razumljivosti 3,7299;
– težji MDR – za moške je M razumljivosti 21,67, M povprečja razumljivosti 3,0952; za
ženske je M razumljivosti 21,50, M povprečja razumljivosti 3,0714 in za celotni vzorec je M
razumljivosti 21,59, M povprečja razumljivosti 3,0844.
Takšni rezultati so bili pričakovani, saj so z višanjem stopnje MDR zaradi večanja kognitivnih
ovir običajno težave na področju govora in jezika tudi močneje izražene.

Graf 15: Razumljivost govora glede na stopnjo MDR
e) Razumljivost govora glede na obiskovanje logopeda
Tabela 23: Razumljivost govora glede na obiskovanje logopeda
Obiskovanje logopeda
NE
DA

M razumljivost
(maks=35)
26,18
24,06

M povprečja
razumljivosti (maks=5)
3,7405
3,4365

Od 149 odraslih oseb z DS vključenih v raziskavo jih le 18 (tabela 7) obiskuje logopeda. Pri
teh sta tako M razumljivosti (24,06) kot tudi M povprečja razumljivosti (3,4365) nižja kot pri
tistih, ki logopeda ne obiskujejo (M razumljivosti 26,18; M povprečja razumljivosti 3,7405).
Iz tega lahko sklepamo, da obiskujejo logopeda le tiste osebe, pri katerih so težave bolj
kompleksne in izrazite (tabela 23).
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Za natančnejše podatke bi moralo biti razmerje v vzorcu med tistimi, ki obiskujejo logopeda
in tistimi, ki ga ne, bolj primerljivo.
f) Razumljivost govora glede na prisotnost naglušnosti in gluhote
Tabela 24: Razumljivost govora glede na prisotnost naglušnosti/gluhote
M razumljivosti (maks=35)

M povprečja razumljivosti (maks=5)

Naglušnost,
gluhota
NE

Moški

Ženski

Skupaj

Moški

Ženski

Skupaj

29,78

28,57

29,08

4,2540

4,0811

4,1540

DA

23,42

23,73

23,55

3,3452

3,3900

3,3647

Skupaj

25,71

26,15

25,93

3,6724

3,7355

3,7037

Spol

Spol

V tabeli 10 vidimo, da ima težave zaradi naglušnosti/gluhote 48 moških in 37 žensk, torej
skupaj 85 oseb, kar je glede na celoten vzorec 57,0 %. Iz tabele 24 pa je razvidno, da imajo
osebe s težavami zaradi naglušnosti/gluhote slabše razumljiv govor kot osebe brez teh težav.
To velja tako za ženske, moške kot tudi celoten vzorec.
Podatki kažejo, da sta pri osebah, ki imajo težave z naglušnostjo/gluhoto, M razumljivosti
(moški 23,42, ženske 23,73, skupaj 23,55) in M povprečja razumljivosti (moški 3,3452,
ženske 3,3900, skupaj 3,3647) nižja kot pri osebah brez teh težav, pri katerih je M
razumljivosti (moški 29,78, ženske 28,57, skupaj 29,08) in M povprečja razumljivosti (moški
4,2540, ženske 4,0811, skupaj 4,1540). Razlika je opazna in znaša pri povprečni vrednosti
seštevka točk, okrog 5 točk.
Tak rezultat je bil pričakovan, saj težave povezane s sluhom zelo vplivajo na sam razvoj
govora, posledično pa tudi na govorno razumljivost. Roberts idr. (2007) navajajo, da so
težave s sluhom prisotne pri 2/3 oseb z DS (66,6 %). Naš rezultat se je temu deležu zelo
približal.
g) Razumljivost govora glede na prisotnost težav, povezanih s sluhom, govorom in
jezikom
Tabela 25: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) prisotnost
težav, povezanih s sluhom, govorom in jezikom

Prisotnost težav
NE
DA
DELNO
Skupaj

M razumljivosti (maks=35)

M povprečja razumljivosti (maks=5)

Moški

Spol
Ženski

Skupaj

Moški

Spol
Ženski

Skupaj

33,50
23,87
27,84
25,71

34,71
22,54
28,22
26,15

34,27
23,30
28,05
25,93

4,7857
3,4099
3,9771
3,6724

4,9592
3,2204
4,0312
3,7355

4,8961
3,3280
4,0075
3,7037

Iz tabele 25 in grafa 16 razberemo, da so govorno najbolj razumljive osebe, ki nimajo težav,
povezanih s sluhom, govorom in jezikom (M moški 33,5, ženske 34,71, skupaj 34,27), sledijo
osebe, ki imajo delne težave na tem področju (M moški 27,84, ženske 28,22, skupaj 28,05),
najmanj pa so razumljive osebe s težavami na področju sluha, govora in jezika (M moški
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23,87, ženske 22,54, skupaj 23,30). To velja za ženske, moške in za celoten vzorec tako za M
razumljivosti kot M povprečja razumljivosti. Rezultat se sklada z našimi pričakovanji.
Na razumljivost govora pomembno vplivajo težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom,
kar navaja tudi več avtorjev (Buckley in Le Prevost, 2002; Kumin, 2003; Roberts idr., 2007
itd.). Navedene težave se med seboj tudi prepletajo. Sluh je najpomembnejši kontrolni
mehanizem za uravnavanje glasu in govora (Hočevar Boltežar, 2010) in je zato pomemben za
govorno-jezikovni razvoj. Prevladuje prevodna naglušnost, za katero so najpogostejši vzrok
vnetja srednjega ušesa. Vpliva tako na slušno zavedanje, kot tudi na spretnost poslušanja
(Kumin, 2003). Zaradi prevodne naglušnosti so prisotne težave pri slušni diskriminaciji, kar
naj bi bilo povezano s težavami fonološke zanke. Pogosta vnetja srednjega ušesa vplivajo tudi
na fonološki razvoj (Buckley in Le Prevost, 2002). Pogosti prehladi vplivajo na težave z
dihanjem skozi nos in zato pogosto prevladuje dihanje skozi usta (Wilken, 2012), kar vpliva
na težave pri artikulaciji.
Prav tako vplivajo na motnje izreke tudi spremembe na orofacialnem področju in hipotonično
pogojene motorične pomanjkljivosti (nepravilna rast zob, majhna ustna votlina, visoko in
ozko trdo nebo, slabša gibljivost jezika itd.) (Kumin, 2003; Wilken, 2012). Tudi hipotonija
orofacialnega področja oteži sesanje, požiranje in artikulacijo (Vuković idr., 2008).
Na jezikovne sposobnosti pa vplivajo njihove slabše kognitivne zmožnosti (oslabljena
sposobnost slušnega spomina, slabše jezikovno razumevanje, izreka je močno poenostavljena,
upočasnjen je fonološki razvoj, govoriti začnejo z velikim zaostankom in počasneje širijo
besedni zaklad) (Martin idr., 2009).

Graf 16: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) prisotnost težav,
povezanih s sluhom, govorom in jezikom
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h) Razumljivost govora glede na posamezno vrsto težav, povezanih s sluhom,
govorom in jezikom
Tabela 26: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) posamezno
vrsto težav, povezanih s sluhom, govorom in jezikom
Posamezna vrsta težava

N

Pogosta vnetja srednjega ušesa
Pogosti prehladi
Naglušnost, gluhota
Težave s sesanjem, žvečenjem,
požiranjem
Težave z dihanjem skozi nos
Nepravilno izraščeni zobje
Hripavost
Zapoznel govor
Netekoč govor
Težave pri izreki posameznih
glasov
Težave pri izreki več glasov
Težave na področju govora –
nenatančen govor
Jezikovne težave
Drugo

78
124
85
80

23,18
25,40
23,55
23,96

5,237
5,378
4,717
5,700

13
12
14
12

35
35
35
35

M povprečja
razumljivosti
(maks=5)
3,3114
3,6286
3,3643
3,4229

122
105
24
130
123
28

24,97
24,45
25,22
24,63
24,54
31,68

5,338
5,065
5,580
5,109
5,087
3,702

12
12
14
12
12
22

35
35
35
35
35
35

3,5671
3,4929
3,6029
3,5186
3,5057
4,5257

113
121

23,99
24,35

4,850
4,951

12
12

35
35

3,4271
3,4786

132
14

24,93
24,98

5,210
5,360

12
14

35
35

3,5614
3,5686

M razumljivosti
(maks=323,185)

SD

Min

Maks

Najmanj na govorno razumljivost vplivajo težave pri izreki posameznih glasov (M 31,68),
pogosti prehladi (M 25,40) in hripavost (M 25,22), najbolj pa naglušnost/gluhota (M 23,55),
pogosta vnetja srednjega ušesa (M 23,18), težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem (M
23,96) in težave pri izreki več glasov (M 23,99).
Pri vseh posameznih vrstah težav je maksimum doseženih točk na ICS lestvici 35, minimum
pa je pri večini 12, razen pri pogostih vnetjih srednjega ušesa (13), naglušnosti/gluhoti,
hripavosti, drugem (14) in težavah pri izreki posameznih glasov (22). Pri zadnjem ta razlika
tudi najbolj izstopa. To odstopanje je lahko povezano s tem, da ta težava najmanj vpliva na
govorno razumljivost.
i) Razumljivost govora glede na govorno in jezikovno motnjo
Govorna motnja vključuje: hripavost, netekoč govor (jecljanje, brbotanje, zatikanje,
prepočasen govor itd.), težave pri izreki posameznih glasov (/r/ ali /s/ ali /š/ itd.) in težave pri
izreki več glasov(/s/, /c/, /z/ in/ali /š/, /č/, /ž/ ali /g/ in /k/ ali /r/ in /l/ itd.)
Jezikovna motnja vključuje: težave na področju govora – nenatančen govor (krajšanje besede,
zamenjevanje glasov z drugimi glasovi (npr. roka – loka), izpuščanje glasov (npr. roka – oka),
zamenjava zlogov, izpuščanje zlogov itd.) in jezikovne težave (težave z razumevanjem
povedanega ali izražanjem, manjši besedni zaklad, veliko slovničnih napak, izražanje v
kratkih stavkih).
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Tabela 27: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) govorno in
jezikovno motnjo
Spol

Govorna motnja
Jezikovna motnja

Ženski

Moški

Vrsta motnje

Skupaj

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

73

25,53

5,199

70

25,64

5,944

143

25,59

5,557

69

25,10

4,944

64

24,91

5,625

133

25,01

5,264

Podatki v tabeli 27 kažejo, da ni bistvene razlike v povprečni vrednosti razumljivosti pri
odraslih osebah z DS med tistimi z govorno motnjo in tistimi z jezikovno motnjo (pri govorni
motnji je višja za manj kot eno točko). To velja tako za moške, ženske kot tudi za celoten
vzorec. Pri moških je pri govorni motnji povprečna vrednost razumljivosti 25,53, pri
jezikovni 25,10, pri ženskah je pri govorni motnji povprečna vrednost razumljivosti 25,64, pri
jezikovni 24,91 in glede na celoten vzorec je pri govorni motnji povprečna vrednost
razumljivosti 25,59, pri jezikovni 25,01.
Tako mala razlika v razumljivosti je lahko zato, ker imajo dejansko vse odrasle osebe z DS
obe motnji (govorno in jezikovno), čeprav iz odgovorov staršev po njihovi subjektivni oceni
izhaja, da 10 oseb z govorno motnjo nima jezikovne oz. je le-ti niso zaznale.
j) Razumljivost govora glede na težave v komunikaciji v znanih in neznanih
situacijah
Tabela 28: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) težave v
komunikaciji v znanih situacijah
M razumljivosti(maks=35)

M povprečja razumljivosti(maks=5)

Težave v
komunikaciji v
znanih situacijah

Moški

Ženski

Skupaj

Moški

Ženski

Skupaj

NE
DA
DELNO
Skupaj

29,93
20,11
25,27
25,10

31,25
18,56
24,54
24,78

30,64
19,38
24,93
25,31

4,2751
2,8730
3,6095
3,5858

4,4643
2,6518
3,5055
3,5405

4,3777
2,7689
3,5612
3,5692

Spol

Spol
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Graf 17: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) težave v
komunikaciji v znanih situacijah
Primerjava tabele 28 in grafa 17 s tabelo 29 in grafom 18 kaže, da je govorna razumljivost
oseb, ki imajo težave v komunikaciji v znanih situacijah (moški 20,11, ženske 18,56 in cel
vzorec 19,38), slabša kot pri osebah, ki imajo težave v komunikaciji v neznanih situacijah
(moški 23,24, ženske 21,53 in cel vzorec 22,54). Prav tako je tudi pri osebah, ki nimajo težav
(moški 29,93, ženske 31,25 in cel vzorec 30,64) oz. imajo delne težave (moški 25,27, ženske
24,54 in cel vzorec 24,93), v komunikaciji v znanih situacijah govorna razumljivost slabša kot
pri osebah, ki nimajo težav (moški 33,33, ženske 32,55 in cel vzorec 32,84) oz. imajo delne
težave (moški 27,00, ženske 27,05 in cel vzorec 27,03) v komunikaciji v neznanih situacijah.
Taki rezultati so bili pričakovani in so smiselni, saj se v znanih situacijah, domačem okolju
težave v komunikaciji glede na razumljivost govora otroka/varovanca izrazijo oz. zaznajo
kasneje kot v neznanem okolju. Potrebna je še slabša govorna razumljivost, da pride pri
osebah, ki otroka/varovanca najbolje poznajo oz. so z njim največ v stiku do težav v
komunikaciji. Le-ti najboljše poznajo njegov govor in ga tudi najlažje razumejo.
Tabela 29: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) težave v
komunikaciji v neznanih situacijah
M razumljivosti (maks=35)

M povprečja razumljivosti (maks=5)

Spol

Spol

Težave v
komunikaciji v
neznanih situacijah

Moški

Ženski

Skupaj

Moški

Ženski

Skupaj

NE
DA
DELNO
Skupaj

33,33
23,24
27,00
27,85

32,55
21,53
27,05
27,04

32,84
22,54
27,03
27,47

4,7619
3,3199
3,8571
3,9796

4,6500
3,0759
3,8636
3,8631

4,6920
3,2198
3,8608
3,9242
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Graf 18: Razumljivost govora glede na (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) težave v
komunikaciji v neznanih situacijah
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4.4 Preverjanje hipotez
4.4.1 Hipoteza 1
Prva hipoteza se glasi: Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v razumljivosti govora.
Tabela 30: Razumljivost govora glede na spol
M razumljivosti

Razumljivost

Spol

N

(maks=35)

SD

Moški

75

25,71

5,258

Ženski

74

26,15

6,159

Tabela 31: Kolmogorov-Smirnov test (posebej za moške in posebej za ženske)
Kolmogorov-Smirnov test
spol
Število doseženih točk na Moški
ICS lestvici
Ženski

z

df

p

,082

75

,200

,105

74

,044

(statistična vrednost – z, stopnja prostosti – df, stopnja tveganja – p)
Tabela 32: Testna statistika – Mann-Whitney U test
Razumljivost
Mann-Whitney U

2633,500

z

-,539

p

,590

Iz podatkov v tabeli 30 razberemo, da je povprečna vrednost razumljivosti (povprečje točk
doseženih na ICS lestvici) za moške 25,71, za ženske pa 26,15, kar kaže, da med spoloma ni
velikih odstopanj v razumljivosti govora (le za 0,44 točke).
Izračunali smo Kolmogorov-Smirnov test posebej za moške in posebej za ženske. Iz dobljenih
podatkov (tabela 31) izhaja, da pri ženskem spolu ni normalne porazdelitve, zato smo za
ugotavljanje, ali se govorna razumljivost moških statistično pomembno razlikuje od govorne
razumljivosti žensk, uporabili neparametrični Mann-Whitney U test.
Tudi Mann-Whitney U test, je potrdil, da ni statistično pomembnih razlik v razumljivosti
govora med spoloma. Stopnja statistične pomembnosti oz. tveganje za potrditev predpostavke
o obstoju razlik med govorno razumljivostjo moških in žensk je preveliko (0,590).
V razumljivosti med spoloma nismo ugotovili statistično pomembnih razlik, zato lahko prvo
hipotezo potrdimo.
H1 potrdimo
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4.4.2 Hipoteza 2
Druga hipoteza se glasi: Težave na področju sluha, govora in jezika (pogosta vnetja srednjega
ušesa, naglušnost, gluhota, hripavost, težave pri izreki posameznih ali več glasov itd.) so
statistično pomembno povezane z razumljivostjo govora odraslih oseb z DS.
Tabela 8: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav povezanih s sluhom,
govorom in jezikom
Spol
Moški
Prisotnost težav
NE
DA
DELNO
Skupaj

f
4
46
25
75

Ženski

f%
5,3%
61,3%
33,3%
100,0%

f
7
35
32
74

Skupaj

f%
9,5%
47,3%
43,2%
100,0%

f
11
81
57
149

f%
7,4%
54,4%
38,3%
100,0%

Tabela 25: Razumljivost govora glede na prisotnost težav povezanih s sluhom govorom in
jezikom

Prisotnost težav
NE
DA
DELNO
Skupaj

M razumljivosti (maks=35)
Spol
Moški
Ženski
Skupaj
33,50
34,71
34,27
23,87
22,54
23,30
27,84
28,22
28,05
25,71
26,15
25,93

M povprečja razumljivosti (maks=5)
Spol
Moški
Ženski
Skupaj
4,7857
4,9592
4,8961
3,4099
3,2204
3,3280
3,9771
4,0312
4,0075
3,6724
3,7355
3,7037

Tabela 33: Testna statistika – Eta koeficient
Razumljivost govora - odvisna sp.

η
,414

p
,000

V tabeli 8 so prikazani odgovori staršev/skrbnikov, glede prisotnosti težav, povezanih s
sluhom, govorom in jezikom. Tako vidimo, da ima omenjene težave 81 oseb (54,4 %), od
tega 46 moških (61,3 %) in 35 žensk (47,3 %), delno ima težave 57 oseb (38,3 %), od tega 25
moških (33,3 %) in 32 žensk (43,2 %), le 11 oseb (7,4 %) nima težav od tega 4 moški (5,3 %)
in 7 žensk (9,5 %). Delež oseb brez težav je zelo majhen.
Iz tabele 25 razberemo, da so najmanj razumljive prav osebe, ki imajo težave povezane s
sluhom, govorom in jezikom (M moški 23,87, ženske 22,54, skupaj 23,30), sledijo osebe, ki
imajo delne težave na tem področju (M moški 27,84, ženske 28,22, skupaj 28,05), najbolj pa
so razumljive osebe brez navedenih težav (M moški 33,5 ženske 34,71, skupaj 34,27).
Že iz teh podatkov je razvidno, da težave na področju sluha, govora in jezika vplivajo na
razumljivost govora, saj so najmanj razumljive prav osebe s težavami na tem področju.
Da bi ugotovili, ali so težave na področju sluha, govora in jezika statistično pomembno
povezane z razumljivostjo govora odraslih oseb z DS smo izračunali vrednost Eta koeficienta,
ki nam pove moč korelacije – vpliva ene spremenljivke na drugo.
Vrednosti za interpretacijo Eta vrednosti so: Eta = 0,14 (majhen vpliv); Eta = 0,36 (srednji
vpliv); Eta = 0,51 (velik vpliv).
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Naša izračunana vrednost parametra Eta = 0,414 je med vrednostima Eta = 0,36 (srednji
vpliv) in Eta = 0,51 (velik vpliv) in statistično torej pomeni srednji do velik vpliv
spremenljivke prisotnost težav na področju sluha, govora in jezika na odvisno spremenljivko
razumljivost govora. Ker gre za statistično pomemben vpliv, lahko hipotezo potrdimo.
Statistično pomemben vpliv spremenljivke prisotnost težav na področju sluha, govora in
jezika na odvisno spremenljivko razumljivost govora potrjuje tudi stopnja statistične
pomembnosti 0,000, ki je manjša od 0,05 (5 %).
H2 potrdimo

4.4.3 Hipoteza 3
Tretja hipoteza se glasi: Pri vseh odraslih osebah z DS z govorno motnjo je hkrati prisotna
tudi jezikovna motnja.
Tabela 27: Razumljivost govora glede na govorno in jezikovno motnjo
Spol
Ženski

Moški

Vrsta motnje
Govorna motnja
Jezikovna motnja

N
73
69

M
25,53
25,10

SD
5,199
4,944

N
70
64

Skupaj

M
25,64
24,91

SD
5,944
5,625

N
143
133

M
25,59
25,01

SD
5,557
5,264

Tabela 34: Povezanost govorne in jezikovne motnje

Govorna motnja

Neprisotna

Prisotna

Skupaj

f
% znotraj Govorna motnja
% znotraj Jezikovna
motnja
f
% znotraj Govorna motnja
% znotraj Jezikovna
motnja
f
% znotraj Govorna motnja
% znotraj Jezikovna
motnja

Jezikovna motnja
Neprisotna Prisotna
6
1
85,7%
14,3%
37,5%

0,8%

4,7%

10
7,0%

132
93,0%

142
100,0%

62,5%

99,2%

95,3%

16
10,7%

133
89,3%

149
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 35: Testna statistika – McNemar test
Jezikovna motnja & Govorna motnja
McNemar vrednost

7,363636

N
p

149
,012b

(število vzorca – N, stopnja tveganja – p)
b. Uporabljena binomska porazdelitev
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Skupaj
7
100,0%

v Excelu
V tabeli 27 je iz podatkov razvidno, da ima (po mnenju/oceni staršev/skrbnikov) več oseb
govorno (moški 73, ženske 70, skupaj 143) kot jezikovno motnjo (moški 69, ženske 64,
skupaj 133). Vidimo, da glede na odgovore staršev/skrbnikov nimajo vse odrasle osebe z DS
obeh motenj hkrati (10 oseb z govorno motnjo nima jezikovne).
Vse osebe z MDR imajo jezikovno motnjo (vsaj v semantiki, zaradi deficitov abstrakcije). Pri
odgovorih staršev/skrbnikov torej lahko sklepamo, da le-ti niso zaznali težav na področju
sintakse, leksike, morfologije in fonologije. Laiki lahko to le delno presojajo. Prav tako
starši/skrbniki ne morejo narediti natančne transkripcije, da bi lahko vedeli katere
artikulacijske težave so fonetsko-govorne oz. fonološko-jezikovne.
Hipotezo smo torej dokazovali na podlagi mnenja/ocene staršev skrbnikov. Rezultati zato
malo odstopajo od dognanj (da imajo vse osebe z MDR hkrati jezikovno in govorno motnjo),
odstopanje ni veliko le 6,7 % od celotnega vzorca (10 od 149 oseb). Govorne in jezikovne
motnje pa posledično vplivajo na govorno razumljivost teh oseb.
Z McNemarjevim testom testiramo, če je razlika, ki smo jo opazili (da nimajo vsi z eno
motnjo tudi druge), statistično značilna. To je razlika med z odebeljeno označenima % v
zgornji tabeli.
McNemarjev test je podal stopnjo statistične pomembnosti razlike, ki smo jo opazili in ki je
0,012 (manjša od 0,05), kar pomeni, da je razlika v odgovorih statistično značilna
(pomembna). Obstajajo razlike med skupinama (govorno in jezikovno motnjo). Torej, če so
razlike med jezikovno in govorno motnjo ne moremo reči, da imajo vse osebe obe motnji
hkrati, zato hipotezo zavrnemo.
H3 zavrnemo

4.4.4 Hipoteza 4
Četrta hipoteza se glasi: Težave s sluhom so prisotne pri več kot polovici odraslih oseb z DS.
Tabela 10: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na prisotnost posameznih težav, povezanih
s sluhom, govorom in jezikom

Posamezna težava
Pogosti prehladi
Pogosta vnetja srednjega ušesa

f
63
39

f%
50,8
50,0

Spol
Ženski
f
f%
61
49,2
39
50,0

Naglušnost, gluhota
Težave z dihanjem skozi nos
.
.
.

48
61

56,5
50,0

37
61

Moški

88

43,5
50,0

Skupaj
f
f%
124
83,2
78
52,3
85
122

57,0
81,9

Tabela 36: Testna statistika – Binomski test
Kategorija
Težave s sluhom DA
NE
Skupaj

N
85
64
149

Opazovano
,57
,43
1,00

Testirano
,51

p
,046

(število vzorca – N, stopnja tveganja – p)
V tabeli 10 so na podlagi odgovorov staršev o prisotnosti naglušnosti/gluhote pri njihovih
otrocih/varovancih vneseni podatki, iz katerih je razvidno, da ima težave s sluhom 85 oseb –
57,0 % (48 moških in 37 žensk) od skupaj 149 oseb, torej več kot polovica vseh oseb v vzorcu.
Težave s sluhom pa so tesno povezane z govorno razumljivostjo.
Za preveritev hipoteze smo naredili še binomski test in izračunali stopnjo statistične
pomembnosti. Glede na prisotnost težav s sluhom pri 85 osebah od skupno 149 oseb (64 jih
nima težav s sluhom) izračunano stopnjo statistične pomembnosti 0,046 lahko hipotezo
potrdimo.
H4 potrdimo

4.4.5 Hipoteza 5
Peta hipoteza se glasi: Stopnja razumljivosti govora komunikacijskemu partnerju je pozitivno
povezana z njegovim boljšim poznavanjem odrasle osebe z DS (ji je bližji, preživi z njo več
časa).
Tabela 14: Stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje – (M)
aritmetična sredina, (SD) standardni odklon, najnižja (min.) in najvišja (maks.)
Komunikacijski partnerji
Starši/skrbniki
Ožji člani družine
Člani razširjene družine
Prijatelji/Sošolci
Drugi znanci
Učitelji/varuhi/mentorji
Druge neznane osebe

M
4,42
4,11
3,66
3,66
3,19
3,95
2,94

SD
,670
,847
,936
,936
1,105
,825
1,140

Min
2
2
1
2
1
2
1

Tabela 37: Povprečna vrednost rangov
Komunikacijski partnerji
Starši/skrbniki
Ožja družina
Razširjena družina
Prijatelji/sošolci
Drugi znanci
Učitelji/varuhi/mentorji
Neznane osebe
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M rang
5,79
5,04
3,83
3,88
2,67
4,66
2,12

Maks
5
5
5
5
5
5
5

Tabela 38: Testna statistika – Friedmanov test
f
hi kvadrat
df
p

149
497,514
6
,000

(stopnja prostosti – df , stopnja tveganja oz. statistična pomembnost – p)
V tabeli 14 je predstavljena stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske
partnerje, v tabeli 37 pa je izračunana povprečna vrednost rangov.
Glede na povprečno vrednost stopnje razumljivosti oz. povprečno vrednost rangov otroke
/varovance najbolj razumejo starši/skrbniki, sledijo člani ožje družine, člani razširjene družine
in prijatelji/sošolci, učitelji/varuhi/mentorji, drugi znanci, najmanj pa jih razumejo druge
neznane osebe. Vidimo, da se povprečna vrednost stopnje razumljivosti oz. povprečna
vrednost rangov viša z boljšim poznavanjem odrasle osebe z DS. Te osebe so torej bolj
razumljive komunikacijskim partnerjem, ki so jim bližji (preživijo z njimi več časa) kot pa
tistim, s katerimi so le redko v stiku.
Ker podatki niso normalno porazdeljeni (tabela 17), smo za ugotavljanje statistične
pomembnosti razlike govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske partnerje
uporabili Friedmanov test - neparametrični test za odvisne spremenljivke (tabela 38).
Z njim smo dokazali, da obstaja statistično pomembna razlika v razumevanju govora
otroka/varovanca med različnimi komunikacijskimi partnerji.
Izračunana stopnja statistične pomembnosti 0,000 (manjša od 0,05) prav tako potrjuje
statistično pomembnost razlike v razumevanju govorca različnim komunikacijskim
partnerjem. Ker so komunikacijski partnerji relativno ustrezno razporejeni po bližini odrasli
osebi z DS, glede na Friedmanov test pa so razlike med spremenljivkami tudi statistično
značilne (χ2 = 497,514, p = 0,000) lahko peto hipotezo sprejmemo in trdimo, da je stopnja
razumljivosti govora komunikacijskemu partnerju pozitivno povezana z njegovim boljšim
poznavanjem odrasle osebe z DS (odrasle osebe z DS so statistično pomembno bolj
razumljive »bližnjim kot daljnim osebam«).
H5 potrdimo

4.4.6 Hipoteza 6
Šesta hipoteza se glasi: Zaradi slabše govorne razumljivosti odrasle osebe z DS občutijo več
težav v komunikaciji v neznanih kot znanih situacijah.

Graf 19: Frekvenčni odstotki – odgovor »da« za znane in neznane situacije
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Graf 20: Frekvenčni odstotki – odgovor »delno« za znane in neznane situacije
Tabela 39: Prisotnost težav v komunikaciji v znanih in neznanih situacijah
V znanih situacijah
NE
DA
DELNO
Skupaj

f
59
34
56
149

f%
39,6
22,8
37,6
100,0

Kumulativni %
39,6
62,4
100,0

V neznanih situacijah
NE
DA
DELNO
Skupaj

f
32
78
39
149

f%
21,5
52,3
26,2
100,0

Kumulativni %
21,5
73,8
100,0

Tabela 40: Povezanost težav v komunikaciji v znanih in neznanih situacijah

V znanih NE
situacijah

Skupaj

f
% znotraj v znanih
situacijah
% znotraj v
neznanih situacijah
DA
f
% znotraj v znanih
situacijah
% znotraj v
neznanih situacijah
DELNO f
% znotraj v znanih
situacijah
% znotraj v
neznanih situacijah
f
% znotraj v znanih
situacijah
% znotraj v
neznanih situacijah

V neznanih situacijah
NE
DA
DELNO
31
11
17

Skupaj
59

52,5%

18,6%

28,8%

100,0%

96,9%

14,1%

43,6%

39,6%

0

34

0

34

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

43,6%

0,0%

22,8%

1

33

22

56

1,8%

58,9%

39,3%

100,0%

3,1%

42,3%

56,4%

37,6%

32

78

39

149

21,5%

52,3%

26,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabela 41: Testna statistika – hi kvadrat test
Vrednost
df
p
McNemar-Bowker Test
58,222
3
,000
f
149
(stopnja prostosti – df, stopnja tveganja – p)
Že iz tabele 39 in grafov 19 in 20 je razvidno, da ima veliko več odraslih oseb z DS zaradi
svoje slabše govorne razumljivosti težave v komunikaciji v neznanih situacijah (»da« 52,3 %
in »delno« 26,2 %) kot v znanih (»da« 22,8 % in »delno« 37,6 %).
Za preverjanje statistično pomembnih razlik v odgovorih, ki izražajo to, kar pravi naša
hipoteza (da imajo odrasle osebe zaradi svoje slabše govorne razumljivosti več težav v
komunikaciji v neznanih kot znanih situacijah), smo izračunali hi kvadrat test.
Z izračunom hi kvadrat testa smo potrdili, da so razlike v odgovorih statistično pomembne
(značilne).
Glede na to, da je stopnja statistične pomembnosti 0,000, torej je manjša od vrednosti 0.05
(5 %), lahko zavrnemo nulto hipotezo, da ni razlik med odgovori (torej, da osebe ne občutijo
več težav v komunikaciji v neznanih kot znanih situacijah) in lahko s tega stališča statistično
potrdimo našo (glavno) hipotezo.
H6 potrdimo

4.4.7 Hipoteza 7
Sedma hipoteza se glasi: Odrasle osebe z DS imajo pogosteje težave pri izreki več glasov in
redkeje težave pri izreki le posameznega glasu.

Graf 21: Primerjava frekvenčnih odstotkov težav pri izreki posameznih glasov in težav pri
izreki več glasov

92

Tabela 42: Prisotnost težav pri izreki več glasov in izreki posameznih glasov
Posameznih glasov
NE
DA
SSkupaj
Več glasov
NE
DA
Skupaj

f
121
28
149
f
36
113
149

f%
81,2
18,8
100,0
f%
24,2
75,8
100,0

Kumulativni %
81,2
100,0
Kumulativni %
24,2
100,0

Tabela 43: Povezanost težav pri izreki več glasov in izreki posameznih glasov

Težave pri izreki
več glasov

NE

DA

Skupaj

N
% znotraj težave pri izreki
več glasov
% znotraj težave pri izreki
posameznih glasov
N
% znotraj težave pri izreki
več glasov
% znotraj težave pri izreki
posameznih glasov
N
% znotraj težave pri izreki
več glasov
% znotraj težave pri izreki
posameznih glasov

Težave pri izreki
posameznih glasov
NE
DA
8
28

Skupaj
36

22,2%

77,8%

100,0%

6,6%

100,0%

24,2%

113

0

113

100,0%

0,0%

100,0%

93,4%

0,0%

75,8%

121

28

149

81,2%

18,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 44: Opazovana, pričakovana in preostala vrednost težav pri izreki posameznih glasov
in pri izreki več glasov
Težave pri izreki
posameznih glasov
NE
DA
Skupaj

Opazovan N
121
28
149

Težave pri izreki več
glasov
Opazovan N
NE
36
DA
113
Skupaj
149

Pričakovan N
74,5
74,5

Rezidual
46,5
-46,5

Pričakovan N
74,5
74,5

Rezidual
-38,5
38,5

Tabela 45: Testna statistika - hi kvadrat test

hi kvadrat test
df
p

težave pri izreki
posameznih glasov
58,047a
1
,000

težave pri izreki več
glasov
39,792a
1
,000

(stopnja prostosti – df, stopnja tveganja – p)
a. 0 polj (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manjšo od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 74,5.
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Iz tabele 42 in grafa 21 je razvidno da ima veliko več odraslih oseb z DS težave pri izgovoru
več glasov 113 (75,8 %), kot pri izgovoru posameznih glasov 28 (18,8 %). To je skoraj v
razmerju 4:1, torej štirikrat pogosteje. Več avtorjev navaja, da spremembe na orofacialnem
področju zelo vplivajo oz. otežujejo pravilno artikulacijo glasov (Kumin, 2003 itd.).
Da bi preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v odgovorih, ki izražajo to, kar
pravi naša hipoteza oz. ali imajo odrasle osebe z DS statistično pomembno pogosteje težave
pri izreki več glasov, kot pri izreki posameznih glasov smo izračunali hi kvadrat test.
Z izračunom hi kvadrat testa smo potrdili zgornje ugotovitve, razlike v odgovorih so
statistično pomembne. Izračunana stopnja statistične pomembnosti 0,000, je manjša od 0,05
(5 %) kar pomeni, da zavrnemo nulto hipotezo, ki govori, da ni razlik v odgovorih med
različnima spremenljivkama na istem vzorcu (torej, da osebe nimajo pogosteje težav pri izreki
več glasov, kot pri izreki posameznih glasov) in potrdimo našo hipotezo.
H7 potrdimo
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IV. SKLEP
Vse bolj je prisotno zavedanje, da živi več mladostnikov in odraslih kot otrok z DS. V začetku
20. stoletja je bila življenjska doba teh oseb kratka, manj kot 10 let, danes pa eden izmed 10ih odraslih z DS živi do svojega 70. leta (Brown, 2004). Raziskave, ki so spremljale osebe z
DS skozi njihovo življenje, so potrdile, da lahko le-te pridobivajo in razvijajo veščine branja,
pisanja, govora in jezika tudi v zrelejših letih (Buckley, 2000).
Razvoj se torej nadaljuje v zrelejša leta. Nihče se ne neha razvijati in učiti novih veščin, ko
odraste oziroma konča šolanje, potrebno pa se je zavedati, da lahko življenjske okoliščine ta
razvoj podpirajo, preprečujejo oz. ga zavirajo.
Še vedno je le malo znanega o stopnji govorne razumljivosti in govorno-jezikovnih
sposobnostih odraslih oseb z DS (tudi pri nas). Eden od razlogov je, da se težave pri govoru
obravnavajo kot značilnost DS in ne kot rezultat različnih osnovnih primanjkljajev, na katere
lahko z logopedsko terapijo vplivamo (Coppens Hofman idr., 2012). Razlog je tudi, da večina
danes odraslih oseb z DS ni bila vključena v programe zgodnje obravnave, saj ti programi v
času njihovega otroštva še niso bili tako aktualni. Za spremljanje govorno-jezikovnega
napredka pri posameznikih z DS tudi po adolescenci in v odraslosti bi bilo potrebano
spremljati njihov napredek na tem področju v vseh življenjskih obdobjih. Osebe z DS lahko
danes preživijo svoje starše, zato menimo, da bi se morale usposobiti za čim bolj samostojno
življenje. Pri tem so zelo pomembne komunikacijske veščine in z njimi govorna razumljivost.
Govorna razumljivost je velik problem oseb z DS, vidna je že v otroštvu in se nadaljuje tudi v
obdobje odraslosti. Na ta problem je opozorilo tudi več raziskav v Angliji, na Finskem,
Švedskem in Ameriki (Wilken, 2012). Glede na to, da je govorna razumljivost ključen
predpogoj za učinkovito komunikacijo, dobre komunikacijske sposobnosti pa pripomorejo k
večji samostojnosti, samozavesti in socialni vključenosti (Coppens Hofman idr., 2012), bi bilo
potrebno ob pomoči logopedov tudi v obdobju odraslosti spodbujati, maksimalno razvijati in
ohranjati pridobljene govorno-jezikovne sposobnosti oseb z DS.
Vedeti moramo, da je bila raziskava narejena na relativno majhnem vzorcu odraslih oseb z DS
in, da so odgovori staršev/skrbnikov na vprašanja v vprašalniku subjektivni, laični, zato
rezultatov ne moremo v celoti posplošiti na celotno populacijo. V prihodnje bi bilo potrebno v
raziskave sistematično zajeti čim več oseb z DS že v obdobju otroštva z zgodnjo obravnavo in
spremljati njihov razvoj v odraslost. Potrebno bi bilo v raziskave vključiti tudi strokovnjake,
ki bi lahko podali bolj objektivno oceno njihove govorne razumljivosti.
Zavedamo se, da v Sloveniji ni dovolj sredstev namenjenih za optimalni razvoj oseb z MDR
oz. oseb z DS. Prav tako vidimo problem v premalem povezovanju strokovnjakov z različnih
področij pri njihovi obravnavi. Glede na pomen motoričnega razvoja za govorno-jezikovni
razvoj bi morali tudi temu posvetiti več pozornosti.
Upamo, da bo naloga vsaj nekoliko pomagala pri ozaveščanju o pomenu učinkovite
komunikacije in govorne razumljivosti pri razvijanju samostojnosti in socialne vključenosti,
ki ju je treba glede na podaljšanje življenjske dobe razvijati pri osebah z DS.
V Sloveniji se osebe z DS žal ne zaposlujejo v realnem delovnem okolju, čeprav obstaja
veliko del, ki bi jih te osebe lahko opravljale, če bi imele priložnost. Menimo, da bi bile po
zgledih iz tujine na tem področju potrebne spremembe. Za vključitev v delovno okolje pa je
zelo pomembna dobra govorna razumljivost, kar predstavlja za osebe z DS veliko težavo.
Zavedati se moramo, da slabša razumljivost govora ni le komunikacijski problem, ampak se
dotika celotne človeške osebnosti in funkcioniranja ter kakovosti bivanja v vsakdanjem
življenju (Hustad, 2008).
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VI. PRILOGA
Spoštovani starši/skrbniki,
sem Alisa Kovačevič, študentka mag. programa Logopedija in surdopedagogika na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Govorna razumljivost
odraslih oseb z Downovim sindromom (mentor: izr. prof. dr. Janez Jerman, somentorica:
doc. dr. Martina Ozbič). Z raziskavo želim oceniti in dobiti vpogled v govorno razumljivost
odraslih oseb z Downovim sindromom, ki do sedaj v slovenskem prostoru še ni bila predmet
raziskav. Želim poudariti tudi pomen učinkovite komunikacije in govorne razumljivosti pri
razvijanju samostojnosti in socialne vključenosti, ki ju je treba glede na daljšo življenjsko
dobo razvijati pri osebah z Downovim sindromom (tudi zaradi možnosti zaposlovanja), ter
nujnost zagotavljanja pomoči logopedov pri spodbujanju in maksimalnem razvijanju njihovih
govorno-jezikovnih sposobnosti z govorno in jezikovno terapijo tudi v odraslosti.
Za potrebe empiričnega dela magistrske naloge sem sestavila anonimen vprašalnik (prirejena
ICS–lestvica z dodanimi vprašanji). Če vaš otrok/varovanec komunicira z govorom, vas
vljudno prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik in s tem sodelujete v raziskavi. Pridobljeni
podatki bodo uporabljeni samo za potrebe moje magistrske naloge.
Za morebitna vprašanja sem dosegljiva na e-pošti alyssa.kov@gmail.com in mobilni številki
051 229 031.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
VPRAŠALNIK
Vprašanja, povezana z govorno razumljivostjo vašega otroka/varovanca
1. Vaš otrok/varovanec je glede motnje v duševnem razvoju razvrščen v skupino:
(ustrezno obkrožite)
- lažja
- zmerna
- težja
2. Ali vaš otrok/varovanec še obiskuje logopeda? (ustrezno obkrožite)
NE
DA
3. Ali ima vaš otrok/varovanec okvare/težave, povezane s sluhom, govorom in jezikom?
(ustrezno obkrožite)
NE
DA
DELNO
Katere težave ima/jih je imel? (ustrezno obkrožite ali dopišite)
- pogosta vnetja srednjega ušesa (sedaj ali v otroštvu)
- pogosti prehladi (sedaj ali v otroštvu)
- naglušnost, gluhota
- težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem (sedaj ali v otroštvu)
- težave z dihanjem skozi nos (občasno diha skozi usta, vedno diha skozi usta)
- nepravilno izraščeni zobje (odprti ugriz, nepravilna razvrstitev zob itd.)
- hripavost
- zapoznel govor (začel govoriti z velikim zaostankom)
- netekoč govor (jecljanje, brbotanje, zatikanje, prepočasen govor itd.)
- težave pri izreki posameznih glasov (/r/ ali /s/ ali /š/ itd.)
- težave pri izreki več glasov (/s/, /c/, /z/ in/ali /š/, /č/, /ž/ ali /g/ in /k/ ali /r/ in /l/ itd.)
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- težave na področju govora - nenatančen govor (krajšanje besede, zamenjevanje glasov z
drugimi glasovi (npr. roka – loka), izpuščanje glasov (npr. roka – oka), zamenjava zlogov,
izpuščanje zlogov itd.)
- jezikovne težave (težave z razumevanjem povedanega ali izražanjem, manjši besedni zaklad,
veliko slovničnih napak, izražanje v kratkih stavkih)
- drugo: ____________________________________________________________________
4. Ali ima vaš otrok/varovanec zaradi slabše razumljivosti govora težave v
komunikaciji? (z njegovega vidika – jih sam občuti in se jih zaveda)
a.) v znanih situacijah (v poznanem okolju, z ljudmi, ki jih pozna)
NE
DA
DELNO
b.) v neznanih situacijah (v neznanem okolju, novih situacijah, z ljudmi, ki jih ne pozna)
NE
DA
DELNO
Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju - ICS
(dopolnjena glede na vzorec v raziskavi)
Starost: otroka/varovanca: ________
Spol: moški/ženska (ustrezno obkrožite)
Kraj bivanja: _____________
Vprašanja v tabeli se nanašajo na stopnjo razumljivosti govora vašega otroka/varovanca in
sicer koliko je njegov govor razumljiv drugim osebam (koliko ljudi vašega otroka/varovanca
razume). Otrokov/varovančev govor ocenite z lestvico od 1 do 5. Pri tem pomeni število:
1 - govor otroka/varovanca ni nikoli razumljiv;
2 - govor otroka/varovanca je redko razumljiv;
3 - govor otroka/varovanca je včasih razumljiv;
4 - govor otroka/varovanca je pogosto razumljiv;
5 - govor otroka varovanca je vedno razumljiv.
Prosim, da za vsako postavljeno vprašanje obkrožite samo eno število (odgovor).
1. Ali vi (starši/skrbniki) razumete govor svojega
otroka/varovanca?
2. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega
otroka/varovanca (npr. sestra, brat, stari starši)?
3. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega
otroka/varovanca (npr. teta, stric, sestrična, bratranec)?
4. Ali otrokovi/varovančevi prijatelji/sošolci razumejo
govor vašega otroka/varovanca?
5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega
otroka/varovanca?
6. Ali otrokovi/varovančevi učitelji/varuhi/mentorji
razumejo govor vašega otroka/varovanca?
7. Ali druge otroku/varovancu neznane osebe razumejo
govor vašega otroka/varovanca?
Skupni seštevek (ne izpolnjujte) =
Povprečje skupnega seštevka (ne izpolnjujte) =
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vedno
5

pogosto
4

včasih
3

redko
2

nikoli
1
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4

3

2

1
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2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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4

3
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