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POVZETEK
Raziskava analizira sistematski logopedski pregled petletnikov, rojenih v letih od 2008 do
2010 v prekmurski regiji. Analiziran je deleţ petletnikov, ki se je odzval vabilu na logopedski
pregled ter deleţ otrok, ki ima govorno-jezikovne motnje in potrebuje logopedsko obravnavo.
Prav tako so analizirane vrste govorno-jezikovnih motenj med petletniki, ki so se udeleţili
pregleda.
Logopedska dokumentacija posameznega otroka je analizirana s pomočjo avtorske ček liste
zaprtega tipa. V analizi so zajeti podatki o spolu otroka in o potrebi po logopedski obravnavi.
Pri otrocih, za katere se je izkazalo, da potrebujejo logopedsko obravnavo, so pridobljeni
podatki o vrsti govorno-jezikovnih motenj, vključenosti v logopedsko obravnavo ter o
uspešnosti zaključka logopedske obravnave. Podatki so statistično obdelani in urejeni za vsa
tri leta skupaj in za vsako letnico rojstva otrok posebej (2008, 2009 in 2010).
Rezultati raziskave so pokazali velik odziv na prejeto vabilo za sistematski logopedski
pregled petletnikov. Ugotovljeno je bilo, da logopedsko obravnavo nujno potrebuje četrtina
vseh petletnih otrok, ki so se udeleţili pregleda. Več kot štiri petine teh otrok je bilo kasneje
tudi vključenih v logopedsko obravnavo, ki se je pri večini uspešno zaključila. Na logopedsko
obravnavo je bilo napotenih več dečkov kot deklic. Izkazalo se je, da je razlika med spoloma
statistično pomembna. Prav tako so bila potrjena teoretična spoznanja o tem, da med
predšolskimi otroki prevladujejo motnje artikulacije.
KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovni razvoj, govorno-jezikovne motnje, sistematski
pregled, petletniki

ABSTRACT
The purpose of survey was to analyze preventive speech and language examination of fiveyear-olds who were born between 2008 nad 2010 in Prekmurje region. Analysis included
five-year-olds who attended preventive examination and five-year-olds who were diagnosed
with speech and language disorders. Furthermore, speech and language disorders among these
children were also analyzed.
Copyrighted checklist was used to analyze documents of child's speech and language
development. Analysis included data about gender and need for speech and language therapy.
We also gathered data on type of speech and language disorders, inclusion of children in
speech and language therapy and its outcome. Dataset was statistically processed and edited
in accordance with year of birth (2008, 2009 and 2010) and altogether.
The results of survey have shown great response to the invitation for preventive speech and
language examination. Urgent need for speech and language therapy was discovered among
one quarter of five-year-olds who attended the examination. More than 80% of these children
were later included in therapy which was successful in most cases. The results have shown
higher need for speech and language therapy among boys than girls. This result turned out to
be statistically significant. Survey also confirmed theoretical findings on frequency of
articulation disorders among pre-school children.
KEYWORDS: speech and language development, speech and language disorders, preventive
examination, five-year-olds
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UVOD

Predšolsko obdobje je obdobje, ko otroci razvijajo svoje komunikacijske sposobnosti. S
pomočjo ustrezno razvitih veščin komunikacije lahko vzpostavljajo odnose z drugimi, se
osebno izraţajo, posredujejo informacije, pripovedujejo itd. (Marjanovič Umek, 1990). To je
tudi obdobje intenzivnega jezikovnega razvoja, v katerem prihaja do širjenja besedišča,
spontanega učenja slovničnih pravil, oblikovanja besed in stavkov. Vse to igra pomembno
vlogo pri nadaljnjem učenju branja in pisanja (Ţerdin, 2003). V času razvijanja otrokove
komunikacije, govora in jezika lahko pride do zaostajanja ali odstopanja na določenih
področjih. Na razvoj govora in jezika vplivajo različni dejavniki, kot so okolje, spol in
genetski dejavniki.
Poznavanje tipičnega razvoja komunikacije, govora in jezika je zelo pomembno, saj na ta
način spodbujamo iskanje strokovne pomoči ob prisotnosti simptomov odstopanja. Tako bi
morali logopedi pozornost posvetiti izvajanju preventive ţe na primarni ravni, katere cilj je
širjenje informacij in izobraţevanje strokovnih delavcev kot tudi širše javnosti. V Sloveniji se
prvi sistematski logopedski pregled izvaja šele v starosti pet let (Pravilnik za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, b. d.), zato je zelo pomembno, da
strokovni delavci (pediatri, vzgojitelji ipd.) in/ali starši ţe prej opazijo odstopanja na govornojezikovnem področju. Še posebej pri tistih otrocih, ki kaţejo večji razvojni zaostanek.
Najpogostejše govorno-jezikovne motnje v populaciji predšolskih otrok so motnje
artikulacije. V primeru teţav z izreko sičnikov, šumnikov in/ali glasu /r/ je logopedska
obravnava po petem letu starosti povsem ustrezna, saj se ti glasovi razvojno pojavijo
najkasneje.
Za potrebe sistematskega logopedskega pregleda petletnikov je bil razvit presejalni preizkus
Preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka (PLP-5). Logopedu omogoča, da opazuje in
ocenjuje govorno-jezikovno razumevanje in izraţanje, veščine ponavljanja in sinteze ter
sociopragmatične spretnosti. Po opravljenem preizkusu lahko logoped prepozna otroke s
tveganjem za teţave ali motnje na področju komunikacije, jezika in govora (Gačnik idr.,
2013).
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1.1

GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

O zgodnjem komunikacijskem razvoju govorimo vse od rojstva pa do šestega leta starosti.
Delimo ga na predjezikovno obdobje (od 0 do 2 leti) in jezikovno obdobje (od 2 do 6 let).
Slednje je veliko bolj raziskano od prvega, vendar je predjezikovno obdobje tisto, ki igra
ključno vlogo v otrokovem razvoju, saj se takrat dogajajo pomembni razvojni prehodi. To je
obdobje, ko otrok prehaja od nenamerne k namerni komunikaciji ter od predsimbolne k
simbolni in jezikovni komunikaciji (Ljubešić in Cepanec, 2012).
Kadar govorimo o zgodnjem komunikacijskem razvoju, je zelo pomembno, da poznamo
razliko med naslednjimi pojmi: komunikacija, usvajanje jezika in razvoj govora.
Komunikacija predstavlja osnovo za usvajanje jezika in razvoj govora, saj se jezika učimo v
komunikaciji, govor pa je eno izmed sredstev komunikacije. Preden otrok spregovori, mora
usvojiti številna znanja in spretnosti, ki mu omogočijo, da postane komunikacijsko aktiven
(Ljubešić in Cepanec, 2012).

Slika 1: Razvojna piramida komunikacije, jezika in govora (Ljubešić in Cepanec, 2012)

Za pravilen razvoj govora morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (Omerza, 1972):
 pravilno razvite psihične funkcije: pozornost, zaznavanje, predstavljanje, mišljenje,
občutenje, domišljija, pomnjenje (še posebej slušni spomin).
 Zdrav ţivčni sistem: sistem govornih središč v moţganski skorji ter ţivčne povezave
med njimi.
 Pravilno razviti čuti: sluh igra pomembno vlogo pri sprejemanju in razlikovanju
različnih glasov, zlogov, besed in stavkov.
 Zdrava in pravilno razvita govorila.
 Pravilen govor otrokove okolice.
1.1.1 PREDJEZIKOVNA FAZA
Prva faza v govornem razvoju je t. i. »predjezikovna faza«, ki vključuje zgodnje zaznavanje in
razumevanje govora, jok, vokalizacijo, bebljanje ter slučajno posnemanje glasov. V tej fazi se
otrok izraţa z glasovi, ki še niso besede (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).
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Ob rojstvu in v prvem mesecu ţivljenja otrok kot glavno sredstvo komunikacije uporablja jok.
Pojavljajo se tudi kratki glasovi, kot so gruljenje, cviljenje, vzdihi ipd. Dojenčki v starosti od
dveh do šestih mesecev najpogosteje vokalizirajo tako, da uporabljajo glasovne povezave
soglasnik-samoglasnik (pa, ga). Nato preidejo v fazo bebljanja, kjer začnejo uporabljati
povezave soglasnik-samoglasnik v različnih zaporedjih (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).
Pri starosti desetih mesecev se pojavi bebljanje v »stavkih«, kar pomeni, da dojenček
kombinira več nerazumljivih »besed«. Te kombinacije so izraţene z deklarativnimi,
vprašalnimi in vzklikajočimi oblikami (Reich, 1986 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).
Jok
Otrokov prvi glas je jok, ki ga v različnih oblikah uporablja v prvih 6-8 tednih ţivljenja. Na
razlike v joku vplivajo različni dejavniki (Marjanovič Umek, 1990):
 spreminjanje zvoka (npr: glasen zvok).
 Povezava joka z določeno situacijo.
 Raziskovalci so ugotovili, da obstajajo tudi resnične razlike v otrokovem joku. Tako bi
naj podaljšan in vedno močnejši jok kazal na lakoto, kratkotrajen ter oster jok pa
bolečino in jezo.
Gruljenje
Gruljenje je oblika vokalizacije, ki vsebuje predvsem samoglasniške glasove. Pojavi se ob
koncu prvega meseca starosti. To še ni govor v pravem pomenu besede, ampak predstavlja
posebno obliko komunikacije, preko katere nam otrok ţeli sporočiti, da je zadovoljen,
razburjen itd. (Marjanovič Umek, 1990).
Bebljanje
Bebljanje se razvije okrog 6. meseca starosti in vsebuje tako samoglasnike kot tudi
soglasnike. Otrok glasove povezuje in sestavlja v zloge (pa, ba, ma …). Bebljanje je prva
vokalizacija, ki izkazuje podobnosti z govorom. Predstavlja pomembno osnovo za govorni
razvoj, saj otrok v tej fazi pridobiva vedno večji nadzor nad izgovorom (Marjanovič Umek,
1990).
Neverbalna komunikacija
Še pred izgovorom prve besede (med osmim in devetim mesecem starosti) otrok za
vzpostavitev komunikacije uporablja geste in kretnje. Ločimo protoimperativne geste, s
katerimi otrok ţeli usmeriti pozornost na predmete in dejanja ter protodeklerativne geste, ki so
uporabljene za vzpostavljanje stika in vzbujanje pozornosti druge osebe (Karmiloff in
Karmiloff - Smith, 2001 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). Najpogosteje uporabljeno
komunikacijsko sredstvo v predjezikovni fazi je pokazalna gesta (tj. iztegnjen kazalec, ki je
usmerjen proti določenemu cilju). Raziskave so pokazale, da to gesto uporablja 70 % otrok v
starosti od 10 do 12 mesecev (Camaioni idr., 2004 v Ljubešić in Cepanec, 2012).
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STAROST
(v mesecih)
1

3

5

7

9

11

RAZUMEVANJE IN
ODGOVORI
 nasmeh
posameznih  preplašenost ob močnih zvokih

VOKALIZACIJA IN GOVOR

 jok, cviljenje
 produkcija
samoglasnikov
 različen jok (za bolečino, lakoto,
neugodje)
 ponavljajoči se glasovi (ga, ga)
 gruljenje
 bebljanje
 vokalne igre
 ponavljajoči se glasovi
 vsi samoglasniki
 soglasniki p, b, m, k, g
 glasen smeh
 raznolikost v bebljanju, glasu in
ritmu
 pojav novih soglasnikov t, d, n,
v
 pogovarjanje z igračami
 jok za vzbujanje pozornosti
 vokalne igre (/mama/, /dada/ kot
del vokalnih iger – ne gre za
asociacijo na osebo/objekt)
 vsaj ena beseda, ki je pravilno
uporabljena
 posnemanje glasov in pravilnega
števila zlogov
 malo joka

 vokalno gruljenje kot odgovor
na pomirjajoče glasove
 imitacijski odgovori na govor
 obračanje in gledanje za glasom
 prepoznavanje poznanega glasu
 vokali
za
izraţanje
nezadovoljstva in jeze

 pogostost
gest
kot
del
vokalizacijskih odgovorov na
draţljaje
 odgovarjanje na glasove v
okolju
 umikanje pred tujci, pogosto
spremljano z jokom
 posnemanje ploskanja
 razumevanje »ne, ne«
 odgovarjanje na »pa, pa«

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju do 1. leta starosti (Marjanovič Umek, 1990, str. 29-30)

1.1.2

JEZIKOVNA FAZA

Prve besede
Otrok prvo besedo izgovori med 12. in 20. mesecem starosti. Whitehead (1999 v Marjanovič
Umek idr., 2006) je opredelil tri kriterije za določanje prve besede:
a) Spontana raba besede.
b) Beseda je stalno uporabljena za isto dejavnost, predmet ali osebo.
c) Besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki vstopa v komunikacijo z otrokom.
Otrokove prve besede so si med seboj podobne ne glede na kulturo in jezik. Najpogosteje gre
za poimenovanje druţinskih članov, predmetov, ţivali, hrane, delov telesa in vsakodnevne
rutine. Otrok le redko uporablja besede, ki poimenujejo predmete, s katerimi sam ne upravlja
(Nelson, 1973 v Marjanovič Umek idr., 2006).
Razvoj in raba prvih besed potekata preko različnih razvojnih stopenj (Barrett, 1983 v
Marjanovič Umek idr., 2006, str. 20):
 Posamezne besede so spremljevalci konkretne dejavnosti (npr: otrok uporablja besedo
»umivati« samo takrat, ko si umiva roke).
 Uporaba posameznih besed je vezana na konkretno dejavnost, tudi v novih kontekstih
4

– pojavi se delno posploševanje.
 Dekontekstualizacija besed, ki otroku omogoči, da s poimenovanjem loči predmete od
dejavnosti.
 Sestavljanje dveh besed in tvorjenje enostavnih izjav.
Bates in Goodman (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004) navajata dva pomembna
skoka v razvoju besednjaka. O prvem skoku govorimo pri starosti od 16 do 20 mesecev, do
drugega skoka pa pride pri starosti od 24 do 30 mesecev.
Tvorjenje stavkov
 Enostavni stavki
Sestavljanje dveh besed v stavke se pojavi med 18. in 20. mesecem starosti in predstavlja
pomemben kvalitativen napredek v razvoju otrokovega govora. Prvi dvobesedni stavki so
sestavljeni iz polnopomenskih besed (samostalniki, glagoli), medtem ko so funkcionalne
besede (predlogi, vezniki, zaimki, pomoţni glagoli) izpuščene. Takšen govor imenujemo
telegrafski govor (Marjanovič Umek, 1990). S pomočjo tega govora otrok predvsem oblikuje
prošnje (npr: »Še mleko.«). Otrokove prve izjave so odraz dejavnosti, v katere je otrok
vsakodnevno vključen in so zanj pomembne (Marjanovič Umek idr., 2006).
 Celoviti stavki
Otroci med 24. in 27. mesecem starosti ţe oblikujejo izjave, ki jih sestavljajo tri ali štiri
besede. Hitro usvajajo slovnična pravila jezika, zaradi česar so njihove izjave vedno bolj
strukturirane in podobne slovnično pravilnim izjavam odraslih oseb. Otroci ţe zgodaj usvojijo
osnovni besedni red jezika ter ga upoštevajo pri tvorjenju večbesednih izjav. Celovite stavke
začnejo oblikovati okrog 2. leta starosti, do 4. leta pa postajajo vse pogostejši. Stavki otrok so
z višanjem starosti vedno daljši, različno kombinirajo besede in spreminjajo zaporedje besed
ter izpopolnjujejo stavčne oblike (rabijo veznike, predloge ipd.). Od 3. do 6. leta se govor na
slovničnem in pragmatičnem področju razvija hitro in soodvisno. Govorni razvoj se nadaljuje
tudi po 6. letu starosti, v srednjem in poznem otroštvu, ko se govor in mišljenje vedno bolj
prepletata (Marjanovič Umek idr., 2006).
Tvorjenje besedil
Otroci začnejo pripovedovati zgodbe, ko so stari eno leto in pol, torej v obdobju pojava
dvobesednih izjav. Pri tem je pomembno, da otrok zmore dogodke, misli, čustva in druţbene
odnose povezati v ustrezno celoto. Prve zgodbe se nanašajo na otrokovo neposredno okolje.
Opisuje dogodke, v katere je bil vključen ter jih veţe na svoje neposredne izkušnje in
zaznavanje. Med tretjim in četrtim letom starosti otrok v zgodbi ţe opredeli problem, cilj in
rešitev. Tako so zgodbe vse bolj strukturirane in konvencionalne ter predstavljajo zaključeno
celoto. V starosti štiri in pet let, otrok zgodbo gradi kot verigo in vedno bolj pogosto
pripoveduje v pretekliku. Starejši predšolski otrok tudi razume, da pripovedovalec ni del
zgodbe, zaradi česar lahko sam nadzoruje dogodke in osebe, ki v zgodbi nastopajo
(Marjanovič Umek idr., 2006). Pri šestih letih otrok pridobi predstave o mnogih ţivih in
mrtvih predmetih, kar se odraţa v njegovem pripovedovanju o dogodkih v preteklem in v
prihodnjem času. Zelo rad posluša pravljice, kar vpliva na razvoj jezika in otroške domišljije
(Omerza, 1972).
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STAROST
(v letih)
2 do 3

3 do 4

4 do 5

TIPIČNI GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ

























poimenuje vsakdanje stvari
tvori dve- do tribesedne povedi
postavlja preprosta vprašanja
odgovarja na vprašanja »kdo«, »kdaj«, »kje«
uporabljati začne zaimke in predloge
uporabljati začne pretekli in prihodnji čas
posluša kratke zgodbe
lista po slikanicah in imenuje slike
vključuje se v kratki pogovor
tvori tri- do štiribesedne povedi
uporablja vprašalnice »zakaj«, »kdaj«, »kaj če«
uporablja zaimke
povezano govori o stvareh, ki so se mu zgodile
pripoveduje krajše zgodbe
razume tridelna navodila in se nanje odziva
s štirimi leti začne prepoznavati osnovne barve
»bere« slikanice
vključuje se v daljši pogovor
ponudi razlago, če ga sogovornik ne razume
pripoveduje dolge zgodbe
primerno odgovarja na vprašalnice »koliko«, »kako«
sprašuje o pomenu besed
tvori štiri- do šestbesedne povedi
vse besedne vrste uporablja slovnično pravilno

Tabela 2: Tipični govorno-jezikovni razvoj otrok, starih od 2 do 5 let (Grilc, 2014, str. 15-17)

1.2

OCENJEVANJE KOMUNIKACIJE, JEZIKA IN GOVORA

Zgodnjo komunikacijo ocenjujemo na podlagi podatkov o otrokovih komunikacijskih
sposobnostih. Te podatke lahko pridobimo na tri načine (Ljubešić in Cepanec, 2012):
a) opazovanje spontane komunikacije med otrokom in starši ali med otrokom in vrstniki,
b) opravljanje strukturiranega intervjuja s starši,
c) oblikovanje specifičnih situacij in opazovanje otrokovega odziva.
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• socialni nasmeh
• očesni stik
• obrazna ekspresija
• namernost komunikacije
• komunikacijska funkcija
• (imperativna/deklarativna)
• komunikacijska sredstva
(pogled/gesta/govor ipd.)

• odzivanje na svoje ime
• odgovajanje na vsakodnevno
ponavljajoče se fraze
• razumevanje posameznih besed
•
razumevanje dvodelnih nalog
•
razumevanje povedi in
kr
kratkih zgodb
KOMNUIKACIJA

JEZIKOVNO
RAZUMEVANJE

JEZIKOVNO
IZRAŢANJE

GOVOR
•

• stereotipne izjave/eholalije
• obseg ekspresivnega besednjaka
• kombiniranje besed
• semantična/morfološka/sintaktična
usklajenost jezikovnih izjav

kvaliteta in usklajenost
g oglašanja
(gruljenje/bebljanje/ţargon)
• kvaliteta govora
(razumljivost/hitrost/tekočnost/proz
odija)

Slika 2: Področja ocenjevanja zgodnje komunikacije (Ljubešić in Cepanec, 2012)

Otrokov govorni razvoj lahko ocenjujemo tudi s pomočjo različnih standardiziranih govornih
preizkusov. V evropskem in severnoameriškem prostoru je bilo oblikovanih veliko
standardiziranih govornih preizkusov. Nekateri so oblikovani tako, da ocenjujejo splošno
govorno zmoţnost, drugi pa se osredotočajo na ocenjevanje specifičnih govornih komponent.
Standardizirani govorni preizkusi so običajno sestavljeni iz nalog govornega razumevanja in
nalog govornega izraţanja. S prvimi preverjamo otrokovo razumevanje besed in izjav, naloge
govornega izraţanja pa od otroka zahtevajo, da razloţi svoj odgovor (Harris, 1993 v
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
1.2.1 PRIPOMOČKI ZA OCENJEVANJE
Za ocenjevanje zgodnje komunikacije se najpogosteje uporabljajo naslednji pripomočki
(Ljubešić in Cepanec, 2012):
 lestvice komunikacije in simbolnega vedenja – razvojni profil (Communication and
Symbolic Behavior Scales – Developmental profile,
 komunikacijska matrica (Communication Matrix),
 pragmatični profil vsakodnevnih komunikacijskih veščin (Pragmatic Profile of
Everyday Communication Skills) in
 lestvice za oceno zgodnje socialne komunikacije (Early Social Communication
Scales).
Lestvice komunikacije in simbolnega vedenja – razvojni profil
Pripomoček je namenjen ocenjevanju komunikacijske ter simbolne zmoţnosti dojenčkov in
malčkov, ki so stari od 6 do 24 mesecev. Avtor pripomočka Whetherby (2003 v Mikuţ, 2015)
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izpostavlja sedem dejavnikov, s pomočjo katerih lahko prepoznamo malčke, ki izkazujejo
tveganje za odstopanje na področju razvoja komunikacijskih zmoţnosti:
 usmerjanje pogleda in delitev pozitivnih čustev,
 pogostost komunikacije in njena funkcija,
 geste,
 glasovi,
 besede,
 razumevanje govora,
 igra.
Pripomoček sestavljajo Vprašalnik za starše dojenčkov in mačkov I, Ocena otrokovega
vedenja med pregledom, Ocena staršev o otrokovem vedenju med pregledom in Vprašalnik za
starše dojenčkov in malčkov II (Mikuţ, 2015, str. 109).
Komunikacijska matrica
Matrica je pripomoček, ki je namenjen ocenjevanju posameznikove komunikacije. Z njegovo
pomočjo lahko oblikujemo smiselne komunikacijske cilje, ki jih ţelimo doseči pri
posamezniku. Namenjen je logopedom za pregled in oceno ekspresivnih zmoţnosti otrok, ki
imajo različne primanjkljaje. Sem prištevamo otroke s senzoričnimi,z motoričnimi in s
kognitivnimi teţavami. Matrica se lahko uporablja pri posameznikih različne starosti, ki se
nahajajo na stopnji zgodnje komunikacije. Pri tipično razvijajočih se otrocih govorimo o
starosti med 0 in 24. mesecem. Matrica ni primerna za posameznike, ki tekoče in smiselno
uporabljajo jezik (Rowland, 2013).
Komunikacijska matrica zajema štiri glavne vidike komunikacije (Rowland, 2013):
 Razlogi za komunikacijo (zavrnitev stvari, pridobitev stvari, socialna interakcija in
iskanje informacij).
 Stopnje komunikacije (nenamerno vedenje, namerno vedenje, nekonvencionalna
komunikacija, konvencionalna komunikacija, konkretni simboli, abstraktni simboli,
jezik).
 Specifična sporočila, ki jih posameznik izraţa (izraţanje nelagodja/ugodja,
pridobivanje pozornosti, postavljanje zahtev, sprejemanje odločitev, odgovarjanje
itd.).
 Komunikacijska vedenja (gibi telesa, zgodnje oglašanje, mimika, geste, simboli,
jezik).
Leta 2004 so v slovenskem prostoru začeli razvijati govorni preizkus Lestvice splošnega
govornega razvoja – LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in Fekonja), ki upošteva
specifičnosti slovenskega jezika in ocenjuje govorno razumevanje ter izraţanje. Končna
oblika preizkusa vključuje tri lestvice (Marjanovič Umek idr., 2006):
1) Lestvica govornega razumevanja
2) Lestvica govornega izraţanja
3) Lestvica metajezikovnega zavedanja
Lestvici govornega razumevanja in govornega izraţanja omogočata oceno razumevanja ter
izraţanja otrok, ki so stari od 2 do 6 let na ravni vsebine (semantika) in strukture (morfologija
in sintaksa). Lestvica metajezikovnega zavedanja je namenjena ocenjevanju fonološkega
zavedanja, razumevanja koncepta besede in poznavanja slovničnih pravil pet- in šestletnih
otrok. Zanesljivost preizkusa je visoka (Marjanovič Umek idr., 2006).
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1.3

POMEN ZGODNJEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA

Ustrezno razvite komunikacijske sposobnosti v predšolskem obdobju otroku omogočajo
(Marjanovič Umek, 1990, str. 49):
 vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi: sprašuje o počutju drugih, išče tujo
pomoč, poziva k igri, organizira skupne aktivnosti …
 Osebno izraţanje: izraţa lastne ideje, občutke in osebni okus.
 Iskanje odgovorov na vprašanja: postavlja vprašanja o vzrokih za različne pojave, o
vzrokih za določena vedenja drugih, o razlikah in podobnostih med predmeti …
 Posredovanje informacij: poimenuje stvari in predmete, jih opisuje, razlaga pojave …
 Pripovedovanje, kreativnost: posluţuje se domišljijske igre, riše, slika, oblikuje in
izdeluje različne stvari.
1.3.1 VPLIV GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA NA OPISMENJEVANJE
Ustrezen govorno-jezikovni razvoj igra pomembno vlogo pri usvajanju veščin branja in
pisanja. Branje in pisanje se razvijata na osnovi govorno-jezikovnega sistema ter predstavljata
sekundarno manifestacijo govora in jezika. Otroci se najprej naučijo govoriti in šele potem
začnejo pridobivati veščini branja in pisanja (Vladisavljević, 1986). Predšolsko obdobje je
obdobje intenzivnega jezikovnega razvoja. V tem času otroci pridobivajo besedišče ter se
spontano učijo slovničnih prvin, oblikovanja besed in stavčne skladnje. Med šestim in
sedmim letom starosti dozorijo za sistematično učenje branja in pisanja (Ţerdin, 2003).
V procesu opismenjevanja izpostavljamo povezavo fonem-grafem oz. glas-črka, kjer vsakemu
izgovorjenemu glasu pripada točno določena črka. Tekoča in točna artikulacija omogočata
jasno percepcijo prebranega besedila tako za bralca kot za poslušalca, prav tako pa
zagotavljata večjo pravilnost uporabe črk pri usvajanju veščine pisanja. Motnje artikulacije
torej oteţujejo proces opismenjevanja. Otrokovo zavedanje artikulacijskih teţav lahko sproţi
nelagodje in občutek negotovosti pri branju. Obremenjenost s čim bolj pravilnim izgovorom
pripelje do ponavljanja in zatikanja, ob tem pa otrok ni pozoren na vsebino prebranega
(Vladisavljević, 1986). Upočasnjen razvoj branja vpliva na pridobivanje znanja iz pisnih
virov, teţave pa se kaţejo tudi na področju pisnega preverjanja znanja. Otroci z motnjami v
razvoju branja in pisanja počasneje preberejo navodila, jih nepopolno razumejo in posledično
počasneje ter manj spretno odgovarjajo na zastavljena vprašanja (Ţerdin, 2003).
Sama tehnika branja torej ni dovolj, ampak je pomembno, da otrok razume prebrano. Ključno
vlogo pri tem igra jezikovno znanje. Otrok lahko odkriva in razume pomene tistih besed, ki so
mu poznane. Bogato besedišče otroku omogoča dostop do večjega števila besedil iz različnih
tematskih področij. Otrok z branjem spoznava, da imajo lahko iste besede različne pomene
glede na kontekst, v katerem se pojavljajo. Vse to vpliva na širjenje in bogatenje otrokove
semantike, ki je ena izmed prvin jezika (Vladisavljević, 1986). Otrok s slabo razvitim
jezikovnim razumevanjem in revnim besediščem je pri branju neuspešen, saj je neznane
besede teţje brati kot znane. Več napak dela tudi pri zapisovanju neznanih besed, ker le-teh
ne zna pravilno izgovoriti (Ţerdin, 2003).
Motnje branja in pisanja ne vplivajo zgolj na proces opismenjevanja, ampak na celotno učenje
in učni uspeh pri vseh šolskih predmetih. Tako lahko učenec izkazuje učno neuspešnost pri
računanju in vseh učnih predmetih, pri katerih se znanje ugotavlja s pomočjo jezika ali besedil
(Ţerdin, 2003).
Najpogostejše govorno-jezikovne značilnosti predšolskih otrok, pri katerih se kasneje
pokaţejo teţave z opismenjevanjem (Ţerdin, 2003):
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 otrok pozno spregovori (glasove začne izgovarjati kasneje kot njegovi vrstniki,
kasneje poimenuje predmete in stvari ter oblikuje povedi).
 Popačen izgovor posameznih glasov (najpogosteje so to sičniki in šumniki ter
zamenjevanje samoglasnikov /a/ in /e/ ter /o/ in /a/).
 Močno jecljanje v določenem obdobju (motnja izzveni ali se še ponovi).
 Nezanimanje za knjige in črke.
1.4

ZAOSTAJANJE V GOVORNO-JEZIKOVNEM RAZVOJU

Razvoj govora in jezika je lahko upočasnjen zaradi različnih vzrokov. Pomembno je, da
poznamo potek tipičnega razvoja komunikacije, jezika in govora kot tudi simptome
odstopanja. Tako spodbujamo razmišljanje o pričakovanem govorno-jezikovnem razvoju ter
iskanje morebitne strokovne pomoči (Grilc, 2014).
1.4.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA
Na otrokov razvoj govora in jezika vplivajo različni dejavniki. Avtorji najpogosteje
izpostavljajo (Marjanovič Umek idr., 2006):
 kakovost druţinskega okolja,
 sociodemografske značilnosti druţine,
 kakovost vrtca,
 spol otroka,
 genetske dejavnike.
Kakovost družinskega okolja
Kakovost druţinskega okolja ima pomemben vpliv na razvoj govorne kompetentnosti otroka
v vseh obdobjih govornega razvoja. Prepričanja staršev o pomembnosti spodbujanja
govornega razvoja vplivajo na njihovo izbiro dejavnosti, preko katerih bodo vstopali v
komunikacijsko interakcijo s svojim otrokom (Foy in Mann, 2003 v Marjanovič Umek idr.,
2006). Starši lahko z izbiro dejavnosti in s svojim govorom spodbujajo ali zavirajo govorni
razvoj otroka. Podoben vpliv imajo tudi otroci, ki s svojim govorom in z zanimanjem za
posamezne dejavnosti vplivajo na govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti (Hoff in Naigles,
2002 v Marjanovič Umek idr., 2006).
Pogostost govornih izmenjav med starši in otrokom ima pozitiven vpliv na otrokov govornojezikovni razvoj. Pomembno je tudi, da se starši čim več pogovarjajo z otrokom, razširjajo in
preoblikujejo tisto, kar je otrok povedal ter mu postavljajo različna vprašanja (Marjanovič
Umek idr., 2006). Rezultati slovenske študije (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik
Musek, 2003 v Marjanovič Umek idr., 2006) so pokazali, da materialni pogoji druţinskega
okolja (število vseh knjig in število otroških knjig v otrokovem domu) vplivajo na otrokove
doseţke na lestvici govornega razvoja. Poleg materialnih pogojev na otrokove doseţke
vplivajo tudi dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj.
Razvoj govorne kompetentnosti otroka napoveduje tudi odnos staršev do otrokove zgodnje
izpostavljenosti otroški literaturi. Starši, ki temu pripisujejo močan pomen, otroku pogosteje
berejo otroške knjige in se posledično pogosteje vključujejo v govorne interakcije kot starši,
ki temu ne pripisujejo velikega pomena (Foy in Mann, 2003 v Marjanovič Umek idr., 2006).
Sociodemografske značilnosti družine
Med sociodemografske značilnosti druţine prištevamo ekonomski status, izobrazbo staršev
velikost druţine itd. Ugodni demografski dejavniki druţine imajo pozitiven vpliv na otrokov
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govorni razvoj. Raziskave, ki jih je opravil Bernstein (1979, v Marjanovič Umek idr., 2006),
so pokazale, da starši iz druţin z manj ugodnimi demografskimi dejavniki uporabljajo omejen
jezikovni kod pri komunikaciji s svojim otrokom. Omejen jezikovni kod vključuje omejeno
upoštevanje slovničnih pravil ter rabo enostavnih in nepovezanih izjav. Starši, ki prihajajo iz
druţin z bolj ugodnimi demografskimi dejavniki, pri komunikaciji s svojim otrokom
uporabljajo razčlenjen jezikovni kod. Zanj je značilna raba širšega besedišča in zapletenih
izjav.
Kot pomemben pokazatelj socioekonomskega stanja druţine, ki je povezan z govornim
razvojem otroka, avtorji izpostavljajo stopnjo izobrazbe otrokove mame. Otroci višje
izobraţenih mam, ki dobro poznajo potek govornega razvoja, izraţajo višjo govorno
kompetentnost (Marjanovič Umek idr., 2006). Rezultati slovenske raziskave (Fekonja, 2002 v
Marjanovič Umek idr., 2006) pa so pokazali nasprotno – stopnja izobrazbe staršev nima
pomembnega vpliva na otrokove doseţke na lestvici govornega razvoja.
Vrtec in vrstniki
Kakovost vrtca zajema procesne ter strukturne kazalce in je dober napovednik otrokovega
govornega in spoznavnega razvoja. K procesnim kazalcem sodijo spoznavne in govorne
spodbude vzgojiteljice, njena odzivnost ipd., med strukturne pa prištevamo razmerje odrasla
oseba/otroci v oddelku in število otrok v oddelku (NICHD, 2000 v Marjanovič Umek idr.,
2006). Raziskava slovenskih avtoric o vplivu vrtca na otrokov razvoj (Marjanovič Umek,
Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005 v Marjanovič Umek idr., 2006) je pokazala, da lahko kakovost
vrtca zmanjša razlike v govorni kompetentnosti otrok, ki prihajajo iz manj spodbudnega
druţinskega okolja.
Na govorni razvoj otroka vpliva tudi vrstniška skupina, v kateri lahko otroci pridobijo
pomembne govorne izkušnje (Wray in Medwell, 2002 v Marjanovič Umek idr., 2006). Prosta
igra z vrstniki otroka spodbuja k rabi drugačnih izjav v primerjavi z načrtno strukturirano
situacijo v vrtcu. Spontana igra omogoča rabo jezika v različnih funkcijah ter rabo
večbesednih, prirednih, podrednih izjav, vprašalnih in nikalnih povedi (Marjanovič Umek idr.,
2006).
Spol
Raziskave kaţejo, da se govor deklic razvija hitreje kot govor fantov. Deklice prej
spregovorijo, hitreje usvojijo slovnico jezika, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besedni
zaklad in dosegajo višje rezultate na lestvicah govornega razvoja. Te razlike se kaţejo kot
pomembne tudi v obdobju srednjega otroštva ter kasneje v obdobju poznega otroštva in
mladostništva (Marjanovič Umek idr., 2006).
Kljub ugotovljenim razlikam pa je večina avtorjev mnenja, da so razlike v govornem razvoj
deklic in dečkov manjše ali celo nepomembne. Rezultati več raziskav namreč kaţejo, da po
drugem letu starosti ni razlik v količini spontanega govora med deklicami in dečki. Tako
zaključujejo, da spol ni dejavnik, ki bi napovedoval otrokov govor v vsakodnevnih situacijah
(Marjanovič Umek idr., 2006).
Genetski dejavniki
Na otrokov govorno-jezikovni razvoj, poleg okoljskih dejavnikov, vplivajo tudi genetski
dejavniki. Razvoj govorne kompetentnosti bi naj bil pod vplivom interakcije večjega števila
genov. Analize so pokazale, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na razvoj otrokove
slovnice, semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek idr., 2006).
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1.4.2 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE
Razvoj vsakega otroka je individualen, zato je odstopanja v razvoju teţko prepoznati. Pri
vsakem otroku lahko opazimo odmike od povprečja, vendar moramo biti pozorni, da ti odmiki
niso preveliki. O zapoznelem jezikovnem razvoju govorimo takrat, kadar razvoj časovno
zaostaja, samo zaporedje razvoja pa je normalno. Motnja v jezikovnem razvoju pa je
prepoznana takrat, kadar razvoj časovno močno zaostaja in ne poteka v normalnem razvojnem
zaporedju (Ţerdin, 2003).
Motnje v govorno-jezikovnem razvoju identificiramo takrat, kadar otrok kaţe velika
odstopanja na področju govora in/ali jezika, kljub normalno razvitemu sluhu in splošni
inteligenci. Ta odstopanja ga tudi ovirajo v vsakodnevnem funkcioniranju (Ţerdin, 2003).
1.4.2.1 Motnje artikulacije
Motnje artikulacije so najpogostejše govorne motnje, ki se pojavljajo tako pri predšolskih kot
šolskih otrocih. Pojavljajo se tudi pri odraslih osebah, vendar v manjšem odstotku. Vzroki za
pojav so različni (npr: organsko odstopanje v artikulacijskih organih, blage okvare sluha,
motorične nespretnosti itd.). Če napake izgovora niso prepogoste, jih lahko do četrtega leta
starosti sprejemamo kot del normalnega govornega razvoja (Grilc, 2014). Otroci stari tri leta
naj bi pravilno izgovarjali vse glasove razen sičnikov, šumnikov ter glasu /r/. V primeru, da je
pri triletnem otroku moten izgovor še kakšnega drugega glasu, govorimo o odmiku od
povprečnega razvoja. Motnjo pa prepoznamo takrat, kadar prihaja do nepravilnega izgovora
teh glasov pri šestletnem otroku (Ţerdin, 2003).
Motnje artikulacije se pojavljajo v treh oblikah (Grilc, 2014):
 omisija: otrok izpusti glas, ki ga ni sposoben izgovoriti (primer: besedo [riba] izgovori
kot [iba]).
 Substitucija: otrok glas ali skupino glasov, ki jih ni sposoben izgovoriti, nadomesti z
drugim glasom (primer: besedo [roka] izgovori kot [loka]).
 Distorzija: otrok nepravilno izgovori posamezen glas ali skupino glasov (primer: grlni
izgovor glasu /r/).
Naštete oblike motnje artikulacije so lahko sistematične ali nesistematične. Kadar govorimo o
sistematičnih napakah, otrok v svojem govoru dela napake zmeraj na isti način, v primeru
nesistematičnih napak pa-te te niso vedno narejene na isti način. Če se nesistematične napake
v otrokovem govoru pojavljajo pred četrtim letom starosti, jih lahko razumemo kot del
normalnega govornega razvoja. Po četrtem letu starosti pa govorimo o leksični dislaliji ali
negotovi sliki besede (Grilc, 2014).
Vuletić (b. d. v Škarić, 1988) je podrobneje opredelila in opisala motnje artikulacije glede na
glasovne skupine:
 Sigmatizem: nepravilen izgovor glasov s, z, c in š, ţ, č.
Otroci lahko v določenih glasovnih kombinacijah izpuščajo te glasove, ali jih
zamenjujejo z drugimi glasovi. Zamenjave se dogajajo znotraj glasovne skupine, ali pa
prihaja do zamenjave z glasovoma t in d. Slednje so pogoste pri otrocih do 3. leta
starosti, medtem ko se zamenjave znotraj glasovne skupine lahko pojavljajo tudi pri
starejših otrocih. Pojavljajo se tudi distorzije, kamor uvrščamo medzobni izgovor
glasov, mehčanje glasov, lateralni sigmatizem in nazalni sigmatizem.
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Rotacizem: nepravilen izgovor glasu r
Otroci do starosti dveh let pogosto izpuščajo glas /r/. Namesto njega podaljšujejo
sosednji vokal ali povečajo napetost. S tem pokaţejo, da glas slišijo, vendar ga še niso
zmoţni izgovoriti.
Glas /r/ ima v našem jeziku dvojno funkcijo, zato tudi govorimo o dveh vrstah
zamenjave:
 samoglasniška: v besedi [prst] je glas /r/ zlogotvoren in ima samoglasniško
funkcijo. V tem primeru bo otrok glas nadomestil s samoglasnikom /i/ ali /u/.
 Soglasniška: otrok bo glas nadomestil z glasom /l ali /j/ ([joka] namesto
[roka]).
Pri distorziji glasu /r/ v grobem govorimo o sprednji in zadnji distorziji. Sprednje so
laţje za obravnavo in lahko predstavljajo zgolj prehodno fazo v razvoju pravilnega
izgovora (tj: bilabialni r, nevibranten r, lateralni r, polglasni r, dvoustnični r). Pri
zadnjih distorzijah otrok tvori vibracijo s hrbtom jezika, korenom jezika ali s
tresenjem jezička mehkega neba. Te distorzije zahtevajo takojšnjo obravnavo.
Lambdacizem: nepravilen izgovor glasu l
Otroci nizke kronološke starosti glas izpuščajo, z višanjem starosti pa se pojavi
zamenjava glasu /l/ z glasom /j/. Distorzije so redke.
Kapacizem in gamacizem: nepravilen izgovor glasov k in g
Omisija teh dveh glasov je redka. Zamenjave sledijo principu zvenečnosti, in sicer je
nezveneči velarni glas /k/ zamenjan z nezvenečim dentalnim glasom /t/, zveneči
velarni glas /g/ pa z zvenečim dentalnim glasom /d/. Distorzije so prav tako redke
(npr. nezadostna napetost izgovora ali grlni izgovor glasov).
Tetacizem in deltacizem: nepravilen izgovor glasov t in d
Omisije se pojavljajo le pri teţkih organskih okvarah, zamenjav ni. Pogostejše so
distorzije, ki se kaţejo kot pomik artikulacije nazaj ali kot medzobni izgovor glasov.
Tetizem: prehajanje večjega števila soglasnikov v glas t ali d
Ponovno je upoštevano načelo zvenečnosti. Zveneči soglasniki /z/, /ţ/, /dţ/ in /g/
prehajajo v glas /d/, medtem ko nezveneči soglasniki /s/, /c/, /š/, /č/ in /k/ prehajajo v
glas /t/. Te zamenjave povzročijo, da je otrokov glasovni sestav zelo osiromašen.
Etacizem: moten izgovor samoglasnika e
Glas /e/ je edini samoglasnik, pri katerem lahko prihaja do motenega izgovora v
okviru t. i. funkcionalnih dislalij. Izgovor ostalih samoglasnikov je moten le v primeru
organskih okvar.

Muznik (2012) je v svoji raziskavi, v kateri je analizirala fonetske in fonemske realizacije
govora slovenskih otrok, starih od 3 do 7 let, prišla do naslednjih ugotovitev. V govoru se
najprej oblikujejo zvočniki (/j/, /l/, /m/, /n/) razen vibranta /r/, ki ga v starosti do 6,5 let
pravilno izgovarja 49 % otrok. Nato sledi razvoj zapornikov (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/) in
pripornikov (/f/, /v/, /h/, /s/, /z/, /š/, /ţ/). Kot zadnji se razvijejo zlitniki (/c/, /č/) ter vibrant /r/.
1.4.2.2 Motnje fluentnosti
V strokovni literaturi se pod pojmom motenj fluentnosti uporabljajo naslednji termini:
jecljanje, prehitri govor, upočasnjeni tempo govora in skandirani govor (Grilc, 2014).
Motnje fluentnosti sodijo v skupino govornih motenj in so opredeljene kot prekinitve v toku
govora. Zanje je značilen nepravilen ritem, ponavljanje glasov, zlogov, besed in fraz. Poleg
tega se lahko pojavljajo še prekomerna napetost ter telesni in čustveni odzivi na nefluenten
govor (American Speech-Language-Hearing Association, 1993).
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Jecljanje
Jecljanje je motnja fluentnosti, tempa in ritma govora, za katero je značilno nehoteno krčenje
mišic govornih organov (ustnice, jezik, mehko nebo, glasilke). Pri teţjih oblikah se pojavlja
nehoteno krčenje obraznih mišic ter nehoteni gibi telesa. Krči sproţijo prekinitev v fluentnosti
govora, zaradi česar se pojavljajo večkratno ponavljanje glasov in zlogov, napet izgovor,
pavze v besedah, nenadne prekinitve govora ter različne kombinacije teh pojavov. Motnja je
pogostejša pri dečkih kot pri deklicah zaradi počasnejšega dozorevanja njihovega ţivčnega
sistema (Posokhova, 2008).
Pri otrocih med drugim in petim letom starosti se lahko pojavi t. i. faza fiziološkega jecljanja,
ki je posledica intenzivnega razvoja govora. Zanjo je značilno ponavljanje zlogov v besedah,
ponavljanje celih besed ali fraz, mašila, odsotnost napetosti govornih organov ter nezavedanje
nepravilnosti v govoru. V nekaterih primerih ti znaki izginejo spontano, lahko pa prerastejo v
pravo jecljanje (Grilc, 2014).
Prehitri govor
Znaki prehitrega govora so naslednji (Grilc, 2014):
 pospešen tempo govora,
 pogoste artikulacijske napake,
 skromno besedišče,
 kratke, preproste povedi,
 slovnične napake v daljših povedih,
 prekinitve (respiracijski premor),
 pomoč z gestami,
 kratka in odkrenljiva pozornost,
 nezavedanje govorne motnje.
Upočasnjeni tempo govora
Počasni govor se pojavlja kot posledica organskih obolenj centralnega ţivčnega sistema.
Pojavlja se tudi pri nekaterih otrocih z motnjo v duševnem razvoju in pri psihično bolnih
otrocih. Značilnost takšnega govora je podaljševanje vseh glasov (še posebej samoglasnikov)
ter upočasnjen ritem in tempo govora. Otroci z upočasnjenim tempom govora so upočasnjeni
tudi v drugih aktivnostih (Grilc, 2014).
Skandirani govor
Skandirani govor se pojavlja kot posledica primarne motorične okvare (otroci z motoričnimi
teţavami). Tempo govora je upočasnjen, ritem pa je okvarjen s spremembami višine govora
in/ali intenzitete govora znotraj besede in/ali povedi. Razlog za to je nezmoţnost usklajevanja
finih gibov artikulacijskih organov (Grilc, 2014).
1.4.2.3 Jezikovne teţave
V procesu komunikacije ni pomemben zgolj govor, ampak moramo biti pozorni tudi na
otrokovo jezikovno zmoţnost. Uspešnost sporazumevanja je odvisna od znanja jezika,
obvladovanja slovničnih pravil (tvorba besed, sestavljanje povedi) in pragmatičnih načel
(kdaj, s kom, kje, kako, zakaj, o čem govoriti), ki skupaj predstavljajo jezikovno zmoţnost
govorca (Kranjc, 1999).
Grilc (2014) razlikuje naslednje tipe teţav:
 upočasnjen govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razvit govor,
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nerazviti govor,
posebne jezikovne teţave.

Upočasnjen govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razvit govor
O upočasnjenem govorno-jezikovnem razvoju govorimo, kadar je zaostanek prisoten pri
otrocih v starosti do štirih let. Če se teţave nadaljujejo po četrtem letu, pa govorimo o
nezadostno razvitem govoru. Pri teh otrocih lahko opazimo, da spregovorijo kasneje kot
njihovi vrstniki, uporabljajo omejeno število besed, njihove povedi so krajše in bolj preproste
kot povedi, ki jih tvorijo njihovi vrstniki. Prav tako so zanje značilne agramatične izjave,
izpuščanje in/ali zamenjevanje zlogov v besedi ter teţave z razumevanjem vprašanj in
navodil. Prisotne so lahko tudi teţave v razvoju motorike in motnje pozornosti (Grilc, 2014).
Nerazviti govor
Nerazviti govor predstavlja najteţjo obliko govorno-jezikovnega zaostanka. Pod tem pojmom
razumemo odsotnost govora ali močno osiromašeno besedno ter slovnično izraţanje. V
blaţjih primerih otrok kot komunikacijsko sredstvo uporablja gesto, razumevanje je
osiromašeno. V najteţjih primerih se kaţejo pomembna odstopanja na področju govora in
razumevanja. Ta oblika motnje je pogosto znak otrokovega splošnega razvojnega zaostanka
(Grilc, 2014).
Posebne jezikovne težave
Posebne jezikovne teţave oz. specifične jezikovne motnje (angl. »specific language
impairment«) so jezikovne teţave brez znane okvare na nevrološkem, senzornem,
intelektualnem ali emocionalnem nivoju. Za otroke s posebnimi jezikovnimi teţavami je
značilno, da spregovorijo kasneje, teţave pa vztrajajo dlje časa (tudi v odraslosti) (Ervin,
2001).
Glavne značilnosti (Grilc, 2014):
 otrok kasneje spregovori,
 jezikovni razvoj je upočasnjen,
 siromašen besedni zaklad,
 tvorjenje agramatičnih povedi (izpuščanje funkcijskih besed),
 otrokov govor je siromašen glede na njegovo starost in neverbalne sposobnosti.
1.4.2.4 Glasovne motnje
Glasovna motnja je opredeljena kot »vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s
sluhom« (Hočevar Bolteţar, 2010, str. 84). Delimo jih na organske in funkcionalne. O
organski glasovni motnji govorimo takrat, kadar je vzrok hripavosti strukturna okvara.
Funkcionalno glasovno motnjo pa povzroča prekomerna ali napačna raba vokalnega aparata
(Hočevar Bolteţar, 2010).
Glasovne motnje se pogosteje pojavljajo med otroki kot med odraslimi, saj pri otroku glasilka
še ni razvita v celoti, zaradi česar je grlo bolj občutljivo za obremenitve. Najpogostejši vzrok
glasovnih motenj pri otrocih je funkcionalna disfonija. Pogosti so vozliči na glasilkah, ki se
pogosteje pojavljajo pri dečkih. Vzrok za hripav glas pri otrocih so tudi papilomi v grlu (to so
rožnati resičasti izrastki na glasilkah) – nanje moramo pomisliti predvsem takrat, kadar ima
otrok ţe od rojstva šibek glas (Hočevar Bolteţar, 2010).
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Hripave otroke obravnavata otorinolaringolog, foniater, pogosto pa sta v obravnavo vključena
tudi logoped in psiholog. Naloga logopeda je, da oceni otrokov glas, govorno dihanje in
govorne navade. Prav tako mora oceniti usklajenost dihanja, fonacije in artikulacije. Prognoza
glasovnih motenj pri otrocih je dobra (Hočevar Bolteţar, 2010).
1.5

ZGODNJE ODKRIVANJE IN OBRAVNAVA OTROK Z GOVORNOJEZIKOVNIMI MOTNJAMI

Zgodnje odkrivanje otrok s posebnimi potrebami je ključnega pomena, saj lahko s
pravočasnim in z ustreznim pristopom omilimo teţo simptomov posameznikove motnje ter
preprečimo nastanek sekundarnih posledic. Na sistemski ravni pa zgodnje odkrivanje in
obravnava zmanjšujeta obremenitev zdravstvenega in šolskega sistema (Mikuţ, 2015).
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so v 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2011) opredeljeni kot »skupina otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali
prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in
izobraţevanja«. Malčkom in otrokom bi bilo potrebno ţe v zgodnjem otroštvu omogočiti
ustrezno strokovno pomoč glede na njihove posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe, vendar v
Sloveniji še nimamo celostnega in učinkovitega sistema zgodnje obravnave, ki bi zajela vse
skupine otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki
Sloveniji, 2011).
Na področju zdravstva imajo pri prepoznavanju otrok z motnjami v razvoju pomembno vlogo
pediatri na primarni ravni, dodatno usposobljeni pediatri v razvojnih ambulantah,
strokovnjaki, kot so logopedi, fizioterapevti, delovni terapevti in specialno-rehabilitacijski
pedagogi, ki delujejo v okviru centrov za duševno zdravje v zdravstvenih domovih, ter
pedopsihiatri (Opara idr., 2010). Odstopanja v razvoju pri predšolskih otrocih najprej opazijo
strokovnjaki, ki so pogosto v stiku z otrokom in s starši. To so vzgojitelji v vrtcu ter zdravniki
pediatri. Pomembno vlogo pri odkrivanju teţav imajo tudi sistematski pregledi predšolskih
otrok, ki pa se, zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, v nekaterih regijah izvajajo nedosledno
(Opara idr., 2010).
Na področju vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji še nimamo
organizacijsko in vsebinsko povezanih vrtcev ter šol. Šole pogosto ne zadostijo pogojem za
ustrezno oblikovano šolsko okolje za otroke s posebnimi potrebami. Prilagojene programe za
otroke z govorno-jezikovnimi motnjami večinoma izvajajo specializirane šole. Nekateri otroci
so v vrtcih in šolah usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 2011).
Vedno več strokovnjakov se zavzema za zgodnje odkrivanje otrok s komunikacijskimi in/ali
govorno-jezikovnimi motnjami, saj nam to omogoči več časa za načrtovanje in izvajanje
obravnave, s katero lahko odpravimo ali omejimo odkrite motnje (Bregant, 2016). Pri tem je
pomembno poznavanje razvoja zgodnje komunikacije, ki nam omogoča prepoznavo zgodnjih
razvojnih odstopanj. Z rabo zgodnjih predjezikovnih napovednikov lahko ţe pred 2. letom
odkrijemo otroke s komunikacijskimi zaostanki (Buckley, 2003 v Mikuţ, 2015).
1.5.1 ZGODNJE ODKRIVANJE RIZIČNIH OTROK
Za čim zgodnejše odkrivanje otrok s komunikacijskimi ter kasnejšimi govorno-jezikovnimi
teţavami je potrebno poznati razvojne značilnosti, ki vplivajo na komunikacijske sposobnosti.
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Poznavanje zgodnje komunikacije nam omogoča prepoznavo zgodnjih razvojnih odstopanj.
Odstopanja v zgodnji komunikaciji lahko kaţejo na razvojno zaostajanje v ekspresivnih
sposobnostih, na kognitivne primanjkljaje ali na motnjo avtističnega spektra (Ljubešić in
Cepanec, 2012).
Ocena zgodnje komunikacije – razvojna področja
Kognitivni razvoj in učenje
Posebno pozornost je potrebno nameniti otrokovi pozornosti in socialni kogniciji, ki se
odraţata v otrokovi igri. Le-ta nam daje informacije o tem, ali so prisotne simbolne
sposobnosti, kakšna je zmoţnost imitiranja, ali otrok razume svet okrog sebe, prav tako pa
nam daje podatke o otrokovem dominantnem stilu učenja (Ljubešić in Cepanec, 2012).
Za področje komunikacije je še posebej pomembno, v kolikšni meri je otrok pozoren na
okolico ter kako usklajuje svojo pozornost s pozornostjo sogovornika. Usmerjanje pozornosti
na ljudi je eden izmed pokazateljev razvoja socialne kognicije. Socialno kognicijo lahko
ocenimo na podlagi zdruţene pozornosti (tj. deljenje pozornosti, sledenje tuji pozornosti in
usmerjanje tuje pozornosti), ki se začne razvijati ob koncu prvega leta ţivljenja in je tesno
povezana z usvajanjem jezika (Ljubešić in Cepanec, 2012).
Interesi
Otrokovi interesi se odraţajo skozi njegovo obnašanje. Pri oceni komunikacijskega ter
govorno-jezikovnega razvoja je potrebno pridobiti podatke o otrokovi zainteresiranosti za
spremembe v okolici in o otrokovem usmerjanju pozornosti na ostale otroke in odrasle. Otrok,
ki ne izkazuje socialnih interesov, ima posledično manj priloţnosti za razvoj komunikacije in
jezika. Ozki interesi so pogosto pokazatelj teţav v socialni komunikaciji (Ljubešić in
Cepanec, 2012).
Senzorični in motorični razvoj
V govorno-jezikovnem razvoj igrata pomembno vlogo sluh in slušna percepcija. Diagnostika
sluha je dobro razvita. Zapleti nastopajo pri odkrivanju hiper- ali hiposenzibilnosti in pri
odkrivanju teţav v senzorični obdelavi. Te teţave so lahko simptomi motenj socialne
komunikacije, ki so značilne za otroke z motnjami avtističnega spektra in niso neposredno
povezane s komunikacijskim ter govorno-jezikovnim razvojem (Ljubešić in Cepanec, 2012).
V okviru motorike moramo oceniti splošno, oralno in fino motoriko. Splošna motorika vpliva
na otrokovo mobilnost in pridobivanje novih izkušenj, oralna motorika je pomembna za
govorni razvoj, fina motorika pa vpliva na razvoj grafomotorike (Ljubešić in Cepanec, 2012).
Ocena komunikacijskega vedenja
Komunikacija
Najprej je potrebno oceniti, ali otrok namerno vzpostavlja komunikacijo. Pri tem si lahko
pomagamo z naslednjimi vprašanji (Ljubešić in Cepanec, 2012, str. 40–41):
a) Ali je otrok z določenim vedenjem želel prenesti sporočilo komunikacijskemu
partnerju? Torej, otrok je s svojim vedenjem ţelel namerno izzvati določen odziv
komunikacijskega partnerja.
b) Ali je vedenje usmerjeno na osebo ali na objekt? V primeru, da otrok ne spremeni
svojega obnašanja glede na prisotnost in usmerjenost komunikacijskega partnerja, je
komunikacija najverjetneje nenamerna.
Če je otrokova komunikacija namerna, moramo nadalje oceniti, kako pogosto otrok
vzpostavlja komunikacijo in kako se odzove na tuje spodbude vzpostavljanja komunikacije.
Prav tako je pomembno, ali je namen otrokove komunikacije imperativen ali deklarativen. Za
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tipičen komunikacijski vzorec je značilna prevlada deklarativnih funkcij nad imperativnimi. V
primeru prevladovanja imperativnih funkcij pa govorimo o netipičnem komunikacijskem
vzorcu (Ljubešić in Cepanec, 2012).
Jezik in govor
Otroci, ki imajo teţave na področju socialne komunikacije, posledično kaţejo odstopanja na
področju usvajanja jezika (še posebej na nivoju jezikovnega razumevanja). Eden izmed
najpomembnejših kliničnih pokazateljev teţav socialne komunikacije je neodzivanje otroka
na lastno ime (Trillingsgaard in sod., 2005 v Ljubešić in Cepanec, 2012).
V okviru zgodnjega odkrivanja otrok s komunikacijskimi in/ali govorno-jezikovnimi teţavami
je potrebno razlikovati med situacijskim in leksičnim razumevanjem. Situacijsko razumevanje
se nanaša na podporo konteksta, medtem ko je pri leksičnem razumevanju prisotno jezikovno
znanje in razumevanje izgovorjenih besed oz. stavkov. Otrok torej prehaja od razumevanja
konkretne situacije k razumevanju izrečenega brez kontekstualne podpore. Otroci, ki imajo
teţave s socialno komunikacijo, kaţejo odstopanja ţe na nivoju situacijskega razumevanja.
(Ljubešić in Cepanec, 2012). Pogost pokazatelj razvojnih teţav je tudi zaostajanje v pojavu
prve besede. Še bolj močan pokazatelj teţav pa je starost, v kateri se pojavi 50-besedni
ekspresivni besednjak (Ljubešić in Cepanec, 2012).
1.5.2 ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V strokovni literaturi najdemo različne definicije zgodnje obravnave, vendar vsi strokovnjaki
poudarjajo, da zgodnja obravnava zajema obdobje od rojstva do vstopa v šolo (Globačnik,
2012).
Guralnick (2001 v Globačnik, 2012, str. 17) je zgodnjo obravnavo opredelil kot »sistem
podpore družinskim vzorcem interakcije, ki na najboljši način spodbujajo otrokov razvoj.
Najpomembnejši so odnosi med starši in otroki, izkušnje otroka, ki jih pridobiva v družini, in
pomoč, ki jo dobijo starši«.
Shonkoff in Meisels (2000 v Globačnik, 2012, str. 17) kot glavne cilje zgodnje obravnave
izpostavljata »spodbujane otrokovega zdravja, razvijanje sposobnosti, zmanjšanje razvojnih
zaostankov, blaženje obstoječih ali nastajajočih invalidnosti, preprečevanje funkcionalnega
poslabšanja primanjkljaja in spodbujanje vloge družine«.
Za optimalno izvajanje zgodnje obravnave je potrebno upoštevati naslednja načela
(Globačnik, 2012, str. 34-35):
 Dostopnost
Drţava je dolţna zagotoviti ustrezne sluţbe na lokalni in nacionalni ravni, da se lahko čim
prej zajame vse otroke in druţine, ki potrebujejo pomoč (ne glede na to, kje ţivijo).
 Krajevna bliţina
Sluţbe za zgodnjo obravnavo morajo biti čim bliţe doma, na lokalni in regijski ravni.
Načelo krajevne bliţine se nanaša na storitve, ki so usmerjene na druţino.
 Cenovna dostopnost
Storitve bi morale biti druţinam zagotovljene brezplačno ali za minimalno ceno.
Financiranje storitev naj se zagotavlja iz javnih sredstev.
 Interdisciplinarno delo
Za otroke, ki so vključeni v zgodnjo obravnavo, so odgovorni strokovnjaki iz različnih
strok. Interdisciplinarno delo jim omogoča medsebojno izmenjavo informacij.
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 Raznolikost sluţb in storitev
Sluţbe, ki so najpogosteje vključene v zgodnjo obravnavo, so zdravstvene, socialne in
izobraţevalne sluţbe.
 Timsko delo
Timsko delo je oblika dela, kjer si multidisciplinarna skupina izmenjuje informacije in jih
tudi usklajuje. Pomembno je, da so v skupino vključeni tisti strokovnjaki, ki jih otrok in
druţina najbolj potrebujeta (Golin in Ducanis, 1981 v Globačnik, 2012).
V Sloveniji so predšolski otroci, ki imajo posebne potrebe, obravnavani v zdravstvenih
domovih – v dispanzerjih za mentalno zdravje oz. v razvojnih ambulantah. Ţe leta 1994 je
bila sprejeta odločitev o multidisciplinarni sestavi strokovnih skupin v razvojnih ambulantah.
Te skupine naj bi sestavljali: razvojni pediater, medicinska sestra, nevrofizioterapevt, delovni
terapevt, logoped, klinični psiholog, specialno-rehabilitacijski pedagog in socialni delavec.
Tako oblikovana skupina naj bi zagotavljala celostno pomoč otroku in njegovi druţini.
Teţava, s katero se soočamo v okviru našega zdravstvenega sistema, je pomanjkanje
specifičnega strokovnega kadra, predvsem primanjkuje razvojnih pediatrov in logopedov
(Globačnik, 2012).
1.5.3 PREVENTIVA IN ZGODNJA LOGOPEDSKA OBRAVNAVA
Naloga logopeda je, da nudi pomoč otrokom, pri katerih obstaja tveganje za razvoj
komunikacijskih in/ali govorno-jezikovnih teţav oziroma tistim, pri katerih se ţe kaţejo
odstopanja na področjih, kot so hranjenje, igra, komunikacija, jezik in govor. Za
zagotavljanje tovrstnih storitev in pomoči mora logoped izpolnjevati naslednje dejavnosti
(American Speech-Language-Hearing Association, 2008):
a) preventiva,
b) odkrivanje, evalvacija in ocenjevanje,
c) načrtovanje obravnave,
d) sodelovanje v timu,
e) koordinacija storitev,
f) načrtovanje tranzicije in
g) izpopolnjevanje znanja iz področja zgodnje obravnave.
Logoped lahko izvaja preventivno dejavnost na treh ravneh (Prevention Committee CPLOL,
2000):
1. Primarna preventiva zajema dejavnosti, katerih cilj je zmanjševanje pojava bolezni pri
določeni populaciji. Pri izvajanju logopedskega dela primarna preventiva pomeni
osredotočanje na razvoj komunikacijskih teţav in odpravljanje dejavnikov tveganja.
Zajema tudi širjenje informacij in izobraţevanje strokovnjakov.
2. Sekundarna preventiva vključuje vse dejavnosti, s katerimi se omejuje razširjenost
neke bolezni. Logoped izvaja sekundarno preventivo z zgodnjim odkrivanjem in
terapijo govorno-jezikovnih motenj. Na ta način poskuša preprečiti nadaljnji razvoj
teţav.
3. Terciarna preventiva igra pomembno vlogo pri zmanjševanju stopnje resnosti
določene bolezni ter pri preprečevanju ponovnega pojava bolezni. V logopediji je
terciarna preventiva glavni pristop v procesu rehabilitacije.
Terciarna preventiva je v preteklosti predstavljala glavno področje logopedskega dela, v
zadnjem času pa se velik pomen pripisuje tudi primarni in sekundarni preventivi (Prevention
Committee CPLOL, 2000).
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Zgodnji obravnavi govorno-jezikovnih motenj se pripisuje velik pomen. Če začnemo z
obravnavo ţe v zgodnji fazi otrokovega razvoja, bo otrok hitreje napredoval. Glavni namen
zgodnje logopedske obravnave je opolnomočenje druţine, ki ima pomembno vlogo pri
razvoju otrokove komunikacije, saj otroku nudi pomoč in podporo (ASHA, 2008).
Sodelovanje z otrokovo druţino se je izkazalo za eno izmed ključnih komponent, ki vpliva na
uspešnost zgodnje obravnave. Rossetti (2001 v Mihelčič, 2014) je ugotovil, da je najbolj
učinkovita tista obravnava, ki istočasno vključuje tako otroka kot tudi njegove starše. Otrok in
starši preko skupnih dejavnosti vzpostavljajo navezanost, ki omogoča boljše razumevanje
otrokove namerne komunikacije. Naloga strokovnjaka je, da usmerja dejavnosti in daje
ustrezne spodbude, s čimer omogoča, da odnos med otrokom in starši postane vzajemen.
Vzpostavitev dobre navezanosti med otrokom in starši igra ključno vlogo v otrokovem
razvoju. Pomanjkanje le-te lahko pusti dolgoročne posledice na področju otrokovega
kognitivnega in socialnega razvoja.
V zgodnji logopedski obravnavi se uporabljata dve vrsti strategij za razvijanje jezikovne
zmoţnosti otroka: a) strategije, ki podpirajo pridobivanje jezikovnih zmoţnosti in b)
strategije, ki otroku omogočajo širjenje jezikovnega znanja. V prvo skupino uvrščamo
odzivanje na otrokove komunikacijske poskuse, upoštevanje in sledenje otrokovim interesom,
spodbujanje medvrstniških interakcij in ustvarjanje priloţnosti za vzpostavitev komunikacije.
Druga skupina strategij zajema pridobivanje novega besedišča, širjenje otrokovih izjav,
zagotavljanje modelov jezikovnega vedenja ter uporabo namigov in spodbud v izvajajoči se
aktivnosti. Strategije podpore vplivajo na uspešnost strategij, ki omogočajo širjenje
jezikovnega znanja. Izolirana uporaba strategij podpore nima pomembnega vpliva na razvoj
jezika (ASHA, 2008).
1.6

SISTEMATSKI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK

V Sloveniji imajo dojenčki v prvem letu starosti pet sistematskih pregledov, nato sledijo
sistematski pregledi pri 18 mesecih ter pri tretjem in petem letu starosti. Pri treh letih se
otroke napoti na pregled k psihologu, pri petih letih pa je predviden logopedski pregled.
Namen sistematičnih preventivnih pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok,
odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom. Pri vseh
sistematičnih pregledih otrok mora biti narejen Denverski razvojni presejalni test (Pravilnik o
spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni,
2015).
Denver II Slovenija je presejalni test, ki je namenjen spremljanju razvoja otrok od rojstva do
starosti šest let. Namenjen je zgodnjemu odkrivanju razvojnih teţav pri malih otrocih, saj
ocenjuje sposobnosti posameznega otroka za opravljanje nalog, ki so primerne njegovi
starosti. Eno izmed področjih, ki jih test preverja, je tudi področje govora. Tako bi se naj po
pregledu v starosti treh let otroka napotilo k logopedu, če neuspešno opravi testne enote, ki se
nanašajo na govor (Bregant, 2016).
Preventivni logopedski pregled petletnih otrok je namenjen odkrivanju govornih, jezikovnih
in komunikacijskih motenj. Pregled zajema diagnostične postopke ugotavljanja govornojezikovnih sposobnosti, in sicer pregled artikulacije, gramatike, sintakse in semantike ter
oceno komunikacije (Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2015).
Preventivni logopedski pregled pri otrocih starih 5 let se v Sloveniji izvaja ţe vrsto let, vendar
je med logopedi prihajalo do razlik v postopku in načinu pregleda. Tako je bil kot poskus
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poenotenja logopedskih pregledov oblikovan pripomoček Preventivni logopedski pregled 5letnega otroka (PLP-5) (Gačnik idr., 2013).
1.6.1 PREIZKUS PLP-5
Preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka je izvirni slovenski presejalni preizkus, ki
omogoča prepoznavanje otrok, pri katerih obstaja tveganje, da imajo teţave na govornojezikovnem področju. Z njegovo pomočjo logoped oceni, ali otrok potrebuje bolj poglobljen
logopedski pregled (Gačnik idr., 2013).
Preizkus se uporablja pri otrocih, starih med 4;10 in 5;06 let. Izvaja ga logoped, ki mora biti
ustrezno usposobljen. Testiranje traja predvidoma 20 minut – čas izvajanja je odvisen od
otrokovega sodelovanja in odzivanja (Gačnik idr., 2013).
Presejalni preizkus PLP-5 je sestavljen iz petih nalog. Logoped z njihovo pomočjo opazuje in
ocenjuje (Gačnik idr., 2013, str. 2):
 govorno-jezikovno razumevanje,
 govorno-jezikovno izraţanje (razumljivost govora, dolţina in smiselnost povedi,
slovnična zmoţnost, jasnost podajanja verbalnih misli, artikulacija, fonologija,
resonanca, glas in fluentnost),
 ponavljanje povedi in ponavljanje besed brez pomena,
 sintezo zlogov v besede,
 socio-pragmatične spretnosti (očesni stik, upoštevanje komunikacijskih izmenjav in
ohranjanje komunikacijske teme).
Med pregledom se ne izvajajo podrobni diagnostični postopki, ampak logoped poda zgolj
grobo oceno o morebitnih odstopanjih na posameznih področjih. Na podlagi te ocene predlaga
nadaljnje korake (ali je potreben logopedski diagnostični pregled, ali je potrebna napotitev k
drugim strokovnjakom ipd.) (Gačnik idr., 2013).
Če povzamemo, je PLP-5 ekonomičen preizkus, ki je namenjen presejalnemu ocenjevanju
govorno-jezikovnih in komunikacijskih sposobnosti petletnega otroka. Opravljen preizkus
logopedu omogoča prepoznavanje otrok s tveganjem za teţave ali motnje na področju
komunikacije, jezika in govora. Rezultati se beleţijo hitro in praktično, so pregledni ter
omogočajo takojšnjo interpretacijo. PLP-5 ni standardizirano orodje. Namen avtoric je, da v
prihodnosti s pridobivanjem norm pripomoček standardizirajo (Gačnik idr., 2013).
1.6.2 PREVENTIVNI LOGOPEDSKI PREGLED PRI ŠTIRILETNIKIH
Med strokovnjaki lahko zasledimo razmišljanja o tem, da bi bilo potrebno posamezne otroke
napotiti na logopedsko obravnavo ţe pred petim letom starosti. Tomc Šavora (2013) teţavo
vidi predvsem v nejasno definiranih strokovnih merilih za identifikacijo ter razvrstitev otrok s
komunikacijskimi motnjami. Oblikovati bi bilo potrebno merila oz. strokovne smernice, ki bi
bile ostalim strokovnjakom v oporo za določitev, kdaj otroka napotiti k logopedu. Te
smernice bi jim bile v pomoč pri odločanju, saj je uporaba različnih testov, na podlagi katerih
bi se lahko ostali strokovni profili odločali o nujnosti logopedske obravnave, v Sloveniji zelo
omejena. Razlog, zakaj v zgodnjo logopedsko obravnavo ni vključenih več rizičnih otrok, je
tudi pomanjkanje kadra in neenakomerna razporejenost logopedskih sluţb (Tomc Šavora,
2013).
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V Društvu logopedov Slovenije so predlagali preventivni logopedski pregled, ki bi ga
logopedi izvajali za populacijo otrok v starosti med 3;09 in 4;03 let. Delovna skupina
Preventivni pregledi glede predloga ni dosegla soglasja, zato bo potrebno nadaljnje
dogovarjanje in usklajevanje (Bregant, 2016).
Na podlagi tujih in domačih izkušenj v Društvu logopedov Slovenije in v Komisiji za
logopedsko preventivo predšolskih otrok, ki deluje v okviru društva, zagovarjajo stališče, da
je (Bregant, 2016, str. 151) »neposreden logopedski presejalni pregled otroka v starosti štirih
let smiseln in potreben«. Logoped je usposobljen za to, da prepozna otroke, pri katerih obstaja
večje tveganje za pojav motnje v razvoju govora, jezika in komunikacije. Zgodnje odkrivanje
je pomembno, saj dve tretjini otrok, ki spregovorijo kasneje, izkazuje motnje na področju
govora, jezika in/ali komunikacije (Ellis in Thal, 2008 v Bregant, 2016).
Argumenti za premik preventivnega logopedskega pregleda na starost štirih let:
1. V starosti štirih let se pojavijo razvojni dejavniki, ki omogočajo zaznavo specifičnih
odstopanj na govorno-jezikovnem področju, ki jih pred tem ne moremo opaziti. To so
predvsem artikulacijske, fonološke, pragmatične, sintaktične in morfološke veščine
otroka (Bregant, 2016).
2. Vokalni trakt štiriletnikov je ţe razvit do te mere, da otroku omogoča izvajanje tistih
gibov, ki jih pred tem ni zmogel. Prav tako se pojavijo glasovi, ki jih do takrat ni
zmogel realizirati. Otrok ima tudi večjo slušno kontrolo nad govorom, zaradi razvoja
zaznavanja, razlikovanja in sekvencioniranja glasov (Hoff, 2013 v Bregant, 2016).
3. Otrok začne v starosti štirih let usvajati fonološke procese, ki vplivajo na kasnejše
opismenjevanje (npr: izpuščanje nepoudarjenih zlogov v besedi, izpuščanje
nepoudarjenih glasov v soglasniških sklopih, poenostavljanje soglasniških sklopov)
(Pena-Brooks in Hedge, 2007 v Bregant, 2016). Otroci prepoznavajo in tvorijo rime,
razvijejo zavedanje zloga ter uporabljajo sestavljene povedi (Hoff, 2013 v Bregant,
2016).
4. Pri štiriletnikih lahko opazimo znake govorne apraksije. Ta ima negativen vpliv na
artikulacijo glasov kot tudi na njihovo sekvencioniranje. Specifičnosti v govoru otrok
z govorno apraksijo vztrajajo tudi v šolskem obdobju – pogosto jih spremljajo
jezikovne ter bralno-napisovalne teţave (ASHA, 2007 v Bregant, 2016).
5. Del presejalnega pregleda je tudi ocena pragmatičnih sposobnosti, ki se intenzivno
razvijajo pri otrocih, ki so stari štiri leta (Bregant, 2016).
6. Zaradi premika šolanja za eno leto je potrebno zgodnejše odkrivanje rizičnih otrok, ki
nam omogoči več časa za diagnostiko in obravnavo odstopanja, motnje ali
primanjkljaja (Bregant, 2016).
Vsa zgoraj omenjena in opisana področja govora, jezika in komunikacije se pregledujejo na
podoben način kot pri petletnih otrocih. Zgodnejši pregled bi nam omogočil več časa za
načrtovanje in izvajanje obravnave, s katero lahko odpravimo ali omejimo odkrite motnje ter
preprečimo njihovo poglabljanje (Bregant, 2016).
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2

CILJ RAZISKAVE

Cilj raziskave je analizirati sistematski logopedski pregled petletnikov, rojenih v letih od 2008
do 2010 v Zdravstvenem domu Murska Sobota.
2.1

HIPOTEZE

H1: Na sistematski logopedski pregled pride več kot 75 % petletnih otrok, ki so vključeni v
pediatrične ambulante v občini Murska Sobota.
H2: Več kot 30 % otrok, pri katerih je opravljen sistematski logopedski pregled petletnikov,
potrebuje logopedsko obravnavo.
H3: Po opravljenem sistematskem pregledu je na logopedsko obravnavo napotenih več
dečkov kot deklic.
H4: Najpogostejša vrsta govorno-jezikovnih motenj med otroki, pri katerih je na
sistematskem logopedskem pregledu ugotovljeno, da potrebujejo logopedsko obravnavo, so
motnje artikulacije.
H5: Več kot 80 % »odkritih« otrok je po opravljenem sistematskem logopedskem pregledu
vključenih v logopedsko obravnavo.
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3
3.1

METODOLOGIJA
VZOREC

Vzorec zajema 1871 otrok, rojenih v letih od 2008 do 2010, ki so vključeni v pediatrične
ambulante v občini Murska Sobota in so bili vabljeni na sistematski logopedski pregled.
Povabljeni na sistematski
logopedski pregled
Rojeni leta 2008
Rojeni leta 2009
Rojeni leta 2010
Skupaj

f

f%

624
634
613
1871

33,3
33,9
32,8
100,0

Tabela 3: Frekvence in frekvenčni odstotki petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010, ki so bili povabljeni
na sistematski logopedski pregled

V pediatrične ambulante v občini Murska Sobota je vključenih 624 otrok, ki so rojeni leta
2008, 634 otrok, ki so rojeni leta 2009 ter 613 otrok, ki so rojeni leta 2010.
3.2

SPREMENLJIVKE

Neodvisne spremenljivke
 Letnica rojstva: podatek o tem, katerega leta je otrok rojen.
 Spol: opredeljen naravni spol.
Odvisne spremenljivke
 Udeleţba na sistematskem logopedskem pregledu: podatek o tem, ali se je otrok
udeleţil pregleda.
 Potreba po logopedski obravnavi: podatek o tem, ali je bilo na sistematskem
logopedskem pregledu ugotovljeno, da otrok potrebuje logopedsko obravnavo.
 Vrsta govorno-jezikovnih motenj: podatek o tem, katere govorno-jezikovne motnje so
bile ugotovljene pri otroku (motnje artikulacije, motnje fluentnosti, jezikovne motnje,
drugo).
 Vključenost v logopedsko obravnavo: podatek o tem, ali je otrok po opravljenem
pregledu bil vključen v logopedsko obravnavo.
 Zaključenost logopedske obravnave: podatek o tem, ali je bila logopedska obravnava
pri otroku uspešno/neuspešno zaključena oz. obravnava še traja.
3.3

VREDNOTENJE SPREMENLJIVK

Spremenljivke so ovrednotene v skladu z oblikovano legendo:
 letnica rojstva (2008, 2009 ali 2010)
 spol (moški/ţenski)
 udeleţba na sistematskem logopedskem pregledu (da/ne)
 potreba po logopedski obravnavi:
o da – pri otroku so prisotne govorno-jezikovne motnje (GJM), zaradi katerih je
potrebna obravnava
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o svetovanje staršem – pri otroku so prisotne blaţje oblike GJM in obravnava ni
potrebna
o ne – pri otroku GJM niso prisotne, zato obravnava ni potrebna
o drugo – otrok je ţe vključen v logopedsko obravnavo, nezmoţnost ocene
govorno-jezikovnega razvoja zaradi nesodelovanja otroka ipd.
 vrsta govorno-jezikovnih motenj:
o motnje artikulacije – sem sodi nepravilen izgovor posameznega glasu ali
skupine glasov: rotacizem, sigmatizem, lambdacizem, kapacizem, gamacizem,
tetacizem in etacizem
o motnje fluentnosti – sem sodita moten ritem in tempo govora: jecljanje in
brbotanje
o jezikovne motnje – sem sodijo teţave na področju rabe jezika: ekspresivna
jezikovna motnja, receptivna jezikovna motnja, upočasnjen GJ razvoj,
specifična jezikovna motnja
o drugo – sem sodijo motnje, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno izmed zgoraj
naštetih skupin: motnje glasu, okvara sluha, težave v razvoju ipd.
 vključenost v logopedsko obravnavo (da/ne):
o da – otrok s prepoznanimi GJM je po logopedskem pregledu bil vključen v
obravnavo (potreba po logopedski obravnavi: da ali svetovanje)
o ne – otrok s prepoznanimi GJM po logopedskem pregledu ni bil vključen v
obravnavo (potreba po logopedski obravnavi: da ali svetovanje)
 zaključenost logopedske obravnave:
o uspešno – pri otroku je bil vzpostavljen ustrezen govorno-jezikovni vzorec
o neuspešno – obravnava ni bila uspešna zaradi nesodelovanja, prekinitve
obravnave ipd.
o še traja – otrok je še zmeraj vključen v obravnavo
Za vsako spremenljivko je v tabeli zapisana njena vrednost glede na posameznega otroka. Ko
je bila tabela izpolnjena, so se preštele vrednosti vsake spremenljivke.
3.4

MERSKI INSTRUMENTARIJ

V raziskavi je bila uporabljena avtorska ček lista zaprtega tipa za evidentiranje stanja
posameznika, ki je bila oblikovana v programu Microsoft Excel. V ček listi so se evidentirali
podatki, ki so bili pridobljeni iz logopedske dokumentacije posameznega otroka. Ti podatki so
zajemali letnico rojstva, spol, potrebo po logopedski obravnavi, vrsto govorno-jezikovne
motnje, ki je bila pri otroku prepoznana, vključenost v logopedsko obravnavo ter uspešnost
zaključenosti logopedske obravnave. Vsak otrok je imel svojo šifro. Pri vsakem otroku so bili
izpolnjeni razdelki, ki se nanašajo na letnico rojstva, spol in na potrebo po logopedski
obravnavi. Pri otrocih, ki potrebujejo logopedsko obravnavo in pri tistih, kjer je potrebno le
svetovanje staršem, so bili nadalje izpolnjeni razdelki o vrsti govorno-jezikovnih motenj,
vključenosti v logopedsko obravnavo ter o uspešnosti oz. neuspešnosti zaključka logopedske
obravnave.
3.5

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Vzpostavljen je bil stik z vodstvom Zdravstvenega doma Murska Sobota. Najprej jim je bila
raziskava predstavljena, nato pa so bili naprošeni za pomoč in sodelovanje. Po privolitvi
vodstva je bil vzpostavljen stik z logopedinjami, ki so zaposlene v tem zdravstvenem domu.
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Podatek o številu vseh otrok, rojenih v letih od 2008 do 2010, ki so vključeni v pediatrične
ambulante v občini Murska Sobota, je bil pridobljen iz dokumentacije zdravstvenega doma.
Nadalje so bili iz logopedske dokumentacije pridobljeni podatki o otrocih, rojenih med leti
2008 in 2010, pri katerih je bil izveden sistematski logopedski pregled. Potrebne podatke sem
pridobila in ovrednotila sama s pomočjo opisanega instrumentarija. Kriterij vrednotenja je pri
tem ves čas ostal enak.
3.6

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Podatki so bili najprej obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel 2010,
kasneje pa so bili analizirani s programom IBM SPSS Statistics. Podatki so predstavljeni
opisno, tabelarično in grafično. Obdelava podatkov je bila izvedena za vsa tri leta skupaj ter
za vsako leto rojstva otrok posebej (2008, 2009, 2010).
Uporabljene so bile naslednje statistične metode:
 opisna statistika za opis značilnosti vzorca in spremenljivk (absolutne frekvence,
relativne frekvence),
 različni statistični koeficient za izračun razmerja med podatki.
Statistična pomembnost postavljenih hipotez je bila preverjena s hi-kvadrat testom.
Stopnja tveganja za sprejemanje hipotez je znašala 5 % (p = 0,05).
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4
4.1

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
GLOBALNI REZULTATI
2008 – 2010
Ţ

M

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

719

38,4

724

38,7

1443
428
1871

77,1
22,9
100,0

226
167
319
7
719

15,7
11,6
22,1
0,5
49,8

139
128
450
7
724

9,6
8,9
31,2
0,5
50,2

365
295
769
14
1443

25,3
20,4
53,3
1,0
100,0

Vrsta govorno- Motnje
artikulacije
jezikovnih
motenj
Motnje fluentnosti
Jezikovne motnje
Motnje
artikulacije
in
jezikovne motnje
Drugo
Skupaj

353

53,5

232

35,1

585

88,6

3
16
21

0,45
2,45
3,2

3
16
15

0,45
2,45
3,2

6
32
36

0,9
4,9
5,5

0
393

0
59,6

1
267

0,2
40,4

1
660

0,1
100,0

Vključenost
logopedsko
obravnavo

221
172
393

33,5
26,1
59,6

122
145
267

18,5
21,9
40,4

343
317
660

52,0
48,0
100,0

149
32
40
221

43,4
9,3
11,7
64,4

86
13
23
122

25,1
3,8
6,7
35,6

235
45
63
343

68,5
13,1
18,4
100,0

Vabljeni
pregled

na Udeleţili
Niso udeleţili
Skupaj

Potreba
logopedski
obravnavi

po Da
Svetovanje
Ne
Drugo
Skupaj

Zaključenost
logopedske
obravnave

v Da
Ne
Skupaj
Uspešno
Neuspešno
Še traja
Skupaj

*

Tabela 4: Pregled globalnih rezultatov

V pediatrične ambulante v občini Murska Sobota je vključenih 1871 otrok, rojenih med leti
2008 in 2010. Sistematskega logopedskega pregleda se je udeleţilo 1443 otrok, kar
predstavlja 77,1 % vseh otrok, ki so rojeni med leti 2008 in 2010 ter so vključeni v pediatrične
ambulante v murskosoboški občini. Pregleda se je udeleţilo 719 dečkov, kar predstavlja 49,8
% vseh otrok, ki so se udeleţili pregleda ter 724 deklic, kar predstavlja 50,2 %.
_________________________
*Podatki o spolu niso na voljo.
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Logopedski pregled zakonsko ni obvezujoč, vendar se ga je kljub temu udeleţilo veliko
število staršev in njihovih otrok. Podatkov o tem, zakaj se 22,9 % staršev in njihovih otrok ni
odzvalo vabilu na logopedski pregled, nimamo. Sami menimo, da so lahko razlogi različni.
Nekateri otroci so vključeni v obravnavo ţe pred sistematskim pregledom petletnikov (na
pobudo strokovnih delavcev ali staršev). Obstaja tudi moţnost, da starši menijo, da pri otroku
ni odstopanj na področju govora, jezika in/ali komunikacije, zaradi česar otroka ne pripeljejo
na sistematski pregled k logopedu.
Sistematskega logopedskega pregleda petletnikov se je udeleţilo 1443 otrok, rojenih med leti
2008 in 2010, ki so vključeni v pediatrične ambulante v občini Murska Sobota. Rezultati so
pokazali, da bi logopedsko obravnavo nujno potrebovalo 365 otrok, kar predstavlja 25,3 %
vseh otrok. Pri 295 otrocih (20,4 % vseh otrok) so logopedinje ugotovile blaţje oblike
govorno-jezikovnih motenj, zaradi katerih otroci ne potrebujejo logopedske obravnave.
Staršem so svetovale ter jim podale napotke za delo doma. Na sistematskem logopedskem
pregledu je bilo ugotovljeno, da 769 otrok nima govorno-jezikovnih motenj. To pomeni, da
53,3 % petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010, ki so se udeleţili tega pregleda, ne
potrebuje logopedske obravnave. 14 otrok (1 % vseh otrok) je bilo na podlagi pridobljenih
podatkov uvrščenih v skupino »drugo«. Razlogi so različni. Pri 8 otrocih je bilo ugotovljeno,
da ne potrebujejo logopedske obravnave, saj so vanjo ţe vključeni, vendar so se kljub temu
udeleţili sistematskega pregleda. Pri 2 otrocih ni bilo moţno izvesti pregleda zaradi
nesodelovanja. Za 4 otroke pa ni podatka o tem, ali potrebujejo logopedsko obravnavo ali ne.
Govorno-jezikovne motnje so bile ugotovljene pri 393 dečkih (59,6 %) in 267 deklicah (40,4
%). Logopedsko obravnavo bi nujno potrebovalo 226 dečkov (61,9 %) in 139 deklic (38,1 %).
Rezultati so torej pokazali, da so bile govorno-jezikovne motnje prepoznane pri večjem
številu dečkov kot deklic, kar potrjuje izsledke tistih raziskav, ki kaţejo, da se govor deklic
razvija hitreje kot govor dečkov. Deklice naj bi prej spregovorile ter dosegale višje rezultate
na lestvicah govornega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2006).
Pri skupni analizi podatkov je bilo ugotovljeno, da so bile na sistematskem logopedskem
pregledu govorno-jezikovne motnje ugotovljene pri 660 petletnih otrocih, rojenih med leti
2008 in 2010. Pri največ otrocih so bile prepoznane motnje artikulacije, kar se tudi sklada s
spoznanji drugih raziskav. Izkazalo se je, da ima nepravilno izreko posameznih glasov 585
otrok, kar predstavlja 88,6% vseh otrok, pri katerih so bile ugotovljene določene govornojezikovne motnje. Ostale govorno-jezikovne motnje so bile prepoznane z nizkim deleţem, in
sicer: pri 6 otrocih so bile ugotovljene motnje fluentnosti (0,9 % vseh otrok); pri 32 otrocih so
logopedinje prepoznale jezikovne motnje (4,9 % vseh otrok); 36 otrok je bilo uvrščenih v
skupino sočasne prisotnosti artikulacijskih in jezikovnih motenj (5,5 % vseh otrok). Zgolj
enega otroka (0,1% vseh otrok) ni bilo moţno uvrstiti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin,
saj so bile pri njem ugotovljene teţave s sluhom. Iz dokumentacije ni bilo moţno razbrati, ali
so poleg teh teţav prisotne še kakšne druge motnje.
Logopedinje so nepravilno izgovorjavo posameznih glasov ugotovile pri 353 dečkih (60,3 %)
in 232 deklicah (39,7 %). Nadaljnja analiza je pokazala, da so motnje fluentnosti in jezikovne
motnje prisotne pri istem deleţu dečkov in deklic. Sočasna prisotnosti artikulacijskih in
jezikovnih motenj pa je bila ugotovljena pri 21 dečkih (58,3 %) in 15 deklicah (41,7 %).
Najpogostejše motnje pri petletnikih, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega pregleda,
so torej motnje artikulacije. V primerjavi z vsemi otroki, rojenimi med leti 2008 in 2010, ki so
se udeleţili pregleda v Zdravstvenem domu Murska Sobota, ima teţave z izgovorom
posameznih glasov 40,5 % otrok. Smole, Holnthaner in Gosar (2015) so v raziskavi, ki je
vključevala 212 petletnih mariborskih otrok ugotovili, da ima teţave z artikulacijo 62,3 %
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otrok, kar je dobrih 20 % več kot v naši raziskavi. Ugotovili so, da so teţave izgovora
pogojene s slabšo oralno motoriko ter z niţjo izobrazbo staršev. Tudi Brec (2015) je v
primerjavi z našo raziskavo zabeleţila višji odstotek teţav z izgovorom glasov. V svoji
raziskavi je preučevala 100 otrok, ki so obiskali logopeda v sklopu sistematskega pregleda v
Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Ugotovila je, da so motnje artikulacije
prisotne pri 51 % otrok. Največ otrok je imelo teţave z izgovorom šumnikov (30 %),
enakovredno pa sledijo teţave z izgovorom sičnikov ter glasu /r/ in /l/ (26 %). Prav tako je
odkrila statistično pomembno povezavo med artikulacijskimi motnjami in stekleničko – dlje
časa otrok uporablja stekleničko, večja je moţnost za pojav artikulacijskih motenj.
Po opravljenem sistematskem logopedskem pregledu je bilo v obravnavo vključenih 343
petletnih otrok, pri katerih so bile na sistematskem pregledu ugotovljene govorno-jezikovne
motnje. Rezultati so torej pokazali, da je bilo v obravnavo vključenih 52 % vseh otrok z
govorno-jezikovnimi motnjami. Od tega je bilo v obravnavo vključenih 46,4 % otrok, pri
katerih so bile prepoznane govorno-jezikovne motnje, zaradi katerih je logopedska obravnava
nujna in 5,6 % otrok, katerim so bili na pregledu (zaradi blaţjih oblik govorno-jezikovnih
motenj) zgolj podani napotki za delo doma.
Logopedske vaje je obiskovalo 221 dečkov in 122 deklic, rojenih med leti 2008 in 2010, pri
katerih so bile na pregledu ugotovljene govorno-jezikovne motnje. To pomeni, da je bilo v
obravnavo vključenih 56,2 % vseh dečkov pri katerih so bila prepoznana odstopanja na
področju govora in/ali jezika. Pri deklicah je ta deleţ nekoliko niţji, in sicer je bilo v
obravnavo vključenih 45,7 % vseh deklic, pri katerih so logopedinje na pregledu prepoznale
govorno-jezikovne motnje.
Logopedsko obravnavo je uspešno zaključilo 235 otrok, kar predstavlja 68,5 % vseh otrok,
rojenih med leti 2008 in 2010, ki so bili vključeni v logopedsko obravnavo. Pri 45 otrocih oz.
13,1 % vseh otrok lahko na podlagi zbranih podatkov govorimo o neuspešnem zaključku
logopedske obravnave. Najpogostejši razlog za neuspešnost je, da otroci niso več prišli na
vaje (40 od 45 otrok). Pri 5 otrocih je kot razlog za neuspešnost bila navedena prekinitev
obravnave zaradi otrokovega nesodelovanja ali pa so bile obravnave prekinjene na pobudo
staršev. V času zbiranja podatkov je bilo v logopedsko obravnavo vključenih 63 otrok oz.
18,4 % vseh otrok, rojenih med leti 2008 in 2010.
Izkazalo se je, da je 149 dečkov uspešno zaključilo logopedsko obravnavo, pri 32 je bil izid
obravnave neuspešen, 40 dečkov pa je v času zbiranja podatkov še vedno obiskovalo
logopedske vaje. To pomeni, da je obravnavo uspešno zaključilo 67,4 % vseh dečkov, ki so
bili vključeni v obravnavo. Logopedska obravnava je imela ugoden izid pri 86 deklicah,
neuspešno je obravnavo zaključilo 13 deklic, pri 23 pa so v času zbiranja podatkov
logopedske vaje še vedno potekale. Tako je logopedsko obravnavo uspešno zaključilo 70,5 %
vseh deklic, ki so bile vključene v obravnavo.
Na podlagi podatkov o uspešnosti zaključenosti logopedske obravnave lahko trdimo, da je
izvajanje sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v Zdravstvenem domu Murska
Sobota učinkovito. Odzivnost staršev in njihovih otrok na potrebo po obravnavi je visoka,
prav tako pa je visok odstotek uspešnosti obravnav.
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4.2

REZULTATI PO PODROČJIH

UDELEŢBA NA SISTEMATSKEM LOGOPEDSKEM PREGLEDU
2008
Ţ

M

f

2009

f%

f

Skupaj

f%

f

Ţ

M

f%

f

2010

f%

f

Skupaj

f%

f

Ţ

M

f%

f

Skupaj

f%

f

Skupaj

f%

f

f%

f

f%

Udeleţili

231 37,0 265 42,5 496

79,5

263 41,5 229 36,1 492

77,6

225 36,7 230 37,5 455

74,2

1443

77,1

Niso
udeleţili

*

20,5

*

20,4

*

25,8

428

22,9

Skupaj

128

624 100,0

142

634 100,0

158

613 100,0 1871 100,0

Tabela 5: Udeleţba petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010, na sistematskem logopedskem pregledu
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_________________________
*Podatki o spolu niso na voljo.

V pediatrične ambulante v občini Murska Sobota je vključenih 624 otrok, ki so rojeni leta
2008. Sistematskega logopedskega pregleda se je udeleţilo 496 otrok, in sicer 231 dečkov
(46,6 %) ter 265 deklic (54,4 %). Logopedskega pregleda se je torej udeleţilo 79,5 % vseh
otrok, rojenih leta 2008.
V murskosoboški občini je v pediatrične ambulante vključenih 634 otrok, ki so rojeni leta
2009. Sistematskega logopedskega pregleda se je udeleţilo 492 otrok, in sicer 263 dečkov
(53,5 %) ter 229 deklic (46,5 %). Deleţ otrok, rojenih leta 2009, ki so se udeleţili
logopedskega pregleda znaša 77,6 %.
V pediatrične ambulante v občini Murska Sobota je vključenih 613 otrok, ki so rojeni leta
2010. Sistematskega logopedskega pregleda se je udeleţilo 455 otrok, in sicer 225 dečkov
(49,5 %) ter 230 deklic (50,5 %). Logopedskega pregleda se je udeleţilo 74,2 % vseh otrok,
rojenih leta 2010.
Letnica rojstva
2008
2009
2010

Št. povabljenih
624
634
613

Št. udeleţenih
496
492
455

K
0,795
0,776
0,742

Tabela 6: Koeficient udeleţbe na logopedskem pregledu po letnici rojstva

1
0,9
0,795

0,8

0,776
0,742

0,7

Udeleţba na
sistematskem
logopedskem pregledu

0,6

0,5
Rojeni l. 2008

Rojeni l. 2009

Rojeni l. 2010

Graf 1: Prikaz udeleţbe na logopedskem pregledu po letnici rojstva

Za prikaz udeleţbe na logopedskem pregledu po letnici rojstva so bili po posameznih letih
izračunani koeficienti, ki prikazujejo razmerje med otroki, ki so bili povabljeni na sistematski
logopedski pregled in tistimi, ki so se pregleda udeleţili. Iz rezultatov je razvidno, da
udeleţba z leti nekoliko upada. Tako je bila najvišja udeleţba zabeleţena med otroki, ki so
rojeni leta 2008 (K = 0,795), najniţja pa med otroki, ki so rojeni leta 2010 (K = 0,742). Na
podlagi teh rezultatov bi lahko sklepali, da v prekmurski regiji popuščamo na področju
ozaveščanja javnosti o prepoznavanju teţav in pomembnosti vzpostavljanja ustreznega
govorno-jezikovnega vzorca pred vstopom v šolo. Starše bi bilo potrebno spodbuditi, da se
udeleţijo pregleda, četudi sami ne opaţajo nobenih teţav, saj se lahko zgodi, da zaradi
navajenosti na otrokov govor, jezik in/ali komunikacijo spregledajo določene teţave.
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POTREBA PO LOGOPEDSKI OBRAVNAVI
2008

2009

Ţ

M

Skupaj

2010

Ţ

M

Skupaj

Ţ

M

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Da

68

13,7

37

7,5

105

21,2

82

16,9

40

7,9

122

24,8

76

16,7

62

13,6

138

30,3

Svetovanje

49

9,9

53

10,7

102

20,6

58

11,8

36

7,3

94

19,1

60

13,0

39

8,8

99

21,8

Ne

110 22,2 174 35,1

284

57,3

121 24,6 150 30,5

271

55,1

88

19,3 126 27,7

214

47,0

5

1,0

5

1,0

2

0,45

4

0,9

496

100,0

492

100,0

455

100,0

Drugo

Skupaj

4

0,8

1

0,2

231 46,6 265 54,4

1

0,2

4

0,8

262 53,3 230 46,7

2

0,45

226 49,7 229 50,3

Tabela 7: Potreba po logopedski obravnavi petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010
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Rezultati so pokazali, da bi logopedsko obravnavo potrebovalo 105 petletnih otrok, rojenih
leta 2008, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega pregleda, kar predstavlja 21,2 % vseh
otrok. Pri 102 otrocih (20,6 %) so logopedinje ugotovile določeno vrsto govorno-jezikovnih
motenj, vendar so na podlagi izraţenosti teţav presodile, da otroci ne potrebujejo logopedske
obravnave. V tem primeru so staršem zgolj svetovale in podale napotke za delo doma.
Ugotovljeno je bilo, da 284 otrok nima govorno-jezikovnih motenj. To pomeni, da 57,3 %
petletnih otrok, rojenih leta 2008, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega pregleda, ne
potrebuje logopedske obravnave. Pri 3 od 5 otrok, ki so bili uvrščeni v skupino »drugo« je
bilo ugotovljeno, da ne potrebujejo logopedske obravnave, saj so vanjo ţe vključeni, vendar
so se kljub temu udeleţili sistematskega pregleda. Za ostala 2 otroka nimamo podatka o tem,
ali potrebujeta logopedsko obravnavo ali ne.
Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da logopedsko obravnavo potrebuje
122 petletnih otrok, rojenih leta 2009, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega pregleda,
kar predstavlja 24,8 % vseh otrok. Pri 94 otrocih (19,1 %) so prav tako bile ugotovljene
govorno-jezikovne motnje, vendar je stopnja izraţenosti teţav nizka, zato ti otroci po
logopedski presoji ne potrebujejo obravnave. Rezultati kaţejo, da 271 otrok nima govornojezikovnih motenj in ne potrebujejo logopedske obravnave. To je več kot polovica (55,1 %)
vseh petletnih otrok, rojenih leta 2009, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega
pregleda. Pri 2 od 5 otrok, ki so uvrščeni v skupino »drugo«, iz dokumentacije ni bilo mogoče
razbrati, ali potrebujeta logopedsko obravnavo. Za ostale 3 so podatki sledeči: dva otroka ţe
obiskujeta logopedske obravnave; pri enem otroku ni bilo mogoče izvesti pregleda zaradi
nesodelovanja.
Rezultati za skupino petletnih otrok, rojenih leta 2010, ki so se udeleţili sistematskega
logopedskega pregleda, so pokazali, da ima 138 otrok (30,3 % vseh otrok) govorno-jezikovne
motnje, zaradi katerih potrebujejo logopedsko obravnavo. Pri 99 otrocih so logopedinje ob
pregledu ugotovile, da imajo govorno-jezikovne motnje, vendar ne potrebujejo logopedske
obravnave – zgolj svetovanje staršem za delo doma. To je 21,8 % vseh otrok, ki so se
udeleţili pregleda. Pri 214 otrocih je bilo ugotovljeno, da nimajo govorno-jezikovnih motenj,
kar pomeni, da 47 % vseh petletnih otrok, rojenih leta 2010, ki so se udeleţili sistematskega
logopedskega pregleda, ne potrebuje logopedske obravnave. Na podlagi pridobljenih
podatkov so bili 4 otroci uvrščeni v skupino »drugo«. Izkazalo se je, da 3 otroci ţe obiskujejo
logopedske obravnave, vendar so se kljub temu udeleţili sistematskega logopedskega
pregleda. Pri enem otroku pregleda ni bilo moţno opraviti, ker ni ţelel sodelovati.
Letnica rojstva Št. povabljenih Št. otrok z GJM K1 Št. nujnih obravnav K2
2008
624
207
0,332
105
0,168
2009
634
216
0,341
122
0,192
2010
613
237
0,387
138
0,225
Tabela 8: Koeficient potrebe po logopedski obravnavi po letnici rojstva
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Graf 2: Prikaz potrebe po logopedski obravnavi po letnici rojstva

Izračun koeficientov za posamezno leto rojstva je pokazal, da je bilo največje število
govorno-jezikovnih motenj ugotovljenih med otroki, ki so rojeni leta 2010 (K1 = 0,387). Prav
tako je v tej skupini najvišji deleţ otrok, ki bi nujno potrebovali logopedsko obravnavo (K2 =
0,225). Najmanjši koeficient govorno-jezikovnih motenj je bil izračunan pri otrocih, rojenih
leta 2008 (K1 = 0,332). V tej skupini je tudi najniţji deleţ otrok, ki bi, zaradi resnosti teţav,
nujno potrebovali logopedsko pomoč (K2 = 0,168).
Opazimo lahko, da je z leti število prepoznanih otrok z govorno-jezikovno motnjo naraslo.
Deleţ otrok, ki nujno potrebujejo logopedsko obravnavo, je torej najvišji med otroki, ki so
rojeni leta 2010. Na podlagi teh rezultatov bi lahko ponovno trdili, da je potrebno ukrepati na
področju ozaveščanja javnosti o pomembnosti ustreznega govorno-jezikovnega razvoja. Tako
starši, kljub prisotnosti teţav, ne obiščejo logopeda na lastno pobudo, zaradi česar so
odstopanja prepoznana šele na sistematskem pregledu. Na drugi strani pa bi lahko prišli do
zaključka, da je večje število »odkritih« otrok posledica izboljšanja kakovosti izvajanja
sistematskega logopedskega pregleda petletnikov (razvoj instrumentarija, izboljšani kriteriji
ipd.).
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Graf 3: Potreba po logopedski obravnavi glede na spol

V okviru področja »potreba po logopedski obravnavi« smo ţeleli izvedeti, kakšno je razmerje
med spoloma po posamezni letnici rojstva. Podatki med leti niso primerljivi zaradi različnega
števila povabljenih otrok ter otrok, ki so se pregleda udeleţili v posameznem letu. Tako je v
nadaljevanju podana analiza za vsako leto rojstva posebej.
Izkazalo se je, da ima v celotni populaciji otrok, rojenih leta 2008, ki so se udeleţili pregleda,
določene teţave na govorno-jezikovnem področju 117 dečkov (23,6 %) in 91 deklic (18,2 %).
Logopedsko obravnavo bi nujno potrebovalo 68 dečkov, kar predstavlja 29,4 % vseh dečkov,
ki so se udeleţili pregleda ter 37 deklic oz. 14 % vseh deklic, ki so se udeleţile pregleda.
Obravnavo bi torej nujno potrebovalo dvakrat več dečkov kot deklic.
Med vsemi otroki, ki so rojeni leta 2009 in so se udeleţili pregleda, so bile govorno-jezikovne
teţave prepoznane pri 140 dečkih (28,7 %) in 76 deklicah (15,2 %). Logopedsko obravnavo bi
zaradi resnosti teţav nujno potrebovalo 82 dečkov, kar je 31,3 % vseh dečkov, ki so se
udeleţili pregleda in 40 deklic oz. 17,4 % vseh deklic, ki so prišle na pregled. Tudi v tej
skupini je pojavnost govorno-jezikovnih motenj večja pri dečkih kot pri deklicah.
V populaciji otrok, rojenih leta 2010, ki so se udeleţili pregleda, so bile govorno-jezikovne
motnje ugotovljene pri 163 dečkih (29,7 %) ter 101 deklici (22,4 %). Logopedinje so
presodile, da bi obravnavo nujno potrebovalo 76 dečkov oz. 33,6 % vseh dečkov, ki so prišli
na pregled in 62 deklic, kar predstavlja 27,1 % vseh deklic, ki so se udeleţile pregleda.
Potreba po logopedski obravnavi je torej večja med dečki.
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so govorno-jezikovne motnje pogostejše pri dečkih
kot pri deklicah. V vseh treh skupinah lahko vidimo, da je deleţ dečkov z govornojezikovnimi motnjami višji od deleţa deklic.
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VRSTA GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ
2008
Ţ

M

f
Motnje
artikulacije

2009

f%

105 50,7

Skupaj

f

f%

f

f%

84

40,6

189

91,3

Ţ

M

f

2010

f%

f

Skupaj

f%

123 56,9 62 28,7

f

f%

185

85,6

Ţ

M

f

f%

125 52,7

Skupaj

f

f%

f

f%

86

36,3

211

89,0

Motnje
fluentnosti

3

1,4

2

1,0

5

2,4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,4

1

0,4

Jezikovne
motnje

7

3,4

3

1,4

10

4,8

6

2,8

7

3,2

13

6,0

3

1,3

6

2,5

9

3,8

M.
artikulacije in
jezikovne m.
Drugo

2

1,0

1

0,5

3

1,5

11

5,1

6

2,8

17

7,9

8

3,4

8

3,4

16

6,8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,5

1

0,5

0

0

0

0

0

0

90

43,5

207

100,0

216

100,0

237

100,0

Skupaj

117 56,5

140 64,8 76 35,2

136 57,4 101 42,6

Tabela 9: Vrste govorno-jezikovnih motenj pri petletnih otrocih, rojenih med leti 2008 in 2010
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Na sistematskem logopedskem pregledu petletnih otrok, rojenih leta 2008 so bile govornojezikovne motnje ugotovljene pri 207 otrocih. Izkazalo se je, da ima največ otrok motnje
artikulacije, in sicer so bile le-te ugotovljene pri 189 otrocih, kar predstavlja 91,3 % vseh
otrok. Motnje fluentnosti so bile ugotovljene pri 5 otrocih (2,4 % vseh otrok), jezikovne
motnje pa pri 10 otrocih (4,8 % vseh otrok). Pri 3 otrocih so logopedinje ob pregledu
ugotovile sočasno prisotnost artikulacijskih in jezikovnih motenj; to je pri 1,5 % vseh otrok.
V populaciji otrok, rojenih leta 2008, so bile motnje artikulacije prepoznane pri 105 dečkih
(50,7% vseh otrok) in 84 deklicah (40,6 % vseh otrok). Motnje fluentnosti so zastopane v zelo
majhnem številu – 3 dečki (1,4 %) in 2 deklici (1,0 %). Izkazalo se je, da ima jezikovne
motnje 7 dečkov (3,4 %) in 3 deklice (1,4 %). Pri treh otrocih je bila ugotovljena sočasna
prisotnosti artikulacijskih in jezikovnih motenj, in sicer pri 2 dečkih (1,0 %) in 1 deklici (0,5
%).
V skupini otrok, rojenih leta 2009, so bile govorno-jezikovne motnje ugotovljene pri 216
otrocih. Tako kot pri otrocih, rojenih leta 2008, je tudi tukaj bilo prepoznanih največ motenj
artikulacije, in sicer pri 185 otrocih oz. 85,6 % vseh otrok. Izkazalo se je, da ima 13 otrok
jezikovne motnje, kar predstavlja 6 % vseh otrok. Pri 17 otrocih (7,9 % vseh otrok) so
logopedinje ugotovile sočasen pojav artikulacijskih in jezikovnih motenj. Pri enem otroku so
ob pregledu ugotovili, da ima teţave s sluhom. Iz logopedske dokumentacije ni bilo moţno
razbrati, ali so motnjam sluha pridruţene še kakšne druge govorno-jezikovne motnje.
Med otroki, rojenimi leta 2009, so logopedinje prepoznale teţave z izgovorom posameznih
glasov pri 123 dečkih (56,9 % vseh otrok) in 62 deklicah (28,7 % vseh otrok). Jezikovne
teţave so bile ugotovljene pri 6 dečkih (2,8 %) in 7 deklicah (3,2 %). Prav tako je bila pri
nekaterih otrocih prepoznana sočasna prisotnost artikulacijskih in jezikovnih motenj, in sicer
pri 11 dečkih (5,1 %) ter 6 deklicah (2,8 %).
Na sistematskem logopedskem pregledu so bile govorno-jezikovne motnje ugotovljene pri
237 otrocih, rojenih leta 2010. Ponovno se je izkazalo, da so najbolj razširjene motnje
artikulacije. Logopedinje so ugotovile, da ima 211 otrok teţave z izgovorom določenih
glasov, kar predstavlja 89,0 % vseh otrok. Zgolj pri enem otroku so bile ugotovljene motnje
fluentnosti (0,4 % vseh otrok), pri 9 otrocih (3,8 % vseh otrok) pa so bile prepoznane
jezikovne motnje. Pri 16 otrocih so logopedinje zaznale sočasno prisotnost artikulacijskih in
jezikovnih motenj, kar predstavlja 6,8 % deleţ vseh otrok.
V populaciji otrok, ki so rojeni leta 2010, je bilo ugotovljeno, da ima motnje artikulacije 125
dečkov (52,7 % vseh otrok) in 86 deklic (36,6 % vseh otrok). Motnje tempa in ritma govora
so bile prepoznane le pri 1 deklici (0,4 %). Pri 3 dečkih (1,3 %) in 6 deklicah (2,5 %) so bile
prepoznane jezikovne motnje. Sočasna prisotnost artikulacijskih in jezikovnih motenj pa je
bila ugotovljena pri enakem številu dečkov in deklic.
Letnica
rojstva
2008
2009
2010

Št. vseh
otrok z
GJM
207
216
237

M.
artikulacije

K1

M.
fluentnosti

K2

Jezikovne
m.

K3

189
185
211

0,913
0,856
0,890

5
0
1

0,024
0
0,004

10
13
9

0,048
0,060
0,038

Tabela 10: Koeficient vrste GJM po letnici rojstva
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Graf 4: Prikaz vrste GJM po letnici rojstva

Rezultati kaţejo, da so med petletniki, pri katerih so bile na pregledu ugotovljene govornojezikovne motnje, najpogostejše motnje artikulacije, ne glede na letnico rojstva. Tako so bile
motnje izgovora posameznih glasov prepoznane pri 189 otrocih, ki so rojeni leta 2008 (K1 =
0,913), pri 185 otrocih, rojenih leta 2009 (K1 = 0,856) ter pri 211 otrocih, ki so rojeni leta
2010 (K1 = 0,890). Motnje fluentnosti in jezikovne motnje so zastopane pri majhnem številu
otrok. Tako so bile motnje ritma in tempa govora prepoznane pri 5 otrocih, rojenih leta 2008
ter pri 1 otroku, ki je rojen leta 2010. V populaciji otrok, rojenih leta 2009, ta motnja ni bila
ugotovljena. Jezikovne motnje so bile v vseh treh skupinah otrok prepoznane pri podobnem
številu. Med otroki, rojenimi leta 2008, so bile le te ugotovljene pri 10 otrocih. V populaciji
otrok, rojenih leta 2009, ima jezikovne motnje 13 otrok, pri otrocih, rojenih leto kasneje pa to
število znaša 9.
Iz rezultatov lahko razberemo, da med otroki, pri katerih so bile na logopedskem pregledu
ugotovljene govorno-jezikovne motnje, ne prihaja do večjih razlik v zastopanosti posamezne
motnje glede na letnico rojstva.
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VKLJUČENOST V LOGOPEDSKO OBRAVNAVO
2008
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Ţ
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Ţ
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f
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f
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f
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f

f%

f
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f

f%

f
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Da
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37

17,9
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50,7

81

37,5

36

16,7

117

54,2

72

30,4

49

20,7

121

51,1

Ne

49

23,6

53

25,6

102

49,3

59

27,3

40

18,5

99

45,8

64

27,0

52

21,9

116

48,9

Skupaj

117 56,5

90

43,5

207

100,0

140 64,8

76

35,2

216

100,0

136 57,4 101 42,6

237

100,0

Tabela 11: Vključenost petletnih otrok z GJM, rojenih med leti 2008 in 2010, v logopedsko obravnavo
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V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 105 petletnih otrok, rojenih leta 2008, pri katerih
so bile na sistematskem pregledu ugotovljene govorno-jezikovne motnje. Rezultati torej
kaţejo, da je bila v obravnavo vključena polovica vseh otrok z govorno-jezikovnimi
motnjami.
V populaciji otrok, rojenih leta 2008, pri katerih so bile ugotovljene govorno-jezikovne
motnje, je logopedske vaje obiskovalo 68 dečkov (32,9 %) in 37 deklic (17,9 %). Tako je bilo
v obravnavo vključenih 58,1 % vseh dečkov in 41,1 % vseh deklic, pri katerih so logopedinje
ugotovile odstopanja na področju govora in/ali jezika. Odzivnost je torej bila večja med dečki
kot med deklicami.
V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 117 petletnih otrok, rojenih leta 2009, pri katerih
so bile na sistematskem pregledu ugotovljene govorno-jezikovne motnje. V obravnavo je bilo
torej vključenih 54,2 % vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.
Med otroki, rojenimi leta 2009, je bilo v logopedsko obravnavo vključenih 81 dečkov (37,5
%) in 36 deklic (16,7 %), pri katerih so bile prepoznane govorno-jezikovne motnje. Odzivnost
je ponovno večja med dečki, in sicer je vaje obiskovalo 57,9 % vseh dečkov ter 47,4 % vseh
deklic z govorno-jezikovnimi motnjami.
V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 121 petletnih otrok, rojenih leta 2010, pri katerih
so bile na sistematskem pregledu ugotovljene govorno-jezikovne motnje. Iz rezultatov je torej
razvidno, da je bilo v obravnavo vključenih 51,1 % vseh otrok z govorno-jezikovnimi
motnjami.
V populaciji otrok, ki so rojeni leta 2010, je bilo v logopedsko obravnavo vključenih 72
dečkov (30,4 %) in 49 deklic (20,7 %), pri katerih so bile na pregledu ugotovljene govornojezikovne motnje. Tudi v tej skupini otrok je odzivnost nekoliko večja med dečki kot med
deklicami. Logopedskih vaj se je udeleţilo 52,9 % vseh dečkov in 48,5 % vseh deklic z
govorno-jezikovnimi motnjami.
Letnica rojstva
2008
2009
2010

Št. povabljenih
624
634
613

Št. vključenih
105
117
121

K
0,168
0,185
0,197

Tabela 12: Koeficient vključenosti v logopedsko obravnavo po letnici rojstva
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Graf 5: Prikaz vključenosti v logopedsko obravnavo po letnici rojstva

Na podlagi izračunanih koeficientov, ki prikazujejo razmerje med povabljenimi otroki in
otroki, ki so bili po pregledu vključeni v logopedsko obravnavo, vidimo, da med otroki z
govorno-jezikovnimi motnjami ne prihaja do večjih razlik v vključenosti v logopedsko
obravnavo glede na letnico rojstva. Odzivnost je najvišja v skupini otrok, ki so rojeni leta
2010 (K = 0,197), najniţja pa v skupini otrok, rojenih leta 2008 (K = (0,168). Ugotovili smo,
da potreba po logopedski obravnavi z leti narašča (glej: graf 2), narašča pa tudi vključenost v
logopedsko obravnavo.
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122
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94

43,5

216
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58,2

99

41,8
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100,0

Tabela 13: Vključenost petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010, v logopedsko obravnavo glede na stopnjo resnosti GJM
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Po opravljenem sistematskem logopedskem pregledu je bilo v obravnavo vključenih 90
petletnih otrok, rojenih leta 2008, za katere so logopedinje presodile, da zaradi resnosti teţav
nujno potrebujejo pomoč. Odzivnost je zelo visoka, saj je bilo v obravnavo vključenih 85,7 %
vseh otrok.
V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 15 petletnih otrok, rojenih leta 2008, pri katerih so
bile na pregledu ugotovljene blaţje teţave, zaradi katerih otroci ne potrebujejo obravnave.
Rezultati torej kaţejo, da se je za obravnavo odločila manj kot petina staršev (14,7 %).
Po opravljenem pregledu je bilo v obravnavo vključenih 106 petletnih otrok, rojenih leta
2009, za katere so logopedinje presodile, da zaradi resnosti teţav nujno potrebujejo pomoč.
Odzivnost je tako kot pri otrocih, rojenih leta 2008, zelo visoka, saj je bilo v obravnavo
vključenih 86,9 % vseh otrok.
V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 11 petletnih otrok, rojenih leta 2009, pri katerih so
bile na pregledu ugotovljene blaţje teţave, zaradi katerih otroci ne potrebujejo obravnave.
Tudi pri tej skupini otrok je odzivnost nizka, saj se je za obravnavo odločila le desetina
staršev (11,7 %).
Po sistematskem logopedskem pregledu je bilo v obravnavo vključenih 110 petletnih otrok,
rojenih leta 2010, za katere so logopedinje presodile, da zaradi resnosti teţav nujno
potrebujejo pomoč. Odzivnost je nekoliko niţja kot pri otrocih, ki so rojeni leta 2008 in 2009.
Kljub temu lahko še vedno govorimo o visokem odstotku (79,7 %) otrok, ki so obiskovali
logopedske vaje.
V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 11 petletnih otrok, rojenih leta 2010, pri katerih so
bile na pregledu ugotovljene blaţje teţave, zaradi katerih otroci ne potrebujejo obravnave.
Tako kot v prejšnjih skupinah, je tudi tukaj odzivnost nizka, saj se je za obravnavo odločilo
11,1 % staršev.
Letnica
rojstva
2008
2009
2010

Št. otrok z
GJM
207
216
237

Št. vključenih
(obravnava nujno)
90
106
110

K1
0,435
0,491
0,464

Št. vključenih
(obravnava ni nujna)
15
11
11

K2
0,072
0,051
0,046

Tabela 14: Koeficient vključenosti v logopedsko obravnavo glede na resnost GJM po letnici rojstva
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Graf 6: Prikaz vključenosti v logopedsko obravnavo glede na stopnjo resnosti GJM po letnici rojstva

Izračunana sta bila dva koeficienta. Koeficient K1 prikazuje razmerje med vsemi otroki, pri
katerih so bile na pregledu prepoznane določene govorno-jezikovne motnje, in otroki, ki
nujno potrebujejo obravnavo in so vanjo tudi bili vključeni. Koeficient K2 pa prikazuje
razmerje med vsemi otroki, pri katerih so bile na pregledu prepoznane določene govornojezikovne motnje, in otroki, ki so, kljub blaţjim teţavam, obiskovali logopedske vaje.
Med vsemi tremi skupinami otrok ni večjih razlik v vključenosti v obravnavo glede na nujnost
le-te. Odzivnost staršev in njihovih otrok je bila v primerih, ko logopedska obravnava ni
nujno potrebna, nizka. V primerih, kadar je logopedska obravnava nujno potrebna, pa je
odzivnost višja. V primeru nujnosti obravnave je najniţja odzivnost opazna med otroki,
rojenimi leta 2008 (K1 = 0,435), najvišja pa med otroki, rojenimi leta 2009 (K1 = 0,491).
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ZAKLJUČENOST LOGOPEDSKE OBRAVNAVE
2008

2009

Ţ

M

Skupaj

2010

Ţ

M

Skupaj

Ţ

M

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Uspešno

56

53,3

32

30,5

88

83,8

60

51,3

26

22,2

86

73,5

33

27,3

28

23,2

61

50,5

Neuspešno

8

7,6

3

2,9

11

10,5

12

10,2

5

4,3

17

14,5

12

9,9

5

4,1

17

14,0

Še traja

4

3,8

2

1,9

6

5,7

10

8,6

4

3,4

14

12,0

27

22,3

16

13,2

43

35,5

Skupaj

68

64,8

37

35,2

105

100,0

82

70,1

35

29,9

117

100,0

72

59,5

49

40,5

121

100,0

Tabela 15: Uspešnost zaključenosti logopedske obravnave petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010
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V logopedsko obravnavo je bilo vključenih 105 petletnih otrok, rojenih leta 2008, pri katerih
so bile na sistematskem logopedskem pregledu ugotovljene govorno-jezikovne motnje. Pri 88
otrocih logopedinje poročajo o uspešno zaključenih obravnavah, kar predstavlja 83,8 % vseh
otrok, ki so bili vključeni v obravnavo. Pri 11 otrocih (10,5 % vseh otrok) lahko govorimo o
t.i. neuspešnem zaključku obravnav. Najpogostejši razlog za neuspešnost obravnave je bil ta,
da otrok ni več prišel na vaje (pri 10 od 11 otrok). En otrok na vajah ni ţelel sodelovati, zato
so starši prekinili obravnavo. V času zbiranja podatkov je bilo 6 otrok še vedno vključenih v
logopedsko obravnavo, to je 5,7 % vseh otrok.
V populaciji otrok, rojenih leta 2008, ki so bili vključeni v logopedsko obravnavo, je
obravnavo uspešno zaključilo 56 dečkov (53,3 %) in 32 deklic (30,5 %). Logopedske vaje
niso imele ţelenega učinka pri 8 dečkih (7,6 %) ter 3 deklicah (2,9 %). V času zbiranja
podatkov so vaje še vedno obiskovali 4 dečki (3,8%) in 2 deklici (1,9 %). Od vseh dečkov, ki
so bili vključeni v obravnavno, lahko o uspešnem zaključku govorimo pri 82,4%, pri deklicah
pa ta deleţ znaša 86,5 %. Med spoloma torej ni večjih razlik v uspešnosti zaključenosti
obravnave.
Rezultati so pokazali, da je bila logopedska obravnava uspešno zaključena pri 86 od 117
petletnih otrok, rojenih leta 2009, ki so bili po sistematskem logopedskem pregledu vključeni
v obravnavo. To pomeni, da je obravnavo uspešno zaključilo 73,5 % vseh otrok. Pri 17
otrocih (14,5 %) je bila logopedska obravnava neuspešna. Ugotovili smo, da je najpogostejši
razlog enak kot pri otrocih, rojenih leta 2008, in sicer otroci niso več prišli na vaje. Ta razlog
je naveden pri 15 od 17 otrok. En otrok na vajah ni ţelel sodelovati, zaradi česar so bile le-te
prekinjene, pri enem otroku pa je logopedsko obravnavo prekinila mama. V času zbiranja
podatkov je bilo 14 otrok (12 %) še vedno vključenih v logopedsko obravnavo.
Med otroki, rojenimi leta 2009, ki so hodili na logopedske vaje, je obravnavo uspešno
zaključilo 60 dečkov (51,3 %) in 26 deklic (22,2 %). Obravnava je imela neuspešen izid pri
12 dečkih (10,2%) in 5 deklicah (4,3 %). V času zbiranja podatkov je logopedske vaje še
vedno obiskovalo 10 dečkov (8,6 %) in 4 deklice (3,4 %). O uspešnem zaključku obravnave
lahko govorimo pri 73,2 % vseh dečkov, ki so bili vključeni v logopedsko obravnavo in pri
74,3 % vseh deklic. Tudi tukaj med spoloma ni razlik v uspešnosti zaključenosti obravnave.
V skupini petletnih otrok, ki so rojeni leta 2010, je logopedsko obravnavo uspešno zaključilo
61 otrok, kar predstavlja polovico vseh otrok, ki so bili vključeni v logopedsko obravnavo. V
primerjavi z otroki, rojenimi leta 2008 in 2009, je tukaj odstotek uspešnosti niţji, saj je bilo v
času zbiranja podatkov 43 otrok (35,5 %) še zmeraj vključenih v obravnave. Pri 17 otrocih oz.
14 % vseh otrok lahko govorimo o neuspešnem zaključku logopedske obravnave.
Najpogostejši razlog je ponovno bil ta, da otroci niso več prišli na vaje (15 od 17 otrok). Pri
dveh otrocih pa je kot razlog navedena prekinitev obravnave s strani staršev.
V populaciji otrok, rojenih leta 2010, ki so bili vključeni v logopedsko obravnavo, so se vaje
izkazale kot uspešne pri 33 dečkih (27,3 %) in 28 deklicah (23,1 %). Obravnavo je neuspešno
zaključilo 12 dečkov (9,9 %) in 5 deklic (4,1 %). Logopedske vaje so v času zbiranja
podatkov še vedno potekale pri 27 dečkih (22,3 %) in 16 deklicah (13,2 %). Obravnava se je
izkazala za uspešno pri 45,8 % vseh dečkov, ki so hodili na vaje ter pri 57,1 % vseh deklic. V
tem primeru so deklice dosegle boljše rezultate pri terapiji govorno-jezikovnih motenj.
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Letnica
rojstva

Št.
vključenih

2008
2009
2010

105
117
121

Št.
uspešnih
obravnav
88
86
61

K1

0,838
0,735
0,504

Št.
neuspešnih
obravnav
11
17
17

K2

0,105
0,145
0,140

Št.
K3
tekočih
obravnav
6
0,057
14
0,119
43
0,355

Tabela 16: Koeficient uspešnosti logopedske obravnave po letnici rojstva
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Graf 7: Prikaz uspešnosti logopedske obravnave po letnici rojstva

Uspešnost logopedskih obravnav po letnici rojstva je prikazana z razmerjem med vsemi
otroki, ki so bili po opravljenem pregledu vključeni v logopedsko obravnavo, ter med tistimi,
ki so obravnavo zaključili uspešno, neuspešno ali še vedno obiskujejo vaje. Pregled rezultatov
je pokazal, da deleţ uspešno zaključenih obravnav z leti pada. Koeficient uspešno zaključenih
obravnav glede na vse otroke, ki so bili po pregledu vključeni v logopedsko obravnavo, je
tako najniţji med otroki, rojenimi leta 2010 (K1 = 0,504). Niţanje deleţa uspešnosti lahko
pripišemo časovnemu obdobju zbiranja podatkov. To je tudi razvidno iz grafa, kjer lahko
vidimo, da se deleţ tekočih obravnav z leti viša. To pomeni, da je v času izvajanja raziskave
logopedske vaje še vedno obiskovalo največ tistih otrok, ki so rojeni leta 2010, saj so bili
kasneje vključeni v logopedsko obravnavo.
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4.3

PREGLED HIPOTEZ

4.3.1 Hipoteza 1
H1: Na sistematski logopedski pregled pride več kot 75 % petletnih otrok, ki so vključeni v
pediatrične ambulante v občini Murska Sobota.
Udeleţba na
sistematskem
logopedskem pregledu
Udeleţili
Niso udeleţili
Vključeni v pediatrične
ambulante v občini MS

f

75 %

1443
428

1403
468

1871

1871

χ2

Signifikanca
(2-stranska)

4,50

,034

Tabela 17: χ2 test za preverjanje hipoteze 1

V pediatrične ambulante v občini Murska Sobota je vključenih 1871 otrok, rojenih med leti
2008 in 2010. Sistematskega logopedskega pregleda se je udeleţilo 1443 otrok, kar
predstavlja 77,1 % deleţ vseh otrok.
S hi-kvadrat testom smo preverili hipotezo o udeleţbi na sistematskem logopedskem
pregledu. Postavili smo ničelno hipotezo, da se je sistematskega pregleda udeleţilo 75 %
petletnih otrok, ki so vključeni v pediatrične ambulante v občini Murska Sobota. Ničelno
hipotezo zavrnemo pri stopnji tveganja α = 0,05 in sprejmemo alternativno hipotezo, saj je
signifikanca < 0,05. Hipotezo 1 sprejmemo, saj se je izkazalo, da se je sistematskega pregleda
udeleţilo statistično pomembno več kot 75 % povabljenih otrok.
4.3.2 Hipoteza 2
H2: Več kot 30 % otrok, pri katerih je opravljen sistematski logopedski pregled petletnikov,
potrebuje logopedsko obravnavo.
Potreba po logopedski
obravnavi
Da
Ne
Skupaj

f

30 %

χ2

Signifikanca
(2-stranska)

365
1078
1443

433
1010
1443

15,21

,000

Tabela 18: χ2 test za preverjanje hipoteze 2

Na sistematskem logopedskem pregledu petletnikov je bilo ugotovljeno, da logopedsko
obravnavo nujno potrebuje 365 otrok. To je 25,3 % vseh otrok, ki so se udeleţili pregleda.
S hi-kvadrat testom smo preverili hipotezo o potrebi po logopedski obravnavi. Postavili smo
ničelno hipotezo, da logopedsko obravnavo nujno potrebuje 30 % vseh otrok, ki so se
udeleţili pregleda. Ničelno hipotezo zavrnemo pri stopnji tveganja α = 0,05, saj so razlike
statistično pomembne (signifikanca < 0,05). Hipotezo 2 torej ovrţemo, saj smo predpostavili,
da bo logopedsko obravnavo nujno potrebovalo več kot 30 % vseh otrok, ki so se udeleţili
pregleda. Izkazalo se je, da logopedsko obravnavo nujno potrebuje statistično pomembno
manj kot 30 % otrok.
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4.3.3 Hipoteza 3
H3: Po opravljenem sistematskem pregledu je na logopedsko obravnavo napotenih več
dečkov kot deklic.
SPOL
Moški
Ţenski
Skupaj

Potreba po logopedski obravnavi
Da
Ne
Skupaj
226
493
719
139
585
724
365
1078
1443

χ2

Signifikanca
(2-stranska)

25,57

,000

Tabela 19: χ2 test za preverjanje hipoteze 3

Logopedsko obravnavo nujno potrebuje 226 dečkov in 139 deklic, rojenih med leti 2008 in
2010, ki so se udeleţili sistematskega logopedskega pregleda.
S pomočjo hi-kvadrat testa smo ţeleli ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava
med potrebo po logopedski obravnavi in spolom pri 5 % tveganju. Izračunana vrednost testa
je 28,57. Na podlagi dobljenih rezultatov sprejmemo hipotezo 3 in zaključimo, da obstaja
statistično pomembna povezava med potrebo po logopedski obravnavi in spolom, saj je
signifikanca < 0,05.
Naš izid je tako v nasprotju s teorijami, ki pravijo, da spol sam zase ni vzrok za odstopanja v
govorno-jezikovnem razvoju, ampak je velikokrat povezan z drugimi dejavniki. Brec (2015)
je v svoji raziskavi preizkušala, kakšna je povezanost med artikulacijskimi ter glasovnimi
motnjami med dečki in deklicami iz mariborskega območja. Ugotovila je, da razlike med
spoloma niso statistično pomembne.
4.3.4 Hipoteza 4
H4: Najpogostejša vrsta govorno-jezikovnih motenj med otroki, pri katerih je na
sistematskem logopedskem pregledu ugotovljeno, da potrebujejo logopedsko obravnavo, so
motnje artikulacije.
Vrsta govorno-jezikovnih
motenj
Motnje artikulacije
Motnje fluentnosti
Jezikovne motnje
Motnje artikulacije in jezikovne
motnje
Drugo
Skupaj

f

f%

585
6
32

88,9
0,9
4,6

36

5,5

1
660

0,1
100,0

χ2

1950,47

Tabela 20: Vrste GJM petletnih otrok, rojenih med leti 2008 in 2010

χ2 = 1950,47 > χ2 (α = 0,05; g = 4) = 9,488
Tabela 21: χ2 test za preverjanje hipoteze 4

Analiza sistematskega logopedskega pregleda je pokazala, da so najpogostejša vrsta govornojezikovnih motenj petletnih otrok motnje artikulacije. Logopedinje so ob opravljenem
pregledu ugotovile, da ima teţave z izgovorom posameznih glasov 88,9 % vseh otrok, pri
katerih so bile prepoznane določene govorno-jezikovne motnje.
S pomočjo hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti smo preverili, ali so v
osnovni mnoţici kategorije spremenljivke enako zastopane. Ugotovili smo, da je vrednost hikvadrat statistično pomembna na ravni α = 0,05. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s
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tveganjem 5 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Rezultati kaţejo, da vse vrste govornojezikovnih motenj v osnovni mnoţici niso enako pogoste, saj prevladujejo artikulacijske
motnje. Na podlagi dobljenih rezultatov torej sprejmemo hipotezo 4, v kateri smo predvideli,
da bodo med petletniki najbolj razširjene motnje artikulacije.
4.3.5 Hipoteza 5
H5: Več kot 80 % »odkritih« otrok je po opravljenem sistematskem logopedskem pregledu
vključenih v logopedsko obravnavo.
Vključenost v logopedsko
obravnavo
Da
Ne
Skupaj

f

80 %

χ2

Signifikanca
(2-stranska)

306
59
365

292
73
365

3,36

,067

Tabela 22: χ2 test za preverjanje hipoteze 5

Na podlagi izračuna frekvenc in frekvenčne porazdelitve smo ugotovili, da je bilo po
opravljenem sistematskem logopedskem pregledu petletnikov, rojenih med leti 2008 in 2010,
v obravnavo vključenih 83,8 % vseh otrok, pri katerih so logopedinje presodile, da nujno
potrebujejo obravnavo.
S hi-kvadrat testom smo preverili hipotezo o vključenosti v logopedsko obravnavo. Postavili
smo ničelno hipotezo, da je bilo po opravljenem pregledu v logopedsko obravnavo vključenih
80 % »odkritih« otrok. Ničelno hipotezo ovrţemo, saj je signifikanca (enostranska ,033) <
0,05. Hipotezo 5 torej sprejmemo, saj se je izkazalo, da so razlike statistično pomembne – v
obravnavo je bilo vključenih statistično pomembno več kot 80 % otrok, ki zaradi resnosti
teţav nujno potrebujejo pomoč.
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4.4

SPREJEMANJE HIPOTEZ

HIPOTEZA
H1: Na sistematski logopedski pregled pride več kot 75 %
petletnih otrok, ki so vključeni v pediatrične ambulante v občini
Murska Sobota.
H2: Več kot 30 % otrok, pri katerih je opravljen sistematski
logopedski pregled petletnikov, potrebuje logopedsko obravnavo.
H3: Po opravljenem sistematskem pregledu je na logopedsko
obravnavo napotenih več dečkov kot deklic.
H4: Najpogostejša vrsta govorno-jezikovnih motenj med otroki,
pri katerih je na sistematskem logopedskem pregledu ugotovljeno,
da potrebujejo logopedsko obravnavo, so motnje artikulacije.
H5: Več kot 80 % »odkritih« otrok je po opravljenem
sistematskem logopedskem pregledu vključenih v logopedsko
obravnavo.

Sprejmemo /
Ovrţemo
Sprejmemo
Ovrţemo
Sprejmemo
Sprejmemo
Sprejmemo

Tabela 23: Hipoteze
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5

SKLEP

Cilj raziskave je bil analizirati sistematski logopedski pregled petletnikov, rojenih v letih od
2008 do 2010 v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Zanimalo nas je, koliko otrok se je
udeleţilo logopedskega pregleda in pri kolikšnem deleţu otrok je bilo ugotovljeno, da
potrebujejo logopedsko obravnavo zaradi odstopanj na področju govora, jezika in/ali
komunikacije. Cilj raziskave je bil doseţen. Ugotovili smo, da je odziv staršev in njihovih
otrok na sistematski logopedski pregled petletnikov v Zdravstvenem domu Murska Sobota
zelo visok. Pregleda se je namreč udeleţilo več kot tri četrtine (77,1 %) vseh otrok, rojenih
med leti 2008 in 2010, ki so vključeni v pediatrične ambulante v murskosoboški občini. Na
podlagi teh rezultatov bi lahko prišli do dveh različnih zaključkov. Starši se zavedajo
pomembnosti tega, da še pred vstopom v šolo odpravimo ali ublaţimo morebitne teţave na
področju razvoja govora in jezika. Na drugi strani pa lahko sklepamo, da starši, kljub
prisotnosti določenih govorno-jezikovnih teţav, ne poiščejo logopedske pomoči, zato so
teţave prepoznane šele na logopedskem pregledu. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da udeleţba
na sistematskem logopedskem pregledu v prekmurski regiji z leti upada.
Na sistematskem logopedskem pregledu petletnikov je bilo ugotovljeno, da logopedsko
obravnavo nujno potrebuje četrtina vseh otrok, ki so se udeleţili pregleda (25,3 %). Pri ostalih
otrocih na pregledu niso bile zaznane nobene teţave na področju govora in/ali jezika ali pa so
logopedinje prepoznale blaţje oblike govorno-jezikovnih motenj, zaradi katerih po njihovem
mnenju ne potrebujejo logopedskega vodenja. Ob pregledu drugih raziskav smo ugotovili, da
je deleţ naših petletnih otrok, ki potrebujejo logopedsko obravnavo, niţji v primerjavi z otroki
iz Maribora. Smole (2009 v Brec, 2015) je ugotovil, da logopedsko obravnavo potrebuje
vedno več otrok. Od leta 2005 do 2008 se je ta številka dvignila z 31 % na 37 % celotne
pregledane populacije petletnikov. Trend naraščanja potrebe po logopedski obravnavi se je
pokazal tudi med otroki, ki so vključeni v pediatrične ambulante v občini Murska Sobota.
Rezultati raziskave so pokazali, da so najpogostejše govorno-jezikovne motnje med petletniki
iz občine Murska Sobota motnje artikulacije. Teţava z izgovorom posameznih glasov je bila
prepoznana pri 88,6 % deleţu vseh otrok, pri katerih so logopedinje ugotovile določeno vrsto
govorno-jezikovnih motenj oziroma pri 40,5 % deleţu vseh otrok, ki so se udeleţili pregleda.
Ti podatki se skladajo z rezultati drugih raziskav (Grilc, 2014), kjer je bilo ugotovljeno, da so
motnje artikulacije najpogostejše govorne motnje, ki se pojavljajo tako pri predšolskih kot
šolskih otrocih. Ob primerjavi z raziskavami, ki so bile narejene na populaciji petletnih
mariborskih otrok, smo ugotovili razhajanja v številu otrok z motnjami artikulacije. Smole,
Holnthaner in Gosar (2015) ter Brec (2015) so v svojih raziskavah tovrstne teţave prepoznali
pri višjem odstotku otrok, ki so se udeleţili pregleda (62,3 % oz. 51 %).
Analiza podatkov o vključenosti otrok v logopedsko obravnavo, po tem, ko so bile na
sistematskem logopedskem pregledu ugotovljene določene govorno-jezikovne motnje, je
pokazala učinkovitost pregleda. V obravnavo je bilo vključenih 83,8 % otrok, pri katerih so
logopedinje presodile, da nujno potrebujejo logopedske vaje.
Pri 20,4 % otrok so sicer bila prepoznana določena odstopanja na področju govora in jezika,
vendar so logopedinje ocenile, da gre za blaţje teţave in obravnava ni nujno potrebna. V tem
primeru so staršem zgolj svetovale in podale napotke za delo doma. Zanimalo nas je, koliko
od teh staršev se je kljub presoji logopedinj odločilo za to, da svojega otroka vključijo v
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logopedsko obravnavo. Pričakovano je ta odstotek nizek, in sicer se je vaj udeleţilo 12,5 %
teh otrok.
Logopedsko obravnavo je uspešno zaključilo 68,5 % vseh otrok, ki so bili vanjo vključeni po
opravljenem sistematskem logopedskem pregledu. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da
je v času zbiranja podatkov 18,4 % otrok še vedno obiskovalo logopedske vaje. Na podlagi
teh rezultatov lahko zaključimo, da so v Zdravstvenem domu Murska Sobota uspešni pri
odpravljanju govorno-jezikovnih motenj petletnikov, pri katerih je bilo na pregledu
ugotovljeno, da pred vstopom v šolo potrebujejo logopedsko pomoč. Logopedska obravnava
se je izkazala za neuspešno pri 13,1 % otrok. Najpogostejši razlog za neuspešen zaključek je,
da otroci po določenem številu vaj niso več prišli na dogovorjena srečanja. Drugi razlogi so še
prekinitev obravnave s strani staršev ali prekinitev obravnave, zaradi otrokove
nepripravljenosti na sodelovanje.
Zanimivo bi bilo izvedeti, zakaj otroci prenehajo obiskovati logopedske vaje (ti podatki nam
namreč niso bili na voljo). Po našem mnenju bi lahko bil eden izmed razlogov ta, da starši
opazijo izboljšanje govorno-jezikovnega stanja in sami presodijo, da vaje niso več potrebne,
vendar o tem ne obvestijo logopeda. Obstaja tudi moţnost, da otrok kaţe odpor do vaj in jih
ne ţeli več obiskovati. Prav tako je moţno, da starši niso zadovoljni z izvajanjem logopedske
obravnave, zaradi česar prenehajo z obiskovanjem logopeda.
Analiza podatkov glede na spol je pokazala, da bi logopedsko obravnavo potrebovalo več
dečkov kot deklic. Logopedsko pomoč bi bilo potrebno nuditi 61,9% dečkom ter 38,1%
deklicam. Izkazalo se je, da gre v tem primeru za statistično pomembno povezavo med
potrebo po logopedski obravnavi in spolom, kar je v nasprotju z avtorji, ki trdijo, da spol ne
igra pomembne vloge pri govorno-jezikovnem razvoju.
Ob analizi podatkov po letnici rojstva smo ugotovili, da potreba po logopedski obravnavi z
leti nekoliko narašča. Vzrok za to bi lahko iskali v izboljšanju instrumentarija za opravljanje
sistematskega logopedskega pregleda (PLP-5),v spremembah kriterijev in v večji občutljivosti
logopedinj za prepoznavo govorno-jezikovnih motenj. Analiza trendov je pokazala največje
razhajanje na področju uspešnosti zaključenosti logopedske obravnave. Niţanje deleţa je
posledica časovnega obdobja zbiranja podatkov, saj je v času izvajanja raziskave logopedske
vaje še vedno obiskovalo največ otrok, rojenih leta 2010, ki so bili kasneje vključeni v
obravnavo.
Po izvedeni raziskavi in opravljeni analizi podatkov so se nam odprla nova vprašanja in ideje.
Zastavljeno raziskavo bi lahko še razširili in oblikovali bolj popolno oceno stanja. Tako bi
bilo zanimivo izvedeti, kakšni so razlogi, da se starši skupaj s svojimi otroki ne udeleţijo
sistematskega logopedskega pregleda. Zanima nas tudi, koliko petletnih otrok, ki se niso
udeleţili pregleda, je ţe vključenih v logopedsko obravnavo. S tem bi pridobili podatke o tem,
koliko staršev samoiniciativno ali na pobudo drugih strokovnih delavcev (npr: pediatrov,
vzgojiteljice v vrtcu) poišče logopedsko pomoč. Prav tako bi lahko analizirali, katera so
najpogostejša odstopanja znotraj posamezne skupine govorno-jezikovnih motenj. Tako bi
pridobili podatke o tem, kateri glasovi so najpogosteje napačno artikulirani med petletnimi
otroki iz prekmurske regije (šumniki, sičniki, glas /r/ …), katere so najpogostejše motnje
fluentnosti (jecljanje, brbotanje …), katera odstopanja prevladujejo na nivoju jezikovnih teţav
itd. Zanimivo bi bilo še izvedeti, ali so logopedinje pri otrocih, ki so bili po pregledu
vključeni v logopedsko obravnavo, v času izvajanja logopedskih vaj ugotovile še kakšna
druga odstopanja, ki jih ob izvedbi pregleda niso zaznale.
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V zadnjih letih se vedno več strokovnjakov zavzema za zgodnje odkrivanje in obravnavo
otrok s posebnimi potrebami, kamor sodijo tudi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami.
Sistematski logopedski pregled bi bilo potrebno opraviti ţe pred petim letom starosti. Tako bi
imeli več časa za načrtovanje in izvajanje obravnave ter odpravljanje motenj. Sami se s
takšnim razmišljanjem strinjamo in se zavedamo pomembnosti zgodnje obravnave, vendar
rezultati naše raziskave kaţejo, da trenutno stanje ni tako zaskrbljujoče. Namreč, izkazalo se
je, da ima večina petletnih otrok iz murskosoboške občine, ki so se udeleţili pregleda, teţave
z izreko posameznih glasov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so otroci s teţjimi motnjami
na področju komunikacije, jezika in/ali govora, prepoznani ţe prej in so tako ţe vodeni v
logopedski ambulanti. V logopedski praksi v Prekmurju prav tako opaţamo porast staršev, ki
se s svojimi otroki udeleţujejo pregleda na pobudo drugih strokovnih delavcev (predvsem na
pobudo pediatrov) ţe pred petim letom starosti. To pomeni, da se strokovna javnost, ki dela s
predšolskimi otroki, vedno bolj zaveda pomembnosti vzpostavljanja ustreznega govornojezikovnega vzorca.
Kljub vidnemu napredku bi bile v prekmurski regiji potrebne določene izboljšave na področju
izvajanja logopedske dejavnosti. V zadnjem letu je najbolj izrazita teţava, ki jo lahko
opazimo, pomanjkanje logopedskega kadra. To pomanjkanje bi lahko v prihodnosti vplivalo
tudi na izvajanje sistematskega pregleda petletnikov. S tem bi se stanje na področju
prepoznave govorno-jezikovih motenj in nudenja logopedske obravnave poslabšalo, medtem
ko si prizadevamo za izboljšanje trenutnega stanja.
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