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POVZETEK  

Govor je kompleksna dejavnost, pri kateri sodelujejo možgani, živci in organi, ki 
izvajajo govorno produkcijo. Pri oblikovanju glasov pri govoru imata izredno 
pomembno vlogo ustna votlina in jezik. Jezik delimo na konico, telo in koren. Za 
opazovanje jezika med govorno produkcijo se uporabljajo različne tehnologije. Ena 
izmed teh je ultrazvok, ki je zelo uporaben za opazovanje in raziskovanje gibov 
korena jezika. Pri opazovanju govora ali drugih gibov jezika je ultrazvočna sonda 
nameščena na kožo vratu pod brado in nad grlom. Pridobljeni zvočni valovi, ki 
potujejo skozi jezik in se na meji med jezikom in zrakom odbijejo nazaj, ustvarijo 
dvodimenzionalno podobo površine jezika, ki jo na zaslonu opazujemo v obliki video 
posnetka. Ultrazvok se uporablja v različnih raziskavah kot metoda vizualizacije 
oblike in gibov jezika med govorom. V logopediji se uporablja za diagnosticiranje in 
korekcijo težav, saj osebam z motnjo izreke glasov nudi vizualne povratne 
informacije pri učenju ustrezne izgovorjave glasov. Med drugim se uporablja pri 
otrocih z apraksijo govora. Otroška govorna apraksija je govorna motnja, pri kateri 
ima otrok težave z načrtovanjem in/ali programiranjem zaporedja govornih gibov.  

Cilj magistrskega dela je bil uporabiti ultrazvok in preveriti njegovo uporabnost za 
izboljšavo izreke glasov /k/ in /g/ v dvozložnih in trozložnih besedah v logopedski 
obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo. Posreden cilj raziskave 
je spodbuditi uporabo ultrazvoka v logopedski obravnavi v Sloveniji. V empiričnem 
delu je predstavljena uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom 
na otroško govorno apraksijo za izboljšanje izgovorjave glasov /k/ in /g/. Prikazani so 
rezultati preizkusa poimenovanja fotografij. Omenjen preizkus vključuje 20 
dvozložnih in 20 trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/. Hkrati je opisan 
vidik razumljivosti otrokovega govora desetim neizučenim poslušalcem. Rezultati 
kažejo, da je deček po obravnavi z uporabo ultrazvoka natančneje tvoril izolirana 
glasova /k/ in /g/, izboljšala se je produkcija glasov /k/ in /g/ v dvozložnih besedah. 
Napredek pri produkciji glasov /k/ in /g/ v trozložnih besedah in v soglasniških sklopih 
ni opazen ali je minimalen. Rezultati ocenjevanja razumljivosti govora, ki so jo 
ocenjevali neizučeni poslušalci, kažejo minimalno izboljšanje  razumljivosti.  

Po izkušnji uporabe ultrazvoka v logopedski obravnavi mi le-ta predstavlja dragocen 
pripomoček pri obravnavi motenj izreke glasov, saj prikaže gibe jezika, ki jih pri delu 
pred ogledalom ne moremo opaziti. Logopedu pomaga pri diagnosticiranju otrokove 
govorne produkcije, otroku pa olajša predstavo, kje leži njegov jezik in kam ga mora 
premakniti. Upam, da bo ultrazvok v prihodnosti postal pogosteje uporabljen 
pripomoček v logopedski praksi pri obravnavi motenj izreke glasov. 

 

Ključne besede: ultrazvok, logopedska obravnava, otroška govorna apraksija  

 

  



 
 

ABSTRACT 

Speech is a complex behaviour which icludes cooperation of brain, nerves and 
speech production organs. The oral cavity and tongue have a crucial role in forming 
speech sounds. The tongue is divided into three parts: apex, body and root. Various 
technologies are used for observation of the tongue during speech production. One 
of those technologies is the ultrasound, which is very useful for observation and 
research of tongue-root movements. During observation of speech or other tongue 
movements, an ultrasound probe is placed on the speaker's neck, under the chin 
and above the larynx. Sound waves traveling through the tongue reflect back 
towards the probe when they reach the border between the tongue and the air in the 
oral cavity. This creates a two-dimensional image of the tongue's surface, which is 
shown on the screen in the form of a video clip. Ultrasound is used in various studies 
as a visualization technique for observing the shape and movements of the tongue 
during speech. In speech therapy, it is used to diagnose and correct speech 
disorders, because it provides clients with visual feedback information when learning 
proper pronounciation of sounds. It is used in children with childhood apraxia of 
speech. Childhood apraxia of speech is a speech disorder in which a child has 
difficulty in planning and/or programming speech movement sequences.  

The objective of the master's thesis was to use ultrasound and verify its usefulness 
for improving production of the speech sounds /k/ and /g/ in two- and three-syllable 
words in speech and language therapy with a boy with suspected childhood apraxia 
of speech. The indirect objective of the research is to encourage the use of 
ultrasound in speech and language therapy in Slovenia. The empirical part presents 
the use of ultrasound in speech and language therapy with a boy with suspected 
childhood apraxia of speech, to improve production of speech sounds /k/ and /g/. It 
presents the results of the photo naming test. The test includes 20 two-syllable and 
20 three-syllable words containing speech sounds /k/ and /g/. At the same time, the 
aspect of the intelligibility of the child's speech to ten untrained listeners is described. 
After the ultrasound treatment, the boy produced the isolated sounds /k/ and /g/ 
more precisely, and his production of sounds /k/ and /g/ in two-syllable words 
improved. Progress was not noticeable or was minimal in the production of sounds 
/k/ and /g/ in three-syllable words and in consonant clusters. The intelligibility of 
speech, which was assessed by untrained listeners, shows minimal improvement in 
intelligibility.  

Following the experience of using ultrasound in speech therapy, I consider 
ultrasound a valuable tool in speech sound disorder treatment, since it shows tongue 
movements which cannot be seen in traditional speech therapy in front of a mirror. It 
helps the speech therapist to diagnose child's speech production and it helps the 
child to get the notion of where his tongue is and where he should move it. I hope 
that in the future the ultrasound will become more commonly used in speech therapy 
in treatment of speech sound disorders. 

 

Keywords: ultrasound, speech and language therapy, childhood apraxia of speech 
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1 UVOD 

Otroška govorna apraksija (v nadaljevanju OGA; angl. Childhood Apraxia of Speech 

ter okrajšava CAS) je redka govorna motnja, pri kateri ima otrok težave z izvajanjem 

natančnih gibov med govorom (Mayo Clinic, 2017). Glavna težava je načrtovanje 

in/ali programiranje prostorsko-časovnih parametrov zaporedja gibov, kar se odraža 

v napakah v govorni produkciji in prozodiji (ASHA, 2007).  

Govor je kompleksna motorična aktivnost, zato tudi odpravljanje govornih težav ni 

enostavno. V iskanju novih načinov ustrezne obravnave otrok z govornimi motnjami, 

med katerimi so tudi otroci z govorno apraksijo, je opazen porast raziskav na tem 

področju. Za namen preizkušanja novih tehnologij in možnosti obravnave bo v 

magistrskem delu prikazana logopedska obravnava s pomočjo ultrazvoka. 

V logopedsko obravnavo se vse pogosteje vnaša različne tehnologije vizualizacije 

govora. Najuporabnejše vizualno orodje za opazovanje jezika je ultrazvok. To je 

preiskovalna metoda za opazovanje govorne produkcije, ki je neinvazivna in varna. Z 

ultrazvokom zlahka zbiramo informacije, saj nudi takojšnje povratne informacije 

(Gick, Bird in Wilson, 2005). Glede na to, da je ultrazvok prenosen instrument, ga 

imamo brez težav s seboj na vseh obravnavah. Uporaba ultrazvoka v logopedski 

obravnavi se je izkazala kot učinkovit dodatek k tradicionalnim metodam za 

odpravljanje motenj izreke glasov. Ultrazvok se lahko uporablja med obravnavo, saj 

nudi informacije o poziciji in obliki lastnega jezika med izgovarjanjem glasov. Te 

informacije lahko otrokom z OGA pomagajo pri pridobivanju in utrjevanju motoričnih 

vzorcev, torej vodijo do natančnejše izgovorjave glasov in zlogov (Preston, Leece in 

Maas, 2016). 

V magistrskem delu bo predstavljena uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z 

dečkom s sumom na OGA. Poudarek bo na izboljšanju natančnosti izgovorjave 

glasov /k/ in /g/ v dvozložnih in trozložnih besedah, izpostavljena pa bo tudi 

razumljivost govora otroka s sumom na otroško govorno apraksijo. 
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1.1 GOVOR 
Govor je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot: oblikovanje besed, 

stavkov z govorilnimi organi; izražanje misli z govorjenjem; izmenjava mnenj, misli; 

sestavek o kaki stvari, ki se neposredno podaja v javnosti, ali podajanje tega 

sestavka; jezik, zlasti v govorjeni obliki (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). 

Povzamemo lahko, da je govor izražanje misli in mnenj, ki jih oblikujemo s pomočjo 

jezika in tvorimo ter predstavimo zunanjemu svetu s pomočjo govornih organov. Že 

iz preproste definicije lahko ugotovimo, da končni rezultat, govor, sestavlja mnogo 

komponent, ki morajo med seboj usklajeno sodelovati. 

ASHA (b. d. c) govor opredeljuje kot način, kako izgovarjamo glasove in besede. 

Govor tako vključuje: 

- artikulacijo: kako z uporabo ust, ustnic in jezika tvorimo glasove (npr. znati 

moramo izgovoriti glas »r«, da lahko uspešno izgovorimo besedo »raca« in ne 

»laca«); 

- glas: kako z uporabo glasilk in izdišnega zraka tvorimo glasove (npr. naš glas 

je lahko glasen, tih, visok, nizek; glas si lahko poškodujemo, če preveč 

govorimo, kričimo ali veliko kašljamo); 

- tekočnost: to je ritem našega govora (npr. ko med govorom ponavljamo 

glasove ali delamo premore; ljudje, ki to pogosto počnejo, morda jecljajo). 

Govor je torej sredstvo za medsebojno sporazumevanje, govorne motnje pa so vse 

motnje, ki ovirajo oblikovanje ali uresničevanje in razpoznavanje pojmov in njihovih 

simbolov, vendar le takrat, ko so odkloni dovolj veliki (ko zbudijo pozornost, motijo 

medsebojno sporazumevanje ali neugodno vplivajo na govornika in poslušalca) 

(Hočevar Boltežar, 2010).  
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1.2 ANATOMIJA IN DELOVANJE STRUKTUR, KI 

SODELUJEJO PRI GOVORU 
I. Hočevar Boltežar (2010) je povzela Mysackovo shemo organizacije govora, ki jo 

sestavljajo integrator višjega reda, aferentni integrator nižjega reda, eferentni 

integrator nižjega reda, efektorni transmitor, efektorji, senzorična kontrola in 

senzorični transmitor. Integrator višjega reda so govorni centri v možganih 

(Wernicke, Broca, sprednji govorni center), ki skrbijo za razumevanje govora ter 

načrtovanje govorne produkcije. Aferentni integrator nižjega reda (retikularna 

formacija) skrbi za uravnavanje pozornosti, tudi pozornosti na zvočni signal (govor), 

in usklajuje vidni in slušni signal. Eferentni integrator nižjega reda (bazalni gangliji, 

mali možgani, talamus, subtalamična jedra, nedominantna hemisfera velikih 

možganov) usklajuje medsebojno delovanje vseh mišic, aktivnih pri govoru. Efektorni 

transmitor tvorijo živci, ki prenašajo ukaze iz centrov v centralnem živčnem sistemu 

do efektorjev. Efektorji so organi, ki izvajajo govorno produkcijo (to so dihala, grlo, 

odzvočna cev, artikulacijski organi). Senzorična kontrola zaznava lastno in tujo 

govorno produkcijo (to so sluh, povrhnja in globoka senzibiliteta, vid). Senzorični 

transmitor tvorijo živci, ki prenašajo informacije od senzorjev na periferiji v centralni 

živčni sistem. 

Vokalni trakt  je pomemben pri nastanku govora, saj nam nudi zrak, potreben za 

fonacijo ter sodeluje pri nastanku in oblikovanju glasu in govora. Sestavljajo ga 

dihala s prsnim košem in mišicami, ki sodelujejo pri dihanju, grlo, v katerem ležita 

glasilki, žrelo, ustna votlina ter nosna votlina z obnosnimi votlinami. 

V nadaljevanju se bom osredotočila na ustno votlino in jezik, ki sodelujeta pri 

oblikovanju glasov pri govoru. 

1.2.1 USTNA VOTLINA 

Ustna votlina (cavum oris) (slika 1) je razširjen začetni del prebavne cevi, ki je 

zgrajen drugače kot preostali deli prebavne cevi. Pri odprtih ustih je to enotna 

votlina, pri zaprtih ustih in stisnjenih zobeh pa razlikujemo ustni preddvor (vestibulim 

oris), ki predstavlja prostor med ustnicami, lici in čeljustnim grebenom z zobmi ter 

ustno votlino v ožjem pomenu besede (cavum oris proprium). Ustna votlina ima 

koščeno podporo oziroma ogrodje, ki ga sestavljajo spodnja čeljustnica (mandibula) 

in zgornji čeljustnici (maxillae) (Dolinar idr., 2015).  

Meje ustne votline predstavljajo: spredaj ustnici, ob straneh lici, spodaj mišice 

ustnega dna in zadaj goltna ožina (istmus faucium), ki vodi nazaj v ustni del žrela 

(Hočevar Boltežar, 2010). 
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Slika 1: Shema ustne votline (Dolinar idr., 2015) 

Mišice okoli ust (musculi labiorum) so del obraznih (mimičnih) mišic (musculi 

facie) (slika 2) in obdajajo ustno režo ter jo spreminjajo. Pri govoru, petju in mimiki 

spreminjajo obliko ustnic (Dolinar idr., 2015). Krožna ustna mišica (musculus 

orbicularis oris) krožno obdaja ustno režo, ki jo tudi oži oziroma zapira ter spreminja 

njeno obliko in obliko ustnic pri govoru (Dolinar idr., 2015). Ustnici zaokrožuje in ju 

stiska skupaj (Hočevar Boltežar, 2010). Trobilka (musculus buccinator) je podlaga in 

opora licu, pritiska lice ob zobe pri požiranju, sesanju, žvižganju, oblikovanju 

določenih glasov … (Dolinar idr., 2015). Je največja mišica v licih (Hočevar Boltežar, 

2010). Za odpiranje ust skrbi vrsta obraznih mišic, ki se naraščajo na kosti in fascijo 

okrog ustne odprtine, na drugi strani pa se naraščajo na zgornjo ali spodnjo ustnico. 

Te mišice so:  

- m. levator labii superioris, ki dviguje zgornjo ustnico, 

- m. zygomaticus major, ki poteguje ustni kot navzgor in vstran, 

- m. zygomaticus minor, ki dviguje zgornjo ustnico ter jo naguba pri smehu, 

- m. levator anguli oris, ki dviguje ustni kot, 

- m. risorius, ki sodeluje pri različnih gibih obraznih mišic, 

- m. depressor anguli oris, ki poteguje ustni kot navzdol in vstran, 

- m. depressor labii inferioris, ki poteguje spodnjo ustnico navzdol in vstran, 

- m. mentalis, ki dviguje spodnjo ustnico. 

Obrazne mišice oživčuje VII. možganski živec (MŽ), obrazni živec (n. facialis) 

(Hočevar Boltežar, 2010). 
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Slika 2: Obrazne in vratne mišice ter trapezasta mišica (Dolinar idr., 2015) 

Usta (os, oris) so vhod v ustno votlino. So dobro raztegljiva. Obkrožata jih zgornja in 

spodnja ustnica (labium superius, labium inferius) (Dolinar idr., 2015). Na notranji 

strani sta ustnici pokriti s sluznico ustne votline, na zunanji s kožo, prehod med njima 

pa predstavlja ustna rdečina (Hočevar Boltežar, 2010). Zgornjo ustnico oživčuje 

zgornječeljustnični živec (n. maxillaris), del V. MŽ, trivejnega živca (n. trigeminus), 

spodnjo ustnico oživčuje spodnječeljustnični živec (n. mandibularis), del V. MŽ, 

trivejnega živca (n. trigeminus) (Dolinar idr. 2015).  

Lica (buccae) od strani omejujejo ustno votlino (Dolinar idr., 2015). Z zunanje strani 

jih oblaga koža, v notranjosti pa so pokrita s ploščatim epitelom, tako kot celotna 

ustna votlina. Kožo lic čutilno oživčujejo veje V. MŽ, trivejnega živca (n. trigeminus) 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

Dlesen (gingiva) imenujemo sluznico ustnic in lic, ki pokriva alveolarne procesuse 

zgornje in spodnje čeljustnice ter zobne vratove. Oživčuje jo spodnječeljustnični 

živec  (n. mandibularis), del V. MŽ, trivejnega živca (n. trigeminus) (Dolinar idr., 

2015).  

Ustni svod tvori nebo (palatum), ki ga delimo na trdo nebo in mehko nebo. Nebo je 

od spredaj in od strani obkroženo z zgornjim zobovjem (Dolinar idr., 2015).  

Trdo nebo (palatum durum) predstavlja mejo med ustno in nosno votlino (Hočevar 

Boltežar, 2010). Tvorita ga zgornji čeljustnici in nebnici, prekriti s sluznico. Proti žrelu 

se trdo nebo nadaljuje v mehko nebo (Dolinar idr., 2015). 

Mehko nebo (palatum molle) ločuje ustni del žrela od nosnega dela. Konča se z 

jezičkom (uvula), ki štrli navzdol v žrelo (Dolinar idr., 2015).  
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Mehko nebo je sestavljeno iz mišic in fibrozne plošče, aponevroze, na katero se 

mišice naraščajo. Mišice mehkega neba so (Hočevar Boltežar, 2010): 

- dvigovalka mehkega neba (m. levator veli palatini), ki mehko nebo dviguje,  

- napenjalka mehkega neba (m. tensor veli palatini), ki sodeluje pri odpiranju 

Evstahijeve troblje, 

- mišica uvule, 

- m. palatopharyngeus, ki pomaga tvoriti velofaringealno zaporo tako, da ob 

njenem skrčenju nastane izboklina na stranski steni žrela, 

- m. palatoglossus, ki mehko nebo poteguje navzdol. 

Zadnji dve mišici predstavljata osnovo za sprednji in zadnji nebni lok, ki zamejujeta 

nebnično (tonzilarno) kotanjo. Mišice mehkega neba oživčujejo živci žrelnega 

pleteža (plexus pharyngeus), ki dobiva nitje iz X. MŽ, klateža (n. vagus), le m. tensor 

veli palatini oživčuje n.mandibularis, veja trivejnega živca (Hočevar Boltežar, 2010). 

Tako trdo kot mehko nebo pokriva tesno prirasla sluznica. Sluznico neba oživčuje 

zgornječeljustnični živec (n. maxillaris), del V. MŽ, trivejnega živca (n. trigeminus) 

(Dolinar idr., 2015). 

N. vagus je del strukture, imenovane nucleus ambiguus, ki leži v podaljšani 

hrbtenjači. Veje nucleus ambiguusa oživčujejo mišice neba, grla in žrela preko treh 

možganskih živcev: IX. MŽ – podjezičnega živca (n. glossopharyngeus), X. MŽ – 

klateža (n. vagus) in XI. MŽ – akcesornega živca (n. accessorius). Posledice okvar 

nucleus ambiguusa se kažejo kot pareza neba, žrela in grla, motnje govora, 

hripavost, oteženo dihanje in motnje požiranja. Unilateralne okvare se kažejo kot 

blažja oslabelost funkcij, pri bilateralnih okvarah je šibkost izrazitejša. Lahko pride do 

popolne oslabitve funkcij, rezultat tega pa je nezmožnost dihanja, požiranja in govora 

(Byrne in Dafny, 2014; Nucleus ambiguus, b.d.). 

Ustno dno je iz skeletnega mišičja, ki je razpeto med spodnjo čeljustnico in 

podjezičnico (os hyoideum) (Dolinar idr., 2015). Mišice tvorijo t.i. diafragmo oris, te 

mišice so (Hočevar Boltežar, 2010): 

- m. mylohyoideus, parni mišici, ki izraščata iz notranje ploskve obeh strani 

spodnje čeljusti in se zraščata skupaj v sredini v vezivnem traku, ki se 

povezuje s podjezično kostjo, 

- m. geniohyoideus, ki se spredaj pripenja na notranjo stran spodnje čeljusti in 

nato na podjezično kost, 

- sprednja glava m. digastricus (dvoglave mišice). 

Mišice ustnega dna oživčujejo V. (trivejni), VII. (obrazni) in XII. (hipoglosni) MŽ 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Ustno dno pokriva sluznica, ki pod jezikom oblikuje podjezično gubo (prav tam). 

1.2.2 JEZIK 

Jezik (lingua) je mišičast organ, ki izrašča iz dna ustne votline. Jezik ima funkcijo pri 

mehanski prebavi hrane v ustni votlini, saj meša in gnete hrano ter jo potiska med 
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zobe. Pomaga tudi pri požiranju, saj prežvečen zalogaj hrane potisne v žrelo. Služi 

kot okušalni organ.  

Jezik sestavlja vezivno ogrodje: aponevroza jezika in jezični pretin, ki leži po dolžini 

jezika. Večino jezika sestavljajo mišice, ki jih ločimo na zunanje in notranje (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Spredaj spodaj jezik na ustno dno pripenja vezivna podjezična vez, pokrita s 

sluznico (Hočevar Boltežar, 2010). Jezik delimo na konico, telo in koren (slika 3). 

Telo (corpus linguae) je najširši del jezika, spredaj je konica (apex linguae), zadaj pa 

koren (radix linguae). Jezik pokriva hrapava sluznica. Na njej so okušalne bradavice 

(papillae), v katerih so brbončice (v njih pa so zbrane okušalne celice). Na različnih 

delih jezika okušamo različne okuse, nekatere okušalne bradavice pa so občutljive 

tudi na dotik, bolečino, toploto in mraz (Dolinar idr., 2015). Papile so različnih oblik: 

nitaste, betičaste, konične, valate, listaste in ležijo na različnih delih jezika. Papile 

valate ležijo na meji med telesom in korenom jezika in oblikujejo navzpred odprto 

črko “V” (Hočevar Boltežar, 2010). Spodnja površina jezika je gladka, pokrita s tanko 

sluznico, skozi katero prosevajo vene (Dolinar idr., 2015). 

Zaradi možnosti spreminjanja oblike jezik sodeluje pri govoru in petju, natančneje pri 

oblikovanju glasov govora (Dolinar idr., 2015).  

Zunanje mišice jezika spreminjajo lego jezika ter sodelujejo pri potiskanju in 

mešanju hrane. Izhajajo iz okolice, naraščajo pa se na eni strani na jezični skelet, na 

drugi strani pa na strukture izven jezika (Dolinar idr., 2015; Hočevar Boltežar, 2010). 

Te mišice so (Hočevar Boltežar, 2010): 

- m. genioglossus, ki poteza jezik navzpred in ga splošči; narašča se na 

notranji sprednji del spodnje čeljusti, 

- m. hyoglossus, ki poteza jezik nazaj in navzdol; narašča se na podjezično 

kost, 

- m. styloglossus, ki poteza koren jezika nazaj in navzgor; narašča se na 

stiloidni odrastek senčne kosti. 

Notranje mišice jezika spreminjajo obliko jezika in so zaslužne za gibljivost jezika v 

vse smeri. So jeziku lastne ter potekajo vzdolžno, prečno in navpično. Naraščajo se 

na jezični skelet ter na sluznico jezika (Dolinar idr., 2015; Hočevar Boltežar, 2010). 

Te mišice so (Hočevar Boltežar, 2010): 

- m. longitudinalis superior, ki jezik skrajša, zadebeli in upogne jezično konico 

navzgor; poteka vzdolž jezika od spredaj nazaj na zgornji strani jezika, 

- m. longitudinalis inferior, ki jezik skrajša ter potegne konico nazaj in navzdol; 

poteka vzdolž jezika od spredaj nazaj po spodnji strani jezika, 

- m. verticalis linguae, ki splošči jezik; poteka od zgornje ploskve jezika proti 

spodnji ploskvi, 
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- m. transversus linguae, ki jezik oži in ga podaljšuje; poteka z ene strani jezika 

na drugo v horizontalni smeri. 

Slika 3: Zgradba jezika (Dolinar idr., 2015) 

Telo in konico jezika čutilno oživčuje n. lingualis, to je živec, ki izhaja iz 

spodnječeljustničnega živca (n. mandibularis), veje trivejnega živca. Koren jezika 

čutilno oživčuje nitje, ki izhaja iz IX. MŽ, jezično-žrelnega živca (n. 

glossopharyngeus) in X. MŽ, klateža (n. vagus). Vse mišice jezika oživčuje XII. MŽ, 

podjezični živec (n. hypoglossus) (Hočevar Boltežar, 2010). 

Pri enostranski okvari podjezičnega živca postane prizadeta polovica jezika 

hipotrofična, čez čas atrofična. Konica iztegnjenega jezika deviira na okvarjeno 

stran. Pri obojestranski okvari je jezik negiben, bolnik ga ne more izplaziti. Eden 

izmed možnih vzrokov okvare so nuklearne in supranuklearne lezije. Pri nuklearni 

okvari govorimo o bulbarni paralizi z napredujočo parezo jezika s fascikulacijami, 

dizartrijo, disfagijo in ugaslim žrelnim refleksom. Pri supranuklearni okvari govorimo 

o psevdobulbarni paralizi brez atrofije in fascikulacij v jeziku, a z motnjami artikulacije 

in požiranja (Tetičkovič, 1997). 
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1.3 ULTRAZVOK 

1.3.1 ULTRAZVOČNI APARAT 

Ultrazvočni aparat je običajno sestavljen iz konzole, v kateri sta računalnik in 

elektronika, video zaslona in sonde, s katero se izvaja preiskava. Sonda je manjša 

naprava, podobna mikrofonu, ki jo držimo z roko. Preko kabla je povezana z 

ultrazvočnim aparatom. Med preiskavo sonda v telo oddaja visokofrekvenčne zvočne 

valove (ki jih človeško uho ne zazna) in nato sprejema povratne odboje zvoka, ki se 

odbijejo od tkiva v telesu. Ultrazvočna slika je takoj vidna na zaslonu, ki je podoben 

računalniškemu ali televizijskemu ekranu. Slika je ustvarjena na podlagi amplitude, 

frekvence in časa, v katerem se zvočni signal vrne od preiskovanega področja (tkiva 

v pacientovem telesu) do ultrazvočne sonde. Pred preiskavo se na kožo nanese gel, 

ki omogoča pretok zvočnih valov iz sonde v telo in zopet nazaj (Radiological Society 

of North America, 2018) in ojača signal (Bernhardt idr., 2005).  

V zadnjih letih so v porastu tudi prenosni ultrazvoki. Nekatere se lahko uporablja 

samostojno, druge pa se priključi na računalnik, tablični računalnik ali pametni 

telefon, preko katerih se s pomočjo naloženega programa odčitava ultrazvočna slika 

(Blaise, 2012). 

1.3.2 UPORABA ULTRAZVOKA 

Ultrazvočna preiskava oziroma ehografija je precej razširjena preiskovalna metoda, 

tudi zato, ker je neboleča in neinvazivna. Rezultate torej daje brez prodora 

instrumentov v telo (Anselme, Périlleux in Richard, 1999), le pri določenih specifičnih 

preiskavah se ultrazvočna sonda vstavi v telesno odprtino (npr. za pregled 

maternice, prostate ali srca) (Radiological Society of North America, 2018). Ultrazvok 

se uporablja za preiskovanje mehkih organov, kot so na primer jetra, žolčnik, ledvice 

(Anselme idr., 1999), torej je primeren za opazovanje mehkih tkiv, ne nudi pa 

pogleda preko kosti ali zraka ter ne omogoča vpogleda v razmerje med kostnimi 

strukturami (Gick, Bird in Wilson, 2005). 

Slika 4: Ultrazvočni aparat. Na levi strani vidimo zaslon, pod njim je konzola. Na pacientovem trebuhu je sonda, 
ki je preko kabla povezana z ultrazvočnim aparatom (Radiological Society of North America, 2018). 
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Ultrazvok se uporablja tudi za vizualizacijo fetusa med nosečnostjo. Izpostavljenost 

ultrazvoku med nosečnostjo je varna in ne povzroča tveganj in neželenih učinkov 

tako pri materi kot pri otroku, kar je bilo preverjeno v več raziskavah (Torloni idr., 

2009). 

1.3.3 UPORABA ULTRAZVOKA ZA OPAZOVANJE JEZIKA  

Za opazovanje govorne produkcije se uporabljajo različne tehnologije: 

elektromagnetna artikulografija (EMA), rentgenski mikrožarki (XRMB), 

elektropalatografija (EPG), ultrazvok (UZ), videofluoroskopija in slikanje z magnetno 

resonanco (MRI) (Toutios in Narayanan, 2016). V logopedski obravnavi bi lahko 

uporabljali EPG, UZ in EMA, vendar sta EMA in EPG precej invazivni metodi in zato 

manj primerni. Najbolj verjeten prenos v logopedsko prakso lahko pričakujemo za 

ultrazvok, saj je manj invaziven (Kocjančič Antolík, 2018). Ultrazvok je neinvaziven, 

varen, z njim zlahka zbiramo informacije, nudi takojšnje povratne informacije in je 

prenosen (ni vezan na eno mesto uporabe, temveč ga lahko nosimo s seboj), zato 

se je izkazal kot najuporabnejše vizualno orodje za opazovanje jezika (Gick idr., 

2005) ter za prikazovanje oblike in gibov jezika (Bernhardt, Bacsfalvi, Gick, Radanov 

in Williams, 2005). Ultrazvok je zelo uporaben za opazovanje in raziskovanje gibov 

korena jezika, saj ni varnejše in finačno ugodnejše metode, ki bi slikovno prikazovala 

koren jezika (Wilson, 2014). Ker ultrazvok ne nudi pogleda preko kosti ali zraka, 

lahko na posnetkih opazujemo le oddaljenost pretvornika od jezika, ne omogoča pa 

vpogleda v razmerje med strukturami, kot so trdo nebo, druge kosti lobanje ali 

hrbtenica (Gick idr., 2005). 

Za opazovanje govora ali drugih gibov jezika obravnavanec sam drži ultrazvočno 

sondo pod brado ali pa je sonda pritrjena na stojalo na tak način, da se dotika 

površine pod govorčevo brado (Bernhardt idr., 2005).  

Ultrazvočna sonda je nameščena na kožo vratu pod brado in nad grlom (slika 5). 

Piezoelektrični kristali v pretvorniku oddajajo visokofrekvenčni zvok, ki potuje 

navzgor skozi jezik, nato se na meji med jezikom in zrakom odbije nazaj do 

pretvornika. Na podlagi pridobljenih zvočnih valov se ustvari dvodimenzionalna 

podoba površine jezika, ki jo na zaslonu opazujemo ali zajamemo v obliki video 

posnetka (Gick idr., 2005; Bernhardt idr., 2015).  
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Slika 5: Prerez glave z ultrazvočno sondo, nameščeno pod brado. Bele puščice predstavljajo ultrazvočne valove 
(Wilson, 2014). (Mandible – spodnja čeljustnica, hyoid bone – podjezičnica, probe – ultrazvočna sonda) 

Na ultrazvočni sliki lahko opazujemo jezik z dveh ravnin: sagitalne ali koronalne. 

Sagitalni pogled prikaže jezik s strani, kar pomeni, da lahko opazujemo višino in 

krivino jezika ter položaj v ustni votlini (bolj spredaj ali bolj zadaj). V sagitalnem 

pogledu je konica jezika vedno na desni strani ultrazvočne podobe, koren jezika pa 

na levi strani (slika 6). Ta pogled je koristen za prikazovanje glasov /l/, /r/, /t/, /k/, /u/ 

(Bernhardt idr., 2005). Zaradi prisotnosti hioidne kosti in čeljustnice ultrazvok 

prikazuje le omejeno vidno polje, zato se lahko zgodi, da ne vidimo površine 

celotnega jezika naenkrat. Koronalni pogled prikaže prerez jezika, kar pomeni, da 

lahko opazujemo sploščenost jezika, žlebiček na sredini jezika in lateralni del jezika. 

Ta pogled je uporaben za prikazovanje sičnikov, šumnikov in glasu /r/ (Bernhardt 

idr., 2005).  

Slika 6: Ultrazvočna podoba jezika, prikazana v sagitalnem prerezu. Konica jezika je na desni strani (Wilson, 
2014). (Tongue root – koren jezika, tongue tip – konica jezika, hyoid bone shadow – senca podjezičnice, 

mandible shadow – senca spodnje čeljustnice, ultrasound probe – ultrazvočna sonda) 
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Podobam na ekranu lahko dodamo sliko trdega neba, kar predstavlja referenčno 

točko za pridobivanje določenih glasov. Na prozorno folijo lahko narišemo lok, ki 

predstavlja trdo nebo in ga pritrdimo na ekran preko ultrazvočne podobe, določeni 

ultrazvočni sistemi pa že sami omogočajo dodajanje referenčnih linij (slika 7). Tako 

bo obravnavančeva naloga, da se s konico ali telesom jezika dotakne določene 

točke, precej lažja (prav tam). 

Ultrazvok se uporablja v različnih raziskavah kot metoda vizualizacije oblike in gibov 

jezika med govorom, kar je močno pripomoglo k razumevanju, kako izgovarjamo 

glasove z jezikom. Uporablja se v fonetičnih raziskavah in v raziskavah v povezavi s 

pridobivanjem glasov, pogosto glasu /r/, pri osebah z motnjo izreke glasov in pri 

gluhih ali naglušnih osebah (Haskins Laboratories, 2014; Bacsfalvi, Bernhardt in 

Gick, 2007; v Bacsfalvi, 2010). Predstavlja metodo, ki osebam z motnjo izreke 

glasov nudi vizualne povratne informacije pri učenju ustrezne izgovorjave glasov 

(Preston idr., 2017). Prav tako je uporaben pri učenju izgovorjave tujega jezika 

(Wilson in Gick, 2006), kar je bilo prikazano v raziskavah, ko so se govorci 

japonščine učili angleške izgovorjave (Saito, 2013, v Wilson, 2014; Tsui, 2012, v 

Wilson, 2014).  

Ouni (2011) je ultrazvok uporabil v študiji o lastnem zavedanju gibanja jezika in 

prikazal uporabnost ultrazvoka za nudenje povratnih informacij o gibanju jezika. V 

njegovi študiji so določili 12 enostavnih gibov, izvedenih s telesom jezika, ki so jih 

opazovali pri udeležencih eksperimenta. Oblikovali so dve skupini udeležencev, obe 

sta gibe izvedli dvakrat, le da je “kontrolna skupina” med izvedbama imela 15-

minutni odmor, “ultrazvočna skupina” pa je med izvedbama 15-20 minut opazovala 

gibe lastnega jezika in vadila ciljne gibe s pomočjo ultrazvoka. Ugotovili so, da so se 

pri “ultrazvočni skupini” že po tako kratkem času izboljšali skoraj vsi gibi jezika, pri 

“kontrolni skupini” pa so se gibi le malo izboljšali. Udeleženci iz “ultrazvočne skupine” 

so izboljšali zavedanje o gibih lastnega jezika, ki so ga ohranili tudi po tem, ko so jim 

vizualne povratne informacije odvzeli.  

V nasprotju z zgornjo študijo so J. Cleland, Scobbie, Nakai in Wrench (2015) izvedli 

študijo o usvajanju posameznih glasov in ne le izoliranih gibov jezika. Primerjali so 

uspeh tipično razvijajočih se otrok pri učenju izgovorjave novih glasov z in brez 

Slika 7: Glas /k/ v sagitalnem pogledu. Črta predstavlja velarno področje (Bernhardt idr., 2005). 
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uporabe ultrazvoka. Ugotovili so, da sta obe skupini otrok izboljšali izgovorjavo novih 

glasov, tako tisti, ki so se izgovorjave učili s posnemanjem, prek opisa načina 

izgovorjave in s povratnimi informacijami o izgovorjavi, kot tudi tisti, ki so poleg 

navedenih metod uporabljali še ultrazvočne vizualne povratne informacije. Med 

skupinama ni bilo pomembnih razlik, izjema je bil le en glas, palatalni zapornik [c].  

1.3.4 ULTRAZVOK V LOGOPEDIJI  

V logopediji se ultrazvok uporablja za diagnosticiranje težav in kasneje v logopedski 

obravnavi za korekcijo težav (na področju artikulacijskih motenj, glasovnih motenj in 

motenj požiranja) (Onuk, 2015). Nudi učinkovito biološko povratno zanko 

(biofeedback) za izgovorjavo samoglasnikov, drsnikov, pripornikov in zlitnikov 

(Bernhardt idr., 2005). Uporablja se pri otrocih z apraksijo govora, dizartrijo in 

kompenzatornimi artikulacijskimi motnjami (posledica pridobljenih ali prirojenih 

razvojnih nepravilnosti obraza in ustne votline, npr. razcepi) in pri motnjah požiranja 

(Onuk, 2015).  

V logopedski obravnavi lahko logoped z ultrazvokom prikaže tipično (»pravilno«) 

izgovorjavo glasov, pri obravnavancu pa lahko vidimo način njegove izgovorjave 

(obliko in gibanje jezika). V nadaljnji obravnavi je ultrazvok vir povratnih informacij, 

preko katerih se obravnavanci učijo razlikovanja med njihovo bolj in manj pravilno 

izgovorjavo, kar jim pomaga na poti do oblikovanja ustreznejših načinov artikulacije 

(Preston idr., 2017). Prednost ultrazvoka je, da obravnavancu in logopedu nudi boljši 

vpogled v obravnavančevo premikanje jezika med govorom. Na podlagi tega lahko 

logoped obravnavancu poda natančnejša in konkretnejša navodila, na primer: 

“Premakni ta del jezika sem gor.” Obravnavanec lahko takoj vidi, ali je bil gib izveden 

pravilno (Preston, 2012). 

J. Cleland idr. (2015) sicer povzemajo, da je malo raziskav, ki bi proučevale 

učinkovitost uporabe ultrazvoka; do njihove študije so jih zabeležili 18, le-te pa 

najpogosteje obravnavajo distorzirano izreko glasu /r/. Večina študij vključuje le 

nekaj udeležencev, saj je zaradi heterogenosti otrok z govornimi motnjami in dilem 

pri določanju diferencialne diagnostike težko zasnovati študijo, ki bi vodila do 

veljavnih zaključkov, ki bi jih bilo moč prenesti na celotno populacijo oseb z določeno 

motnjo. Kljub temu rezultati dosedanjih študij pričajo o uporabnosti ultrazvoka in 

spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju ter uporabi v logopedski praksi. 

P. Bacsfalvi (2010) je raziskovala prednosti uporabe ultrazvoka za pridobivanje 

gibov, potrebnih za produkcijo severnoameriško angleškega glasu /r/, pri treh 

najstnikih s polževim vsadkom. Otroci s polževim vsadkom imajo pogosto težave pri 

usvajanju glasu /r/. V raziskavi so sodelovali trije najstniki (fant, star 15 let, in dekleti, 

stari 15 in 18 let) s težjo ali najtežjo obojestransko zaznavno naglušnostjo, prisotno 

od rojstva. Vsi trije so pred kratkim (pred 3-9 meseci) prejeli polžev vsadek na enem 

ušesu, na drugem pa so nosili slušni aparat. Vsi udeleženci so bili že več let 

vključeni v logopedsko obravnavo in so s tradicionalnimi metodami pridobili ustrezno 

izgovorjavo več glasov, a so želeli preizkusiti nov pristop k odpravi govornih težav, ki 

jih s tradicionalnimi metodami niso uspeli odpraviti. V študiji so vsakega udeleženca 
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obravnavali posebej in mu prilagodili kriterije. Za usvajanje glasu /r/ so uporabili 

pristop po komponentah (gibi, ki so potrebni za ustrezno tvorjenje glasu). Ko je bila 

ena komponenta oziroma en gib usvojen, so dodali drugega. Študija je potekala v 

treh fazah: (a) osnova, (b) obravnava in (c) ponovna ocena. Ko so utrdili osnovo, so 

začeli z vajami. Ko je bila ena komponenta utrjena (udeleženec je natančno izvedel 

7 od 10 ponovitev giba v treh zaporednih obravnavah), so nadaljevali z naslednjo. 

Vsak del so najprej utrjevali izolirano, nato v kombinaciji z drugimi gibi. Obravnave 

so potekale enkrat tedensko in so trajale 45 minut. Zvočne posnetke obravnav so 

predvajali trem logopedom, ki so ocenili, ali se izgovorjava udeležencev približuje 

pričakovani izgovorjavi glasu /r/. Vsi udeleženci raziskave so se s pomočjo 

ultrazvoka naučili gibov, potrebnih za produkcijo glasu /r/, eden izmed udeležencev 

pa je pridobil natančno izreko glasu /r/ na ravni izoliranega glasu in besed. Nekaj 

mesecev po izvedbi študije so imeli udeleženci na voljo tradicionalno logopedsko 

obravnavo. Eno leto in pol po izvedbi študije je sledila ponovna ocena. Izučeni 

poslušalci so primerjali zvočne posnetke vzorcev govora udeležencev pred in po 

obravnavi z ultrazvokom. Vsi udeleženci so ohranili ali še izboljšali izgovorjavo 

tarčnega glasu /r/. 

M. Adler-Bock, B. M. Bernhardt, Gick in P. Bacsfalvi (2007) so preverjali uporabo 

ultrazvoka za pridobivanje severnoameriško angleškega glasu /r/ pri dveh najstnikih. 

Oba udeleženca sta bila slišeča fanta, govorca kanadske angleščine kot njunega 

edinega jezika. Starejši fant, 14-letnik, je bil vključen v logopedsko obravnavo od 

svojega 3. leta starosti, mlajši fant, 12-letnik, pa od svojega 2. leta starosti. Pri obeh 

so v preteklosti obravnavali že druge glasove govora, glas /r/ pa je ostal zadnji tarčni 

glas, ki ga je starejši fant v zadnjih dveh letih skušal pridobiti v logopedski obravnavi 

v šolskem sistemu, mlajši fant pa v zadnjem letu v zasebni logopedski ambulanti. Pri 

obeh fantih je opazen minimalen napredek. Ni znano, kakšne tradicionalne 

obravnave sta bila deležna, gotovo pa je, da obravnava ni vključevala vizualnih 

povratnih informacij ali drugih posebnih tehnologij. Za vključitev fantov v študijo so 

najprej posneli zvočni posnetek njunega govora (izgovor posameznih besed in 

izgovor tarčnih besed v specifično oblikovanih frazah) in ultrazvočni posnetek 

njunega govora (10 zaporednih ponovitev vsake fraze, ki so bile uporabljene za 

zvočni vzorec govora). Obravnava z uporabo ultrazvoka se je začela po šestih 

mesecih za starejšega fanta in po dveh mesecih za mlajšega fanta. V vmesnem 

času je starejši fant  nadaljeval s pridobivanjem glasu /r/ na obravnavah pri šolski 

logopedinji, mlajši fant pa v vmesnem času ni bil vključen v logopedsko obravnavo. 

Program obravnav z uporabo ultrazvoka je vključeval 14 enournih srečanj in dodatno 

zaključno ocenjevanje. Na prvem srečanju so z uporabo tradicionalnih tehnik 

preverili, če lahko obravnavanca na kakšen način tvorita glas /r/ brez uporabe 

vizualnih povratnih informacij ultrazvoka. Izkazalo se je, da glasu /r/ nista zmogla 

tvoriti, kar se sklada s pričevanji fantov in njunih staršev o neuspehu v pretekli 

logopedski obravnavi. Nadaljnjih 13 obravnav je potekalo z uporabo ultrazvoka z 

namenom nudenja vizualnih povratnih informacij. Zaradi različne oddaljenosti od 

kraja obravnav sta imela fanta različen urnik. Mlajši fant je imel intenziven urnik, ki je 
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vključeval 2-3 logopedske obravnave na teden, v obsegu 6 tednov. Starejši fant je 

imel razpršen urnik z vmesnimi obdobji intenzivnih obravnav, kar je skupaj obsegalo 

20 tednov. Med obravnavami sta logopedinja in udeleženec izmenično uporabljala 

ultrazvok, ki sta ga, nastavljenega pod brado, držala v roki. Na ultrazvočnem ekranu 

so določili enega ali več markerjev, ki so predstavljali referenčne točke in tarče, ki sta 

jih udeleženca skušala doseči med vajami, kot je na primer dvig jezične konice. 

Program obravnav je sledil protokolu, ki se je začel z zavedanjem komponent glasu 

/r/ in se je stopnjeval po hierarhiji zahtevnosti izvajanja vaj. Med obravnavami sta 

poskuse tvorjenja glasu /r/ in tihe gibe jezika ocenjevala logopedinja in udeleženec 

sam. Po vsakem poskusu so bile podane konstruktivne povratne informacije. Ob 

koncu vsake obravnave sta udeleženca dobila navodila za izvajanje vaj doma (brez 

uporabe ultrazvoka), ki naj bi jih izvajala 10 minut dnevno. Ob koncu obravnav so 

ponovili testiranje in še enkrat posneli zvočni in ultrazvočni posnetek govora 

udeležencev. Zvočne in ultrazvočne posnetke govora pred in po obravnavi so 

predvajali trem logopedom, ki so ocenili, ali sta udeleženca izgovorila ustrezen glas 

/r/ ali ne. Pred začetkom obravnav so ocene poslušalcev za zvočne posnetke 

variirale med 0,0 % in 3,4 % ustrezno izreko za starejšega fanta in 0,0 % in 13,8 % 

ustrezno izreko za mlajšega fanta. Po obravnavi so poslušalci več produkcij glasu /r/ 

ocenili kot ustrezne, predvsem v posameznih besedah (v primerjavi s frazami). 

Ocene poslušalcev so tako pri starejšem fantu variirale med 17,2 % in 41,3 %  za /r/ 

v frazah in med 48,3 % in 58,6 % za /r/ v posameznih besedah. Pri mlajšem fantu so 

poslušalci ocenili /r/ v frazah med 44,8 % in 72,4 %, /r/ v besedah pa med 50 % in 80 

%. Po obravnavi so fanta prosili, da svojim staršem ali učitelju podata navodila za 

tvorjenje glasu /r/. Oba sta točno opisala obliko jezika in komponente glasu /r/ ter 

poslušalcem pomembne komponente pokazala na ultrazvočni sliki. S študijo so 

prikazali, da sta fanta z obravnavo z ultrazvokom usvojila glas /r/, ki sta ga 

ustreznejše izgovarjala v posameznih besedah kot v frazah, kar kaže na to, da še ni 

prišlo do generalizacije in prenosa v spontan govor. Ponovno neformalno srečanje s 

fantoma eno leto po zaključku obravnav je pokazalo, da je starejši fant z usmerjeno 

pozornostjo lahko ustrezno tvoril glas /r/ v vseh kontekstih med pogovorom. Povedal 

je, da je v tem času občasno še utrjeval ustrezno izreko in da ima podporo šolskega 

logopeda in učitelja dramskega krožka. Mlajši fant je lahko z usmerjeno pozornostjo 

ustrezno tvoril glas /r/ v frazah, kar predstavlja napredek od zadnjega ocenjevanja 

izpred enega leta. V tem času izreke ni utrjeval, prav tako ni bil vključen v 

logopedsko obravnavo. Informacije, pridobljene eno leto po zaključku obravnav, 

nakazujejo, da je potrebno novo naučene gibe za glas /r/ utrjevati, da se gibi 

generalizirajo in ustrezno prenesejo v spontan govor. Kljub temu pa so prikazali, da 

alternativne metode, kot je ultrazvok, pripomorejo k usvajanju kompleksnih glasov, 

kot je severnoameriško angleški /r/. Povzetek študije je predstavljen v tabeli 1. 
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 mlajši fant starejši fant 

obiskovanje logopedske 

obravnave v preteklosti 

+ + 

začetek obravnave z uporabo 

ultrazvoka 

po 2 mesecih od 

začetnega srečanja 

po 6 mesecih od 

začetnega srečanja 

obiskovanje logopedske 

obravnave med začetnim 

srečanjem in prvo obravnavo 

v okviru študije 

 

- 

 

+ 

ustrezno tvorjenje glasu /r/ na 

prvi logopedski obravnavi 

- - 

 

urnik 

intenziven, 2-3 

logopedske obravnave 

tedensko; 6 tednov 

razpršen, vmesna 

obdobja intenzivnih 

obravnav; 20 tednov 

ocene poslušalcev pred 

začetkom obravnav: 

ustreznost izreke glasu /r/ 

0,0 – 13,8 % 0,0 – 3,4 % 

ocene poslušalcev po 

obravnavi: ustreznost izreke 

glasu /r/ 

v besedah: 50 – 80 % 

v frazah: 44,8 – 72,4 % 

v besedah: 48,3 – 58,6 

% 

v frazah: 17,2 – 41,3 % 

podajanje navodil za tvorjenje 

glasu /r/ drugi osebi 

+ + 

utrjevanje izreke po zaključku 

študije 

- + 

stanje eno leto po zaključku 

študije 

z usmerjeno 

pozornostjo ustrezno 

tvori glas /r/ v frazah 

z usmerjeno pozornostjo 

ustrezno tvori glas /r/ v 

vseh kontekstih med 

pogovorom 

Tabela 1: Povzetek študije, ki so jo izvedli M. Adler-Bock, B. M. Bernhardt, Gick in P. Bacsfalvi (2007) 

Preston, N. Brick in N. Landi (2013) so ocenjevali učinkovitost programa obravnave z 

ultrazvočnimi povratnimi informacijami pri otrocih z dolgotrajnimi artikulacijskimi 

motnjami, povezanimi z otroško govorno apraksijo. Za vključitev v študijo sta prvi 

avtor in logoped, ki ni bil vključen v študijo, izvedla ocenjevanje, ki je potrdilo, da ima 

obravnavanec otroško govorno apraksijo. Tako so v obravnavo vključili 6 fantov, 

starih od 9;10 (leta;meseci) let do 15;10 let z otroško govorno apraksijo. Vsi so bili 

bele rase. V logopedsko obravnavo so bili vključeni od njihovega 2. ali 3. leta 

starosti, hkrati pa je bil pri vseh opazen le majhen napredek na področju natančne 

izgovorjave glasov. Vsi udeleženci so bili vključeni v logopedsko obravnavo v šoli. 

Šolski logopedi so za povečanje veljavnosti raziskave, po dogovoru z avtorji 

raziskave, v času izvajanja raziskave šolsko obravnavo usmerili na druge aspekte 

komunikacije in ne na artikulacijo. Z vsakim udeležencem so znotraj študije izvedli 

18 logopedskih obravnav, izvajali so jih dvakrat tedensko po 60 minut. Trideset minut 
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vsake obravnave je bilo namenjenih obravnavi z uporabo ultrazvočnih povratnih 

informacij. Da se udeleženci ne bi zanašali izključno na vizualne povratne 

informacije, so 15-20 minut vsake obravnave posvetili aktivnostim z uporabo 

tradicionalnejših pristopov, s katerimi so utrjevali iste zloge. Pristopi so vključevali 

vadbo, vadbo med igro, imitacijo tarčnih besed, posnemanje, oblikovanje izoliranih 

glasov, verbalne opise artikulacijskih položajev in gibov, utrjevanje s samo-

opazovanjem. Ob začetku obravnav so na podlagi zbranih podatkov za vsakega 

otroka določili osem zlogov, ki bi jih obravnavali s pomočjo ultrazvoka. Začeli so z 

enim zlogom, po dveh do štirih obravnavah so dodali še enega. V vsaki obravnavi so 

vadili največ dva zloga. Na koncu vsake obravnave so udeleženci poskusili izgovoriti 

osem besed, ki so vključevale obravnavan zlog. Ko so tarčni zlog v besedah 

izgovorili z 80 % natančnostjo (ostali glasovi so bili lahko izgovorjeni nenatančno) v 

dveh zaporednih obravnavah, so usvojen zlog nadomestili z novim. Lista osmih 

besed je bila sestavljena iz štirih besed, ki so jih udeleženci med obravnavami vadili, 

in štirih, ki jih niso vadili. Za dosego kriterija 80 % uspešnosti je bila torej potrebna 

generalizacija obravnavanega zloga v nove, neobravnavane besede. Uspešnost in 

natančnost izgovorjave sta ocenjevala izvajalec logopedskih obravnav in drugi 

poslušalec. Med vsemi šestimi udeleženci je skupno 23 izmed 31 obravnavanih 

zlogov doseglo kriterij 80 % uspešnosti v dveh zaporednih obravnavah. Dva meseca 

po zaključku obravnav je sledilo ponovno ocenjevanje, med katerim so izvedli test 

artikulacije in nalogo posnemanja 17 stavkov. Večina napredka, pridobljenega med 

obravnavo, se je ohranila do ponovnega ocenjevanja. Pri vseh udeležencih se je po 

obravnavi zvišal odstotek pravilno izgovorjenih glasov. Študija prikazuje uporabo 

ultrazvočnih povratnih informacij pri otrocih z otroško govorno apraksijo in dokazuje, 

da takšen program obravnav lahko vodi k napredku v natančnosti izgovorjave 

glasov.  

Do podobnih sklepov sta prišla Preston in M. Leaman (2014), ki sta ultrazvočne 

povratne informacije uporabila v študiji primera z 59-letno žensko s pridobljeno 

govorno apraksijo kot posledico možganske kapi. Gospa je bila vključena v 12 

enournih obravnav (30 minut obravnave z ultrazvočnimi povratnimi informacijami in 

20 minut vaj brez uporabe ultrazvoka), ki so potekale dvakrat tedensko in so ciljale 

na izboljšanje izgovorjave glasu /ɹ/. V prvih šestih srečanjih so obravnavali /ɹ/ pred 

vokalom (npr. row), v zadnjih šestih srečanjih pa /ɹ/ za vokalom (npr. or). Rezultati 

študije so pokazali napredek v izgovorjavi glasu /ɹ/ v obeh primerih, večja uspešnost 

pa je bila v kombinacijah, kjer je bil /ɹ/ za vokalom. Ob začetku raziskave je 

udeleženka glas /ɹ/ tvorila neustrezno, ob koncu pa ga je izgovarjala ustrezno v 

zlogih, eno- in večzložnih besedah in frazah med logopedsko obravnavo. 
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1.4 OTROŠKA GOVORNA APRAKSIJA (OGA) 
OGA je govorna motnja, pri kateri ima otrok težave z izvajanjem natančnih gibov 

med govorom. Pri tem ni težava v šibkosti mišic, temveč v delovanju možganov, ki s 

težavo usmerjajo, načrtujejo in koordinirajo gibe mišic (Mayo Clinic, 2017). 

1.4.1 DEFINICIJA 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) na podlagi 50 zbranih 

definicij opredeljuje OGA kot otroško nevrološko govorno motnjo, pri kateri sta 

oškodovani natančnost in konsistentnost govornih gibov ob odsotnosti nevro-

mišičnih primanjkljajev (npr. abnormalni refleksi, abnormalen mišični tonus). OGA se 

lahko pojavi kot posledica znane nevrološke okvare, v povezavi s kompleksnimi 

nevro-vedenjskimi motnjami znanega ali neznanega izvora, ali kot idiopatska 

nevrološka govorna motnja. Glavna težava je načrtovanje in/ali programiranje 

prostorsko-časovnih parametrov zaporedja gibov, kar se odraža v napakah v govorni 

produkciji in prozodiji (ASHA, 2007).  

1.4.2 TERMINOLOGIJA 

1.4.2.1 Poimenovanje motnje 

ASHA (2007) za omenjeno otroško govorno motnjo predlaga termin otroška govorna 

apraksija. Namesto besede otroška se pojavlja še termin razvojna, ki ga ASHA 

zavrača z dvema argumentoma. Prvi je ta, da beseda razvojna nakazuje, da otroci to 

motnjo »prerastejo« in/ali je lahko obravnavana izključno v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu,  drugi pa izhaja iz pregleda literature, kjer se pojavljajo še izrazi razvojna 

apraksija govora in razvojna verbalna dispraksija in kjer je navedeno, da se apraksija 

govora pojavlja v treh kliničnih kontekstih: lahko je posledica znanih nevroloških 

okvar, lahko se pojavlja pri otrocih s kompleksnimi nevrovedenjskimi motnjami ali pa 

kot idiopatska nevrogena govorna motnja, ki ni povezana z znanimi nevrološkimi ali 

kompleksnimi nevrovedenjskimi motnjami. Termin apraksija govora zajema vse 

značilnosti motnje ne glede na čas pojava in izvor motnje, zato je termin otroška 

govorna apraksija predlagan kot najustreznejši za preučevanje, ocenjevanje in 

obravnavo vseh značilnosti apraksije govora v otroštvu in ustreznejši kot termina 

razvojna apraksija govora in razvojna verbalna dispraksija, ki sta se pogosto 

uporabljala, nanašajoč se izključno na idiopatsko motnjo. 

1.4.2.2 Poimenovanje značilnosti motnje 

Kadar govorimo o motorični kontroli govora ali o govorni produkciji na splošno, skoraj 

zagotovo naletimo na besedi spremenljiv in nekonsistenten. Pogosto sta ti dve 

besedi uporabljeni izmenjujoče in brez natančne definicije. To je pri OGA izrednega 

pomena, saj nekateri klinični preiskovalci navajajo nekonsistentnost kot ključni kriterij 

za opredeljevanje OGA. Pogosto se uporaba besed spremenljiv in nekonsistenten 

nanaša na: 

1. drugačno uporabo določenega fonema ali glasovne skupine na različnih 

mestih v besedi (npr. otrok ustrezno izgovarja glas /k/ na končnem mestu, a 

zamenjuje /k/ s [t] v predvokalni poziciji), 
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2. drugačno uporabo določenega fonema ali glasovne skupine v različnih tarčnih 

besedah, tudi na istem mestu besede (npr. otrok ustrezno izgovarja glas /m/ v 

določenih utrjenih besedah, kot je »mami«, a glasu ne izgovarja ustrezno v 

podobnih ali celo lažjih besedah, kot je »mu«); 

3. drugačno uporabo določenega fonema ali glasovne skupine pri večkratni 

ponovitvi iste besede (npr. otrok angleško besedo fish /fɪʃ/ izgovori enkrat  

[pɪʃ], drugič  [pɪt],  [fɪt]  ali [ʃɪff]). Tu lahko merimo število različnih napak, ki jih 

je otrok napravil (v zgornjem primeru so bile napake zaustavljanje glasu /f/, 

zaustavljanje glasu /ʃ/ in metateza), ali frekvenco uporabe določene napake (v 

zgornjem primeru je zaustavljanje najkonsistentnejša napaka, saj je bilo 

uporabljeno štirikrat, metateza pa le enkrat). Temu tipu nekonsistentnosti 

včasih pravijo »token-to-token variability« (Seddoh idr., 1996, v ASHA, 2007). 

V večini primerov se nekonsistentnost nanaša na različne produkcije pri večkratni 

ponovitvi iste tarčne besede ali zloga (tj. token-to-token variability). Spremenljivost 

se uporablja drugje, ko sta vključena prvi ali drugi pomen ali je združenih več 

pomenov, ali pa je govora o drugih parametrih govora (npr. višina glasu) (ASHA, 

2007). 

1.4.3 ETIOLOGIJA 

Različne definicije OGA pripisujejo izvor motnje nevrološkim primanjkljajem, čeprav 

si niso enotne glede nevroanatomskega področja v možganih, ki je okvarjeno. Lahko 

se pojavi v sklopu kompleksnih nevroloških motenj (avtizem, epilepsija, različni 

sindromi, kot so X-fragilni, Rettov, Prader-Willi sindrom). OGA imajo lahko tudi otroci 

brez opaženih nevroloških posebnosti in motenj (ASHA, 2007). 

1.4.4 POGOSTOST 

Pojavljanje OGA z leti narašča. Čeprav ASHA (2007) pravi, da ni zanesljivih ocen o 

pogostosti pojavljanja OGA, povzema dva podatka: Delaney & Kent (2004, v ASHA, 

2007) sta v študijo vključila 15 logopedov, ki so iz nabora 12,000–15,000 otrok, ki so 

bili v letih od 1998 do 2004 napoteni k logopedu zaradi govornega zaostanka, 

opredelili 516 otrok (3,4 % - 4,3 %) kot otroke s sumom na OGA. Shriberg, Aram in 

Kwiatkowski (1997, v ASHA, 2007) pa so ocenili, da se OGA pojavi pri enem do 

dveh otrocih izmed 1000 otrok. 

Vzrok večje pojavnosti OGA je lahko boljša informiranost o tej motnji (ASHA, 2007). 

Velik dejavnik povečanega diagnosticiranja OGA je pomanjkanje diagnostičnih 

kriterijev, ki so nekonsistentni in celo nasprotujoči (Shriberg, Campbell idr., 2003; 

Shriberg & McSweeny, 2002, v ASHA, 2007), drug dejavnik pa je tudi podobnost 

zgodnjih znakov OGA z drugimi govorno-jezikovnimi ali nevro-vedenjskimi motnjami 

(Davis, Jakielski in Marquardt, 1998, v ASHA, 2007; Davis in Velleman, 2000, v 

ASHA, 2007). 

1.4.5 FUNKCIONIRANJE OTROK Z OGA 

Čeprav je težko ločiti OGA od drugih artikulacijskih motenj, ki se pojavljajo v otroštvu 

(npr. fonološki zaostanek, dizartrija), so raziskovalci, ki se ukvarjajo z OGA, določili 
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tri segmentalne in suprasegmentalne značilnosti, ki spremljajo primanjkljaje v 

načrtovanju in programiranju govornih gibov pri otrocih (vendar še niso nujni in 

zadostni znaki za potrditev OGA) (ASHA, 2007; ASHA, b. d. a):  

- nekonsistentne napake v izgovoru soglasnikov in samoglasnikov pri večkratni 

produkciji zlogov ali besed, 

- podaljšani in prekinjeni koartikulacijski prehodi med glasovi in zlogi, 

- neprimerna prozodija, še posebej pri naglaševanju besed ali fraz. 

1.4.5.1 Značilnosti OGA 

Značilnosti, ki jih opazujemo pri OGA, lahko razdelimo v šest kategorij: neverbalni 

oralni gibi, verbalni oralni gibi, prozodija, zaznavanje govora, jezik in fonološko 

zavedanje (ASHA, 2007). 

1.4.5.1.1 Neverbalni oralni gibi 

Na podlagi neverbalnih oralnih gibov je možno razmejiti otroke s sumom na OGA in 

otroke z dizartrijo, čeprav so obema motnjama določene značilnosti skupne. 

Neverbalne oralne značilnosti, ki se v literaturi najpogosteje pojavljajo kot kazalniki 

OGA, so: splošna nerodnost ali okornost, težave pri izvajanju hotenih oralnih gibov, 

blagi zaostanki v motoričnem razvoju, rahlo znižan mišični tonus, abnormalna oralna 

senzorika (hiper- ali hiposenzibilnost oralnega področja) in oralna apraksija (slabša 

zmožnost posnemanja gibov ali zaporedij, kot je nasmeh-poljubček) (Davis idr., 

1998, v ASHA, 2007; McCabe idr., 1998, v ASHA, 2007; Shriberg idr., 1997, v 

ASHA, 2007). 

1.4.5.1.2 Verbalni oralni gibi 

Motorični vidiki govora, kot sta ponovitev zlogov in produkcija izmeničnih zlogov 

(diadohokineza), se pogosto uporabljajo za diagnosticiranje OGA v klinični situaciji in 

pri izboru udeležencev za sodelovanje v raziskavah. Značilnosti, ki naj bi nakazovale 

na OGA, vključujejo tudi znake, ki so prisotni pri drugih govornih motnjah, to so: 

počasen razvoj govora, omejen fonetičen ali fonološki repertoar, neustrezna 

izgovorjava več glasov, zmanjšan odstotek pravilno izgovorjenih soglasnikov in 

nerazumljiv govor (ASHA, 2007). Druge značilnosti, ki so redkeje prisotne pri otrocih 

z neustrezno izreko glasov govora (brez OGA), vključujejo zmanjšan repertoar 

samoglasnikov, neustrezno izgovorjavo samoglasnikov, nekonsistentnost napak, 

povečano število napak pri daljših ali kompleksnejših zlogih in besedah (pogoste so 

omisije, posebno na začetku besed), opazni poskusi nastavljanja govoril v ustrezen 

položaj pred izgovorjavo glasu, nenavadne napake, vztrajajoča ali pogosta regresija 

(izguba besed, ki so že bile ustrezno izgovorjene), slabša izvedba hotenih (spontanih 

ali izzvanih) dejavnosti v primerjavi z avtomatiziranimi dejavnostmi in napake v 

zaporedjih glasov (migracije in metateze), zlogov, morfemov ali celo besed (Davis 

idr., 1998, v ASHA, 2007; McCabe idr., 1998, v ASHA, 2007; Shriberg idr., 1997, v 

ASHA, 2007). Kljub temu je veliko teh značilnosti prisotnih tudi pri otrocih, ki ne 

spadajo v celoten profil OGA (McCabe idr., 1998, v ASHA, 2007). 
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1.4.5.1.3 Prozodija 

Otroci s sumom na OGA imajo atipično prozodijo. Značilne so spremembe v hitrosti 

(podaljšani glasovi in podaljšani odmori med glasovi, zlogi ali besedami), kar 

poslušalcu daje vtis “staccato” govora (ločevanje zlogov). Glasovi, zlogi ali besede 

so izgovorjeni kot neodvisne enote, saj manjkajo tekoči prehodi med strukturnimi 

enotami (Shriberg, Green, Campbell, McSweeny in Scheer, 2003, v ASHA, 2007). 

Opazni so še: zmanjšan obseg višine glasu in glasnosti govora, kar se lahko kaže v 

monotonem govoru, spremenljiva nazalnost govora (včasih hiponazalen, včasih 

hipernazalen govor), napake v naglaševanju besed (ASHA, 2007). 

1.4.5.1.4 Zaznavanje govora  

V nekaj študijah so raziskovali hipotezo, da imajo otroci s sumom na OGA 

primanjkljaje v slušnem zaznavanju, slušnem razlikovanju in/ali slušnem spominu. 

Čeprav bi bilo potrebnih še več raziskav, ki bi potrjevale, da imajo otroci z OGA 

primanjkljaje na področju zaznavanja govora, dosedanje študije kažejo, da se pri 

otrocih z OGA pojavljajo težave pri razlikovanju slušnih zaporedij v nesmiselnih 

besedah (Bridgeman in Snowling, 1988, v ASHA, 2007), težave pri razlikovanju 

soglasnikov z minimalnimi akustičnimi razlikami, v povezavi z mestom artikulacije 

(čeprav niso imeli težav z zaznavanjem mesta izgovorjave soglasnikov v besedah) 

(Groenen in Maassen, 1996, v ASHA, 2007) in težave pri prepoznavanju in 

razlikovanju samoglasnikov (Maassen idr., v ASHA, 2007). 

1.4.5.1.5 Jezik 

Otroci s sumom na OGA imajo ponavadi tudi obsežne primanjkljaje na področju 

jezika. Lewis idr. (2004, v ASHA, 2007) so odkrili, da imajo otroci z OGA obsežnejše 

in vztrajnejše jezikovne primanjkljaje kot otroci z drugimi motnjami artikulacije (brez 

OGA). Prišli so do treh spoznanj: (1) pri otrocih z OGA napredek na področju 

artikulacije ni vodil v zmanjšanje jezikovnih napak (tj. napačno sklanjanje, spreganje, 

izpust pomožnih glagolov ni posledica zgolj nezmožnosti izgovorjave soglasniških 

sklopov na koncu besed); (2) primanjkljaji so bili opazni na področju receptivnega in 

ekspresivnega jezika, čeprav so bili izrazitejši ekspresivni jezikovni primanjkljaji; (3) v 

družinah otrok z OGA so se pogosto pojavljale jezikovne motnje. Kljub vsemu še ni 

jasno, ali se jezikovni primanjkljaji pri otrocih z OGA razlikujejo od jezikovnih 

primanjkljajev pri otrocih s specifično jezikovno motnjo ali kombinirano jezikovno in 

artikulacijsko (ne-apraksično) govorno motnjo (ASHA, 2007). 

1.4.5.1.6 Fonološko zavedanje  

ASHA (2007) povzema raziskave, ki navajajo, da imajo otroci z OGA slabše 

sposobnosti na področju fonološkega zavedanja. Manj uspešni so pri rimanju, 

zlogovanju in razstavljanju besed na glasove. V nasprotju s pričakovanim pa 

določene raziskave pričajo, da imajo otroci s sumom na OGA povečane sposobnosti 

zaznavanja lastnih govornih težav  (McCabe idr., 1998, v ASHA, 2007; Velleman in 

Strand, 1994, v ASHA, 2007). 
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1.4.5.2 Znaki OGA 

Nekateri izmed znakov, ki lahko nakazujejo na OGA, so (ASHA, b. d. b): 

- otrok, mlajši od treh let: 

 kot dojenček ne beblja, 

 kasneje usvoji prvo besedo, 

 izgovarja le nekaj različnih glasov, 

 ima težave pri kombiniranju glasov, 

 med izgovorjene glasove umešča pavze,  

 iste besede ne izgovori vedno enako, 

 ima težave pri hranjenju. 

- otrok, starejši od treh let (prav tam): 

 iste besede ne izgovori vedno enako, 

 boljše razume, kar sliši, kot pa zmore sam povedati, 

 s težavo posnema, kar povejo drugi; če zmore posnemanje, pa je le-to 

boljše od besed, ki jih izgovori samostojno, 

 preden izgovori določen glas, vidno namešča govorila (opazni gibi 

ustnic, jezika ali čeljusti), 

 lažje izgovori krajše besede, težje izgovori daljše besede, 

 težje govori, kadar je živčen, 

 njegov govor je slabo razumljiv, še posebej osebam, ki ga ne poznajo, 

 njegov govor se zdi “odsekan” ali monoton; lahko postavi naglas na 

napačen zlog ali besedo. 

Druge značilnosti so še (ASHA, b. d. a): 

- neustrezno izgovarjanje samoglasnikov, 

- pogosto neustrezno izgovarjanje glasov in zamenjave soglasnikov, 

- izpust začetnega soglasnika v besedi, 

- težave z ozvenevanjem glasov, 

- vstavljanje polglasnika v soglasniške sklope, 

- pogosta uporaba preprostih zlogovnih oblik, 

- lažja produkcija avtomatiziranih (t.j. pogosto uporabljenih fraz) kot hotenih 

izjav (tj. nova fraza ali stavek), 

- gibi so netekoči in nenatančni, tudi pri posnemanju novih besed, 

- večja uspešnost pri produkciji samo enega govornega giba (npr. posamezni 

glas [a]) kot pri zaporedju gibov (npr. beseda [mama]), 

- spremenjene in/ali nekonsistentne suprasegmentalne značilnosti (hitrost, 

intonacija, glasnost govora), 

- pogostejša regresija (tj. izguba že usvojenih glasov ali besed). 

Poleg znakov v govoru ima otrok s sumom na OGA lahko tudi druge težave (ASHA, 

b. d. b): 

- jezikovni zaostanek, 

- težave s finomotoričnimi spretnostmi, kot npr. risanje, pisanje ali pobiranje 

majhnih predmetov, 
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- težave z občutljivostjo v ustni votlini (preobčutljivost, npr. ne mara ščetkanja 

zob ali premajhna občutljivost, npr. ne čuti dobro vročega ali mrzlega), 

- učne težave (težave z branjem in pisanjem). 

1.4.6 DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA 

ASHA (2007) povzema, da logopedi nimajo na voljo niti enega instrumentarija, ki bi 

ločil OGA od drugih artikulacijskih motenj. Razmejitev OGA od govornega 

zaostanka, dizartrije in dislalije predstavlja diagnostični izziv tako v raziskovalni kot 

klinični situaciji. Manj težav je pri razlikovanju apraksije in motenj tekočnosti govora 

(jecljanje, brbotanje), čeprav se lahko pri otrocih s sumom na OGA pojavijo obdobja 

netekočnosti govora (Byrd in Cooper, 1989, v ASHA, 2007). Velik izziv predstavlja 

tudi razlikovanje med jezikovnimi značilnostmi, ki se pojavljajo pri OGA in pri 

specifični jezikovni motnji. 
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1.5  GLASOVI SLOVENSKEGA JEZIKA 
Glasove delimo na vokale (samoglasnike) in konzonante (soglasnike). Med 

samoglasnike prištevamo glasove /a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/, /ǝ/. Med soglasnike 

prištevamo glasove /b/, /p/, /d/, /t/, /g/, /k/, /j/, /l/, /m/, /n/, /r/, /x/, /ʋ/, /f/, /z/, /s/, /ʒ/, /ʃ/, 

/ʦ/, /ʧ/, /ʤ/. Razlika med njimi je v zvočnosti, saj so samoglasniki bolj zvočni in jih 

lahko slišimo na daljšo razdaljo (Omerza, 1964). Med zvočnike prištevamo tudi 

nekatere soglasnike: /m/, /n/, /l/, /r/, /j/, /ʋ/ (Toporišič, 2000). Soglasnike lahko delimo 

na več načinov. Najpogostejši načini delitve so glede na: zven, artikulacijsko mesto, 

način zračnega prehoda na artikulacijskem mestu in trajnost (Omerza, 1964). 

1.5.1 ZVEN 

Zvenečenost oziroma nezvenečnost nam pove, ali pri tvorbi glasov glasilke vibrirajo 

ali so v dihalni legi. Vsak zveneči soglasnik ima svoj nezveneči par (/b/-/p/, /d/-/t/ ...), 

ki se izgovori na istem mestu in na isti način, razlika je le v vibriranju glasilk 

(Omerza, 1970). 

Glede na zven so: 

- zveneči glasovi: /b/, /ʋ/, /d/, /g/, /z/, /ʒ/, /j/, /l/, /m/, /n/, /r/ 

- nezveneči glasovi: /p/, /f/, /t/, /k/, /h/, /s/, /ʃ/, /ʦ/, /ʧ/. 

1.5.2 ARTIKULACIJSKO MESTO 

Artikulacijsko ali izgovorno mesto je točka, kjer se spodnja izgovorna ploskev pri 

tvorbi določenega glasu najbolj približa zgornji (Toporišič, 1992). Toporišič (2000) 

pravi, da spodnjo izgovorno ploskev tvorijo spodnja ustnica, spodnji zobje z dlesnimi, 

jezik, poklopec in sprednji del goltne votline; zgornjo izgovorno ploskev pa 

sestavljajo zgornja ustnica, zgornji zobje, zgornje dlesni, trdo in mehko nebo (celotno 

nebo lahko delimo na zadlesnični, sprednji, srednji in zadnji del), jeziček, goltna 

stena in obžrelni del grlne votline. 

Glede na artikulacijsko mesto so glasovi: 

- bilabiali oz. dvoustnični soglasniki, ki jih izrekamo z obema ustnicama: /p/, /b/, 

/m/, [w], 

- labiodentali oz. ustno-zobni soglasniki, ki jih izrekamo s spodnjo ustnico proti 

zgornjim sekalcem: /f/, /ʋ/, 

- alveolari oz. dlesniški soglasniki, ki jih izrekamo s konico ali ploščico jezika 

proti dlesnim zgornjih zob: /t/, /d/, /n/, /r/, /l/, /s/, /z/, 

- palatali oz. trdonebni soglasniki, ki jih izrekamo s prednjim delom jezika proti 

trdemu nebu: /j/, 

- velari oz. mehkonebni soglasniki, ki jih izrekamo s hrbtom jezika proti 

mehkemu nebu: /k/, /g/, /x/ (Omerza, 1970; Lawson idr., 2015). 

1.5.3 NAČIN ZRAČNEGA PREHODA NA ARTIKULACIJSKEM 

MESTU 

Ta delitev glasove loči na način izgovora (približevanje izgovornih ploskev) 

(Toporišič, 1992) in količino zračnega prehoda na izgovornem mestu (Omerza, 

1970). 
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Tako so glasovi: 

- plozivi oz. zaporniki, ki napravijo popolno zaporo zračnemu toku za določen 

čas. Pri tem se zrak za zaporo zgosti in s silo premaga prepreko, zato 

nastane eksplozija: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/; 

- frikativi oz. priporniki, ki oblikujejo ožino, skozi katero prehaja izdišni zrak in se 

drgne ob njo, ob tem pa proizvaja šume in zvene: /s/, /ʃ/, /z/, /ʒ/, /f/, /ʋ/, /x/, /j/; 

- afrikati oz. zlitniki, ki so najprej zaporniki, nato pa s počasnim odmikom 

artikulacijskih organov prehajajo od zapore v priporo: /ʦ/, /ʧ/, /ʤ/; 

- nazali oz. nosniki, ki imajo v ustih popolno zaporo, mehko nebo pa je 

spuščeno, zato gre zračni tok skozi nos: /m/, /n/; 

- laterali oz. stranski soglasniki, pri katerih z enim govorilom napravimo trdno 

zaporo sredi neba, a ob eni ali drugi, pa tudi obeh straneh zapore pustimo 

prost prehod zraku: /l/; 

- drdrači, ki jih tvorimo s hitrim gibanjem artikulacijskega organa, ki udarja ob 

neko artikulacijsko mesto ali organ: /r/; 

- polvokali, ki so zveneči glasovi in imajo konzonantske in vokalne prvine: /j/, /l/, 

/ʋ/ (Omerza, 1970). 

1.5.4  TRAJNOST 

Na ta način delimo glasove glede na to, ali jih lahko »vlečemo«, torej ali jih lahko 

izgovarjamo poljubno dolgo ali ne (Toporišič, 2000). 

- trajajoči soglasniki, ki jih lahko dalj časa držimo (ne da bi jim spremenili značaj 

ali kakovost): nosniki, laterali, drdrači in priporniki; 

- hipni oz. trenutni soglasniki, ki trajajo le kratek čas in jih ne moremo držati (ne 

da bi spremenili njihov značaj): zaporniki in afrikati (Omerza, 1970). 

Soglasnike lahko natančneje opredelimo in delimo glede na več kriterijev, na primer 

na zvočnike (/l/, /m/, /n/, /r/), zveneče pripornike (/ʋ/, /z/, /ʒ/, /j/), nezveneče 

pripornike (/f/, /s/, /ʃ/, /x/), zveneče zapornike (/b/, /d/, /g/), nezveneče zapornike (/p/, 

/t/, /k/) in zlitnike (/ʦ/, /ʧ/, /ʤ/), ki so nezveneči (Omerza, 1964). 

Glasove lahko povsem natančno opredelimo z uporabo večih kriterijev, na primer: 

zveneč bilabialen zapornik (/b/), nezveneč labiodentalen pripornik (/f/) (Lawson idr., 

2015).  
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1.6  ARTIKULACIJA 
Slovar slovenskega knjižnega jezika artikulacijo opredeljuje kot “oblikovanje glasov z 

govorilnimi organi, izgovarjava: imeti dobro artikulacijo; jasna, nejasna artikulacija; 

artikulacija soglasnika / artikulacija besed in stavkov / mesto artikulacije – položaj 

govorilnega organa pri oblikovanju glasu” (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2000). 

Glasove izrekamo na različnih mestih, pri tem pa so vključeni različni artikulacijski 

organi, to so na primer ustnice, spodnja čeljust, jezik, mehko nebo. Funkcijo jezika 

delimo na artikulacijo jezične konice in artikulacijo jezične površine (Omerza, 1970). 

1.6.1 ARTIKULACIJA JEZIČNE KONICE 

Z jezično konico lahko za produkcijo različnih glasov tvorimo zapore, pripore ali 

poženemo jezik v tresenje (Omerza, 1970).  

1.6.2 ARTIKULACIJA JEZIČNE POVRŠINE 

Ko govorimo o jezični površini, mislimo zgornjo ploskev jezika, ki jo delimo na 

prednji, srednji in zadnji del. S površino jezika lahko tvorimo zapornike od začetka 

trdega neba do konca mehkega neba, pri tem pa je jezična konica ves čas na 

ustnem dnu (Omerza, 1970). V govoru tvorimo s površino jezika le zapornika /k/ in 

/g/, zapornika /t/ in /d/ pa tvorimo z jezično konico, saj je to bolj racionalno. Z jezično 

površino tvorimo tudi pripornike /ʃ/ in /ʒ/ ter /s/ in /z/ (Omerza, 1964). 

1.6.3 ARTIKULACIJA GLASOV /K/ IN /G/ 

V nadaljevanju je opisana artikulacija glasov /k/ in /g/. Namenoma sta izbrana le ta 

dva glasova, saj gre za glasova, ki bosta uporabljena v empiričnem delu naloge. 

Po načinu izreke sta /k/ in /g/ zapornika. Zapornike tvorimo tako, da izdišnemu zraku 

zapremo pot, zato se zrak zgosti za zaporo, ki jo, ko je dovolj zgoščen, s silo odpre. 

Pri tem nastane trenuten šum, ki je podoben eksploziji, zato vse tovrstne soglasnike 

po akustičnem vtisu imenujemo eksplozivi ali plozivi (Omerza, 1970). 

1.6.3.1 Zapornik /k/ 

“Pri izreki tega fonema je izdišni zrak popolnoma blokiran z zaporo srednjega dela 

jezika proti zadnjemu delu trdega ali prednjemu delu mehkega neba.” (Omerza, 

1970, str. 66) 

Pri tvorbi glasu /k/ so usta široko odprta, konica jezika leži na dnu ustne votline, a je 

iz nevtralne lege potegnjena rahlo nazaj. Hrbet jezika je dvignjen in tvori zaporo na 

trdem ali mehkem nebu (glede na druge glasove, s katerimi je povezan). Mehko 

nebo je dvignjeno in zapira vhod v nosno votlino (slika 8). Glasilke so v dihalni legi, 

pritisk izdišnega zraka pa je močan (Omerza, 1970). 

Glas /k/ tvorimo tako, da gre izdišni zrak iz pljuč neovirano skozi glasilke in grlo do 

zapore v ustni votlini. Zrak se za zaporo zgoščuje in ko je dovolj zgoščen, prebije 

zaporo, pri čemer se pojavi eksplozija, ki jo zaznamo kot glas /k/. 
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Slika kaže, da se pri tvorbi glasu /k/ jezik v precej širokem pasu dotika mehkega 

neba. 

Zapornik /k/ je oblikovan najbolj zadaj, če mu sledi vokal /u/, proti prednjemu delu 

sledijo vokali /e/, /ɛ/, /a/, /o/, /ɔ/, najbolj spredaj pa je oblikovan, če mu sledi vokal /i/. 

Najmočnejši je, če stoji v naglašenem zlogu v vzglasju, npr. kapa, kepa, malo slabši 

je v nenaglašenih zlogih v medglasju, npr. móka, jóka, najslabši pa je, če stoji za 

sičnikom ali šumnikom, npr. skleda, skok, škarje, škaf, saj mu del zračnega toka 

odvzame sičnik ali šumnik. Pred nosniki ima nazalno eksplozijo (kmalu, knez), pred 

laterali lateralno (klati, kloniti). Če stoji /k/ za nosnikom /n/, ga le-ta potegne v 

palatalno pozicijo, nosnik izgubi eksplozijo, med glasovoma pa nastane kratek 

premor (Anka, banka). V soglasniških sklopih, kjer /k/ stoji za glasom /t/, ga le-ta 

dostikrat potegne v palatalno lego, vedno pa prevzame njegovo eksplozijo. V 

soglasniških sklopih, kjer /k/ stoji pred glasom /t/ (pakt, takt, k teti), glas /k/ zgubi 

svojo eksplozijo, ki preide na naslednji zapornik, med njima pa nastane kratek 

premor. V soglasniških sklopih, kjer je za glasom /k/ zveneči zapornik, lahko tudi 

pripornik, glas /k/ ozveni, npr. kdaj? - gdaj?, nekdo - negdo, k babici - g babici, k žogi 

- g žogi (Omerza, 1970). 

Zveneči par glasu /k/ je glas /g/. 

1.6.3.2 Zapornik /g/  

Ima približno isto lego govoril kot njegov nezveneči par /k/. Razlika je v zapori na 

nebu, ki pri glasu /g/ ni tako trdna, zato je tudi par dotika na nebu ožji. Glavna razlika 

pa je, da pri glasu /g/ glasilke vibrirajo in ga s tem ozvenijo. 

Glas /g/ torej tvorimo tako, da zrak, ki prihaja iz pljuč, zaniha glasilke, ozvenjeni 

izdišni zrak gre nato po grlni cevi in žrelu v ustno votlino do zapore, ki jo podre, ko je 

za njo dovolj zgoščen. Tako nastane zveneč palatalno plozivni konzonant, ki ga 

označimo s črko /g/ (Omerza, 1970). 

Tudi pri glasu /g/ je pomembno, v kakšni kombinaciji nastopa. Zapora se oblikuje od 

spredaj nazaj, če ga izrekamo v zvezi z vokali v zaporedju /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/. 

Slika 8: Profil govoril pri izreki zapornika /k/ (Omerza, 1970) 
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Glas /g/ je nezveneč ali slabo zveneč na koncu besede ali zloga, npr. v besedah: 

rog, nog, nag. Pred nosniki izgubi eksplozijo, ki se prenese na nosnik (dogma, 

nagniti), pred laterali se eksplozija prenese na lateral (gledati, glodati). Če /g/ stoji za 

zvenečim zapornikom, se eksplozija prenese na /g/, med glasovoma pa nastane 

kratek premor (pod gozdom, ob gradu). Če je /g/ za nezvenečim zapornikom, le-ta 

ozveni, njegova eksplozija se prenese na /g/, med njima pa nastane kratek premor 

(pot gasilcev, kot goba). Enako se zgodi, če pred besedo, ki se začne z /g/, kot 

predlog stoji pripornik /x/ (h gozdu – ħ gozdu, h gori – ħ gori) (prav tam). 

1.6.3.3 Napačne izreke zapornikov 

Omerza (1970) navaja, da ima lahko vsak zapornik podaljšano, skrajšano in 

nezvenečo okluzijo ter premočno, preslabo ali podaljšano eksplozijo in tudi 

preohlapno artikulacijo. 

“Zapornika /k/ in /g/ sta lahko palatalizirana ali artikulirana preveč zadaj skoraj tik 

pred uvulo. Lahko pa se njuna eksplozija spremeni v aspiracijo. Primeri za kontrolo 

zapornikov v vzglasju, medglasju in izglasju besed in v stavkih: 

/k/: kolo, kapa, kino; moka, joka, pika; pok, lek, tek. Pek kupi moko in sok. 

/g/: golob, gol, goba; noga, doga, vaga; log, nag, ubog. Ubog godec se guga na 

gugalniku. (Omerza, 1970, str. 130) 
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1.7 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ MED 5. IN 6. LETOM 

STAROSTI 
“V času od petega do sedmega leta postane otrokov govor precej podoben govoru 

odraslih. Otroci izrekajo daljše in bolj zapletene povedi. Uporabljajo veznike, 

predloge, člene, zložene povedi in obvladajo vse besedne vrste. Čeprav otroci te 

starosti govorijo tekoče, razumljivo in slovnično dokaj pravilno, pa se morajo naučiti 

še številnih posebnih lastnosti jezika.” (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 

2003, str. 240) “Večina petletnikov lahko tisto, kar reče, prilagodi tistemu, kar 

poslušalec ve. Zdaj znajo uporabljati besede, da bi zgladili spor, govorijo bolj 

prijazno in pri pogovoru z odraslimi uporabljajo manj ukazov kot pri pogovoru z 

vrstniki.” (Owens, 1996, v Papalia idr., 2003, str. 241)  

Za otroke, ki so stari od 5 do 6 let, se pričakuje, da (Mesec, 2009, v Grilc, 2013): 

- pravilno izgovarjajo glasove, 

- uporabljajo sestavljene povedi in vse vrste besed slovnično pravilno, 

- pravilno pripovedujejo zgodbo, 

- prepletajo domišljijo in resničnost, 

- razumejo pojme časa: danes, včeraj, jutri, zjutraj, zvečer, 

- imajo vpogled v odnose, vzroke in posledice, 

- prepoznajo in imenujejo geometrijske oblike, 

- se zanimajo za črke, knjige, 

- prepoznajo številke in črke, 

- znajo napisati svoje ime, 

- po petem letu in pol lahko izločijo prvi glas v besedah, 

- vedo, da besedilo predstavlja govorni jezik, 

- pravilno izgovarjajo večino glasov, odstopajo lahko še glasovi /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, ki se 

razvijejo okoli 5 – 5,5 let (Vuletić, 1990, v Grilc, 2013). 

S. Levc (2014) in PRO-ED Inc. (1999) povzemata, da otroci od 5. do 6. leta: 
- uspešno komunicirajo z odraslimi, otroki, z znanimi in neznanimi osebami,  

- tvorijo 5-6-besedne stavke,  

- uporabljajo sestavljene slovnično pravilne stavke, 

- uporabljajo vse vrste stavkov, na primer “ko bomo pojedli kosilo, se bomo 

igrali”, 

- njihov besednjak obsega okoli 2000 besed, 

- pravilno izgovarjajo vse glasove, 

- predmete definirajo glede na uporabo (jemo z vilicami) in povedo, iz česa so 

predmeti narejeni, 

- poznajo prostorske odnose, na primer “zgoraj, zadaj, daleč, blizu”, 

- poznajo pogosta nasprotja, na primer “velik/majhen”, 

- razumejo “enak-različen”, 

- obvladujejo časovno komponento (včeraj, danes, jutri, popoldan, zvečer, lani 

…), 
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- opisujejo slike in dogajanja, ki jih postavijo v pravi časovni okvir; zgodbe so 

lahko domišljijske, 

- uvidijo odnose, vzrok in posledico, 

- pričnejo kazati zanimanje za črke, knjige; prepoznavajo in poimenujejo črke in 

številke, 

- znajo zapisati svoje ime, 

- šestletniki že slišijo in poimenujejo prvi glas v besedi, 

- poznajo svoj domači naslov, 

- preštejejo 10 predmetov, 

- postavljajo vprašanja z namenom pridobivanja informacij, 

- razlikujejo levo-desno na sebi. 
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2 CILJ 

Cilj magistrskega dela je uporabiti ultrazvok v logopedski obravnavi z dečkom s 

sumom na otroško govorno apraksijo in preveriti uporabnost ultrazvoka za izboljšavo 

izreke glasov /k/ in /g/ v dvozložnih in trozložnih besedah. 

3 METODOLOGIJA 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Praktična uporaba ultrazvoka v logopediji v Sloveniji še ni raziskana, kljub temu da 

ultrazvok ponuja odlične vizualne povratne informacije o postavitvi jezika med 

izgovarjanjem glasov (Onuk, 2015).  V magistrskem delu je predstavljena uporaba 

ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo, 

kar v Sloveniji še ni dokumentirano. Otroci z otroško govorno apraksijo imajo težave 

z načrtovanjem in izvajanjem zaporedja govornih gibov (ASHA, b. d. a). Pogost znak 

so tudi t.i. gibi iskanja pri artikulaciji glasov (Shriberg, Lohmeier, Strand in Jakielski, 

2012, v Strgar, 2017), zato bi lahko ultrazvok s povratnimi informacijami vodil k 

izboljšanju artikulacije. Prednost ultrazvoka je, da otroku in logopedu nudi boljši 

vpogled v otrokovo premikanje jezika med govorom. Na podlagi tega lahko logopedi 

otrokom podajo natančnejša in konkretnejša navodila, na primer: »Premakni ta del 

jezika sem gor.« Otrok lahko takoj vidi, ali je bil gib izveden pravilno (Preston, 2012). 

Avtorica A. Onuk (2015) je v svojem magistrskem delu predstavila uporabo 

ultrazvoka v logopediji. V dosedanjih raziskavah so opisali, kako uporabljati ultrazvok 

in kako interpretirati ultrazvočne podobe ter kako pridobivati angleški glas /ɹ/ z 

uporabo ultrazvoka (Preston idr., 2017); dokazali so, da se je natančnost izgovorjave 

otrok z OGA po obravnavi z ultrazvokom izboljšala (Preston idr., 2013) ter da 

intenzivna logopedska obravnava z uporabo ultrazvoka pri otrocih z OGA pripomore 

k pridobivanju ustreznih gibov za produkcijo glasov /ɹ/, /s/ in /ʧ/ (Preston, Leece in 

Maas, 2016).  

Ultrazvok dobro prikazuje jezično površino (Preston idr., 2017), zato predstavlja 

praktičen pristop k učenju o lingvalni artikulaciji pri glasovih, kot so /s/, /k/ in /l/ 

(Tiede, 2017, v Preston idr., 2017). Zaradi dobre vidljivosti na ultrazvoku in ker gre 

za glasova, s katerima ima deček, vključen v raziskavo, težave, sta bila glasova /k/ in 

/g/ izbrana kot tarčna glasova, ki ju je vadil v logopedski obravnavi.  

Z raziskavo želim ugotoviti, ali ultrazvok pomembno pripomore k izboljšavi 

izgovorjave glasov /k/ in /g/ pri dečku s sumom na OGA, ki v tradicionalni logopedski 

obravnavi odpravljanja motenj izreke glasov napreduje zelo počasi, saj ima težave z 

nameščanjem govoril na ustrezno artikulacijsko mesto. Ugotoviti želim, ali mu bo 

uporaba ultrazvoka z vizualnim prikazom gibanja govoril v danem trenutku pomagala 

k natančnejši namestitvi artikulacijskih organov in ali se bodo naučeni gibi uspešno 

prenesli v dvozložne in trozložne besede, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V ta namen so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali je otrokova lingvalna artikulacija glasov /k/ in /g/ po logopedskih 

obravnavah z ultrazvokom ustreznejša? 

2. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki dvozložnih besed, 

ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

3. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki trozložnih besed, 

ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

4. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki soglasniških 

sklopov, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

5. Ali uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi na otroka deluje motivacijsko? 

6. Ali se razumljivost izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo 

glasova /k/ in /g/, po obravnavi z ultrazvokom izboljša? 

3.3 METODE DELA 

3.3.1 VRSTA RAZISKAVE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi je bil uporabljen mešan raziskovalni pristop: kvalitativni ter kvantitativni 

raziskovalni pristop. Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metoda, 

natančneje singularna študija primera. Za analizo razumljivosti izgovora dvozložnih 

in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/, je bil uporabljen kvantitativni 

raziskovalni pristop.  

3.3.2 VZOREC 

V raziskavo je bil vključen deček s sumom na otroško govorno apraksijo. Zaradi 

varovanja osebnih podatkov sem ga poimenovala Žan. 

Žan je rojen 27. 10. 2012. V času izvajanja raziskave je bil star 5;8 let. Izhaja iz 

slovensko govoreče družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Je drugi od 

treh otrok v družini. 

Obiskuje vrtec, v katerem je vključen v kombinirano starostno skupino. Od 

septembra 2016 je vključen v logopedsko obravnavo v vrtcu v okviru dodatne 

strokovne pomoči na podlagi postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

Prvo šolsko leto je prejemal eno uro logopedske in eno uro specialnopedagoške 

pomoči tedensko. Aprila 2017 se je celotna družina preselila, deček je zamenjal 

vrtec in pridobil novo odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Od takrat 

prejema dve uri logopedske pomoči tedensko, eno uro tedensko pa mu pomoč nudi 

tudi vrtčevska pedagoginja. Ob pričetku izvajanja logopedske pomoči v vrtcu je Žan, 

pri skoraj štirih letih, izgovarjal nekaj besed in medmetov, usvojenih je imel le malo 

glasov slovenskega jezika. V času izvajanja logopedskih obravnav v vrtcu je opazen 

počasen napredek na področju govora in jezika. Usvajanje glasov poteka počasi, pri 

tem pa deček potrebuje veliko utrjevanja, sicer naučen glas izgubi. Usvojene ima 

glasove: /a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/, /p/, /b/, /m/, /n/, /t/, /d/, /l/, /j/, /f/, /ʋ/. Glas /x/ tvori v 

povezavi z določenimi samoglasniki, v povezavi z nekaterimi samoglasniki ga 

nadomešča z glasom /k/. Občasno odzvenjuje zveneče glasove. Glasove s težavo 
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povezuje v besede. Besede poenostavlja, izpušča ali zamenjuje glasove in izpušča 

zloge. Najpogosteje tvori dvozložne besede. Vzgojiteljici in drugi zaposleni v vrtcu so 

povedali, da so potrebovali kar nekaj časa, da so se »navadili« Žanovega govora in 

da ga sedaj že delno razumejo. Težava nastopi, ko Žan želi pripovedovati o 

dogodkih, ki so se mu zgodili doma, a vzgojiteljica ne pozna konteksta. Takrat zelo 

redko razume, kaj ji je želel sporočiti. Pri razumevanju sporočila si pomaga s 

kretnjami, s katerimi Žan podpre svoj govor. Odstopanje od vrstnikov je vidno tudi na 

področju jezika, saj Žan tvori krajše stavke, pri tem pa zamenjuje vrstni red besed v 

stavku, izpušča funkcijske besede, ne sklanja ali napačno sklanja besede. Nabor 

besedišča je omejen, čeprav Žan razume več besed, kot pa jih je sam sposoben  

uporabiti. Slušno zazna razliko med glasnim in tihim govorom, med hitrim in 

počasnim ter visokim in nizkim govorom. Zazna minimalne razlike med zlogi (na 

primer: pa-ba) in prešteje število zlogov v besedi. 

Opazna je sprememba v dečkovem vedenju, ki vse večkrat zavrača logopedsko 

obravnavo (ne želi zapustiti vrtčevske skupine, joka), v skupini vrstnikov pa večkrat z 

odrivanjem ali udarci rešuje konflikte, saj se besedno z njimi težko sporazume. 

Uspeha in pohval se zelo razveseli. 

Težave z govorom imajo tudi drugi člani Žanove družine. V logopedsko obravnavo v 

vrtcu je bila vključena tudi Žanova starejša sestra, ki bo v šolskem letu 2018/19 

vključena v prvi razred prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z 

nižjim izobrazbenim standardom. Žanova mlajša sestra v vrtcu prejema pomoč 

vrtčevske pedagoginje. Žanov oče pove, da je imel v otroštvu tudi sam podobne 

težave z govorom kot Žan.  

3.3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Ob začetku in ob koncu izvajanja logopedske obravnave z uporabo ultrazvoka sta 

bila uporabljena dva instrumentarija. Prvi, Preizkus poimenovanja fotografij, je bil 

usmerjen na dečka, drugi, Vprašalnik o razumljivosti izgovora dvozložnih in 

trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/, pa na 10 neizučenih poslušalcev, ki 

so poslušali zvočni posnetek otrokovega govora. 

3.3.3.1 Preizkus poimenovanja fotografij 

Besede, uporabljene v Preizkusu poimenovanja fotografij, so predstavljene v tabeli 

2. Preizkus zajema 20 dvozložnih besed (10 jih vsebuje glas /k/, 10 glas /g/ na 

različnih mestih besede in v kombinacijah z različnimi glasovi) in 20 trozložnih besed 

(10 jih vsebuje glas /k/, 10 glas /g/ na različnih mestih besede in v kombinacijah z 

različnimi glasovi). Uporabljene besede izvirajo iz testa »Ocena artikulacije govora« 

(Globačnik, 1999) in testa »A single-word elicitation tool for evaluation of Slovenian 

phonological development« (Ozbič, Kogovšek, Košir, Stemberger in Bernhardt, 

2015). Nekaj besed sem dodala sama, pri čemer sem upoštevala dolžino besede, 

mesto glasov /k/ in /g/ v besedi, okoliške glasove (samoglasniški ali soglasniški 

sklop). Hkrati sem skušala izbrati besede, za katere sem predvidevala, da jih otrok 

pozna. 
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 Dvozložne besede Trozložne besede 

/k/ /g/ /k/ /g/ 

1 kaka gaga kumara gasilci 

2 kapa goba kitara gumica 

3 kocke gumbi kmetija gugati 

4 klop glava klobasa papiga 

5 jezik gnezdo hladilnik špageti 

6 zajtrk tiger peskovnik jagoda 

7 glavnik žoga paprika blagajna 

8 mleko drugi plastenka kenguru 

9 hruška žvižga mehurčki igrače 

10 okno noga jabolko igrišče 

Tabela 2: Besede, uporabljene v preizkusu poimenovanja fotografij 

Otrokova produkcija je bila vrednotena na lestvici 0-2:   

0 – samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, 

/g/, 

1 – ponovitev z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/, 

2 – samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 

Pri vrednotenju sem upoštevala izgovorjavo glasov /k/ in /g/, torej se je izgovorjava 

štela za ustrezno, tudi če je bila beseda brez konteksta nerazumljiva ali če je otrok 

pri izgovorjavi izbrisal zlog, popačeno izgovoril druge glasove, jih izbrisal ali 

poenostavil soglasniški sklop. 

Ločeno je bila vrednotena ustreznost izgovorjave tarčnega glasu v soglasniških 

sklopih, in sicer na lestvici 0-2: 

0 – neustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/, 

1 – ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ s poenostavitvijo soglasniškega sklopa, 

2 – ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ v soglasniškem sklopu. 

3.3.3.2 Vprašalnik o razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih 

besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/ 

Vprašalnik o razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo 

glasova /k/ in /g/, je izpolnilo 10 ocenjevalcev, ki so bili vključeni v analizo 

razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/. 

Kot ocenjevalci so bili izbrani neizučeni poslušalci – ljudje, ki se poklicno ne 

ukvarjajo z otroki ali z govorom, jezikom in komunikacijo (po poklicu niso logopedi, 

vzgojitelji, učitelji). Polovica poslušalcev je bila ženskega spola, polovica moškega 

spola. Poslušalci so bili stari med 24 in 54 let, povprečna starost 36;9 let.  

Neizučeni poslušalci so na 6-stopenjski lestvici z vrednostmi 0-5 ocenjevali 

razumljivost otrokovega govora, ki so ga slišali na zvočnem posnetku. Vrednotenje je 

predstavljeno v tabeli 3. 
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0 1 2 3 4 5 

zelo 

nerazumljiv 

(razumljivih 

5 ali manj 

besed) 

nerazumljiv 

 

(razumljivih 

5-10 besed) 

večinoma 

nerazumljiv 

(razumljivih 

10-20 

besed) 

večinoma 

razumljiv 

(razumljivih 

20-30 

besed) 

razumljiv 

 

(razumljivih 

30-35 

besed) 

zelo 

razumljiv 

(razumljivih 

35 ali več 

besed) 

Tabela 3: Lestvica razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/ 

3.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Del podatkov se je zbiral na srečanjih z otrokom, del pa na srečanjih z neizučenimi 

poslušalci. 

3.3.4.1 Srečanja z otrokom 

Podatki so se zbirali tekom enajstih individualnih srečanj1 z otrokom junija in julija 

2018. Srečanja so se izvajala dvakrat tedensko, vsako srečanje je trajalo 45 minut. 

Del obravnave je potekal z uporabo ultrazvoka, del brez ultrazvoka. Del obravnave, v 

kateri je bil uporabljen ultrazvok, je bil vsakič posnet z računalniškim programom 

iSpring Free Cam 8, ki omogoča video snemanje dogajanja na računalniškem 

ekranu in avdio snemanje zvoka iz okolja, kar je omogočilo kasnejšo natančnejšo 

analizo obravnav. Prvo in zadnje srečanje je bilo namenjeno ocenjevanju, ki je 

obsegalo: 

- opazovanje in snemanje lingvalne artikulacije glasov /k/ in /g/, 

- preizkus poimenovanja fotografij. 

V vmesnih srečanjih je potekalo pridobivanje in utrjevanje glasov /k/ in /g/ z uporabo 

ultrazvoka, ki ga je otrok sam držal pod brado. V vsaki obravnavi je bilo 20 ponovitev 

enega giba ali ene kombinacije. Ko je deček določen gib ali kombinacijo usvojil v 80 

%, smo nadaljevali z novo kombinacijo. 

Načrtovano je bilo naslednje zaporedje usvajanja: 

- izoliran tarčni glas /k/, 

- tarčni glas /k/ na začetku zloga (ku, ko, ka, ke, ki), 

- tarčni glas /k/ na koncu zloga (uk, ok, ak, ek, ik), 

- tarčni glas /k/ v sredini zloga (uku, oko, aka, eke, iki), 

- tarčni glas /k/ na začetku besed, 

- tarčni glas /k/ na koncu besed, 

- tarčni glas /k/ na sredini besed (besede, načrtovane za uporabo v obravnavi, 

se razlikujejo od besed, ki so v preizkusu poimenovanja fotografij), 

- izoliran tarčni glas /g/, 

- tarčni glas /g/ na začetku zloga (gu, go, ga, ge, gi), 

- tarčni glas /g/ na koncu zloga (ug, og, ag, eg, ig), 

- tarčni glas /g/ v sredini zloga (ugu, ogo, aga, ege, igi), 

- tarčni glas /g/ na začetku besed, 

- tarčni glas /g/ na koncu besed, 
                                                
1 Načrtovanih je bilo dvanajst obravnav, vendar sem zaradi dečkovega sodelovanja zaključno 
ocenjevanje izvedla ob koncu enajstega srečanja in ne v ločeni obravnavi. 
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- tarčni glas /g/ na sredini besed (besede, uporabljene v obravnavi, se 

razlikujejo od besed, uporabljenih v preizkusu poimenovanja fotografij). 

Med pridobivanjem in utrjevanjem glasov so bile dečku v pomoč še druge 

informacije: 

- uvoden prikaz giba na ultrazvoku, 

- slikovna ponazoritev števila ponovitev določene kombinacije, ki je dečku 

nudila predstavo, koliko časa bo dejavnost trajala, 

- slikovna ponazoritev predvidene točke, ki se je mora jezik dotakniti oziroma 

do kam se mora jezik premakniti (točka dotika jezika na nebu), 

- slušne povratne informacije o ustreznosti giba. 

Tekom srečanj sem opazovala in beležila dečkovo pripravljenost na sodelovanje ter 

izvajanje vaj. 

Vsebine srečanj so bile sledeče: 

1. srečanje: uvodno srečanje, spoznavanje z ultrazvokom, izvedba preizkusa 

poimenovanja fotografij, snemanje lingvalne artikulacije glasov /k/ in /g/; 

2. srečanje: produkcija glasu /k/, zlogov /ku/ in /ko/; 

3. srečanje: produkcija zlogov /ka/ in /ke/; 

4. srečanje: produkcija zlogov /ki/, /uk/ in /ok/; 

5. srečanje: produkcija zlogov /ak/ in /ek/; 

6. srečanje: produkcija zloga /ek/; 

7. srečanje: produkcija zloga /ek/; 

8. srečanje: produkcija zloga /ik/; 

9. srečanje: produkcija zlogov /ik/ in /uku/; 

10.  srečanje: produkcija zlogov /oko/ in /aka/; 

11.  srečanje: produkcija zlogov /eke/ in /iki/, izvedba preizkusa poimenovanja 

fotografij, snemanje lingvalne artikulacije glasov /k/ in /g/. 

3.3.4.2 Srečanja z neizučenimi poslušalci 

V dveh srečanjih (po izpeljanem začetnem in končnem preizkusu poimenovanja 

fotografij z otrokom) je bil neizučenim poslušalcem predvajan zvočni posnetek 

izvedbe preizkusa poimenovanja fotografij. Poslušalci so na podlagi slišanega 

otrokovega govora izpolnili vprašalnik o razumljivosti izgovora dvozložnih in 

trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/. 

3.3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Obdelava podatkov je potekala ločeno s podatki, pridobljenimi na srečanjih z 

otrokom, in s podatki, pridobljenimi na srečanjih z neizučenimi poslušalci. Rezultati 

so predstavljeni opisno, podprti so s tabelaričnimi in drugimi vizualnimi prikazi. 

3.3.5.1 Podatki, pridobljeni na srečanjih z otrokom 

Lingvalna artikulacija glasov /k/ in /g/ je bila kvalitativno obdelana za namen 

primerjave in evalvacije napredka. Motivacijski vidik uporabe ultrazvoka pri 

logopedski terapiji je predstavljen opisno. 
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Vrednotenje otrokovega izgovora besed na začetku in ob koncu logopedske 

obravnave je bilo izvedeno s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Rezultati so 

prikazani tabelarično in s tortnimi diagrami. 

3.3.5.2 Podatki,  pridobljeni na srečanjih z neizučenimi poslušalci 

Rezultati vprašalnikov o razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki 

vsebujejo glasova /k/ in /g/, na začetku in ob koncu logopedskih obravnav so bili 

kvantitativno obdelani. Prikazani so s stolpičnim diagramom. Izvedena je bila 

primerjava rezultatov, pridobljenih na začetku in ob koncu logopedskih obravnav, z 

namenom evalviranja uspešnosti logopedskih obravnav z uporabo ultrazvoka. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA Z DEČKOM 

4.1.1 LINGVALNA ARTIKULACIJA GLASOV /K/ IN /G/ 

Na začetnem in zaključnem srečanju sem posnela produkcijo glasov /k/ in /g/.  

Na začetku obravnav je Žan zaporo za glas /k/ tvoril s telesom jezika, ki ga je 

premaknil proti srednjemu delu trdega neba (slika 9). Pri tem je bil koren jezika 

spuščen in se ni dvignil proti nebu. Z jezikom ni ustvaril loka, ki bi ga pričakovali pri 

glasu /k/, hkrati je bil premik jezika majhen. Podobno je tvoril tudi glas /g/ (slika 10), 

telo jezika je premaknil proti srednjemu delu trdega neba. Oba glasova sta tudi 

akustično odstopala od pričakovane izgovorjave, s tem da je glas /g/ bolj odstopal in 

bil akustično manj podoben pričakovanemu glasu. 

 

Slika 9: Produkcija glasu /k/ na začetnem srečanju. Konica jezika je na desni strani slike, koren na levi strani. 

 
Slika 10: Produkcija glasu /g/ na začetnem srečanju. Konica jezika je na desni strani slike, koren na levi strani.2 

Na zaključnem srečanju je Žan glas /k/ tvoril tako, da je koren jezika premaknil 

navzgor in nazaj, proti zadnjemu delu trdega neba oziroma sprednjemu delu 

mehkega neba (slika 11). Konica jezika je bila spuščena na ustno dno. Pri tem je bil 

jezik oblikovan v lok. Podobno je tvoril glas /g/ (slika 12). Zadnji del jezika je dvignil 

                                                
2 Zaradi slabše kvalitete posnetka je za večjo nazornost dodana rdeča linija, ki podčrtuje jezik. 
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nazaj proti mehkemu nebu, konica jezika je bila spuščena. Jezik je bil oblikovan v 

lok. Akustično sta glasova ustrezala pričakovani izgovorjavi. 

 

Slika 11: Produkcija glasu /k/ na končnem srečanju. Konica jezika je na desni strani slike, koren na levi strani. 

 

Slika 12: Produkcija glasu /g/ na zaključnem srečanju. Konica jezika je na desni strani slike, koren na levi strani. 

Iz analize lahko zaključimo, da je Žan na končnem srečanju glasova /k/ in /g/ tvoril 

natančnejše kot na začetnem srečanju. Med obravnavo z ultrazvokom je pridobil 

ustrezno izgovorjavo izoliranih glasov /k/ in /g/. Sklepamo lahko, da je ultrazvok z 

vizualnimi povratnimi informacijami pri dečku pripomogel k izboljšanju zavedanja o 

legi in premikih lastnega jezika, kar je vodilo k ustreznejši namestitvi govoril pri 

izgovoru glasov /k/ in /g/.  
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4.1.2 VREDNOTENJE OTROKOVEGA IZGOVORA BESED  

4.1.2.1 Na začetku logopedskih obravnav 

V tabeli 4 so predstavljeni rezultati preizkusa poimenovanja fotografij na začetku 

logopedskih obravnav. 

Dvozložne besede Trozložne besede 

/k/ točke /g/ točke /k/ točke /g/ točke 

kaka 2 gaga 0 kumara 1 gasilci 0 

kapa 2 goba 2 kitara 0 gumica 1 

kocke 0 gumbi 1 kmetija 0 gugati 0 

klop 1 glava 0 klobasa 0 papiga 0 

jezik 0 gnezdo 0 hladilnik 0 špageti 0 

zajtrk 0 tiger 0 peskovnik 0 jagoda 0 

glavnik 0 žoga 0 paprika 1 blagajna 0 

mleko 2 drugi 2 plastenka 0 kenguru 0 

hruška 0 žvižga 0 mehurčki 0 igrače 0 

okno 2 noga 2 jabolko 2 igrišče 0 

Skupno dvozložne besede 16/40 Skupno trozložne besede 5/40 

Skupno vse besede 21/80 

Tabela 4: Vrednotenje preizkusa poimenovanja fotografij na začetku logopedske obravnave. Točkovanje: 0 točk: 
samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z ustrezno 
izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/.3 

 
Diagram 1: Delež dvozložnih besed, točkovanih z 0-2 točkama na začetku logopedske obravnave. Točkovanje: 0 
točk: samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z 
ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 
Diagram prikazuje rezultate, pridobljene pri vseh dvozložnih besedah, tako z glasom /k/ kot z glasom /g/. 

                                                
3 Pri vrednotenju je upoštevana izgovorjava glasov /k/ in /g/, torej se je izgovorjava štela za ustrezno, tudi če je 

bila beseda brez konteksta nerazumljiva ali če je otrok pri izgovorjavi izbrisal zlog, popačeno izgovoril druge 

glasove, jih izbrisal ali poenostavil soglasniški sklop. 

 

55%

10%

35%

0 točk 1 točka 2 točki
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Diagram 2: Delež trozložnih besed, točkovanih z 0-2 točkama na začetku logopedske obravnave. Točkovanje: 0 
točk: samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z 
ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 
Diagram prikazuje rezultate, pridobljene pri vseh trozložnih besedah, tako z glasom /k/ kot z glasom /g/. 

Tako pri dvozložnih besedah (diagram 1) kot pri trozložnih (diagram 2) je na začetku 

obravnave navišji odstotek besed, v katerih Žan glasu /k/ in /g/ ni ustrezno tvoril. Pri 

dvozložnih besedah (diagram 1) je sedem od dvajsetih besed (35 %) samostojno 

poimenoval in ustrezno tvoril glas /k/ ali /g/, med tem ko je pri trozložnih besedah 

(diagram 2) samostojno poimenoval in ustrezno tvoril glas /k/ ali /g/ le v eni  izmed 

dvajsetih besed (5 %). Pri dvozložnih besedah med glasovoma /k/ in /g/ ni večjih 

razlik v ustreznosti izgovorjave (/k/ - 9 točk, /g/ - 7 točk) (tabela 4). Pri trozložnih 

besedah pa je bil Žan uspešnejši pri izgovorjavi besed, ki so vsebovale glas /k/ (/k/ - 

4 točke, /g/ - 1 točka). Velika razlika je tudi v ustreznosti izgovorjave med 

dvozložnimi in trozložnimi besedami, saj je pri dvozložnih besedah skupno dobil 16 

točk (v devetih besedah), pri trozložnih besedah pa 5 točk (v štirih besedah). Skupno 

je Žan pri preizkusu poimenovanja na začetku logopedskih obravnav prejel 21/80 

točk. 

Uspešnejši je bil pri izgovorjavi dvozložnih besed, s povečanjem števila zlogov v 

besedi je bila ustreznost izgovorjave glasov /k/ in /g/ slabša. To sovpada z 

značilnostjo otroške govorne apraksije, ki pravi, da imajo otroci z OGA težave z 

izgovarjanjem daljših in kompleksnejših zlogov in besed, zaradi česar otrok izpušča 

glasove (ASHA, b. d. a). 

  

80%

15%

5%

0 točk 1 točka 2 točki
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4.1.2.2 Ob koncu logopedskih obravnav 

V tabeli 5 so predstavljeni rezultati preizkusa poimenovanja fotografij ob koncu 

logopedskih obravnav. 

Dvozložne besede Trozložne besede 

/k/ točke /g/ točke /k/ točke /g/ točke 

kaka 2 gaga 0 kumara 0 gasilci 0 

kapa 2 goba 2 kitara 1 gumica 1 

kocke4 2 gumbi 1 kmetija 0 gugati5 1 

klop 1 glava 0 klobasa 0 papiga 0 

jezik 0 gnezdo 0 hladilnik 0 špageti 0 

zajtrk 0 tiger 2 peskovnik 0 jagoda 0 

glavnik 1 žoga 0 paprika 1 blagajna 0 

mleko 2 drugi 2 plastenka 0 kenguru 0 

hruška 0 žvižga 0 mehurčki 0 igrače 0 

okno 2 noga 2 jabolko 2 igrišče 0 

Skupno dvozložne besede 21/40 Skupno trozložne besede 6/40 

Skupno vse besede 27/80 

Tabela 5: Vrednotenje preizkusa poimenovanja fotografij ob koncu logopedske obravnave. Točkovanje: 0 točk: 
samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z ustrezno 
izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 

 
Diagram 3: Delež dvozložnih besed, točkovanih z 0-2 točkama ob koncu logopedske obravnave. Točkovanje: 0 
točk: samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z 
ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 
Diagram prikazuje rezultate, pridobljene pri vseh dvozložnih besedah, tako z glasom /k/ kot z glasom /g/. 

                                                
4 Deček je samostojno poimenoval »kota« in s tem ustrezno tvoril prvi glas v besedi. 
5 Deček je ponovil »gudita« in s tem ustrezno tvoril prvi glas v besedi. 

40%

15%

45%

0 točk 1 točka 2 točki
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Diagram 4: Delež trozložnih besed, točkovanih z 0-2 točkama ob koncu logopedske obravnave. Točkovanje: 0 
točk: samostojno poimenovanje ali ponovitev z neustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 1 točka: ponovitev z 
ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/; 2 točki: samostojno poimenovanje z ustrezno izgovorjavo glasov /k/, /g/. 
Diagram prikazuje rezultate, pridobljene pri vseh trozložnih besedah, tako z glasom /k/ kot z glasom /g/. 

Ob koncu logopedske obravnave je pri dvozložnih besedah najvišji odstotek besed 

(45 %), pri katerih je Žan dobil 2 točki (diagram 3), torej je devet od dvajsetih besed 

samostojno poimenoval in pri tem ustrezno tvoril glas /k/ (tabela 5). Pri 40 % besed 

je dobil 0 točk, v osmih besedah od dvajsetih glasu /k/ ni tvoril ustrezno. V 

dvozložnih besedah je pri glasu /k/ dobil 12 točk, pri glasu /g/ pa 9 točk. Pri trozložnih 

besedah je pri treh četrtinah besed (75 %) dobil 0 točk, 2 točki pa je dobil le pri eni 

besedi (5 %). Pri štirih besedah od dvajsetih je dobil 1 točko (20 %) (diagram 4). Pri 

trozložnih besedah je pri glasu /k/ dobil 4 točke, pri glasu /g/ pa le 2 točki, torej je bil 

uspešnejši pri izgovorjavi besed, ki so vsebovale glas /k/. Skupno je Žan pri 

preizkusu poimenovanja ob koncu logopedskih obravnav prejel 27/80 točk (tabela 5).  

Uspešnejši je bil pri izgovorjavi dvozložnih besed, pri katerih je dobil 21/40 točk, 

izgovorjava glasov /k/ in /g/ v trozložnih besedah pa je bila slabša, prejel je 6/40 točk. 

Največja razlika v primerjavi rezultatov ob začetku in ob koncu obravnav je opazna 

pri odstotku dvozložnih besed, pri katerih je Žan dobil 0 točk. Delež besed je s 55 % 

(enajst besed od dvajsetih) padel na 40 % (osem besed od dvajsetih). Število besed 

z 2 točkama se je povečalo s 35 % (sedem besed od dvajsetih) na 45 % (devet 

besed od dvajsetih). Tudi delež besed, točkovanih z 1 točko, se je rahlo povečal, z 

10 % (dve besedi od dvajsetih) na 15 % (tri besede od dvajsetih). Pri rezultatih 

trozložnih besed pred začetkom in ob koncu logopedskih obravnav ni velike razlike. 

Odstotek besed, točkovanih z 0 točkami je padel z 80 % (šestnajst besed od 

dvajsetih) na 75 % (petnajst besed od dvajsetih). Odstotek besed, točkovanih z 1 

točko, se je povečal za 5 % (s treh na štiri besede od dvajsetih), odstotek besed, 

točkovanih z 2 točkama, pa je ostal enak. Na začetku obravnav je Žan na celotnem 

testu pridobil 21 od možnih 80 točk, ob koncu obravnav pa 27 točk od 80 točk. 

Zanimivo je, da je Žan pri skoraj vseh besedah ob koncu obravnav dobil enako 

število točk kot na začetku (izjema je beseda kumara, pri kateri je ob začetku 

obravnav dobil 1 točko, ob koncu pa 0 točk). Ves napredek in točke je torej pridobil 

75%

20%

5%

0 točk 1 točka 2 točki
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pri besedah, ki so bile na začetku obravnav točkovane z 0 točkami, ob koncu 

obravnav pa z 1 ali 2 točkama. 

4.1.2.3 Soglasniški sklopi na začetku in ob koncu logopedskih 

obravnav 

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati izgovorjave soglasniških sklopov v besedah iz 

preizkusa poimenovanja fotografij na začetku logopedskih obravnav. 

Dvozložne besede Trozložne besede 

besede Soglasniški sklop točke besede Soglasniški sklop točke 

kocke ck 0 kmetija km 0 

klop kl 1 klobasa kl 0 

zajtrk jtrk 0 peskovnik sk 0 

glavnik gl 0 plastenka nk 0 

hruška šk 0 mehurčki rčk 0 

okno kn 1 kenguru ng 0 

glava gl 0 igrače gr 0 

gnezdo gn 0 igrišče gr 0 

žvižga žg 0  

Skupno dvozložne besede 2/18 Skupno trozložne besede 0/16 

Skupno vse besede 2/24 

Tabela 6: Ustreznost izgovorjave soglasniških sklopov na začetku logopedske obravnave. Točkovanje: 0 točk: 
neustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/; 1 točka: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ s poenostavitvijo soglasniškega 
sklopa; 2 točki: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ v soglasniškem sklopu. 

 
Diagram 5: Delež soglasniških sklopov, točkovanih z 0-2 točkama na začetku logopedske obravnave. 
Točkovanje: 0 točk: neustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/; 1 točka: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ s 
poenostavitvijo soglasniškega sklopa; 2 točki: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ v soglasniškem sklopu. Diagram 
prikazuje rezultate, pridobljene pri vseh soglasniških sklopih, tako v dvozložnih kot v trozložnih besedah. 

 

  

88%

12%
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V tabeli 7 so predstavljeni rezultati izgovorjave soglasniških sklopov v besedah iz 

preizkusa poimenovanja fotografij ob koncu logopedskih obravnav. 

Dvozložne besede Trozložne besede 

besede Soglasniški sklop točke besede Soglasniški sklop točke 

kocke ck 0 kmetija km 0 

klop kl 1 klobasa kl 0 

zajtrk jtrk 0 peskovnik sk 0 

glavnik gl 0 plastenka nk 0 

hruška šk 0 mehurčki rčk 0 

okno kn 1 kenguru ng 0 

glava gl 0 igrače gr 0 

gnezdo gn 0 igrišče gr 0 

žvižga žg 0  

Skupno dvozložne besede 2/18 Skupno trozložne besede 0/16 

Skupno vse besede 2/24 

Tabela 7: Ustreznost izgovorjave soglasniških sklopov ob koncu logopedske obravnave. Točkovanje: 0 točk: 
neustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/; 1 točka: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ s poenostavitvijo soglasniškega 
sklopa; 2 točki: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ v soglasniškem sklopu. 

 
Diagram 6: Delež soglasniških sklopov, točkovanih z 0-2 točkama ob koncu logopedske obravnave. Točkovanje: 
0 točk: neustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/; 1 točka: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ s poenostavitvijo 
soglasniškega sklopa; 2 točki: ustrezna izgovorjava glasu /k/, /g/ v soglasniškem sklopu. Diagram prikazuje 
rezultate, pridobljene pri vseh soglasniških sklopih, tako v dvozložnih kot v trozložnih besedah. 

Na začetku in ob koncu obravnav je Žan dobil enako število točk pri istih besedah 

(tabela 6, tabela 7). Izmed sedemnajstih besed je pri dveh besedah dobil 1 točko (12 

% točk), skupno 2 točki (od 24 točk). To pomeni, da je v dveh besedah poenostavil 

soglasniški sklop in izbrisal določen glas, a je ohranil ustrezno izgovorjavo glasu /k/. 

Obe besedi sta vsebovali sklop z glasom /k/ in obe besedi sta bili dvozložni. Pri 88 % 

besed je dobil 0 točk, 2 točki ni dobil pri nobeni besedi (diagram 5, diagram 6). 

Rezultati kažejo, da v izgovorjavi soglasniških sklopov ni prišlo do napredka. ASHA 

(b. d. a) tudi to značilnost, poenostavljanje soglasniških sklopov zaradi slabega 

88%

12%

0 točk 1 točka
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razumevanja fonoloških pravil ali zaradi motorične nezmožnosti nizanja soglasnikov, 

omenja kot značilnost OGA. 

4.1.3 MOTIVACIJSKI VIDIK UPORABE ULTRAZVOKA 

Ob prvem srečanju z ultrazvokom se je Žan aparata ustrašil, bal se je, da ga bo dotik 

sonde bolel. Po spoznavanju in dotikih sonde na različnih delih telesa (roka, lice) je 

dovolil tudi dotik pod brado. Na drugem srečanju je ultrazvok sam uporabljal. Pri 

tretjem srečanju je Žan ob mojem prihodu jokal, rekel je »ne maram tole«6. Na večini 

srečanj je potreboval veliko spodbud, prigovarjanja in druge zunanje motivacije za 

sodelovanje pri obravnavi. Tako se je na osmem srečanju zgodilo, da sva se večji 

del obravnave pogovarjala o sodelovanju, sama obravnava z ultrazvokom pa je 

trajala le eno minuto. Po omenjenem srečanju sem razmišljala o prekinitvi obravnav, 

vendar je bil Žan potem s pomočjo zunanje motivacije v obliki nagrad pripravljen 

sodelovati še pri naslednjih srečanjih. Nekateri izmed njegovih komentarjev med 

obravnavami so bili še »ne znam, dost imam, ne morem«. Pri delu z ultrazvokom se 

je hitro utrudil, zato je delo na obravnavah, pri katerih sva obravnavala več različnih 

zlogov, potekalo z vmesnimi odmori. 

Uporaba ultrazvoka pri logopedski obravnavi na Žana ni delovala motivacijsko, 

temveč mu je predstavljala velik izziv in napor. Sklepam, da je k temu pripomogel 

skupek več dejavnikov: starost in osebnostne lastnosti dečka (nizka samopodoba, 

odpor do ponavljajočih se aktivnosti) in dejanska zahtevnost razumevanja 

ultrazvočne slike. Morda bi bila logopedska obravnava z ultrazvokom primernejša za 

starejše otroke, ki se zavedajo lastnih govornih motenj in imajo notranjo motivacijo 

za odpravljanje teh težav, hkrati pa so bolj zreli in bi morda lažje razumeli 

ultrazvočne slikovne podobe in si z njimi pomagali. 

4.2 VPRAŠALNIK O RAZUMLJIVOSTI IZGOVORA 

DVOZLOŽNIH IN TROZLOŽNIH BESED, KI 

VSEBUJEJO GLASOVA /K/ IN /G/ 
Polovica ocenjevalcev je otrokov izgovor ob začetku logopedskih obravnav ocenila 

kot nerazumljiv (razumljivih 5–10 besed), polovica ocenjevalcev pa kot večinoma 

nerazumljiv (razumljivih 10–20 besed). Ocenjevalci so otrokov govor ocenili precej 

podobno, saj so ga vsi ocenili kot nerazumljiv ali večinoma nerazumljiv (diagram 7). 

                                                
6 V vseh navedbah Žanovega govora zapis predstavlja njegove besede, ne pa njegove točne izreke. 
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Diagram 7: Rezultati vprašalnika o razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ 
in /g/, na začetku logopedske obravnave 

Ob koncu logopedskih obravnav je 8 poslušalcev Žanov govor ocenilo kot večinoma 

nerazumljiv (razumljivih 10–20 besed), 2 pa kot nerazumljiv (razumljivih 5–10 besed) 

(diagram 8). Tudi tokrat so ocenjevalci otrokov govor ocenili precej podobno, saj jih 

je 8 izmed 10 na vprašalniku obkrožilo odgovor večinoma nerazumljiv govor, ostala 2 

ocenjevalca pa sta obkrožila nerazumljiv govor. 

 
Diagram 8: Rezultati vprašalnika o razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ 

in /g/, ob koncu logopedske obravnave 

Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, da so poslušalci ob koncu izvajanja 

logopedskih obravnav Žanov govor ovrednotili kot malenkost bolj razumljiv, vendar je 

bil večini poslušalcev kljub temu večinoma nerazumljiv. Zaključimo lahko, da je bil 

napredek v izboljšanju razumljivosti izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki 

vsebujejo glasova /k/ in /g/, minimalen. Sklepam, da bi bilo za večji napredek 

potrebno daljše izvajanje logopedskih vaj in utrjevanje izreke tudi doma. P. Bacsfalvi 

0

5 5

0 0 0

0 - zelo nerazumljiv govor 1 - nerazumljiv govor

2 - večinoma nerazumljiv govor 3 - večinoma razumljiv govor

4 - razumljiv govor 5 - zelo razumljiv govor

0

2

8

0 0 0

0 - zelo nerazumljiv govor 1 - nerazumljiv govor

2 - večinoma nerazumljiv govor 3 - večinoma razumljiv govor

4 - razumljiv govor 5 - zelo razumljiv govor
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(2010) opisuje tehnike logopedske obravnave z uporabo ultrazvoka in navaja, da je 

pomemben del terapije tudi izvajanje domače naloge oziroma utrjevanje ustrezne 

izreke doma, kar naj bi otrok izvajal dvakrat dnevno. Pri Žanu pa ustrezne izreke 

doma niso utrjevali. 

4.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Ali je otrokova lingvalna artikulacija glasov /k/ in /g/ po logopedskih 

obravnavah z ultrazvokom ustreznejša? 

Po logopedskih obravnavah z uporabo ultrazvoka je bila otrokova lingvalna 

artikulacija glasov /k/ in /g/ ustreznejša. Žan je jezik pri izgovorjavi premaknil v 

pričakovano smer, nazaj in navzgor proti nebu. Lahko torej sklepamo, da je bil 

ultrazvok Žanu v pomoč pri usvajanju ustrezne lingvalne artikulacije glasov /k/ in /g/. 

Potrdimo lahko trditev B. M. Bernhardt idr. (2005), ki opisujejo, da je ultrazvok 

primeren za prikazovanje glasu /k/.   

2. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki dvozložnih besed, 

ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

Ob koncu obravnav z ultrazvokom je opazna višja ustreznost izgovora glasov /k/ in 

/g/ v dvozložnih besedah. Delež besed, v katerih je deček glas /k/ ali /g/ izgovoril 

neustrezno, se je zmanjšal za 15 %. Rezultati kažejo na prenos ustrezne izgovorjave 

tarčnih glasov v dvozložne besede. Do podobnih rezultatov – uspešnega izgovora 

tarčnega glasu v besedah – so prišli tudi v študijah, v katerih so sicer pridobivali glas 

/r/ (Bacsfalvi, 2010; Adler-Bock idr., 2007). 

3. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki trozložnih besed, 

ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

Otrok je po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki glasov /k/ in /g/ v trozložnih 

besedah, vendar je napredek minimalen. To lahko pomeni, da glasova še nista 

dovolj utrjena ali pa je do takšnih rezultatov prišlo zaradi dečkovih težav pri 

izgovarjanju daljših besed, kar je tudi značilnost otrok z OGA (ASHA, b. d. b). Deček 

bi predvidoma potreboval več vaje in utrjevanja, morda tudi treninga izgovorjave 

posameznih besed, da bi glasova /k/ in /g/ uspešnejše tvoril tudi v trozložnih 

besedah. 

4. Ali je otrok po obravnavi z ultrazvokom uspešnejši pri izreki soglasniških 

sklopov, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/? 

Pri izreki soglasniških sklopov po obravnavi z ultrazvokom ni vidnega napredka. Tudi 

ta rezultat sovpada z značilnostjo OGA, ki pravi, da otroci z OGA delajo več napak 

pri izgovoru besed, ki so daljše in kompleksnejše (ASHA, 2007), pogosto pa tudi 

vstavljajo polglasnik v soglasniške sklope (ASHA, b. d. a), torej imajo v splošnem 

težave z izgovarjanjem soglasniških sklopov. Tudi v kombinaciji drugih glasov, ne 

samo glasov /k/ in /g/, ima deček težave z izgovarjanjem soglasnišnih sklopov, zato 

me ta rezultat ni presenetil. 

5. Ali uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi na otroka deluje motivacijsko? 
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Ultrazvok na otroka, vključenega v raziskavo, ni deloval motivacijsko. Deček pogosto 

izkazuje odpor do aktivnosti, ki se večkrat ponavljajo, zato je bila njegova reakcija 

delno pričakovana, nisem pa pričakovala začetnega strahu ob predstavitvi 

ultrazvočne sonde. Do tega je lahko prišlo, ker sonda spominja na medicinski 

instrument. Hkrati nisem pričakovala tolikšnega odpora ob ponavljajočih se vajah z 

uporabo ultrazvoka. Vzrok pripisujem zahtevnosti uporabe ultrazvoka za otroka (pri 

njegovi starosti, tj. 5;8 let) in otrokovim osebnostnim značilnostim. 

6. Ali se razumljivost izgovora dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo 

glasova /k/ in /g/, po obravnavi z ultrazvokom izboljša? 

Razumljivost izgovora besed, uporabljenih v preizkusu poimenovanja fotografij, se je 

izboljšala, vendar je razlika v razumljivosti pred in po obravnavi minimalna. Glede na 

rezultate prejšnjih raziskovalnih vprašanj je ta rezultat smiselna posledica dosedanjih 

ugotovitev. Po obravnavi z uporabo ultrazvoka je napredek pri otroku viden pri 

ustreznejši lingvalni artikulaciji glasov /k/ in /g/ ter pri uspešnosti izgovorjave glasov 

/k/ in /g/ v dvozložnih besedah. Na podlagi teh rezultatov ne moremo pričakovati 

velikega napredka v splošni razumljivosti izgovora besed iz preizkusa poimenovanja 

fotografij. Ob skupku značilnosti, ki se lahko pojavljajo kot del OGA (ASHA, 2007), 

težko pričakujemo korenito izboljšanje na področju razumljivosti v tako kratkem času, 

kot ga je zajemala predstavljena raziskava. Poleg tega je eden izmed znakov OGA 

tudi slaba razumljivost govora, še posebej osebam, ki otroka ne poznajo (ASHA, b. 

d. b), osebe, vključene v analizo razumljivosti govora, pa otroka niso poznale niti 

niso imele izkušenj s področja poklicnega dela z otroki, zato me tudi ta rezultat ni 

presenetil. 

4.4 SINTEZA UGOTOVITEV 
Ob koncu logopedskih obravnav je Žan ustrezno lingvalno artikuliral glasova /k/ in 

/g/, k čemur je pripomogla uporaba ultrazvoka, ki nudi vizualne povratne informacije 

o namestitvi govoril znotraj ustne votline. Izboljšal je izgovorjavo glasov /k/ in /g/ v 

besedah, predvsem v dvozložnih, medtem ko je pri trozložnih besedah napredek 

manjši. V izgovorjavi soglasniških sklopov ni napredoval. Uporaba ultrazvoka je bila 

za Žana precej naporna. Potreboval je veliko spodbude in zunanje motivacije za 

izvajanje vaj, zato lahko rečemo, da sama obravnava z ultrazvokom nanj ni delovala 

motivacijsko. Neizučeni poslušalci so Žanov izgovor dvozložnih in trozložnih besed, 

ki vsebujejo glasova /k/ in /g/, ob koncu obravnav ocenili kot malenkost bolj 

razumljiv, a še vedno je bila splošna ocena, da je njegov govor večinoma 

nerazumljiv. Za večji napredek, ki bi bil opazen tako pri vrednotenju izgovora 

dvozložnih in trozložnih besed, ki vsebujejo glasova /k/ in /g/, kot pri rezultatih 

vprašalnika, ki so ga izpolnjevali neizučeni poslušalci, bi bila potrebna daljša 

obravnava z uporabo ultrazvoka, ki pa bi bila z Žanom težko izvedljiva zaradi nizke 

motivacije. 
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5 SKLEP 

Otroška govorna apraksija je otroška nevrološka motnja, pri kateri sta oškodovani 

natančnost in konsistentnost govornih gibov ob odsotnosti nevro-mišičnih 

primanjkljajev. Značilnosti otroške govorne apraksije se kažejo na šestih področjih: 

neverbalni oralni gibi, verbalni oralni gibi, prozodija, zaznavanje govora, jezik in 

fonološko zavedanje (ASHA, 2007). V obravnavi otrok z otroško govorno apraksijo je 

lahko v veliko korist ultrazvok, ki s svojimi vizualnimi povratnimi informacijami o obliki 

in legi jezika nudi pomoč pri usvajanju in utrjevanju novih načinov izreke glasov 

govora (Preston idr., 2016). 

Ultrazvok predstavlja enega izmed novejših pristopov k obravnavi motenj izreke 

glasov in se v Sloveniji še ne uporablja v logopedski praksi. 

V magistrskem delu sem ultrazvok uporabila v logopedski obravnavi z dečkom s 

sumom na otroško govorno apraksijo. Cilj je bil preverjanje uporabnosti ultrazvoka za 

izboljšanje izreke glasov /k/ in /g/ v dvozložnih in trozložnih besedah. Izvedenih je 

bilo enajst srečanj z dečkom, v katerih je z uporabo ultrazvoka potekalo usvajanje in 

utrjevanje tarčnih glasov v kombinaciji z različnimi samoglasniki. 

Po logopedski obravnavi z uporabo ultrazvoka je deček natančneje tvoril izolirana 

glasova /k/ in /g/. Uspešnejši je bil pri izgovorjavi glasov /k/ in /g/ v dvozložnih 

besedah, v trozložnih besedah je glasova /k/ in /g/ izgovarjal manj natančno. Pri 

natančnosti izgovorjave glasov /k/ in /g/ v konzonantskih sklopih ni bilo vidnega 

napredka. Opis učinka uporabe ultrazvoka na otroka kaže, da ultrazvok na dečka ni 

deloval motivacijsko. 

Ločeno od dela z otrokom je potekalo ocenjevanje razumljivosti otrokovega govora, 

ki ga je izvedlo deset neizučenih poslušalcev. Otrokov govor so po koncu 

logopedske obravnave z uporabo ultrazvoka ocenili kot malenkost bolj razumljiv, a 

razlika ni dovolj velika, da bi kazala na splošno izboljšanje razumljivosti govora. 

Sklepam, da bi bilo za večje razlike v primerjavi stanja pred in po logopedski 

obravnavi z uporabo ultrazvoka potrebno daljše obdobje uporabe. Enajst srečanj je 

občutno premalo, da bi bil napredek opazen na nivoju izgovorjave tarčnega glasu v 

besedah ali celo v razumljivosti izgovora besed. Prav tako je uporaba ultrazvoka 

dečku predstavljala napor, kar je lahko še eden izmed razlogov za manjšo 

uspešnost. 

Uporaba ultrazvoka v logopedski praksi predstavlja nov pristop k obravnavi motenj 

izreke glasov. Pred izvajanjem raziskave, opisane v magistrskem delu, sem se s 

pomočjo mentoric seznanila z ultrazvokom in se ga naučila uporabljati, pri delu z 

otroki pa sem ga uporabljala prvič. Poleg Žana sem ga uporabljala še pri dveh 

dečkih, starih 7 in 8 let. Ugotovila sem, da je ultrazvok otrokom v pomoč pri 

evalviranju lastne izvedbe govorne produkcije. Otroci lažje sledijo vizualnim 

povratnim informacijam, ki jih dobijo ob opazovanju izvedbe giba, kot pa le slušnim 

povratnim informacijam, zato menim, da je ultrazvok uporaben pripomoček pri 
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usvajanju novih artikulacijskih gibov. Kljub temu pa ne smemo zanemariti otrokovega 

slušnega zaznavanja lastne izgovorjave po tem, ko je tarčni gib ali glas že sposoben 

izvesti. Uporaba ultrazvoka je še posebej dragocena pri glasovih in gibih, ki niso 

vidni pri izvajanju vaj pred ogledalom, npr. oblikovanje žlebička po sredini jezika ali 

dvig korena jezika.  

Pomembno je, da otroku najprej prikažemo in razložimo uporabo ultrazvoka, nato pa 

ga naučimo uporabe samega aparata in razumevanja ultrazvočne slike, da si z njo 

lahko pomaga med izvajanjem vaj. Čez računalniški ekran lahko dodamo folijo, na 

katero narišemo referenčne točke, ki so otroku v pomoč pri orientaciji na ultrazvočni 

sliki in pri načrtovanju gibov. Opazila sem, da je delo z ultrazvokom za otroke precej 

utrujajoče, zato je dobro, da je obravnava z ultrazvokom krajša, a izvedena večkrat 

tedensko. 

Pri logopedski obravnavi z Žanom mi je ultrazvok pomagal ugotoviti, na kakšen 

način je Žan tvoril glas /k/, saj sem pred uporabo ultrazvoka le slišala, da glas 

akustično ni ustrezen, nisem pa vedela, kako ga dejansko tvori in kako njegovo 

produkcijo izboljšati. Sama uporaba ultrazvoka je bila sicer precej naporna, tako za 

Žana kot zame, druga dva dečka, s katerima sem uporabljala ultrazvok, pa sta lažje 

sodelovala. Sklepam, da bi bila uporaba ultrazvoka primernejša za starejše, šolske 

otroke.  

Potrebno je upoštevati tudi sam organizacijski vidik uporabe, torej uporaba 

ultrazvoka bo enostavnejša za logopede, ki imajo za obravnavo na voljo vedno isti 

prostor. Ostali bodo morali s seboj nositi prenosni računalnik z naloženim 

programom za branje ultrazvočne slike, ultrazvočno sondo in vodotopni gel. 

Kljub nekaterim izzivom pri uporabi ultrazvoka si ga želim uporabljati še naprej kot 

nadgradnjo tradicionalnih metod pri obravnavi artikulacijskih motenj, predvsem pri 

otrocih z vztrajajočimi motnjami izreke glasov. 

Po izkušnji uporabe ultrazvoka v logopedski obravnavi mi le-ta predstavlja dragocen 

pripomoček pri obravnavi motenj izreke glasov, saj prikaže gibe jezika, ki jih pri delu 

pred ogledalom ne moremo opaziti. Logopedu pomaga pri diagnosticiranju otrokove 

govorne produkcije, otroku pa olajša predstavo, kje leži njegov jezik in kam ga mora 

premakniti. Upam, da bo ultrazvok v prihodnosti postal pogosteje uporabljen 

pripomoček v logopedski praksi pri obravnavi motenj izreke glasov. 
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