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POVZETEK 

Razvoj orofacialnih struktur, ki so pomembne za hranjenje, požiranje in za govor, se 

začne in konča v prenatalnem obdobju. Sposobnosti hranjenja in požiranja ter sposobnost 

govora se nato razvijajo naprej v obdobju novorojenčka in obdobju zgodnjega otroštva. 

V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela smo najprej opisali razvoja hranjenja, 

požiranja in poteka požiranja. Nato smo posebej navedli tudi mogoče motnje hranjenja in 

požiranja pri otrocih, njihovo prevalenco, znake, kako poteka ocenjevanje in kako njihova 

rehabilitacija. Opisali smo razvoj govora in omenili dejavnike, ki vplivajo nanj. Na 

področju motenj govora pri otrocih smo dodatno pozornost namenili glasovnim motnjam 

in motnjam artikulacije. Vzporedno smo navedli razvojne mejnike hranjenja, požiranja in 

govora ter reflekse, pomembne za te procese. Vsi ti podatki so ključnega pomena za dobro 

razumevanje težav s hranjenjem in požiranjem ter z govorom. V zadnjem delu 

teoretičnega dela smo navedli, kakšna je do zdaj znana povezava med govorom in 

hranjenjem, požiranjem. Opisali smo, katere mišice in živci sodelujejo pri obeh procesih, 

kako se procesa povezujeta, in navedli ugotovitve raziskav o tej temi. 

Z empiričnim delom smo v prvi vrsti želeli ugotoviti, kolikšna je pogostost motenj 

hranjenja in/ali požiranja v populaciji otrok v značilnem razvoju, nato pa primerjati razvoj 

govora otrok z motnjami hranjenja in/ali požiranja in otrok brez njih. S tem namenom 

smo po pregledu literature sestavili vprašalnik za starše otrok glede motenj hranjenja 

in/ali požiranja, govornega razvoja, morebitnih glasovnih in artikulacijskih motenj ter 

zastavili preverjanje otrokovih govornih sposobnosti (ocena motorike orofacialnega 

področja, ocena glasu in artikulacije). Vprašalnik smo razdelili 120 staršem otrok, starih 

od 4,0 in 6,0 leta. V vprašalniku je bilo tudi soglasje za preverjanje otrokovih govornih 

sposobnosti, ki ga je izpolnilo 60 staršev, kar predstavlja tudi končen vzorec raziskave. 

Izsledki so pokazali, da je imelo ali ima 23,3 % otrok motnje hranjenja in/ali požiranja. 

Najpogosteje so se pojavljale težave s sesanjem in z žvečenjem hrane. Prek subjektivne 

ocene glasu smo pri 25 % otrok ugotovili prisotnost glasovne motnje. Kar 80 % otrok, 

udeleženih v raziskavi, pa ima ali je imelo določene težave v razvoju govora (upočasnjen 

govorni razvoj, artikulacijske motnje, glasovne motnje), kar smo preverjali s pomočjo 

vprašalnika in tudi s pregledom otrokovih govornih sposobnosti. Najpogosteje so se 

pojavljale artikulacijske motnje, kar smo tudi pričakovali. Motorika orofacialnega 

področja je bila motena pri 23,3 % otrok. Ugotovili smo, da obstaja statistična povezava 

med motnjami hranjena in/ali požiranja ter upočasnjenim govornim razvojem in 

govornimi težavami ter starostjo otrok. Med drugimi podatki statističnih povezav nismo 

ugotovili. 

 

KLJUČNE BESEDE: razvoj hranjenja, motnje hranjenja in požiranja, razvoj govora, 

motnje govora, motorika orofacialnega področja  



  



ABSTRACT 

The development of orofacial structures important for feeding, swallowing and speech 

begins and ends in the prenatal period. The feeding, swallowing ability and the ability to 

speak then develop further in the newborn period and early childhood. In the theoretical 

part of the master’s thesis we firstly described the development of feeding, swallowing 

and the process of swallowing. Then we specified possible feeding and swallowing 

disorders in children, their prevalence, signs and symptoms, we described the assessment 

and rehabilitation of those disorders. We described speech development and specifically 

exposed factors that affect it. Regarding speech disorders we specifically paid attention 

to voice disorders and articulation disorders. We specified developmental milestones for 

feeding, swallowing and speech, and then stated reflexes that are important for those 

processes. All that information is crucial for better understanding feeding, swallowing 

and speech disorders. At the end of theoretical part, we described known data on the 

connection between speech and feeding, swallowing. We also described which muscles 

and nerves participate in both processes, how those two connect and wrote down research 

findings on the topic. 

The aim of the empirical part was firstly to establish the prevalence of feeding and 

swallowing disorders in the population of typically developing children and then to 

compare speech development of children with and without feeding and swallowing 

disorders. With this purpose we created a questionnaire for parents about possible 

feeding, swallowing, speech development, voice and articulation problems of their child 

and a protocol of the assessment of the child’s speech abilities (orofacial area motoric 

skills, voice, articulation) based on the review of literature. The questionnaire was given 

to 120 parents of children aged between 4.0 and 6.0 years. The questionnaire also 

contained consensus for an examination of child’s speech ability. 60 parents filled out the 

questionnaire and gave their written consent for the examination of their children. This 

was also our final research sample. 

The results showed that 23.3 % of children had or still have feeding and swallowing 

disorders. Difficulties with sucking and chewing were the most common problems. 

Detected by the researcher’s subjective assessment of voice 25 % of children had voice 

disorders. 80 % of children that participated in the research had or still have some sort of 

speech disorder (delayed speech development, articulation disorders, and voice 

disorders). This data was gained through questionnaire and the assessment of children’s 

speech abilities. Articulation disorders were expectedly the most common. Orofacial area 

motoric skills were disturbed in 23.3 % of children. We found a statistically significant 

link between feeding and swallowing disorders and delayed speech development, as well 

as between speech disorders and age. There were no statistically significant links between 

other data. 

 

KEYWORDS: development of feeding, feeding and swallowing disorders, development 

of speech, speech disorders, orofacial area motoric skills  
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1 UVOD 

Novorojenčki z značilnim razvojem se rodijo z dobro razvito sposobnostjo dihanja. 

Sposobnost hranjenja pa je drugačna, saj je zanjo potrebna velika mera aktivnega truda. 

Ta namreč zahteva dobro koordinacijo med dihanjem, sesanjem in požiranjem. Hranjenje 

in požiranje se začneta razvijati že v maternici, razvoj pa se nadaljuje tudi pozneje 

(Delaney in Arvedson, 2008; Groleger Sršen in Korošec, 2013). Ko se konča razvoj 

orofacialnih struktur v maternici, so že vidni njihovi različni gibi. Po rojstvu pa 

orofacialne strukture poleg dihanja in hranjenja sodelujejo še pri primitivnih oralnih 

refleksih, mimiki obraza in seveda pri artikulaciji (Kondraciuk idr., 2014). Hranjenje, ki 

pri novorojenčku vključuje sesanje in požiranje, je pomembno predvsem za preživetje 

otroka, hkrati pa spodbuja gibe orofacialnih struktur, ki so pomembni za govor 

(Ogričevič, 2012). Otrok že v maternici sprejema različne zvoke, razumevanje govora – 

pozneje tudi njegova uporaba – pa se celoviteje začne po rojstvu. 

V govornem razvoju ločimo med predjezikovnim in jezikovnim obdobjem; do prehoda 

pride, ko otrok izgovori prvo besedo (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004; Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Med učenjem govora otrok postopoma pridobiva 

glasove; njihovo odstopanje v tem obdobju je lahko povsem razvojno ali pa se izkaže kot 

težava, torej da je pridobljen vzorec artikulacije napačen (Globačnik, 1999). V povezavi 

s hranjenjem in požiranjem se pri otrocih lahko pojavijo tudi glasovne motnje (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Število otrok z motnjami hranjenja in požiranja narašča, kar lahko pripišemo tudi vedno 

večjemu odstotku preživetja nedonošenčkov in novorojenčkov z različnimi težavami v 

razvoju. V magistrskem delu se bomo posvetili pogostosti motenj hranjenja in požiranja 

pri otrocih v značilnem razvoju. American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) po različnih avtorjih povzema, da je pogostost motenj hranjenja in požiranja pri 

otrocih z značilnim razvojem med 25 % in 45 % (ASHA, b. d. a.). Pomembno se je 

zavedati, da imajo lahko te težave pri otrocih negativen vpliv na rast, razvoj, nutricijo in 

kognitivno zmožnost otroka, zato je njihova ustrezna obravnava nujna. V Sloveniji 

raziskava o pogostosti motenj hranjenja in požiranja pri otrocih še ni bila izvedena. 

V magistrskem delu bomo pridobili tudi podatke o pogostosti glasovnih in artikulacijskih 

motenj pri otrocih. Podatki o pogostosti glasovnih motenj pri otrocih so si med seboj zelo 

različni (Hočevar Boltežar, 2010). Podatke o pogostosti artikulacijskih motenj zasledimo 

le redko. Oteženo je namreč definiranje, kdaj ima otrok artikulacijsko motnjo, saj ima ta 

v ozadju lahko veliko vzrokov. Pri teh podatkih bomo preverili tudi morebitno povezavo 

med njimi in spolom ter starostjo. 

V svetu ostajajo študije, ki kažejo na povezanost med motnjami hranjenja in požiranja ter 

razvojem govora. Ugotavljajo namreč večjo prisotnost težav v razvoju govora pri otrocih 

z motnjami hranjenja in požiranja. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tovrstnimi težavami v 

procesu rehabilitacije, so logopedi, torej so ti tudi prvi, na katere se starši obrnejo zaradi 

pomoči, opore in svetovanja. Za starše je hranjenje otroka z motnjami pogosto psihično 
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in fizično naporno, in ko se te motnje odpravijo oziroma so nekako pod nadzorom, jim je 

takoj lažje. 

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja z govorom in komunikacijo pa tudi s hranjenjem 

in požiranjem. Čeprav pri obeh procesih sodelujejo iste strukture, pa o dejanski 

povezanosti teh vemo sorazmerno malo. Potreba po spoznanju povezanosti procesov 

govora in hranjenja je velika. Tako bi namreč znali bolje svetovati staršem otrok s 

težavami pri hranjenju in požiranju, prej bi lahko začeli spodbujanje razvoja govora in te 

otroke bolj redno spremljali ter jim tako omogočili tudi čim boljši razvoj govora. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 HRANJENJE IN POŽIRANJE 

2.1.1 RAZVOJ HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROCIH 

Hranjenje od novorojenčka zahteva aktiven napor, hkrati pa mora imeti za njegovo 

učinkovitost izvrstno ritmično usklajenost in koordinacijo sesanja, požiranja in dihanja 

(Delaney in Arvedson, 2008). 

Strukture, pomembne za hranjenje in požiranje, se začnejo razvijati že zgodaj po 

oploditvi. V tretjem tednu gestacijske starosti se razvijejo primitivna usta, teden dni 

pozneje faringealni žepi in loki. V desetem tednu nastane odprtina grla (Hočevar Boltežar 

in Ogrin, 2017). Od devetega tedna pa vse do rojstva je značilna hitra rast telesa, medtem 

ko je rast glave sorazmerno počasna (Delaney in Arvedson, 2008). Med devetim in 

desetim tednom plod odpira usta, kar spodbudijo dražljaji na področju okrog ust, ki se 

nahajajo v plodovem okolju (de Vries, Visser in Prechtl, 1982, v Groleger Sršen in 

Korošec, 2013). V istem času se po ugotovitvah nekaterih avtorjih pojavi tudi faringealno 

požiranje, medtem ko drugi navajajo, da se to zgodi med trinajstim in šestnajstim tednom. 

Med osemnajstim in štiriindvajsetim tednom gestacije se pojavijo gibi jezika in ustnic, ki 

spominjajo na sesanje. Pravi gibi sesanja se pojavijo med sedemindvajsetim in 

osemindvajsetim tednom. Plod požre do 400 mililitrov amnionske tekočine dnevno z od 

dvanajst do petnajst sesljaji na eno požiranje (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

Sposobnost požiranja že v maternici vpliva na zorenje plodovega prebavnega trakta (Ross 

in Nijland, 1998). V dvaintridesetem tednu gestacijske starosti dozori povezava med 

sesanjem in požiranjem, do štiriintridesetega tedna pa nato dozori celotna koordinacija 

sesanja, požiranja in dihanja (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

Pred rojstvom otroka se nekoliko spremeni tudi zgradba organov, ki so potrebni za 

hranjenje, in sicer se plodova mandibula poveča in pomakne naprej. S povečanjem mase 

ustnic in lic se poveča tudi njihova čvrstost. V licih zaradi nabiranja maščobe v mišici 

nastanejo sesalne blazinice, ki omogočajo stabilizacijo lic, da dajejo oporo pri grizenju, 

žvečenju in pri požiranju. Na ustnicah se razvija področje, na katerem je ustna rdečina 

nagubana in jo imenujemo pars villosa. Ta omogoča boljše tesnjenje otrokovih ust okrog 

bradavice na dojki (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Jezik zapolnjuje ustno votlino in 

je v stiku z vsemi strukturami, torej pušča le malo prostora za variacije gibov jezika 

(Delaney in Arvedson, 2008). Grlo je postavljeno visoko v vratu, kar omogoča sočasno 

dihanje in požiranje, hkrati pa tudi delno zaščito pred aspiracijo (Delaney in Arvedson, 

2008; Hočevar Boltežar, 2010). 

Oralno hranjenje vključuje kompleksno integracijo anatomskih struktur (ustnice, čeljust, 

lica, jezik, nebo, žrelo, grlo) in je zato eno izmed najkompleksnejših nalog, ki se jih od 

novorojenčka zahteva. Prav tako je koordinacija ritmičnega zaporedja med sesanjem, 

požiranjem in dihanjem potrebna za vse novorojenčke, ne glede na to, ali se dojijo ali pa 

so hranjeni prek stekleničke (Delaney in Arvedson, 2008).  
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Pri dojenčku ločimo med sesljanjem in sesanjem. Sesljanje je nenutritivno in torej ni 

namenjeno hranjenju. Pojavi se, ko ima dojenček v ustih bradavico, ki ne dovaja tekočine, 

ali dudo. Jezik se giblje v smeri naprej in nazaj. Pojavlja se od rojstva do šestega meseca 

starosti ter je predhodnik nutritivnega sesanja (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017; Lau, 

2015; Wolff, 1968, v Groleger Sršen in Korošec, 2013). Pri sesanju, ki je namenjeno 

prehranjevanju, so bolj izraženi gibi jezika navzgor in navzdol; prisotna je močna 

aktivnost notranjih in zunanjih mišic jezika (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Vseeno 

pa C. Lau (2015) navaja, da zrelo nutritivno sesanje ni nujno za hranjenje po steklenički. 

Tudi novorojenčki, ki premikajo jezik samo naprej in nazaj, tj. kot pri sesljanju, se 

zmorejo hraniti po steklenički, čeprav ne tako učinkovito, kot če so prisotni ritmični 

premiki jezika, tj. tako kot pri sesanju. 

 

 

Slika 1: Prikaz nutritivnega in nenutritivnega sesanja, požiranja in dihanja (Lau, 2015) 

Slika 1 prikazuje potek nutritivnega sesanja, skupaj z dihalno potjo, posebej pa je 

označena tudi kritična skupna dihalna in požiralna pot. Prikazano je tudi nenutritivno 

sesanje, ki torej ne vključuje bolusa. 

V prvih tednih po rojstvu je ob dojenju prisotnih še nekaj težav, kot je na primer občasno 

znižana predihanost dojenčka, v naslednjih mesecih pa se zmožnosti dojenja izboljšujejo. 

Tako se poveča tudi učinkovitost hranjenja. Dojenčki zaužijejo vse več mleka, da lahko 

rastejo in pridobivajo na teži, hkrati pa vzdržujejo enak čas hranjenja. Primarno merilo 

tega, ali je hranjenje učinkovito ali ne, je ustrezna rast novorojenčka, ki je definirana prek 
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pridobivanja zadostne količine telesne mase v določenem časovnem obdobju (Delaney in 

Arvedson, 2008). 

Motorični refleksi so tisti, ki od konca prvega do konca petega, šestega meseca 

omogočajo hranjenje, in sicer tako, da prevzemajo hoteno motoriko in senzorno kontrolo 

hranjenja. Po tem obdobju pa postane hranjenje naučeno motorično vedenje (Korošec, 

2016). Gre torej za rezultat učenja prek izkušnje, ki se pogosto ponavlja. Sprva dojenček 

odklanja novo hrano. S tem, ko jo uvajamo postopno, tudi večkrat, da hrana postaja vse 

bolj znana, in s pozitivnimi ojačitvami ter seveda imitacijo staršev pa je otrok bolj 

pripravljen poskusiti novo hrano (Korošec, Logar in Groleger Sršen, 2017). Okoli šestega 

meseca starosti dojenčki kažejo pripravljenost za prehod v hranjenje. Pomembno je 

predvsem to, da so zmožni za kratek čas zadržati pokončni položaj, ko jih posedimo. V 

tem času se zgodi več anatomskih sprememb. Podaljša se žrelo, zniža se raven grla, 

sesalne blazinice se absorbirajo, kar vse omogoča večjo gibljivost oralnih struktur. Tako 

lahko zdaj otroku predstavimo hranjenje po žlici, pri čemer začnemo s pireji, ki ne 

vsebujejo koščkov. Okoli šestega do devetega meseca lahko otroku ponudimo čvrsto 

hrano, ki se raztopi, kot na primer mehki krekerji. V istem obdobju dodamo tudi pireje s 

teksturo (na primer pretlačena banana) in mleto trdo hrano. Med devetim in dvanajstim 

mesecem otrokom predstavimo mehkejšo na koščke narezano hrano, na primer sadje in 

zelenjavo (Delaney in Arvedson, 2008). Pomemben vpliv na hranjenje in prehajanje med 

vrstami pa ima tudi denticija. Prvi zobje pri dojenčku so srednji sekalci, ki zrastejo med 

šestim in osmim mesecem. Spodnja in zgornja stranska sekalca zrasteta med osmim in 

enajstim mesecem. Med desetim in šestnajstim mesecem zrasteta prva kočnika, spodnja 

podočnika med šestnajstim in dvajsetim mesecem, kot zadnja pa sta druga kočnika, ki 

zrasteta med dvajsetim in tridesetim mesecem (Kržišnik, 2014). Denticija naj bi imela 

ključno vlogo senzornih receptorjev med grizenjem in žvečenjem (Delaney in Arvedson, 

2008). 

Na področju hranjenja so opisana kritična obdobja za žvečenje in sprejemanje novih 

okusov. Kritično obdobje je obdobje, ko je kontrolni sistem občutljiv na določene 

dražljaje; oblikujejo se torej povezave živčevja in senzoričnih sistemov. Kritično obdobje 

za sprejemanje novih okusov je med četrtim in šestim mesecem starosti. Otroci, ki so v 

tem času izpostavljeni različni hrani, okusom, tudi pozneje nimajo težav z izbirčnostjo. 

Otroci, ki v tem času niso izpostavljeni različnim okusom, pa lahko razvijejo odpor in 

preobčutljivost do novih okusov. Kritično obdobje za žvečenje se začne okoli starosti 

šestih, sedmih mesecev. Večina otrok, ki jim je bila ponujena trda hrana šele pozneje, ima 

težave pri učenju specifičnih gibov čeljusti, jezika, ustnic. Otrok ob zamujenem kritičnem 

obdobju takšno hrano zavrača, celo bruha, kar pa še dodatno vpliva na otrokov odnos do 

hrane, vedenjski vzorec pri hranjenju ter poznejše sprejemanje hrane (Delaney in 

Arvedson, 2008; Groleger Sršen in Korošec, 2013). 

Za hranjenje in požiranje so pomembne različne strukture, predvsem čeljust, ustnice in 

jezik, ter njihovo gibanje. Gibanje teh struktur se pri novorojenčku še razvija (Delaney in 

Arvedson, 2008): 
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̶ ČELJUST 

Gibi čeljusti se prek le vertikalnih gibov odpiranja in zapiranja razvijejo v krožne gibe 

žvečenja. Otroci ob začetku prehoda v hranjenje z žlico nenatančno odprejo usta in 

pogosto zgrešijo želeno tarčo, torej žlico. Prav tako uporabljajo večji razpon gibov čeljusti 

kot starejši otroci in odrasli. Strokovnjaki vse to pripisujejo pomanjkanju izkušenj. 

Razvoj žvečenja se začne med šestim in devetim mesecem starosti. Kompleksnost gibov 

čeljusti se poveča hkrati s pojavom lateralnih gibov jezika, da lahko bolus premaknemo 

do kočnikov. Vzorec gibanja čeljusti je različen za različne teksture hrane in se torej tudi 

prek dojenčkovega spoznavanja različnih tekstur razvija. 

̶ USTNICE 

Otroci ustnice uporabijo, da odstranijo hrano iz žlice, stabilizirajo rob kozarca in obdržijo 

bolus v ustni votlini. Ta zmožnost se seveda razlikuje glede na starost otroka in teksturo 

hrane. Do enega leta starosti naj bi vsi otroci dosegli ustno zaporo za vse konsistence 

hrane. 

̶ JEZIK 

Na začetku prehoda od dojenja k hranjenju po žlici otroci jezik iztegnejo zunaj ustne 

votline med hranjenjem. Prek pridobivanja izkušenj pa tega počnejo vse manj. Vzorec 

sesanja okoli šestega meseca starosti dopolnijo krožni gibi jezika v lateralni smeri. 

 

2.1.2 POTEK POŽIRANJA 

Otrok se postopno uči hranjenja in požiranja, po končanem učenju pa to zmore s primerno 

hitrostjo, natančnostjo in samostojno v vseh različnih okoliščinah. S pojmom hranjenja 

mislimo na oralno pripravljalno in oralno transportno fazo, medtem ko pojem požiranje 

zajema vse štiri faze (Groleger Sršen in Korošec, 2013). Te so: 

 

̶ ORALNA PRIPRAVLJALNA FAZA 

Hrana ali pijača se približa ustom, mandibula oziroma spodnja čeljust se pomakne 

navzdol, ustnici se abducirata (Hixon, Weismer in Hoit, 2008). Hrana za žvečenje se s 

pomočjo jezika razporedi v področje kočnikov, s pomočjo žvekalnih mišic se izvajajo 

ustrezni gibi mandibule, da se hrana prežveči (Hočevar Boltežar, 2010). Gibi mandibule 

so gor – dol, naprej – nazaj in levo – desno. Pri govorni produkciji se mandibula pomika 

predvsem gor in dol (Hixon idr., 2008). V tej fazi je pomemben tonus v mišicah lic, kar 

daje zunanjo oporo pri žvečenju, ustnici sta stisnjeni skupaj, kar prepreči iztekanje hrane. 

Mehko nebo se stika z zadnjim delom jezika, kar preprečuje prehod grižljaja nazaj in tako 

varuje odprte dihalne poti, saj med oralno pripravljalno fazo še vedno poteka dihanje 

(Hixon idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010). Ta faza lahko traja samo tri sekunde, ko na 

primer žvečimo mehek piškot, ali pa do dvajset sekund, ko žvečimo meso (Hixon idr., 

2008). Oralna pripravljalna faza je hotena (Hočevar Boltežar, 2010). 

̶ ORALNA TRANSPORTNA FAZA 

Ko je grižljaj pripravljen, se začne oralna transportna faza. Koren jezika se spusti navzdol, 

jezična konica se dvigne in pritisne na trdo nebo, rob jezika pa je v stiku s čeljustnim 

grebenom; posledica tega je zvišanje tlaka v sredini ustne votline in zato potisk grižljaja 

iz ustne votline poti žrelu. Pred tem se mehko nebo dvigne, ustnice se čvrsto kontrahirajo, 
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prav tako tudi mišice lic (Hixon idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010). Običajno je oralna 

transportna faza kratka, traja manj kot 0,5 sekunde (Hixon idr., 2008). V začetku je 

hotena, ko grižljaj prehaja iz ust v žrelo, pa je refleksna (Hočevar Boltežar, 2010). 

̶ FARINGEALNA FAZA 

V faringealni fazi požiranja se zgodi več dogodkov, in to hitro ter skoraj simultano, da 

grižljaj hitro preide skozi žrelo in se ob tem zavaruje dihalna pot. Najprej se dvigne mehko 

nebo, da torej zatesni velofaringealno zaporo in tako hrana ne uhaja v nosno votlino. Jezik 

se pomika nazaj. Ker se mišice ustnega dna skrčijo, se podjezična kost ter zaradi tega 

celotno grlo pomakne navzgor in naprej ter potegne poklopec čez vhod v grlo. Na začetku 

izdiha se prekine dihanje. Zaradi relaksacije krikofaringealne mišice se odpre zgornji 

ezofagealni sfinkter. Grižljaj zdrsne iz žrela v požiralnik, saj je prehod v požiralnik zdaj 

odprt, jezik ga potiska nazaj in v faringoezofagealnem predelu je ob dvigu grla nastal 

negativen tlak. Grižljaj torej potuje po žrelu, prek poklopca in piriformnih sinusov v 

požiralnik (Hixon idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010). Vsi dogodki v sklopu faringealne 

faze se zgodijo v 0,5 sekunde ali manj (Hixon idr., 2008). Faza je v celoti refleksna (Hixon 

idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010). 

̶ EZOFAGEALNA FAZA 

Grižljaj vstopi v požiralnik in začne se zadnja izmed štirih faz požiranja. Takrat se 

sprožita tudi dva peristaltična vala, ki si sledita po dolžini požiralnika (Hixon idr. 2008; 

Hočevar Boltežar, 2010). Steno požiralnika v zgornji tretjini tvorijo prečnoprogaste 

mišice, v spodnjih dveh tretjinah pa gladke mišice. Oba peristaltična vala potujeta od 

zgornjega ezofagealnega sfinktra prek progastih in nato gladkih mišic vse do konca 

požiralnika, kjer je spodnji ezofagealni sfinkter. Odpiranje se pojavi od dve do tri sekunde 

po začetku požiranja in traja od pet do deset sekund, v tem času pa grižljaj iz požiralnika 

zdrsi v želodec (Hočevar Boltežar, 2010). Ezofagealna faza traja od osem do dvajset 

sekund (Hixon idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010). Faza je povsem refleksna (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Za požiranje so pomembne pasivne in aktivne sile. Pasivne so na primer naravno 

nehoteno premikanje tkiv, hrustanca in kosti, gravitacijska sila, aktivne sile pa so rezultat 

dihanja, aktivacije laringealnih, velofaringealno-nazalnih in faringealno-oralnih mišic v 

različnih kombinacijah. Sile in premiki pri požiranju se navezujejo na štiri faze požiranja. 

To so: oralna pripravljalna faza, oralna transportna faza, faringealna faza in ezofagealna 

faza. Na požiranje vplivajo konsistenca grižljaja, njegov volumen ter okus in temperatura 

(Hixon idr., 2008). 

 

2.1.3 MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA 

Motnje hranjenja, požiranja razdelimo v tri kategorije, ki se pogosto medsebojno tudi 

prepletajo, in sicer so to strukturne abnormalnosti, nevrorazvojne motnje in motnje 

psihološkega izvora. Pod strukturnimi abnormalnostmi ločimo med patološkimi 

spremembami v ustni votlini, nosnem in ustnem žrelu (npr. razcep ustnice ali neba, Pierre-

Robinova sekvenca, makroglosija), spremembami grla in sapnika (npr. subglotisna 

stenoza, laringealna cista) ter spremembami požiralnika (npr. traheoezofagealna fistula). 
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Med nevrorazvojnimi motnjami so vzrok za motnje hranjenja in požiranja na primer 

cerebralna paraliza, mišična distrofija, miastenia gravis. Motnje psihološkega izvora so 

lahko povezane s sočasnim zdravstvenim stanjem, lahko gre za posttravmatsko motnjo 

hranjenja, senzoren odpor do hrane in podobno (Bernard - Bonnin, 2006). 

Zelo pogost vzrok motenj hranjenja in požiranja je nedonošenost. Med preostalimi 

pogostimi vzroki pa so lahko anatomski vzroki (npr. razcep ustnice in neba …), genetski 

vzroki (trisomija 21, Apertov sindrom, Prader-Willi sindrom …) ali drugi (npr. prirojene 

malformacije možganov, tumorji zgornje prebavne cevi ali osrednjega živčevja, različne 

poškodbe, ki povzročijo cerebralno paralizo …) (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). P. 

Dodrill in M. M. Gosa (2015) opozarjata še na gastrointestinalne vzroke (npr. 

gastroezofagealni refluks, različne alergije na hrano ali intoleranca), perinatalne vzroke 

(npr. sladkorna bolezen matere, fetalni alkoholni sindrom …) in težave kot posledice 

zdravljenja (npr. hranjenje prek nazogastrične sonde, traheostomija, uporaba določenih 

zdravil …). 

 

Motnja hranjenja v zgodnjem otroštvu je definirana v DSM-4-TR z naslednjimi 

diagnostičnimi merili (American Psychiatric Association, 2000): 

1. Motnje hranjenje se manifestirajo kot vztrajen neuspeh zadostnega hranjenja z 

nezmožnostjo pridobivanja na teži ali s signifikantno izgubo teže prek vsaj enega 

meseca. 

2. Motnja ni posledica samo gastrointestinalnih ali drugih splošnih zdravstvenih 

stanj (npr. ezofagealnega refluksa). 

3. Motnje ne moremo predstaviti z neko drugo motnjo ali z razlogom pomanjkanja 

hrane. 

4. Težave se pojavijo pred šestim letom starosti. 

J. C. Arvedson (2008) tem merilom doda še naslednje težave, ki se lahko pojavijo: 

zavračanje hrane, moteče obnašanje med hranjenjem, rigidne preference glede hrane, 

neoptimalna rast in nesposobnost usvojiti sposobnosti samostojnega hranjenja, ki je za 

določeno razvojno raven pričakovana. 

Motnje hranjenja so lahko tudi vedenjske, še pogosteje pa se zgodi, da vedenjske težave 

pri hranjenju vztrajajo tudi po tem, ko je otrokov zdravstveni, oralnomotorični in 

nutritivni status stabilen. Pri njihovi rehabilitaciji uporabljamo vedenjske pristope. Cilji 

vedenjske terapije so zmanjšati vedenjske težave pri obrokih, zmanjšati stres staršev ob 

hranjenju, povečevati prijetne interakcije starši – otrok med obroki, povečati oralni vnos 

hrane ali njeno raznolikost, napredovati s teksturami (na primer od pirejev do trše hrane) 

ter strukturirati obroke in vpeljati njihovo rutino. Bistveni elementi vedenjske terapije so 

identificirati ciljno vedenje, ki ga želimo spremeniti, izbrati tehnike za spodbujanje ali 

zaviranje vedenj (seveda skladno s cilji hranjenja) in razviti načrt rehabilitacije. 

Uporabljamo strategije za spodbujanje pozitivnih vedenj in zaviranje negativnih ali 

neprimernih vedenj (Silverman, 2010). Eden izmed pristopov, s katerim ocenimo, 

načrtujemo in izvajamo obravnavo otrok s težavami pri hranjenju, se imenuje stopenjsko 
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oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja. Gre za interdisciplinarni pristop, ki proces 

učenja sprejemanja nove hrane razdeli na več korakov. Ti vključujejo najprej prenašanje 

hrane, interakcijo z njo, vohanje hrane, dotik, šele nato okušanje in hranjenje. Poglaviten 

vidik pristopa je ta, da otroka prek strukturirane igralne aktivnosti s hrano vodimo od 

začetnih korakov vse do hranjenja (Korošec idr., 2017). K. A. Toomey (2010b) jih še 

podrobneje deli: 

̶ PRENAŠANJE HRANE 

o biti v isti sobi; 

o biti za isto mizo, s tem da je hrana na drugi strani mize; 

o biti za mizo, ko je hrana na sredini mize; 

o biti za mizo, ko je hrana tik za tisto točko, ki jo otrok še doseže; 

o pogleda hrano, ko je v otrokovem območju. 

̶ ROKOVANJE S HRANO 

o pomaga pri pripravi hrane; 

o uporablja pribor ali posodo, da premeša ali nalije hrano/pijačo drugim; 

o uporablja pribor ali posodo, da premeša ali nalije hrano/pijačo zunaj 

svojega območja; 

o uporablja pribor ali posodo, da sebi postreže na svoj krožnik. 

̶ VOHANJE 

o vonj določene hrane v sobi; 

o vonj določene hrane za mizo; 

o vonj določene hrane neposredno pred otrokom; 

o se skloni ali pobere hrano, da jo lahko vonja. 

̶ DOTIKANJE 

o s konico enega prsta; 

o s prsti, z blazinicami; 

o s celotno dlanjo; 

o roka, rama; 

o prsni koš, vrat; 

o vrh glave; 

o brada, lice; 

o nos, pod nosom; 

o ustnice; 

o zobje; 

o konica jezika, na jeziku. 

̶ OKUŠANJE 

o oblizne ustnice ali zobe; 

o poliže z jezikom; 

o odgrizne košček in takoj izpljune; 

o odgrizne košček, zadrži v ustih za določeno število sekund in izpljune; 

o odgrizne, prežveči x-krat in izpljune; 

o prežveči, del pogoltne in del izpljune; 

o prežveči in pogoltne celoten bolus s pijačo; 

o prežveči in pogoltne celoten bolus. 
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̶ HRANJENJE 

Pri vedenjskih težavah hranjenja je zelo pomembno, da znamo razlikovati med tako 

imenovanimi selektivnimi jedci in otroki, ki imajo težave pri hranjenju, saj glede na to 

načrtujemo tudi terapijo in rehabilitacijo. 

Tabela 1: Primerjava med selektivnim jedcem in otrokom s težavami pri hranjenju 

(Toomey, 2010a) 

SELEKTIVNI JEDEC (»picky eater«) TEŽAVE PRI HRANJENJU 

 Zmanjšan obseg ali raznolikost hrane, 

tipično je 30 ali več različnih živil; 

 ko iz prehrane izločimo živilo, ki je bilo 

v določenem obdobju edino, ki ga je 

otrok jedel, ga običajno po 

dvotedenskem popolnem premoru spet 

je; 

 je vsaj eno živilo iz večine živilskih 

skupin ali glede na teksturo (na primer 

pireji, sadje); 

 zmore tolerirati novo živilo na krožniku; 

čeprav ne rad, se običajno lahko dotakne 

ali okuša novo hrano; 

 pogosto pri obroku je druga živila kot 

preostali člani družine (navadno je hkrati 

in za isto mizo); 

 občasno starši na pregledih povedo, da je 

»izbirčen jedec«; 

 se nauči jesti novo živilo v približno 20–

25 korakih. 

 Zelo omejen obseg ali raznolikost hrane, 

običajno je manj kot 20 živil; 

 ko iz prehrane izločimo živilo, ki je bilo 

v določenem obdobju edino, ki ga je 

otrok jedel, ga otrok ne je več, kar 

povzroči dodatno zmanjšanje nabora 

živil, ki jih otrok je; 

 zavrača celotno kategorijo hrane glede 

na teksturo ali skupino živil (na primer 

mehko hrano, meso, zelenjavo); 

 ko je predstavljeno novo živilo, joka, 

vpije, ima izbruhe, izpade, hrano 

popolnoma zavrne; 

 skoraj vedno pri obroku je druga živila 

kot preostali člani družine, pogosto ne je 

hkrati in tudi ne skupaj z drugimi člani 

družine; 

 starši na pregledih vedno povedo, da je 

»izbirčen jedec«; 

 potrebuje več kot 25 korakov, da sprejme 

novo živilo. 

 

V populaciji otrok z značilnim razvojem je pogostost motenj hranjenja in požiranja med 

25 % in 45 %, med otroki z razvojnimi motnjami pa vse do 80 % (Arvedson, 2008; ASHA, 

b. d. a.; Benjasuwantep, Chaithirayanon in Eiamudomkan, 2013; Bernard - Bonnin, 2006; 

Steinberg, 2007). 

Seveda se pri otrocih z motnjami hranjenja in požiranja pojavljajo določeni opozorilni 

znaki. Izjemnega pomena je, da jih predvsem pediatri ne spregledajo, saj so namreč oni 

tisti, ki imajo največ stika z otrokom in njegovimi starši; ob težavah jih lahko napotijo k 

ustreznim strokovnjakom, ki bodo izvedli poglobljeno klinično oceno hranjenja in 

požiranja. Znaki motenj hranjenja in požiranja so (Arvedson, 2008; Groleger Sršen in 

Korošec, 2013): 

̶ hranjenje traja dlje kot 30 minut; 

̶ otrok se ne hrani sam, čeprav bi se glede na starost in razvoj že moral; 
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̶ otrok zavrača hrano, kar je lahko posledica fizioloških težav, oralno 

senzomotornih primanjkljajev ali disfunkcionalnih interakcij med starši in 

otrokom; 

̶ težave pri nadzoru sline v ustih; ta lahko tudi izteka iz ust; 

̶ hranjenje je zelo stresno (v prvi vrsti za starše), kar lahko pripelje do prisilnega 

hranjenja otroka; 

̶ otrok je v zadnjih dveh do treh mesecih prenehal pridobivati na teži ali pa 

pridobiva težo zelo počasi; 

̶ respiratorna stiska med hranjenjem, na primer ob prenehanju sesanja dojenček 

hitro diha, lahko se spremeni kakovost njegovega glasu, ta postane grgrajoč; 

̶ pogosto bruhanje, tudi kašljanje pred hranjenjem, pitjem, med njim ali po njem; 

̶ otrok je med hranjenjem razdražljiv, kar lahko kaže na gastrointestinalno 

nelagodje, težave dihalnih poti ali vedenjske težave; 

̶ otrok med hranjenjem zaspi; 

̶ pogosta kronična vnetja dihal, predvsem pljučnica; 

̶ težave v oralni fazi požiranja (že pri pripravi bolusa, torej žvečenju, pa tudi v 

transportnem delu faze – lahko mora hrano večkrat pogoltniti); 

̶ težave pri drži telesa, glave, vratu. 

 

 

Slika 2: Tipična drža glave naprej (Manno, Fox, Eicher in Kerwin, 2005) 

Slika 2 prikazuje primer težav na področju drže glave, ki lahko vodijo do motenj hranjenja 

in požiranja. Prikazuje držo glave naprej, ki je posledica izgube pravilne poravnave 

hrbtenice. Tej sledi slaba poravnava glave, ramen in trupa. Kot rezultat tega pride do 

pomika čeljusti navzdol in jezik ter čeljust se ne moreta premikati tako, kot bi se morala, 

zato je pogosto uhajanje hrane in tekočine iz ust (Manno idr., 2005). 
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2.1.3.1 OCENJEVANJE MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

Za ocenjevanje motenj hranjenja in požiranja pri otroku je potreben multidisciplinarni 

tim, ki vključuje logopeda specialista, delovnega terapevta, pediatra, tudi kliničnega 

psihologa in dietetika (Steinberg, 2007). V tim je lahko vključen tudi foniater, saj je on 

tisti, ki v Sloveniji izvaja instrumentalno ocenjevanje požiranja. 

Otroka na ocenjevanje hranjenja oziroma požiranja napoti pediater, ki izvaja redne 

sistematične preventivne preglede. Ti vedno vključujejo oceno telesne rasti in razvoja 

otroka ter ugotavljanje njegovega telesnega in duševnega zdravja, pri čemer se torej tudi 

pokažejo težave na področju hranjenja in požiranja. Sistematični preventivni pregledi 

potekajo v starosti enega, treh, šestih, devetih, dvanajstih, osemnajstih mesecev, treh in 

petih let. Pri dveh mesecih poteka tudi namenski pregled vzpodbujanja dojenja. Če se na 

sistematičnem preventivnem pregledu pojavi potreba po rednejšem spremljanju otroka, 

mu sledi namenski pregled. Ob večjih odstopanjih bo otrok voden v razvojni ambulanti. 

Pediatri se, preden otroka napotijo na ocenjevanje hranjenja, zanašajo na informacije, ki 

jih pridobijo od staršev. Za starše je v Sloveniji pred rojstvom otroka organizirana tako 

imenovana predporodna zdravstvena vzgoja – šola za starše, ki vsebuje tudi sklop o 

prehrani in dojenju. V tem sklopu starši pridobijo informacije o tehniki dojenja, dodatkih 

v prehrani in o adaptirani prehrani (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni, 2018). 

Ocenjevanje motenj hranjenja in požiranja pri otrocih največkrat vsebuje pridobitev 

anamnestičnih podatkov, klinični pregled in klinično oceno ter tudi instrumentalno 

ocenjevanje požiranja (Arvedson, 2008; Groleger Sršen in Korošec, 2013). 

Pri anamnestičnih podatkih nas zanima, ali so bile podobne težave prisotne še pri kom v 

družini, rojstvo otroka, kako je potekal otrokov razvoj do zdaj, zgodovina hranjenja in 

požiranja ter trenutno stanje. Posebej pomembno je pridobiti informacije o otrokovi rasti, 

njegovem nevrorazvojnem statusu, zgodovini prebolevanja pljučnic in ali je prisoten 

gastroezofagealni refluks. Prvi del klinične ocene je gotovo fizični pregled oziroma 

opazovanje. Opazujemo interakcijo med starši in otrokom, kakšna je otrokova drža, 

položaj in premiki (tudi mišični tonus), kakšen je respiratorni vzorec otroka, njegova 

odzivnost, budnost, kakšen je odziv na senzorne stimulacije ter otrokove samoregulativne 

in samopomirjevalne sposobnosti. Nato opazujemo in ocenimo oralne strukture in 

njihovo funkcijo. Pozorni smo na simetričnost obraza, položaj ustnic in čeljusti, obliko 

trdega neba, položaj jezika v ustni votlini in premike, oralne reflekse, kakovost glasu, 

slinjenje, pri mlajših otrocih opazujemo še nenutritivno sesanje. Sledi opazovanje 

hranjenja. To prepustimo staršem in jih prosimo, da naj to poteka čim bolj podobno, kot 

bi potekalo doma, torej tudi z enako hrano. Pomembno je, da hranjenje opazujemo dovolj 

časa, še posebej, ko opazujemo sesanje. Otrokov obrok namreč traja od 10 do 30 minut 

in v tem času se lahko zgodi marsikaj. Nekateri otroci namreč potrebujejo na začetku več 

časa, da začnejo ustrezno sesanje, spet drugi šele čez nekaj časa začnejo kazati znake 

motenj, npr. da so utrujeni, kašljajo in podobno (Arvedson, 2008). 
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Med opazovanjem pridobimo tudi informacije o tem, ali gre pri otroku primarno za oralno 

senzorno ali oralno motorično motnjo. V spodnji tabeli so zbrani nekateri znaki obeh. 

Veliko otrok ima oba tipa motnje, vendar kažejo več znakov ene kot druge (Arvedson, 

2008). 

Tabela 2: Primerjava med primarno motorično in primarno senzorno motnjo hranjenja 

(Palmer in Heyman, 1993, v Arvedson, 2008). 

PRIMARNO MOTORIČNA MOTNJA PRIMARNO SENZORNA MOTNJA 

 Neučinkovito sesanje in požiranje pri 

dojenju ali uporabi stekleničke; 

 zazna razliko okusa pri tekočinah v 

steklenički; 

 neučinkovitost ali nekoordinacija z 

različnimi teksturami hrane; 

 pogoltne celoten grižljaj hrane, ko je ta 

mešane teksture; 

 težave z manipuliranjem bolusa na 

jeziku (hrana izpade iz ust ali ostane v 

ustnem preddvoru); 

 bruhanje, ki ni specifično glede na 

teksturo hrane; 

 opaziti je »dvigovanje«, ko se hrana 

pomika po oralni votlini; 

 požiranje tekočine ali trde hrane sproži 

»dvigovanje«; 

 tolerira, če mu da druga oseba prst v usta; 

 sprejme igrače za grizenje, ni pa jih 

sposoben gristi ali zadržati v ustih; 

 nima težav s ščetkanjem zob. 

 Zmedenost pri menjavi med dojenjem in 

uporabo stekleničke; 

 pomanjkanje razlikovanja med okusi 

tekočin v steklenički, kljub odsotnosti 

težav s sesanjem; 

 večja učinkovitost s tekočinami kot pa s 

trdo hrano; 

 razvrsti hrano različnih struktur (na 

primer košček sadja v jogurtu); 

 hrano zadržuje pod jezikom ali v ustnem 

preddvoru, da se izogne požiranju; 

 bruhanje, ki je specifično glede na 

teksturo hrane; 

 opaziti je »dvigovanje«, ko se hrana 

približa ali dotakne ustnic ali jezika; 

 tekočine normalno požira, »dvigovanje« 

je vidno pri trdi hrani; 

 tolerira svoj prst v ustih, ne pa prsta 

druge osebe; 

 ne sprejme igrač za grizenje; 

 zavrača ščetkanje zob. 

 

Če opazovalec oceni, da je pri otroku oralno hranjenje varno, lahko predlaga le 

posamezne manjše spremembe. Če oceni, da oralno hranjenje ni varno, pa je potrebno 

instrumentalno ocenjevanje (Arvedson, 2008). 

Za instrumentalno ocenjevanje požiranja pri otrocih se uporabljajo ultrazvok, 

videofluoroskopija in fiberoptična endoskopska ocena požiranja. Pri ocenjevanju z 

ultrazvokom sondo namestimo pod ustno dno. Tako lahko torej ocenimo ustno votlino, 

spremljamo gibanje jezika in ustnega dna med hranjenjem ter prek tega ocenimo 

koordinacijo sesanja, požiranja in dihanja. Videofluoroskopija prikaže oralno, 

faringealno in prvi del ezofagealne faze požiranja. Zanesljiva je predvsem za oceno 

aspiracije in nam da informacije o nadaljnjih prilagoditvah pri hranjenju in načrtovanju 

terapije (Stoeckli, Huisman, Seifert in Martin - Harris, 2003, v Groleger Sršen in Korošec, 

2013). Fiberoptična endoskopska ocena požiranja (FEES) omogoča opazovanje pred 

končanim požiranjem in tik po njem. Takrat je omogočeno opazovanje zastajanja grižljaja 

v valekulah, piriformnih sinusih, nad vhodom v požiralnik ali da se ta celo preliva v grlo. 
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Pred požiranjem se ocenjuje, ali grižljaj prehitro spolzi iz ustne votline v žrelo in ali se je 

žrelni refleks sprožil prehitro. Sočasno s FEES je mogoče tudi testiranje senzibilitete grla 

in spodnjega žrela. Pri tej preiskavi se pod določenim tlakom vpihuje zrak v sunkih ali 

stalnem curku na eno in drugo ariepiglotisno gubo, lahko tudi v piriformna sinusa, 

opazujemo pa primik glasilk. FEES se sicer najpogosteje uporablja za ocenjevanje 

požiranja pri otrocih in tudi odraslih, saj jo lahko izvedemo kjer koli in tudi pri slabše 

sodelujočem pacientu, ne uporabljamo kontrastnih sredstev, lahko jo večkrat in hitro 

ponovimo, opazujemo lahko vse strukture (tudi nosno votlino, tonzile …), sočasno lahko 

testiramo tudi senzibiliteto grla in spodnjega žrela (Arvedson, 2008; Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017). 

 

2.1.3.2 REHABILITACIJA MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

Primarni cilji rehabilitacije pediatričnih motenj hranjenja in požiranja so gotovo 

podpiranje prehranjenosti in hidracije, primerna rast ter razvoj veščin hranjenja in 

zagotavljanje varnega požiranja ob preprečevanju dušenja, aspiracije in nastanka 

aspiracijske pljučnice. Rehabilitacija poteka drugače kot pri odraslih osebah s podobnimi 

težavami, saj se pri otrocih anatomija prebavnega in dihalnega trakta še razvija, oralni 

gibi postajajo hoteni, otroci še spoznavajo različne teksture hrane in se še učijo uporabljati 

različen pribor (van den Engel - Hoek, Harding, van Gerven in Cockerill, 2017). 

Avtorji navajajo kar nekaj možnosti zdravljenja, vendar niso vse primerne oziroma 

učinkovite za vse otroke. Možnosti zdravljenja so (ASHA, b. d. a.): 

̶ prilagoditve drže in položaja (da dosežemo najboljšo zaščito dihalne poti in 

omogočimo varnejši prehod hrane in pijače); 

̶ prilagoditve diete (prilagajamo lahko teksturo, viskoznost, temperaturo, količino, 

okus hrane); 

̶ medikamentozno zdravljenje (na primer za gastroezofagealni refluks, prekomerno 

slinjenje); 

̶ prilagoditve pripomočkov (na primer steklenice, pribora, uporaba krožnika z 

razdelki); 

̶ uporaba manevrov za izboljšanje požiranja; 

̶ oralnomotorične vaje; 

̶ prilagoditev procesa hranjenja (na primer da otrok izmenično pogoltne hrano in 

popije tekočino; pomembno je, da se osredinimo na kakovost hranjenja in ne 

količino); 

̶ tehnike senzorne stimulacije (na primer taktilna stimulacija jezika ali ust); 

̶ vedenjske intervencije (v prvi vrsti je pomembno vzpostaviti neki urnik obrokov 

in prilagoditi okolje hranjenja); 

̶ prek povratne zanke (t. i. »biofeedback) (prek različnih instrumentalnih metod, na 

primer ultrazvoka, otroku nudimo vizualne povratne informacije o poteku 

požiranja, pomembno je, da ima otrok dobre kognitivne sposobnosti); 

̶ kirurško zdravljenje (na primer palatoplastika ob razcepu neba); 

̶ druge oblike hranjenja (nazogastrična sonda, gastrostoma). 
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Pri uporabi oralnomotoričnih vaj v terapiji je pomembno upoštevati več raziskav, ki so 

pokazale, da so te vaje, če so uporabljene le v izolirani situaciji, nekoristne, saj ne pride 

do generalizacije. Tako na primer z vajami ustne zapore, ne da ima otrok v ustih bolus, 

nismo izboljšali ustne zapore med hranjenjem. Otrok da v usta bolus in nato na enak način 

delamo vaje za ustno zaporo, ki pa bodo v tem primeru glede na raziskave učinkovite 

(van den Engel - Hoek idr., 2017). 

 

2.2 GOVOR 

2.2.1 RAZVOJ GOVORA 

Za razvoj govora in jezika je ključnega pomena sluh. Sam razvoj ušesa se začne v 

prenatalnem obdobju, in sicer že v četrtem tednu. Med dvajsetim in triindvajsetim tednom 

fetalnega razvoja notranje uho doseže končno obliko in velikost. Po rojstvu rastejo le še 

zunanji sluhovod in uhlja (Štiblar - Martinčič, 2007). Birnholz in B. Benecerraf (1983) 

sta s pomočjo ultrazvoka opazovala mežikanje ploda kot odziv na zvok. Ugotovila sta, da 

je sluh funkcionalen od začetka tretjega trimesečja naprej. Avtorja Hepper in S. 

Shahidullah (1994) sta prek obširne raziskave ugotavljala tudi odzivnost ploda na čiste 

tone različnih frekvenc. Pri devetnajstih tednih gestacijske starosti sta zaznala prvi odziv 

za ton s frekvenco 500 Hz. Odzivi so se v nadaljevanju najprej vrstili za tone z nižjimi 

frekvencami in šele med triintridesetim in petintridesetim tednom gestacijske starosti tudi 

za tone višjih frekvenc (1.000 Hz in 3.000 Hz). Če vemo, da se vokali nahajajo v 

frekvenčnem območju nekje od 250 do 2.500 Hz, torej plod že posluša govor. Samo 

frekvenčno območje govora se razteza od 100 do 4.500 Hz, širše pa od 50 do 12.000 Hz 

(Celestina, 2014). 

Govorni razvoj poteka v več fazah. Prva je predjezikovna in vključuje zgodnje zaznavanje 

ter razumevanje govora, jok, vokalizacijo, bebljanje in posnemanje glasov, ki je 

popolnoma naključno; otrok še ne razume njihovega pomena. V tem obdobju je 

izjemnega pomena komunikacija med otrokom in odraslo osebo. Dojenček in že 

novorojenček namreč prej razumeta kot pa uporabljata govor (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2004a; Marjanovič Umek idr., 2006). Dojenček, star dva meseca, zmore 

razlikovati med glasovi, tvorjenimi v različnih predelih oralne votline, ne zmore pa jih še 

hoteno izgovarjati. Razlikuje torej na primer med glasovoma /p/ in /g/, ne pa tudi med 

glasovoma /p/ in /b/, ki sta oba bilabiala, čeprav zmore naključno izgovarjati oba. Okoli 

tretjega meseca starosti dojenček uporablja vokalizacijo kot odziv na govor druge osebe. 

Pri štirih mesecih pa že zmore imitirati glasove, najpogosteje sprva vokale, nato pa tvori 

enote konzonant – vokal ali vokal – konzonant, kar imenujemo bebljanje. Vokalizira za 

to, da bi pridobil pozornost, ter že zmore spreminjati glasnost, višino in hitrost bebljanja. 

Prav tako bebljanje tudi večkrat prekine in takrat posluša druge zvoke, še posebej glas 

matere (»turn taking«). Med šestim in sedmim mesecem se bebljanje spremeni in 

govorimo o stopnji vokalne igre. Dojenček takrat eksperimentira z dlje časa trajajočimi 

ponovitvami zlogov in s samoimitiranjem. Nekateri te stopnje ne navajajo, vendar 

govorijo le o napredku pri bebljanju. V tem času je zelo pomemben sluh. Od osmega do 
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dvanajstega meseca je dojenček v tako imenovani fazi eholalije; gre torej za takojšnjo 

ponovitev govora oziroma komunikacije druge osebe. Sprva imitira geste in intonacijo, 

nato pa tudi glasove. Pojavi se imitacija naglašenih zlogov, na primer ponovi »na-na« za 

besedo »banana«, vendar pa v tem obdobju glasov in njihovih povezav še ne povezuje z 

dejanskim objektom. Izjemnega pomena so tudi geste (Owens, 1984).  

Med sedmim in osmim mesecem dojenčki začnejo kazati predmete odraslim, jih tudi že 

dvignejo proti odrasli osebi. Z devetimi meseci dojenček seže proti nečemu z odprto 

dlanjo. Med devetim in dvanajstim mesecem uporablja kazanje s prstom in seganje, da bi 

pridobil pozornost odraslega. Nekje od desetega do štirinajstega meseca postanejo geste 

bolj izpopolnjene, natančne, dodajo pa jim tudi vokalizacijo (Clark, 2003, v Otto, 2014). 

Geste delimo na protoimperativne in protodeklarativne. S protoimperativnimi gestami 

želi dojenček pozornost usmeriti na predmete in dejanja, s protodeklarativnimi pa želi 

vzpostaviti povezanost in zato vzbuja pozornost drugega. Pogosto geste spremlja še 

očesni stik med dojenčkom in osebo, s katero komunicira, temu pa se pozeje pridružijo 

še različne oblike vokalizacije z njegove strani. Razvoj simbolnih gest je v tesni povezavi 

z razvojem simbolnega predstavljanja otroka, kar pa je nujno tudi za razvoj govornih 

sposobnosti. Pri celotnem razvoju gest, ki torej pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj, 

je izjemnega pomena odziv osebe, ki so ji geste namenjene (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2004a; Marjanovič Umek idr., 2006). 

Med dvanajstim in dvajsetim mesecem se pojavi prva polnopomenska beseda. Da jo kot 

tako tudi prepoznamo, je pomembno, da jo malček uporablja spontano, vedno za isto 

dejavnost, predmet, osebo in da besedo prepozna odrasla oseba, ki v različnih situacijah 

komunicira z otrokom. Skoraj vedno so prve besede povezane z otrokovim neposrednim 

okoljem. V tem času malček besede povezuje tudi z gestami, na primer da predmet 

poimenuje in nanj tudi pokaže. Malček torej uporablja le enobesedne izjave, ki pa so 

samostalniki, glagoli ali prislovi (Marjanovič Umek idr., 2006). Raziskovalci so 

ugotovili, da otrok, čeprav še ne tvori niti dvobesednih fraz, že procesira jezik po od pet 

do šest besed v segmentih (Otto, 2014). Do starosti dveh let otrok uporablja prvih 50 

besed. Ko doseže ta nabor, v večini primerov zmore izvesti prehod k tvorjenju 

dvobesednih fraz. V razvoju besednjaka pride tudi do dveh pomembnih skokov, ki pa jih 

ne dosegajo vsi otroci pri isti starosti. Raziskovalci okvirno navajajo, da do prvega pride 

v starosti od šestnajst do dvajset mesecev in do drugega v starosti od štiriindvajset do 

trideset mesecev (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004a; Marjanovič Umek idr., 2006). 

Razvoj besednjaka poteka v tesni povezavi z razvojem slovnice jezika, saj malčki 

usvajajo besede prek poslušanja izjav, ki jih slišijo v lastnem okolju. Odrasli namreč 

uporabljajo govor v funkcijah usmerjanja otrokovega vedenja, zadovoljevanja njegovih 

želja, opisovanja preteklih ali prihodnjih dogodkov in zdajšnjega dogajanja, le redko pa 

samo v funkciji poimenovanja predmetov (Marjanovič Umek idr., 2006). Sprva otroci 

uporabljajo jezik instrumentalno, kar pomeni za zadovoljitev potreb, postopoma pa 

začnejo uporabo jezika za različne namene, torej da vplivajo na druge osebe, v 

interakcijski funkciji, imaginativni funkciji in nazadnje še informativni funkciji (Otto, 

2014). 
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Prehod k tvorjenju dvobesednih fraz se pri malčku zgodi nekje med osemnajstim in 

dvajsetim mesecem starosti. Sprva govorimo o tako imenovanem telegrafskem govoru. 

Malček namreč uporablja besedni red, ki ga sliši v govoru odraslega, in v vsako izjavo je 

vključenih le nekaj polnopomenskih besed. Telegrafski govor omogoča predvsem 

oblikovanje prošenj. Izjave pa nato postajajo vedno bolj podobne izjavam odraslih in so 

tudi vedno bolj strukturirane. Ko so stari približno dve leti, po navadi že zmorejo 

oblikovati od tri- do štiribesedne izjave, ki pa so še vedno skrajšane. Malček na primer 

reče: »Ati šel službo,« kar odrasli že razumemo, ga zato pohvalimo in izjavo razširimo, 

torej: »Res je. Ati je šel v službo.« V obdobju predšolskega otroka, to je od treh do šestih 

let, se govor zelo hitro razvija na področju slovnice in tudi pragmatike. Pri petih, šestih 

letih imajo otroci razvito osnovno strukturo govora. To pomeni tudi, da razumejo skoraj 

vsa sporočila i odraslih in sami pripovedujejo na način, da jih razumejo drugi (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2004b; Marjanovič Umek idr., 2006). 

Tudi razvoj artikulacije glasov pri otrocih poteka po določenih stopnjah, ki gotovo niso 

naključne. Pri tem se je treba zavedati, da so v usvajanju teh stopenj med otroki lahko 

zelo velike razlike. Malček do drugega leta starosti že pravilno izgovarja glasove /p/, /b/, 

/m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/ in /v/. Glasovi /f/, /h/, /l/, /c/, /z/, /s/ se začnejo razvijati po 

drugem letu starosti, glasovi /r/, /č/, /ž/ in /š/ pa nekje proti koncu tretjega leta starosti. 

Razvoj izreke glasov naj bi se končal do otrokovega četrtega oziroma petega leta starosti 

(Grobler, 1985). Razvoj glasov pri slovenskih otrocih, starih od 3 do 6 let, je v svojem 

diplomskem delu raziskovala tudi M. Muznik (2012) in prišla do naslednjega razvojnega 

zaporedja glasov: kot prvi se pojavijo glasovi /n/, /j/, /m/, /p/, /l/, /h/, sledijo /k/, /v/, /b/, 

/f/, nato /t/, /g/, glas /d/, nato glasova /č/, /s/ in kot zadnji se pojavijo glasovi /z/, /c/, /r/, 

/š/, /ž/. 

Z rojstvom otrok postane del socialnega okolja, znotraj katerega se začne tudi razvoj 

jezika. Očesni stik in komunikacijska zanka sta dva ključna interakcijska vzorca, ki 

spodbujata jezikovni razvoj. Tretji vzorec je izmenjavanje informacij, tako imenovani 

»turn taking« oziroma interaktivni dialog. Novorojenčkovo sodelovanje pri vseh treh 

vzorcih je ključnega pomena za poznejši razvoj jezika in socialnih interakcij (Otto, 2014). 

Na pravilen razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko delimo na notranje in 

zunanje. Med notranje spadajo psihološki in fiziološki, med zunanje pa socialni in 

sociološki. Fiziološki dejavniki za razvoj govora so gotovo splošne motorične 

sposobnosti telesa, motorične sposobnosti govornih organov, slušno in vidno zaznavanje, 

koncentracija in pozornost, kognitivne zmožnosti, odzivanje (Vladisavljević, 1973, v 

Grilc, 2014). 
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2.2.2 MOTNJE GOVORA 

Klasifikacij govornih motenj je več in niso poenotene. V nadaljevanju na kratko 

predstavljamo tri. 

Kambič (1984) je motnje govora razdelil v šest skupin, in sicer v fonacijske motnje (danes 

bi jih imenovali glasovne motnje), nato artikulacijske motnje, motnje v govornem ritmu 

(jecljanje in brbotanje), subsimbolične motnje (gre za nezmožnost izpeljave določenih 

gibov, npr. apraksija in dizartrija), simbolične motnje (gre za nezmožnost govora, pisanja, 

branja in govornega razumevanja, torej afazijo) in govor duševno zaostalih. 

B. Dodd (2005 v Dodd, 2014) deli motnje govora v pet skupin, in sicer: 

1. artikulacijske motnje (substitucija ali distorzija enakih glasov izolirano in v vseh 

besedah med imitacijo, vajami in spontanim govorom); 

2. fonološki zaostanek (prisotnost napačnih govornih vzorcev, ki so tipični za mlajše 

otroke); 

3. konsistentna atipična fonološka motnja (konsistentna uporaba enega ali več 

neobičajnih napačnih vzorcev, ki niso razvojni); 

4. nekonsistentna fonološka motnja (nekonsistentni napačni vzorci, ki niso 

razvojni); 

5. otroška apraksija govora (govor je nekonsistenten, pojavljajo se težave v 

natančnosti in zaporedju govornih gibov, govor je počasen, motena prozodija, pri 

imitaciji so rezultati slabši kot pri spontanem govoru). 

Shriberg idr. (2010) govorne motnje razdelijo na normalen govorni razvoj, govorni 

zaostanek, motorično govorno motnjo in napake v govoru. 

V Veliki Britaniji je skupna prevalenca motenj oziroma zaostanka na področju 

receptivnega in ekspresivnega jezika (torej motenj govora) pri otrocih, starih do sedem 

let, od 2,02 % do 3,01 %. Prevalenca samo na receptivnem področju je od 2,63 % do 3,59 

%, samo na ekspresivnem, ki je za nas relevantnejši, pa od 2,02 % do 16 % (Law, Boyle, 

Harris, Harkness in Nye, 2000).  

V povezavi z motnjami hranjenja in požiranja se pri otrocih glede na podatke iz literature 

največkrat pojavljajo motnje artikulacije in glasovne motnje (ASHA, b. d. b.). 

 

2.2.2.1 GLASOVNE MOTNJE 

Otroški glasilki sta krajši kot odrasli in nihata vsaj dvakrat hitreje, prav tako tudi še nista 

razviti v celoti. Podatki o pogostosti glasovnih motenj pri otrocih so zelo različni; 

obsegajo vse od 4 % pa do skoraj 44 % otrok v različnih raziskavah. Najpogostejši vzrok 

glasovnih motenj je funkcionalna disfonija. V povezavi z motnjami hranjenja in požiranja 

se pri otrocih najpogosteje pojavlja hripavost, pri kateri gre za odstopanja v kakovosti 

glasu, ne pa višini, glasnosti in ritmu. Ta je najpogosteje posledica gastroezofagealnega 

refluksa oziroma laringofaringealnega refluksa – to je, ko želodčna vsebina prehaja v 

samo žrelo in grlo. Med mogočimi vzroki hripavosti pri otrocih v povezavi z motnjami 
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hranjenja in požiranja so gotovo tudi alergije na določeno hrano, ki povzročijo, da 

sluznica oteče, PA tudi jemanje nekaterih zdravil (Hočevar Boltežar, 2010). 

Pri zdravljenju hripavosti v povezavi z motnjami hranjenja in požiranja je 

najpomembneje, da najprej odstranimo oziroma zdravimo njihov vzrok. Pogosto po 

njegovi odstranitvi hripavost izzveni in logopedska obravnava niti ne bo potrebna. Tako 

na primer pri refluksu svetujemo dieto, lahko pa ga zdravimo tudi medikamentozno. Pri 

alergijah na določeno hrano to izvzamemo z jedilnika, če je vzrok jemanje določenih 

zdravil, pa jih skušamo zamenjati s primernejšimi. Če je nato še potrebna logopedska 

obravnava, ta zajema v prvi vrsti svetovanje o glasovnih in govornih navadah, sicer pa 

tudi vaje za izboljšanje otrokove glasovne tehnike ter zmanjševanje napetosti pri fonaciji 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

 

2.2.2.2 MOTNJE ARTIKULACIJE 

Motnje artikulacije so glede na DSM-5 del govornih glasovnih motenj, kamor poleg njih 

prištevajo še fonološko motnjo. Za diagnosticiranje govornih glasovnih motenj morajo 

biti izpolnjena naslednja merila (American Psychiatric Association, 2013): 

̶ težave pri produkciji govora, ki vztrajajo in vplivajo na razumljivost govora ali 

celo onemogočajo verbalno komunikacijo; 

̶ motnje povzročajo omejitve v efektivni komunikaciji, ki vplivajo na eno ali več 

naslednjih področij: socialno participacijo, akademske dosežke, poklicno 

uspešnost; 

̶ simptomi se pojavijo v zgodnjem razvojnem obdobju; 

̶ težav ni mogoče pripisati prirojenim ali pridobljenim stanjem, na primer 

cerebralni paralizi, razcepu neba, gluhoti ali naglušnosti, travmatski možganski 

poškodbi ali drugim medicinskim ali nevrološkim stanjem. 

V obdobju učenja govora so odstopanja pri izgovoru glasov razvojno pogojena, če 

vztrajajo dlje časa, pa gre za motnjo artikulacije. Poznamo različne vrste motenj 

artikulacije, in sicer (Globačnik, 1999; Kambič, 1984): 

̶ substitucije: otrok določen glas (ali skupino glasov) nadomešča z drugim glasom 

(na primer glas /š/ z glasom /s/); 

̶ distorzije: otrok posamezen glas (ali skupino glasov) izgovarja popačeno (na 

primer interdentalna oziroma medzobna izreka vseh treh sičnikov); 

̶ omisija: otrok določen glas (ali skupino glasov) v besedah izpušča (na primer 

namesto besede /drevo/ izgovori besedo /devo/). 

Kot najpogostejše motnje artikulacije se pojavljajo različne težave z izgovorom sičnikov 

in šumnikov ter glasu /r/. Treba pa je tudi poudariti, da se pojavnost artikulacijskih motenj 

s starostjo otrok zmanjšuje (Globačnik, 1999).  

V povezavi z motnjami hranjenja in požiranja se motnje artikulacije lahko pojavijo zaradi 

dlje časa vztrajajočega sesanja, strukturnih sprememb (razcepi ustnice, neba, anomalije 

griza, tudi same čeljusti) (ASHA, b. d. b.), torej tudi na splošno zaradi dlje časa 
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vztrajajočih refleksov ali pa njihove odsotnosti. Če otrok po enem letu starosti še naprej 

veliko izkazuje sesalni refleks, na primer za sesanje dude, ustnice, prstov, igrač, lahko to 

pripelje do malokluzije in v povezavi s tem do artikulacijskih težav. Prav tako lahko 

zavira dvigovanje jezika na nebo in tako vpliva na artikulacijske težave pri dlesničnih 

glasovih (na primer /s/ in /z/) (Kondraciuk idr., 2014). 

Pomembna je tudi povezava med hranjenjem in prehodi v hranjenju ter pravilni 

artikulaciji glasov. S tem, ko otroku ne ponudimo hrane za žvečenje ob ustreznem času, 

ampak ga še vedno hranimo pretežno s pireji, zaviramo funkcionalni razvoj čeljusti, kar 

pripelje do hipotonije. Tako pa se nato pojavijo tudi težave pri artikulaciji, saj prek 

grizenja in žvečenja otrok razvija in utrjuje govorne organe. Prav žvečenje ima največji 

vpliv na rast čeljusti, razvoj temporomandibularnih sklepov in nevromuskularno 

koordinacijo. Žvečenje prav tako izboljša gibljivost jezika, ki je nujna za ustrezno 

artikulacijo. Pomembno je predvsem za artikulacijo dlesničnih glasov in glasu /j/. 

Požiranje prav tako pripomore k pojavitvi dlesničnih glasov in pomaga preprečiti 

interdentalno artikulacijo (ker damo pri odraslem požiranju konico jezika za zgornje 

zobe) (Kondraciuk idr., 2014). 

Ocenjevanje motenj artikulacije je v domeni logopeda. V Sloveniji imajo otroci v starosti 

pet let sistematični pregled, katerega del je tudi preventivni logopedski pregled pri 

petletnem otroku (PLP-5). Ta poleg pregleda gramatike, sintakse, semantike in ocene 

komunikacije vsebuje še pregled artikulacije (Pravilnik za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2018). Motnje artikulacije se sicer pojavijo že 

pred petim letom, vendar pa pred tem otroci pridejo do logopeda, le če jih tja napoti 

pediater. Če je otrok v vrtcu, obisk logopeda staršem pogosto predlagajo vzgojiteljice in 

vzgojitelji. 

 

2.3 RAZVOJNI MEJNIKI HRANJENJA, POŽIRANJA IN GOVORA 

V otrokovem razvoju obstajajo obdobja, ko otrok doseže določene veščine. Takšna 

obdobja poznamo tudi za veščine hranjenja in govora. Prepoznamo torej obdobja, ko se 

pojavi uspešno sesanje skupaj s koordinacijo dihanja in požiranja, začetek žvečenja, 

sprejemanja čvrste hrane, bebljanje, prva beseda, stavek. Povzemam mejnike glede 

hranjenja, požiranja in govora po različnih virih (tabela 3). 

Tabela 3: Razvojni mejniki hranjenja, požiranja in govora (Delaney in Arvedson, 2008; 

Development of infant feeding skills, 2009; Farago, 2017; Ivić, Novak, Atanacković in 

Ašković, 2002; Korošec, 2016; Korunić, in Jurišić, b. d.; Listen Learn and Talk – Enotna 

razvojna lestvica, 2005; Marjanovič Umek idr., 2006; McCarthy, 2006; McCurtin, 1997; 

Owens, 1984) 

STAROST HRANJENJE, POŽIRANJE GOVOR 

0–3 mesecev  postopoma dozoreva 

koordinacija med sesanjem, 

požiranjem in dihanjem 

 človeški glas posluša raje kot 

druge glasove 

 joka in gruli 
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 hrani se z materinim mlekom ali 

mlečno formulo prek prsne 

bradavice ali po steklenički 

 požira tekočino 

 trde predmete potisne iz ust 

 oglaša se z dolgimi, vibrirajočimi 

samoglasniki 

 razlikuje med posameznimi 

glasovi in tudi svoj govor od 

govora drugih 

4–6 mesecev  oralno raziskuje svet (vse nosi v 

usta) 

 okoli šestega meseca je 

pripravljen na prvi prehod pri 

hranjenju, in sicer na hrano v 

obliki pireja po žlici 

 beblja 

 spreminja višino, glasnost in 

trajanje glasov 

 se smeji 

 obrne glavo oziroma usmeri 

pogled v smeri izvora zvoka 

7–9 mesecev  začenja se hraniti sam 

 sam je piškot ali kreker (torej 

trdo hrano, ki se v ustih raztopi) 

 brez težav sprejema hrano, 

ponujeno po žlici 

 izboljša se ustna zapora okrog 

žlice med hranjenjem 

 začenja jesti zmečkano hrano, 

pireje s teksturo 

 čeblja 

 posnema govor 

 posnema melodične zloge 

 pojavijo se geste 

10–12 

mesecev 

 samostojno nosi hrano k ustom 

 je na majhne koščke narezano 

hrano (na primer sadje, 

zelenjavo) 

 uspešneje je z žlico, še vedno pa 

potrebuje nekaj pomoči 

 pije iz kozarca z nastavkom 

 uporablja daljše verige 

ponavljajočih se zlogov 

 razume pomen besede ne 

 izpolni preproste naloge 

 prepozna svoje ime 

 približno v tem obdobju se pojavi 

prva beseda 

13–18 

mesecev 

 je drobno narezano običajno 

hrano 

 grize večji razpon tekstur 

 hrano žveči 

 uporablja enobesedne izjave 

 sprva besede izgovarja približno, 

nato pa vedno pravilneje 

 združuje samoglasnike in glagole 

 razume več kot 50 besed 

19–24 

mesecev 

 zmore se samostojno hraniti z 

žlico 

 premiki oralnih struktur so 

natančnejši (na primer pri 

žvečenju) 

 izrazito se poveča aktivni 

besednjak 

 uporablja telegrafski govor 

 začenja oblikovanje dvobesednih 

izjav 

 izraža čustva 

25–36 

mesecev 

 še naprej razvija vse sposobnosti 

samostojnega hranjenja 

 pri hranjenju začenja uporabljati 

vilice 

 ponavlja besede in fraze; 

 uporablja zaimke (tudi zase), 

nikalnice, vprašalnice 

 pripoveduje o tem, kaj se dogaja 

v tem trenutku 

37 mesecev– 

4 let 

 zmore žvečiti in požirati večje 

kose hrane 

 uspešnejši je pri uporabi vilice 

 povedi postajajo popolnejše 

(uporablja veliko pravilnih 

slovničnih struktur); 
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 pije iz običajnega kozarca.  govor je razumljiv tudi tuji osebi 

(pravilno izgovarja večino 

glasov) 

 opiše, za kaj se uporabljajo 

predmeti 

 pripoveduje zgodbe 

4–5 let /  velik napredek na področju 

pripovedovanja (pripoveduje 

sam) 

 odgovarja na vprašanja 

5–6 let /  oblikuje in uporablja celovite 

stavke 

 izgovarja vse glasove 

 rabi govor v različnih govornih 

položajih 

 

2.3.1 REFLEKSI 

Refleksi so prek živčnega sistema avtomatizirani odgovori telesa in možganov na določen 

proprioceptiven ali senzorni impulz. Otrok se z refleksi rodi in ti so pravzaprav ključnega 

pomena za njegovo preživetje in prilagajanje na zanj še neznano okolje. Večina refleksov 

do starosti šestih mesecev izgine oziroma se integrira, nekateri, kot na primer kašelj, 

zehanje, kihanje, pa ostanejo prisotni vse življenje (Kondraciuk idr., 2014; Owens, 1984). 

Reflekse lahko razdelimo v dve skupini, in sicer tiste, pri katerih gre za grobe aktivnosti, 

in tiste, pri katerih gre za specifične aktivnosti. Pod grobe aktivnosti štejemo tiste reflekse, 

ko se celotno telo odzove na stimulacijo enega dela, pod specifične aktivnosti pa tiste, ki 

vključujejo stimulacijo in odziv specifične mišične skupine ali dela telesa (Owens, 1984). 

Hranjenje je v začetku življenja v največji meri odvisno od refleksov, predvsem refleksov 

orofacialnega področja. Ti hkrati predstavljajo tudi nekakšen naravni trening govornih 

organov in jih pripravljajo na natančno artikulacijo ter vplivajo na ustrezen mišični tonus 

na obrazu. Uravnavanje normalnega mišičnega tonusa je zlasti pomembno zaradi vloge 

pri dihanju, sesanju, požiranju, žvečenju in pri artikulaciji (Kondraciuk idr., 2014). 

Za hranjenje in pozneje razvoj govora so pomembni naslednji refleksi (Kondraciuk idr., 

2014): 

̶ Iskalni refleks in refleks obračanja sprožimo z dotikom otrokovega lica ali roba 

ustnic. Otrok takrat obrne glavo v smer draženja in odpre usta v iskanju materine 

dojke. Vključuje oblikovanje ustnic v šobo, stranici jezika sta povzdignjeni in 

jezik tako tvori nekakšen kanal. Pojavi se v prvih tednih življenja in je vključen 

v iskanje prsi, sesanje in pitje. Gibi jezika in ustnic ob tem refleksu pozneje 

omogočajo pitje po slamici, pihanje in artikulacijo določenih glasov. Odsotnost 

tega refleksa je pogosta pri dojenčkih, ki so hipotoni, kar lahko pripelje do 

zapoznelega govornega razvoja. Iskalni refleks sproži sesalnega. Prisoten je 

nekje od dveh do dvanajstih mesecev. Odsotnost tega refleksa sovpada z 
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odsotnostjo odpiranja ust. Če je iskalni refleks pri dojenčku odsoten, to lahko 

vodi do težav pri hranjenju. 

̶ Sesalni refleks se pojavi že v prenatalnem obdobju, od rojstva pa do približno 

starosti enega leta in pol pa je ključnega pomena za preživetje. Sproži se, ko 

damo otroku v usta prsno bradavico ali dudo, lahko tudi prst. Prek sesanja se 

utrjujejo orofacialne mišice, kar stimulira tudi razvoj vokalizacije in govora. 

Nekje okoli enega leta starosti se pomembnost sesanja zmanjša, saj malček v 

hranjenju prehaja na čvrsto hrano. 

̶ Grizenje in refleks stiskanja zob se aktivirata, ko zrastejo prvi zobje. Sta 

permanentna refleksa in se pojavita, šele ko je sesanje že popolnoma razvito. 

Sprožimo ju, ko položimo predmet ali hrano v usta. Grizenje se povezuje z 

žvečenjem hrane, refleks stiskanja zob pa je nujen, da hrano obdržimo v ustih. 

̶ Refleks žvečenja se pojavi, ko zrasteta prva kočnika in spodnja podočnika ter je 

prisoten vse življenje. Sprožimo ga, ko hrano prestavimo na območje zobovja. 

̶ Požiralni refleks se pojavi že v prenatalnem obdobju, prisoten pa je skozi celotno 

življenje. Izzovemo ga s stimulusom hrane ali pijače v zadnjem delu oralne 

votline, lahko pa tudi prek pogleda na hrano, ki povzroči salivacijo. 

̶ Refleks bruhanja povzročijo somatični ali psihotični faktorji pa tudi določene 

motnje. Novorojenčki imajo večjo možnost za žrelni refleks, saj je njihov 

prebavni trakt funkcionalno še nezrel. Refleks bruhanja je prisoten vse življenje; 

gre za varovalni refleks. 

̶ Babkinov refleks se pojavi že v prenatalnem obdobju in je posebej prisoten prve 

štiri mesece po rojstvu. Ko pritisnemo na dlani, novorojenček, ki leži na hrbtu, 

odpre usta in obrne glavo proti prsim. Refleks pripomore k pravilni koordinaciji 

roka – usta in ima velik pomen za obrazno ekspresijo. 

Predolgo vztrajanje ali odsotnost katerega koli izmed zgoraj naštetih refleksov lahko 

povzroči težave ne samo na področju hranjenja in požiranja, ampak tudi pri razvoju 

govora. 

 

2.4 POVEZAVA MED GOVOROM IN HRANJENJEM, POŽIRANJEM 

Pri hranjenju, požiranju in govoru ter dihanju sodelujejo iste strukture. Razlika je le v 

napetosti mišic in hitrosti gibov. Pri požiranju so napetosti večje kot pri govoru, hkrati pa 

je veliko gibov med požiranjem počasnejših kot med govorom (Hixon idr., 2008). Zaradi 

sodelovanja istih struktur so torej tudi možganski živci, ki jih oživčujejo, enaki. 

Motorično oživčenje poteka po n. V. (nervus trigeminus), n. VII. (nervus facialis), n. IX. 

(nervus glossopharyngeus), n. X. (nervus vagus) in n. XII. (nervus hypoglossus), 

senzorno pa po vseh teh, razen dvanajstem, ki je samo motorični živec (Hixon idr., 2008; 

Hočevar Boltežar, 2010). Pri motoričnem oživčenju požiranja sodelujejo še živci vratnega 

pleteža, pri motoričnem oživčenju infrahioidnih mišic, ki so pomembne za govor, pa še 

veje iz hrbteničnih živcev segmentov C 1–C 3 (Hočevar Boltežar, 2010). 
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Sesanje in požiranje sta temelj za razvoj gibov jezika, ustnic in mehkega neba, ki jih 

potrebujemo za razvoj govora (Ogričevič, 2012). V tesni povezanosti druga z drugo se 

torej razvijajo veščina hranjenja, razvoj artikulacije in senzorno-oralno-motorna veščina 

(Korošec, 2016). Običajno hranjenje in govor se zanašata na več skupnih faktorjev, na 

primer ritem, kontrolo dihanja, tonus ustnic, koordinirane gibe jezika, hitrost mišičnih 

gibov in na dobro razvit sistem senzorne povratne informacije. Otroci običajno ne 

razvijejo in uporabljajo gibov govornih organov v govorni igri (na primer pri bebljanju) 

do nekaj tednov ali mesecev po tem, ko se ti pojavijo pri hranjenju. Na primer pri sesanju 

so lica napeta in nekoliko povlečena navznoter, jezik je oblikovan v žlebič – zelo podoben 

vzorec je pomemben za razvoj pripornikov. Pri sesanju je prav tako pomembna dobra 

ustnična zapora, ki je predispozicija za razvoj bilabialnih glasov. S tem, ko otrok z 

jezikom pritiska na cucelj stekleničke, povečuje moč jezika, ki je potrebna za glasova /l/ 

in /r/, ko se mora jezična konica dvigniti na nebo (Morris, 1998; van Heerden, 2012). Za 

žvečenje je zelo pomembno zobovje, katerega malformacije otežujejo ne le hranjenja, 

ampak tudi izgovor labiodentalnih, dentalnih in alveolarnih glasov. Težave pri hranjenju, 

požiranju in govoru povzročajo še anomalije jezika, na primer makroglosija, mikroglosija 

ali prekratka podjezična vez. Te namreč otežujejo dvig jezika in natančen položaj jezične 

konice. V povezavi z jezikom so težave lahko tudi prisotne, če je jezik – strukturno 

gledano – ustrezen, ima pa oslabljeno mišično moč in kontrolo, najpogosteje zaradi 

nevroloških vzrokov (na primer pri cerebralni paralizi) (Kummer, b. d.). Kadar so prisotne 

težave oralne kontrole pri hranjenju, obstaja velika verjetnost, da bodo podobne težave 

prisotne tudi pri produkciji glasov in govoru. Napredek pri gibanju čeljusti, jezika, ustnic 

med hranjenjem pogosto vodi tudi do napredka pri pridobitvi glasov, za katere so potrebni 

podobni gibi (Morris, 1998). 

Povezavo med hranjenjem, požiranjem in govorom dokazuje tudi dejstvo, da se motnje 

hranjenja in požiranja ter jezikovne motnje skupaj pojavljajo pri otrocih s cerebralno 

paralizo, pri otrocih z drugimi hudimi nevrorazvojnimi in nevromuskularnimi motnjami 

ter pri prezgodaj rojenih otrocih z jezikovnimi motnjami (Malas, Trudeu, Chagnon in 

McFarland, 2015). 

Raziskav o povezavi med hranjenjem, požiranjem in govorom je zelo malo. V Sloveniji 

je D. Žnidarič (2003) skupaj s kolegi izvedla raziskavo o zastopanosti različnih 

prenatalnih, perinatalnih in postnatalnih dejavnikov tveganja pri različnih motnjah v 

govorno-jezikovni komunikaciji po mednarodni klasifikaciji MKB-10. V raziskavo so 

zajeli 100 otrok, starih od 2 do 7 let. Vsi so bili obravnavani v logopedski ambulanti 

avtorice in so imeli motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji. Med dejavniki tveganja so 

navedene tudi težave s sesanjem, hranjenjem in s spanjem. Pri kar 61 % vseh vključenih 

otrok so bile te težave prisotne. Otroke so razdelili tudi glede na vrsto motnje. Pri otrocih 

z odprtim nosljanjem je bil dejavnik prisoten v 100 %, pri otrocih z neopredeljeno 

razvojno motnjo pri govoru in jezikovnem izražanju v 98 %, najnižji odstotek prisotnosti 

težav s sesanjem, hranjenjem in s spanjem pa je bil prisoten pri otrocih s specifično 

motnjo artikulacije, in sicer v 25 %, kar pa je še vedno zelo visok delež. 
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K. Malas idr. (2015) so v svoji študiji s pomočjo retrospektivne analize medicinske 

dokumentacije raziskovali odnos med motnjami hranjenja in požiranja ter jezikovnimi 

motnjami. To so počeli pri od tri- do šestletnih otrocih z jezikovnimi motnjami, vendar 

brez nevrorazvojnih motenj. Izključeni so bili tudi prezgodaj rojeni otroci. Pri vseh 

otrocih so ugotovili dolgotrajno prisotne jezikovne motnje, ki vplivajo na več kot en del 

jezika (morfologija, fonologija, semantika, pragmatika) in negativno vplivajo na dnevne 

aktivnosti, kakovost življenja in/ali socialno participacijo. V raziskavo je bilo tako 

vključenih 82 otrok. Nato so jih razdelili na tiste z jezikovnimi in motoričnimi motnjami 

(28 %) ter tiste z jezikovnimi motnjami in brez motoričnih motenj (72 %). Štiri glavne 

kategorije motenj hranjenja in požiranja, ki so jih opazovali, so bile težave pri sesanju, 

težave pri prenosu hrane, selektivnost glede hrane in težave pri nadzoru sline. Ugotovili 

so, da so motnje hranjenja in požiranja v populaciji otrok z jezikovnimi motnjami izrazito 

pogosteje prisotne kot v splošni populaciji. V splošni populaciji je po Lindbergu 20 % 

otrok, ki imajo motnje hranjenja in požiranja, v opisani raziskavi pa so ugotovili, da je 

imelo kar 62 % vključenih otrok z jezikovnimi motnjami tudi motnje hranjenja in 

požiranja. V skupini otrok z jezikovnimi in motoričnimi motnjami je bilo 87 % takšnih, 

pri katerih so bile prisotne tudi motnje hranjenja in požiranja. Najpogosteje zaznana 

težava so bile težave pri prenosu hrane. V skupini otrok brez motoričnih motenj je delež 

tistih z motnjami hranjenja in požiranja 53-odstoten; pri njih se je najpogosteje pojavljala 

težava selektivnosti glede hrane.  

Zgornjo raziskavo so K. Malas idr. (2017) ponovili, le da so bili vključeni že mlajši otroci 

in samo tisti, ki so jim jezikovno motnjo diagnosticirali tudi s pomočjo standardiziranih 

testov, hkrati pa so izključili veliko otrok z različnimi posebnostmi (na primer: epilepsija, 

motnja avtističnega spektra, jecljanje, abnormalnosti v razvoju govornega aparata in 

druge). V študijo je bilo zajetih 29 otrok. Spet so pregledovali medicinsko dokumentacijo, 

pri čemer so bili pozorni na enake kategorije motenj hranjenja in požiranja kot v prejšnji 

raziskavi. Ugotovili so, da je imelo motnje hranjenja in požiranja 48 % otrok. Tako je za 

otroke z jezikovno motnjo 3,767-krat večja verjetnost, da bodo imeli motnje hranjenja in 

požiranja kot pa za splošno populacijo glede na podatek Lindbergove raziskave. Enako 

kot v zgornji raziskavi so bile tudi v tej najpogostejše težave pri prenosu hrane in 

selektivnost pri hrani. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Logoped je strokovnjak za govor, komunikacijo in tudi za hranjenje, požiranje. V 

raziskavi posebej omenjamo povezavo med motnjami hranjenja in požiranja, 

artikulacijskimi težavami in glasovnimi motnjami. Po do zdaj opravljenih raziskavah so 

motnje hranjenja in požiranja prisotne pri 25 % pa vse do 45 % populacije otrok (ASHA, 

b. d. a.; Lau, 2015). Artikulacijske težave so v določenih populacijah prisotne pri od 2,0 

% do 18,0% otrok (Law idr., 2000; Rabia idr., 2014). Pogostost glasovnih motenj pri 

šolskih in predšolskih otrocih pa je do 23,2-odstotna (Silverman in Zimmer, 1975, v 

Hočevar Boltežar, 2010). 

V magistrskem delu nas zanima vpliv motenj hranjenja in požiranja na govor, kar pa še 

ni povsem raziskano. Vsekakor povezava obstaja, saj pri obeh procesih sodelujejo iste 

strukture in gibi govornih organov, ki jih otrok uporablja v govorni igri; te se pred tem 

pojavijo tudi že pri hranjenju (Morris, 1998; van Heerden, 2012). Ugotovili so, da se 

motnje hranjenja in požiranja pojavljajo pri več kot 60 % otrok, ki imajo motnje v 

govorno-jezikovni komunikaciji (Žnidarič, 2003; Malas idr., 2015). Otroci z jezikovnimi 

motnjami pa imajo več kot trikrat večjo verjetnost, da bodo imeli tudi motnje hranjenja 

in požiranja (Malas idr., 2017). Boljše poznavanje med temi procesi bi nam omogočilo, 

da pri otrocih z motnjami hranjenja in požiranja že zgodaj začnemo tudi spodbujanje 

govora in logopedsko spremljanje njegovega razvoja, ki bi se nadaljevalo tudi po 

odpravljenih težavah s hranjenjem in požiranjem. 

Z raziskavo bomo pridobili tudi vsaj manjši vpogled v prevalenco motenj hranjenja in 

požiranja pri predšolskih otrocih v značilni populaciji, saj v Sloveniji takšnega podatka 

še nimamo. Velika težava pri oceni te prevalence je v tem, da se starši pogosto otrokovih 

težav ne zavedajo in niti niso napoteni k logopedu na pregled in morebitno obravnavo. 

Obenem bomo z raziskavo dobili še podatek o pogostosti artikulacijskih motenj v značilni 

populaciji otrok. Na tem področju se prav tako pogosto dogaja, da otroci ne pridejo do 

logopeda že zaradi slabše dostopnosti teh storitev, hkrati pa tudi zaradi dejstva, da gre za 

razvojne težave, in starši pogosto menijo, da bodo izzvenele same po sebi. 

 

3.2 CILJI IN HIPOTEZE 

Cilj raziskave je ugotoviti, kolikšna je pogostost motenj hranjenja in požiranja v 

populaciji otrok v značilnem razvoju, ter primerjati razvoj govora otrok, ki so imeli ali še 

vedno imajo motnje hranjenja in požiranja, in tistih, ki teh težav niso nikoli imeli. Tako 

bomo skušali določiti vpliv motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora. 

Hipoteze: 

̶ H 1: Četrtina vseh vključenih otrok ima oziroma je imela motnje hranjenja in/ali 

požiranja. 

̶ H 2: Vsaj 40 % otrok, ki imajo govorne težave, ima ali je imela hkrati tudi motnje 

hranjenja in/ali požiranja. 
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̶ H 3: Za otroke, ki imajo težave v govoru, je trikrat verjetneje, da so imeli ali imajo 

motnje hranjenja in/ali požiranja. 

̶ H 4: Na področju motenj hranjenja in požiranja so se oziroma se pri otrocih 

najpogosteje pojavljajo težave pri požiranju. 

̶ H 5: Med težavami na področju govora se najpogosteje pojavljajo artikulacijske 

motnje. 

̶ H 6: Artikulacijske motnje se pojavljajo pogosteje pri tistih otrocih, ki so imeli ali 

še imajo motnje hranjenja in/ali požiranja, kot pri otrocih brez teh težav. 

̶ H 7: Hripavost se pogosteje pojavlja pri otrocih z artikulacijskimi motnjami kot 

pri otrocih brez artikulacijskih motenj. 

̶ H 8: Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje pojavlja pri otrocih 

z motnjami hranjenja in/ali požiranja kot pri otrocih brez teh motenj. 

̶ H 9: Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje pojavlja pri otrocih 

z artikulacijskimi motnjami kot pri otrocih brez teh motenj. 

̶ H 10: Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje pojavlja pri 

hripavih otrocih kot pri otrocih z zdravim glasom. 

̶ H 11: Pogostost pojavljanja motenj hranjenja in/ali požiranja se med spoloma ne 

razlikuje. 

̶ H 12: Govorne težave in glasovne motnje se pogosteje pojavljajo pri dečkih kot 

deklicah. 

̶ H 13: Motnje hranjenja in/ali požiranja se pojavljajo neodvisno od starosti otrok.  

̶ H 14: Govorne težave in glasovne motnje se pogosteje pojavljajo pri mlajših 

otrocih. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda zbiranja podatkov je deskriptivna, raziskovalni pristop pa kvantitativna raziskava 

– analiza vprašalnika o vplivu motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora. Prek 

preverjanja otrokovih govornih sposobnosti je bila izvedena tudi logopedska ocena 

artikulacije, motorike orofacialnega področja in ocena kakovosti glasu.  

3.3.2 VZOREC 

Način vzorčenja je namenski. V raziskavo je bilo vključenih 60 otrok, starih od 4,0 do 

6,0 leta, in njihovih staršev. 



28 

 

Graf 1: Grafični prikaz vzorca glede na spol 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 28 dečkov (46,70 %) in 32 deklic 

(53,30 %). 

 

Tabela 4: Tabelarični prikaz vzorca glede na starostne skupine in spol 

Starost v 

mesecih 

f  

dečki 

f 

deklice 

f 

skupaj 

48–54 5 7 12 

55–60 6 4 10 

61–66 13 15 28 

67–72 4 6 10 

SKUPAJ 28 32 60 

 

Med izpolnjevanjem vprašalnika so bili vsi otroci stari od 48 do 72 mesecev, torej od 4,0 

in 6,0 leta. Razdelili smo jih v štiri skupine; iz tabele 4 in grafa 2 je razvidno, da je bila 

najbolj zastopana starostna skupina 61–66 mesecev, to je od 5 let in 1 mesec do 5 let in 

pol. Zelo velikih razlik med zastopanostjo dečkov in deklic v posameznih skupinah ni. 

Povprečna starost otrok je bila 61,42 meseca in standardni odklon (SD) 6,536 meseca. S 

Kolmogorov-Smirnovim testom smo ugotovili, da je starost normalno porazdeljena.  

46,70 %

53,30 %

Prikaz vzorca glede na spol

Dečki Deklice
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Graf 2: Grafični prikaz vzorca glede na starostne skupine (starost, izražena v mesecih) 

 

 

Na osmih vprašalnikih izmed 60 je bila zapisana določena zdravstvena posebnost otroka. 

Odločili smo se, da upoštevamo samo eno zapisano, preostale so bile namreč nepovezane 

s področjem, ki ga raziskujemo (na primer to, da se je otrok rodil brez zadnjične odprtine). 

Tabela 5: Tabelarični prikaz vzorca glede na prisotnost bolezni, težav 

Prisotnost bolezni, 

težav 

f % 

Ni prisotno 59 98,3 

Prisotno 1 1,7 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da ima 1,7 % otrok določene bolezni, težave, in sicer je bila 

pri enem otroku v obdobju dojenčka prisotna hipotonija, še vedno je prisotna progenija 

spodnje čeljusti. 

 

3.3.3 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne: starost, spol, motorika orofacialnega področja. 

Odvisne: 

̶ motnje hranjenja in/ali požiranja; 

̶ govorne težave; 

̶ težave pri požiranju; 

̶ artikulacijske motnje; 

̶ hripavost; 

̶ glasovne motnje. 
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3.3.4 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Podatke smo pridobili z namenskim, avtorsko sestavljenim vprašalnikom z naslovom 

Vprašalnik o vplivu motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora (priloga 1). Priložena 

je bila tudi prošnja za sodelovanje v raziskavi (priloga 2).  

Končni vprašalnik vsebuje tri dele. V prvem sprašujemo po otrokovih splošnih podatkih 

(starost, spol in morebitne bolezni, težave). Drugi del vsebuje sedem vprašanj o 

otrokovem hranjenju, požiranju in o razvoju govora. V njih sprašujemo po težavah s 

sesanjem, z žvečenjem hrane, težavah pri požiranju, prisotnosti zaletavanja, hripavosti in 

tudi tem, ali je bil otrok obravnavan oziroma je še vedno obravnavan pri logopedu zaradi 

artikulacijskih težav oziroma upočasnjenega govornega razvoja. Tretji del vprašalnika pa 

sestavljajo tri vprašanja odprtega tipa, prek katerih lahko starši sporočijo še dodatne 

posebnosti o hranjenju, požiranju in o govoru svojega otroka. 

Na koncu vprašalnika je bilo priloženo še soglasje za starše, s podpisom katerega so 

dovolili izvedbo preverjanja otrokovih govornih sposobnosti. Logopedsko oceno 

otrokovega govora smo izvedli po pripravljenem protokolu, ki je bil priložen vprašalniku 

(priloga 1). Najprej smo preverili motoriko orofacialnega področja prek slikovnega 

gradiva in imitacije. Preverili smo gibljivost ustnic, jezika in mehkega neba. Pri 

gibljivosti ustnic smo izvedli vaje izmenjave glasov /i/ in /u/, pošiljanje poljubčkov in 

tresenje ustnic. Gibljivost jezika smo preverili s premiki jezika naprej in nazaj, navzgor 

proti nosu, premiki jezika levo in desno ter s krožnim oblizovanjem ustnic in zob, 

gibljivost mehkega neba pa prek smrčanja, pihanja žogice v gol in vsrkovanja. Celotno 

motoriko orofacialnega področja smo označili kot ustrezno ali neustrezno oziroma da je 

prisotno odstopanje. Kot odstopanje smo tretirali že slabšo izvedbo enega izmed 

omenjenih preizkusov. Ugotavljanje otrokovih artikulacijskih sposobnosti smo izvedli s 

pomočjo testa B. Globačnik (1999). Kakovost glasu smo ocenjevali perceptivno prek 

začetnega pogovora in celotne izvedbe ocene. Pri oceni glasu smo uporabili skrajšano 

različico lestvice GRBAS, torej samo prve tri parametre (GRB), kar predlaga European 

Laryngological Society. Ti parametri so G = stopnja hripavosti, R = hrapavost glasu in B 

= zadihanost (Hočevar Boltežar, 2010). Posamezen parameter smo ocenili na 

štiristopenjski lestvici (značilnost ni prisotna, prisotna v blagi obliki, prisotna v zmerni 

obliki, prisotna v hudi obliki). 

 

3.3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Vzorec otrok in njihovih staršev smo zajeli v več enotah Vrtca Trbovlje in v Vrtcu 

Gabrovka. Vprašalnik so starši otrok, starih od 4,0 do 6,0 leta, v vrtcu dobili od 

vzgojiteljic in ga njim tudi vrnili. Če so hkrati podpisali tudi soglasje, je bilo v vrtcu 

izvedeno še preverjanje otrokovih govornih sposobnosti po opisanem protokolu. 

Aprila in maja 2018 je bilo v obeh vrtcih staršem razdeljenih 120 vprašalnikov. 

Vzgojiteljicam jih je bilo vrnjenih 65; od tega smo jih pet izločili zaradi pomanjkljivih 
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podatkov, neustrezne starosti otroka ali zaradi nepodpisanega soglasja za preverjanje 

otrokovih govornih sposobnosti. Končno število uporabljenih vprašalnikov je torej 60 (tj. 

50,0 % od razdeljenih). Pri vseh otrocih je bilo v maju in juniju 2018 izvedeno tudi 

preverjanje otrokovih govornih sposobnosti in hkrati so bile staršem predane povratne 

informacije, torej mnenje o govornih sposobnostih otroka in morebitno priporočilo za 

obisk logopeda. 

 

3.3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s programom Excel in IBM SPSS Statistics 22.0. Uporabili smo 

deskriptivno statistiko, torej grafe in tabele za prikaz podatkov s frekvencami, 

strukturnimi odstotki, z aritmetično sredino in s standardno deviacijo. Za primerjavo 

podskupin med seboj (glede prisotnosti motenj hranjenja in/ali požiranja, artikulacijskih 

motenj, glasovnih motenj, upočasnjenega govornega razvoja, motenosti motorike 

orofacialnega področja, za vpliv spola in vpliv starosti) smo uporabili χ2-kvadrat ali 

Fisherjev natančni test in t-test, za preverjanje normalne porazdelitve pa Kolmogorov-

Smirnovov test. 

Opomba: V nadaljevanju, kadar pišemo o govornih težavah ali težavah na področju 

govora, se to navezuje na upočasnjen govorni razvoj, artikulacijske motnje in glasovne 

motnje (tabela 21). 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 REZULTATI GLEDE NA VPRAŠALNIK 

3.4.1.1 TEŽAVE PRI HRANJENJU IN/ALI POŽIRANJU 

Tabela 6: Tabelarični prikaz težav pri sesanju 

Ali je imel vaš otrok kakšne težave pri sesanju? f % 

Da, zaradi težav z dojenjem oziroma s sesanjem je otrok moral dlje časa 

ostati v porodnišnici oziroma smo se poslužili drugega načina hranjenja 

(po steklenički, nazogastrični sondi), vendar to ni bila posledica 

pomanjkanja materinega mleka. 

 

5 

 

8,3 

Da, pojavljale so se manjše težave s sesanjem. 2 3,3 

Ne, težav s sesanjem ni bilo. 53 88,3 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je imelo skupaj 7 otrok oziroma 11,7 % otrok težave pri sesanju, 

pri čemer jih je kar 8,3 % imelo večje težave, 3,3 % pa manjše. Pri enem otroku so bile 

težave posledica priraščenega jezika, kar lahko preberemo v odgovoru na vprašanje 

številka 8 (priloga 3). 

Varno sesanje in s tem oralno hranjenje zahtevata ustrezno integracijo fizičnih in 

nevrofizioloških funkcij, ki pa pri novorojenčku niso nujno zrele. To se pogosto zgodi pri 

prezgodaj rojenih otrocih, vendar so ti nato dlje časa v bolnišnični oskrbi in se za težave 

največkrat dobro poskrbi. Pri donošenih novorojenčkih so težave s sesanjem pogosto 

spregledane, po podatkih različnih raziskav pa jih izkusi kar od 25 % do 45 % 

novorojenčkov (Lau, 2015). V naši raziskavi je ta odstotek občutno manjši, kar je mogoče 

tudi posledica tega, da so starši predvsem manjše težave s sesanjem sprejeli kot nekaj 

povsem običajnega ali pa so pred porodom in torej začetkom dojenja ali hranjenja po 

steklenički o tem pridobili premalo podatkov. Za uspešno in varno sesanje je izjemnega 

pomena koordinacija med sesanjem, požiranjem in dihanjem. Zavedati se je treba, da so 

torej težave pri sesanju posledica konstantnega zorenja fizioloških funkcij (Lau, 2015). 

 

Tabela 7: Tabelarični prikaz težav pri žvečenju hrane 

Ali je imel ali ima vaš otrok težave pri žvečenju hrane? f % 

Da, ni zmogel/ne zmore dobro prežvečiti niti mehkejše hrane. 2 3,3 

Da, zmore prežvečiti mehko hrano, težave je imel/ima pri žvečenju trših 

kosov (na primer meso). 

5 8,3 

Ne, ni bilo/ni prisotnih težav pri žvečenju hrane. 53 88,3 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Težave z žvečenjem so prisotne pri 7 otrocih, kar je 11,7 % otrok, 3,3 % jih je imelo ali 

ima težave tudi z žvečenjem mehkejše hrane, preostali z žvečenjem trših kosov (tabela 

7). Pri dveh otrocih je bilo posebej izpostavljeno počasno uvajanje goste hrane. A. 

McCurtin (1997) navaja, da gre pri težavah z žvečenjem v ozadju pogosto za težave z 
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mišičnim tonusom orofacialnega področja. Pri vseh 7 otrocih, pri katerih so bile prisotne 

težave z žvečenjem, smo preverili, ali je bila motorika orofacialnega področja v času 

logopedskega pregleda ustrezna ali ne. Pri 4 otrocih (57,1 %) se je izkazalo, da je bila ta 

motena vsaj na enem izmed preverjenih področij (gibljivost ustnic, jezika in mehkega 

neba) in pri 3 je bila ugotovljena ustrezna motorika orofacialnega področja. Nobeden 

izmed teh 7 otrok pa ni imel težav na področju sesanja, pri 4 so starši poročali o težavah 

pri požiranju (tabela 8) in pri 2 o prisotnosti težav z zaletavanjem tekočine ali hrane 

(tabela 9). 

 

Tabela 8: Tabelarični prikaz težav pri požiranju 

Ali je imel ali ima vaš otrok težave pri požiranju? f % 

Da, s požiranjem je imel/ima velike težave, hrano mu še vedno pasiramo, 

sicer se mu zatika v žrelu ali sploh noče jesti. 

0 0 

Da, s požiranjem je imel/ima nekaj težav, na primer izpljune velike 

koščke. 

4 6,7 

Ne, s požiranjem ni bilo/ni prisotnih nobenih težav. 56 93,3 

SKUPAJ 60 100,0 

 

6,7 % otrok ima oziroma je imelo nekaj težav s požiranjem, noben otrok pa na tem 

področju ni imel velikih težav, kar je razvidno tudi iz tabele 8. Ker gre pri požiranju tudi 

lahko za povezavo s težavami motorike orofacialnega področja (McCurtin, 1997), smo 

preverili tudi to povezavo. Pri polovici otrok z manjšimi težavami pri požiranju (2 otroka) 

je bila prisotna tudi motena motorika orofacialnega področja, pri drugi polovici pa ne. 

Vsi 4 otroci so imeli tudi težave pri žvečenju hrane (tabela 7), nobeden ni imel težav na 

področju sesanja, pri polovici pa so prisotne tudi težave z zaletavanjem tekočine ali hrane 

(tabela 9). 

 

Tabela 9: Tabelarični prikaz težav z zaletavanjem tekočine ali hrane in pojavljanja kašlja med 

hranjenjem 

Ali je imel ali ima vaš otrok težave z zaletavanjem tekočine ali hrane, 

se med hranjenjem pojavlja kašelj? 

f % 

Da, zaletavalo se mu je in je kašljal/zaletava se mu in kašlja pogosto pri 

uživanju čvrste hrane in pijače. 

2 3,3 

Da, zaletavalo se mu je in je kašljal/zaletava se mu in kašlja samo pri 

pitju. 

0 0 

Redkokdaj ali nikoli se mu ni zaletavalo in ni kašljal/ne zaletava in ne 

kašlja. 

58 96,7 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da se je oziroma se pri 3,3 % otrok pojavlja zaletavanje tekočine, 

hrane in se med hranjenjem pojavlja kašelj. Izmed teh dveh otrok je pri enem prisotna 

tudi hripavost, kar lahko kaže tudi na težavo slabše gibljivih glasilk. Pri preostalih otrocih 
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se zaletavanje tekočine ali hrane pojavi zelo redko ali nikoli. Kašelj oziroma zaletavanje 

hrane in pijače sta znaka, da se poklopec ne spusti dovolj nizko, glasilki in ventrikularni 

gubi pa se ne stakneta in ne zaprejo dihalne poti oziroma se to dogaja z zapoznitvijo, ko 

hrana že zaide v grlo. Prek kašlja pa oseba nato očisti dihalno pot, v katero je hrana ali 

pijača zašla (Hočevar Boltežar, 2010; Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

Pri vseh zgoraj navedenih težavah sta imela težave vsaj dva otroka, vendar pa ne gre 

povsod za ista dva. Ta otroka imata težave pri žvečenju hrane in požiranju pa tudi težave 

z zaletavanjem tekočine ali hrane. Nista pa imela težav s sesanjem oziroma jih starši niso 

navedli. 

Starši so imeli možnost na vprašalnik zapisati še kar koli o hranjenju in požiranju svojega 

otroka. Odgovori so zbrani v prilogi (priloga 3). 

 

3.4.1.2 GOVORNE TEŽAVE 

Tabela 10: Tabelarični prikaz pojavljanja hripavosti 

Ali se vam zdi, da je bil oziroma je vaš otrok hripav? f % 

Da, njegov glas je vedno hripav. 0 0 

Da, njegov glas je občasno hripav (kamor ne štejemo časa, ko je otrok 

prehlajen). 

2 3,3 

Ne, otrokov glas ni hripav. 58 96,7 

SKUPAJ 60 100,0 

 

3,3 % otrok ima občasno hripav glas, ne da bi bili prehlajeni. 96,7 % otrok pa nima 

hripavega glasu (tabela 10). 

 

Tabela 11: Tabelarični prikaz težav z izgovarjavo določenih glasov 

Ali je bil oziroma je vaš otrok v obravnavi pri logopedu zaradi težav z 

izgovarjavo določenih glasov? 

f % 

Da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi odstopanja pri izgovoru več kot 

dveh glasov. 

16 26,7 

Da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi odstopanja pri izgovoru največ 

dveh glasov. 

8 13,3 

Ne, otrok zaradi težav z izgovarjavo določenih glasov ni bil/ni v 

obravnavi pri logopedu (razen preventivni pregled v zdravstvenem domu 

pri petih letih). 

36 60,0 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Skupaj je bilo 24 otrok, kar je 40,0 %, oziroma je še vedno v obravnavi pri logopedu 

zaradi težav z izgovorjavo določenih glasov (tabela 11). Od tega jih je imelo ali ima 26,7 

% odstopanja pri izgovoru več kot dveh glasov, preostali pa največ dveh glasov. Opozoriti 

moramo, da so podatki o številu glasov, zaradi katerih so bili ali so otroci v obravnavi pri 

logopedu, nekoliko neustrezni. Pri veliko otrocih se je namreč izkazalo, da je dejansko 



35 

 

stanje izreke drugačno. Te podatke pa smo pridobili prek preverjanja otrokovih govornih 

sposobnosti (tabela 14). 60,0 % otrok ni bilo v obravnavi pri logopedu in torej načelno 

takšnih težav nimajo. 

Tabela 12: Tabelarični prikaz pojava upočasnjenega govornega razvoja 

Ali je bil oziroma je vaš otrok v obravnavi pri logopedu zaradi 

upočasnjenega govornega razvoja? 

f % 

Da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi upočasnjenega govornega 

razvoja. 

6 10,0 

Ni bil obravnavan, čeprav smo opazili počasnejši razvoj kot pri vrstnikih. 3 5,0 

Otrokov govorni razvoj poteka/je potekal enako kot pri vrstnikih. 51 85,0 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Zaradi upočasnjenega govornega razvoja je bilo pri logopedu v obravnavi 10,0 % otrok, 

5,0 % staršev pa je opazilo počasnejši razvoj kot pri vrstnikih, vendar otroci niso bili 

obravnavani (tabela 12). Skupaj pa je bil upočasnjen govorni razvoj prisoten pri 9 otrocih, 

kar predstavlja 15 % vzorca. 

Zanimiva je razlika v številu otrok, ki imajo težave z izgovarjavo določenih glasov, in 

tistih, pri katerih je prisoten upočasnjen govorni razvoj. Starši so upočasnjen govorni 

razvoj prepoznali pri 9 otrocih (tabela 12), težave z izgovarjavo glasov pa kar pri 24 

otrocih (tabela 11). Ugotovimo lahko, da termin upočasnjen govorni razvoj staršem ni 

znan oziroma se pri govoru ne ukvarjajo toliko z mejniki razvoja. Po DSM-5 pa vemo, 

da se simptomi artikulacijske motnje pojavijo že v zgodnjem razvojnem obdobju; 

najpogosteje se kažejo kot upočasnjen govorni razvoj (American Psychiatric Association, 

2013). Preverili smo, pri koliko izmed 9 otrok, pri katerih so starši označili, da so opazili 

upočasnjen govorni razvoj, so označili tudi prisotnost težav z izgovarjavo določenih 

glasov. Ugotovili smo, da je bilo tako pri 7 otrocih. Pri preostalih dveh so starši obkrožili, 

da ni prisotnih težav z izgovarjavo glasov, čeprav smo jih tudi pri teh otrocih zaznali med 

preverjanjem artikulacije. Pri preverjanju je bila pri 7 otrocih ugotovljena prisotnost 

motnje artikulacije, pri 2 pa je že prišlo do korekcije napačne izgovarjave glasov. Starši 

so imeli možnost na vprašalnik zapisati še kar koli o otrokovem govoru in če jih v 

povezavi s tem kar koli skrbi. Odgovori na obe vprašanji so zbrani v prilogi (priloga 3). 

 

3.4.2 REZULTATI GLEDE NA PREVERJANJE OTROKOVIH GOVORNIH 

SPOSOBNOSTI 

3.4.2.1 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI OROFACIALNEGA PODROČJA 

Tabela 13: Tabelarični prikaz ustreznosti motorike orofacialnega področja 

Pregled motorike orofacialnega 

področja 

f % 

Ustrezna 46 76,7 

Odstopanje 14 23,3 

SKUPAJ 60 100,0 
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Po pregledu motorike orofacialnega področja smo pri 23,3 % otrok (tabela 13) ugotovili, 

da gre za odstopanje vsaj v eni izmed pregledanih, torej ali na področju gibljivosti ustnic, 

jezika ali mehkega neba. Pregled motorike orofacialnega področja smo opravili, ker 

različni avtorji poudarjajo njeno pomembnost za hranjenje, požiranje in tudi za razvoj 

govora. A. McCurtin (1997) poudarja vpliv motorike orofacialnega področja na sesanje, 

žvečenje in na požiranje, S. E. Morris (1998) in M. van Heerden (2012) pa njen vpliv na 

razvoj govora. 

 

3.4.2.2 ARTIKULACIJSKE MOTNJE 

Tabela 14: Tabelarični prikaz prisotnosti motenj artikulacije 

Prisotnost motenj 

artikulacije 

f % 

Ni prisotno 17 28,3 

Prisotno 43 71,7 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Tabela 15: Tabelarični prikaz artikulacijskih motenj glede na število motenih glasov pri 

posameznih otrocih 

Število motenih glasov f % 

0 17 28,3 

1 6 10,0 

2 4 6,7 

3 11 18,3 

4 7 11,7 

5 5 8,3 

6 6 10,0 

7 3 5,0 

8 1 1,7 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Iz tabele 14 razberemo, da samo 28,3 % otrok nima nobenih artikulacijskih motenj. Pri 

vseh preostalih otrocih so bile s testom artikulacije (Globačnik, 1999) tovrstne motnje 

zaznane. Izmed 43 otrok, pri katerih so prisotne artikulacijske motnje, jih ima 10 težave 

le pri enem ali dveh glasovih, kar 33 pa pri izgovoru treh glasov ali več. Več podatkov je 

prikazanih v tabeli 15. 

Tabela 16: Tabelarični prikaz odstopanja v artikulaciji posameznik glasov 

Glasovi f % 

M 1 1,7 

T 1 1,7 

G 4 6,7 
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V 1 1,7 

F 7 11,7 

H 2 3,3 

L 3 5,0 

C 21 35,0 

Z 20 33,3 

S 21 35,0 

R 21 35,0 

Č 19 31,7 

Ž 21 35,0 

Š 23 38,3 

 

Najpogosteje odstopa izgovor glasu /š/ (38,3 %), sledijo glasovi /ž, r, s, c/ (35,0 %), glas 

/z/ (33,3 %) in glas /č/ (31,7 %). Preostali glasovi odstopajo pri manj kot 12 % otrok. 

(tabela 16). Odstopanja navedenih glasov so pričakovano najpogostejša (Globačnik, 

1999).  

V naši raziskavi je torej odstotek artikulacijskih motenj zelo visok. Tuji avtorji namreč 

navajajo podatek, da so te prisotne pri nekje od 2,0 % do 18,0 % otrok v določeni 

populaciji (Law idr., 2000; Rabia idr., 2014). Tako visok odstotek v naši obravnavani 

populaciji je lahko posledica okolja, v katerem je bila raziskava opravljena, in slabše 

dostopnosti do logopeda. Mogoče pa je tudi to, da otroci, katerih starši niso vrnili 

vprašalnika (takšnih je bilo 50 %), nimajo nobenih artikulacijskih težav, zato tudi niso 

bili zainteresirani za sodelovanje v naši raziskavi. V primeru vrnjenih vprašalnikov bi bil 

torej odstotek artikulacijskih težav veliko nižji. 

 

3.4.2.3 GLASOVNE MOTNJE 

Tabela 17: Tabelarični prikaz kakovosti glasu glede na subjektivno perceptivno oceno 

raziskovalke (GRB-lestvica) 

Ocena glasu – GRB Ni prisotno (0) Prisotno v blagi 

obliki (1) 

Prisotno v 

srednje hudi 

obliki (2) 

SKUPAJ 

f % f % f % f % 

G – stopnja hripavosti 55 91,7 3 5,0 2 3,3 60 100,0 

R – hrapavost glasu 50 83,3 10 16,7 0 0,0 60 100,0 

B – zadihanost 58 96,7 2 3,3 0 0,0 60 100,0 

 

Vse tri patološke lastnosti glasu, torej hripavost, hrapavost in zadihanost, v veliki meri 

pri otrocih niso bile prisotne (tabela 17). Pri 5,0 % otrok je bila hripavost prisotna v blagi 

obliki in pri 3,3 % v srednje hudi obliki. Skupaj pa je hripavost prisotna pri 5 otrocih, kar 

predstavlja 8,3 % našega vzorca. Hrapavost glasu in zadihanost sta se pojavili le v blagi 

obliki, in sicer hrapavost pri 16,7 % otrok in zadihanost pri 3,3 % otrok. Nobena lastnost 

glasu se pri otrocih ni pojavila v hudi obliki. 
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3.4.3 SKUPNI REZULTATI VPRAŠALNIKA IN PREVERJANJA OTROKOVIH 

GOVORNIH SPOSOBNOSTI 

3.4.3.1 TEŽAVE PRI HRANJENJU IN/ALI POŽIRANJU 

Tabela 18: Tabelarični prikaz prisotnosti motenj hranjenja in/ali požiranja 

Prisotnost motenj 

hranjenja in/ali 

požiranja 

f % 

Ni prisotno 46 76,7 

Prisotno 14 23,3 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Glede na odgovore staršev smo vsako odstopanje pri odgovorih na vprašalniku, ki so se 

nanašali na hranjenje in požiranje (torej težave pri sesanju, žvečenju hrane, požiranju in 

pri zaletavanju), ovrednotili kot prisotnost tovrstnih motenj. Zaznanih otrok, pri katerih 

se je pojavila vsaj ena težava, je 14, kar predstavlja 23,3 % celotnega vzorca (tabela 18). 

Ta podatek se približa navajanjem, da so motnje hranjenja in požiranja prisotne pri od 25 

% do 45 % populacije (ASHA, b. d. a.; Lau, 2015).  

Rezultate 14 otrok (23,3 %), pri katerih so bile prisotne motnje hranjenja in/ali požiranja, 

smo še podrobneje pregledali. Od teh so bile pri 10 otrocih ob pregledu ugotovljene 

artikulacijske težave, kar predstavlja kar 71,4 %. Pri 6 otrocih (42,9 %) pa so glede na 

pregled prisotne tudi določene glasovne motnje. 5 od teh 14 otrok ima vse tri vrste motenj, 

kar predstavlja 35,7 % in 8,3% vseh otrok, vključenih v našo raziskavo. 

 

3.4.3.2 GLASOVNE MOTNJE 

Tabela 19: Tabelarični prikaz prisotnost glasovnih motenj 

Prisotnost glasovnih 

motenj 

f % 

Ni prisotno 45 75,0 

Prisotno 15 25,0 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Glasovne motnje so torej glede na subjektivno oceno glasu z uporabljeno lestvico GRB 

prisotne pri 15 otrocih, kar predstavlja 25,0 % celotnega vzorca (tabela 20). Podatek je 

podoben dobljenemu rezultatu raziskave na šolskih in predšolskih otrocih, ki sta jo izvedli 

E. M. Silverman in C. H. Zimmer (1975, v Hočevar Boltežar, 2010). Ugotovili sta 

namreč, da je pogostost glasovnih motenj v tej populaciji 23,2-odstotna. V naši raziskavi 

je bila hripavost ugotovljena pri 5 otrocih, kar pomeni 8,3 % vseh otrok (tabela 19). Pri 

tem so se za hripavost ujemali ugotovljeni podatki pri preverjanju otrokovih govornih 

sposobnosti in odgovori staršev na peto vprašanje v vprašalniku (tabela 10), torej pri tistih 

dveh otrocih, pri katerih so starši opazili hripavost, smo to ugotovili tudi pri preverjanju. 
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3.4.3.3 GOVORNE TEŽAVE 

Tabela 20: Tabelarični prikaz prisotnosti govornih težav 

Prisotnost govornih 

težav 

f % 

Ni prisotno 12 20,0 

Prisotno 48 80,0 

SKUPAJ 60 100,0 

 

Ugotovili smo, da so bile oziroma so še vedno prisotne določene težave v govoru 

(upočasnjen govorni razvoj, glasovne in/ali artikulacijske motnje) pri 48 otrocih (tabela 

20). Tukaj smo upoštevali odgovore staršev in tudi rezultate preverjanja otrokovih 

govornih sposobnosti. 

 

3.4.3.4 POVEZAVA MED POSAMEZNIMI PARAMETRI 

Pri povezavi med posameznimi parametri smo upoštevali podatke, pridobljene iz 

vprašalnika, in tudi prek izvedenega preverjanja otrokovih govornih sposobnosti. 

Primerjali smo otroke z in brez motenj hranjenja in/ali požiranja, z in brez upočasnjenega 

govornega razvoja, z in brez glasovnih motenj, ter z in brez artikulacijskih motenj. Za 

motnje hranjenja in/ali požiranja glejte tabelo 18, za upočasnjen govorni razvoj tabelo 12, 

za artikulacijske motnje tabelo 14, za glasovne motnje tabelo 19 in za motoriko 

orofacialnega področja tabelo 13. 

Tabela 21: Primerjava posameznih parametrov med skupino otrok z motnjami hranjenja in/ali 

požiranja ter skupino otrok brez teh motenj 

Parameter Otroci z motnjami 

hranjenja in/ali 

požiranja N = 14 

Otroci brez motenj 

hranjenja in/ali 

požiranja N = 46 

p 

Upočasnjen govorni 

razvoj 

8 1 0,000 

Artikulacijske 

motnje 

10 33 0,982 

Glasovne motnje 6 9 0,078 

Motena motorika 

orofacialnega 

področja 

4 10 0,597 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezava med motnjami 

hranjenja in/ali požiranja ter upočasnjenim govornim razvojem. To lahko pripišemo 

dejstvu, da imata hranjenje in govor kar nekaj skupnih faktorjev, med njimi tudi gibe 

govornih organov, za katere pa je znano, da se ti sprva služijo hranjenju in šele čez nekaj 

časa (tednov, mesecev) tudi govoru (Morris, 1998; van Heerden, 2012). Ker se torej ti 

gibi pri otrocih z motnjami hranjenja in/ali požiranja pojavijo oziroma dozorijo nekoliko 
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pozneje ali drugače, lahko pride do zamika ali sprememb v razvoju govora. Na tem mestu 

bi verjetno pričakovali tudi določeno povezanost med moteno motoriko orofacialnega 

področja in motnjami hranjenja in/ali požiranja, ki pa v našem primeru ni statistično 

pomembna. Razlog je verjetno v tem, da je bila motorika orofacialnega področja 

preverjena pri otrocih zdaj, večina motenj hranjenja in/ali požiranja, ki so jih navedli 

starši, pa je že izzvenela. Tudi med drugimi parametri in motnjami hranjenja in/ali 

požiranja ni statistično pomembnih razlik (tabela 21). 

 

Tabela 22: Primerjava posameznih parametrov med skupino otrok z upočasnjenim govornim 

razvojem ter skupino otrok brez njega 

Parameter Otroci z 

upočasnjenim 

govornim razvojem 

N = 9 

Otroci brez 

upočasnjenega 

govornega razvoja 

N = 51 

p 

Motnje hranjenja 

in/ali požiranja 

8 6 0,000 

Artikulacijske 

motnje 

7 36 0,659 

Glasovne motnje 2 13 0,835 

Motena motorika 

orofacialnega 

področja 

4 10 0,104 

 

Upočasnjen govorni razvoj je statistično pomembno povezan z motnjami hranjenja in/ali 

požiranja, z drugimi parametri pa ni statistično pomembne povezave (tabela 22). 

Zanimivo je, da se upočasnjen govorni razvoj ne povezuje pomembno z artikulacijskimi 

motnjami, kar bi mogoče pričakovali, vendar je artikulacijskih motenj veliko več in o njih 

smo podatke pridobili prek preverjanja otrokovih govornih sposobnosti. Podatek o 

upočasnjenem govornem razvoju pa je bil pridobljen le od staršev, ki niso strokovnjaki 

na tem področju; verjetno v veliki večini odstopanja v govornem razvoju pri otroku težje 

zaznajo. 

 

Tabela 23: Primerjava posameznih parametrov med skupino otrok z glasovnimi motnjami ter 

skupino otrok brez teh motenj 

Parameter Otroci z glasovnimi 

motnjami N = 15 

Otroci brez 

glasovnih motenj    

N = 45 

p 

Motenje hranjenja 

in/ali požiranja 

6 8 0,078 

Artikulacijske 

motnje 

11 32 0,869 
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Upočasnjen govorni 

razvoj 

2 7 0,835 

Motena motorika 

orofacialnega 

področja 

5 9 0,290 

 

Med glasovnimi motnjami in drugimi parametri ni statistično pomembnih povezav (tabela 

23). Pričakovali smo, da bo prisotna statistično pomembna povezava med glasovnimi in 

artikulacijskimi motnjami. Zaradi artikulacijskih motenj namreč otroci pogosteje 

ponavljajo že izrečene besede in jih izgovarjajo glasneje, saj si želijo biti razumljeni pri 

drugih osebah. Vse to pa predstavlja dodatno obremenitev glasilk in tako lahko tudi večje 

tveganje za glasovne motnje, vendar pa se je v našem vzorcu izkazalo, da povezava med 

glasovnimi in artikulacijskimi motnjami ni statistično pomembna – mogoče zaradi 

premajhnega vzorca. 

 

Tabela 24: Primerjava posameznih parametrov med skupino otrok z artikulacijskimi motnjami 

ter skupino otrok brez teh motenj 

Parameter Otroci z 

artikulacijskimi 

motnjami N = 43 

Otroci brez 

artikulacijskih 

motenj N = 17 

p 

Motenje hranjenja 

in/ali požiranja 

10 4 0,982 

Upočasnjen govorni 

razvoj 

7 2 0,659 

Glasovne motnje 11 4 0,869 

Motena motorika 

orofacialnega 

področja 

12 2 0,183 

 

Za artikulacijske motnje smo pričakovali statistično pomembne povezave pravzaprav z 

vsemi drugimi parametri, vendar pa v naši raziskavi nikjer ni statistično pomembnih 

povezav (tabela 24). Tako niso povezane niti artikulacijske motnje in motena motorika 

orofacialnega področja. Lahko torej sklepamo, da je večja težava v načrtovanju in izvedbi 

ustreznih gibov za posamezen glas oziroma glasove, kot pa da bi bila motena celotna 

motorika. 
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3.4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Pri vrednotenju hipotez smo upoštevali podatke, pridobljene prek vprašalnika, in tudi 

tiste, ki smo jih pridobili s preverjanjem otrokovih govornih sposobnosti. 

H 1: ČETRTINA VSEH VKLJUČENIH OTROK IMA OZIROMA JE IMELA MOTNJE 

HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA. 

V našem vzorcu so bile oziroma so motnje hranjenja in/ali požiranja prisotne pri 23,3 % 

otrok (tabela 18). Ta je torej nekoliko nižji kot 25 %, ki ga po različnih raziskavah navaja 

ASHA (b. d. b.), vseeno pa razlika ni tako velika. Zavedati se je treba, da smo vzorec 

zajeli v običajnem vrtcu, kar predstavlja določeno pozitivno selekcijo. Tako so bili 

namreč iz vzorca izključeni otroci z različnimi razvojno-nevrološkimi težavami, tudi 

prezgodaj rojeni otroci. Če bi vzorec zajeli bolj naključno, bi bil odstotek motenj 

hranjenja in/ali požiranja verjetno višji. Prav tako so bili v vzorec vključeni otroci od 4,0 

do 6,0 leta starosti. Če bi vključili mlajše otroke, na primer že pri drugem letu starosti, bi 

bilo prav tako verjetno prisotnih več težav na področju hranjenja in/ali požiranja, saj bi 

se tudi starši bolj spomnili teh težav. Ne moremo tudi predvidevati, koliko težav so imeli 

otroci, ki se niso odzvali povabilu k sodelovanju v raziskavi. 

H 1 ovržemo. 

 

H 2: VSAJ 40 % OTROK, KI IMAJO GOVORNE TEŽAVE, IMA ALI JE IMELO 

HKRATI TUDI MOTNJE HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA. 

Tabela 25: Tabelarični prikaz govornih težav in motenj hranjenja in/ali požiranja 

Govorne težave in motnje 

hranjenja in/ali požiranja 

Govorne težave   

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Motnje hranjenja in/ali 

požiranja 

Ne 10 

16,7 % 

36 

60,0 % 

46 

76,7 % 

Da 2 

3,3 % 

12 

20,0 % 

14 

23,3 % 

SKUPAJ 12 

20,0 % 

48 

80,0 % 

60 

100,0 % 

 

V tabeli 25 lahko vidimo, da je otrok, pri katerih so prisotne težave v govoru in motnje 

hranjenja in/ali požiranja, 20,0 %. Pomembno je poudariti, da smo pri govornih težavah 

upoštevali skupne rezultate glede na vprašalnik in glede na opravljen preizkus govora 

(tabela 20). K. Malas idr. (2017) so ugotovili, da je imelo 48 % otrok z govornimi 

težavami tudi motnje hranjenja in požiranja. Pri nas je ta odstotek za več kot polovico 

nižji. Razlog je verjetno v tem, da je bila naša raziskava narejena pri otrocih v običajnem 

vrtcu in ne le specifično pri otrocih, ki imajo težave v razvoju govora. Pri teh 12 otrocih, 

pri katerih sta prisotni obe težavi, pa lahko sklepamo, da je vzrok že v prenatalnem 



43 

 

obdobju ali ob porodu, kar je torej vplivalo na to, da se funkcija hranjenja in požiranja ter 

razvoj govora še ni razvila v celoti. 

H 2 ovržemo. 

 

H 3: ZA OTROKE, KI IMAJO TEŽAVE V GOVORU, JE TRIKRAT VERJETNEJE, DA 

SO IMELI ALI IMAJO MOTNJE HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA. 

Izračun verjetnosti je pokazal, da je za otroke s težavami v govoru (pri 95-odstotnem 

intervalu zaupanja) 1,667-krat večja verjetnost, da je bila ali je še vedno prisotna kakršna 

koli motnja hranjenja in/ali požiranja. V izračun smo vključili vse otroke, pri katerih so 

bile zaznane govorne težave (tabela 20). Za motnje hranjenja in/ali požiranja pa smo 

upoštevali podatke iz tabele 18. 

Hipotezo smo postavili glede na ugotovitve raziskave K. Malas idr. (2017), vendar pa so 

bili v tej raziskavi vključeni samo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, tako da je 

vzrok za manjšo verjetnost pojavljanja motenj hranjenja in požiranja v naši raziskavi 

verjetno v tem. Prav tako so se K. Malas idr. (2017) zanašali na medicinsko 

dokumentacijo otrok, mi pa na to, kar so nam v vprašalniku zaupali starši sami. 

H 3 ovržemo. 

 

H 4: NA PODROČJU MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA SO SE OZIROMA SE 

PRI OTROCIH NAJPOGOSTEJE POJAVLJAJO TEŽAVE PRI POŽIRANJU. 

Tabela 26: Tabelarični prikaz motenj hranjenja in požiranja 

Motnje hranjenja in požiranja f % 

Težave pri sesanju 7 11,7 

Težave pri žvečenju hrane 7 11,7 

Težave pri požiranju 4 6,7 

Težave z zaletavanjem tekočine ali 

hrane in pojavljanje kašlja med 

hranjenjem 

2 3,3 

Hripavost 2 3,3 

 

Na področju motenj hranjenja in požiranja so bile v naši raziskavi najpogosteje prisotne 

težave pri žvečenju hrane in težave pri sesanju (11,7 %), s 6,7 % sledijo težave pri 

požiranju (tabela 26). V drugih raziskavah (Malas idr., 2015; Malas idr., 2017) navajajo, 

da se najpogosteje pojavljajo težave pri prenosu hrane. Večina raziskav pa pogostosti 

posameznih težav na področju hranjenja in požiranja ne zaznava, ampak navaja le celoten 

odstotek prevalence. Razlog v večji pogostosti težav pri žvečenju hrane in težav pri 

sesanju je lahko v tem, da so te težave večkrat vidnejše kot pa same težave pri požiranju. 

Glede na to, da smo o tem spraševali starše, ki niso strokovnjaki na področju opazovanja 
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in ocenjevanja hranjenja, menimo, da je to najverjetnejši razlog drugačnih rezultatov, kot 

smo jih pričakovali. 

H 4 ovržemo. 

 

H 5: MED TEŽAVAMI NA PODROČJU GOVORA SE NAJPOGOSTEJE POJAVLJAJO 

ARTIKULACIJSKE MOTNJE. 

Tabela 27: Tabelarični prikaz težav na področju govora 

Težave na področju govora f % 

Upočasnjen govorni razvoj 9 15,0 

Artikulacijske motnje – odgovori 

staršev 

24 40,0 

Artikulacijske motnje – glede na 

preverjanje 

43 71,7 

Glasovne motnje 15 25,0 

 

V tabeli 27 razberemo, da se pri otrocih najpogosteje pojavljajo artikulacijske motnje. Sta 

si pa podatka, pridobljena od staršev in s preverjanjem otrokovih govornih sposobnosti, 

med seboj zelo različna. 40,0 % staršev je navedlo, da je otrok imel ali ima artikulacijske 

motnje (tabela 11), medtem ko so bile te pri preverjanju ugotovljene pri 71,7 % otrok 

(tabela 14). Ta podatek kaže na slabše zavedanje staršev o otrokovem govornem razvoju. 

Po pogostosti so sledile glasovne motnje (25,0 %) (tabela 19), najmanj pa je bilo 

prisotnega upočasnjenega govornega razvoja (tabela 12). Pri tem podatku pa moramo 

znova upoštevati dejstvo, da smo se zanašali na odgovore staršev v vprašalniku, starši pa 

niso strokovnjaki na področju govora in komunikacije, torej je bil lahko upočasnjen 

govorni razvoj prisoten pri več otrocih. 

H 5 potrdimo. 

 

H 6: ARTIKULACIJSKE MOTNJE SE POJAVLJAJO POGOSTEJE PRI TISTIH 

OTROCIH, KI SO IMELI ALI ŠE IMAJO MOTNJE HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA, 

KOT PRI OTROCIH BREZ TEH TEŽAV. 

Tabela 28: Tabelarični prikaz artikulacijskih motenj in motenj hranjenja in/ali požiranja 

Artikulacijske motnje in motnje 

hranjenja in/ali požiranja 

Artikulacijske 

motnje 

 

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Motnje hranjenja in/ali 

požiranja 

Ne 13 

21,7 % 

33 

55,0 % 

46 

76,7 % 

Da 4 

6,7 % 

10 

16,7 % 

14 

23,3 % 
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SKUPAJ 17 

28,3 % 

43 

71,7 % 

60 

100,0 % 

 

Fisherjev natančni test pokaže p = 1,000, torej povezava ni statistično pomembna. 

Za artikulacijske motnje smo upoštevali podatke iz tabele 14 (pridobljene prek 

preverjanja otrokovih govornih sposobnosti) in za motnje hranjenja in/ali požiranja 

podatke iz tabele 18. Glede na to, da pri hranjenju, požiranju in pri artikulaciji sodelujejo 

iste strukture in te oživčujejo isti živci (Hixon idr., 2008; Hočevar Boltežar, 2010), smo 

želeli ugotoviti tudi povezavo med motnjami hranjenja in požiranja ter artikulacijskimi 

motnjami. V tabeli 28 razberemo, da med otroki z motnjami hranjenja in požiranja 

prevladujejo otroci, ki imajo tudi artikulacijske težave (16,7 %), vseeno pa povezava ni 

statistično pomembna. D. Žnidarič (2003) je v svoji raziskavi ugotovila, da so bile pri 25 

% otrok s specifično motnjo artikulacije prisotne težave s sesanjem, hranjenjem in s 

spanjem. Naša raziskava je sicer dala nekoliko nižji odstotek, vendar smo raziskovali 

pogostost v splošni populaciji in ne le pri otrocih z motnjami govorno-jezikovne 

komunikacije. 

H 6 ovržemo. 

 

H 7: HRIPAVOST SE POGOSTEJE POJAVLJA PRI OTROCIH Z 

ARTIKULACIJSKIMI MOTNJAMI KOT PRI OTROCIH BREZ TEH MOTENJ. 

Tabela 29: Tabelarični prikaz hripavosti in artikulacijskih motenj 

Hripavost in artikulacijske 

motnje 

Hripavost  

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Artikulacijske motnje 

Ne 16 

26,7 % 

1 

1,7 % 

17 

28,3 % 

Da 39 

3,3 % 

4 

6,7 % 

43 

71,7 % 

SKUPAJ 55 

91,7 % 

5 

8,3 % 

60 

100,0 % 

 

Fisherjev natančni test pokaže p = 1,000, torej povezava ni statistično pomembna. 

Za hripavost smo upoštevali podatke iz tabele 17, za artikulacijske motnje pa iz tabele 14 

(podatki, pridobljeni prek preverjanja otrokovih govornih sposobnosti). Hripavost pri 

otrocih je najpogosteje posledica funkcionalne disfonije (Hočevar Boltežar, 2010). Ker 

so otroci, ki imajo artikulacijske motnje, pogosto nerazumljivi in morajo ponovno ali celo 

glasneje ponoviti že povedano, pa se s tem lahko stanje hripavosti še dodatno slabša. 4 

(6,7 %) otroci, pri katerih je prisotna hripavost, imajo tudi artikulacijske motnje, 1 (1,7 

%) otrok pa ne (tabela 29). Ti podatki vseeno kažejo na to, da je hripavost pogostejša pri 

otrocih z artikulacijskimi motnjami, čeprav povezava ni statistično pomembna. 
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Če pogledamo rezultate glede na artikulacijske motnje in celotno oceno kakovosti glasu 

z GRB-lestvico (tabela 19), pa so artikulacijske motnje in določeno odstopanje v 

kakovosti glasu prisotni pri 11 otrocih (18,3 %), odstopanje v kakovosti glasu brez 

prisotnosti artikulacijskih motenj pa pri 4 otrocih (6,7 %). Povezava tudi tu ni statistično 

pomembna. Na rezultat vplivata velikost našega vzorca in število hripavih otrok v njem. 

Če bi zajeli večji vzorec otrok, bi bili mogoče rezultati drugačni. 

H 7 ovržemo. 

 

H 8: MOTENOST MOTORIKE OROFACIALNEGA PODROČJA SE POGOSTEJE 

POJAVLJA PRI OTROCIH Z MOTNJAMI HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA KOT PRI 

OTROCIH BREZ TEH MOTENJ. 

Tabela 30: Tabelarični prikaz motenosti motorike orofacialnega področja in motenj hranjenja 

in/ali požiranja 

Motena motorika orofacialnega 

področja in motnje hranjenja 

in/ali požiranja 

Motena 

motorika 

orofacialnega 

področja 

 

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Motnje hranjenja in/ali 

požiranja 

Ne 36 

60,0 % 

10 

16,7 % 

46 

76,7 % 

Da 10 

16,7 % 

4 

6,7 % 

14 

23,3 % 

SKUPAJ 46 

76,7 % 

14 

23,3 % 

60 

100,0 % 

 

Fisherjev natančni test pokaže p = 0,720, torej povezava ni statistično pomembna. 

Motena motorika orofacialnega področja (tabela 13) se je pravzaprav pogosteje pojavljala 

med otroki, ki niso imeli motenj hranjenja in požiranja (tabela 30). Vseeno pa je treba 

poudariti, da smo podatke o motnjah hranjenja in požiranja pridobili le od staršev in ne 

prek medicinske dokumentacije (tabela 18). Za izboljšanje motorike orofacialnega 

področja se pogosto uporabljajo oralnomotorične vaje. Te se v praksi večkrat uporabljajo 

izolirano in najverjetneje nimajo večjih pozitivnih učinkov. R. Martin, Goodyear, Gati in 

Menon (2001) so namreč ugotovili, da pri aktivaciji nutritivnega in nenutritivnega 

požiranja sodelujejo različna območja v možganih. C. Manno idr. (2005) poudarjajo, da 

so tehnike oralne stimulacije sredstvo na poti do cilja, ki je torej normalno hranjenje. 

Pomembno pa je, da k vajam dodamo hrano, saj se bo otrok le tako ustrezno naučil 

hranjenja. Večina že opravljenih študij kaže na učinkovitost tehnik oralne stimulacije pri 

otrocih z visokim tveganjem, na primer nedonošenčki, in otrocih z nevromotoričnimi 

težavami, na primer cerebralna paraliza. 
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J. Arvedson, H. Clark, C. Lazarus, T. Schooling in T. Frymark (2010) so na podlagi 

sistematičnega pregleda člankov v povezavi z dokazi vpliva oralnomotoričnih vaj na 

požiranje ugotovile, da je dokazov o njihovem pozitivnem vplivu preprosto premalo. 

Nekatere raziskave sicer kažejo na pozitiven vpliv, spet druge pa ne. Pomembno se je tudi 

zavedati, da je velika variabilnost v pristopih k terapiji uporabe teh vaj in da so si tako 

rezultati seveda zelo različni. 

H 8 ovržemo. 

 

H 9: MOTENOST MOTORIKE OROFACIALNEGA PODROČJA SE POGOSTEJE 

POJAVLJA PRI OTROCIH Z ARTIKULACIJSKIMI MOTNJAMI KOT PRI OTROCIH 

BREZ TEH MOTENJ. 

Tabela 31: Tabelarični prikaz motenosti motorike orofacialnega področja in artikulacijskih 

motenj 

Motena motorika orofacialnega 

področja in artikulacijske motnje 

Motena 

motorika 

orofacialnega 

področja 

 

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Artikulacijske motnje 

Ne 15 

25,0 % 

2 

3,3 % 

17 

76,7 % 

Da 31 

51,7 % 

12 

20,0 % 

43 

71,7 % 

SKUPAJ 46 

76,7 % 

14 

23,3 % 

60 

100,0 % 

 

Fisherjev natančni test pokaže p = 0,310, torej povezava ni statistično pomembna. 

Ugotovili smo, da se motena motorika orofacialnega področja (tabela 13) ne pojavlja 

pogosteje pri otrocih z artikulacijskimi motnjami (tabela 14). Res pa je, da je bilo med 

otroki, ki nimajo artikulacijskih motenj, le malo tistih z moteno motoriko orofacialnega 

področja (tabela 31). S tem pa se navezujemo tudi na prepričanje veliko logopedov, da 

lahko z vajami oralne motorike bistveno vplivamo na izboljšanje artikulacije. Lof (2009) 

namreč poudarja, da z vajami za oralno motoriko ne izboljšujemo govora, saj vsi oralni 

gibi niso relevantni za produkcijo govora. Prav tako, če se naučimo le delov giba, 

potrebnega za na primer govor, to ne bo učinkovito, ampak lahko celo zmanjša možnost 

učenja. Vaje za moč artikulacijskih organov niso smiselne, saj je potrebna artikulacijska 

moč zelo majhna. Iste strukture, ki so torej vključene v govor in druge aktivnosti (na 

primer: hranjenje, požiranje, sesanje, dihanje in tako naprej), funkcionirajo drugače glede 

na nalogo in vsaka naloga je pod nadzorom drugih delov v možganih. Čeprav so pri 

govoru in drugih nalogah vključene približno iste možganske strukture, pa te 

funkcionirajo drugače, ko gre za govor in ko gre za kaj drugega. 
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R. J. McCauley, E. Strand, Lof, T. Schooling in T. Frymark (2009) so pregledovali članke, 

v katerih bi našli z dokazi podprte vplive oralnomotoričnih vaj na govor. Kot največji 

problem vseh obstoječih študij izpostavljajo izjemno majhno število študij, uporabo 

različnih tehnik oralnomotoričnih vaj in torej veliko težavo primerjanja le teh med seboj, 

primerjavo vaj med seboj in ne samo oralnomotorične vaje in neke tradicionalne pristope 

k določenim težavam. Na tem mestu ugotavljamo, da je premalo dokazov o učinkovitosti 

oziroma neučinkovitosti oralnomotoričnih vaj kot terapija za katero koli obliko govornih 

težav. 

H 9 ovržemo. 

 

H 10: MOTENOST MOTORIKE OROFACIALNEGA PODROČJA SE POGOSTEJE 

POJAVLJA PRI HRIPAVIH OTROCIH KOT PRI OTROCIH Z ZDRAVIM GLASOM. 

Tabela 32: Tabelarični prikaz motenosti motorike orofacialnega področja in hripavosti 

Motena motorika orofacialnega 

področja in hripavost 

Hripavost  

SKUPAJ 

Ne Da 

 

Motena motorika 

orofacialnega področja 

Ne 43 

71,7 % 

3 

5,0 % 

46 

76,7 % 

Da 12 

20,0 % 

2 

3,3 % 

14 

23,3 % 

SKUPAJ 55 

91,7 % 

5 

8,3 % 

60 

100,0 % 

 

Fisherjev natančni test pokaže p = 0,582, torej povezava ni statistično pomembna 

Motorika orofacialnega področja (tabela 13) je motena pri 3,3 % otrok, pri katerih je bila 

ugotovljena tudi hripavost (tabela 17), pri 5,0 % otrok pa je prisotna hripavost, vendar je 

motorika orofacialnega področja ustrezna (tabela 32). Kadar gre pri otrocih za hripavost, 

je njen vzrok najpogosteje funkcionalna disfonija, torej pri pregledu ni najdenega nekega 

organskega vzroka. Pri nastanku glasu sodelujejo dihalne in grlne mišice pa tudi mišice, 

udeležene pri artikulaciji. Osebe s funkcionalno disfonijo največkrat preveč napenjajo 

mišice – grlne mišice, vendar pa pogosto tudi artikulacijske mišice (Hočevar Boltežar, 

2010). Hripavost bi bila torej tako lahko povezana z motoriko orofacialnega področja, saj 

povsod sodelujejo enake mišice, čeprav se v naši raziskavi to ni izkazalo. Vzrok za to je 

lahko velikost vzorca, saj je v njem sorazmerno malo otrok z glasovnimi motnjami. 

Če pogledamo celotno oceno kakovosti glasu (tabela 19) in ustreznost motorike 

orofacialnega področja, ugotovimo, da je sta obe moteni pri 5 otrocih (8,3 %). Pri 10 

otrocih (16,7 %) pa je prisotno odstopanje na področju kakovosti glasu, motorika 

orofacialnega področja pa je ustrezna. 

H 10 ovržemo. 
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H 11: POGOSTOST POJAVLJANJA MOTENJ HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA SE 

MED SPOLOMA NE RAZLIKUJE. 

Tabela 33: Tabelarični prikaz motenj hranjenja in/ali požiranja glede na spol 

 Spol  

SKUPAJ 

Dečki Deklice 

 

Motnje hranjenja in/ali 

požiranja 

Ne 20 

33,3 % 

26 

43,3 % 

46 

76,7 % 

Da 8 

13,3 % 

6 

10,0 % 

14 

23,3 % 

SKUPAJ 28 

46,7 % 

34 

53,3 % 

60 

100,0 % 

 

Opazovali smo povezavo med motnjami hranjenja in/ali požiranja in spolom, χ2 (1) = 

0,805, p = 0,370, kar pomeni, da povezava ni statistično pomembna. 

Iz tabele 33 razberemo, da so motnje hranjenja in/ali požiranja (tabela 18) pri dečkih 

nekoliko pogostejše, vendar je razlika le 3,3 %, kar predstavlja dva otroka. Tudi v 

literaturi nismo zasledili nobenih podatkov o razlikah med spoloma na področju motenj 

hranjenja in/ali požiranja. Na hranjenje in požiranje namreč bolj vplivajo prenatalni 

razvoj, prisotnost refleksov, anatomija struktur in prisotnost določenih motenj.  

H 11 potrdimo. 

 

H 12: GOVORNE TEŽAVE IN GLASOVNE MOTNJE SE POGOSTEJE POJAVLJAJO 

PRI DEČKIH KOT DEKLICAH. 

Tabela 34: Tabelarični prikaz govornih težav glede na spol 

 Spol  

SKUPAJ 

Moški Ženski 

 

Govorne težave 

Ne 6 

10,0 % 

6 

10,0 % 

12 

20,0 % 

Da 22 

36,7 % 

26 

43,3 % 

48 

80,0 % 

SKUPAJ 28 

46,7 % 

34 

53,3 % 

60 

100,0 % 

 

Opazovali smo povezavo med govornimi težavami in spolom, χ2 (1) = 067, p = 0,796, kar 

pomeni, da razlika med spoloma ni statistično pomembna. Pri govornih težavah smo 
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upoštevali podatke iz tabele 20, kjer upoštevamo upočasnjen govorni razvoj, glasovne 

in/ali artikulacijske motnje. 

L. Marjanovič Umek idr. (2006) po različnih avtorjih navajajo, da je otrokov spol zelo 

pomemben dejavnik njegovega razvoja. Deklice namreč glede na raziskave hitreje 

razvijejo govor, pravilneje izgovarjajo besede in imajo širši besednjak. Tudi ASHA (b. d. 

b.) navaja, da podatki, ki so na voljo, kažejo na to, da je prevalenca motenj v razvoju 

govora med dečki nekoliko višja kot med deklicami. Opravljena raziskava pa je dala 

podatke, da so težave v govoru nekoliko pogostejše med deklicami, vendar za samo 6,6 

% višje kot pri dečkih (tabela 34). Razlog je verjetno predvsem v manjšem vzorcu. 

Tabela 35: Tabelarični prikaz glasovnih motenj glede na spol 

 Spol  

SKUPAJ 

Moški Ženski 

 

Glasovne motnje 

Ne 22 

36,7 % 

23 

38,3 % 

45 

75,0 % 

Da 6 

10,0 % 

9 

15,0 % 

15 

25,0 % 

SKUPAJ 28 

46,7 % 

34 

53,3 % 

60 

100,0 % 

 

Opazovali smo povezavo med glasovnimi motnjami in spolom, χ2 (1) = 0,357, p = 0,550, 

kar pomeni, da povezava ni statistično pomembna. 

Angelillo idr. (2008) so raziskovali, koliko otrok v starosti od dveh do šestnajst let je bilo 

v petih letih obravnavanih na njihovem oddelku za fonologijo. Zanimiva je ugotovitev, 

da pri odraslih med tistimi, ki imajo disfonijo, prevladujejo ženske (kar 77 % pacientov), 

pri otrocih pa moški (57 % pacientov). I. Hočevar Boltežar (2010) navaja, da je verjetno 

razlog v tem, da dečke zaradi genetske nagnjenosti pogosteje prizadenejo respiratorni 

infekti. Prav tako so dečki navadno glasnejši in več kričijo kot deklice. V naši raziskavi 

pa so med otroki z glasovnimi motnjami s 60,0 % (15,0 % celotnega vzorca) prevladovale 

ženske (tabela 35), vendar pa razlika med spoloma ni statistično pomembna. 

H 12 ovržemo. 
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H 13: MOTNJE HRANJENJA IN/ALI POŽIRANJA SE POJAVLJAJO NEODVISNO OD 

STAROSTI OTROK. 

Tabela 36: Tabelarični prikaz motenj hranjenja in/ali požiranja glede na starostne skupine 

 Starost  

SKUPAJ 

48–54 

m. 

55–60 

m. 

61–66 

m. 

67–72 

m. 

 

Motnje hranjenja 

in/ali požiranja 

Ne 7 

11,7 % 

9 

15,0 % 

21 

35,0 % 

9 

15,0 % 

46 

76,7 % 

Da 5 

8,3 % 

1 

1,7 % 

7 

11,7 % 

1 

1,7 % 

14 

23,3 % 

SKUPAJ 12 

20 % 

10 

16,7 % 

28 

46,7 % 

10 

16,7 % 

60 

100,0 % 

 

V tabeli 36 lahko opazimo, da je pri otrocih, pri katerih so prisotne motnje hranjenja in/ali 

požiranja (tabela 18), najpogosteje zastopana skupina otrok, starih 61–66 mesecev. Ti 

predstavljajo kar polovico vseh otrok, pri katerih so tovrstne motnje prisotne. Sledi 

skupina otrok, starih 48–54 mesecev (8,3 %). V preostalih dveh skupinah pa je v vsaki le 

en otrok, ki ima motnje hranjenja in/ali požiranja. 

V skupini otrok z motnjami hranjenja in požiranja je bila srednja starost 59,79 meseca, 

standardni odklon pa 7,224. V skupini otrok brez motenj hranjenja in požiranja je bila 

srednja starost 61,91 meseca, standardni odklon pa 6,313. Ugotovili smo, da povezava 

med prisotnostjo motenj hranjenja in požiranja ter starostjo otrok ni statistično pomembna 

oziroma se skupini po starosti ne razlikujeta signifikantno (t = 1,068, g = 58, p = 0,290). 

Ker so bili v vzorcu zajeti otroci, stari od 4,0 do 6,0 leta, smo to pričakovali, saj se razvoj 

hranjenja in požiranja do nekje 4. leta starosti dejansko konča. Motnje hranjenja in/ali 

požiranja, ki so jih navajali starši, so se tako v večini primerov pojavljale že pred doseženo 

starostjo štirih let.  

H 13 potrdimo. 

 

H 14: GOVORNE TEŽAVE IN GLASOVNE MOTNJE SE POGOSTEJE POJAVLJAJO 

PRI MLAJŠIH OTROCIH. 

Tabela 37: Tabelarični prikaz govornih težav glede na starostne skupine 

 Starost  

SKUPAJ 

48–54 

m. 

55–60 

m. 

61–66 

m. 

67–72 

m. 

 

Govorne težave  

Ne 0 

 0,0 % 

1 

1,7 % 

7 

11,7 % 

4 

6,7 % 

12 

20,0 % 

Da 12 9 21 6 48 
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20 % 15,0 % 35,0 % 10,0 % 80,0 % 

SKUPAJ 12 

20 % 

10 

16,7 % 

28 

46,7 % 

10 

16,7 % 

60 

100,0 % 

 

V tabeli 37 prikazani podatki o govornih težavah se navezujejo na tabelo 20, ki upošteva 

upočasnjen govorni razvoj, glasovne in/ali artikulacijske motnje. Dobljeni podatki so 

podobni podatkom, ki jih v svojem diplomskem delu navaja M. Muznik (2012), in sicer 

je prisotnost govornih težav pri najmlajši skupini otrok kar pogosta (20,0 %), nato pa 

nekoliko pade. Med 61. in 66. mesecem starosti številka kar občutno naraste in 35,0 % 

otrok ima določene govorne težave, kar je mogoče tudi posledica tega, da v tem času 

mlečni zobje večini otrok začnejo izpadati; tako so torej posebej s tem povezane 

artikulacijske motnje pogostejše (Kržišnik, 2014). Pri najstarejših otrocih, ki so bili 

vključeni v raziskavo, pa je odstotek govornih težav le še 10,0 %. Otroci namreč z 

razvojem pridobijo pravilen izgovor vedno več glasov (Globačnik, 1999; Listen Learn 

and Talk – Enotna razvojna lestvica, 2005). Prav tako imajo po 61. mesecu starosti, torej 

5,1 leta, starši že podatek o otrokovem razvoju govora, saj so se udeležili logopedskega 

pregleda v sklopu sistematičnega pregleda. Tako lahko sklepamo, da po tej starosti več 

otrok obiskuje logopedske obravnave in da se govor tudi zaradi tega izboljša. 

V skupini otrok z govornimi težavami je bila srednja starost 60,48 meseca, standardni 

odklon pa 6,763. V skupini otrok brez govornih težav je bila srednja starost 65,17 meseca, 

standardni odklon pa 3,810. Ugotovili smo, da je povezava med starostjo otrok in 

prisotnostjo kakršnih koli govornih težav statistično pomembna (t = 3,188, g = 30,701,     

p = 0,003). 

Tabela 38: Tabelarični prikaz glasovnih motenj glede na starostne skupine 

 Starost  

SKUPAJ 

48–54 

m. 

55–60 

m. 

61–66 

m. 

67–72 

m. 

 

Glasovne motnje 

Ne 9 

15,0 % 

8 

13,3 % 

22 

36,7 % 

6 

10,0 % 

45 

75,0 % 

Da 3 

5,0 % 

2 

3,3 % 

6 

10,0 % 

4 

6,7 % 

15 

25,0 % 

SKUPAJ 12 

20 % 

10 

16, 7% 

28 

46,7 % 

10 

16,7 % 

60 

100,0 % 

 

Največ glasovnih motenj (tabela 19) se pojavlja v starostni skupini od 61 do 66 mesecev 

(tabela 38). Glede na to, da postane zgradba glasilke podobna odrasli šele med tretjim in 

četrtim letom starosti ter da so respiratorne okužbe pogostejše pri majhnih otrocih 

(Hočevar Boltežar, 2010), bi večjo pogostost glasovnih motenj pričakovali v prvi 

starostni skupini otrok. Vzrok, da to ni tako, je mogoče v tem, da so otroci med 5,1 in 5,6 

letom starosti (tretja starostna skupina) v vrtcu nekoliko glasnejši, so tudi gibalno 

spretnejši in se zato pogosto že udeležujejo raznih športov, pri katerih veliko kričijo. 
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V skupini otrok z glasovno motnjo je bila srednja starost 62,60 meseca, standardni odklon 

pa 7,308. V skupini otrok brez glasovnih motenj je bila srednja starost 61,02 meseca, 

standardni odklon pa 6,298. Ugotovili smo, da povezava med starostjo otrok in 

prisotnostjo glasovnih motenj ni statistično pomembna (t = 0,807, g = 58, p = 0,423). 

H 14 delno potrdimo. 
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3.4.5 PREGLED HIPOTEZ 

Tabela 39: Tabelarični pregled hipotez 

ŠT. HIPOTEZA POTRDITEV 

1 Četrtina vseh vključenih otrok ima oziroma je imela motnje 

hranjenja in/ali požiranja.  

NE 

2 Vsaj 40 % otrok, ki imajo govorne težave, ima ali je imelo hkrati 

tudi motnje hranjenja in/ali požiranja. 

NE 

3 Za otroke, ki imajo težave v govoru, je trikrat verjetneje, da so 

imeli ali imajo motnje hranjenja in/ali požiranja. 

NE 

4 Na področju motenj hranjenja in požiranja so se oziroma se pri 

otrocih najpogosteje pojavljajo težave pri požiranju. 

NE 

5 Med težavami na področju govora se najpogosteje pojavljajo 

artikulacijske motnje. 

DA 

6 Artikulacijske motnje se pojavljajo pogosteje pri tistih otrocih, 

ki so imeli ali še imajo motnje hranjenja in/ali požiranja, kot pri 

otrocih brez teh težav. 

NE 

7 Hripavost se pogosteje pojavlja pri otrocih z artikulacijskimi 

motnjami kot pri otrocih brez njih. 

NE 

8 Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje 

pojavlja pri otrocih z motnjami hranjenja in/ali požiranja kot pri 

otrocih brez teh motenj. 

NE 

9 Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje 

pojavlja pri otrocih z artikulacijskimi motnjami kot pri otrocih 

brez teh težav. 

NE 

10 Motenost motorike orofacialnega področja se pogosteje 

pojavlja pri hripavih otrocih kot pri otrocih z zdravim glasom. 

NE 

11 Pogostost pojavljanja motenj hranjenja in/ali požiranja se med 

spoloma ne razlikuje. 

DA 

12 Govorne težave in glasovne motnje se pogosteje pojavljajo pri 

dečkih kot deklicah. 

NE 

13 Motnje hranjenja in/ali požiranja se pojavljajo neodvisno od 

starosti otrok. 

DA 

14 Govorne težave in glasovne motnje se pogosteje pojavljajo pri 

mlajših otrocih. 

DELNO 
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4 SKLEP 

Hranjenje je prvi fiziološki proces, ki se ga mora novorojenček naučiti. Težave na tem 

področju vplivajo na njegovo rast in razvoj, torej na preživetje. V naši raziskavi smo 

ugotovili, da je imelo 23,3 % vključenih otrok določene motnje hranjenja in/ali požiranja, 

ki po pogostosti niso odvisne od spola ali starosti. Ta odstotek je bil sicer nekoliko nižji 

od pričakovanega, kar lahko pripišemo manjšemu vzorcu (60 otrok), temu, da je bil 

vzorec otrok pridobljen iz rednega vrtca in zanašanju le na odgovore staršev. Starši 

namreč v okviru predporodne zdravstvene vzgoje – šole za starše – pridobijo določene 

informacije na tem področju, vendar pa izvajalec ni logoped, ampak ginekološki tim 

(Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2018). 

Logoped bi kot strokovnjak na področju hranjenja in požiranja lahko starše dobro seznanil 

z razvojem hranjenja in določenimi znaki težav, katerim bi starši nato lahko posvečali 

večjo pozornost. Prav tako bi v tem primeru točno vedeli, na koga se obrniti ob težavah. 

Glede na odgovore staršev ima ali je imelo 40,0 % otrok težave z izgovorom določenih 

glasov. Starši so bili naprošeni, da v vprašalnik zapišejo tudi podatek, zaradi katerih 

glasove so bili otroci v obravnavi pri logopedu. Te podatke smo nato primerjali z 

ugotovitvami pri izvedenem artikulacijskem testu (Globačnik, 1999), na katerem se je 

pokazalo, da ima kar 71,7 % vključenih otrok določene artikulacijske motnje. Ta odstotek 

je zelo visok tudi glede na literaturo. Lahko bi ga pripisali okolju, v katerem je bila 

raziskava izvedena, prav tako pa dejstvu, da je dostopnost do logopeda v Gabrovki in tudi 

v Trbovljah otežena. Ob primerjanju odgovorov staršev in podatkov, pridobljenih s 

testiranjem, smo prišli do naslednjih ugotovitev: ugotovitve na testu – in kar je bilo 

zapisano na vprašalniku – so se popolnoma skladale pri 13 otrocih (21,7 %). Pri 12 otrocih 

(20,0 %) so starši zapisali več glasov, za katere so bili v obravnavi pri logopedu, in na 

testu se motnje niso več pojavile ali pa je bilo prisotnih manj motenih glasov. Ta podatek 

kaže na uspešnost obiskovanja logopedskih obravnav in terapij. Na 40,0 % vprašalnikov 

(24 otrok) je bilo zapisano, da otroci niso bili oziroma niso v obravnavi pri logopedu, 

medtem ko so se na testu artikulacije pri vseh teh pojavile artikulacijske težave. Pri le 

dveh otrocih izmed teh otrok je bila prisotna le še težava pri artikulaciji glasu /r/, kar je 

pri starosti od 4,0 do 6,0 leta še sprejemljivo. Pri 11 otrocih (18,3 % vseh) so se nekateri 

glasovi, ki so jih starši zapisali kot problematične, izkazali za takšne tudi na testu 

artikulacije, spet drugi zapisani se na testu niso izkazali za neustrezno izgovorjene, so se 

pa pojavili še neki novi problematični glasovi. Presenetilo nas je predvsem to, da je večina 

staršev zapisala manj glasov, s katerimi ima otrok težave, kar mogoče kaže tudi na 

premalo informacij o govoru otroka od logopedov. M. Grobler (1985) poudarja, da je 

treba logopeda obiskati takrat, kadar izreka pritegne več pozornosti poslušalca kot pa 

vsebina. Tu v povezavi s starši nastane manjši zaplet, saj so starši s svojim otrokom v 

stiku vsak dan. Tako so na otrokov govor navajeni in ga zato največkrat tudi dobro 

razumejo. Pomemben pa nam je podatek, da mora biti otrokova razumljivost govora pri 

štirih letih 100-odstotna, ko govori s tujo osebo (Coplan in Gleason, 1988, v ASHA,           

b. d. b.; Flipsen, 2006, v ASHA, b. d. b.). Pozorni moramo biti predvsem na podatek, da 

je tako pri govoru s tujo osebo, s katero se torej otrok ne druži vsakodnevno. Zato se nam 

zdi smiselno, da bi starši že pred otrokovim petim letom pridobili določeno mnenje 
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oziroma oceno o njegovem razvoju govora, saj bi nato prek obravnav in terapije pri 

logopedu otroci veliko bolj in hitreje napredovali. 

Z raziskavo smo ugotovili, da se pri 20,0 % otrok pojavljajo motnje hranjenja in/ali 

požiranja pa tudi določene govorne težave. Ta podatek je sicer nižji, kot smo pričakovali, 

vseeno pa kaže na določene povezave med temi funkcijami. Zdi se nam pomembno, da 

lahko logoped, ki dela z otrokom z motnjami hranjenja in požiranja, tudi po končani 

obravnavi  dodatno pozornost posveti še razvoju govora in predvsem svetovanju staršem 

še na tem področju. 

Pojavnost glasovnih motenj je bila 25,0-odstotna, vendar statistično nepovezana z 

motnjami hranjenja in/ali požiranja; enako ni bilo ugotovljene povezave tudi med 

artikulacijskimi motnjami in motnjami hranjenja in/ali požiranja. Pričakovali smo, da se 

bodo govorne težave in glasovne motnje pogosteje pojavljale pri dečkih kot deklicah, 

vendar v naši raziskavi povezave med temi parametri niso bile statistično pomembne. 

Razlog je najverjetneje v manjšem vzorcu otrok. Prav tako ni statistično pomembne 

povezave med starostjo otrok in prisotnostjo glasovnih motenj, se je pa izkazala za 

pomembno povezava med govornimi težavami, ki vključujejo upočasnjen govorni razvoj, 

glasovne in artikulacijske motnje, in starostjo otrok, kar smo tudi pričakovali. 

V povezavi z dobljenimi rezultati se je treba tudi zavedati, da 50 % staršev ni vrnilo 

izpolnjenih vprašalnikov. Vzrok je mogoče v tem, da ti otroci niso imeli nobenih težav 

na področjih hranjenja, požiranja ali govora in se zato staršem to ni zdelo potrebno. 

Mogoče je tudi, da so ti otroci zaradi teh težav že vodeni v zdravstvenih domovih in 

drugih ustanovah, torej se staršem s tega vidika izpolnitev vprašalnika in opravljanje 

pregleda otrokovih govornih sposobnosti nista zdela smiselno. Ob vrnjenih vprašalnikih 

tudi od teh staršev bi bili končni podatki lahko bistveno drugačni. 

Raziskava je uporabna predvsem za logopedsko področje v povezavi s pojavnostjo 

motenj hranjenja in požiranja v običajni populaciji pa tudi za zdravstveni kader, ki je 

zaposlen v porodnišnicah, in zdravstveni kader, ki nato spremlja otrokov razvoj v 

nadaljevanju. Predvsem menimo, da bi z boljšo preventivo, torej s seznanjanjem staršev 

z mogočimi težavami, lahko preprečili določene, predvsem dolgotrajnejše težave otrok, 

saj bi se lahko prej obrnili na logopeda. 

V prihodnje bi bilo smiselno bolje raziskati, kateri znaki in dejavniki motenj hranjenja in 

požiranja se pri otrocih najpogosteje pojavljajo. Benjasuwantep idr. (2013) so na primer 

ugotovili, da se težave s hranjenjem pogosteje pojavljajo pri prvem otroku v družini, 

otroci so bili pogosteje hranjeni manjkrat dnevno, in še to ne za svojo ali družinsko mizo, 

obrok pa je trajal več kot 30 minut. Dobro bi bilo posebej raziskati vedenjske motnje 

hranjenja, ki so povsem nekaj specifičnega. Določene tuje raziskave ugotavljajo tudi 

povezavo med motnjami hranjenja in požiranja ter izgubo sluha, ki pa seveda lahko vpliva 

še na razvoj govora (Rawool, 2017). Tudi raziskavo o povezanosti med motnjami 

hranjenja in požiranja ter razvojem govora bi bilo smiselno ponoviti, vendar tokrat z 

večjim vzorcem. Do relevantnejših podatkov bi mogoče prišli, tudi če bi poleg 

vprašalnikov za starše in pregleda govornih sposobnosti pregledali še medicinsko 
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dokumentacijo otroka. Mogoče bi bilo tudi smiselno vključiti mlajše otroke, saj bi bili v 

tem primeru predvsem podatki o hranjenju in požiranju od staršev relevantnejši.  

Sklenemo lahko, da obstajajo določene povezave med motnjami hranjenja in požiranja 

ter razvojem govora. Z našo raziskavo smo predvsem ugotovili, kolikšna je razsežnost 

enih in drugih motenj. Hkrati pa smo opozorili na dejstvo, da se starši slabše zavedajo 

težav svojih otrok in bi bilo zaradi tega smiselno organizirati več specifično usmerjenih 

izobraževanj o teh temah, ki bi bile staršem na voljo pred porodom in tudi naprej do 

otrokovega vstopa v šolo. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik o vplivu motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora ter protokol 

preverjanja otrokovih govornih sposobnosti 

Priloga 2: Prošnja za sodelovanje v raziskavi 

Priloga 3: Odgovori na odprta vprašanja v vprašalniku 

  



 

 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK O VPLIVU MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

NA RAZVOJ GOVORA 

Spoštovani, 

sem Barbara Razboršek, študentka drugostopenjskega študija logopedije in 

surdopedagogike. Ob koncu študija pripravljam magistrsko delo z naslovom Vpliv motenj 

hranjenja in požiranja na razvoj govora. Hranjenje je v prvi vrsti pomembno za 

posameznikovo preživetje, pri otroku pa ustrezna in zadostna prehrana omogoča ustrezen 

telesni in duševni razvoj. Ker so v proces hranjenja, požiranja in govora vključeni isti 

organi in strukture, se te sposobnosti razvijajo v tesni povezavi. Povezava med bolj ali 

manj opaznimi motnjami požiranja v zgodnjem otroštvu ter govornimi motnjami je v 

svetu in Sloveniji slabo raziskana, zato smo se odločili, da raziščemo tovrstni problem. 

Pred vami je vprašalnik o vplivu motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora, za 

katerega prosimo, da ga izpolnite. Vprašanja o načinu hranjenja, procesu požiranja se 

nanašajo na čas od rojstva do trenutne starosti vašega otroka. S pomočjo dobljenih 

rezultatov bomo dobili boljši vpogled v povezavo hranjenja, požiranja in razvoja govora 

ter tako bolje svetovali staršem otrok, pri katerih se v prvih letih življenja pojavljajo 

motnje požiranja in hranjenja. 

Iskrena hvala za vašo pomoč. 

Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana 

Doc. dr. Damjana Kogovšek, Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Barbara Razboršek, študentka drugostopenjskega študija logopedije in surdopedagogike 

 

Trenutna starost otroka (v letih in mesecih): _____________________ 

Spol (obkrožite):  M Ž 

Prosimo, da navedete morebitne bolezni, težave ki jih ima vaš otrok (na primer težave s 

sluhom, cerebralna paraliza, avtistične motnje …): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1. Ali je imel vaš otrok kakšne težave pri sesanju? 

a) da, zaradi težav z dojenjem oziroma s sesanjem je otrok moral dlje časa ostati 

v porodnišnici oziroma smo se poslužili drugega načina hranjenja (po 

steklenički, nazogastrični sondi), vendar to ni bila posledica pomanjkanja 

materinega mleka 

b) da, pojavljale so se manjše težave s sesanjem 

c) ne, težav s sesanjem ni bilo 



 

 

2. Ali je imel ali ima vaš otrok težave pri žvečenju hrane? 

a) da, ni zmogel/ne zmore dobro prežvečiti niti mehkejše hrane 

b) da, zmore prežvečiti mehko hrano, težave je imel/ima pri žvečenju trših kosov 

(na primer meso) 

c) ne, ni bilo/ni prisotnih težav pri žvečenju hrane 

 

3. Ali je imel ali ima vaš otrok težave pri požiranju? 

a) da, s požiranjem je imel/ima velike težave, hrano mu še vedno pasiramo, sicer 

se mu zatika v žrelu ali sploh noče jesti 

b) da, s požiranjem je imel/ima nekaj težav, na primer izpljune velike koščke 

c) ne, s požiranjem ni bilo/ni prisotnih nobenih težav 

 

4. Ali je imel ali ima vaš otrok težave z zaletavanjem tekočine ali hrane, se med 

hranjenjem pojavlja kašelj? 

a) da, zaletavalo se mu je in je kašljal/zaletava se mu in kašlja pogosto pri 

uživanju čvrste hrane in pijače 

b) da, zaletavalo se mu je in je kašljal/zaletava se mu in kašlja samo pri pitju 

c) redkokdaj ali nikoli se mu ni zaletavalo in ni kašljal/ne zaletava in ne kašlja 

 

5. Ali se vam zdi, da je bil oziroma je vaš otrok hripav? 

a) da, njegov glas je vedno hripav 

b) da, njegov glas je občasno hripav (kamor ne štejemo časa, ko je otrok 

prehlajen) 

c) ne, otrokov glas ni hripav 

 

6. Ali je bil oziroma je vaš otrok v obravnavi pri logopedu zaradi težav z izgovarjavo 

določenih glasov? 

a) da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi odstopanja pri izgovoru več kot dveh 

glasov (napišite, prosim, katerih _________________) 

b) da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi odstopanja pri izgovoru največ dveh 

glasov (napišite, prosim, katerih _________________) 

c) ne, otrok zaradi težav z izgovarjavo določenih glasov ni bil/ni v obravnavi pri 

logopedu (razen preventivni pregled v zdravstvenem domu pri petih letih) 

 

7. Ali je bil oziroma je vaš otrok v obravnavi pri logopedu zaradi upočasnjenega 

govornega razvoja? 

a) da, bil je/še vedno je v obravnavi zaradi upočasnjenega govornega razvoja 

b) ni bil obravnavan, čeprav smo opazili počasnejši razvoj kot pri vrstnikih 

c) otrokov govorni razvoj poteka/je potekal enako kot pri vrstnikih 

 

8. Bi želeli še kaj zapisati o hranjenju in požiranju svojega otroka? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Bi želeli še kaj zapisati o otrokovem govoru? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Vas v povezavi z razvojem govora pri svojem otroku kaj skrbi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Hvala za vaše sodelovanje. 

 

Če dovolite, da študentka (Barbara Razboršek) izvede 10-minutno preverjanje otrokovih 

govornih sposobnosti, s čimer bomo pridobili še natančnejše podatke o njegovem razvoju 

govora, vas prosimo, da podpišete spodnje soglasje. Podatki bodo uporabljeni samo za 

namene te raziskave; z njimi bomo ravnali skladno s pravilnikom o varovanju osebnih 

podatkov. 

 

SOGLASJE 

Spodaj podpisani (vaše ime in priimek) 

________________________________________ soglašam, da študentka izvede 

preverjanje govornih sposobnosti mojega otroka (ime in priimek otroka) 

___________________________________________ .  

 

Datum: ___________________  Podpis: ____________________________  



 

 

PREVERJANJE OTROKOVIH GOVORNIH SPOSOBNOSTI 

(izpolni študentka Barbara Razboršek) 

PREGLED MOTORIKE OROFACIALNEGA PODROČJA 

 USTREZNO ODSTOPANJE 

Gibljivost ustnic   

Gibljivost jezika   

Gibljivost mehkega 

neba 

  

 

OCENA ARTIKULACIJE GOVORA (Globačnik, 1999) 

GLAS NA ZAČETKU V SREDINI NA KONCU 

P pipa  kapa  klop  

B balon  boben  golob  

M metla  omara  dim  

V vetrnica  krava  lev  

T trobenta  avto  list  

D drevo  zvezda  labod  

F fižol  telefon  krof  

Ž žaba  roža  polž  

R roka  ura  denar  

K ključ  obleka  glavnik  

G gumbi  noge  rog  

H hlače  uho  oreh  

C copati  vilice  lonec  

Č čevelj  očala  luč  

L ladja  kolo  metulj  

S sova  pismo  nos  

Z zajec  vaza  miza  

Š škarje  hruška  miš  

J jabolko  jajce  zmaj  

N nogavice  banana  slon  

 

OCENA GLASU – GRB 

 Ni prisotno Prisotno v 

blagi obliki 

Prisotno v 

srednje hudi 

obliki 

Prisotno v 

hudi obliki 

G – stopnja 

hripavosti 

0 1 2 3 

R – hrapavost 

glasu 

0 1 2 3 

B – zadihanost  0 1 2 3 



 

 

Priloga 2 

PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

Spoštovani, 

sem Barbara Razboršek, študentka drugostopenjskega študija logopedije in 

surdopedagogike. Ob koncu študija pripravljam magistrsko delo z naslovom Vpliv motenj 

hranjenja in požiranja na razvoj govora.  

Hranjenje je v prvi vrsti pomembno za posameznikovo preživetje, pri otroku pa ustrezna 

in zadostna prehrana omogoča ustrezen telesni in duševni razvoj. Ker so v proces 

hranjenja, požiranja in govora vključeni isti organi in strukture, se te sposobnosti razvijajo 

v tesni povezavi. Povezava med bolj ali manj opaznimi motnjami požiranja v zgodnjem 

otroštvu ter govornimi motnjami je v svetu in Sloveniji slabo raziskana, zato smo se 

odločili, da raziščemo tovrstni problem. 

V ta namen vas naprošamo za izpolnitev priloženega vprašalnika. Ker bi za potrebe 

raziskave potrebovali tudi bolj poglobljeno oceno otrokovega govora, pa si želimo izvesti 

približno 10-minutno preverjanje otrokovih sposobnosti. V vprašalniku je soglasje, s 

podpisom katerega dovolite, da Barbara Razboršek izvede to preverjanje. Seveda pa boste 

v tem primeru po pregledu prejeli mnenje o otrokovih govornih sposobnostih in 

morebitno priporočilo za obisk logopeda. Velikega pomena je namreč, da otroku v 

predšolskem obdobju pomagamo, da usvoji čim več glasov, saj mu bo tako v šoli, ko 

začnejo učenje črk in pisanje, veliko lažje. 

 

Iskrena hvala za vašo pomoč. 

 

Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana 

Doc. dr. Damjana Kogovšek, Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Barbara Razboršek, študentka drugostopenjskega študija logopedije in surdopedagogike 

  



 

 

Priloga 3 

ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA V VPRAŠALNIKU 

8. Bi želeli še kaj zapisati o hranjenju in požiranju svojega otroka? 

̶ Dve leti dojen, zelo počasno uvajanje hrane (goste) zaradi alergij. Nekje pri treh 

letih normalno hranjen brez pasiranja in prilagajanja. Pri štirih letih je vse in enako 

kot mi. 

̶ Dolgo ni sprejel goste hrane (jo je pljuval ven) – do 8. meseca se je le dojil, nato 

le minimalno spasirane goste hrane do prenehanja dojenja pri 11. mesecih. Nato 

še kakšno leto ali še dlje težave pri žvečenju mesa. 

̶ Težave pri sesanju so bile prisotne zaradi priraščenega jezika. 

̶ Pri letu in pol si je izbil zgornjo dvojkico in razmajal enico, ki je pred mesecem 

izpadla. Zato občasno (zadnji mesec bolj) odklanja skorjo kruha. Sicer nima 

problemov. 

̶ Občutek imam, da včasih hrano premalo prežveči, jo prekmalu pogoltne. 

9. Bi želeli še kaj zapisati o otrokovem govoru?  

̶ G in K je že osvojil. Zdaj vadimo črko R. 

̶ Prve besede je izgovorila pri 8. mesecih (mama, ata, teta). 

̶ Govori lepo in tekoče. 

̶ Črko R izgovarja občasno. 

̶ Lepo izgovori vse šumnike in glas R. 

̶ Govor pri otroku je zelo dobro razvit – bolje od vrstnikov. Zelo razločna 

izgovarjava besed in stavkov. Jasno izgovarjal besede pri 1. letu starosti. Ni imel 

dude. 

̶ Še ne izgovarja: R, Č, Š, Ž. 

̶ Naučila se je in zmore reči črko L, občasno tudi že R. Ker pa je veliko v družbi 

mlajših otrok in jo ti razumejo, obeh glasov še ne uporablja tekoče pri govoru. Ob 

vzpodbudi pa jih. 

̶ Pri 2 letih je uporabljal 10 besed, nato je počasi začel tvoriti stavke, dlje časa 

uporabljal J namesto R, zdaj pri večini besed uporablja L ali celo R. Še vedno 

kakšne glasove kar »požre«. 

̶ Razen črke R, ki ji še ne gre, težav z govorom ne opažamo. Ji je pa po navadi 

nerodno govoriti z ljudmi, ki jih ne pozna. 

̶ Ima težave z izgovarjavo sičnikov in šumnikov. 

̶ Otrokov govor je včasih popačen, »otroški« (papala, dojenčkasto govorjenje). Se 

nam zdi, da zaradi iskanja pozornosti. 

̶ Zdaj izgovarja vse glasove. 

̶ Otrokov govor z logopedskimi vajami napreduje. Otrok je nekaj časa pozneje 

začel govoriti kot preostali otroci. 

̶ Pri 3 letih je bil napoten k logopediji (ni govoril s, š, c, č, z, ž, r), a ni želel 

sodelovati (prezgodaj). Zdaj ponovno hodi od jeseni in zelo rad sodeluje ter 

napreduje. 

̶ Črka G. Obiskuje logopeda. Težave z govorom ob nezbranosti. 



 

 

̶ Njegov govor je tekoč, vse črke izgovori že od svojega 3. leta. 

̶ Pri 2 letih je govorila tekoče, v 3. letu je osvojila R. 

̶ Zelo kmalu je začel lepo in razločno govoriti. 

̶ Nekaj težav pri izgovarjavi R, ampak je izgovor vedno boljši. 

̶ Imel je tudi težave pri izgovarjavi glasov H, F, V, K, G, kar smo že odpravili. S 

sičniki in šumniki ima še vedno težave, a je že precej boljše, kot je bilo, saj jih prej 

sploh ni uporabljal, ampak jih je nadomeščal s T ter D. Glasu R pa za zdaj še ni 

usvojil. 

̶ Zamenjuje sedanjik in preteklik (npr. reče: Jutri (namesto včeraj) smo bili na 

izletu.) in ne izgovarja še R črke, vendar menim, da se bo to do vstopa v osnovno 

šolo popravilo. 

̶ Zelo sem vesela, da sem mu zagotovila strokovno pomoč v vrtcu; ta mu zelo 

pomaga in se je že kmalu videl napredek. 

̶ Deklica še ne izgovarja črke R, vendar se ji občasno pojavlja med govorom. 

Ravnokar so se ji »pojavili« sičniki in šumniki. 

̶ Otrokov govor je precej pravilen in dobro razvit, občasno še ni jasen glas Č. Če 

ga na to opozorimo, tudi ta glas izgovarja pravilno. 

̶ Deklica ima odličen besedni zaklad, tudi z govorom ni bilo težav; te so se začele 

pojavljati pri pribl. 4. letih, nakar smo ugotovili, da so ji v 6 mesecih mandeljni 

zrasli do te mere, da se stikajo. Napoteni smo v ambulanto ORL. 

̶ Pri 1,5 leta je bila zaradi mnenja pediatra, da bi morala takrat več govoriti, 

napotena v razvojno ambulanto, a tam niso ugotovili nepravilnosti, ker naj bi bila 

še premajhna. Občasno zamenjuje zloge pri izgovarjavi daljših besed (npr. 

veselica – sevelica, logopedinja – golopedinja), čeprav jo popravljamo. Skrbi me, 

ali je ta težava trenutna ali lahko postane trajna. 

10. Vas v povezavi z razvojem govora pri svojem otroku kaj skrbi? 

̶ Rada bi dobila navodila/primerne vaje za izgovarjanje še preostalih glasov. 

̶ Sičniki in šumniki so si med seboj precej podobni (S – Š, C – Č, Z – Ž). 

̶ Ne, ker napreduje. 

̶ Odkar hodi k logopedinji, lepo napreduje. 

̶ Mislim, da ne. Ker vem, da je odločen fant in bo premagal te govorne težave z 

mojo pomočjo ter pomočjo v vrtcu. 

̶ Ne, zelo hitro je začel govoriti in že od začetka razločno izgovarja vse glasove. Le 

če mu je nerodno, je zelo redkobeseden. 

 

 

 


