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POVZETEK  

Cilj magistrskega dela je analiza poznavanja govorno-jezikovnega razvoja s 

poudarkom na razvoju glasov in posledic, ki jih lahko prinesejo govorno-jezikovne 

motnje s strani staršev predšolskih otrok. Podatki so pridobljeni z avtorskim 

vprašalnikom, ki zajema omenjeno problematiko. V prvem delu od staršev zahteva, 

da glasovom slovenskega jezika določijo mejnike starosti, v drugem delu pa se starši 

na 5-stopenjski lestvici opredeljujejo do trditev, ki se nanašajo na starševsko 

preventivo, vplive na razvoj govora in jezika, odstopanja v govoru in jeziku in 

posledice govorno-jezikovnih motenj. Vprašalnik je izpolnilo 100 staršev; polovica teh 

staršev se je že srečala z logopedom, polovica pa stika z logopedom še ni imela. 

Ciljna skupina so bili starši otrok med tretjim in šestim letom (doba intenzivnega 

razvoja govora).  

Rezultati raziskave kažejo, da starši pričakujejo glasove nekoliko prej kot 

napovedujejo norme. Največ težav imajo z določanjem starostne meje za sičnike in 

šumnike. Med skupinama staršev se glede na obiskovanje logopeda pojavljajo 

statistično pomembne razlike v rezultatih določanja mejnikov in poznavanja posledic. 

O svoji vlogi pri preventivi in pogojih za usvajanje jezika so dobro ozaveščeni tako 

starši, ki obiskujejo logopeda, kot tisti, ki ga ne obiskujejo. Do odstopanj, ki bi morali 

biti obravnavani pri logopedu, se starši v povprečju ne opredeljujejo. Starši, ki so se z 

logopedom že srečali, bolje prepoznavajo odstopanja, ki potrebujejo strokovno 

obravnavo, in se statistično pomembno bolj zavedajo posledic, ki jih lahko prinesejo 

govorno-jezikovne motnje.  

Ključne besede: starši, razvoj govora, posledice govorno-jezikovnih motenj, terapija.  

 

 





ABSTRACT 

The main goal of the master’s thesis is to analyse the parent’s knowledge about 

speech and language development, with focus on the speech sounds development 

and the consequences of speech and language disorders in preschool children. We 

used a survey to gather data. In the first part of the survey, parents were asked to 

assign the child’s age to learning specific sounds and in the second part the parents 

were asked to rate on the scale of one to five what they think about parent’s 

preventive interventions, effects on speech and language development, speech and 

language deviations and the consequences of speech and language disorders. The 

survey was carried out among 100 parents, half of which have had contact with a 

speech therapist. The target group were parents of children aged 3–6, which is the 

period of intensive speech development in children.  

The results show that parents expect their children to learn sounds at a younger age 

than according to the norms. Parents found it most difficult to define the right age to 

learn sibilants and affricates. Our results display statistically significant differences 

when assigning the appropriate age limits and knowing about the consequences 

between the parents who visited a speech therapist and those who have not. 

However, both groups of parents are well aware of the role they play in preventive 

interventions. On average, parents do not take position on the right conditions for 

language acquisition and on speech and language deviations that ought to be 

addressed by a speech therapist. Statistically, parents who have already consulted a 

speech therapist are better at recognizing speech and language deviations that 

require therapy and are more aware of the consequences of speech and language 

disorders. 

Keywords: parents, speech development, consequences of speech and language 

disorders, therapy 
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1 UVOD 

Govor in jezik sta center socialnega življenja in komunikacije. Kadar je govor 

okvarjen, se posameznik nauči kompenzacijskih mehanizmov, ki mu omogočajo 

komunikacijo, a v našem svetu prevladuje govorno sporazumevanje, zato je oseba z 

govorno-jezikovno motnjo nemalokrat zaznamovana.  

Norme običajnega govornega razvoja so bile določene na podlagi številnih raziskav. 

Ugotovljeno je bilo, da obstajajo starostni normativi, ki določajo, kdaj naj bi določen 

glas bil usvojen oziroma kdaj dosežemo občutljivo obdobje za usvajanje določenega 

glasu. Kljub temu lahko usvajanje govora in jezika odstopa od teh starostnih 

normativov. Danes se govorno-jezikovne motnje pojavljajo v 3–6 %. Osebe z 

govorno-jezikovno motnjo sicer usvajajo govor po enakem zaporedju kot osebe brez 

motenj, a odstopajo v tempu doseganja posameznih faz.  

O motnjah govora in jezika govorimo takrat, ko se v govoru in jeziku pojavljajo težave 

v tolikšni meri, da je oseba manj razumljiva ali motnja preusmeri pozornost s teme 

pogovora. 

Govorno-jezikovne motnje lahko posredno ali neposredno prizadenejo številna 

področja življenja; od težav s pismenostjo in na akademskem področju, prek težav v 

odnosih in socialnih stikih, do zmanjšane kakovosti življenja.  

Pomembno vlogo pri samem usvajanju govora in jezika, kasneje pa pri preventivi, 

odkrivanju in terapiji govorno-jezikovnih motenj, imajo starši. Starši oziroma družina 

sestavljajo v občutljivem obdobju za usvajanje govora najtesnejše vezi. Starši na 

govor v veliki meri vplivajo tako, da nudijo primeren model govora in spodbudno 

okolje za otrokov optimalni razvoj na vseh področjih, tudi govornem. Ob primerni 

poučenosti so logopedom starši v veliko pomoč tudi pri preprečevanju nastanka 

govorno-jezikovnih motenj. Če se težave v govoru in jeziku vseeno pojavijo, je 

pomembno, da starši vedo, kdaj in na kakšen način ukrepati. Tudi v terapiji so starši 

pomemben člen, saj s svojo aktivno vlogo pomagajo pri soustvarjanju in osmišljanju 

terapije.  

Z namenom zmanjšanja števila govorno-jezikovih težav je smiselno razmišljati o vlogi 

staršev in s katerimi informacijami staršem lahko pomagamo, da bodo čim bolj 

optimalna pomoč v spodbujanju razvoja govora, preprečevanju in odkrivanju 

govorno-jezikovnih motenj in v terapiji.  

1.1 RAZVOJ GOVORA 

Da bi otrok usvojil govor, se mora uskladiti več dejavnikov, uči pa se govora tako, da 

ga posluša in uporablja. Da bi usvajanje govora in jezika potekalo nemoteno, morajo 

biti pravilno razviti osrednje živčevje, čutni in govorni organi in umske sposobnosti. 
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Gre za psihofiziološki proces, ki ga nadzira osrednje živčevje. Na usvajanje govora in 

jezika vplivajo psihološki, biološki in socialni dejavniki (Omerza, 1972). 

Po definiciji v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Govor, b.d.) je govor 

»oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi«. Jezik pa je »sistem izraznih 

sredstev za govorno in pisno sporazumevanje«. Govor je torej fizična uresničitev 

sistema, tj. jezika. Skozi zgodovino so se razvile tri glavne teorije, ki se ukvarjajo s 

tem, na kakšen način se jezika učimo oziroma ga usvajamo (Kranjc, 1992).  

1.1.1 Teorije razvoja govora 

V preteklosti je prevladovala vedenjska teorija B. F. Skinnerja (ameriškega 

psihologa), ki je trdil, da na razvoj govora močno vpliva okolica. Vedenjska teorija 

namreč zagovarja, da se govora učimo in da gre zgolj za motorični odziv na dražljaj. 

Otrok najprej posnema odraslega in ima pri učenju jezika in govora pasivno vlogo, 

okolica pa je tista, ki znanje prenaša na otroka (Kranjc, 1992). 

J. Piaget (švicarski psiholog, filozof in naravoslovec) je razvil kognitivno teorijo. 

Njegova teorija kot temeljni predpogoj za razvoj jezika in govora postavlja razvoj 

mišljenja. Piaget pravi, da lahko otrok govori le tisto, kar že zmore pretvoriti v miselne 

predstave. Mišljenje sicer ni odvisno od govora, omogoča pa njegov razvoj (Kranjc, 

1992).  

Danes prevladujejo biološke/nativistične teorije. Nativistična teorija, katere 

zagovornik je N. Chomsky (ameriški jezikoslovec, intelektualec in politični aktivist), 

zagovarja, da ima otrok prirojene zmožnosti za usvajanje jezika in govora ter da 

učenje jezika in govora ni enako običajnemu učenju. Okolje ima zopet pomembno 

vlogo, saj prirojene zmožnosti aktivira, a ima otrok pri usvajanju bolj aktivno vlogo. S 

to teorijo lahko pojasnimo, da se otrok pravil jezika in izjem nauči, kljub temu da iz 

okolja večkrat dobi nepopolne informacije (napake v govoru, nedokončani stavki) 

(Kranjc, 1992). 

Kot dejavnike govornega in jezikovnega razvoja teorije razvoja govora in številne 

raziskave postavljajo tako gensko zasnovo kot okolje, v katerem se otrok razvija 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006). Razvoj govora in jezika je torej deloma 

gensko že določen, od okolja pa je odvisno, v kolikšni meri bo otrok gensko zasnovo 

izkoristil. 

1.1.2 Pogoji za usvajanje govora 

Danes torej velja, da se govora ne učimo, ampak se rodimo s potencialom, da govor 

usvajamo. Kako uspešno je usvajanje govora, pa je odvisno od različnih dejavnikov 

(Žnidaršič, 1992):  

 biološki dejavniki: pravilno razviti govorni organi, živčevje, 

 psihološki dejavniki: sposobnosti zaznavanja, mišljenja, 
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 spodbudno socialno okolje.  

Za nepravilno usvajanje govora in jezika so lahko krive biološke nepravilnosti, kot so 

razcepi, prav tako se težave pojavijo, če otrok na primer slabo sliši (nesposobnost 

zaznavanja zvoka) ali če živi v nespodbudnem okolju, kjer nima možnosti opazovanja 

komunikacije ali pa ne razvije interesa za komunikacijo z drugimi. Težave se lahko 

pojavijo že ob nepravilnostih v zgolj enem od dejavnikov. Če otrok v tem primeru 

prejme ustrezno pomoč, razvije kompenzacijske mehanizme in je funkcionalen v 

govoru in jeziku. Kadar otroku ni nudena ustrezna pomoč, pa se težave pogosto še 

stopnjujejo.  

1.1.2.1 Sluh 

Eden pomembnejših pogojev, ki omogočajo usvajanje govora in jezika, je sluh. Otrok 

posluša, še preden se rodi, in se s poslušanjem uči govora. Če se v obdobju 

usvajanja govora pojavijo težave s sluhom, le-te vplivajo na razvoj govora in jezika. 

Dobro poslušanje je pogoj za dobro razlikovanje zvokov iz okolja. Najprej otrok 

razlikuje nebesedne zvoke iz okolja med seboj. Kasneje že loči besede od 

nebesednih zvokov, najzahtevnejše pa je razlikovanje posameznih glasov znotraj 

besede (Lipnik in Matić, 1993).  

Predvsem v začetnih fazah učenja govora, ko otrok posluša in imitira, je pomembna 

slušna kontrola glasu, ki otroku omogoča, da lastni izgovor primerja z izgovorom 

odraslega. Kasneje se razvijeta še ekstra avditivni kontroli – taktilna in kinestetska. 

Takrat se vloga slušne kontrole zmanjša, a je ta še vedno najpomembnejša pri 

vokalih, medtem ko taktilna in kinestetična kontrola prevzemata vlogo predvsem pri 

/r/ in zapornikih, pa tudi pri pripornikih in drsnikih. Slušna kontrola ima večjo vlogo pri 

zvenečih glasovih kot pri nezvenečih. Pomemben je tudi model govora v otrokovem 

okolju, saj se ob neustreznem govornem modelu avtomatizira napačen govor 

(Vuletić, 1987). 

Podlaga za razvoj govora je fonološki razvoj, ki do prvega leta pri vseh otrocih sveta 

poteka približno enako. Po prvem letu se začne fonološki razvoj prilagajati govoru 

otrokove okolice in se izpopolnjuje do sedmega leta starosti. S pomočjo fonoloških 

procesov v možganih se otrok nauči razlikovati glasove in usvaja pravila povezovanja 

glasov v višje enote. Napake, ki se pri tem pojavljajo, imenujemo fonološki procesi. 

Določeni fonološki procesi, ki poenostavijo izgovor, so ob določeni starosti še 

sprejemljivi (Ozbič idr., 2015). 

Fonološki procesi se lahko pojavijo v strukturi ali v sistemu. Med fonološke procese v 

strukturi spadajo (Ozbič idr., 2014):  

 izpuščanje soglasniških sklopov, 

 slabljenje zapornikov (zaporniki so nadomeščeni s priporniki), 

 zamenjava sosednjih glasov, 
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 izpuščanje ali vrivanje glasov. 

Med fonološke procese v sistemu pa spadajo (Ozbič idr., 2014): 

 zaustavljanje (zamenjava pripornika z zapornikom), 

 frikacija (zamenjava zlitnika s pripornikom), 

 afrikacija (zamenjava pripornika z zlitnikom), 

 anteriorizacija (zamenjava zadnjega zapornika s sprednjim), 

 posteriorizacija (zamenjava prednjega zapornika z zadnjim), 

 drsenje (zamenjava glasu z drsnikom), 

 odzvenevanje in ozvenevanje (napake v zvenu glasu), 

 palatalizacija. 

Bauman-Waengler (2011, v Ozbič idr., 2014) dodaja še procese asimilacije, kjer 

glasove prilagaja sosednjim:  

 prilikovanje labialov (nelabialni glas spremeni v labialni), 

 prilikovanje velarov (nevelarni glas v velarni), 

 prilikovanje nazalov (spremeni glas v nosnik), 

 prilikovanje likvida.  

1.1.2.2 Hranjenje  

Poleg sluha je pomembno hranjenje. Razvoj govora se začne že ob rojstvu z 

refleksom krika in se povezuje tudi z refleksom sesanja in požiranja. Otrok v prvih 

mesecih življenja sicer še ne govori, se pa oglaša in prehranjuje. Organi, ki se krepijo 

z oglašanjem in hranjenjem, kasneje sodelujejo pri govoru in natančni artikulaciji. 

Uporaba ustnic, jezika, mehkega neba pri požiranju in hranjenju predstavlja 

motorične vaje za kasnejšo tvorbo glasov jezika (Škrbina in Šimunović, 2004, v 

Šoštarko, 2016). 

Že pred prvim letom je pomembno, da otrok žveči trdo hrano. Pri letu in pol so gibi 

ustnic in jezika že dobro razviti, kar pripomore k tvorjenju glasov in kasneje besed 

(Žnidaršič, 1992). 

1.1.2.3 Okolje  

Ključni za razvoj govora so stimulacija, okolje polno dražljajev in zahteve, ki so v 

območju bližnjega razvoja, kar pomeni malo nad zmožnostmi otroka. Prav starši so 

odgovorni za ustvarjanje takega spodbudnega okolja, saj z otrokom v prvih letih 

preživijo največ časa. Okolje, v katerega je otrok vpet, mora biti standardno, otroku 

mora nuditi vedno enako poimenovanje, enake glasove, enako slovnico, da jo otrok 

lahko povzema in se je nauči. Začetek vsakega učenja je interes, zato morajo biti 

dejavnosti z otrokom, v katerih spodbujamo govor, zanimive (Posokhova, 2008).  



Stušek, S. (2019): Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-

jezikovnih motenj s strani staršev. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

5 

1.1.2.4 Psihofiziološke funkcije  

Za pravilen razvoj govora potrebujemo pravilno razvite psihične funkcije – pozornost, 

zaznavanje, predstavljanje, mišljenje, občutenje, domišljijo in spomin. Potrebujemo 

tudi zdrav živčni sistem, predvsem v govornih središčih možganske skorje. Govor ni 

dan sam po sebi, prisvojimo si ga z dolgotrajnim procesom. Omerza (1972) trditev 

argumentira tako, da se gluhi brez pomoči ne naučijo govora. Otrok se mora naučiti 

usklajevati gibe govornih organov, za kar potrebuje poleg pravilno razvitega živčevja 

tudi živčno-mišični nadzor, kar doseže z večkratnim ponavljanjem in imitiranjem. Z 

imitiranjem pridobi senzorične informacije po slušni poti, ki je najpomembnejša, a so 

pomembne tudi vidna, tipna in kinestetična kontrola (Omerza, 1972).  

Govor in mišljenje med seboj sovplivata. Piaget je poudarjal, da je mišljenje pogoj, da 

se govor sploh razvija, a hkrati tudi govor vpliva na razvoj mišljenja. Brez miselnega 

razvoja bi otrok samo ponavljal besede, ki zanj ne bi imele nobenega smisla, s 

pomočjo miselnih predstav pa besede osmisli in jih kasneje tudi smiselno uporablja 

(Žnidaršič, 1992). 

1.1.2.5 Razvitost govoril 

Za razvoj artikulacije je pomembno, da so govorila anatomsko in fiziološko ustrezna, 

torej pravilno razvita, in da je uporaba korektna. Kljub ustrezni anatomsko-fiziološki 

razvitosti govoril lahko napačna raba govoril privede do napačne produkcije glasov. S 

sesanjem in hranjenjem se najprej dobro razvijejo ustnice in konica jezika ter zadnji 

del jezika pri požiranju. Kmalu se razvije tudi delovanje mehkega neba, z dihanjem 

pa delovanje glasilk in grla. Od petega do dvanajstega meseca rastejo zobje, ki so 

prav tako pomembni za izreko določenih glasov. Prek igre in posnemanja otrok 

raziskuje delovanje svojih govoril in s pomočjo slušne kontrole svoj izgovor primerja z 

okolico (Omerza, 1972). 

1.1.3 Predverbalna faza 

Komunikacija med otrokom in mamo se začne že med nosečnostjo. Takoj po rojstvu 

se z otrokom pogovarjamo, saj se že takrat pojavijo prvi poskusi pogovora. Otrok v 

pogovoru sodeluje tako, da se s telesom odzove na starševsko bližino ali glas. Faze 

govornega razvoja so praviloma enake pri vseh otrocih, se pa otroci med seboj 

razlikujejo v tempu doseganja faz. Temelj komunikacije se vzpostavi že v 

predverbalni fazi, ko se otrok uči opazovati pravilne izmenjave, posnemanja, igre in 

spretnosti komuniciranja. Triletnik ima že usvojeno osnovo materinega jezika, izgovor 

glasov pa se razvija približno do petega leta. S tem, ko starši prepoznajo stopnje 

razvoja govora, lahko razvoju sledijo in ga ob primernem času spodbujajo. Če 

občutljivo obdobje usvajanja govora zamudimo, je treba vložiti veliko energije, da se 

otrok s pomočjo načrtnega učenja nauči, kar sicer usvaja v vsakdanjem življenju. 

Prav tako ne silimo otroka, da se nauči določenega segmenta jezika, za katerega še 

ni zrel (Levc, 2014).  



Stušek, S. (2019): Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-

jezikovnih motenj s strani staršev. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

6 

V predfonemični fazi se razvijajo čuti, ki kasneje sodelujejo pri govoru. To obdobje 

zajema od začetka razvoja govora, s krikom ob rojstvu, do prve besede pri približno 

enem letu starosti. Ob rojstvu otrokov sluh še ne deluje, ker je sluhovod napolnjen s 

plodovno vodo, kasneje pa ga zapolni zrak. Dojenček sicer zazna šume, a jih med 

seboj ne loči in prav tako ne more določiti, od kod prihajajo. Pri dveh mesecih se 

odziva na materino intonacijo (Vuletić, 1987). 

Najprej se izraža z naravno kretnjo, sporazumeva pa se z jokom, ki je v prvih 

mesecih življenja edina vokalizacija. Pri dveh oziroma treh mesecih se obrne proti 

zvoku. Pomemben je vid, da lahko vidi, kako odrasli oblikujejo govorila, njihovo 

mimiko. V prvih mesecih – v dobi kričanja/vokalizacije – dojenček uporablja 

predvsem neopredeljene glasove, ki so podobni vokalom in predstavljajo pripravo za 

izvedbo vokalov. Ob tej igri z vokali posnema intonacijo in ritem besed, ki jih sliši v 

svoji okolici. Faza posnemanja intonacije in ritma je pomembna tudi za razvoj glasov. 

Obstajajo namreč različne variacije glasu v različnih kombinacijah. Hkrati s 

poslušanjem otrok z igro raziskuje sposobnosti svojih govornih organov, na ta način 

razvija percepcijo in raziskuje artikulacijo (Vuletić, 1987). 

Pri dveh mesecih fazo vokalizacije nasledi gruljenje, ki izraža zadovoljstvo. Pri 

približno štirih mesecih otrok v svojo vokalizacijo vključi soglasnike in vstopi v fazo 

bebljanja. V fazi bebljanja že upošteva komunikacijske izmenjave (Kranjc, 1992). 

Vokalom se pridružijo dvoustnični glasovi. Ta faza je sicer od sluha neodvisna, zato 

bebljajo tudi gluhi otroci, prav tako otrok uporablja vse glasove sveta (je jezikovno 

univerzalen). V tem obdobju se torej vsi otroci sveta oglašajo približno enako, saj 

nam je prirojena zmožnost naučiti se katerega koli svetovnega jezika (Vuletić, 1987).  

Čebljanje, tj. ritmično ponavljanje zlogov, se razvije v šestem mesecu starosti. V fazi 

čebljanja otrok raziskuje sposobnosti svojih govornih organov (Vuletić, 1987). S 

številnim ponavljanjem istih zlogov se v fazi čebljanja utrjujejo živčne povezave, ki 

kasneje vplivajo na izreko, okrepi kontrolo nad mišicami in izgovor se izboljšuje 

(Omerza, 1972). V tem obdobju je še posebno pomembno spodbudno okolje in 

odzivanje na čebljanje, saj na ta način vedno znova spodbujamo aktiviranje živčnih 

poti. S tem, ko se odrasli odzovejo na čebljanje, otrok lahko primerja svoj izgovor z 

izgovorom odraslega, govor posnema in prebudi zavestno uporabo govora in 

razumevanje le-tega. Razumevanje govora starši spodbujajo s sprotnim opisovanjem 

vsakdanjih dejavnosti (Žnidaršič, 1992). 

Proti koncu predjezikovne faze, nekje okoli devetega meseca, se nabor glasov, ki jih 

otrok razlikuje, skrči, obdržijo se le tisti glasovi, ki jih otrok vsakodnevno sliši v svoji 

okolici (to so glasovi, ki pripadajo jeziku otrokovega okolja). S pomočjo slušne 

kontrole skuša te glasove posnemati (Vuletić, 1987). Razvije se zavestno izražanje, 

proti 12. mesecu se izboljša tudi razumevanje govora (Omerza, 1972).  
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1.1.4 Verbalna faza 

Ob prvem letu se običajno pojavi prva beseda in z njo lingvistična faza usvajanja 

govora (Posokhova, 2008). Prva beseda nastane, ko se med predmeti/osebami in 

besedami (ki so do tedaj le skupki glasov) pojavijo smiselne povezave (Žnidaršič, 

1992). V času prvih besed je močnejša senzorična plat, motorična pa v primerjavi z 

njo šibkejša. To pomeni, da otrok zazna in razume veliko besed, zaradi slabše 

motorične plati pa je izgovor prvih besed še nepopoln. Do konca prvega leta naj bi 

otrok usvojil in smiselno uporabljal približno tri besede. Prve besede so vezane na 

konkretne stvari in osebe v njegovem okolju, ki so za otroka pomembne (Vuletić, 

1987). Glasovno zavedanje se razvije nekje pri drugem letu, a otrok lažje prepoznava 

besede v govoru odraslih kot v svojem. V obdobju prvih besed se še dopušča 

izpuščanje nepoudarjenih zlogov, zlogovno podvajanje, izpuščanje ali zamenjava 

fonemov in dodajanje samoglasnikov (Kranjc, 1992). Vsi otroci ne začnejo govoriti v 

isti starosti, prav tako ne napredujejo enako hitro. Tisti, ki so gibčni, bolj motorično 

razviti, spregovorijo prej (Omerza, 1972). 

Prve besede nastajajo iz dveh zlogov, ki imata vsak svoj naglas, odprtina ust prehaja 

od zaprte v široko odprto. Posledično prve besede sestavlja kombinacija soglasnika 

in samoglasnika. V tem času otrok odkrije nosne glasove. Iz prvih kombinacij glasov 

nato nastanejo novi soglasniki in vokali (Vuletić, 1987).  

Med 15. in 18. mesecem otrok razume, da ima določena beseda točno določen 

pomen in ne več pomenov. Na račun radovednosti usvaja nove besede, usvoji tiste, 

ki vzbudijo njegov interes. Te besede so nenatančno izgovorjene in se sprva 

nanašajo na konkretne predmete in osebe v otrokovem okolju. Otrok odkrije 

poimenovalno funkcijo govora, s pojavom vprašanj pa še vprašalno. Izgovor besed si 

poenostavi, rad uporablja onomatopeje. Razume, da lahko z govorom izraža tudi 

zahteve, ne samo poimenuje (Omerza, 1972).  

Do drugega leta je govor telegrafski, govori veliko, a večinoma nerazumljivo. V tem 

času prepoznava ukaze in razume približno 150–300 besed. Govor je vezan na 

konkretno situacijo, za katero otrok predvideva, da jo vsi vidijo tako kot on (Kranjc, 

1992). Besednjak se skokovito razširi prvič po obdobju prvih besed, nekje pri 16 

mesecih, drugič pa po drugem letu otrokove starosti (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2006). Med 18. in 24. mesecem se poleg besednjaka krepi tudi spomin. Še 

izpušča ali zamenjuje glasove in na ta način poenostavi izreko, sebe ne loči od 

okolice in se poimenuje v drugi osebi (Omerza, 1972).  

Pri dveh letih in pol že razširja stavke, težave pa ima z daljšimi besedami. Šele v 

tretjem letu uporablja več zaimkov, pojavijo se nove besedne vrste. Najprej se 

pojavijo najbolj pogosti skloni – imenovalnik, dajalnik in tožilnik, potem še ostali 

(Omerza, 1972). Od dveh do treh let se besednjak razvija hitro, razvoj artikulacije pa 

zaostaja za razvojem besednjaka. Do tretjega leta že uporablja čase, izpušča pa še 
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zadnji soglasnik. Približno polovica besed, ki jih otrok izgovarja med drugim in tretjim 

letom, je dobro razumljiva, zmore razporejati predmete in upoštevati ukaze s 

predlogi. Razume 800–1000 besed (Kranjc, 1992). Otroci iz neugodnih življenjskih 

okolij so deležni višjega tveganja za razvoj govorno-jezikovnih motenj. Deklice govor 

razvijajo prej kot dečki in z manj govornimi napakami. Edinci na govornih testih 

dosegajo boljše rezultate kot otroci, ki imajo sorojence (Grobler, 1985). 

Po tretjem letu do četrtega se razumljivost bliža 100 %, dopuščena je še pomanjkljiva 

artikulacija /l/ in /r/. Prepozna že množino, spol in pridevnike. Za prvimi besedami, ki 

so samostalniki, se pojavijo glagoli, pridevniki in členki. Od zaimkov se pojavi najprej 

vprašalni, nato še ostali (Kranjc, 1992). Pred četrtim letom je lahko vrstni red besed v 

stavku še zamešan. Po četrtem letu stopnjuje pridevnik, usvoji vljudnostne izraze. Pri 

širjenju besednega zaklada ima veliko vlogo okolje. V pogovoru z odraslimi 

uporabljajo več besed kot v pogovoru med seboj (Omerza, 1972). D. Žnidaršič 

(1992) ugotavlja, da se ob približno četrtem letu še lahko pojavljajo težave v izgovoru 

daljših besed. Proti petemu letu se dopušča le še malo napak v govoru in slovnici. 

Do šestega leta je govor že popolnoma razumljiv in tekoč. Razume 2500–3000 

besed, zmore slediti tristopenjskim navodilom in predstavi niz akcij (Kranjc, 1992). 

Popolnoma se govor v vseh elementih avtomatizira med devetimi in desetimi leti 

(Vuletić, 1987). 

1.1.5 Razvoj glasov  

Pri artikulaciji sodelujejo spodnja čeljust, mišice obraza, ustnice, jezik, mehko nebo, 

trdo nebo, zgornja čeljust in zobje. Glasovi se razlikujejo po mestu in načinu 

izgovora, različne kombinacije postavitev govornih organov pa ustvarijo pogoje za 

tvorbo določenega glasu (Vuletić, 1987). 

Najprej se razvijejo glasovi, ki ne zahtevajo natančne postavitve govoril. Med manj 

zahtevne za izgovor tako spadajo vokali, med katerimi se najprej razvijeta /a/ in /e/, ki 

sta odprta in nenapeta. Potem se pojavita še napeta /u/ in /o/, nazadnje /i/, ki je visok 

in poleg bolj napete lege govoril zahteva tudi bolj razvit sluh. Vokali naj bi bili usvojeni 

pred prvim letom. Poleg vokalov se v prvem letu razvijejo tudi nekateri zaporniki in 

nosnika, kasneje pa še priporniki (Vuletić, 1987). Najtežji in najkasneje usvojeni pa 

so šumniki, ki zahtevajo zelo natančno artikulacijo in dobro slušno kontrolo, ki je 

otroku v pomoč pri razlikovanju šumnikov od drugih podobnih glasov (sičnikov) 

(Posokhova, 2008). 

Pri treh mesecih se otrok sporazumeva z jokom in gruljenjem. V tem času uporablja 

pretežno samoglasnike in soglasnik /g/. Pri petih mesecih prek vokalne igre usvoji še 

/m/ in /k/. Pri sedmih mesecih doda /t/, /d/, /n/, pogovarja se z igračami, uporablja 

geste, razume, da predmeti obstajajo, tudi če jih ne vidi (Kranjc, 1992). 
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Dokler otrok nima ustaljenih govornih in slušnih norm glasu, je pomembno, da slušno 

kontrolo nudi sogovorec. Najprej otrok dojema cele besede, ne prepoznava 

posameznih glasov, ki se razvijejo kasneje. Otrok z izkušnjami prične poslušati 

ekonomično, kar pomeni, da posluša samo pomembne karakteristike glasu. Tako 

otrok pri različnih govorcih določen glas dojema kot isti, čeprav ga vsak izmed 

govorcev pove na svoj način. Posameznik težje zazna napako pri samem sebi, saj 

svoj izgovor slušno zazna kot pravilnega, kinestetična in taktilna kontrola pa še nista 

dovolj zavedni, da bi prepoznal napako (Vuletić, 1987). 

Da otrok lahko posluša ekonomično, zazna le pomembne elemente glasu, ki določen 

glas ločijo od drugega. Te elemente imenujemo distinktivna obeležja, kamor spadajo 

(Vuletić, 1987): 

 vokalnost oziroma konsonantnost: vokalnost je značilnost vokalov in nekaterih 

konsonantov. Označuje glasove, pri katerih je za tvorbo pomembno nihanje 

glasilk, ne pa toliko ustvarjanje ožine. Konsonantnost na drugi stani označuje 

prisotnost šuma, za katerega je nujno ustvarjanje ožine znotraj ustne votline; 

 nazalnost: zrak gre prek nosne votline; 

 kompaktnost oziroma difuznost: kompaktni glasovi se izgovarjajo s hrbtom jezika 

v sredini ustne votline, difuznost pa pomeni razporeditev zvočne energije, ki se 

ustvari z vrhom jezika in ustnicami; 

 neprekinjenost: zvočni tok se ne prekine; 

 stridentnost: prisotnost močnega, dolgega šuma; 

 zvočnost: označuje delovanje glasilk; 

 napetost; 

 gravisnost: označuje temno barvo glasu; 

 akutnost: svetla barva glasu; 

 znižanost ali povišanost: dodajanje svetlosti ali temnosti zvoku s premikanjem 

jezika dol ali gor.  

I. Posokhova (2008) pravi, da usvajanje vseh glasov poteka do šestega leta starosti. 

Pri starosti šest let naj bi bil otrokov izgovor glasov enak odraslemu in avtomatiziran. 

Hkrati z izoblikovanjem artikulacije govor postane bolj razumljiv, besednjak se širi, 

glasovi in besede se povezujejo v kompleksnejše strukture.  

Strokovnjaki se med sabo niso popolnoma uskladili o tem, kdaj otrok pravilno usvoji 

vse glasove, se pa ta starostna doba razprostira med četrtim in osmim letom. Najprej 

se nek glas običajno usvoji na začetku besede, nato v sredini in na koncu (Lipnik in 

Matić, 1993). D. Žnidaršič (1992) pravi, da mora biti govor otroka pri štirih letih že 

razumljiv tudi ljudem, ki otroka ne srečujejo vsakodnevno, do petega leta pa naj bi bil 

otrokov govor približno tak kot pri odraslem, na podlagi česar se izvajajo sistematski 

logopedski pregledi pri petih letih.  

Dosedanje raziskave so pokazale, da starši težko določijo starost, ob kateri naj bi bil 

določen glas usvojen. Posledično se prezgodaj ali prepozno odločajo za obisk pri 
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logopedu (Tement, 2015). Kljub temu je smiselno predvidevati, da starši, ki z otrokom 

obiskujejo logopeda, bolj poznajo to področje, saj so verjetno dobili kratko razlago o 

razvoju govora s strani logopeda. Raziskovalni problem se tako osredotoča na to, 

kako dobro starši poznajo razvoj govora in jezika s poudarkom na razvoju glasov, da 

bi ustrezno reagirali in tako preprečili posledice.  

Do petega leta zmore otrok slušno razlikovati vse glasove, kljub temu da lahko 

nekatere glasove izgovarjajo kasneje, kot jih slušno zaznajo. Avtorica zagovarja, da 

se vsaka skupina glasov razvije iz določenega nukleusa – temeljnega glasu. Iz 

ustničnih zapornikov /p/, /b/ in /m/ se tako razvijeta ustnična pripornika /f/ in /v/. Iz 

zazobnih zapornikov /t/, /d/ in /n/ se razvijejo /s/, /z/, /c/ in /š/, /ž/, /č/. Iz /k/ in /g/ se 

razvije /h/. Vokali se razvijajo iz /a/, najprej /e/ in /o/, kasneje še /u/ in /i/. Iz /i/ potem 

nastane /j/, ki se razvije še v /l/ in /r/ (Vladisavljević, 1981, v Vuletić, 1987). 

Še preden otrok spregovori, je pomembno, da starši veliko komentirajo, saj s tem 

dajejo otroku informacije o različnih variacijah posameznega glasu v različnih 

besedah. Tako otrok dobi čim več vzorcev različnih izgovorjav posameznega glasu, 

kar v možganih tvori sliko o določenem glasu in omogoča, da ga prepoznajo kot isti 

glas, tudi če se izgovorjava nekoliko razlikuje (Posokhova, 2008). D. Vuletić (1987) 

izpostavlja, da je lahko sistematično zamenjavanje glasov povezano tudi z 

neustaljeno slušno sliko o glasu, ki je posledica premalo govornih izkušenj.  

V določenem obdobju lahko otrok težje glasove še zamenjuje ali izpušča. Ob 

artikulacijskih napakah, ki so za določeno starost sprejemljive, ni treba začeti 

logopedske obravnave. Je pa logopedska terapija nujna, ko otrok zamenjuje ali 

izpušča glasove, ki bi pri njegovi starosti že morali biti usvojeni. Logopedska terapija 

je nujna tudi takrat, ko otrok napačno tvori določen glas. Za slovenski prostor velja, 

da otrok usvoji vse glasove slovenskega jezika do petega leta in pol (Posokhova, 

2008). 

 I. Posokhova (2008) D. Žnidaršič (1992) Vladisavljević 

(1981, v Vuletić, 

1987) 

1–2 leti A, E, O, P, B Vokali Vokali 

2–3 leta I, U, F, V, T, D, N, M, K, 

G, H, J 

P, B, T, D, M, N, K, 

V, l, F 

Zaporniki, F, V, H, 

M, N, L, J  

R prepoznajo 

slušno, a ga ne 

izgovarjajo 

3,5–4,5 let S, Z, C, Š, Ž, L L, S, Z, C  

4,5–5,5 let Č, R Š, Ž, Č, R  

Tabela 1: Razvoj glasov 

Med najtežjimi glasovi po izgovorjavi so sičniki, šumniki in zlitniki, ki zahtevajo 

natančno izreko in dobro slušno razločevanje. Prav pri teh glasovih so v starosti med 
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tretjim in četrtim letom najpogostejši fonološki procesi. Raziskava je pokazala, da se 

pri štirih letih najpogosteje pojavljajo fonološki procesi na sičnikih, sledi pa 

odzvenevanje. Pri petih letih se v približno enakem deležu pojavljajo fonološki 

procesi na sičnikih in šumnikih, pri šestih letih pa so zopet najpogostejši fonološki 

procesi na sičnikih (Ozbič idr., 2015). 

Največkrat se pojavi alveopalatalizacija, ki je lahko posledica razmerja govornih 

organov ali pa nepopolnega fonološkega razlikovanja med sičniki in šumniki. Prav 

slabo razločevanje lahko vodi v težave z zaznavanjem, k slabšemu sledenju 

govorjenemu, hkrati pa slabšemu pomnjenju besednih navodil, nerazumevanju 

navodil in posledično slabšemu uspehu v šoli (Ozbič idr., 2015). 

1.1.6 Razvoj stavka 

Kaj bo v stavek vključil, določajo govorčev (v tem primeru otrokov) interes in 

poslušalčeve potrebe. Otrok lahko sicer pozna vse besedne vrste, težje pa jih poveže 

v stavek. Da bi otroka spodbudili k tvorbi daljših stavkov, se pogovarjamo o znanih 

predmetih, saj to zahteva manj kognitivnega napora. V pomoč pri tvorbi daljših 

stavkov mu je tudi poznavanje stavčne strukture (Kranjc, 1992).  

Prvi stavki so enobesedni in lahko izražajo več informacij; stvar lahko na primer 

poimenujejo z namenom, da jo druga oseba opazi, ali pa jo zahtevajo. S kakšnim 

namenom otrok tvori prve stavke, sklepamo iz konteksta in po intonaciji (Kranjc, 

1992). 

Dvobesedne povedi se pojavijo pri približno 18.–20. mesecu starosti, ko 

samostalnikom dodaja glagole. V stavek vključi polnopomenske besede, medtem ko 

nepolnopomenske besede otrok izpušča, ker imajo zanj premajhno sporočilno 

vrednost. Tak govor imenujemo telegrafski, saj otrok uporabi le besede, ki nosijo 

sporočilno vrednost. Po drugem letu tak način govora izzveni, otrok svoje izjave 

nadgradi (Kranjc, 1992).  

Pri dveh letih in pol je besedni red v stavku neopredeljen, na prvem mestu je beseda, 

ki je za otroka čustveno najpomembnejša, nova beseda pa je na koncu. Prevladujejo 

trdilni stavki. Da bi razumeli malčkovo sporočilo, si odrasli pomagamo s kontekstom. 

Ob tretjem letu se pojavi pregibni govor (Omerza, 1972). 

Okrog tretjega leta uporablja vse besedne vrste, sklanja, uporablja čase. Stavki so 

kratki s ključnimi besedami, od situacijskega prehaja h konkretnemu govoru. V 

četrtem letu razume vzročno-posledično povezavo in tvori podredne stavke. Povedi 

povprečno vsebujejo tri do štiri besede (Vuletić, 1987). Upošteva že pravilen vrstni 

red besed v stavku; na prvem mestu so kazalni zaimki, potem samostalniki, pred 

katerimi stojijo pridevniki. Pravilno poudarijo besede, običajno na zadnjem mestu 

(Kranjc, 1992).  
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Do šestih let se potem razvija sintaksa, stavek se razširi v pet do šest besed (Vuletić, 

1987). 

1.1.6.1 Povezava govora in pismenosti 

Že miselni proces, kot je govor, nam lahko nakazuje na otrokovo uspešnost pri 

pismenosti. Danes velja prepričanje, da se pismenost razvije iz zgodnje pismenosti, 

ki izvira iz govora in otrokovega okolja. Pred tem so strokovnjaki trdili, da se 

pismenosti otrok nauči v šoli, ko je za to razvojno pripravljen. Behavioristične teorije 

so razvoj pismenosti povezovale z biološkim razvojem določenih spretnosti – 

socialnih, spoznavnih, grafomotoričnih. Zadnje desetletje pa je pismenost vpeta v 

sociokulturne teorije. Zgodnja pismenost tako temelji na usvajanju jezikovnih pravil 

(spola, časa …), ki jih otrok usvoji brez načrtnega poučevanja, kar so ugotovili 

Chomsky in številni drugi raziskovalci. Porajajoča se pismenost tako pomeni 

spretnosti in vedenja, ki predhodijo branju in pisanju. Z razvojem pismenosti se 

povezujejo predvsem besednjak, metajezik, sporazumevalne zmožnosti, 

pripovedovanje in skladnost med fonemi in grafemi (Marjanovič Umek, 2010). 

1.1.6.1.1 Vpliv družinskega okolja na pismenost 

Kakovost družinskega okolja in zgodnja pismenost statistično pomembno sovplivata. 

Že v obdobju dojenčka so pomembne interakcije, skozi katere otrok gradi skupno 

pozornost. Družinsko okolje vpliva na besednjak in rabo govora v različnih funkcijah. 

Na razvoj govora in zgodnje pismenosti vplivajo količina govora v družini, razvojna 

zahtevnost, ton in odzivanje staršev in stil vzgoje. Neposredno napovedujejo zgodnjo 

pismenost skupno branje, prepričanje staršev o tem, kako lahko vplivajo na razvoj 

govora, simbolna igra, spodbujanje otroka k pripovedovanju, odzivnost staršev in 

ustrezen model (sami berejo, pišejo …). Najpomembnejše je skupno branje, najprej 

samo kot spodbuda, potem z vse več dialoga. Govorne spodbude in izpostavljenost 

pismenosti v okolju vodijo v boljše fonološko zavedanje, ki je del pismenosti 

(Marjanovič Umek, 2010). 

Tudi vključenost v vrtec pozitivno vpliva na pismenost. Pri tem je pomembno, da je 

vrtec kakovosten: primerna izobrazba kadra, število otrok v skupini, načrtovanje 

pedagoškega procesa … Zelo pomembna v vrtcu so prepričanja vzgojitelja. Velik 

vpliv na razvoj pismenosti imajo dejavnosti s knjigo in skupno branje z vzgojiteljico. 

Skupno branje se mora končati s pogovorom o knjigi (Marjanovič Umek, 2010). 

1.1.6.1.2 Napovedniki pismenosti 

V prvih letih se hitro širita besednjak in slovnica. Prav besednjak je dober 

napovedovalec bralne kompetentnosti. Otroci z bogatim besednjakom kasneje 

kažejo boljše razumevanje prebranih besed in besedil, prav tako pa bolje razvijajo 

fonološko zavedanje (Marjanovič Umek, 2010).  
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Metajezik nam omogoča razumevanje nekonkretnega, uporabo govora za izražanje 

čustev, želja, misli in vpliva na kasnejše razumevanje manjših enot jezikovnega 

sistema – besede, zlogi, glasovi, ki so osnova za učenje branja (Marjanovič Umek, 

2010). 

Pripovedovanje zgodbe zajema zmožnost zavzemanja raznolikih perspektiv, 

organiziranja in ohranjanja mišljenja, metajezikovno zavedanje, časovno, prostorsko 

in vzročno zavedanje, izražanje misli, čustev, odnosov. Vse te lastnosti 

pripovedovanja so prenese na branje in pisanje. Prve zgodbe lahko otrok pripoveduje 

že z dvobesednim stavkom, strukturno so preproste in konkretne, nanašajo se na 

dogodke v dnevnem življenju. Kasneje se pojavita začetek in konec in raba 

preteklika. Zgodbe postajajo bolj strukturirane in konvencionalne (Marjanovič Umek, 

2010). 

1.2 ARTIKULACIJSKE MOTNJE 

Govorno-jezikovne motnje so primarno motnje v razumevanju in izražanju, 

sekundarno pa se lahko razvijejo tudi motnje branja in pisanja (Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o 

kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2003). Razvojne govorne motnje so težave v govoru, ki se 

združujejo s slabšo govorno razumljivostjo, in težave, ki ovirajo verbalno 

komunikacijo zaradi senzornih, motoričnih ali drugih fizičnih težav. Kljub temu da 

osebe z razvojno govorno-jezikovno motnjo zmorejo glasove izgovoriti izolirano, jih 

znotraj besed zamejujejo, izpuščajo ali napačno izrekajo. Pogostost govorno-

jezikovnih motenj je 3–6-odstotna (Hayiou-Thomas, Carroll, Leavett, Humle in 

Snowling, 2016). 

Artikulacijske motnje (dislalije) spadajo med govorne motnje. So najpogostejša 

skupina govornih motenj in označujejo izpuščanje, zamenjavo ali napačno izreko 

glasu. Med govorne motnje poleg artikulacijskih motenj spadajo še disfagije, 

jecljanje, brbotanje in dizartrije. Pogosto govorne motnje spremljajo tudi jezikovni 

primanjkljaji in skupaj tvorijo široko, a prepleteno področje govorno-jezikovnih motenj 

(Žnidaršič, 1992). 

Skupno različnim definicijam govornih motenj je, da jih pojmujejo kot nepravilno 

izgovorjene glasove, izpuščene ali zamenjane z drugimi glasovi ali zamenjavo mesta 

izgovora. Glasumorley (1956, v Vuletić, 1987) pod dislalijo šteje samo težave v 

artikulaciji, ki so funkcionalnega vzroka, Wood (1963, v Vuletić, 1987) dodaja, da so 

to nepravilno izrečeni glasovi, ki so posledice nepravilnega učenja ali abnormalnosti 

v perifernih organih, ne pa posledica lezij v centralnem živčnem sistemu. Nekateri v 

dislalijo prištevajo tudi nepravilno izgovorjene besede, drugi jo smatrajo samo kot 

težave v artikulaciji. Danes definicija zajema težave v izgovoru, ki lahko izhajajo iz 

različnih vzrokov (Vuletić, 1987).  
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Dislalija torej pomeni nezmožnost izreke ali nepravilnost v izreki glasov. Če je 

napaka za starost še primerna, to imenujemo razvojna dislalija. Če vztraja, posebno 

po četrtem letu, pa gre za »pravo« dislalijo. Višje tveganje za razvoj dislalije se 

pojavlja pri sičnikih in šumnikih ter glasovih /l/ in /r/, saj le-ti zahtevajo razvite 

sposobnosti zaznave in ločevanja ter natančne artikulacijske gibe. Dislalije lahko 

nastanejo tudi zaradi neugodnega okolja, kjer otrok ni deležen govornih spodbud ali 

pa so le-te napačne (Grobler, 1985) 

Pri skoraj polovici (46,7 %) oseb s funkcionalno artikulacijsko motnjo so našli 

zgodovino motenj v ožji ali širši družini, zato se spodbuja, da starši, ki imajo sami 

motnjo govora in jezika, poiščejo nasvet logopeda prej. Največkrat se pojavita 

substitucija ali distorzija glasu. Substitucija pomeni, da tvori glas, ki v jeziku okolice 

obstaja, distorzija pa pomeni, da tvori glas, ki v tem jeziku ne obstaja. Artikulacijske 

težave so pogostejše pri dečkih. Vzrok, da artikulacijske težave danes vztrajajo dlje, 

je lahko v počasnejšem usvajanju glasov, vedno bolj pogosto pa starši napačno 

izreko nevede spodbujajo, saj jim je takšen način govora pri otroku všeč. Otroci z 

motnjami so manj stigmatizirani kot odrasli, ki imajo motnjo, zato se otroci manj 

zavedajo svojih težav, njihovi starši pa odlašajo z ukrepanjem. Dlje kot vztraja 

motnja, bolj se stigma povečuje, s tem pa tudi želja po ukrepanju, tako s strani otroka 

kot staršev. A zavedati se moramo, da je izreko najlažje popraviti v občutljivem 

obdobju za ta glas, če občutljivo obdobje zamudimo, je v korekcijo glasu treba vložiti 

več energije (Alaraifi, Kamal, Qa'dan in Haj-Tas, 2014).  

1.2.1 Vzroki artikulacijskih motenj 

Včasih so delili vzroke artikulacijskih motenj na organske, funkcionalne in 

strukturalne vzroke, danes velja prepričanje, da se vzroki med sabo prepletajo 

(Vuletić, 1987). 

Organski vzroki (Vuletić, 1987):  

 razcepi, 

 nazalnost, 

 odstopanja v artikulatorjih, 

 izguba sluha; blage izgube sluha starši morda ne zaznajo, a vpliva na visoke 

frekvence, se pravi na sičnike, šumnike in /i/. 

Ostali vzroki (Vuletić, 1987):  

 nespretnost artikulatorjev, 

 slab fonemski sluh,  

 slab govorni model, 

 infantilni govor, 

 zanemarjanje, zapuščenost; lahko tudi prezaposleni starši, ki otrokom ne ponujajo 

ustreznih govornih situacij, 

 starševski perfekcionizem; zahtevajo artikulacijo, ki je še ne zmore,  
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 dvojezičnost, 

 zaostajanje v intelektualnem razvoju. 

1.3 POSLEDICE NEPRAVILNE OBRAVNAVE GOVORNO-JEZIKOVNIH 

MOTENJ 

Kot že omenjeno, so artikulacijske motnje del mnogo širšega pojma govorno-

jezikovnih motenj. Pogosto se artikulacijske motnje pojavljajo skupaj s šibkim slušnim 

in vidnim razlikovanjem, slabšo motoriko in orientacijo. Prav zaradi sopojavnosti 

omenjenih težav artikulacijske motnje vplivajo predvsem na usvajanje branja in 

pisanja, medtem ko govorno-jezikovne motnje zajemajo širši spekter posledic 

(Žnidaršič, 1992). 

Težave z govorom, predvsem pa z jezikom, lahko prinesejo dolgoročne posledice, 

kot so (Tempel, Wagner in McNeil, 2009):  

 slaba pismenost,  

 slabi rezultati v šoli,  

 težave v odnosih,  

 problematične interakcije,  

 vedenjske težave,  

 težave s pozornostjo in  

 agresija.  

Če težave prepoznamo dovolj zgodaj, lahko ob pravočasni in primerni terapiji vpliv 

govorno-jezikovnih motenj zmanjšamo (Tempel idr., 2009).  

Jezik in govor sta center socialnega življenja. Poleg slabše govorne kompetence te 

motnje prinesejo tudi slabše intelektualno funkcioniranje, slabše akademske 

rezultate, psihološke težave in višje tveganje za psihiatrične motnje. Otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami imajo povečano tveganje za motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti ter anksioznost v otroštvu in adolescenci. Slabe verbalne sposobnosti 

so povezane z mladostniško delikventnostjo predvsem pri fantih, pa tudi na splošno 

pri osebah z govorno-jezikovnimi motnjami opažajo povečano tveganje za vedenjske 

motnje. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami se od ostalih ločijo po drugačnem 

kognitivnem razvoju, procesiranju informacij, tudi kratkoročni spomin in slušno 

procesiranje se razlikujeta od oseb brez motenj (Beitchman in Brownlie, 2005). 

1.3.1 Posledice v pismenosti 

Da bi ugotovili, kakšen vpliv ima govorno-jezikovna motnja na pismenost, so 

strokovnjaki pri otrocih, ki so imeli v otroštvu odkrite govorno-jezikovne motnje, 

testirali sposobnosti, ki so del pismenosti ali vplivajo na pismenost. Pri teh otrocih so 

odkrili slabše fonemične sposobnosti in črkovanje pri petih letih in pol ter slabše 

branje pri osmih letih. Govor in pismenost naj bi si delila isto genetsko podlago, zato 
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sta tako povezana. Sama govorna motnja še ne pomeni težav pri pismenosti, 

odvisno je, koliko časa govorna motnja vztraja, kako se ta motnja kaže, ali so 

prisotne tudi jezikovne težave, ali je v družini prisotna disleksija. Še posebno 

problematično je, če govorna motnja vztraja v prvih letih šolanja, ko se uči branja in 

pisanja. Raziskava je ugotovila, da ob sočasnosti z jezikovnimi težavami govorne 

težave pomembno vplivajo na pismenost in fonološko zavedanje. Pri šestih letih 

imajo lahko težave s črkovanjem, manj težav imajo z branjem (Hayiou-Thomas idr., 

2016). 

Odrasli, ki so se v otroštvu srečevali z govorno-jezikovnim zaostankom, dohitijo svoje 

vrstnike, tisti, ki so se srečevali z motnjo, pa imajo težave s fonološkim zavedanjem 

in branjem. Na opismenjevanje imajo večji vpliv jezikovne težave in manj govorne. 

Težave pri opismenjevanju so se pojavile tudi pri otrocih, ki so do šole že uspešno 

zaključili govorno-jezikovno terapijo (Hayiou-Thomas idr., 2016). Ti imajo največ 

težav pri črkovanju, na ostalih področjih pa dohitijo vrstnike. Pri otrocih, ki terapije do 

osnovnošolskega opismenjevanja niso zaključili, pa opažajo težave pri črkovanju, 

bralnem razumevanju in tudi matematiki (Nathan, Stackhouse, Goulandris in 

Snowling, 2004). Najmanj težav torej povzroča izolirana govorna motnja, katere 

posledice so zgolj kratkotrajne v primerjavi z jezikovno motnjo. Še največ težav pri 

opismenjevanju so imeli otroci, katerih v družini se je pojavljala disleksija (Hayiou-

Thomas idr., 2016). 

1.3.2 Akademske težave 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo lahko posledično akademske težave. Ne 

nazadnje je predpogoj za usvajanje bralnih in pisalnih veščin prav pravilen govor in 

fonološko zavedanje. Ker so bolj nagnjeni k težavam v pridobivanju pismenosti, 

posledično ne dosegajo zahtev v kurikulumu, kar predstavlja akademske težave. Iz 

akademskih težav pa lahko izvirajo tudi vedenjske težave in nižja samozavest. 

Težave na akademskem področju se lahko vlečejo skozi vsa šolska leta, nemalokrat 

se tudi stopnjujejo. Največ težav imajo pri javnem nastopanju. Več možnosti za 

uspešno opismenjevanje imajo tisti otroci, ki so v terapijo vključeni že pred šolo, vsa 

skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami pa spada pod rizično pri 

opismenjevanju (Nathan idr., 2004). 

1.3.3 Posledice v socialnem življenju 

Komunikacija je osnova odnosa, zato lahko govorno-jezikovna motnja pripomore k 

porušenemu odnosu. Če je otrok nerazumljiv, je to neprijetno zanj, saj ima težave pri 

izražanju svojih potreb in želja, prav tako pa je motena komunikacija neprijetna za 

okolico, ki otroka ne razume. Tak otrok ima lahko težave v odnosu z učiteljem, pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z vrstniki. Težave negativno vplivajo na 

odnose s sorojenci, v starših pa izzovejo anksioznost zaradi neusklajene 
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komunikacije, kar zopet vodi v porušen odnos (Hitchcock, Harel in McAllistre Byun, 

2015).  

1.3.4 Vpliv na življenje  

Govorno-jezikovne motnje povečujejo tveganje za zmanjšanje zaposlitvene možnosti 

in posledično to pomeni slabšo življenjsko kakovost (Namasivayam idr., 2013). 

Beitchman in E. Brownlie (2005) sicer pojasnjujeta, da življenjska kakovost sama po 

sebi zaradi govorno-jezikovnih težav ni nujno ogrožena, seveda pa lahko ostale 

težave, povezane z govorno-jezikovno motnjo, vodijo v znižanje življenjske kakovosti. 

Pojavi se socialna fobija, pri dečkih se pojavi višje tveganje za razvoj delikventnosti, 

razvije se antisocialna osebnost, pri dekletih je bolj verjetno, da bodo žrtev zlorabe. V 

povprečju te osebe dosegajo nižjo izobrazbo in se prej odločajo za otroke.  

Posledice govorno-jezikovnih motenj v otroštvu lahko posegajo tudi v odraslost. 

Odrasli, ki so imeli v otroštvu govorno-jezikovne težave, dosegajo slabše rezultate na 

testih artikulacije kot odrasli brez zgodovine govorno-jezikovnih motenj. Raziskava ne 

odkriva statistično pomembnih razlik v ekspresivnem jeziku, na testih receptivnega 

jezika pa skupina odraslih z zgodovino govorno-jezikovnih motenj dosega nižje 

rezultate (Lewis idr., 2007). 

1.4 VLOGA STARŠEV  

Starši so nepogrešljiv člen pri usvajanju jezika in govora ter pri preventivi, odkrivanju 

in terapiji govorno-jezikovnih motenj. Glede na rezultate, pridobljene v raziskavi, bo v 

prihodnje smiselno razmišljati o preventivnem ozaveščanju staršev o posledicah, ki 

jih lahko prinesejo govorno-jezikovne motnje, in o predvidenem ravnanju ob 

odstopanjih v govorno-jezikovnem razvoju. Čeprav bi bila taka preventiva 

priporočljiva za vse starše, nam bo raziskava v pomoč tudi pri določanju tarčne 

skupine staršev.  

Na otrokov govor in jezik starši s svojim načinom življenja posredno ali neposredno 

vplivajo na več načinov (Tempel idr., 2009):  

 socialno-ekonomski status,  

 kakovost komunikacije otrok – starš,  

 starševska izobrazba,  

 struktura družine, 

 vzgoja,  

 dednost,  

 spol itd.  

Jovančević (2005, v Šoštarko, 2016) omenja, da je za razvoj govora in jezika najbolj 

pomembno, da je otrok obkrožen z ljudmi; na začetku z ožjimi družinskimi člani, 
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kasneje pa se otrokova socialna mreža širi. Ker otrok največ svojega časa v zgodnjih 

letih preživi s starši, imajo prav ti veliko vlogo pri razvoju govora in jezika.  

Otrokov govor se razvija v določenem zaporedju, a ker je vsak otrok individualen, se 

lahko pojavijo odstopanja v tempu usvajanja govora in jezika. Določena odstopanja 

so sprejemljiva in ob primerni spodbudi izzvenijo. Pojem »normalen razvoj« je 

relativen in označuje normo, pridobljeno s številnimi raziskavami, ki velja za veliko 

večino otrok, a hkrati ni značilen za vse. Zaporedje razvoja sicer velja za vse otroke, 

tempo, s katerim se razvijajo, pa je pri nekaterih otrocih hitrejši, pri drugih počasnejši. 

Ob rojstvu imamo velik potencial za razvoj govora, a je celosten razvoj, s tem pa tudi 

razvoj govora, odvisen tudi od okolja, v katerem otrok odrašča. Govor se oblikuje v 

prvih nekaj letih življenja, ki jih otrok preživi tesno vpet v družino. Zato je pomembno, 

da se starši zavedajo normalnega poteka razvoja in vedo, kako ukrepati, če se 

pojavijo odstopanja (Posokhova, 2008). 

1.4.1 Spodbujanje govora 

Vloga staršev je zelo pomembna pri spodbujanju govora otrok. Otrokov govor lahko 

starši spodbujajo na različne načine, pomembno je, da se v skupnih aktivnostih 

odzovejo na otrokove poskuse komunikacije, hkrati pa izzovejo otrokov odziv. Kadar 

starši premore zapolnijo z vprašanji in zahtevami, odvzamejo čas, ki je namenjen 

otrokovemu odgovoru, in na ta način neugodno vplivajo na poskuse komunikacije 

(Tempel idr., 2009).  

Da bi omogočili ustrezno okolje, ki je za otroka spodbudno, a ne prezahtevno, je 

pomembno, da starši poznajo osnovne zakonitosti razvoja govora in jezika. Starši so 

pomemben člen pri odkrivanju odstopanj, a hkrati se morajo zavedati, da lahko s 

tem, ko od otroka zahtevamo, da pravilno izgovarja glasove in besede, ki jih razvojno 

še ne zmore, sprožimo napačno izreko glasov. Poleg spremljanja in vrednotenja 

govornega razvoja otroka je starševska vloga tudi ta, da so otroku dober govorni 

model in spodbuda. V fazi usvajanja govora je pomemben starševski input. Vsaka 

faza razvoja zahteva drugačno stimulacijo iz okolja. Na začetku je treba največ 

pozornosti posvetiti skupni/vezani pozornosti, kasneje pa se je treba preusmeriti na 

širjenje besednjaka in komentiranje vsakodnevnih dejavnosti. Študija avtorja je 

pokazala, da se otroci bolje odzovejo na stimulacije iz okolja, ko se napake še niso 

razvile, kot na popravljanje napak v govoru, ko se le-te že razvijejo. Starševski input 

je poleg genov zelo pomemben dejavnik otrokovega razvoja (Dale, Grazia Tosto, 

Hayiou-Thomas in Plomin, 2015). 

Družina ima med drugim pomemben vpliv na socialni razvoj. Ker večina otrok veliko 

časa preživi v vrtcu, ki je druga najpomembnejša sociala mreža v otrokovem okolju, 

je pomembno tudi, kako družina sodeluje z vrtcem. Tako kot starši so tudi vzgojitelji 

pomemben vir informacij. Otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo večje tveganje za 

razvoj socialnih, emocionalnih in vedenjskih težav, ki jih največkrat prvi opazijo prav 
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vzgojitelji. Ti otroci imajo pogosto težave tudi z impulzivnostjo in usmerjanjem 

pozornosti, kar se bolj izrazito pokaže v skupini otrok približno iste starosti (Dulčić, 

Pavičić Dokoza, Bakota in Tadić, 2018). L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj 

(2006) poudarjata, da ima vrtec pomembno vlogo pri razvoju govora tudi zaradi 

vpliva vrstnikov. Poleg vrstniške skupine so pomembni še kakovost vrtca, starost, pri 

kateri so otroci vključeni v vrtec, in koliko časa preživijo v vrtcu. Kakovost vrtca 

pomembno vpliva na govorni razvoj, avtorici celo izpostavljata, da so na govornih 

testih višje rezultate dosegali otroci, ki vrtca niso obiskovali, kot tisti, ki so obiskovali 

nizkokakovostne vrtce. 

Izobrazba staršev je pomemben dejavnik v okviru socialnega konteksta, ki vpliva 

tako na razvoj otroka kot na dojemanje otrokovega govora. Najbolj občutljivo obdobje 

razvoja govora se razprostira med prvim in tretjim letom življenja, ko v možganih 

nastaja veliko število novih sinaptičnih povezav pod vplivom okolja. Mame, ki imajo 

višjo izobrazbo, večkrat stopajo v interakcijo z malčki. Pri tem se poslužujejo 

bogatejšega besednjaka in tvorijo daljše in kompleksnejše stavke. Te mame nudijo 

otroku več spodbud, naj govor uporablja, več berejo in se udeležujejo v različnih 

aktivnostih, ki spodbujajo razvoj govora (npr. lutkovne predstave). Mame z višjo 

izobrazbo so v raziskavi na vseh področjih razvoja, tudi na področju govora, 

pričakovale, da bodo otroci mejnike dosegli prej. Mame z nižjim ekonomskim 

statusom manj časa posvečajo pogovoru ob skupni dejavnosti, so manj responzivne, 

zato otrok dobi manj priložnosti in spodbud za komunikacijo. Nekatere raziskave 

dajejo velik poudarek tudi na otrokov spol, a novejše raziskave ugotavljajo, da ima 

spol z leti vse manjšo vlogo v razvoju govora (Fekonja Peklaj in Marjanovič Umek, 

2009; Tempel idr., 2009).  

U. Fekonja Peklaj in L. Marjanovič Umek (2009) izpostavljata tudi pomen implicitnih 

teorij. Implicitne teorije se ukvarjajo s prepričanji. Starši, katerih prepričanje je, da so 

sami pomemben dejavnik v razvoju govora in jezika otroka, posvečajo temu več 

pozornosti in so na otrokov govor bolj odzivni.  

1.4.2 Preventiva 

Starši so pomemben člen v preventivi govorno-jezikovnih motenj. Preventiva v 

logopediji poteka na treh ravneh (Posokhova, 2008):  

1. raven: preprečevanje nastanka odstopanj v govoru; 

2. raven: preprečevanje, da bi se odstopanja v govoru avtomatizirala; 

3. raven: socialna adaptacija oseb z govorno-jezikovno motnjo. 

Starši imajo veliko vlogo predvsem na prvi stopnji preventive. Ob primerni poučenosti 

lahko otroku nudijo spodbudno okolje in dober govorni model. S tem spodbujajo 

pravilen razvoj govora in jezika ter spremljajo morebitna odstopanja. Druga in tretja 

raven preventive sta rezervirani za stroko, vendar prav tako potekata v sodelovanju s 

starši (Posokhova, 2008). 
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1.4.3 Prepoznavanje motenj 

Lindsay in Dockrell (2004, v Tement, 2015) sta dognala, da je zelo pomembno, da 

starši poznajo običajen razvoj otroka in odstopanja od normalnega razvoja, da lahko 

ustrezno ukrepajo. Starši kot osebe, ki z otrokom preživijo največ časa, pomembno 

vplivajo na razvoj otrokovega govora, a hkrati otroka najbolje poznajo, zato je velika 

odgovornost na njih, da težave prepoznajo in se čim prej obrnejo na strokovnjaka. 

Avtorja sta s svojo raziskavo ugotovila, da večina staršev (85 % njih) prepozna 

izrazitejše težave v govoru, ne zavedajo pa se vpliva govorno-jezikovnih težav na 

druga področja delovanja otroka. To pomeni, da starši v večini identificirajo težave, 

potrebujejo pa več informacij o tem, kaj te težave prinesejo in kako jim lahko 

strokovnjaki pomagamo.  

Starši z otrokom preživijo veliko časa in ga opazujejo v najrazličnejših situacijah. 

Včasih je veljalo mnenje, da starši niso dovolj kritični in njihove informacije niso 

zanesljive. Danes so te informacije kvečjemu koristne, če so zbrane pod ustreznimi 

pogoji: vprašalnik mora starše usmerjati in jih spraševati po sedanjosti. Raziskave 

kažejo, da se starševska ocena otrokovega govora in jezika ujema z oceno, 

pridobljeno s standardiziranimi testi. Bolj realne rezultate starši podajajo takrat, ko 

svojega otroka primerjajo z drugimi (Novosel, Pilatuš, Olujić in Kuvač Kraljević, 

2015). 

Starši pri otrokovih treh letih slabo prepoznavajo metajezik in fonologijo, zelo dobro 

pa pragmatiko in morfosintakso. Pri štirih letih še vedno slabo prepoznavajo 

fonologijo in metajezik, najboljše pa semantiko. Pri petih letih slabo prepoznavajo 

fonologijo, dobro pa metajezik. Artikulacijo najboljše zaznavajo prav med tremi in 

petimi leti (Novosel idr., 2015). 

E. Tement (2015) je v svojem magistrskem delu ugotovila, da so starši slabo 

ozaveščeni o razvoju govora na splošno, saj bi pomoč poiskali kasneje, kot je 

priporočljivo. Kljub temu posamezne postavke kažejo na to, da bi pri artikulacijskih 

težavah starši poiskali pomoč prej, kot je to potrebno. Avtorica ocenjuje, da so starši 

bolj poučeni o razumljivosti govora in pomoč najhitreje poiščejo tam, kjer je 

razumljivost govora slabša. Bolj izobraženi starši bi kasneje poiskali pomoč logopeda 

pri artikulacijskih težavah kot starši z nižjo izobrazbo. Število otrok v družini, ki so ali 

pa niso obiskovali logopeda, ne vpliva pomembno na ozaveščenost staršev. So pa 

ugotovljene pomembne razlike v poklicu staršev. Kasneje bi poiskali pomoč starši, ki 

so zaposleni v pedagoškem poklicu, psihološkem, jezikoslovnem, nevrolingvističnem 

ali poklicu, ki je povezan z govorom, jezikom, vzgojo. Pri fonološkem zavedanju 

starši ukrepajo hitreje kot pri razumevanju. Bolj ustrezno ukrepajo v primeru 

artikulacije kot pri slovničnih motnjah. To se povezuje z razumljivostjo govora. 

Kadar se v starših vzbudi sum, da bi bilo treba obiskati logopeda, je ta sum 

največkrat upravičen. Starši so tisti, ki v občutljivih obdobjih spodbujajo govor. S 
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poznavanjem mejnikov lahko presodijo, kje otrok potrebuje največ spodbude, in so 

tisti, ki otroka in njegovo funkcioniranje najbolje poznajo, zaradi čustvene vezi med 

njimi in otrokom pa je otrok bolj dovzeten za njihove spodbude (Posokhova, 2008). 

1.4.4 Logopedska terapija 

Tudi v logopedski terapiji imajo starši pomembno vlogo. Danes so v ospredju 

intervencije, ki se osredotočajo na otroka, kar pomeni, da se v terapiji ustvari naravno 

okolje, v katerem otrok spontano stopa v interakcijo. Dejavnosti tako izbira otrok, 

strokovnjak (v ambulantni terapiji) ali starši (doma) pa ga pri tem vodijo. Kljub temu 

logopedske obravnave izboljšujejo govor v strukturiranih, nadzorovanih situacijah, 

starši pa so otroku v pomoč, da veščine, ki jih je v terapiji usvojil, generalizira in 

osmisli v kontekstu (Tempel idr., 2009). 

Za uspešno obravnavo je torej pomembno, da vsi udeleženi delujejo z istim ciljem, 

da so naloge prilagojene otroku in da je vzpostavljen zaupljiv odnos med vpletenimi. 

Odnos je težje graditi v vrtcu, saj imajo logopedi s starši manj neposrednega stika kot 

npr. v ambulantni terapiji (Ebert, 2018). 

Naloga logopeda je opolnomočenje staršev, da lahko zavzamejo aktivno vlogo v 

intervenciji govora in jezika. Največkrat starši sebe vidijo v vlogi zagovornika otroka, 

ki odkriva težave, išče rešitve in sodi napredek. Sebe vidijo kot razsodnika, kdaj otrok 

potrebuje pomoč. Ko so že vključeni v terapijo, pa prevzamejo nalogo opazovalca 

(proces obravnav) in izvrševalca (domačih nalog). Raziskave pa so pokazale, da 

lahko ob ustrezni poučenosti starši tudi sami spodbujajo otrokov razvoj govora in 

jezika in aktivno sodelujejo v terapiji (Davies, Marshall, Brown in Goldbart, 2016). 

Starševska predstava o starševski vlogi (Davies idr., 2016):  

 advokat: po navadi otroka primerjajo z ostalimi otroki, iščejo napake in rešitve;  

 izvrševalec: opazujejo in delajo doma, si želijo sami pomagati otroku, a ne vedo, 

kako; 

 prevzemanje odgovornosti: pričakujejo, da jih bo vseeno vodil logoped, sami 

prispevajo z mnenji, predlogi.  

Starševsko mnenje o vlogi logopeda (Davies idr., 2016):  

 logoped kot svetovalec: pregleda, kako se otrokov govor razvija, in svetuje, ali je 

potrebna terapija; 

 logoped kot izvrševalec: vsa odgovornost je na logopedu, on izvaja terapijo; 

 logoped kot načrtovalec: logoped jih vodi, pokaže vaje, ki jih potem doma izvajajo 

starši; 

 logoped kot učitelj: predaja svoje znanje, starše usmerja, kako lahko tudi sami 

pomagajo otroku.  

Vloge se lahko skozi terapijo spremenijo.  
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1.4.4.1 Odnos terapevta s starši  

Da je terapija pri otroku uspešna, je nujno sodelovanje med starši in logopedom.  

Število otrok z govorno-jezikovno motnjo narašča, logopedov pa primanjkuje, tako 

starši nosijo še večjo odgovornost pri preprečevanju, odkrivanju in sami terapiji 

govorno-jezikovnih motenj. Starševska vključenost v terapijo je dobrodošla, usmerja 

pa ga terapevt s prenosom svojega znanja na starša. Največkrat starši opazujejo 

logopeda pri njegovem delu in vaje izvajajo doma, boljše pa je, če so starši aktivno 

vključeni v terapijo, sodelujejo pri določanju ciljev terapije in poteku le-te (Sugden, 

Baker, Munro in Williams, 2016). Kadar je le možno, jih v terapijo vključimo, saj tako 

dobimo boljše in hitrejše rezultate. Odnos mora temeljiti na zaupanju, da starši v želji 

po čimprejšnjem napredku v terapiji ne bi prehitevali (Alaraifi idr., 2014). 

Kot strokovnjaki se moramo zavedati, da se naš pogled na otroka ne ujema vedno s 

pogledom staršev. Raziskava kaže, da se starši in terapevti statistično pomembno 

razlikujejo v ocenjevanju petih postavk, izpostavljenih v raziskavi – motivacija, 

spomin, potrpežljivost, samostojna igra, mirno čakanje na vrsto. Te postavke so 

starši ocenjevali slabše. Da bi v terapiji uskladili pričakovanja otroka, staršev in 

terapevta, je pomembno, da poteka konstantna in odkrita komunikacija med vsemi 

udeleženimi (Sister Speicher, 1961). 

Na uspešnost obravnave močno vpliva odnos med klientom in izvajalcem terapije. Pri 

obravnavi otrok je ta odnos še nekoliko bolj kompleksen, logoped mora dobro 

sodelovati z otrokom in hkrati s staršem. Dober odnos s staršem npr. vpliva na 

prihajanje na obravnave, medtem ko dober odnos z otrokom vpliva na to, kako se 

otrok pri vajah trudi, posledično pa na uspešnost. Pomembno je, da strokovnjak 

otroka zna motivirati in mu vaje podati na pravi način ter hkrati gradi enakopraven in 

zaupen odnos s staršem. Odnos, ki ga logoped gradi s staršem, je sestavljen iz treh 

komponent: čustev, enakih ciljev in sodelovanja pri posameznih nalogah (Ebert, 

2018). 

Raziskava dokazuje, da se odnos z otrokom krepi z dolžino terapije, medtem ko 

dolžina terapije ne vpliva statistično pomembno na odnos s starši. Starši se bolj 

povežejo s strokovnjaki, ki imajo manj izkušenj, saj se tako v odnosu počutijo bolj 

enakovredne. Čeprav je bila raziskava delana na psihologih, se podobno nanaša na 

vse strokovnjake, tudi na logopeda. Strokovnjaka naj bi označevale naslednje 

značilnosti: fleksibilnost, odzivnost, iskrenost, toplina, spoštljivost, suportivnost in 

reflektivnost. Prav tako je pomembno, da prepozna otrokove občutke in se je zmožen 

vživeti v otrokovo vlogo. Raziskava razkriva šest področij, pomembnih za uspešno 

terapijo. To so igra, zabavna terapija, zaupanje, rutina in rituali, mešanje vlog in 

fizične karakteristike izvajalca. Da je terapija uspešna, je pomembno, da jo zmore 

strokovnjak postaviti v kontekst, jo osmisliti in po potrebi prilagoditi pristop. 
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Pomembno je tudi, da je obravnava usmerjena na otroka, komunikacija s starši pa 

mora biti iskrena in odprta (Ebert, 2018). 
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2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je analizirati poznavanje zgodnjega govornega razvoja s poudarkom na 

razvoju glasov in posledic, ki jih lahko prinesejo ta odstopanja s strani staršev otrok, 

ki so stari od tri do šest let. 

2.1 HIPOTEZE 

H1: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih do starševske preventive. 

H2: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih o vplivu na razvoj govora in 

jezika.  

H3: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih, ki se nanašajo na nujnost 

obiska logopeda.  

H4: Skupina staršev, katerih otroci obiskujejo logopeda, statistično pomembno bolj 

pravilno določi starostne mejnike usvajanja glasov kot skupina staršev, katerih otroci 

ne obiskujejo logopeda.  

H5: Skupina staršev otrok, ki obiskujejo logopeda, je statistično pomembno bolje 

seznanjena s posledicami, ki jih lahko prinesejo govorno-jezikovne motnje, kot 

skupina staršev, katerih otroci ne obiskujejo logopeda. 
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3 METODOLOGIJA 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je potekala neeksperimentalno po 

kvantitativnem pristopu s pomočjo avtorskega vprašalnika zaprtega tipa.  

3.1 VZOREC 

Vzorec, zajet v raziskavo, je zajemal 100 staršev predšolskih otrok. Otroci vseh 

staršev, zajetih v analizo, so stari od tri do šest let (doba intenzivnega razvoja 

glasov). V vzorec so bile zajete mame, katerih otroci obiskujejo logopeda, kot tudi 

mame, katerih otroci ne obiskujejo logopeda. Skupini sta izenačeni po spolni strukturi 

in starosti otroka, ki obiskuje oziroma ne obiskuje logopeda. Vzorec 50 staršev, 

katerih otroci obiskujejo logopeda, je bil pridobljen v Zdravstvenem domu Novo 

mesto, vzorec 50 staršev, katerih otroci ne obiskujejo logopeda, pa je bil pridobljen v 

Vrtcu Mavrica Trebnje.  

3.2 SPREMENLJIVKE 

3.2.1 Neodvisne spremenljivke 

Obisk logopeda: zajema prvo vprašanje in sprašuje starše po tem, ali so logopeda 

že kdaj obiskali ali ne.  

3.2.2 Odvisne spremenljivke  

Starostni mejniki vokalov: zajema seštevek ocen glasov A, E, I, O, U in 

polglasnika. 

Starostni mejniki vibranta: zajema oceno glasu R. 

Starostni mejniki nosnikov: zajema ocene glasov M in N.  

Starostni mejniki drsnikov: zajema ocene glasov L in J.  

Starostni mejniki zobno-ustničnih in mehkonebnih pripornikov: zajema ocene 

glasov F, V in H. 

Starostni mejniki sičnikov: zajema ocene glasov S, Z in C. 

Starostni mejniki šumnikov: zajema ocene glasov Š, Ž in Č. 

Starostni mejniki pripornikov: zajema seštevek rezultatov zobno-ustničnih in 

mehkonebnih pripornikov, sičnikov in šumnikov. 

Starostni mejniki zapornikov: zajema oceno glasov P, B, K, G, T in D. 
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Starostni mejniki artikulacije: zajema celotno razpredelnico v drugem vprašanju in 

se nanaša na povprečje vsote starostnih mejnikov vokalov, zapornikov, vibranta, 

nosnikov, drsnikov in pripornikov. 

Starševska preventiva: zajema povprečje rezultatov trditev 1 in 2, ki predstavljata 

obveznost do spremljanja govorno-jezikovnega razvoja s strani staršev že pred 

sistematskim pregledom petletnikov, in dolžnost do napotitve k logopedu.  

Vpliv na razvoj govora: zajema povprečje rezultatov trditev 3 in 4 pri tretjem 

vprašanju v vprašalniku in predstavlja vpliv genetike in vpliv okolja na govorno-

jezikovni razvoj.  

Odstopanja v razvoju govora in jezika: zajema povprečje rezultatov trditev 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 in 12 pod točko 3 v vprašalniku in predstavlja primere običajnih in 

neobičajnih odstopanj v govoru.  

Posledice nepravilno obravnavanih govorno-jezikovnih motenj: zajema 

povprečje rezultatov trditev 13, 14, 15, in 16 v Tabeli pri tretjem vprašanju in 

predstavlja posledice govorno-jezikovnih motenj na akademskem področju, v 

odnosih in v življenjski kakovosti.  

3.2.3 Vrednotenje spremenljivk 

Obisk logopeda: vprašanje se vrednoti z DA, če so se z logopedom že srečali v 

okviru obravnave, in z NE, če se z logopedom še niso srečali.  

Starostni mejniki: starš označi leto pri posameznem glasu, za katerega se mu zdi, 

da določa zgornjo starostno mejo, ko bi glas moral biti usvojen. Če starši pravilno 

določijo leto starosti, v katerem naj bi glas bil usvojen, se jim pripiše 0 točk. V 

primeru, da pri določanju leta starosti odstopajo za eno leto, se jim določi +1 točka za 

pozitivno odstopanje (določijo starost, ki je eno leto več od norme) in –1 točka za 

negativno odstopanje (določijo starost, ki je eno leto manj od norme). Če starši 

odstopajo za dve leti, se jim pripiše +/–2 točki, če odstopajo za tri, se jim pripiše +/–3 

točke, in če odstopajo za 4 leta, se jim pripiše +/–4 točke. Razvrstitev staršev je bila 

primerjana z razporeditvijo mejnikov artikulacije v literaturi. Starostni mejniki v 

literaturi se nekoliko razlikujejo, a uporabljena je bila kombinacija več virov, pri tem je 

bila upoštevana najvišja starost, ki je omenjena kot mejnik za razvoj določenega 

glasu. 

Do 2 leti A, E, O, polglasnik 

Do 3 let I, U, P, B, T, D, K, G, M, N, H, F, V, J 

Do 5 let S, Z, C, L 

Do 6 let Š, Ž, Č, R 

Tabela 2: Starostni mejniki (Posokhova, 2008; Žnidaršič, 1992; Vuletić, 1987) 
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Starševska preventiva, vpliv na govorno-jezikovni razvoj, odstopanja in 

posledice, ki jih prinašajo govorno-jezikovne motnje: starši so trditve ocenili na 

5-stopenjski lestvici (1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5 pa, da se s 

trditvijo popolnoma strinjajo). Na ta način so starši, ki se s trditvami, ki so v skladu z 

literaturo, popolnoma strinjajo, dobili 5 točk, tisti, ki se strinjajo le delno, 4 točke. 

Starši, ki se do trditve niso opredelili, so prejeli 3 točke, tisti, ki se delno ne strinjajo s 

trditvijo, 2 točki in tisti, ki se s pravilnimi trditvami popolnoma ne strinjajo, 1 točko. 

Trditve, ki niso v skladu z literaturo, so bile obratno ponderirane (če so se starši z 

njimi popolnoma strinjali, se jim pripiše 1 točko, če so se strinjali, 2 točki, 3 točke so 

dobili, če se do trditve niso opredelili, 4 točke so dobili, če se s trditvijo niso strinjali, 

in 5 točk, če se s trditvijo popolnoma niso strinjali).  

3.3 INSTRUMENTARIJ 

Podatki so bili zbrani na podlagi avtorskega vprašalnika. Vprašalnik zajema 

neodvisne spremenljivke – podatke o respondentih (obisk logopeda). V nadaljevanju 

je vprašalnik razdeljen na dva dela, ki zajemata odvisne spremenljivke. Prvi del se 

nanaša na starostne mejnike v razvoju glasov in od staršev zahteva, da skupinam 

glasov slovenskega jezika določijo leto starosti, za katero menijo, da bi glas moral biti 

usvojen. Drugi del vprašalnika zajema štiri sklope: starševsko preventivo, vpliv na 

razvoj govora in jezika, obisk logopeda v primeru nepravilnega razvoja govora ter 

jezika in posledice govorno-jezikovnih motenj. Ti štirje sklopi so zajeti v tabeli s 16 

stališči, do katerih se starši opredelijo glede na strinjanje. Prvi dve stališči se 

nanašata na starševsko preventivo in sprašujeta starše po njihovi dolžnosti za 

spremljanje govorno-jezikovnega razvoja in napotitve k logopedu. Sledita dve stališči, 

ki se nanašata na dejavnike pravilnega govorno-jezikovnega razvoja. Naslednjih 

osem stališč se nanaša na običajna in neobičajna odstopanja v govornem razvoju. 

Zadnji sklop, ki zajema štiri stališča, pa se nanaša na posledice, ki jih lahko 

povzročijo nepravilno obravnavane govorno-jezikovne motnje.  

3.4 NAČIN IZVEDBE 

Polovica (50) vprašalnikov je bila v natisnjeni verziji staršem razdeljena v 

Zdravstvenem domu Novo mesto neposredno s strani logopedinj. Starši so bili 

naprošeni, da vprašalnik izpolnijo takoj in ga vrnejo logopedinji ali medicinski sestri. 

Drugo polovico (50) vprašalnikov so v tiskani verziji staršem razdelile vzgojiteljice v 

Vrtcu Mavrica Trebnje. Prav tako so bili starši naprošeni, da vprašalnik izpolnijo takoj 

in ga vrnejo vzgojiteljicam. Starši so vprašalnik izpolnjevali sami po pisnih navodilih in 

s pomočjo jasno izraženih trditev, izpolnjevanje vprašalnika pa jim je vzelo le nekaj 

minut.  

3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so bili obdelani v programu IBM SPSS – verzija 22, kjer je bila za sprejem 

hipotez upoštevana 5-odstotna stopnja tveganja. Opravljena je opisna statistika 
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povprečnih vrednosti določanja starosti usvajanja glasov za vsak glas posebej. 

Glasovi so bili združeni v skupine glasov. Da bi dobili skupno povprečje določanja 

mejnikov razvoja glasov, so bili rezultati vseh glasov sešteti in deljeni s številom 

glasov (26 glasov). Na ta način je bilo določeno skupno povprečje.  

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz trditev, do katerih so se starši opredeljevali 

glede na strinjanje. Trditve 1, 2, 3, 6, 7 in 11 so bile obratno ponderirane. 

Predstavljene so tudi povprečne vrednosti za vsako izmed trditev znotraj sklopa. 

Za vsak sklop vprašalnika je bila opravljena primerjava povprečij med skupinama 

staršev glede na obiskovanje logopeda. V rezultatih je predstavljena opisna statistika 

razlik, statistična pomembnost teh razlik pa je bila preverjena s t-testom za 

neodvisne vzorce. 
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4 REZULTATI 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

Vokali  0,31 0,46 

Vibrant  –0,56 1,08 

Nosniki  –0,24 0,79 

Drsniki  –0,22 0,94 

Priporniki  –0,89 0,76 

 Zobno-ustnični in 

mehkonebni priporniki 
0,28 0,81 

 Sičniki  –1,28 0,98 

 Šumniki  –1,67 0,95 

Zaporniki  0,07 0,83 

Starostni mejniki –0,28 0,56 

Starševska preventiva 4,11 0,82 

Vpliv na razvoj govora in 

jezika 

4,08 0,63 

Odstopanja  3,18 0,42 

Posledice govorno-

jezikovnih motenj 
3,82 0,69 

Tabela 3: Globalni pregled rezultatov 

Pri določanju starostnih mejnikov artikulacije je bil upoštevan seštevek glasov, ki je 

bil deljen s številom glasov (tj. 26 glasov). Tako je bil pridobljen rezultat –0,28, kar 

pomeni, da starši sicer pri določanju starostnih mejnikov povprečno odstopajo v 

negativno smer, in sicer za 0,28 leta.  

Rezultati, pridobljeni v raziskavi, se ujemajo z rezultati raziskave E. Tement (2015), ki 

pravi, da so starši o področju artikulacije dobro poučeni. Rezultati obeh raziskav 

kažejo tudi, da starši vseeno v povprečju zaključen razvoj glasov pričakujejo nekoliko 

prej, kot je to zabeleženo v literaturi.  

Tabela 3 prikazuje povprečno odstopanje za posamezne skupine glasov. Največ 

težav z določanjem starostnih mejnikov imajo starši pri skupini pripornikov, kamor 

spadajo tudi sičniki in šumniki, kjer starši dosegajo najslabše rezultate; odstopajo 

namreč za več kot eno leto v negativno smer. Tudi glas R bi starši želeli slišati prej 

(R = –0,56). Prav tako nosnike in drsnike, a so ta odstopanja manjša kot pri sičnikih 

in šumnikih. Pri vokalih in zapornikih starši odstopajo v pozitivno smer. To pomeni, 

da bi starši sicer te glasove pričakovali kasneje, kot je zabeleženo v literaturi.  

Sičniki, šumniki in vibrant so v literaturi navedeni kot glasovi, ki jih težje usvajamo. Za 

usvajanje teh glasov so potrebni natančna artikulacija in dobro razvito fonološko 

zavedanje ter slušna diferenciacija. Iz tega lahko sklepamo, da te glasove otroci 
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usvajajo pri različnih starostih. Motorično bolj spretni otroci, ki so na govorno-

jezikovnem področju močnejši, te glasove usvajajo prej, otroci, ki so govorno-

jezikovno šibkejši, pa kasneje. Starši so pri določanju starostnih mejnikov lahko 

izhajali iz literature, s katero so seznanjeni, še bolj verjetno pa so izhajali iz izkušenj, 

zato rezultati odstopajo od literature. Šumniki se pojavljajo tik pred vstopom v šolo in 

sklepamo lahko, da starši predvidevajo, da naj bi bil razvoj govora zaključen pred 

vstopom v šolo, zato si želijo šumnike slišati toliko prej.  

Najmanj težav imajo starši pri določanju starostnih mejnikov za zapornike, sledijo pa 

še drsniki, nosniki in vokali. Manjša odstopanja se torej pojavljajo pri glasovih, ki se 

razvojno pojavijo prej. Sklepamo lahko, da so starši bolj osredotočeni na zgodnji 

razvoj, kjer dopuščajo manjša odstopanja. Odsotnost ali napačna izreka zgodnjih 

glasov je bolj moteča in za starše morda bolj nenavadna, zato te težave prej opazijo.  

Starševsko preventivo v povprečju starši ocenjujejo s 4,11 točke od možnih 5 točk. 

Ker dosegajo visoke rezultate, lahko sklepamo, da so seznanjeni s preventivo na 

področju govora in jezika. Zavedajo se, da je potrebno, tako kot na vseh področjih 

razvoja, govorno-jezikovni razvoj spremljati in po potrebi opozoriti pediatra na 

morebitna odstopanja. Tako ravnanje je nekako logično, tudi kadar otrok zboli, so 

starši tisti, ki zaznajo spremembe in opozorijo pediatra. Lahko se torej zgodi, da 

starši odstopanja ne opazijo, saj so otroka navajeni, če pa odstopanje opazijo, se 

zavedajo, da morajo ukrepati.  

Vplive na razvoj govora in jezika starši v povprečju dobro poznajo, saj dosegajo 4,08 

točke od možnih 5. Genetika in okolje se v razvoju govora in jezika prepletata. Z 

genetiko pridobimo potencial za usvajanje govora in jezika, od okolja pa je odvisno, v 

kolikšni meri bo potencial izkoriščen. Starši se torej zavedajo pomena obeh 

dejavnikov.  

Odstopanja, ki zahtevajo obravnavo strokovnjaka, starši v povprečju ocenjujejo s 

srednjo vrednostjo (3,18). Težko se torej opredelijo, katera odstopanja so za starost 

še primerna in katera odstopanja potrebujejo obravnavo strokovnjaka. Odločitev, ali 

je obravnava potrebna ali ne, je v domeni logopeda, ki poleg odstopanja upošteva 

tudi otrokove sposobnosti, sodelovanje, znanje staršev … Kljub temu je pomembno, 

da starši približno vedo, kdaj odstopanje potrebuje strokovno obravnavo, da ne bi s 

pregledom pri logopedu odlašali predolgo. Sklepamo lahko, da starši odstopanja 

sicer zaznajo, težje pa ocenijo, ali odstopanje potrebuje obravnavo. Manj škode 

starši naredijo, če pregled pri logopedu zahtevajo pri blažjih težavah, ki v večini 

izzvenijo. Pomembno pa je, da s pregledom ne odlašajo pri na primer napačni izreki 

glasov ali jezikovnih odstopanjih, ki za starost niso več primerna. E. Tement (2015) 

ugotavlja, da bi starši logopeda obiskali prepozno, zato bi na tem področju 

potrebovali več informacij.  
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Nekoliko višji povprečni rezultat kot pri odstopanjih dosegajo pri posledicah govorno-

jezikovnih motenj. Tu dosegajo 3,82 točke. Posledice torej v povprečju poznajo. 

Predvsem na posledice na šolskem področju so starši opozorjeni. Tisti starši, ki 

logopeda obiskujejo, so bili na posledice opozorjeni s strani logopeda, na posledice 

opozarjajo tudi v vrtcih. Kljub temu bi bil zaželen višji rezultat na področju posledic, 

saj govorno-jezikovna motnja ne vpliva samo na šolsko področje, ampak tudi na 

ostala področja življenja. Prav zaradi širokega spektra posledic bi bilo zaželeno, da 

jih starši zelo dobro poznajo.  

Poleg področja posledic bi si višje rezultate želeli tudi na področju odstopanj, ki 

potrebujejo strokovno obravnavo. Na tem področju starši dosegajo najslabše 

rezultate, a je treba poudariti, da pri ocenjevanju motenj večjo odgovornost nosi 

logoped. To področje je staršem manj znano, saj meji na stroko – za ocenjevanje 

motenj je potrebno nekaj več strokovnega znanja. Medtem ko starši višje rezultate 

dosegajo tam, kjer se večja odgovornost pričakuje od njih – na področju preventive in 

vpliva na razvoj govora in jezika.  

4.2 ANALIZA POSAMEZNIH SKUPIN 

4.2.1 Vokali 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 Logoped DA Logoped NE Skupaj 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

A 0,10 0,14 0,12 0,36 0,41 0,38 

E 0,30 0,22 0,26 0,54 0,46 0,51 

O 0,26 0,14 0,20 0,53 0,41 0,47 

I 0,26 0,26 0,26 0,49 0,53 0,51 

U 0,40 0,30 0,35 0,61 0,58 0,59 

polglasnik 0,66 0,68 0,67 0,82 0,91 0,86 

Starostni 

mejniki 

vokali 

0,33 0,29 0,31 0,45 0,47 0,46 

Tabela 4: Povprečni rezultati določanja starostnih mejnikov za vokale 

Kot je razvidno iz Tabele 4, so starši pri določanju mejnikov starosti za vokale 

nekoliko odstopali v pozitivno smer. Odstopanja so nizka (za manj kot 0,5), razen pri 

polglasniku. Tu je večja tudi razpršenost odgovorov tako pri skupini, ki logopeda 

obiskuje, kot pri skupini, ki se z logopedom ne srečuje. Kar nekaj staršev je name 

usmerilo vprašanje, kaj je polglasnik. Sklepamo lahko, da višje odstopanje izvira iz 

nepoznavanja poimenovanja glasu. Najnižje odstopanje se pojavlja pri samoglasniku 

A. Pri vokalih je treba opozoriti, da je bila v vprašalniku kot najnižja možna starostna 

meja postavljena vrednost dve leti. Vokali se razvijejo pred drugim letom, razen U in I 

(Posokhova, 2008), zato je zanimivo, da starši vseeno odstopajo v pozitivno smer, 

kar pomeni, da bi vokale pričakovali kasneje, kot je zabeleženo v literaturi. Razlog za 
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odstopanje lahko iščemo v površno izgovorjenih prvih besedah, kjer se še lahko 

pojavi omisija glasov znotraj besede, kljub temu da otrok nek glas že zna izgovoriti. 

Starši, ki logopeda ne obiskujejo, v povprečju nekoliko manj odstopajo od norme pri 

določanju starostnih mejnikov vokalov, a so razlike majhne. Iz Tabele 5 je za vsak 

posamezen glas razvidno, da pri A, O in polglasniku bolje starostne mejnike določajo 

starši, ki obiskujejo logopeda, pri I dosegajo enak rezultat, pri U in E pa boljše 

rezultate dosegajo starši, ki logopeda ne obiskujejo. Iz dobljenih podatkov lahko 

sklepamo, da obiskovanje logopeda nima pomembne vloge pri poznavanju vokalov s 

strani staršev. Pri vokalih se redko pojavi napačna izreka, zato obiskovanje logopeda 

nima bistvenega vpliva na znanje staršev. Večina otrok logopeda začne obiskovati, 

ko so vokali že razviti.  

4.2.2 Vibrant 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

Skupaj Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

Skupaj 

R –0,38 –0,74 –0,56 1,05 1,08 1,07 

Tabela 5: Povprečni rezultati določanja starostnih mejnikov za vibrant 

Pri določanju starostnih mejnikov za glas R so starši v povprečju odstopali za 0,56 

leta v negativno smer. Tako starši, ki obiskujejo logopeda, kot tisti, ki logopeda ne 

obiskujejo, bi glas R pričakovali prej, kot je to zabeleženo v literaturi. Tisti, ki 

logopeda obiskujejo, odstopajo od norme za 0,38 leta, tisti, ki logopeda ne 

obiskujejo, pa za 0,74 leta. Razliko v rezultatih lahko pripišemo tudi temu, da otroci, 

ki ne potrebujejo logopeda, dejansko glas R izgovorijo prej kot otroci, ki potrebujejo 

logopeda. Glas R je za izreko težak, saj zahteva natančno artikulacijo in dobro 

razgibanost jezika, zato se usvaja nekoliko kasneje. Hkrati je to glas, ki ga slušno 

dobro zaznavamo, zato sta njegova odsotnost ali napačna izreka hitro opazni. Vpliva 

tudi na razumljivost govora, zato si ga starši želijo slišati prej.  

Opazimo, da razpršenost odgovorov pri določanju starostnih mejnikov za R presega 

eno leto, kar pomeni, da so si bili starši v odgovorih kar različni. Ker za izgovor glasu 

R potrebujemo dobro motoriko, lahko sklepamo, da otroci, ki so motorično močnejši, 

glas R spregovorijo prej kot motorično nespretni otroci. Različne izkušnje staršev pa 

lahko vplivajo na razpršenost odgovorov.  
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4.2.3 Nosnika 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

M –0,12 –0,42 –0,27 0,80 0,79 0,80 

N –0,06 –0,36 –0,21 0,79 0,80 0,81 

Starostni 

mejniki 

nosniki 

–0,09 –0,39 –0,24 0,79 0,77 0,79 

Tabela 6: Povprečni rezultati določanja starostnih mejnikov za nosnike 

Obe skupini staršev sta pri določanju starostnih mejnikov za nosnike odstopali v 

negativno smer, v povprečju bi torej nosnike pričakovali prej, kot je zabeleženo v 

literaturi. Odstopanja so nizka. Starši, ki obiskujejo logopeda, v povprečju od norme 

odstopajo zelo malo (za 0,09 leta), starši, ki ne obiskujejo logopeda, pa za 0,39 leta. 

Pri obeh nosnih glasovih so imeli starši, ki ne obiskujejo logopeda, več težav pri 

določanju mejnikov, a so razlike v rezultatih med skupinama staršev majhne. V 

literaturi se kot starostni mejnik za nosnika pojavlja starost tri leta. Veliko otrok 

predvsem nosnik M uporablja že prej, v prvih besedah (mama, am …). Odstopanja v 

negativno smer torej verjetno izvirajo zaradi visoko postavljenega mejnika v literaturi. 

Mejniki v literaturi sicer predstavljajo starost, ko otrok glas nemoteno uporablja v 

vseh kombinacijah in pozicijah. Možno je, da so starši starostne mejnike določali 

glede na to, kdaj so glas že večkrat slišali, niso pa bili pozorni, ali se glas pojavlja v 

vseh kombinacijah. Razpršenost odgovorov ne presega enega leta, kar pomeni, da 

so starši znotraj skupin odgovarjali podobno.  

4.2.4 Drsniki 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

L –,32 –,90 –0,61 1,02 1,04 1,06 

J ,46 –,10 0,18 0,95 0,79 0,91 

Starostni 

mejniki 

drsniki 

,07 –,50 –0,22 0,93 0,87 0,94 

Tabela 7: Povprečni rezultati določanja starostnih mejnikov za drsnike 

Starši, ki logopeda ne obiskujejo, pri starostnih mejnikih odstopajo za 0,5 leta v 

negativno smer, medtem ko starši, ki logopeda obiskujejo, odstopajo v pozitivno 

smer za zgolj 0,07 leta. Kljub nizkemu skupnemu povprečnemu odstopanju pri 

določanju starostnih mejnikov za drsnike ob podrobnejšem pregledu glasov 

ugotovimo, da je skupni povprečni rezultat nizek zaradi nasprotujočih si predznakov 

pri vsakem izmed glasov znotraj skupine. Starši, ki logopeda obiskujejo, namreč glas 
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L pričakujejo prej, kot je zabeleženo v literaturi, in glas J kasneje, kot je zabeleženo v 

literaturi. Zanimivo je, da starši, ki logopeda obiskujejo, bolj odstopajo od norme pri 

glasu J kot starši, ki logopeda ne obiskujejo. Več težav so starši, ki logopeda ne 

obiskujejo, imeli z določanjem starostnega mejnika za glas L kot za glas J. Iz 

dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da moramo biti logopedi pozorni na podajanje 

informacij glede drsnikov. Glas J predhodi glasu L. Nekateri otroci še dolgo časa glas 

L nadomeščajo z glasom J, nekateri pa ju kmalu ločijo.  

Razpršenost odgovorov pri glasu L presega eno leto, kar pomeni, da so starši 

podajali različne odgovore. Odstopanje lahko izvira tudi iz nenatančno določene 

starostne meje za glas L v literaturi – od treh (Vuletić, 1987) do štirih let in pol 

(Posokhova, 2008; Žnidaršič, 1992). Za potrebe raziskave je bila upoštevana zgornja 

starostna meja.  

4.2.5 Priporniki 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

F 0,44 0,18 0,31 0,84 0,77 0,81 

V 0,36 0,14 0,25 0,85 0,76 0,81 

H 0,36 0,22 0,28 0,87 0,84 0,85 

Starostni 

mejniki za 

mehkonebne in 

zobnoustnične 

pripornike 

0,39 0,18 0,28 0,84 0,77 0,81 

S –1,02 –1,54 –1,28 0,87 1,05 0,99 

Z –1,00 –1,52 –1,26 0,86 1,04 0,98 

C –1,02 –1,56 –1,29 0,85 1,03 0,98 

Starostni 

mejniki sičniki 
–1,01 –1,54 –1,28 0,85 1,03 0,98 

Š –1,40 –1,96 –1,68 0,93 0,97 0,98 

Ž –1,44 –1,98 –-1,71 0,91 0,98 0,98 

Č –1,42 –1,80 –1,61 0,91 1,25 1,10 

Starostni 

mejniki šumniki 
–1,42 –1,91 –1,67 0,91 0,93 0,95 

Starostni 

mejniki 

priporniki 

–0,68 –1,09 –0,89 0,69 0,76 0,76 

Tabela 8: Povprečni rezultati določanja starostnih mejnikov za pripornike 

Tabela 8 prikazuje skupne rezultate pripornikov. V povprečju pri določanju starostnih 

mejnikov za pripornike starši odstopajo za 0,89 leta v negativno smer. Boljše so 

starostne mejnike za pripornike določali starši, ki obiskujejo logopeda. Ti od norme 
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odstopajo za 0,68 leta v negativno smer, medtem ko starši, ki ne obiskujejo 

logopeda, odstopajo za več kot eno leto.  

Iz Tabele 8 je razvidno, da bi zobno-ustnične in mehkonebne pripornike starši 

pričakovali nekoliko kasneje, kot je navedeno v literaturi, a so odstopanja nizka. 

Starši, ki ne obiskujejo logopeda, manj odstopajo od norme kot starši, ki ga 

obiskujejo, a so razlike majhne. 

Tako starši, ki obiskujejo logopeda, kot tisti, ki ga ne obiskujejo, pri določanju 

starostnih mejnikov za sičnike odstopajo za več kot eno leto v negativno smer. Starši, 

ki obiskujejo logopeda, odstopajo za dobro leto, tisti, ki ga ne obiskujejo, pa za leto in 

pol.  

Tudi pri šumnikih starši odstopajo v negativno smer za več kot eno leto, in sicer v 

povprečju odstopajo za 1,7 leta. Več težav pri določanju starostnih mejnikov za 

šumnike so imeli starši, ki ne obiskujejo logopeda. Ti od norme v negativno smer 

odstopajo za skoraj dve leti, starši, ki obiskujejo logopeda, pa za 1,4 leta.  

Sičniki in šumniki so za izgovor težki glasovi, ki zahtevajo natančno artikulacijo in 

dobro slušno razločevanje. Pri sičnikih in šumnikih se lahko pojavi mehčanje ali 

stranski izpih pri izreki, ki sta slušno podobni pravilni izreki, zato lahko starši te 

glasove že prej zaznajo kot pravilne. Nekateri otroci jih tudi pravilno izgovarjajo prej, 

kot je določeno v literaturi.  

4.2.5.1 Zaporniki 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

P 0,12 –0,12 0,00 0,96 0,72 0,85 

B 0,12 –0,16 –0,02 0,92 0,74 0,84 

T 0,16 –0,06 0,05 0,89 0,77 0,83 

D 0,14 0,02 0,08 0,90 0,74 0,83 

K 0,40 0,00 0,20 1,76 0,73 1,36 

G 0,24 0,02 0,13 0,92 0,74 0,84 

Starostni 

mejniki 

zaporniki 

0,20 –0,05 0,07 0,93 0,69 0,83 

Tabela 9: Povprečne vrednosti določanja starostnih mejnikov za zapornike 

Povprečna vrednost določanja starostnih mejnikov za zapornike nam nakazuje, da so 

starši mejnike za zapornike določali dobro, odstopajo le za 0,07 leta v pozitivno smer. 

Glasovi P, B, T in D so dobro vidni, zato jih starši dobro zaznavajo. Nekoliko višja 

odstopanja se pojavijo pri K in G, ki sta nevidna, a so odstopanja še vedno nizka. 

Zanimivo je, da starši, ki obiskujejo logopeda, pri starostnih mejnikih zapornikov bolj 
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odstopajo od povprečja kot starši, ki ga ne obiskujejo. Odstopanja od povprečja so v 

obeh primerih zelo nizka. Starši, ki obiskujejo logopeda, so podajali bolj razpršene 

odgovore.  

Lahko bi sklepali, da starši, ki obiskujejo logopeda, v upanju, da se bodo govorno-

jezikovne težave v tem času uredile, kasneje pričakujejo glasove. Prav tako otrok, ki 

potrebuje govorno-jezikovno terapijo, kasneje usvaja določene glasove, kot je to 

pričakovano, zato je treba poudariti, da imajo starši lahko različne izkušnje, iz katerih 

izvirajo pri določanju starostnih mejnikov.  

4.2.6 Starševska preventiva 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Razvoja artikulacije 

staršem ni treba 

spremljati, saj ga 

logoped oceni na 

preventivnem 

pregledu petletnikov. 

4,28 4,32 4,3 0,97 0,74 0,86 

Čeprav me skrbi za 

otrokov govor, moram 

počakati, da me na 

pregled k logopedu 

usmeri pediater. 

3,70 4,14 3,92 1,25 0,90 1,11 

Starševska 

preventiva 
3,99 4,23 4,11 0,92 0,69 0,82 

Tabela 10: Povprečne vrednosti starševske preventive 

V povprečju so starši dosegli rezultat 4,11 točke od možnih 5 točk, kar nakazuje, da 

so starši dobro ozaveščeni o svoji vlogi v preventivi govorno-jezikovnih motenj.  

Obe trditvi sta obratno ponderirani. Trditev 1: »Razvoja artikulacije staršem ni treba 

spremljati, saj ga logoped oceni na preventivnem pregledu petletnikov« so v 

povprečju označevali s 4,32. Visok rezultat nam pove, da se starši s trditvijo niso 

strinjali. Če so starši poučeni o običajnem razvoju govora in jezika, lahko otrokov 

govor spremljajo in bolj samozavestno prepoznavajo odstopanja, ki potrebujejo 

obravnavo strokovnjaka (Dale idr., 2015). Trditev 2: »Čeprav me skrbi za otrokov 

govor, moram počakati, da me na pregled k logopedu usmeri pediater,« pa so v 

povprečju označevali s 3,70, kar pomeni, da se tudi s to trditvijo niso strinjali. 

Pediater lahko od staršev dobi zelo koristne informacije, saj starši najbolje poznajo 

otrokovo funkcioniranje v različnih situacijah. Prav je, da starši ne čakajo na pobudo 

pediatra, ampak na morebitna odstopanja v razvoju govora in jezika opozorijo. 

Pediatrova naloga pa je, da starše dojema kot partnerje in jih upošteva (Lindsay in 

Dockrell, 2004, v Tement, 2015). 
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Obe skupini staršev sta v povprečju dosegali visok rezultat, a je skupina staršev, ki 

obiskujejo logopeda, vseeno boljše ocenjevala trditve, ki se nanašajo na starševsko 

preventivo. Je pa ta skupina odgovarjala bolj razpršeno. Obe skupini staršev sta višje 

rezultate dosegali pri prvi trditvi, kar pomeni, da se bolj zavedajo svoje vloge v 

preventivi kot pa samega postopka, kako priti do logopeda.  

4.2.7 Vpliv na razvoj govora in jezika 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Na razvoj glasov 

vpliva samo 

dednost, genetika. 

4,24 4,12 4,18 0,72 0,69 0,70 

Za razvoj govora je 

pomembno tudi 

okolje, ki mora biti 

polno dražljajev. 

4,02 3,94 3,98 0,82 1,00 0,91 

Vpliv na razvoj 

govora in jezika 
4,14 4,03 4,08 0,79 0,70 0,63 

Tabela 11: Povprečne vrednosti za vpliv na razvoj govora in jezika 

Starši pri trditvah, ki se nanašata na vpliv na razvoj govora in jezika, dosegajo visoke 

rezultate (4,08 točke od možnih 5 točk). Trditev 3: »Na razvoj glasov vpliva samo 

genetika« je obratno ponderirana, saj ne drži. Glede na dobljene visoke povprečne 

rezultate lahko sklepamo, da so trditev 3 in trditev 4 starši ocenjevali v skladu z 

literaturo, ki kot dejavnika razvoja govora označuje tako genetiko kot ustrezno okolje.  

Pri trditvi 3: »Na razvoj glasov vpliva samo dednost, genetika« starši v povprečju 

dosegali visoke rezultate (4,18 točke). Prav tako pri trditvi 4: »Za razvoj govora je 

pomembno tudi okolje, ki mora biti polno dražljajev«, ki jo v povprečju ocenjujejo s 

strinjanjem (vrednost 3,98).  

Spodbudno socialno okolje D. Žnidaršič (1992) navaja kot pomemben dejavnik, ki 

poleg bioloških in psiholoških značilnosti otroka vpliva na razvoj govora. Da so za 

razvoj govora pomembni dražljaji, poudarja tudi I. Posokhova (2008). Tudi Jovanović 

(2005, v Šoštarko, 2016) navaja, da je v prvih letih življenja otrok obkrožen z ljudmi in 

govorom. Pomembnost okolja v razvoju govora in jezika zaznavajo tudi starši.  

Iz Tabele 12 je razvidno, da starši, ki obiskujejo logopeda, dosegajo nekoliko višje 

rezultate pri obeh trditvah. Logoped v terapiji staršem ozavesti njihovo aktivno vlogo 

v razvoju otrokovega govora in jezika. Starši tako postanejo aktiven del otrokovega 

razvoja, zato pa se bolj zavedajo vplivov na razvoj govora in jezika.  
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4.2.8 Odstopanja, ki potrebujejo obravnavo strokovnjaka 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Otrokov govor je pri 

treh letih težko 

razumljiv okolici. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

3,46 3,02 3,24 1,22 1,30 1,27 

Pri štirih letih ima 

otrok težave z 

izgovorjavo daljših 

besed, sicer je govor 

razumljiv okolici. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

2,52 3,06 2,79 1,16 1,13 1,18 

Pri štirih letih se 

pojavljajo slovnične 

napake (tekam 

namesto tečem). 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

2,60 2,40 2,50 1,03 1,05 1,04 

Pri štirih letih se 

pojavlja blago 

zatikanje v govoru. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

2,88 2,64 2,76 1,14 1,06 1,10 

Pri petih letih se 

pojavlja blago 

zatikanje v govoru. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

3,52 3,38 3,45 1,18 0,97 1,08 

Pri petih letih je 

pripoved skromna, 

tvori enostavne 

stavke, odgovarja z 

eno besedo. Obiskati 

je potrebno 

logopeda. 

3,64 3,56 3,60 1,16 1,16 1,16 

Pri dveh letih in pol 

izpušča zadnji 

soglasnik. Obiskati je 

potrebno logopeda. 

3,44 3,72 3,58 0,86 0,83 0,85 

Pri štirih letih izpušča 

zadnji soglasnik. 

Obiskati je potrebno 

3,72 3,36 3,54 0,86 0,96 0,93 
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 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

logopeda. 

Odstopanja 3,22 3,14 3,18 0,43 0,42 0,42 

Tabela 12: Povprečne vrednosti za odstopanja v razvoju govora in jezika 

Tabela 12 prikazuje, da so trditve, ki se nanašajo na odstopanja v govoru in jeziku, 

starši ocenjevali povprečno s 3,18 točkami od možnih 5 točk. Rezultati so nižji kot pri 

ostalih trditvah, a še vedno v zgornji polovici. Trditve: »Pri štirih letih ima otrok težave 

z izgovorjavo daljših besed, sicer pa je govor razumljiv okolici. Obiskati je potrebno 

logopeda«, »Pri štirih letih se pojavljajo slovnične napake (tekam namesto tečem). 

Obiskati je potrebno logopeda« in »Pri dveh letih in pol izpušča zadnji soglasnik. 

Obiskati je potrebno logopeda« so bile obratno ponderirane, saj nanašajoč se na 

literaturo izražajo neresnične trditve.  

Najnižje rezultate so dosegali pri trditvi 7: »Pri štirih letih se pojavljajo slovnične 

napake (tekam namesto tečem). Obiskati je potrebno logopeda.«. Ker je trditev 

obratno ponderirana, to pomeni, da bi starši ob slovničnih odstopanjih obiskali 

logopeda. Literatura nakazuje, da so v petem letu še dopustna nekatera odstopanja v 

slovnici, zato obisk pri logopedu ni potreben (Žnidaršič, 1992). Če je teh slovničnih 

napak veliko, so za sogovorca lahko moteče in hitro opazne, kar je lahko možen 

vzrok, da bi starši v tem primeru poiskali pomoč logopeda. Obe skupini staršev sta 

pri trditvi 7 dosegali podobne rezultate. 

Najvišje je bila ocenjena trditev 10 »Pri petih letih je pripoved skromna, tvori 

enostavne stavke, odgovarja z eno besedo. Obiskati je potrebno logopeda.«. V tem 

primeru bi starši pravilno ukrepali in v povprečju obiskali logopeda. Vuletić (1987) 

navaja, da otrok pri treh letih že uporablja vse besedne vrste, čase in sklanjatve. Po 

četrtem letu z razumevanjem vzročno-posledičnih odnosov že tvori sestavljene 

stavke. Do šestega leta se stavek razširja, razvija se sintaksa. S. Kranjc (1992) 

dodaja, da je vrstni red v stavku pravilen pri štirih letih. D. Žnidaršič (1992) poudarja, 

da se pri petem letu dopušča le še malo napak v slovnici. Tudi pri tej trditvi skupini 

staršev dosegata podobne rezultate.  

Ostale trditve se v povprečju približajo vrednosti 3, kar označuje odgovor »ne vem«.  

Trditev 5: »Otrokov govor je pri treh letih težko razumljiv okolici. Obiskati je potrebno 

logopeda« so starši označevali s 3,24, kar pomeni, da se do nje niso opredeljevali. 

Po tretjem letu se sicer še dopuščajo odstopanja v govoru, kot je izpuščanje 

zadnjega soglasnika, a naj bi bila vsaj polovica besed v tej starosti dobro razumljiva 

(Kranjc, 1992). Če je pri tej starosti govor okolici težko razumljiv, kar otroku otežuje 

komunikacijo, je potreben obisk logopeda. Starši se sicer v povprečju opredeljujejo 

med »ne vem« (vrednost 3 na 5-stopenjski lestvici strinjanja) in »se strinjam« 

(vrednost 4 na 5-stopenjski lestvici strinjanja), nanašajoč se na literaturo pa trditev 
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drži. Razlike med skupinama staršev so majhne, a vseeno nekoliko višje rezultate 

dosega skupina, ki obiskuje logopeda.  

Trditev 6: »Pri štirih letih ima otrok težave z izgovorjavo daljših besed, sicer je govor 

razumljiv okolici. Obiskati je potrebno logopeda« so starši ocenjevali z 2,79, kar 

pomeni, da se do trditve v povprečju niso opredeljevali. S. Kranjc (1992) navaja, da 

se razumljivost govora proti četrtemu letu približuje 100 %, dopušča pa še napake v 

izreki glasov /r/ in /l/. Če je otrok v tej starosti razumljiv okolici, nujen pregled pri 

logopedu ni potreben, četudi še lahko ima težave s posameznimi daljšimi besedami 

(Žnidaršič, 1992). Zanimivo je nekoliko boljše rezultate dosegala skupina staršev, ki 

logopeda ne obiskujejo. Rezultat strokovnjake opozarja, da pri svoji razlagi 

izpostavijo tudi odstopanja, ki so za določeno starost pričakovana in starše pomirijo 

takrat, ko intenzivna logopedska terapija ni nujna.  

Trditev 8: »Pri štirih letih se pojavlja blago zatikanje v govoru. Obiskati je potrebno 

logopeda« starši v povprečju ocenjujejo z 2,76, kar pomeni, da se v povprečju do 

trditve ne opredeljujejo. D. Žnidaršič (1992) pravi, da se pri štirih letih še lahko 

pojavijo blage netekočnosti v govoru, ki naj bi do petega leta izzvenele. Tako trditev 

8, nanašajoč se na literaturo, drži, trditev 9: »Pri petih letih se pojavlja blago zatikanje 

v govoru. Obiskati je potrebno logopeda« pa ne drži. Starši trditev 9 v povprečju 

vrednotijo s 3,45. Rezultat trditve 9 je višji kot rezultat trditve 8, a se starši do obeh 

trditev, ki se nanašata na netekočnost v govoru, v povprečju neodločno opredeljujejo. 

Pri obeh trditvah so razlike med skupinama staršev majhne. 

Pri trditvi 11: »Pri dveh letih in pol izpušča zadnji soglasnik. Obiskati je potrebno 

logopeda« v povprečju dosegajo 3,58 točk. Ker je trditev obratno ponderirana, 

rezultat 3,58 točk pomeni, da se v povprečju do trditve ne opredeljujejo ali se z njo ne 

strinjajo, kar pomeni, da bi se odločili pravilno in počakali z obiskom logopeda. 

Omerza (1972) trdi, da otrok po drugem letu že razširja stavke, a se pri daljših 

besedah še lahko pojavijo odstopanja v izgovoru. Tudi S. Kranjc (1992) se strinja, da 

proti tretjemu letu artikulacijski razvoj zaostaja za rastjo besednjaka. Navaja, da 

otroci do tretjega leta še izpuščajo zadnji soglasnik. Enako kot pri trditvi 6 so višje 

rezultate dosegali starši, ki ne obiskujejo logopeda, se pravi, da so starši, ki 

obiskujejo logopeda, manj tolerantni do odstopanj, ki so za starost še dopustna.  

Trditev 12: »Pri štirih letih izpušča zadnji soglasnik. Obiskati je potrebno logopeda« 

starši ocenjujejo med »ne vem« in »se strinjam«. Nanašajoč se na literaturo, se pri 

treh letih še dopušča izpuščanje zadnjih soglasnikov, a naj bi se pri četrtem letu 

razumljivost govora bližala 100 %, kar pomeni, da trditev drži in je v primeru 

izpuščanja delov besed priporočljivo obiskati logopeda. Razlike med skupinama 

staršev so majhne, a nekoliko višje rezultate dosega skupina, ki obiskuje logopeda. 

Pri trditvah, ki se nanašajo na odstopanja v govoru in jeziku, starši torej pogosto 

izbirajo srednjo vrednost. Pri prepoznavanju odstopanj so torej manj samozavestni v 
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odločanju, kar pomeni, da na tem področju potrebujejo več spodbude, usmerjanja in 

izobraževanja. Ker so razlike med skupinama staršev majhne, je treba usmeriti vse 

starše, ne glede na obiskovanje logopeda. Pri skupini staršev, ki obiskujejo 

logopeda, bi lahko pričakovali višji rezultat, saj logoped v terapiji prenaša svoje 

znanje tudi na starše. Nizek rezultat nas opozarja na to, da tako starši, ki obiskujejo 

logopeda, kot tisti, ki ga ne obiskujejo, potrebujejo spodbudo in usmerjanje pri 

odločitvi, ali je obisk logopeda potreben ali ne. 

4.2.9 Posledice govorno-jezikovnih motenj 

 Povprečna vrednost Standardni odklon 

 
Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 
Skupaj 

Otroci s 

težavami v 

govoru in jeziku 

imajo težave 

tudi v šoli. 

4,00 3,72 3,86 0,93 0,95 0,94 

Otroci z 

motnjami v 

govoru in jeziku, 

ki obiskujejo 

terapijo, imajo v 

šoli manj težav 

kot otroci z 

motnjami v 

govoru in jeziku, 

ki terapije ne 

obiskujejo. 

4,08 3,70 3,89 0,92 0,95 0,95 

Motnje v govoru 

in jeziku vplivajo 

na medsebojne 

odnose. 

3,78 3,40 3,59 1,02 1,16 1,10 

Motnje v govoru 

lahko vplivajo 

na življenjsko 

kakovost. 

4,02 3,86 3,94 0,89 0,86 0,87 

Posledice 3,97 3,67 3,82 0,68 0,67 0,69 

Tabela 13: Povprečne vrednosti za posledice 

Trditve, vezane na posledice, ki jih prinesejo nepravilno obravnavane govorno-

jezikovne motnje, v povprečju starši ocenjujejo s 3,82 točkami od možnih 5 točk. 

Nobena od trditev ni obratno ponderirana, saj, nanašajoč se na literaturo, vse 

izražajo resnične trditve. Ocenjujejo jih visoko, kar pomeni, da se zavedajo, da lahko 

govorno-jezikovne motnje vplivajo tudi na druga področja življenja. 
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Vse trditve v povprečju ocenjujejo s strinjanjem. Najnižje je ocenjena trditev 15: 

»Motnje v govoru in jeziku vplivajo na medsebojne odnose,« ki jo v povprečju 

ocenjujejo z vrednostjo 3,59. Najvišje pa je ocenjena trditev 16: »Motnje v govoru 

lahko vplivajo na življenjsko kakovost,« ki jo v povprečju ocenjujejo s 3,94. Tudi 

razpršenost odgovorov je pri tej trditvi največja. Najmanj se torej zavedajo vpliva, ki 

ga imajo govorno-jezikovne motnje na medsebojne odnose, bolj osveščeni pa so o 

posledicah na akademskem področju in vplivu na kakovost življenja.  

Zgodnja pismenost je močno prepletena z govorom in jezikom, zato imajo otroci s 

težavami v govoru in jeziku v večini težave tudi v pismenosti (Hayiou-Thomas idr., 

2016). Na težave s pismenostjo se navezujejo tudi težave v šoli, saj težje dosegajo 

zahteve kurikuluma (Nathan idr., 2004). Trditev 13: »Otroci s težavami v govoru in 

jeziku imajo težave tudi v šoli« torej drži, starši pa jo ocenjujejo v povprečju s 3,86, 

torej se z njo strinjajo.  

Trditev 14: »Otroci z motnjami v govoru in jeziku, ki obiskujejo terapijo, imajo v šoli 

manj težav kot otroci z motnjami v govoru in jeziku, ki terapije ne obiskujejo« starši v 

povprečju ocenjujejo s 3,89, kar pomeni, da se zavedajo pomena terapije. 

Priporočljivo je, da se težave z govorom in jezikom obravnavajo v predšolskem 

obdobju, saj je tako njihov vpliv manjši. L. Nathan idr. (2004) ugotavljajo, da imajo 

otroci, ki so govorno-jezikovno terapijo zaključili pred vstopom v šolo, sicer težave v 

črkovanju, na ostalih področjih pa vrstnike dohitijo. Otroci, katerih vstop v šolo 

spremlja govorno-jezikovna motnja, pa so poleg težav pri črkovanju izkazovali tudi 

težave pri bralnem razumevanju in matematiki. 

Predvsem zmerne in težje motnje govora in jezika so lahko v odnosu moteče, saj 

povzročajo nerazumevanje in nespretno komunikacijo (Hitchcock idr., 2015). 

Trditev 15: »Motnje v govoru in jeziku lahko vplivajo na medsebojne odnose« torej 

drži, starši pa jo ocenjujejo s 3,59. Izmed trditev, ki se nanašajo na posledice 

govorno-jezikovnih motenj, so trditev 15 starši ocenjevali najnižje. To pomeni, da se 

pomen komunikacije v socialnih odnosih premalo poudarja, čeprav je prav 

komunikacija temelj dobrih socialnih odnosov. Komunikacija je naš stik s svetom, 

prek katerega izražamo želje, misli in potrebe in na drugi strani sprejemamo želje, 

misli in potrebe drugih. Če je komunikacijski krog moten, je posledično lahko porušen 

tudi odnos.  

Zadnja trditev: »Motnje v govoru lahko vplivajo na življenjsko kakovost« deloma drži. 

Pri otrocih, ki se srečujejo z govorno-jezikovnimi motnjami, obstaja večje tveganje, da 

dosežejo nižjo izobrazbo in razvijejo delikventnost. Vsi omenjeni dejavniki posredno 

lahko vplivajo na kakovost življenja, zato lahko trdimo, da obstaja večje tveganje za 

znižanje življenjske kakovosti, ni pa to pravilo (Beitchman in Brownlie, 2005). Starši 

to trditev ocenjujejo najvišje, s 3,94. To pomeni, da se straši zavedajo, da lahko 

težave v govoru in jeziku pustijo posledice tudi kasneje v življenju, tudi po končanem 

šolanju.  
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Kljub temu da so razlike med skupinama staršev majhne, nekoliko višje rezultate pri 

vseh trditvah, ki se nanašajo na posledice govorno-jezikovnih motenj, dosegajo 

starši, ki logopeda obiskujejo. Ti starši so na posledice bolj pozorni, saj obstaja večja 

možnost, da se je njihov otrok s katero od posledic že srečal ali pa se bo kasneje v 

življenju. 

4.3 PREGLED HIPOTEZ 

4.3.1 Hipoteza 1 

H1: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih do starševske preventive. 

 

Povprečna vrednost Standardni odklon 

t-test za 

neodvisne 

vzorce 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

Logoped 

DA 

 

Logoped 

NE 
t Sig. 

Starševska 

preventiva 
3,99 4,23 0,92 0,69 –1,475 0,143 

Tabela 14: Hipoteza 1 

Hipotezo 1 potrdimo. Trditvi, ki se navezujeta na starševsko preventivo, sta trditev 1: 

»Razvoja artikulacije staršem ni treba spremljati, saj ga logoped oceni na 

preventivnem pregledu petletnikov« in trditev 2: »Čeprav me skrbi za otrokov govor, 

moram počakati, da me na pregled k logopedu usmeri pediater«. Ti dve trditvi starše 

v preventivi postavljata v pasivno pozicijo. Starši so pri trditvah o starševski preventivi 

dosegali visoke rezultate, kar pomeni, da so ju ocenili z nestrinjanjem. To pomeni, da 

se starši zavedajo, da imajo v preventivi aktivno vlogo. Raziskati bi bilo treba še, ali 

se predstave logopedov in staršev o aktivni vlogi staršev pri preventivi ujemajo. Skozi 

celotno magistrsko delo se poudarja pomembna vloga staršev pri razvoju govora, 

preprečevanju, odkrivanju in terapiji govorno-jezikovnih motenj. Če starši na ustrezen 

način spodbujajo govor, je tveganje za razvoj govorno-jezikovnih motenj manjše. Ker 

obstajajo občutljiva obdobja, kjer se določen segment govora in jezika usvaja 

najlažje, je pomembno, da starši otrokom ponudijo ustrezne spodbude. Prav tako pa 

so starši pomemben vir informacij, ko se v govoru in jeziku pojavijo odstopanja. To, 

da starši otroka najbolje poznajo, jih lahko pri odkrivanju odstopanj celo ovira. Otroka 

lahko tako dobro poznajo, da vedo, kaj želi, četudi svojo željo izrazi npr. s 

pomanjkljivim jezikovnim znanjem. Tako nemalokrat napake v otrokovem govoru ali 

jezikovni strukturi sploh ne zaznajo. Pomembno je, da strokovnjaki ozavestimo 

starševsko pomembno vlogo in starše pripravimo, da so na razvoj govora in jezika 

pozorni. Prav tako se morajo starši zavedati, da pediater ne opazi vedno odstopanj v 

govoru, zato je njihova naloga, da izrazijo svoje skrbi. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, 
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da se starši svoje aktivne vloge zavedajo, smiselno pa bi bilo preveriti tudi praktično, 

ali skrb za razvoj govora in jezika ozavestijo.  

Tako starši, ki so že bili v stiku z logopedom, kot starši, ki še niso bili v stiku z njim, 

so pri trditvah, ki se nanašata na starševsko vlogo v preventivi govorno-jezikovnih 

motenj, dosegali visoko število točk. Nekoliko višje točke so dosegali starši, ki ne 

obiskujejo logopeda. Tabela 14 prikazuje, da se v vrednotenju trditev, ki se nanašajo 

na starševsko preventivo, skupina staršev, ki obiskuje logopeda, v povprečju (3,99 

+/– 0,92) ne razlikuje statistično pomembno od skupine staršev, ki ne obiskuje 

logopeda (4,23 +/– 0,69), t(98) = –1,48, p = 0,143. Sklepamo lahko torej, da sta obe 

skupini enakovredno dobro ozaveščeni o aktivni vlogi v preventivi.  

4.3.2 Hipoteza 2 

H2: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih o vplivu na razvoj govora in 

jezika. 

 Povprečna vrednost Standardni odklon t-test za 

neodvisne vzorce 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

t Sig. 

Vpliv na razvoj 

govora in jezika  

4,14 4,03 0,62 0,65 0,786 0,433 

Tabela 15: Hipoteza 2 

Hipotezo 2 potrdimo. V povprečju pri trditvah, ki se nanašajo na vpliv na razvoj 

govora in jezika, starši dosegajo visok rezultat. Dobro prepoznavajo pomembnost 

okolja, v katerem se otrok razvija. Literatura pripisuje pomen za razvoj govora in 

jezika tako genetiki kot okolju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006). Ker na 

genetiko nimamo zunanjega vpliva, je toliko bolj pomembno, da ustvarjamo 

spodbudno okolje za razvoj jezika in govora (Jovančević, 2005, v Šoštarko, 2016). V 

povprečju starši vedo, da je okolje pomemben dejavnik, ki vpliva na govor, smiselno 

pa bi bilo še preveriti, ali se zavedajo tudi, na kakšen način tako okolje ustvariti in 

kako pomembna je njihova vloga v tem okolju. Večina staršev se verjetno zaveda, da 

je pomembno, da se z otrokom pogovarjajo, da otrok govor sliši, da berejo. Zanimivo 

pa bi bilo preveriti še, ali v primeru odstopanj znajo okolje tudi prilagoditi (so pozorni 

na napake, čeprav otroka kljub napakam razumejo, dajo otroku dovolj časa za 

odgovor …).  

Podobno visoke rezultate dosegajo starši, ki obiskujejo logopeda, kot tudi starši, ki ne 

obiskujejo logopeda. Tabela 15 prikazuje, da se v vrednotenju trditev, ki se nanašajo 

na vpliv na razvoj govora in jezika, skupina staršev, ki obiskuje logopeda, v povprečju 

(4,13 +/– 0,62) ne razlikuje statistično pomembno od skupine staršev, ki ne obiskuje 
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logopeda (4,03 +/– 0,65), t(98) = 0,786, p = 0,43. Obiskovanje logopeda torej nima 

pomembnega vpliva na informacije o vplivu na razvoj govora in jezika.  

4.3.3 Hipoteza 3 

H3: Med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih razlik v stališčih, ki se nanašajo na nujnost 

obiska logopeda. 

 Povprečna vrednost Standardni odklon t-test za 

neodvisne 

vzorce 

Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

Logoped DA Logoped 

NE 

t Sig. 

Odstopanja 3,22 3,14 0,43 0,42 0,941 0,349 

Tabela 16: Hipoteza 3 

Hipotezo 3 potrdimo. Skupni rezultat kaže, da se do teh stališč starši v povprečju ne 

opredeljujejo, kar pomeni, da se starši težko odločijo, kdaj odstopanje zahteva posvet 

z logopedom. D. Žnidaršič (1992) ocenjuje, da bi starši z obiskom logopeda odlašali, 

saj iščejo načine, kako bi otroku lahko pomagali sami. Tudi E. Tement (2015) 

ugotavlja, da so starši slabše ozaveščeni o jezikovnem razvoju. Pogosto se zgodi, da 

starši skromen besednjak ali pomanjkljivo jezikovno strukturo pripišejo temu, da je 

otrok sramežljiv in nerad govori. Še posebno takrat, ko je otrok kljub slabšemu 

govoru in jeziku razumljiv, starši upajo, da bodo težave izzvenele. A pomembno je, 

da se starši zavedajo pomembnosti jezikovnega razvoja, ki pomembno vpliva tudi na 

kasnejši razvoj pismenosti.  

Bolj pogosto se za obisk pri logopedu odločajo takrat, ko otrok zaradi govorno-

jezikovne napake težje funkcionira. V domačem okolju otroka sicer najpogosteje 

razumejo kljub napakam, saj so takega načina govora navajeni. Večkrat nehote 

napačen način govora spodbujajo, saj napak ne zaznajo. Težje pa otroka razumejo v 

vrtcu ali sorodniki, ki ga ne srečujejo pogosto. V tem primeru starši postanejo 

otrokovi »prevajalci«, kar jim zbudi zavest, da je z otrokovim govorom nekaj narobe, 

in se odločijo za pregled pri logopedu.  

Razvidno je, da starši, ki z otrokom obiskujejo logopeda, vseeno dosegajo nekoliko 

višje rezultate kot tisti, ki ga ne obiskujejo. To pomeni, da bi se bolj odločali za obisk 

logopeda, medtem ko se starši, ki ne obiskujejo logopeda, težje opredelijo do trditev. 

Iz Tabele 16 je razvidno, da se skupini staršev, ki obiskujejo logopeda 

(3,22 +/– 0,43), in tistih, ki ne obiskujejo logopeda (3,14 +/– 0,42), ne razlikujeta 

statistično pomembno, t(98) = 0,941, p = 0,35. Zopet obiskovanje logopeda ne vpliva 

pomembno na rezultate, kar nas opozarja na to, da moramo kot strokovnjaki starše 

usmerjati in jim svetovati takrat, ko so neodločeni. Odkrivanju motenj, do katerih se 

starši težje opredeljujejo, so namenjeni preventivni pregledi. Ob pomanjkanju 
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logopedov je smiselno razmišljati, v kolikšni meri nam lahko starši pri odkrivanju 

motenj pomagajo in na kakšen način.  

4.3.4 Hipoteza 4 

H4: Skupina staršev, katerih otroci obiskujejo logopeda, statistično pomembno bolj 

pravilno določi starostne mejnike usvajanja glasov kot skupina staršev, katerih otroci 

ne obiskujejo logopeda.  

 Povprečna vrednost Standardni odklon t-test za 

neodvisne 

vzorce 

Logoped 

DA 

Logoped NE Logoped 

DA 

Logoped 

NE 

t Sig. 

Določanje 

starostih 

mejnikov 

–0,13 –0,42 0,56 0,53 2,638 0,01 

Tabela 17: Hipoteza 4 

Hipotezo 4 potrdimo. Da bi preverili, ali je razlika med skupinama staršev statistično 

pomembna, smo opravili t-test za neodvisne vzorce, ki nam prikazuje, da starši, ki 

obiskujejo logopeda, statistično pomembno bolj pravilno določajo starostne mejnike 

(–0,13 +/– 0,56) kot starši, ki ne obiskujejo logopeda (–0,42 +/– 0,53), t(98) = 2,638, 

p = 0,01. 

Oboji starši v povprečju pričakujejo, da se razvoj glasov zaključi prej, kot je navedeno 

v literaturi, a starši, ki so se z logopedom že srečali, v negativno smer odstopajo za 

0,13 leta, tisti, ki se z logopedom niso srečali, pa za 0,42 leta.  

Sklepamo lahko, da je vloga logopeda pri izobraževanju staršev na področju razvoja 

glasov pomembna in prinaša pozitivne rezultate. Logoped lahko vodi terapijo na več 

načinov, a njegova dolžnost je, da svoje znanje prenaša na starše in jih tako 

opolnomoči, da lahko v terapiji zavzamejo bolj aktivno vlogo (Davies idr., 2016). Med 

drugim na starše prenaša tudi znanje o razvoju govora in jezika ter o usvajanju 

glasov, zato so starši, ki obiskujejo logopeda, bolj ozaveščeni o omenjenih temah.  

Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so o razvoju glasov starši dobro 

ozaveščeni in glasove pričakujejo ob primerni starosti, saj je odstopanje od norme v 

skupnem rezultatu določanja starostnih mejnikov artikulacije majhno. Odstopanje za 

več kot eno leto v negativno smer zasledimo pri sičnikih in šumnikih, ki so za izgovor 

težji. Posledično so pri sičnikih in šumnikih težave pogostejše (Ozbič idr., 2015). 

E. Tement (2015) ugotavlja, da so starši dobro poučeni o artikulaciji, da glasove 

primerno razvrščajo. Glede na ugotovljeno majhno odstopanje od norme se lahko z 

ugotovitvami E. Tement (2015) strinjamo. Ob tem je treba pozornost posvetiti 

skupinam glasov, pri katerih starši bistveno odstopajo (sičniki in šumniki). Pri 
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ozaveščanju staršev je pomembno izpostaviti ti dve skupini, saj lahko nepravilno 

izreko izzovemo tudi z neupoštevanjem občutljivega obdobja za določen glas. Če 

otrok razvojno še ni pripravljen za izgovor šumnikov, starši pa ga spodbujajo k izreki, 

lahko otrok v želji, da bi staršem ugodil, razvije napačno izreko glasu. Ker se pri 

sičnikih in šumnikih najpogosteje pojavljajo govorne napake, bi bilo v nadaljnje 

smiselno raziskati povezavo med govornimi napakami pri sičnikih in šumnikih in 

odstopanjem staršev pri določanju starostnih mejnikov za usvajanje teh glasov.  

4.3.5 Hipoteza 5 

H5: Skupina staršev otrok, ki obiskujejo logopeda, je statistično pomembno bolje 

seznanjena s posledicami, ki jih lahko prinesejo govorno-jezikovne motnje, kot 

skupina staršev, katerih otroci ne obiskujejo logopeda. 

 Povprečna vrednost Standardni odklon t-test za 

neodvisne 

vzorce 

 Logoped 

DA 

Logoped NE Logoped DA 

 

Logoped NE F Sig. 

Posledice 3,97 3,67 0,68 0,67 2,216 0,029 

Tabela 18: Hipoteza 5 

Hipotezo 5 potrdimo. Iz skupnega rezultata zadnjih štirih trditev v vprašalniku je 

razvidno, da starši v povprečju dobro prepoznavajo posledice, ki jih prinesejo 

govorno-jezikovne motnje, kljub temu da je šlo za starše predšolskih otrok. Tabela 18 

prikazuje, da se v povprečju med skupino staršev, ki obiskujejo logopeda (3,97 +/– 

0,68), in skupino staršev, ki ga ne obiskujejo (3,67 +/– 0,67), pojavijo statistično 

pomembne razlike, t(98) = 2,216, p = 0,03. 

E. Tement (2015) s svojo raziskavo sicer ugotavlja, da so starši slabo ozaveščeni o 

posledicah govorno-jezikovnih motenj, zato se rezultati, pridobljeni v moji raziskavi, 

ne ujemajo z ugotovitvami E. Tement (2015). Za neujemanje rezultatov lahko 

najdemo več vzrokov. Morda se v zadnjem času o posledicah govorno-jezikovnih 

motenj v šoli več govori. Priporočljivo je, da se težave z govorom in jezikom odpravijo 

v predšolski dobi, saj je tako tveganje za razvoj ostalih težav (na akademskem ali 

socialnem področju) manjše. E. Tement (2015) je v svojo raziskavo vključila 

naključno izbrane starše, ne glede na obiskovanje logopeda. V mojo raziskavo je 

vključena polovica staršev, ki obiskujejo logopeda, in kot je bilo ugotovljeno, ti starši 

statistično pomembno bolje prepoznavajo posledice govorno-jezikovnih motenj, zato 

so lahko razlike v ugotovitvah tudi posledica izbire vzorca.  

Tisti starši, ki obiskujejo logopeda, se v povprečju bolj nagibajo k strinjanju s 

trditvami, medtem ko se starši, ki ne obiskujejo logopeda, opredeljujejo med »ne 

vem« in »se strinjam«. Podobno kot pri prejšnji hipotezi je bilo ugotovljeno, da starši, 

ki obiskujejo logopeda, statistično pomembno bolje poznajo posledice govorno-
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jezikovnih motenj kot starši, ki ne obiskujejo logopeda. Tudi pri trditvah o posledicah 

govorno-jezikovnih motenj se je torej izkazalo, da so starši občutljivi na informacije 

logopeda in posledično bolj ozaveščeni. Razlike lahko izhajajo tudi iz izkušenj; starši, 

katerih otrok ima težave z jezikom ali govorom, na lastni koži izkusijo posledice, ki jih 

prinese govorno-jezikovna motnja, medtem ko starši, katerih otrok nima težav v 

govoru in jeziku, na posledice niso tako pozorni.  
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5 SKLEP 

H1: Med skupino staršev, ki obiskujejo 

logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih 

razlik v stališčih do starševske 

preventive. 

POTRDIMO 

H2: Med skupino staršev, ki obiskujejo 

logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih 

razlik v stališčih o vplivu na razvoj govora 

in jezika.  

POTRDIMO 

H3: Med skupino staršev, ki obiskujejo 

logopeda, in skupino staršev, ki ga ne 

obiskujejo, ni statistično pomembnih 

razlik v stališčih, ki se nanašajo na 

nujnost obiska logopeda.  

POTRDIMO 

H4: Skupina staršev, katerih otroci 

obiskujejo logopeda, statistično 

pomembno bolj pravilno določi starostne 

mejnike usvajanja glasov kot skupina 

staršev, katerih otroci ne obiskujejo 

logopeda.  

POTRDIMO 

H5: Skupina staršev otrok, ki obiskujejo 

logopeda, je statistično pomembno bolje 

seznanjena s posledicami, ki jih lahko 

prinesejo govorno-jezikovne motnje, kot 

skupina staršev, katerih otroci ne 

obiskujejo logopeda. 

POTRDIMO 

Tabela 19: Potrditev hipotez 

Z raziskavo smo ugotovili, da bi starši največ informacij potrebovali na področju 

odstopanj v govoru in jeziku, ki zahtevajo obravnavo s strani strokovnjaka – 

logopeda. Bolje so ozaveščeni o artikulaciji, a bi bilo smiselno izpostaviti glasove, 

kjer so imeli največ težav pri določanju mejnikov (sičniki in šumniki). Sicer pa v 

povprečju mejnike glasov določajo dobro. Prav tako so dobro ozaveščeni o svoji 

aktivni vlogi v odkrivanju govorno-jezikovnih motenj, kar bi bilo smiselno preveriti tudi 

praktično (ali pri svojem otroku dejansko zaznavajo pomembne elemente razvoja 

govora in jezika). O posledicah govora in jezika na različnih področjih življenja in 

vplivih na razvoj govora in jezika so starši dobro ozaveščeni. 

V opravljeni raziskavi smo se pri izbiri vzorca osredotočali zgolj na starost otroka, ki 

obiskuje logopeda oziroma ga ne obiskuje, in na podlagi te informacije preverjali 

vlogo logopeda pri ozaveščenosti o govorno-jezikovnem razvoju. Ob primerjanju 
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posameznih povprečnih vrednosti med skupinama ugotovimo, da so mame, ki 

obiskujejo logopeda z otrokom, starim od tri do šest let, na večini področij dosegale 

nekoliko višje rezultate.  

Nanašajoč se na zadnji dve hipotezi, lahko sklepamo, da znanje, ki ga logoped 

prenaša na starše v terapiji, prinaša pozitivne rezultate na področju razvoja 

artikulacije in posledic govorno-jezikovnih motenj. Smiselno bi bilo, da to znanje 

pridobijo tudi starši, ki ne obiskujejo logopeda. Pri ostalih trditvah obiskovanje 

logopeda ni bistveno vplivalo na rezultate. Ker so starši pomemben del pri preventivi 

in odkrivanju govorno-jezikovnih motenj in kasneje tudi v terapiji, bi bilo smiselno 

razmisliti o izobraževanjih, priročnikih ali delavnicah na temo pomembnih odstopanj v 

govoru, kako ta odstopanja odkrivati in na kakšen način ustvarjati optimalno okolje za 

ustrezen razvoj govora in jezika.  

Ker je tudi vrtec velik in pomemben del otrokovega predšolskega obdobja, bi bilo 

smiselno podobno raziskavo izvesti z vzgojiteljicami/vzgojitelji, saj bi se logopedi 

lahko tesno povezali z vrtci, kjer bi z različnimi oblikami prenosa znanja ozaveščali 

tako zaposlene kot starše. 

Za optimalne rezultate raziskave bi bilo treba zajeti večji vzorec staršev, ki bi pokrival 

celotno Slovenijo. Trenutna raziskava splošno oriše ozaveščenost staršev glede 

razvoja jezika in govora, v nadaljnje pa bi bilo treba vsako skupino trditev bolj 

podrobno razdelati in tako pridobiti natančnejše rezultate za posamezna področja. K 

natančnejšim rezultatom bi pripomogle tudi bolj podrobno razložene trditve s primeri. 

Po končani raziskavi se moramo zavedati, da bi lahko razlike izvirale tudi iz drugih 

dejavnikov. Primerjava skupin bi bila bolj zanesljiva, če bi si bili skupini staršev bolj 

podobni. Sicer so vprašalnike izpolnjevale mame, katerih otroci so stari od tri do šest 

let, a bi bilo treba pridobiti še podatke o starosti mater, o številu otrok v družini itd. 

Matere, med katerimi poteka primerjava, bi morale imeti približno enako stopnjo 

izobrazbe, ujemati bi se moral tudi socialno-ekonomski status. Možno je namreč, da 

so mame, ki imajo več otrok, bolj seznanjene z razvojem govora in jezika, saj imajo 

več izkušenj. Slabša poučenost o vlogi staršev lahko izvira tudi iz nižje izobrazbe ali 

slabšega socialno-ekonomskega statusa, ki omogoča, da težje pridobijo informacije. 

Kot pomanjkljivost raziskave torej izpostavljam skupini, zajeti v vzorec. Z večjo 

usklajenostjo med skupinama staršev bi dobili bolj zanesljive rezultate o vlogi 

logopeda.  

Dobljeni rezultati so v pomoč pri načrtovanju preventive govorno-jezikovnih motenj in 

nam dajejo jasnejšo sliko o tem, kako dobro so starši poučeni o razvoju govora in 

jezika in kako dobro se zavedajo govorno-jezikovnih motenj. Logopedi lahko tako 

načrtujemo, katere informacije in na kakšen način bi jih lahko staršem še 

posredovali, da bi nam lahko bili v pomoč pri preprečevanju in odkrivanju govorno-

jezikovnih motenj.  
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7 PRILOGA  

7.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani starši, 

Sem Sandra Stušek, absolventka podiplomskega študija logopedije in 

surdopedagogike. V okviru magistrskega dela se sprašujem, ali so starši ozaveščeni 

o razvoju govora s poudarkom na artikulaciji in s posledicami, ki jih lahko prinesejo 

govorno jezikovne motnje. Ker ste starši pomemben člen v razvoju govora vašega 

otroka, me zanima, ali ste seznanjeni z običajnim razvojem govora in artikulacije in s 

tem, kdaj ukrepati in poiskati pomoč pri logopedu. Zato vas naprošam, da izpolnite 

vprašalnik, ki vam bo vzel le nekaj minut vašega časa. Pri izpolnjevanju vprašalnika 

vam bodo v pomoč jasna navodila. Z odgovori boste pripomogli ustvariti jasnejšo 

sliko o potrebi preventive v logopediji. V prvem delu vprašalnika določite glasovom 

slovenskega jezika starost, pri kateri menite, da bi določeni glasovi morali biti 

usvojeni. V drugem delu vprašalnika vsako trditev označite na 5 – stopenjski lestvici 

glede na strinjanje (1 – se popolnoma ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne vem, 4 – 

se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam).  

Vprašalnik je popolnoma anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni le v 

namen raziskave v okviru magistrskega dela.  

Za dodatna vprašanja sem dosegljiva na e-poštnem naslovu: 

stuseksandra@gmail.com  

Hvala za sodelovanje! 

  

mailto:stuseksandra@gmail.com


Stušek, S. (2019): Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-

jezikovnih motenj s strani staršev. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

55 

1. Ali kateri od vaših otrok obiskuje/je obiskoval logopeda?  

 

a) DA   b) NE 

 

2. Glasovom slovenskega jezika določite leto starosti, pri kateri menite, da bi glasovi 

morali biti usvojeni. (Primer: če menite, da bi moral biti glas A usvojen pri starosti 

2 let, označite polje za 2 leti. Če menite, da mora biti glas A usvojen pri 4 letih pa 

označite polje za 4 leta.) 

Glasovi/starost 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let 

VOKALI 

A      

E      

I      

O      

U      

Polglasnik      

VIBRANT R      

NOSNIKI 
M      

N      

DRNSIKI 
L      

J      

PRIPORNIKI 

ZOBNO-

USTNIČNI IN 

MEHKONEBNI 

PRIPORNIKI 

F      

V      

H      

SIČNIKI 

S      

Z      

C      

ŠUMNIKI 

Š      

Ž      

Č      

ZAPORNIKI 

P      

B      

T      

D      

K      

G      

 

 

 

 

3. Ovrednotite spodnje trditve glede na strinjanje na 5-stopenjski lestvici, kjer 5 

pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate, 1 pa da se popolnoma ne strinjate s 

trditvijo. Trditve se nanašajo na vašo vlogo v preventivi govorno jezikovih motenj, 
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vplive na razvoj govora in jezika, odstopanja v govoru in jeziku in na posledice, ki 

jih lahko prinesejo govorno jezikovne motnje. 

TRDITEV/STRINJANJE 

1
 

–
 

s
e

 

p
o
p

o
ln

o
m

a
 

n
e
 s

tr
in

ja
m

 

2
 

–
 

s
e

 
n

e
 

s
tr

in
ja

m
 

3
 –

 n
e
 v

e
m

  

4
 

–
 

s
e

 

s
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m
 

5
 

–
 

s
e

 

p
o
p
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m
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s
tr
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m
 

S
T

A
R

Š
E

V
S

K
A

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
 

1. Razvoja artikulacije 

staršem ni potrebno 

spremljati, saj ga 

logoped oceni na 

preventivnem pregledu 

5-letnikov. 

     

2. Čeprav me skrbi za 

otrokov govor, moram 

počakati, da me na 

pregled k logopedu 

usmeri pediater.  

     

V
P

L
IV

 
N

A
 

R
A

Z
V

O
J
 

G
O

V
O

R
A

 
IN

 

J
E

Z
IK

A
 

3. Na razvoj glasov vpliva 

samo dednost, genetika. 

     

4. Za razvoj govora je 

pomembno tudi okolje, ki 

mora biti polno 

dražljajev.  

     

O
D

S
O

T
P

A
N

J
A

 V
 G

O
V

O
R

U
 

5. Otrokov govor je pri treh 

letih težko razumljiv 

okolici. Obiskati je 

potrebno logopeda. 

     

6. Pri štirih letih ima otrok 

težave z izgovorjavo 

daljših besed, sicer je 

govor razumljiv okolici. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

     

7. Pri 4 letih se pojavljajo 

slovnične napake (tekam 

namesto tečem). 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

     

8. Pri 4 letih se pojavlja 

blago zatikanje v govoru. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 

     

9. Pri 5 letih se pojavlja 

blago zatikanje v govoru. 

Obiskati je potrebno 

logopeda. 
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10. Pri 5 letih je pripoved 

skromna, tvori enostavne 

stavke, odgovarja z eno 

besedo. Obiskati je 

potrebno logopeda.  

     

11. Pri 2,5 letih izpušča 

zadnji soglasnik. Obiskati 

je potrebno logopeda. 

     

12. Pri 4 letih izpušča zadnji 

soglasnik. Obiskati je 

potrebno logopeda. 

     

P
O
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L

E
D

IC
E

 G
O

V
O
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O
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E
Z
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O

V
N
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M
O

T
E

N
J
 

13. Otroci s težavami v 

govoru in jeziku imajo 

težave tudi v šoli.  

     

14. Otroci z motnjami v 

govoru in jeziku, ki 

obiskujejo terapijo, imajo 

v šoli manj težav kot 

otroci z motnjami v 

govoru in jeziku, ki 

terapije ne obiskujejo. 

     

15. Motnje v govoru in jeziku 

vplivajo na medsebojne 

odnose.  

     

16. Motnje v govoru lahko 

vplivajo na življenjsko 

kakovost. 

     

 

 

 

 


