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POVZETEK 
 

Jecljanje je motnja fluentnosti, ki je prisotna v vseh kulturah in rasah, s katero se soočajo 

posamezniki v vseh življenjskih obdobjih, tako moški kot ženske. Ob tem velja izpostaviti, da 

jeclja več otrok kot odraslih. Gre za kompleksno, večdimenzionalno motnjo, ki se pri vsakem 

posamezniku izraža v individualni kombinaciji temeljih in sekundarnih vedenj ter čustev in 

stališč. Glede na čas pojava jecljanja ločimo razvojno in pridobljeno jecljanje. V magistrskem 

delu se osredotočamo na razvojno jecljanje – tj. nevrorazvojno motnjo, ki se pojavi v otroštvu. 

Raziskave kažejo, da imajo pomemben vpliv na pojav jecljanja različni faktorji ter da predšolski 

otroci, ki jecljajo, potrebujejo čimprejšnjo vključitev v obravnavo, zato je ustrezna diagnostika 

jecljanja ključnega pomena.  

V teoretičnih izhodiščih so najprej opredeljeni ključni pojmi, saj terminologija področja motenj 

fluentnosti še ni povsem poenotena. Natančneje je opredeljeno jecljanje oz. razvojno jecljanje, 

predstavljen je čas njegovega pojava, prevalenca in incidenca ter spontano izzvenevanje 

motnje. Ob simptomatologiji, tj. temeljnih vedenjih, sekundarnih vedenjih ter čustvih in 

stališčih, je predstavljena etiologija razvojnega jecljanja. Posebna pozornost je namenjena 

diagnostiki razvojnega jecljanja v predšolskem obdobju – načelom ocenjevanja znakov 

razvojnega jecljanja pri predšolskem otroku, poteku diagnostičnega procesa ter pomenu 

zagotavljanja ustrezne podpore otrokom, ki jecljajo.  

Slovenski strokovnjaki na področju logopedije, ki se ukvarjajo z jecljanjem, poročajo o 

pomanjkanju ustreznega diagnostičnega materiala za motnje fluentnosti. Zaradi tega razloga je 

bil namen empiričnega dela oblikovati vprašalnik, s pomočjo katerega bi lahko pridobili ključne 

informacije o fluentnosti otrokovega govora. Na podlagi pregleda strokovne literature kot tudi 

prek pogovora s strokovnjaki smo sestavili vprašalnik, ki smo ga preizkusili na manjšem 

namenskem vzorcu predšolskih otrok ob soglasju staršev. Vzorec predstavljajo štirje predšolski 

otroci, pri katerih so starši zaradi zaskrbljenosti glede fluentnosti otrokovega govora poiskali 

pomoč logopeda na pristojnih institucijah (Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, Center za 

sluh in govor v Mariboru). Vprašalnik so starši izpolnili na prvem pregledu, tj. pred vključitvijo 

otroka v terapijo jecljanja. Ugotovili smo, da so jecljanje pri vseh otrocih prvi opazili starši ter 

da imajo vsi v vzorec vključeni predšolski otroci pozitivno družinsko zgodovino jecljanja pri 

moškem sorodniku. O zavedanju svojega jecljanja so spregovorili trije od štirih predšolskih 

otrok, izvzet je le najmlajši deček. Največ sekundarnega vedenja je opaženega pri najstarejšem 

dečku ter najmanj pri najmlajšem, kar sicer sovpada s spoznanji strokovne literature, a zaradi 

majhnosti vzorca ugotovitve ne moremo posploševati. Podobno pri družinski dinamiki ni 

mogoče poročati o zanesljivih ugotovitvah in morebitnem sovpadanju s spoznanji strokovne 

literature. Zaključujemo, da vprašalnik omogoča pridobivanje ključnih podatkov o fluentnosti 

govora predšolskih otrok, vendar v magistrskem delu pridobljenih odgovorov zaradi majhnosti 

vzorca ni mogoče posploševati. 

 

Ključne besede: Govor, motnje fluentnosti, jecljanje, vprašalnik, predšolski otroci 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Stuttering is a fluency disorder, present in every culture and race. Individuals – men and women 

– face stuttering in all life spans. It should be emphasized that more children than adults stutter. 

It is a complex multidimensional disorder which is expressed in an individual combination of 

core and secondary behaviors, feelings, and attitudes in every individual. With regards to the 

onset of stuttering, we distinct between developmental and acquired stuttering. In the master’s 

thesis, we focus on developmental stuttering, i.e. neurodevelopmental disorder which emerges 

in childhood. The research shows that different factors have an important influence on the 

emergence of stuttering and that preschool children who stutter need to be included in therapy 

as soon as possible. Therefore, the appropriate diagnostics of stuttering is of essential 

significance.  

In the theoretical starting points, the essential conceptions are defined first, as the terminology 

of the field of fluency disorder is not yet entirely unified. Stuttering, i.e. developmental 

stuttering, is defined in more detail. The onset of its emergence, prevalence, and incidence, and 

spontaneous disappearance of the disorder is presented. Along with the symptomology of 

developmental stuttering, i.e. core behaviors, secondary behaviors, and feelings and attitudes, 

the etiology of developmental stuttering is presented. Special attention is paid to diagnostics of 

developmental stuttering in the preschool period – to the principles of evaluating the symptoms 

of developmental stuttering in a preschool child, the course of the diagnostic process, and the 

significance of ensuring the appropriate support to children who stutter. 

Slovenian professionals in the field of speech and language therapy who operate with stuttering 

report the lack of appropriate diagnostic materials for fluency disorders. For this reason, the 

purpose of the empirical part was to form a questionnaire which enables acquiring the essential 

information with regards to the fluency of the child speech. This was performed by means of 

reviewing the literature and by conversations with the experts. The questionnaire was then used 

on a smaller purposive sample of preschool children with their parents’ approval of cooperating 

in the research. Four preschool children whose parents worried because of fluency of the child’s 

speech sought the help of a speech and language therapist at the competent institution (Institute 

for the Deaf and Hearing-Impaired in Ljubljana, Hearing and Speech Center in Maribor) are 

included in the sample. The questionnaire was filled in by the parents at the first examination, 

i.e. before the inclusion of a child to the stuttering therapy. We ascertained that stuttering was 

first noticed by the parents in all children and that all the preschool children included in the 

sample have a positive family history of stuttering in the line of their male relative. Three out 

of four preschool children spoke about being aware of their stuttering. Only the youngest boy 

was excluded from the process. Most of the secondary behavior was noticed in the oldest boy 

and the least at the youngest boy, which correlates with the ascertaining of the expert literature. 

Because the sample was small, however, we cannot generalize the ascertainment. Similarly, in 

the case of family dynamics, we cannot report about reliable ascertainments and possible 

correlation of the expert literature. We conclude that the questionnaire enables gaining the 

essential data on the fluency of the speech of preschool children. However, we cannot 

generalize the answers gained in the master’s thesis because of the smallness of the sample. 



 
 

Keywords: Speech, fluency disorders, stuttering, questionnaire, preschool children 
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1. UVOD 

Govor predstavlja sredstvo sporazumevanja. Vključuje posameznikovo artikulacijo, fluentnost 

ter značilnosti glasu in resonance (American Psychiatric Association, 2013). Ko se na katerem 

izmed teh področij pojavijo pomembna odstopanja, govorimo o govornih motnjah (ASHA, 

1993).  

»Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo 

uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Za motnje jih 

označujemo šele, ko je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti 

medsebojno sporazumevanje ali neugodno vpliva na govornika in poslušalca.« (Hočevar 

Boltežar, 2010, str. 12) 

Med govorne motnje med drugim uvrščamo tudi motnje fluentnosti, tj. jecljanje in brbotanje. 

Za obe govorni motnji je značilen nefluenten govor, vendar se kljub temu pomembno 

razlikujeta. Ameriško psihiatrično združenje (2013) je z DSM-5 nekoliko spremenilo 

pojmovanje jecljanja. Natančneje so razmejili razvojno jecljanje, tj. nevrorazvojno motnjo, ki 

se pojavi v otroštvu (childhood-onset fluency disorder) ter jecljanje, ki se pojavi kasneje (adult-

onset fluency disorder) in je povezano s specifičnimi nevrološkimi insulti ali drugimi 

zdravstvenimi oz. duševnimi stanji. V magistrskem delu se osredotočamo na razvojno jecljanje 

pri predšolskih otrocih. Razvojno jecljanje je kompleksna, variabilna in multidimenzionalna 

motnja. American Psychiatric Association (2013) kot njeno glavno značilnost opredeljuje 

moteno fluentnost govora kot posledico pogostih ponovitev ali podaljševanj glasov oz. zlogov, 

ponovitev enozložnih besed, prekinjenih besed, slišnih ali tihih blokad, izogibanja besedam, za 

katere posameznik predvideva, da bi lahko sprožile jecljanje ter povečanega fizičnega napora 

pri govoru (American Psychiatric Association, 2013).  

Če otrokom, ki jecljajo, ne zagotovimo potrebne pomoči, obstaja tveganje, da bodo simptomi 

v prihodnosti vplivali na socialno in psihološko področje posameznika (Alm, 2014; Craig in 

Tran, 2006; Onslow in O'Brian, 2013) ter na njegov izobraževalni in zaposlovalni uspeh 

(Onslow in O'Brian, 2013; Ruben, 2000). Pravočasna poglobljena diagnostika je torej pri delu 

s posamezniki, ki jecljajo, izrednega pomena. Cilj diagnostičnega procesa je identifikacija 

unikatnih značilnosti vsakega otroka posebej (Healey, 2012), kar strokovnjaku omogoči 

natančen vpogled v stanje vsakega posameznika in nadalje dovoljuje individualizirano 

načrtovanje dela. V tujini se pri diagnostiki razvojnega jecljanja v največji meri uporabljajo 

sledeči inštrumentarij: Stuttering Severity Instrument (SSI-3 in SSI-4), The Illinois Clinician 

Stuttering Severity Scale (ICSSS), Test of Childhood Stuttering (TOCS), The Overall 

Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES) in The Behavior Assessment 

Battery for School-Age Children Who Stutter (BAB), ki vsebuje The Speech Situation 

Checklists, The Behavior Checklist in The Communication Attitude Test. Žal je v slovenskem 

prostoru na področju jecljanja dostopnega malo diagnostičnega materiala, zato se logopedinje 

in logopedi pretežno zanašajo na tuje vire ter lastno znanje in izkušnje. 

 

https://www.stutteringtherapyresources.com/store/category/oases
https://www.stutteringtherapyresources.com/store/category/oases
https://www.stutteringtherapyresources.com/store/category/oases
https://www.stutteringtherapyresources.com/store/category/oases
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Starši so pomembni odrasli v otrokovem življenju, ki z njim preživijo največ časa. So tisti, ki 

ga poznajo najbolje in mu lahko pomagajo pri premagovanju ovir in težav. Tako morajo 

strokovnjaki namenjati pozornost razvijanju odnosa s starši ter upoštevati njihovo pomembno 

vlogo. 

1.1. FLUENTNOST IN NEFLUENTNOST V GOVORU 

Ker terminologija področja motenj fluentnosti še ni povsem poenotena (Novšak Brce, 2015), je 

sprva potrebno opredeliti ključne pojme. 

Fluentnost se nanaša na kontinuiteto, tekočnost, tempo govora in trud, potreben za produkcijo 

jezikovnih enot (ASHA, b.d.). Fluenten govor je tisti, ki poteka tekoče in pri katerem ne 

opažamo neobičajnih prekinitev. Fluenten govorec za svoj govor ne potrebuje opaznega truda 

(Guitar, 2014). 

Izraz nefluentnost se nanaša na obotavljanja in prekinitve v govoru (Guitar in Conture, 2013).  

Dalton in Hardcastle (1977, v Guitar, 2014) kot elemente nefluentnega govora navajata 

prisotnost ponovitev, podaljševanj, medmetov, revizij (nedokončan, ponovno začet spremenjen 

stavek) ter odstopanja sledečih elementov: položaj in pogostost premorov, ritmičnost, 

intonacija, naglaševanje in splošni tempo govora. Ustrezna intonacija in naglaševanje vplivata 

na to, kako naraven se nam zdi govor posameznika (Guitar, 2014). Govor kot nefluenten 

označimo takrat, ko njegov tok motijo prekinitve, odstopajoče od tipičnih nefluentnosti1, ki se 

pojavljajo tudi pri fluentnih govorcih (Novšak Brce, 2015). 

Med t.i. tipične nefluentnosti uvrščamo (Tumanova, Conture, Warren Lambert in Walden, 

2014): 

- ponovitve fraz (npr. “Rad bi - rad bi piškot”),  

- revizije (“Šla je - šli so v šolo”) in  

- medmete oz. mašila (“am” idr.). 

1.1.1. TIPIČNE NEFLUENTNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

V določeni meri se nefluentnosti pojavljajo pri vseh govorcih, tako otrocih kot odraslih 

(Ambrose in Yairi, 1999; ASHA, b.d.; Gačnik, 2013; Guitar, 2014; Wall in Myers, 1984). 

Ločimo torej tipične nefluentnosti ter nefluentnosti, značilne za jecljanje.  

                                                           

1 V literaturi se za opis nefluentnosti pojavljajo različni izrazi, najpogosteje normalne 

nefluentosti (normal disfluency) ter tipične nefluentnosti (typical disfluency). V magistrskem 

delu v izogib negativni konotaciji uporabljamo izraz tipične nefluentnosti, pri čemer pri 

dobesednem citiranju ohranjamo termin normalne nefluentnosti, pri navajanju tuje 

terminologije pa izvorne izraze. 
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»Nefluenten govor se torej pojavi v predšolskem obdobju, ko so otroci v obdobju naglega 

govorno-jezikovnega razvoja. Učijo se novih glasov, ki jih urijo v zapletenih kombinacijah. 

Pridobivajo vse zahtevnejše in kompleksnejše stavčne strukture. To obdobje velikokrat 

spremljajo pogostejša zatikanja pri govoru, imenovana normalne nefluentnosti. Normalne 

nefluentnosti pri večini otrok po določenem času izzvenijo. V nekaterih primerih pa se pojavijo 

drugačna zatikanja, ki lahko napredujejo v persistentno jecljanje.« (Gačnik, 2013, str. 22) 

V obdobju govorno-jezikovnega razvoja gre zaradi pospešenega govorno-jezikovnega in 

psihološkega razvoja (Guitar, 2014) večina otrok skozi obdobje nefluentnosti, od blažjih do 

izrazitejših (Ambrose in Yairi, 1999; De Houwer, 2011; Guitar in Conture, 2013). Večina 

nefluentnosti v otroštvu je razvojnih (De Houwer, 2011). Tipične nefluentnost se lahko pojavijo 

že pred dopolnjenim 18. mesecem starosti in vrh dosežejo med 2. in 3,5 letom, ko se na 100 

izgovorjenih besed zgodi povprečno 7 tipičnih nefluentnosti (Guitar, 2014). Le-te kasneje 

izginejo, povezane pa so z avtomatizacijo govora, ki jo posameznik doseže z izkušnjami in vajo 

produkcije jezika (De Houwer, 2011). Tipične nefluentnosti v predšolskem obdobju lahko 

primerjamo s padci ob učenju hoje ali vožnje kolesa in  napakami ob učenju pisanja (Guitar in 

Conture, 2013).  Na njihovo pogostejše pojavljanje naj bi vplivali sledeči dejavniki: nivo 

usvajanja jezika, neučinkovita govorno-motorična kontrola, interpersonalni stres odraščanja v 

družini, ogroženost varnosti (npr. ločitev, selitev, hospitalizacija), tekmovalni pritisk in 

navdušenje med govorom (Guitar, 2014).  

A. De Houwer (2011) je ob opazovanju hčerke Susan, ki je sicer bilingvistka, v starosti 3,5 let 

opazila pojav številnih obotavljanj in ponovno začetih povedi ob zahtevnejših pripovedih. 

Obdobje nefluentnosti je trajalo dva meseca, nakar je bila deklica v govoru ponovno fluentna.  

Tipično nefluentni otroci se teh dogodkov pretežno ne zavedajo in se na njih tudi ne odzivajo – 

ne kažejo znakov sekundarnega vedenja, frustracij in sramu (Guitar, 2014; Guitar in Conture, 

2013).  

Tipične nefluentnosti variirajo glede na starost predšolskih otrok.  

Tabela 1: Tipične nefluentnosti glede na starost otroka (Guitar in Conture, 2013). 

Starost Tipična nefluentnost 

Med 18. mesecem in 3. 

letom starosti 

Najpogosteje prisotne ponovitve glasov, zlogov in besed pretežno na 

začetku povedi, običajno 1x na vsakih 10 izrečenih povedi.  

Od 3. leta dalje Najpogosteje prisotne ponovitve celih besed oz. fraz, pogosta mašila, 

menjava teme sredi stavka, ki ostane nedokončan. Ponovitve glasov oz. 

zlogov so redkeje izražene.  

Vsi predšolski otroci Prisotne občasne nefluentnosti, ki se običajno pogosteje pojavijo ob 

utrujenosti, navdušenju, časovnem pritisku, jezi, pri postavljanju 

vprašanj oz. odgovarjanju nanje. 
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Tipične nefluentnosti in nefluentnosti, značilne za jecljanje, je v zgodnjem obdobju pogosto 

težko razločiti (Guitar in Conture, 2013). Za zaključek, da gre pri otrokovem govoru za tipično 

nefluentnost, morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji (Guitar, 2014):  

1. nefluentnosti so izražene manj pogosto kot 10-krat na 100 izrečenih besed, 

2. pretežno so prisotna ponavljanja ene enote, redkeje dveh, govor je počasen in ritmično 

ustrezen, 

3. pojavljajo se medmeti, revizije (popravki) in ponovitve večzložnih besed ali fraz, 

4. med vsemi nefluentnostmi je nefluentnosti, značilnih za jecljanje, manj kot 50%,  

5. vse nefluentnosti so pretežno sproščene in  

6. otrok se nefluentnosti večinoma ne zaveda in se ob jecljanju ne razburi. 

Ko se omenjene tipične neflentnosti sčasoma pojavljajo pogosteje ali bolj izrazito, jih ne 

uvrščamo več med razvojno ustrezne (American Psychiatric Association, 2013).  V primeru, da 

je v govoru otroka prisotnih veliko število tipičnih nefluentnosti, je nujna diferencialna 

diagnostika jecljanja, izogibanja in jezikovnih motenj (ASHA, b.d.).  

Če logoped presodi, da gre pri otroku za tipično nefluentnost, starše pouči o pogostosti,  vzrokih 

in izzvenevanju tipičnih neflentnosti v predšolskem obdobju. Staršem svetuje glede govornih 

vzorcev, kot so upočasnitev lastnega govora, pogosto vključevanje premorov, poenostavitev 

jezika ter zmanjšanje pritiska na otroka (Guitar, 2014). Howell (2011) pri tem opozarja na 

previdnost: če nefluentnost opazujemo takrat, ko je od njenega pojava minilo že nekaj časa, so 

lahko določeni faktorju (sekundarno vedenje, čustveni odzivi idr.) že prikriti.  

1.2. OPREDELITEV JECLJANJA  

Jecljanje je prisotno v vseh kulturah in rasah. Prepoznano je bilo že v različnih starih kulturah, 

kot so egipčanska, mezopotamska in kitajska (Guitar, 2014). Definirali so ga številni avtorji, a 

je zaradi kompleksnosti motnje težko doseči konsenz oz. enotno definicijo. Gre namreč za 

večdimenzionalno motnjo (Wall in Myers, 1984), ki jo je kljub temu, da jo večina poslušalcev 

hitro zazna, zahtevno definirati. Enoznačnost definicije otežuje zahtevnost primerjave jecljanja 

in tipičnih nefluentnosti, širok spekter simptomov in spremljajočih vedenj ter številne prikrite 

karakteristike motnje (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008).  

Od tipičnih nefluentnosti se jecljanje razlikuje v tem, da nefluetnosti običajno trajajo dlje, 

spremlja jih več napetosti in napora. Njihovo stopnjo izraženosti presojamo glede na pojavno 

obliko, pogostost ter vpliv na komunikacijo (ASHA, b.d.) oz. “na osnovi pogostosti pojava 

jecljanja, napetosti govornih organov, trajanja krča, motnje govornega dihanja, spremljevalnih 

telesnih in psihičnih reakcij in podobno.” (Novšak Brce, 2015, str. 45)  

Med nefluentnosti, značilne za jecljanje, uvrščamo (Tumanova idr., 2014): 

- slišna in tiha podaljševanja (mmmami, sssok, pa-pir),  

- ponovitve glasov (b-b-babica) ali zlogov (li-li-limona) in 

- ponovitve enozložnih besed (pa-pa-pa). 
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Tradicionalno je bilo jecljanje definirano kot govorna motnja, pri kateri fluentnost govora  ovira 

prisotnost prekinitev ali blokad. Osnovna značilnost jecljanja je namreč odstopajoča fluentnost 

govora ter njegovega časovnega vzorca (American Psychiatric Association, 2013). Ta 

definicija, ki upošteva nefluentnost, sicer najbolj prevladujočo značilnost motnje, pa izključuje 

ostale simptome, kot so npr. hitrost govora, višina glasu in glasnost, artikulacija, obrazna 

mimika, spremembe v telesni drži idr. (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). Pri jecljanju je 

lahko prisotno nepravilno naglaševanje, raba sinonimov za besede, ki jih posamezniki težje 

izgovorijo ter pretirana uporaba mašil. Ritem in tempo govora ter višina glasu so prav tako 

pogosto odstopajoči (Podbrežnik, 2012).  

Wingate (1964) je v definiciji jecljanja, ki je med strokovnjaki sprejeta kot t.i. standardna 

definicija (Howell, 2011), vključil sledeče elemente: 

- Motenost fluentnosti verbalnega izražanja, za kar so značilne nehotne, slišne ali tihe, 

ponovitve ali podaljševanja glasov, zlogov in enozložnih besed. Prekinitve fluentnosti 

se običajno dogajajo pogosto, so opazne ter niso z lahkoto obvladljive. 

- Včasih prekinitve spremlja dodatna aktivnost govornega aparata oz. drugih telesnih 

struktur ali stereotipen govor, kar daje vtis, da je za govor potrebnega veliko truda. 

- Pogosto je prisotno spremljajoče čustveno stanje, v razponu od navdušenja, napetosti, 

strahu, razdraženosti, sramu idr. Neposreden vir jecljanja je nekoordinacija perifernih 

govornih mehanizmov, glavni vzrok motnje še ni pojasnjen.  

Harrison (2008) je za prikaz večplastnosti motnje oblikoval t.i. šestkotnik jecljanja (the 

stuttering hexagon). Jecljanje namreč danes ni več razumljeno kot enotna motnja, temveč kot 

skupek več elementov, ki se v dinamičnem odnosu medsebojno prepletajo, sovplivajo in 

utrjujejo motnjo. Harrison (2008) med omenjene elemente uvršča:  

- podedovane fiziološke karakteristike, 

- fizično vedenje, ki se ga poslužimo v trenutku jecljanja: napetost ustnic, jezika, 

zadrževanje vdiha idr., 

- čustva, ki pripomorejo k pojavu ali so prisotna kot posledica trenutka jecljanja, 

- percepcijo sveta in samega sebe, 

- prepričanja, npr. “Da bi bil dober govorec, moram najprej govoriti fluentno” ter 

- posameznikove namene oz. motivacijo. 

Bloodstein in Bernstein Ratner (2008) pravita, da je jecljanje vse, kar kot tako zazna 

verodostojen opazovalec oz. poslušalec. Pri tem poskuse definiranja jecljanja primerjata s 

poskusi definicij pojmov, kot sta ljubezen in umetnost. Za bolj objektivno definicijo jecljanja 

se je potrebno osredotočiti na ponovitve, podaljševanja in druge simptome, značilne za 

jecljanje.  

Reilly idr. (2009) jecljanje opredeljujejo kot motnjo, za katero so značilni ponavljajoči gibi in 

fiksacije govoril, in ki lahko pomembno vpliva na komunikacijo, pojav z govorom povezane 

anksioznosti, socialne fobije ter nižjo poklicno uspešnost. O vplivu jecljanja na posameznika je 

pisal že Omerza (1972), ki navaja, da se jecljanje navzven kaže v nepravilnem, prekinjenem 

govoru, znotraj posameznika pa v občutkih strahu in nemoči.  



 6  
 

»Jecanje ali jecljanje je zelo resna in običajno zelo trdovratna govorna motnja, ki je v tesni 

povezanosti z vsem človekovim organizmom, z njegovim načinom življenja, odnosi do soljudi 

in le teh do njega« (Omerza, 1972, str. 221) 

 »O jecljanju govorimo predvsem takrat, ko se oseba, ki jeclja, zaveda svojih težav. Poslušalci 

niso več pozorni na vsebino govora, temveč samo na način izreke.« (Podbrežnik, 2012, str. 15) 

Glede na čas pojava jecljanja ločimo razvojno in pridobljeno jecljanje. 

Pridobljeno jecljanje zajema številne motnje, ki imajo različne vzroke in zahtevajo specifične 

pristope. Lahko je nevrogeno (najpogostejša oblika pridobljenega jecljanja, ki se pojavi kot 

posledica poškodbe centralnega živčnega sistema), psihogeno (ima psihološko ali čustveno 

osnovo), farmakogeno (jecljanje kot stranski učinek zdravil) ali lažno (posameznik zaradi lastne 

koristi hlini jecljanje) (Van Borsel, b.d.).  

Razvojno jecljanje pa je nevrorazvojna motnja, ki se pojavi v otroštvu. 

1.3. RAZVOJNO JECLJANJE 

Ameriško psihiatrično združenje (2013) je v DSM-5 objavilo nekoliko spremenjene 

diagnostične kriterije jecljanja. Jecljanje kot tako ni več uradna diagnoza, temveč od leta 2013 

govorimo o razvojnem jecljanju, nevrorazvojni motnji, ki se pojavi v otroštvu, in jecljanju, ki 

se pojavi kasneje kot posledica specifičnih nevroloških insultov ter drugih zdravstvenih oz. 

duševnih stanj. Med diagnostične kriterije je bil dodan kriterij anksioznosti. 

Diagnostični kriteriji razvojnega jecljanja (American Psychiatric Association, 2013) so:  

A. Motenost tipične fluentnosti in časovnega vzorca govora, ki ni primerna za 

posameznikovo starost in jezikovno zmožnost, je prisotna dalj časa in se kaže v 

pogostih, opaznih dogodkih, tj. vsaj enem izmed sledečih:  

- ponovitve glasov in zlogov, 

- ponovitev enozložnih besed, 

- podaljševanje glasov (tako vokalov kot konsonantov),  

- premori znotraj besede,  

- slišne ali tihe blokade,  

- zamenjava besed z namenom izogibanja problematičnih besed in 

- pretirana fizična napetost ob tvorbi besed.  

B. Motena fluentnost povzroči anksioznost glede govora ali omejitev efektivne 

komunikacije, socialne participacije in/ali akademskih in kariernih dosežkov.  

C. Simptomi se prvič pojavijo v zgodnjem razvojnem obdobju.  

D. Motena fluentnost ni posledica govorno-motornega ali senzornega dificita, 

nevrološkega insulta (kap, tumor, travma) ali drugega zdravstvenega stanja ter ne more 

biti bolje pojasnjena z drugo duševno motnjo. 
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Od tipičnih nefluentnosti razvojno jecljanje odstopa v naučenem sekundarnem vedenju2 (Perez 

in Stoeckle, 2016).  

Izraženost simptomov razvojnega jecljanja je variabilna – na to vplivajo številni dejavniki, kot 

so posameznikova osebnost, temperament in vzorci učenja (Guitar, 2014). Pojavnost jecljanja 

je odvisna od situacije. Običajno je jecljanje bolj izrazito, ko je posameznik ob govoru 

izpostavljen pritisku - razgovor za službo, nastopanje pred sošolci ipd., medtem ko lahko 

fluentno glasno bere, poje ali “govori” s predmeti oz. domačimi živalmi (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Tabela 2: Situacije, ki najpogosteje sprožijo jecljanje glede na opažanja otrok in staršev 

(Bloodstein in Bernstein Ratner (2008). 

Jecljanje se najpogosteje pojavi, ko… 

Opažanja 

otrok 

- … doma govorim pred drugimi osebami, 

- … v razredu glasno berem ali recitiram,  

- … sem v trgovini, 

- … tujce sprašujem za pot ali druga navodila. 

Mlajši otroci pravijo, da pogosteje jecljajo, ko govorijo hitro, starejši pa, ko so 

nervozni, navdušeni ali ko govorijo hitro.  

Opažanja 

staršev 

- … je otrok navdušen, napet, razburjen, utrujen ali nervozen (ko je okaran, 

ko se prepira s sorojenci, ko nekaj želi, ko ga drugi motijo) 

- …  želi veliko povedati, 

- … pripoveduje daljšo zgodbo, 

- … ga skrbi, da ga bodo prekinili, 

- … se trudi govoriti hitro.  

Izraženost jecljanja variira tudi glede na razvojno oz. življenjsko obdobje posameznika, saj se 

določena vedenja razvijejo sčasoma, ko govorna motnja vztraja oz. napreduje. Nefluentnosti se 

običajno začnejo postopoma. Najprej se pojavijo ponovitve začetnih soglasnikov v besedi, prve 

besede v frazi ali daljših besed (American Psychiatric Association, 2013). Yaruss, LaSalle in 

Conture (1998) ugotavljajo, da so otroci, pri katerih se je jecljanje pojavilo pred kratkim, v 

povprečju bolj nagnjeni k ponovitvam glasov in zlogov, otroci, ki jecljajo dalj časa, pa k 

podaljševanju glasov. Tudi Guitar (2014) zaključuje, da so ponovitve najpogosteje prisotne v 

govoru otrok, ki so pred kratkim začeli jecljati. Z vztrajanjem jecljanja je v govoru prisotnih 

vedno manj počasnih in sproščenih ponovitev ter vedno več sekundarnega vedenja (Bloodstein 

in Bernstein Ratner, 2008), nefluentnosti se pojavljajo pogosteje, so bolj moteče in prisotne ob 

izgovorjavi najpomembnejših besed oz. delov pripovedi (American Psychiatric Association, 

2013). Posameznika ob vztrajanju jecljanja namreč vedno bolj obremenjuje pričakovanje 

trenutka jecljanja; to se na osnovi izkušenj sprva veže na specifične besede, ki so v preteklosti 

otroku povzročale več težav ter se kasneje generalizira na večje število besed (Bloodstein, 

1993). Posledično se pojavlja se vedno več zamenjav besed, za katere oseba predvideva, da 

bodo povzročile nefluentnost. Tudi izogibanje govoru je vedno bolj prisotno (Bloodstein in 

Bernstein Ratner, 2008).  

                                                           
2 Natančneje opredeljeno v poglavju 1.3.3. 
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“Starejši kot so otroci, večje so naše zahteve do njih. Zahtevnejše okolje jih postavi pred nove 

ovire v komunikaciji. S starostjo se povečuje tudi zavedanje vrstnikov, ki lahko otroka izločijo, 

se mu izogibajo ali ga zasmehujejo. Vse to pripelje do tega, da jecljanje s starostjo postaja vedno 

večji problem.” (Kotolenko, 2011, str. 5) 

Ob otrokovi predispoziciji za razvoj razvojnega jecljanja vplivajo zunanji in notranji faktorji 

(Ramig in Dodge, 2010): 

- zunanji faktorji:  reakcije staršev, vrstnikov (morebitno zbadanje) in neznancev na 

jecljanje 

- notranji faktorji: otrokova občutljivost na jecljanje, reakcije ob izgubi kontrole in 

občutki sramu ob jecljanju. 

Definiranja različnih faz oz. stopenj jecljanja so se lotili različni avtorji, pri čemer opozarjajo, 

da gre za  postopnost tipičnega, a ne univerzalnega razvoja jecljanja (Bloodstein in Bernstein 

Ratner, 2008) ter da je razvoj jecljanja odvisen od interakcije posameznikovih konstitucionalnih 

in okoljskih faktorjev (Guitar, 2014).  

Shema, ki jo je predlagal Van Riper (1982, v Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008), opisuje 

štiri možnosti razvoja jecljanja pri otrocih. Kategorije so razvrščene od najpogosteje do 

najredkeje izražene.  

1. Pri večini otrok se jecljanje začne postopno, sprva s sproščenimi ponovitvami zlogov in 

besed. Prisotna so velika nihanja in dolga obdobja fluentnosti. Sčasoma ponovitve 

postajajo vedno hitrejše in bolj nepravilne, pojavijo se podaljševanja v sekvencah, 

napetost, občasno zavedanje jecljanja ter sekundarno vedenje.  

2. Nekoliko manj pogosto se jecljanje že na začetku izrazi s hitrimi, nepravilnimi 

ponovitvami zlogov in besed, ki se jim kasneje pridružijo še tihi intervali, revizije in 

medmeti. Ta tip razvoja jecljanja je značilen predvsem za otroke, ki so kasneje 

spregovorili.  

3. V tretji skupini so govor otrok takoj ob pojavu jecljanja prekinjale izrazite blokade in 

nezmožnost govora, kar je kmalu pripeljalo do opaznih sprememb v dihanju, napetosti 

in naporu, potrebnem za govor. Posledično so otroci izražali znake frustracij in strahu 

ter se izogibali govora. 

4. Najmanj pogost potek razvoja jecljanja, o  katerem piše avtor, je sledeč: nenaden 

začetek jecljanja v obliki ponovitev fraz, besed in nato zlogov. Pojavnost jecljanja se v 

nadaljevanju pomembno ne spreminja (Van Riper, 1982). 

Guitar (2014) je oblikoval klasifikacijo Razvojno/terapevtskih stopenj jecljanja, v kateri 

predstavi 5 stopenj razvoja jecljanja. Prvo in drugo stopnjo razločujejo značilnosti govora 

predšolskih otrok, drugo in tretjo napetost in zavedanje jecljanja, tretjo in četrto nivo čustvenega 

vpliva in kompleksnost vedenj bega, četrto in peto pa posameznikova percepcija sebe kot osebe, 

ki jeclja, značilna za razvito jecljanje (Yairi, 2007).  
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1. Tipične nefluentnosti (normal disfluency)3 

Pojavljajo med 1,5. in 6. letom starosti, manjši del pa vztraja tudi v odrasli dobi.  

2. Mejno jecljanje (borderline stuttering) 

Značilno je za mlajše predšolske otroke v starosti med 1,5 in 3,5 let. O mejnem jecljanju 

govorimo, ko je v govoru prisotnih več kot 10 nefluentnosti na 100 besed, pri čemer je 

pomembno, da so opažene nefluentnosti sproščene. Pogosteje kot revizije in medmeti se 

pojavljajo ponovitve delov besed, ponovitve enozložnih besed in podaljševanja. Ponovitve 

imajo več kot dve enoti. Otroci se nefluentnosti pretežno ne zavedajo, občasno lahko izražajo 

trenutno presenečenje ali blažje frustracije. Mejno jecljanje povzročajo dejavniki hitrega 

govorno-jezikovnega ter psihološkega razvoja v interakciji s konstitucionalno predispozicijo.  

3. Začetno jecljanje (begining stuttering) 

Začetno jecljanje se izrazi pri starejših predšolskih otrocih, tj. med 3,5. in 6. letom starosti.  

Lahko se pojavljajo hitre, nenadne ponovitve, spremenjena višina glasu med ponovitvami in 

podaljševanjem, težave pri produkciji zračnega toka ali fonacije in napetosti obraza. Bistvena 

je napetost, ki jo povzročajo čustvene reakcije na nefluentnost. Na tej stopnji se otroci namreč 

jecljanja zavedajo in lahko izražajo frustracije. Z vztrajanjem jecljanja so opazna t.i. vedenja 

bega (mežikanje, sprememba višine glasu idr.). Tudi v primeru, da se omenjeni znaki pojavljajo 

le občasno, govorimo o začetnem jecljanju. 

4. Srednje jecljanje (intermediate stuttering) 

Prisotno je pri šolskih otrocih v starosti med 6. in 13. letom. Na tej stopnji so izmed temeljnih 

vedenj ob ponovitvah in podaljševanjih najpogosteje prisotne blokade, pri katerih pride do 

popolne prekinitve toka zraka in glasu, otrok se za preprečitev oz. prekinitev blokad poslužuje 

različnih vedenj bega in izogibanja. Srednje jecljanje najbolj zaznamujeta strah in sram, 

povezana s pričakovanjem oz. samim trenutkom jecljanja (Guitar, 2014). 

5. Razvito jecljanje (advanced stuttering) 

Razvito jecljanje se pojavlja po 14. letu, torej pri starejših najstnikih in odraslih. Značilne so 

dolge, napete blokade, ob katerih je pogosto prisoten tremor ustnic, čeljusti ali jezika. Opazna 

so lahko tudi podaljševanja in ponovitve ter kompleksni vzorci sekundarnega vedenja, katerih 

se posameznik lahko sploh ne zaveda. Močnim občutkom strahu in sramu se pridruži še 

negativna percepcija samega sebe kot posameznika, ki je v trenutku jecljanja nemočen in 

nesposoben.  

Bloodstein in Bernstein Ratner (2008) opredeljujeta štiri faze razvoja jecljanja: 

1. Faza: v predšolskem obdobju so najpogosteje prisotne karakteristike jecljanja sledeče: 

- epizodičnost (obdobja fluentnosti in nefluentnosti), 

- porast pogostosti jecljanja ob navdušenju, razburjenju ali komunikacijskem 

pritisku, 

                                                           
3 Natančneje opredeljeno v poglavju 1.1.1.  
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- najpogosteje izražena nefluentnost so ponovitve prvega zloga in enozložnih 

besed, predvsem na začetku stavkov in fraz, 

- pojavljanje nefluentnosti tudi na funkcijskih besedah, kot so vezniki, predlogi 

idr. in 

- nizka stopnja otrokovega zavedanja jecljanja in zaskrbljenosti. 

2. Faza: pretežno je značilna za osnovnošolske otroke, a se lahko pojavi prej, tj. pri 4. letu, 

ali kasneje, celo v odraslosti. Kaže se kot: 

- kronična motnja (epizode fluentnega govora so redke oz. neobstoječe), 

- pojavljanje nefluentnosti predvsem na pomembnejših besedah, kot so glagoli, 

samostalniki idr., 

- močno povečanje jecljanja v primeru navdušenja in hitrega govora, 

- otrok se vidi kot osebo, ki jeclja, a kaže malo oz. nič zaskrbljenosti glede 

jecljanja. 

3. Faza: izraža se lahko kadarkoli po 8. letu starosti, najpogosteje v poznem otroštvu in 

zgodnjem mladostništvu. Značilno je:  

- variiranje jecljanja glede na situacijo, 

- posameznik določene besede dojema kot težje, 

- poslužujejo se zamenjave in opisov besed ter 

- vedenja izogibanja niso pristona, posameznik izraža nič oz. malo strahu in 

sramu.  

4. Faza: v poznejšem mladostništvu in odraslosti (izjemoma prej, tj. v starosti 10 let) 

jecljanje običajno doseže zadnjo stopnjo razvoja, ki se izraža v sledečih lastnostih: 

- strah ob pričakovanju jecljanja,  

- posameznik se boji določenih glasov, besed in situacij, 

- zelo pogosta zamenjava in opisi besed, 

- razvito vedenje izogibanja, prisotnost občutkov strahu ter sramu. 

Guitar in Conture (2013) pišeta o blagem in izrazitem razvojnem jecljanju.  

- Blago jecljanje se lahko pojavi med 1,5 in 7. letom starosti, najpogosteje med 2. in 5 

letom starosti. Kaže se podobno kot tipične nefluentnosti, vendar za razliko od le-teh so 

simptomi prisotni bolj pogosto in vztrajajo dlje časa. Značilnih je več enot ponovitev; 

pri tipičnih nefluentnostih se običajno pojavljajo ponovitve 1-2 enot, pri blagem 

jecljanju tudi do 5. Otroci se na jecljanje lahko odzivajo s sekundarnim vedenjem 

(mežikanje, napetost govoril) in trenutnimi frustracijami, a občutki sramu niso prisotni. 

Izzveni pogosteje kot izrazito jecljanje.  

- Izrazito jecljanje je sicer značilno za starejše otroke, ampak se lahko pojavi tudi pri 1,5 

letu starosti. Pogosta so podaljševanja in tihe blokade, prisotne so lahko tudi spremembe 

višine glasu in mašila. Trenutki jecljanja so pogosto daljši od 1 sekunde. Opazna je 

fizična napetost in trud, sekundarno vedenje je pogosteje prisotno, otroci poskušajo 

jecljanje prikrivati oz. se mu izogniti. Za izrazito jecljanje obstaja večja verjetnost, da 

postane persistentno, predvsem če so simptomi prisotni več kot 18 mesecev. Zaradi 

frustracij in sramu se lahko pri otroku razvije strah pred govorom in anksioznost.  
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1.3.1. ČAS POJAVA RAZVOJNEGA JECLJANJA 

Za razvojno jecljanje je značilno, da se pojavi v otroštvu in ni posledica nevrološkega ali 

travmatskega dogodka oz. čustvenega stresa (Guitar, 2014). Lahko se pojavi postopno ali 

nenadno (American Psychiatric Association, 2013).  

Natančneje so čas pojava razvojnega jecljanja preučevale številne študije. Marinka Grobler 

(1985) to govorno motnjo uvršča med eno izmed najpogostejših v predšolskem obdobju. Pri 

večini otrok se razvojno jecljanje pojavi med 2. in 5. letom starosti (Guitar in Conture, 2013; 

Podbrežnik, 2012), najpogosteje med 3. in 4. letom starosti (Apel, 2000; Craig, Hancock, Tran, 

Craig in Peters, 2002; Guitar, 2014; Yairi in Ambrose, 2013). Yairi in Ambrose (2005, v 

Howell, 2011) ter Mansson (2000) poročajo, da se v povprečju razvojno jecljanje pojavi v 

starosti 33 mesecev, tj. 2 let in 9 mesecev. Reilly idr. (2009) pišejo, da je največji delež staršev 

poročal o pojavu jecljanja v fazi, ko je otrok tvoril dvobesedne oz. trobesedne povedi. Mansson 

(2000) ugotavlja, da se pri deklicah razvojno jecljanje v povprečju pojavi nekoliko prej, tj. pri 

31 mesecih, medtem ko pri dečkih pri 34 mesecih starosti.  

Čas pojava razvojnega jecljanja Guitar (2014) povezuje s spremembami, s katerimi se v tem 

obdobju soočajo otroci, tj. hiter govorno-jezikovni razvoj s poudarkom na rasti besedišča in 

razvoju sintakse ter morebitne spremembe v družinski dinamiki, kot je npr. rojstvo sorojenca 

ali selitev.  

Študije časa pojava razvojnega jecljanja se osredotočajo na opažanja staršev (Howell, 2011). 

Yairi in Ambrose (2005, v Novšak Brce, 2015) sicer ugotavljata, da so starši pri presoji, ali 

otrok jeclja, običajno zanesljivi.  

1.3.2. PREVALENCA IN INCIDENCA 

Zaradi razlik v metodologiji in definicijah se med ugotovitvami različnih raziskovalcev glede 

prevalence in incidence jecljanja pojavlja precej odstopanj, zaradi česar sta težje določljivi 

(Guitar, 2014). 

Prevalenca je izraz, s katerim definiramo razširjenost neke motnje, torej prevalenca jecljanja 

predstavlja število oseb, ki trenutno jecljajo. Znaša približno 0,72% (Craig idr., 2002; Yairi in 

Ambrose, 2013) oz. grobo ocenjeno 1% (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008; Frigerio-

Domingues in Drayna, 2017; Guitar, 2014; Stuttering Foundation of America, b.d.b), najvišja 

pa je pri otrocih (Yairi in Ambrose, 2013), med 2. in 10. letom starosti, nakar opazno upade 

(Craig idr., 2002). V Sloveniji naj bi glede na 1% razširjenosti jecljanja jecljajo približno 20.000 

oseb, po svetu pa več kot 60 milijonov (Podbrežnik, 2012), od tega v ZDA okoli 3 milijone 

ljudi (Büchel in Sommer, 2004; Stuttering Foundation of America, b.d.b).  

Z izrazom incidenca označujemo število ljudi, ki so kadarkoli v življenju jecljali. Ocenjena je 

na približno 5% (Guitar, 2014), kakršen je ocenjen delež otrok, ki gredo v obdobju otroštva 

skozi obdobje jecljanja, trajajočega vsaj pol leta (Stuttering Foundation of America, b.d.b). 

Mansson (2000) poroča, da v starosti 3 let jeclja 5% otrok.  Yairi in Ambrose (2013) pišeta o 



 12  
 

nekoliko višji incidenci jecljanja - ocenjujeta jo na 8%. Tudi Reilly idr. (2009) ugotavljajo višji 

odstotek: do 3. leta starosti je izmed 1619 v raziskavo vključenih otrok jecljalo 8,5%, do 4. leta 

je odstotek narasel na 11,2%. Manning in DiLollo (2018) pišeta, da naj bi se z jecljanjem soočilo 

okoli 360 milijonov ljudi po celem svetu, v ZDA pa okoli  32,9 milijonov posameznikov.   

Z jecljanjem se soočajo posamezniki v vseh življenjskih obdobjih, tako moški kot ženske 

(Guitar, 2014), vendar jeclja več otrok kot odraslih (Craig idr., 2002; Yairi in Ambrose, 2013) 

ter več dečkov kot deklic oz. moških kot žensk (Andrews in Harris, 1964, v Howell, 2011; 

Bloodstein, 1993; Craig idr., 2002; Guitar, 2014; Mansson, 2000; Omerza, 1972; Podbrežnik, 

2012; Reilly idr., 2009; Silverman, 2004; Yairi in Ambrose, 2013).  

Craig idr. (2002) ugotavljajo, da so k jecljanju bolj nagnjeni moški kot ženske, vendar se 

razmerje med spoloma skozi različna življenjska obdobja spreminja. Mansson (2000) glede 

pojava razvojnega jecljanja pri triletnih otrocih med dečki in deklicami poroča o razmerju 

1.65:1. Dworzynski, Remington, Rijsdijk, Howell in Plomin (2007) pri otrocih med 2. in 3. 

letom starosti ugotavljajo razmerje 1.6:1 ter pri otrocih med 4. in 7. letom starosti razmerje 

1.8:1. Guitar (2014) prav tako piše o pomembnih razlikah pojava razvojnega jecljanja glede na 

spol. Navaja, da razvojno jecljanje v zgodnjem otroštvu med deklicami pogosteje spontano 

izzveni, zato se razmerje med spoloma pri šolarjih in odraslih poveča na 3:1.  

Tabela 3: Razmerje med spoloma pri razvojnem jecljanju skozi življenje (Craig idr., 2002). 

STAROST RAZMERJE M:Ž 

2-5 2,3:1 

6-10 3,3:1 

11-20 4:1 

21-50 2,2:1 

50+ 1,4:1 

SKUPAJ 2,3:1 

Prevalenca razvojnega jecljanja je opazno nižja od njegove incidence (Craig idr., 2002; Guitar, 

2014), saj v večini primerov razvojno jecljanje spontano izzveni (American Psychiatric 

Association, 2013; Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008; Leech, Bernstein Ratner, Brown in 

Weber, 2017).  

V zgodnjem otroštvu se razvojno jecljanje pojavi pri 4-8% otrok (Yairi in Ambrose, 2013),  pri 

večini teh pa kasneje ta motnja izzveni (Leech idr., 2017). Stopnjo spontanega izzvenevanja 

avtorji (Andrews in Harris, I964, v Howell, 2011;  Craig idr., 2002; Frigerio-Domingues in 

Drayna, 2017; Guitar, 2014; Mansson, 2000; Yairi in Ambrose, 2013) ocenjujejo na 70–80 %. 

Yairi in Ambrose (2005, v Howell, 2011) ugotavljata, da  največ razvojnega jecljanja izzveni 

tri leta po njegovem pojavu, tj. v starosti 6 let. Mansson (2000) poroča o 71,6% primerov 

izzvenelega razvojnega jecljanja po dveh letih ter 85% po petih letih od pojava jecljanja. Kot 

spontano izzvenelo se smatra razvojno jecljanje, ki je v obdobju do dveh let po začetku 

izzvenelo samo od sebe, brez terapije (Guitar, 2014).  
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Yairi in Ambrose (2005, v Howell, 2011) sta kot kriterije spontano izzvenelega jecljanja 

opredelila sledeče: 

- presoja tako staršev kot logopeda, da otrok ne jeclja,  

- dosežek stopnje tipične fluentnosti otrokovega govora (0 točk) testa ICSSS4 tako s strani 

staršev kot logopeda, 

- manj kot 3% izmed nefluentnosti je značilnih za jecljanje, 

- jecljanje po presoji tako staršev kot logopeda v roku enega leta od pojava ni prešlo v 

remisijo.  

Guitar (2014) kot poglavitne varovalne dejavnike za spontano izzvenevanje razvojnega 

jecljanja navaja sledeče:  

- negativna družinska zgodovina jecljanja oz. pozitivna družinska zgodovina spontanega 

izzvenevanja jecljanja,  

- zgodnji pojav jecljanja, 

- dobre fonološke, jezikovne in neverbalne sposobnosti ter 

- ženski spol.  

Ob zgoraj navedenih dejavnikih Guitar in Conture (2013) kot rizične za razvoj persistentnega 

jecljanja izpostavljata slabše razumljiv govor in prisotnost jecljanja več kot 6 mesecev.  

Zupanič Dougan in Zorko (2008, v Kotolenko, 2011) pišeta o sledečih dejavnikih, ki povečujejo 

tveganje za persistentno jecljanje:  

- moški spol, 

- starost ob pojavu simptomov, 

- čas trajanja simptomov, 

- posebnosti v poteku nosečnosti, poroda in psihomotoričnega razvoja, 

- odstopajoč govorno-jezikovni razvoj in 

- družinska obremenjenost.  

Ker težko z gotovostjo predvidimo, v katerih primerih bo razvojno jecljanje izzvenelo in kdaj 

vztrajalo (Kotolenko, 2011) in ker posledično že blažji začetni znaki v starših povzročijo strah 

pred razvojem persistentnega jecljanja (Saltuklaroglu in Kalinowski, 2005), je priporočena 

zgodnja diagnostika (Stuttering Foundation of America, b.d.a), ki je pogoj za zagotavljanje 

pravočasne terapije (Howell in Van Borsel, 2010).  

1.3.3. SIMPTOMATOLOGIJA RAZVOJNEGA JECLJANJA 

Razvojno jecljanje se kaže na širokem spektru človekovega delovanja, primarno v nehotenih 

prekinitvah govora (American Psychiatric Association, 2013). Značilna so podaljševanja, 

ponovitve ali blokade glasov in/ali zlogov (Maguire, Yeh in Ito, 2012), ki motijo fluentnost 

                                                           
4 Opisan v poglavju 1.4.1 
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govora. Motnja se lahko izraža intervalno, pri čemer obdobij fluentnosti in nefluentnosti zaradi 

ne dovolj poglobljenega uvida v etiologijo motnje še ni mogoče predvideti (Kotolenko, 2011).  

Ob govoru in komunikaciji razvojno jecljanje posledično vpliva tudi na telesno (grimase, 

napetost obraza in telesa, tiki idr.), fiziološko (moteno dihanje in fonacija idr.), čustveno 

(tesnoba, strah pred govorom, sram, jeza idr.), socialno (strah pred druženjem, izolacija idr.) in 

psihološko (introvertiranost, nizka samopodoba idr.) stanje osebe, ki jeclja (Podbrežnik, 2012). 

Razvojno jecljanje se torej kaže v t.i. temeljnih vedenjih, sekundarnih vedenjih ter čustvih in 

stališčih (Guitar, 2014). 

 

 Temeljna vedenja 

Temeljna vedenja so zaustavitve toka govora, ki po svoji pogostosti in/ali trajanju odstopajo od 

tipičnih prekinitev. Njihova izraženost variira od posameznika do posameznika (Guitar, 2014) 

ter situacije, ki ji je izpostavljen (American Psychiatric Association, 2013). Med temeljna 

vedenja uvrščamo ponovitve glasov, zlogov ali enozložnih besed, podaljševanje glasov ter 

blokade (Guitar, 2014; Maguire idr., 2012). Kritični fonemi za izgovorjavo so predvsem P, T, 

K, B, D in G, govor pa je lahko zaustavljen tudi za več kot 60 sekund (Podbrežnik, 2012). 

Tabela 4: Temeljna vedenja pri jecljanju (Guitar, 2014). 

Ponovitve Govorec ponavlja določen glas, zlog ali enozložno besedo, dokler ni zmožen 

izgovoriti sledečega glasu. 

Podaljševanja  Ob zaustavitvi gibanja artikulatorjev in hkratnem nadaljevanju proizvajanja 

zračnega toka oz. določenega glasu se pojavijo podaljševanja. 

Blokade  Odražajo se kot neustrezna zaustavitev glasu ali zračnega toka, pogosto ob 

zaustavitvi gibanja artikulatorjev. Običajno se blokade pojavijo kot zadnje izmed 

temeljnih vedenj jecljanja, njihovo trajanje in napetost pa se ob vztrajajočem 

jecljanju povečuje.  

 

 Sekundarna vedenja 

Wall in Myers (1984) izpostavljata, da si prav vsi ljudje v življenju prizadevamo ohranjanjati 

ravnotežje. V trenutku jecljanja se za posameznika to ravnotežje podre, zato se v poskusu 

ponovne vzpostavitve posluži določenih strategij, tj. sekundarnih vedenj. Z izrazom sekundarna 

vedenja označujemo govorčeve reakcije na ponovitve, podaljševanja in blokade govora, ter 

njegove poizkuse tak govor prekiniti oz. se mu vnaprej izogniti (Guitar, 2014). Nekateri 

posamezniki uporabljajo veliko, drugi malo omenjenih strategij. Sprva se pojavljajo kot način 

reševanja iz trenutka nefluentnosti oz. zmanjševanja jecljanja, nato pa postanejo podzavestno 

izvajani avtomatizmi  (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). V primeru, da si oseba z 

omenjeno strategijo uspešno pomaga, se sekundara vedenja krepijo in prehajajo v navado, ki jo 

je kasneje zahtevno odpraviti (Guitar, 2014). Ko neko vedenje ne služi več svoji funkciji, se 

oseba, ki jeclja, posluži novega, pri čemer stara strategija ostaja prisotna. Tako je sekundarno 

vedenje vedno bolj prisotno in vedno bolj opazno (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). 
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Med govorom osebe, ki jeclja, je tako izražene več fizične napetosti, pogosto so opazne obrazne 

grimase, mežikanje, tremor v mišicah govoril ter izogibanje besedam oz. položajem, za katere 

posameznik predvideva, da bi lahko povzročile jecljanje (Guitar, 1985). Lahko se pojavijo 

nepravilno naglaševanje, raba sinonimov za besede, ki jih posamezniki težje izgovorijo, ter 

pretirana uporaba mašil. Ritem in tempo govora ter višina glasu prav tako pogosto odstopajo 

(Podbrežnik, 2012).  

Guitar (2014) sekundarno vedenje deli glede na njegov namen, tj. vedenja bega (prekiniti 

jecljanje) in vedenje izogibanja (jecljanju se vnaprej izogniti). 

Tabela 5: Sekundarno vedenje pri jecljanju 

Vedenja 

bega  

(escape 

behaviors) 

V trenutku jecljanja se posameznik poslužuje različnih strategij, kako prekiniti 

jecljanje in dokončati besedo (Guitar, 2014). To je lahko stiskanje pesti, mežikanje, 

tiki, gibi glave, sprememba dihalnega ritma idr. (American Psychiatric Association, 

2013). 

Vedenja 

izogibanja 

(avoidance 

behaviors) 

Ko med govorom oseba predvidi jecljanje, se zaradi preteklih negativnih izkušenj 

temu skuša izogniti. Takrat se posluži vedenj izogibanja (Guitar, 2014), kot so 

izogibanje določenih besed, glasov ali situacij, za katere oseba predvideva, da bi 

lahko povzročili jecljanje (American Psychiatric Association, 2013). 

 

 Čustva in stališča 

Poleg tega, kar je tipično prepoznano kot jecljanje, so čustva in stališča pogosto velik del 

problema (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). Čustva in jecljanje vzajemno vplivajo drug 

na drugega, saj sta govor in mišljenje pomembno povezani področji (Omerza, 1972). Otrok, ki 

jeclja, se zaradi svojega govora sooča s frustracijami, strahom, občutki krivde, sramu in/ali 

sovražnosti. Zelo pomemben spremljevalec simptomatologije jecljanja so torej subjektivni 

zaključki posameznika v trenutku nefluentnosti. Takrat se oseba sooča z negativnimi občutki, 

ki so posledica trenutne nesposobnosti izgovorjave želene besede. Nepojasnjena zaustavitev 

toka govora povzroči občutek izgube kontrole nad lastnim izražanjem (Bloodstein in Bernstein 

Ratner, 2008).  

Glede na čas pojava Bloodstein in Bernstein Ratner (2008) čustvene reakcije, ki lahko močno 

variirajo, opredeljujeta: 

1. Čustvene reakcije, ki se pojavijo pred blokado oz. v pričakovanju trenutka nefluentnosti: 

zajemajo vse od blage nesproščenosti do panike. Predvsem starejši govorci lahko zelo 

dobro predvidijo, kje se bo pojavilo jecljanje. Ta kategorija najbolj vpliva na 

komunikacijo.  

2. Čustvene reakcije, ki se pojavijo med blokado oz. v samem trenutku nefluentnosti: 

zmedenost, občutek praznine. 

3. Čustvene reakcije, ki se pojavijo po blokadi oz. po končanem trenutku nefluentnosti: 

frustracija, sram, anksioznost glede morebitne ponovitve jecljanja. 

“Kako bo posameznik reagiral na nefluentnosti v govoru, je v veliki meri odvisno od njegove 

osebnosti, energetske opremljenosti, temperamenta, samopodobe in reakcij okolja. Nekateri se 
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zaradi jecljanja zaprejo vase in se ne vključujejo v socialno okolje, druge jecljanje pri 

vključevanju v širše in ožje družbeno okolje ne ovira v tolikšni meri.” (Kotolenko, 2011, str. 2) 

Govorčeve izkušnje ob jecljanju lahko sprožijo negativne afektivne, vedenjske in kognitivne 

reakcije (Yaruss in Quesal, 2004). Negativna čustva vodijo v povečano napetost in trud, vložen 

v produkcijo govora, kar dodatno otežuje fluentnost govora (Guitar, 2014) 

Jecljanje otrokom pogosto vzbuja občutke sramu in frustracij, kar lahko negativno vpliva na 

njihovo samopodobo in socialno funkcioniranje (Thompson, 2003). Sheehan (1998) jecljanje 

primerja z ledeno goro - del, ki se nahaja nad površjem (vidna in slišna odstopanja) predstavlja 

le manjši del celote. Večji del motnje se skriva pod površjem - tam so občutki sramu, strahu 

idr., s katerimi se soočajo posamezniki, ki jecljajo.  

Otroci, ki jecljajo, se tako pogosto spopadajo z negativnimi stališči do lastnega govora in 

komunikacije. K razvoju slednjih v otroštvu pripomore predvsem zbadanje sovrstnikov 

(Bloodstein, 1993). Obstoj stališč predpostavljamo glede na posameznikove vidne odzive oz. 

odgovore (Kuhar, 2002). Nemalokrat lahko s strani otrok, ki jecljajo, slišimo, da je jecljanje 

sramotno, da je govoriti neprijetno idr. Posledično se izogibajo očesnemu stiku, izgovarjanju 

težjih besed in komunikacije v najširšem pomenu (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008), ki je 

običajno utrjeno v zgodnji adolescenci (Blodstein, 1993), tj. med 10. in 13. letom starosti. 

Slovenska razsikava (Novšak Brce, 2015) je pokazala, da imajo že predšolski otroci, ki jecljajo, 

v primerjavi s fluentnimi vrstniki statistično pomembno bolj negativen odnos do lastnega 

govora. 

Otrokovi čustveni odzivi in stališče do lastnega govora pri persistentnem jecljanju, predvsem 

pri bolj izrazitih pojavnih oblikah, pogosto predstavljajo večjo težavo kot samo jecljanje (Yairi 

in Seery, 2011). Sprejemanje lastnega jecljanja se je pokazalo kot ključna komponenta v 

procesu terapije. Raziskovalci so namreč zaključili, da so posamezniki z višjo ravnjo 

sprejemanja lastnega jecljanja izražali več samozavesti, manj sovražnosti, zaznavali manj 

diskriminacije in opažali večji napredek v terapiji (De Nardo, Gabel, Tetnowski in Swartz, 

2016).  

1.3.4. ETIOLOGIJA RAZVOJNEGA JECLJANJA 

Čeprav je jecljanje pogosta motnja (Reilly idr., 2009), vzrok zaenkrat ostaja neznan (Apel, 

2000; Guitar, 2014; Guitar in Conture, 2013; Perez in Stoeckle, 2016).  

V preteklosti je več stoletij prevladovalo prepričanje, da gre pri jecljanju za abnormalnosti grla 

ali jezika (Maguire idr., 2012). V antični  Grčiji so  jecljanje zdravili z obkladki in gretjem 

jezika, s kirurškimi posegi in pripomočki za podporo ter omejitev gibanja jezika. Zgodnje 20. 

stoletje je prineslo spremembe izobraževalnega sistema in posledično je šole začelo obiskovati 

več otrok. Ob več različnih otrocih so se izrazile tudi njihove različnosti in posebne potrebe, 

kar je ob razvoju logopedske stroke pripomoglo k začetku prvih eksperimentalnih študij 

jecljanja (Watkins, 1997). Tehnološki napredek, ki je omogočil nove načine raziskovanja 

(Howell in Van Borsel, 2010), tj. predvsem razvoj MRI in fMRI, je v zgodnjih 1990. letih 
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(Watkins in Klein, 2011) odprl nove poti do razumevanja etiologije jecljanja. Tako se v zadnjem 

obdobju raziskovalci osredotočajo predvsem na področje genetike in nevroznanosti 

(Kotolenko, 2011). 

Raziskave kažejo, da imajo pomemben vpliv na pojav jecljanja različni faktorji (Guitar, 2014; 

Guitar in Conture, 2013; Podbrežnik, 2012; Wall in Myers, 1984): od genetskih, nevroloških, 

psiholoških, socialnih in jezikovnih. Raziskave dvojčkov so pokazale, da gre pri jecljanju za 

interakcijo genetskih in okoljskih dejavnikov (Ambrose, Yairi in Cox, 1996; Frigerio-

Domingues in Drayna, 2017), natančneje Guitar (2014) navaja, da sta vsaj 2/3 vpliva na pojav 

jecljanja povezani z gensko osnovo, preostalo 1/3 pa predstavlja vpliv okolja.  

“Številni različni faktorji, delujoči samostojno ali medsebojno, lahko povzročijo pojav jecljanja 

pri otroku z nevrofiziološko predispozicijo ali vrojeno nagnjenostjo k jecljanju.” (Guitar, 2014, 

str. 5)   

Preučevanje sicer ovira kompleksnost motnje (Harrison, 2008) in omejenost na deskriptivne 

pristope, na podlagi katerih zaradi indirektnosti težje razlikujemo med vzroki in posledicami 

jecljanja (Guitar, 2014). 

 Biološki faktorji 

Dednost 

Zaradi opažanj, da je jecljanje pogosto prisotno pri več članih družine (Yairi idr., 1996; 

Podbrežnik, 2012), so bile od leta 1930 dalje izvedene številne raziskave (Perez in Stoeckle, 

2016), ki nakazujejo genetsko komponento razvojnega jecljanja (Dworzynski, 2011; Guitar, 

2014; Yairi in Ambrose, 2013; Yairi idr., 1996). Pri tem velik pomen nosijo študije dvojčkov, 

izvedene v zadnjih 40 letih (Frigerio-Domingues in Drayna, 2017).  

Družinske študije so dokazale, da je v družinah otrok, ki jecljajo, v primerjavi s tipično 

fluentnimi vrstniki pogosteje prisoten družinski član, ki jeclja (Perez in Stoeckle, 2016). Yairi 

idr. (1996) so ob pregledu 23 študij ugotovili, da je bilo za 30-60% oseb, ki jecljajo, prisotno 

jecljanje družinskega člana, medtem ko je bil ta odstotek za osebe, ki ne jecljajo, precej nižji, 

tj. 10%. American Psychiatric Association (2013) v DSM-5 navaja, da  pri otroku obstaja kar 

trikrat večje tveganje za pojav razvojnega jecljanja, če je bila ta motnja prisotna pri katerem 

izmed njegovih najbližjih družinskih članov. Mansson (2000) v raziskavi ugotavlja, da je imelo 

67% izmed otrok, ki so jecljali, družinskega člana s to motnjo, od teh kar 50% starše ali 

sorojence, 17% pa druge člane razširjene družine. N. Ambrose idr. (1993) navajajo, da je 

jecljanje najpogosteje prisotno pri bratih, očetih in sestrah oseb, ki jecljajo: 
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Tabela 6: Frekvenca izraženosti jecljanja pri sorodnikih oseb, ki jecljajo (Ambrose idr., 1993). 

Sorodniki Frekvenca izraženosti jecljanja v % 

Očetje 23,2 

Mame 4,3 

Bratje 26,1 

Sestre 18,4 

Dedki 5,1 

Babice 5,1 

Strici 6,6 

Tete 0,5 

Bratranci 7,2 

Sestrične 2,0 

Dodatno so prepričanje o genetski komponenti jecljanja utrdile študije dvojčkov. Dworzynski 

idr. (2007) ter Frigerio-Domingues in Drayna (2017) navajajo, da je ujemanje izraženosti 

jecljanja pogostejše pri enojajčnih kot dvojajčnih dvojčkih.  

Yairi in Seery (2011) pravita, da kljub temu, da vzrok jecljanja še ni povsem znan, postaja 

vedno bolj jasno, da se v veliki meri prenaša genetsko.  

Geni, povezani z jecljanjem, so bili identificirani na kromosomih št. 1, 7, 9, 12, 13, 15, 16 in 

18, pri čemer je bil kromosom št. 12 prepoznan kot pomembno povezan z jecljanjem v različnih 

kulturnih okoljih. Kromosom št. 15 je nakazal povezanost s persistentnim jecljanjem (Guitar, 

2014). 

»Čeprav je prezgodaj, da bi oznanili, da so bili na širši populaciji izolirani geni, ki vplivajo na 

pojav jecljanja, se zdi, da so vodilni znanstveniki tega raziskovalnega področja prišli blizu 

identifikaciji številnih genov in morda celo pridobili nekoliko razumevanja funkcioniranja 

nekaterih izmed teh genov.« (Yairi in Ambrose, 2013, str. 82).  

Guitar (2014) pravi, da dednosti ne gre pojmovati kot edino predispozicijo za pojav jecljanja, 

saj obstaja verjetnost, da je jecljanje povezano s fizično oz. psihološko travmo ob ali kmalu po 

rojstvu. Raziskav o vplivu kongenitalnih faktorjev na jecljanje je malo, a izvedene potrjujejo 

povezavo pojava jecljanja pri osebah z negativno družinsko anamnezo jecljanja in poškodbami 

možganov oz. glave, nedonošenostjo, operacijami, motnjo v duševnem razvoju  in intenzivnim 

strahom.  

Struktura in funkcija možganov 

Specifična nevrobiološka osnova razvojnega jecljanja še ni povsem pojasnjena (Watkins in 

Klein, 2011), vendar novejše raziskave nakazujejo nekoliko drugačno strukturo in funkcijo 

možganov oseb, ki jecljajo (Guitar, 2014; Watkins in Klein, 2011), za kar pa je težko definitivno 

zaključiti, ali predstavlja dejanski vzrok ali posledico jecljanja (Ramig in Dodge, 2010).  

»Zaradi dednosti ali morda zgodnje poškodbe se možgani oseb, ki jecljajo, zdijo nekoliko manj 

učinkoviti pri združevanju vseh elementov govorjenega jezika – npr. katere besede uporabiti in 
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kako jih združiti v stavek – v ravno pravem času in z dovolj hitrosti za hiter, fluenten govor. To 

se seveda ne dogaja ves čas. Toda ko posameznik govori nekaj zapletenega ali se mu mudi ali 

je zelo navdušen ali razburjen, takrat je biti fluenten malo težje.« (Guitar, 2014, str. 39) 

Preiskave oseb, ki jecljajo, so pokazale večjo aktivnost desne možganske hemisfere med 

govorom (Guitar, 2014). Ugotovljena je bila tudi povečana aktivnost Brocovega področja, 

manjša aktivnost slušnih področij v temporalnem režnju bilateralno, abnormalna aktivacija 

bazalnih ganglijev in malih možganov, ki sodelujejo pri kontroli gibanja ter strukturna 

abnormalnost frontalnega, temporalnih režnjev in bele substance (Watkins in Klein, 2011).  

Chang, Erickson, Ambrose, Hasegawa-Johnson in Ludlow (2007) navajajo, da manjši volumen 

sive substance predstavlja rizični faktor za pojav razvojnega jecljanja, medtem ko manjši 

volumen bele substance predstavlja povečano tveganje, da bo jecljanje persistentno.  

Po terapiji in posledično izboljšani fluentnosti se je aktivnost leve možganske hemisfere 

povečala, kar nakazuje na spremljajoče nevrološke spremembe. Povečala se je aktivnost 

predelov, odgovornih za govor, jezik in sluh (Guitar, 2014). Avtor pri tem opozarja na 

previdnost, saj je težko dokazati, ali gre pri odstopajoči možganski aktivnosti za vzrok ali 

posledico – npr. manifestacijo strahu in aksioznosti. 

 Senzorni in senzomotorni faktorji  

Senzorni in senzomotorni faktorji posameznika so povezani s funkcijo in strukturo njegovih 

možganov, fluentnost govora pa je odvisna tako od senzornih zaznav kot motoričnih odzivov 

(Guitar, 2014).  

V primerjavi s fluentnimi posamezniki osebe, ki jecljajo, izražajo šibkejše centralno slušno 

procesiranje (Guitar, 2014; Hampton in Weber-Fox, 2008), kar lahko povežemo z ugotovljeno 

nižjo možgansko aktivnostjo temporalnega režnja (Watkins in Klein, 2011). V spremenjenih 

pogojih, kot je npr. izpostavljenost zakasneli slušni povratni zanki (delayed audio feedback oz. 

DAF), se fluentnost govora oseb, ki jecljajo, pomembno izboljša (Foundas, Bollich, Feldman, 

Corey, Hurley, Lemen in Heilman, 2004; Silverman, 2004), medtem ko na govor fluentnih 

posameznikov DAF ni vplival (Foundas idr., 2004). Zaradi svojega učinka je faktor slušnega 

procesiranja pri jecljanju že dalj časa prisoten v terapiji (Yairi in Seery, 2011).  

Tudi nestabilna motorična kontrola pomembno vpliva na fluentnost govora posameznika. 

Guitar (2014) navaja, da so posamezniki, ki jecljajo, od fluentnih posameznikov počasnejši na 

sledečih postavkah:  

- fluenten govor, 

- reakcijsi časi, predvsem ob uporabi lingvistično smiselnih stimulusov,  

- neverbalno sekvencioniranje, 

- procesiranje zaporednih slušnih dražljajev in  

- razvoj mentalnih modelov slušno-motoričnih odnosov. 
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 Jezikovni faktorji 

Natančna povezava jecljanja in jezikovnih sposobnosti je še nejasna (American Psychiatric 

Association, 2013), vendar kljub temu obstaja konsenz, da igrajo jezikovni procesi pomembno 

vlogo pri fluentnosti govora otrok (Howell in Van Borsel, 2010). Razvojno jecljanje se 

največkrat pojavi v obdobju zgodnjega otroštva, kmalu po začetku jezikovnega razvoja 

(Onslow in O'Brian, 2013), ko so zaradi hitrega razvoja otrokovi nevrobehavioralni sistemi 

podvrženi velikim spremembam (Weber in Smith, 2016) in so otroci ob naglem leksičnem, 

sintaktičnem in fonološkem razvoju zmožni produkcije vedno zahtevnejših govorjenih 

jezikovnih enot (Gregg in Yairi, 2018). Kefalianos (2015) in Reilly idr. (2009) navajajo, da se 

jecljanje najpogosteje pojavi v obdobju začetnega združevanja besed v stavke, tj. med 2. in 3. 

letom starosti.  Guitar (2014) pravi, da pri otrocih z bolj razvito jezikovno spretnostjo obstaja 

možnost, da bo otrok želel tvoriti zahtevne, dolge povedi hitreje, kot mu v danem trenutku 

omogoča razvitost njegovega govornega aparata, kar lahko vpliva na fluentnost. Pogosto lahko 

opazimo, da otroci jecljajo pogosteje, ko gre za bolj kompleksne povedi (Guitar, 2014).  

Reilly idr. (2009) ugotavljajo, da so otroci, ki jecljajo, v povprečju dosegali boljše rezultate na 

področju receptivnega in ekpresivnega jezika ter neverbalne kognicije. Podobno v novejši 

raziskavi poroča Kefalianos (2015): štiriletni otroci, ki jecljajo, so v primerjavi s fluentnimi 

vrstniki izražali boljše jezikovne in neverbalne spretnosti. Ramig in Dodge (2010) navajata, da 

razkorak med receptivnim in ekspresivnim besediščem (v korist receptivnega) otroka vodi v 

poskuse produkcije prezahtevnih jezikovnih struktur. Silverman (2004) piše, da otroci, ki 

jecljajo, pogosteje kasnijo v zgodnjem govorno-jezikovnem razvoju, tj. pri pojavu prve besede, 

združevanju besed v stavke in pridobivanju glasov. 

Howell in Van Borsel (2010) opozarjata še na potrebo po natančnem preučevanju vpliva 

različnosti jezikov na jecljanje.  

 Čustveni faktorji 

Temperament 

Na področju temperamenta otrok, ki jecljajo, je bilo izvedenih veliko študij, ki pa so ponudile 

nekonsistentne ugotovitve (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008).  

Guitar (2014) zagovarja stališče, da imajo otroci, ki jecljajo, bolj občutljiv temperament. Choi, 

Conture, Walden in Jones (2014) so izvedli raziskavo o temperamentu predšolskih otrok, ki 

jecljajo, ter ugotovili, da se med njimi in fluentnimi vrstniki pojavljajo pomembna odstopanja 

na področju čustev in temperamenta. Tudi Anderson, Pellowski, Conture in Kelly (2003) ter  

Novšak Brce (2015) poročajo o podobnih primerljivih ugotovitvah – da se določene karakterne 

značilnosti otrok, ki jecljajo in njihovih fluentnih vrstnikov pomembno razlikujejo. Yairi in 

Seery (2011) pišeta, da so razlike v temperamentu opazne predvsem pri otrocih, ki jecljajo že 

dalj časa. Rezultati slovenske raziskave (Novšak Brce, 2015) kažejo, da so pri predšolskih 

otrocih, ki jecljajo, prisotne razlike določenih osebnostnih značilnostih, tj. ekstravertnost, 

vestnost in nevroticizem. Otroci, ki jecljajo, so bolj boječi, bolj nagnjeni k tesnobnosti in 

zaskrbljenosti, redkeje iščejo stike z drugimi ter so manj odprti za izkušnje.  
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Nasprotno drugi avtorji (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008; Reilly idr., 2009; Johnson in 

Karrass, 2017; Kefalianos, 2015; Kefalianos, Onslow, Ukoumunne, Block in Reilly, 2014) 

ugotavljajo, da predšolski otroci, ki jecljajo, na tem področju ne odstopajo od svojih vrstnikov. 

Pri tem Kefalianos (2015) opozarja, da ugotovitev ne moremo posplošiti na populacijo otrok, 

katerih jecljanje ostaja prisotno tudi v šolskem obdobju. Yairi in Seery (2011) navajata, da kljub 

temu, da ni jasno, ali večja nagnjenost k občutljivosti, reaktivnosti in slabša prilagodljivost 

vplivajo na pojav jecljanja, se zdi, da so omenjene značilnosti prisotne pri otrocih s 

persistentnim jecljanjem.  

Anksioznost 

Nekateri avtorji anksioznost vidijo kot vzrok, drugi kot posledico jecljanja, tretji pa kot 

pomemben faktor v poteku razvoja jecljanja (Davis, Shisca in Howell, 2007). Guitar (2014) 

zagovarja stališče, da osebe, ki jecljajo, niso pomembno bolj anksiozne od oseb, ki ne jecljajo, 

vendar se bo v primeru povišanega avtonomnega vzdraženja jecljanje bolj verjetno pojavilo. 

Tudi Yairi in Seery (2011) izpostavljata, da je anksioznost bolj verjetno posledica kot vzrok 

jecljanja. Vendar stres in anksioznost vseeno lahko negativno vplivata na fluentnost govora 

(American Psychiatric Association, 2013). Jecljanje postane bolj izrazito, ko je posameznik 

izpostavljen zanj osebno zahtevni oz. neprijetni situaciji, ki sproži anksioznost (Craig in Tran, 

2006). Običajno je bolj izraženo, ko mora posameznik komunicirati pred več ljudmi, medtem 

ko je v primeru, da je sam, sposoben povsem tekočega govora. To je pripeljalo do prepričanja, 

da je vzrok jecljanja anksioznost (Alm, 2014).   

Raziskovalki A. Craig in Y. Tran (2006) ugotavljata, da se osebe, ki jecljajo, soočajo s 

pomembno višjo stopnjo anksioznosti kot osebe s fluentnim govorom. Davis, Shisca in Howell 

(2007) ugotavljajo statistično pomembnejše razlike na področju anksioznosti otrok s 

persistentnim jecljanjem v sledečih situacijah: vprašati nekaj v trgovini, govoriti s prijateljem 

po telefonu, odgovarjati na vprašanje pred celim razredom. Otroci s persistentnim jecljanjem 

so v omenjenih situacijah izražali statistično pomemben višji nivo anksioznosti kot otroci, pri 

katerih je jecljanje izzvenelo ali nikoli niso jecljali. Na podlagi ugotovitev raziskave avtorji 

predlagajo upoštevanje nivoja anksioznosti kot diagnostičnega merila oz. rizičnega faktorja za 

razvoj persistentnega jecljanja.   

Alm (2014) na podlagi izvedene raziskave ugotavlja, da izboljšanje fluentnosti lahko pripomore 

k upadu anksioznosti, a upad anksioznosti sam po sebi ne vodi v pomembno izboljšanje 

fluentnosti govora.  

 Okoljski faktorji 

V preteklosti je veljalo prepričanje, da na pojav razvojnega jecljanja vplivajo starši oz. vzgojni 

prijemi, kar je na starše preneslo občutke odgovornosti in krivde. Danes je znano, da ima 

predispozicija za jecljanje nevrološko in ne starševsko osnovo (Ramig in Dodge, 2010).  

Vseeno pa okolje lahko pomembno vpliva na razvojno pot jecljanja. Hiter tempo življenja in 

komunikacije, premalo časa za pogovor, nervoznost in pomembni dogodki, tako pozitivni kot 

negativni (rojstvo sorojenca, ločitev, hospitalizacija, prepiri, strahovi idr.) lahko vplivajo na 
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fluetnost (Guitar, 2014; Podbrežnik, 2012). Mansson (2000) navaja, da je 50% v raziskavo 

vključenih staršev ob pojavu jecljanja poročalo o specifičnih stresnih dogodkih, ki jim je bil 

otrok izpostavljen.  

Ramig in Dodge (2010) pišeta, da lahko hektično, obsojajoče in kaznovalno domače okolje, 

polno pritiskov staršev, poslabša fluentnost otrokovega govora. Med negativne okoljske 

dejavnike uvrščata:  

- hiter tempo govora, 

- hitro menjavanje aktivnosti, 

- napetosti in nesoglasja med družinskimi člani, 

- prenatrpanost otrokovega urnika, 

- nerealna pričakovanja do otrokovih dosežkov, 

- kritične odzive na otrokov govor in 

- hrano, ki povzroči vedenjske spremembe pri bolj občutljivih otrocih. 

Guitar in Marchinkoski (2001) sta ugotovila, da je pet izmed šestih v raziskavo vključenih otrok 

govorilo statistično pomembno počasneje, ko so njihove mame upočasnile lasten govor, kar 

nakazuje, da otroci prilagajajo tempo lastnega govora tempu govora staršev. Guitar (2014) 

zahtevno govorno-jezikovno okolje primerja z močnim tokom, otroka pa s slabim plavalcem, 

ki se mora z njim spopasti.  

V primeru, da se otrok trudi ugoditi visokim zahtevam staršev, poskuša svoje nefluentnosti 

preprečiti oz. prikriti, kar vodi v razvoj sekundarnega vedenja. Tako ob notranjih poskusih 

nadzorovanja lastnega govora nefluentnosti pri otrocih pride do pravega jecljanja, ki s časom 

postaja vedno bolj izrazito. Nasprotno lahko sproščeno, sprejemajoče in razumevajoče domače 

okolje pripomore k zmanjšanju oz. morebitnemu izzvenevanju razvojnega jecljanja (Ramig in 

Dodge, 2010). Starši tako na otroke ne prenašajo le genetskih komponent, temveč tudi vzorce, 

kot so prepričanja, stališča idr. (Harrison, 2008).  

Ko ima otrok za govorni vzor osebo, ki močno jeclja, to lahko pogojuje pojav jecljanja pri 

otroku (Podbrežnik, 2012), a se taki primeri pojavljajo izjemno redko (Novšak Brce, 2015). 

1.4. OCENJEVANJE ZNAKOV RAZVOJNEGA 

JECLJANJA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 

Guitar (2014) pravi, da mora biti logoped, ki deluje na področju motenj fluentnosti, dvoje: 

humanist in znanstvenik. Ocenjevanje jecljanja namreč poteka na dveh različnih nivojih – kot 

znanstvenik logoped zbira objektivne podatke z intervjuji, meritvami, testi in vprašalniki, 

istočasno pa na subjektivnem nivoju spoznava osebnost, življenjske izkušnje in družinske člane 

posameznika, ki jeclja.  

Dodaten izziv pri razvojnem jecljanju logopedu predstavljajo intervalna obdobja nefluentnosti 

in fluentnega govora (Kotolenko, 2011). 
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Zaradi kompleksnosti motnje je ugotovitev izraženosti razvojnega jecljanja zahtevna naloga 

(Gačnik, 2013). Razvojno jecljanje se namreč lahko izraža s širokim spektrom simptomov, zato 

številni avtorji (Guitar, 2014; Guitar in Conture, 2013; Healey, 2012; Yaruss idr., 1998; Wall 

in Myers, 1984) poudarjajo pomen podrobne diagnostike, ki se ob poglabljanju znanja o 

jecljanju spreminja ter vedno bolj izpopolnjuje (Yaruss idr., 1998).  

Tradicionalne mere jecljanja vključujejo pogostost in trajanje jecljanja ter prisotnost 

sekundarnega vedenja, dotakniti pa se je potrebno tudi misli, čustev in stališč, razumevanja in  

zavedanja jecljanja, reakcij ter sprememb (Healey, 2012). Diagnostika razvojnega jecljanja je 

tako v večji meri podobna diagnostiki drugih komunikacijskih motenj, a v primerjavi z drugimi 

motnjami več pozornosti posvetimo otrokovim čustvenim odzivom in stališčem do govora 

(Yairi in Seery, 2011).  

Silverman (2004) med cilje ocenjevanja fluentnosti govora uvršča opredelitev, ali je pri 

posamezniku prisotna motnja fluentnosti ali tipična nefuentnost, določitev tipa nefluentnosti 

(diferencialna diagnostika, ki predstavlja usmeritev pri načrtovanju terapije) in natančno 

opredelitev pojavne oblike nefluentnosti. Tekom terapije periodično ocenjevanje fluentnosti 

omogoča evalvacijo napredka in zaznavanje sprememb.  

Yairi in Seery (2011) kot namen ocenjevanja znakov jecljanja opredeljujeta: 

1. vzpostavitev odnosa z osebo, ki jeclja, 

2. pridobitev osnovnih informacij o posamezniku in zgodovini motnje, 

3. opis značilnosti posameznikovega govora in identifikacija faktorjev, ki nanj vplivajo, 

4. razumevanje posameznikovega okolja in vpliva motnje na življenje,  

5. zagotavljanje informacij o naravi jecljanja in njegovi terapiji ter 

6. predlog načrta terapije. 

Healey (2012) navaja, da so smotri ocenjevanja sledeči: 

1. potrditi, da je pri otroku prisotno jecljanje, 

2. določiti stopnjo izraženosti jecljanja in njeno variabilnost v različnih okoljih in 

situacijah,  

3. preučiti otrokove čustvene reakcije na jecljanje, 

4. določiti vpliv motnje na akademsko področje, socialno-emocionalno funkcioniranje, 

neodvisnost in celotno komunikacijo posameznika in 

5. pridobljene podatke uporabiti za načrtovanje terapije. 

Cilj ocenjevanja znakov razvojnega jecljanja je razumevanje narave motnje in težav, s katerimi 

se posameznik sooča. Usmerjeno naj ne bo le k ocenjevanju jecljanja, temveč k številnim 

različnim vidikom otrokovega funkcioniranja (Healey, 2012). Guitar (2014) navaja, da mora 

strokovnjak od staršev pridobiti tako informacije o opaženih znakih razvojnega jecljanja kot 

tudi splošne podatke o otroku in njegovem družinskem okolju.  

Bloodstein in Bernstein Ratner (2008) izpostavljata, da je ugotoviti, ali je v govoru zaznati 

jecljanje ali le tipične nefluentnosti, najzahtevnejše prav pri otrocih. Logoped mora sprva 
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presoditi, ali se v otrokovem govoru pojavlja razvojno jecljanje ali le t.i. tipične nefluentnosti, 

kakšna je verjetnost, da bo razvojno jecljanje spontano izzvenelo (Manning in DiLollo, 2018) 

in v primeru, da je potrebna obravnava, določiti, kako bo potekala (Guitar, 2014). Tipične 

nefluentnosti in zgodnje znake razvojnega jecljanja je pogosto težko razlikovati (Guitar in 

Conture, 2013; Wall in Myers, 1984), zato je tekom diagnostičnega procesa potrebno pridobiti 

informacije glede otrokovega govora v različnih okoljih in različnih pogojih tako s strani staršev 

kot z opazovanjem otroka (Guitar in Conture, 2013). Yaruss idr.  (1998) so že pred dvemi 

desetletji opozarjali na opazovanje fluentnosti v različnih okoljih, situacijah in v daljšem 

časovnem obdobju. Predlagali so, da se strokovnjak v sklopu ocene otrokove fluentnosti 

osredotoči tudi na morebitno prisotnost jecljanja pri družinskih članih otroka, hitrost govora ter 

sekundarno vedenje.  

Wall in Myers (1984) pri ocenjevanju znakov jecljanja predlagata gestalt pristop, ki se 

osredotoča na celotno komunikacijo. Otrokov govor opazujemo in ocenjujemo v širšem 

kontekstu splošnih komunikacijskih spretnosti, ne le fluentnosti. Stremimo k zaznavanju tudi 

manjših, tako vizualnih kot slišnih ter kvalitativnih in kvantitativnih odstopanj v govoru. Ob 

ocenjevanju znakov razvojnega jecljanja se osredotočamo na psihosocialne, fiziološke in 

psiholingvistične elemente govora: 

1. Psihosocialni kontekst vključuje faktorje, povezane z otrokom, ki jeclja, poslušalcem 

ter govorno situacijo, ki se med seboj prepletajo in sovplivajo. Med psihosocialne 

faktorje vključujemo otrokove pomembne druge (tako odrasle kot vrstnike, v 

predšolskem obdobju se osredotočamo predvsem na starše) in intrapersonalni vidik 

jecljanja, tj. kako otrok vidi sebe in lasten govor.  

2. Fiziološki faktorji vključujejo dihanje, fonacijo, koartikulacijo ter aerodinamiko 

vokalnega trakta. Opazujemo sinhroniziranost gibanja, tempo govora, pavz in 

suprasegmentalih elementov. 

3. Psiholingvistični faktorji zajemajo sintakso, semantiko in pragmatiko. Logopeda naj 

zanima, ali se nefluentnosti pogosteje pojavljajo na jezikovno zahtevnejših enotah 

(sintaksa), pomembnejših besedah oz. delih pripovedi, zahtevnejših sporočilih 

(semantika) in v kakšnem kontekstu se pojavljajo nefluentnosti (pragmatika). Glede na 

ocenjeno strokovnjak prilagodi ocenjevalno situacijo.  

Healey (2012) je na podlagi multidimenzionalnosti motnje oblikoval t.i. CALMS model za 

ocenjevanje jecljanja. Medsebojno povezana področja, ki se jih mora strokovnjak v 

diagnostičnem procesu dotakniti, so:  

1. kognitivno (posameznikove misli, percepcija, zavedanje in razumevanje jecljanja), 

2. afektivno (čustva, stališča in odnos do govora) 

3. jezikovno (jezikovna zmožnost, diskurz in kompleksnost jezika), 

4. motorično (senzomotorična kontrola govoril) in 

5. socialno (vpliv poslušalca in situacije).  

V diagnostiki in terapiji motenj fluentnosti je pomembno zajeti tako jecljanje samo kot tudi z 

njim povezano anksioznost (Craig in Tran, 2006; Wall in Myers, 1984) ter jezikovni in kulturni 
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kontekst posameznika (American Psychiatric Association, 2013). Prepoznavanje določenih 

dejavnikov, bodisi varovalnih bodisi rizičnih, predstavlja usmeritev pri načrtovanju terapije 

(Guitar, 2014) in omogoča oblikovanje individualnega profila močnih in šibkih področij 

posameznika (Healey, 2012).  

1.4.1. POTEK DIAGNOSTIKE RAZVOJNEGA JECLJANJA V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

»Dobro naveden problem je napol rešen problem.« (Charles Kettering, v Yairi in Seery, 2011, 

str. 2013) 

Za zagotavljanje čimprejšnje podpore so potrebni primerni, predšolskim otrokom prilagojeni 

diagnostični postopki. Le ustrezna ocena stanja, zbiranje in obdelava relevantnih informacij, 

aplikacija testov ter organizacija in integracija ugotovljenega namreč zagotavljajo poglobljeno 

razumevanje problema, ki strokovnjaku omogoča oblikovanje specifičnega načrta terapije 

(Choca in Van Denburg, 1996). Instrumentov, primernih za ocenjevanje znakov jecljanja pri 

predšolskih otrocih, je malo, saj je njihov razvoj dolgo zaviralo prepričanje, da se v zgodnjem 

otroštvu otroci še ne zavedajo lastnega nefluentnega govora (Gačnik, 2013). Slovenske 

logopedinje in logopedi, ki delujejo na področju motenj fluentnosti, se zaradi pomanjkanja 

ustreznega diagnostičnega materiala v procesu diagnostike opirajo predvsem na tuje vire oz. 

lastno znanje in izkušnje, pridobljene med izobraževanjem in delom.  

V tujini se v diagnostičnem procesu pri otrocih uporabljajo sledeči instrumentariji: 

- Stuttering Severity Instrument (SSI-3 in SSI-4): SSI-3 je zanesljiv, za angleški jezik 

standardiziran test, ki ga lahko vključujemo v diagnostiko razvojnega jecljanja. Pri 

predšolskih otrocih na podlagi govornega vzorca, ki ga tudi posnamemo, preučujemo 

pogostost in trajanje trenutkov jecljanja ter prisotnost fizioloških spremljajočih 

simptomov (spremljajoči zvoki, obrazne grimase, gibi glave in okončin). Te tri postavke 

pogojujejo skupno število točk, na podlagi katerih opredelimo, ali je pri predšolskem 

otroku izraženo zelo blago, blago, zmerno, izrazito ali zelo izrazito jecljanje. Govorni 

vzorec, izzvan  s pomočjo slik in vprašanj odprtega tipa, mora vsebovati vsaj 200 zlogov 

(Howell, 2011). Leta 2009 je bila oblikovana nova izdaja testa, tj. SSI-4, ki ob postavkah 

testa SSI-3 ocenjuje tudi naravnost posameznikovega govora (Riley, 2018).  

- The Illinois Clinician Stuttering Severity Scale (ICSSS) je inštrument, ki se 

osredotoča na ocenjevanje pogostosti in trajanja trenutkov jecljanja, napetosti in 

fizioloških spremljajočih simptomov. Za razliko od SSI ICSSS med nefluentnosti, 

značilne za jecljanje, uvršča tudi ponovitve celih besed (Howell, 2011).  

- The Behavior Assessment Battery for School-Age Children Who Stutter (BAB) je 

namenjena otrokom med 6. in 15. letom starosti. Vsebuje The Speech Situation 

Checklists (SSC: ocenjevanje otrokovih čustvenih reakcij), The Behavior Checklist 

(BCL: ocenjevanje otrokovih odzivov na nefluentnost) in The Communication Attitude 

Test (CAT: ocenjevanje otrokovega odnosa do lastnega govora). KiddyCAT omogoča 

ocenjevanje odnosa do govorne komunikacije otrok do 6. leta starosti (Brutten in 

Vanryckeghem, 2007). S pomočjo testa lahko zaznamo negativna prepričanja do govora 
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in jecljanja (Cardell, 2010). Testa CAT in KiddyCAT sta prevedena tudi v slovenski 

jezik (Novšak Brce, 2015).  

- Test of Childhood Stuttering (TOCS) se osredotoča na fluentnost govora in 

pridruženo vedenje pri otrocih med 4. in 12. letom starosti. Omogoča identifikacijo 

otrok, ki jecljajo, določitev stopnje izraženosti jecljanja in spremljanje sprememb 

fluentnosti skozi čas. Vključuje 4 naloge: hitro poimenovanje slik, tvorjenje stavkov po 

danem modelu, strukturiran pogovor in pripoved (Gilliam, Logan in Pearson, 2009). 

- The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES) je 

protokol za ocenjevanje vpliva jecljanja na posameznikovo življenje, primeren za osebe, 

starejše od 7 let (Manning in DiLollo, 2018). 

Howell (2011) opozarja, da je diagnostične instrumentarije potrebno premišljeno uporabljati 

ob: 

- direktnem opazovanju otroka, ki jeclja, ter opisu njegovega govora in jezika,  

- intervjujih z otrokom, ki jeclja, njegovimi starši ter vzgojitelji, 

- pregledu zgodovine ocene govora in jezika ter zdravstvenega stanja in 

- avdioloških preiskavah. 

Guitar (2014) je oblikoval shemo komponent ocenjevanja in diagnostike razvojnega jecljanja 

pri otrocih. Predlaga, naj logoped pred srečanjem z otrokom in njegovimi starši zbere osnovne 

informacije  (anamneza, pridobitev izpolnjenih vprašalnikov, pregled pridobljenih posnetkov 

in vprašanj, ki jih je potrebno zastaviti) in dodatne informacije (intervju s starši in učitelji). Na 

samem srečanju se osredotoči na opazovanje trenutnega vedenja in čustev ob interakciji otroka 

s starši ter logopedom, ob strukturiranem pogovoru ter branju. Interpretaciji pridobljenih 

podatkov ter določitvi razvojno/terapevtske stopnje razvojnega jecljanja sledi postavitev 

diagnoze ter nazadnje ponovno srečanje s pacientom in družino: svetovanje staršem, razlaga in 

načrtovanje terapije.  

Logoped tako s strani staršev pridobi informacije o njihovih opažanjih ter skrbeh, izvede 

poglobljeno anamnezo in diagnostiko otrokovega govora ter presodi, ali gre za pravo jecljanje 

(Podbrežnik, 2012). 

 Predocenjevanje in intervju s starši 

Klinik v prvi fazi prične z zbiranjem informacij, ki jih bo potreboval pri nadaljnjem 

ocenjevanju. Najpogosteje prvi stik zaskrbljenega starša z logopedom poteka preko 

telefonskega pogovora. Takrat je ključno, da logoped starše dobro posluša in skuša čim bolje 

razumeti  njihove skrbi in želje ter se dogovori za termin srečanja. Če bo do prvega srečanja 

preteklo dalj časa, staršem ponudimo nekaj usmeritev in manjših zadolžitev, kot je npr. 

vsakodnevna nekajminutna umirjena igra z otrokom (Guitar, 2014). Logoped naj pred prvim 

srečanjem staršem posreduje anamnestični vprašalnik (Silverman, 2004) ter od njih pridobi 

avdio oz. video posnetek njihove igre z otrokom ter otrokovega govora, ki razkrije otrokovo 

govorno-jezikovno okolje (Bloodstein, 1993; Guitar, 2014).  

https://www.stutteringtherapyresources.com/store/category/oases
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Pred dejanskim opazovanjem otroka stremimo k pogovoru s starši, najbolje na samem (Guitar 

in McCauley, 2010; Yairi in Seery, 2011), ko bodo lažje zaupali opažanja in strahove, ki se 

porajajo (Guitar, 2014). Reilly idr. (2009) pravijo, da je starše potrebno sprva pomiriti z 

informacijo, kako pogosto je jecljanje pri predšolskih otrocih. 

“Starše otrok, ki močno jecljajo, skrbi, ali bo njihov otrok vedno jecljal tako močno in kako mu 

lahko pomagajo. Veliko staršev meni, da so krivi za otrokovo jecljanje, kar pa ni res. 

Pomembno je, da se zavedajo, da je otrokovo jecljanje rezultat mnogih dejavnikov.” (Novšak 

Brce, 2015, str. 46) 

Tudi Vlasta Podbrežnik (2012) navaja, da je prvi obisk pri logopedu v prvem delu namenjen 

staršem otroka, pri katerem se pojavljajo nefluentnosti v govoru. Za ustrezno vključitev družine 

in razumevanje njihovih potreb mora logoped preveriti njihovo stališče glede otrokovega 

govora, saj starši omogočajo poglobljen vpogled v situacijo in so tako lahko naši največji 

zavezniki v diagnostiki in nadalje v terapiji (Wall in Myers, 1984).  

Pogovor pričnemo s seznanitvijo staršev o poteku diagnostike. Strokovnjak pred pričetkom 

opazovanja otrokovega govora ob postavljanju vprašanj odprtega tipa (Guitar, 2014) zbere in 

organizira vse pomembne informacije, kot so čas pojava, potek razvoja in trenutna pojavna 

oblika motnje, značilnosti domačega okolja, družinska anamneza, variabilnost motnje, narava 

in učinek morebitnih preteklih terapij (Yairi in Seery, 2011), motivacija, komunikacijska 

sposobnost in stil, stopnja zavedanja, oviranosti in prilagoditve, odnos starši-otrok, drugi 

okoljski vplivi, otrokove spretnosti, interesi ter lokus kontrole (Ramig in Dodge, 2010). Staršem 

ponudimo priložnost, da s svojimi besedami opišejo otrokove težave (Guitar, 2014). Wall in 

Myers (1984) pravita, da je optimalno, če starši otrokove nefuentnosti tudi imitirajo.  Reilly idr. 

(2009) opozarjajo, da so informacije o družinski zgodovini jecljanja, pridobljene s strani 

staršev, lahko pomanjkljive. Pred pojavom jecljanja je namreč o pozitivni družinski zgodovini 

jecljanja poročalo le 8,8% staršev, sodelujočih v raziskavi, ob ponovnem intervjuju po pojavu 

jecljanja pa je ta odstotek narasel na 51,%. 

Guitar (2014) za pridobitev vseh potrebnih informacij predlaga diskusijo ob sledečih postavkah: 

- Zapleti med nosečnostjo in/ali porodom (če starši poročajo o težavah, natančneje 

preverimo motoriko in kognicijo).  

- Odstopanja oz. hiter razvoj ali zaostanek otrokovega govorno-jezikovnega in 

motoričnega področja, prisotnost govorno-jezikovnih motenj pri drugih družinskih 

članih. 

- Otrokov temperament, odnosi s sorojenci ter vrstniki (presoja o vplivu nefluentnosti na 

odnose, identifikacija morebitnih pritiskov in tekmovalnosti). 

- Čas pojava otrokove nefluentnosti (morebitna povezava s spremembo oz. stresom, ki 

mu je bil otrok izpostavljen - staršem lažje svetujemo glede potrebnih sprememb).  

- Narava nefluentnosti ob pojavu, spremembe v pojavni obliki ter situacijsko variiranje 

nefluentnosti (identifikacija motečih in spodbujevalnih dejavnikov).  

- Otrokovo zavedanje lastne nefluentnosti (ali se na nefluentnost odziva, jo komentira, 

izraža frustracije ipd.) in strategije za izogibanje trenutkom nefluentnosti (ali otrok v 
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pričakovanju trenutka nefluentnosti spremeni besedo, ki jo je želel izgovoriti, ali se v 

določenih situacijah, ki jih povezuje s potencialnim pojavom trenutka nefluentnosti, 

izogiba govoru idr.)  

- Vzrok nefluentnosti, kot ga vidijo starši (pomembno prediskutirati in razložiti staršem, 

da niso krivi za pojav nefluentnosti, a lahko pomembno pripomorejo k otrokovemu 

napredku) in njihovi občutki glede otrokove  nefluentnost (skrb, krivda idr. -  nazori 

staršev lahko pomembno vplivajo na funkcioniranje otroka).  

- Načini, s katerimi starši poskušajo pomagati otroku v trenutku nefluetnosti (nasveti in 

startegije) in dosedanji pregledi, svetovanja ali terapije. 

- Potek tipičnega dneva otroka in družine (presoja o zasedenosti, hitenju, rutinah).  

Wall in Myers (1984) predlagata, naj starši skupaj z logopedom opazujejo otroka v 

komunikaciji s tretjo osebo, najbolje za enosmernim ogledalom. Svoje komentarje in opažanja 

naj prvi delijo starši, nato logoped poda svoj vidik in obrazložitev videnega. 

Intervju s starši Guitar (2014) vidi tudi kot priložnost, da se dotakne tega, kako lahko odkritost 

glede jecljanja pozitivno vpliva na zmanjševanje sramu tako otroka kot staršev.  

Vse pridobljene informacije predstavljajo izhodišče za nadaljnje ocenjevanje znakov jecljanja 

pri otroku (Wall in Myers, 1984; Yairi in Seery, 2011).  

 Ocenjevanje znakov razvojnega jecljanja 

Ocenjevanje znakov razvojnega jecljanja zajema opazovanje otrokovega funkcioniranja ob 

interakciji s starši ter ob igri oz. pogovoru z logopedom, pri čemer nivo prilagajamo otrokovi 

razvojni stopnji.  

Guitar (2014) piše, da sam ocenjevanje začne z opazovanjem interakcije staršev in otroka, ki 

jo, kadar je le mogoče, posname. Tako lahko opazuje otrokov govor, komunikacijsko vedenje 

staršev ter reakcije staršev in otroka na njegov govor. Sporočilnost komunikacije je namreč le 

ena izmed njenih funkcij: pomembno vpliva na soustvarjanje prepričanj o njih samih ter svetu, 

ki jih obdaja (Vec, 2010). Prisotnost logopeda običajno predstavlja moteči dejavnik, zato naj, 

če je to mogoče, logoped interakcijo otroka s starši opazuje skozi enostransko ogledalo. Tako 

obstaja večja verjetnost, da bo komunikacija kar se da naravna (Guitar in McCauley, 2010). 

Ocenjevanje na tem nivoju je lahko formalno ali neformalno. Skupaj s predhodno pridobljenim 

posnetkom govora in igre v domačem okolju predstavlja osnovo za načrtovanje nadaljnje 

diagnostike in priporočil za obravnavo. (Guitar, 2014).  

Interakcija logopeda z otrokom predstavlja enega najpomembnejših delov diagnostičnega 

procesa v predšolskem obdobju, saj nam pogovor z otrokom ob vzpostavitvi zaupnega odnosa 

(Yairi in Seery, 2011) omogoča pridobitev informacij o fluentnosti, njegovem zavedanju 

nefluentnosti in sprejemanju lastnega govora (Guitar, 2014) Otrok problematiko namreč 

dojema z drugega zornega kota kot njegovi starši (Howell, 2011). 

Sprva je potrebno ugotoviti, ali gre za jecljanje ali za tipično nefluentnost, ter določiti, na 

katerem nivoju klasifikacije Razvojno/terapevtskih stopenj jecljanja je otrokov govor. 
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Omenjeno preverimo tako, da preučimo vrste in pogostost pojavljanja nefluentnosti v različnih 

situacijah, otrokove odzive na lasten govor ter morebitno prisotnost dejavnikov tveganja za 

pojav jecljanja. Hkrati oceni tudi druge postavke, kot so:  

- artikulacija,  

- kvaliteta glasu (hripavost ter spremembe glasnosti in višine, ki nakazujejo napetost 

grlnih mišic),  

- sluh in 

- celostni razvoj (ali otrok ravno prehaja skozi obdobje hitrega kognitivnega razvoja, 

kakšne so njegove socialne, emocionalne, jezikovne in motorične spretnosti - 

sovpadanje šibkejše motorike in dobre jezikovne zmožnosti je pomemben indikator 

etiologije)  

ter po potrebi otroka napoti na nadaljnje preiskave k drugemu specialistu (Guitar, 2014), npr. 

psihologu, otorinolaringologu idr.  

Ramig in Dodge (2010) v proces neposrednega ocenjevanja fluetnosti govora uvrščata elemente 

primarnega kot tudi sekundarnega vedenja. Opazujemo sledeče: ponovitve, podaljševanja, 

spremembe v višini in jakosti glasu, tihe blokade, distorzije, trdi nastavek, napetost in trud, 

težave ob začetku fonacije/zračnega toka, očesni stik (zapiranje oči, mežikanje), gibe glave in 

telesa, mašila, revizije in slišne vdihe.  

Osredotočamo se tako na spontani govor kot na ponavljanje, obnovo, branje in govor pri 

stereotipnih besedilih, kot so npr. izštevanke. Vključujemo nevtralne in čustveno obarvane 

vsebine (Podbrežnik, 2012). 

Logoped mora presoditi, ali se otrok zaveda svoje nefluentnosti, kar ugotavlja ob osredotočanju 

tako na verbalne kot neverbalne znake (npr. vedenja izogibanja) (Wall in Myers, 1984). 

Logoped pripravi igrače, primerne otrokovi razvojni stopnji, ter se z njim igra, pri čemer pusti 

otroku, da vodi, sam pa komentira njegovo igro. Ne postavlja vprašanj, zgolj sproščeno 

komentira. Če v otrokovem govoru ob sproščeni igri opazi le tipične neflentnosti oz. otrok 

govori povsem fluentno, kar se ne sklada s pripovedjo staršev, logoped poveča hitrost govora, 

postavi več vprašanj oz. otrokov govor prekine. To stori z namenom, da izzove nefluentnosti – 

v izogib napačni oceni otrokovega govora zaradi njegove trenutne fluentnosti. V primeru, da se 

nefluentnosti otrok ne zaveda, logoped nadaljuje z opazovanjem govora med igro in ne odpira 

teme nefluentnosti (Guitar, 2014). Če se otrok nefluentnosti zaveda, preučuje njegove odzive 

na trenutek nefluentnosti. Tako presodi otrokovo pojmovanje lastne kontrole nad govorom v 

trenutku nefluentnosti (Wall in Myers, 1984). V nadaljevanju se logoped osredotoči na to, ali 

je otrok pripravljen spregovoriti o nefluentnosti. Z otrokom, ki ne zavrača pogovora o jecljanju, 

želi logoped v pogovoru doseči dvoje: oceniti njegovo sprejemanje lastnega govora ter mu 

zagotoviti, da mu bo s pomočjo staršev poskusil pomagati. Pri otroku, ki ne želi govoriti o 

jecljanju, se logoped posluži psevdo-jecljanja. Ob tem komentira, da ima včasih težave z 

zatikanjem ter otroka vpraša, ali jih ima tudi on, ter tako na sproščen način poskuša otroka 

spodbuditi h komunikaciji (Guitar, 2014).  



 30  
 

Tabela 7: Področja ocenjevanja znakov razvojnega jecljanja pri otrocih (Healey, 2012). 

Ocenjevanje zavedanja, 

razumevanja in znanja o 

jecljanju 

- Otrok naj identificira lastne trenutke jecljanja med branjem in 

spontanim govorom ter trenutke jecljanja pri drugi osebi.  

- Logoped preveri otrokovo poznavanje osnovnih dejstev o jecljanju. 

Ocenjevanje reakcij, 

čustev in odnosa do 

jecljanja  

- Logoped oceni nivo otrokovih negativnih reakcij na jecljanje. 

Otrok naj na lestvici nikoli, malo, včasih, veliko in vedno opredeli, 

kako pogosto ga jecljanje spravi v slabo voljo, kako pogosto je 

deležen zbadanja ipd. Na enaki lestvici naj otrok oceni tudi to, 

kako pogosto je njegovo razpoloženje (žalost, strah, zaskrbljenost, 

jeza idr.) povezano z jecljanjem. 

- Otrokov odnos do komunikacije preverimo tako, da otrok z da ali 

ne odgovarja na vprašanja, kot so npr. “Težko govorim”, “Moj 

govor mi ni všeč”, “Strah me je govoriti”, “Težko izgovorim svoje 

ime”, “Mamo in očeta skrbi moj govor” idr.  

Ocenjevanje vpliva 

govorno-jezikovnih 

sposobnosti na jecljanje 

 

 

- Logoped oceni otrokovo jezikovno zmožnost in artikulacijo. 

- Oceni vpliv jezikovne zahtevnosti na pojavnost jecljanja, pri čemer 

uporabi spekter od enostavnih do vedno bolj zahtevnih kontekstov: 

avtomatiziran govor, ponavljanje stavkov, opis slike in zaporedja 

slik, obnova zgodbe in pripoved o ozadju zgodbe). 

Ocenjevanje specifičnih 

vidikov jecljanja  

 

- Logoped pridobi podatke o tipih nefluentnosti, povprečnem številu 

enot na ponovitev, tempu in enakomernosti ponovitev, stopnji 

truda, odstotku jecljanja v spontanem govoru ter pri branju, 

trajanju tipičnega trenutka nefluentnosti in prisotnosti 

sekundarnega vedenja.   

Verbalni in neverbalni odzivi na temo nefluentnosti nudijo pomembne informacije o stopnji 

otrokovih čustev in stališč po Guitaru (2014): 

1. otrok se lastne nefluentnosti ne zaveda, 

2. otrok se lastne nefluentnosti občasno zaveda, le-ta ga ne moti pretirano, 

3. otrok se lastne nefluentnosti zaveda, kar ga frustrira,  

4. otrok se lastne nefluentnosti zelo zaveda, kar ga frustrira in povzroča strah pred 

govorom. 

Če je le mogoče, interakcijo posnamemo - tako pred obravnavo pridobljeni posnetek govora v 

domačem okolju dopolnimo z novejšo dokumentacijo. Pozorni smo, da vsak vzorec vsebuje 

vsaj 200 zlogov (Guitar, 2014; Yairi in Seery, 2011). Analiza avdio in video posnetkov ter 

transkripcija so uporabna orodja pri objektivizaciji, a se jih zaradi časovne zamudnosti v praksi 

logopedi ne poslužujejo pogosto (Kotolenko 2011). Transkripcija sicer omogoča natančno 

določitev vzorca nefluentnosti, analiza posnetkov pa je pomembna zaradi variacij nefluentnosti 

glede na časovno obdobje (Guitar, 2014). 
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 Postavitev diagnoze, seznanitev staršev in nadaljnje usmeritve 

Ob interpretaciji vseh pridobljenih podatkov logoped postavi diagnozo, pri čemer je predhodno 

izločil: 

- tipične nefluentnosti,  

- senzorne in senzomotorne deficite, ki bi lahko povzročili jecljanje,  

- stranske učinke zdravil na fluentnosti govora ter  

- Tourettov sindrom, ki povzroča tike in ponovitve (American Psychiatric Association, 

2013). 

Pomembna je tudi poglobljena diferencialna diagnostika. Nefluenten govor je ob jecljanju 

značilen tudi za brbotanje, ki se lahko pojavlja samostojno ali hkrati z jecljanjem (Bambič, b.d.) 

več nefluentnosti, značilnih za jecljanje, pa je značilnih tudi za govor otrok z ADHD (Lee, Sim, 

Lee in Choi, 2017). Logoped se mora zavedati verjetnosti, da je pri otroku, ki jeclja, morda 

prisotna tudi druga motnja. Pomemben delež otrok, ki jecljajo, ima namreč pridružene motnje 

(Blood, Ridenour Jr., Dean Qualls in Scheffer Hammer, 2003), kot so npr. artikulacijske, 

fonološke, jezikovne, glasovne in čustvene motnje ter motnje branja in pisanja (Arndt in 

Healey, 2001). Pridružene motnje so pogosteje prisotne pri dečkih kot deklicah (Blood idr., 

2003).  

Na zaključnem intervjuju logoped staršem predstavi svoje ugotovitve, priporočila in 

najprimernejši način spremljanja oz. pristop k terapiji (Guitar, 2014). Na tem mestu je ključno 

svetovanje staršem, kako ravnati glede nefluentnosti (Podbrežnik, 2012).  

1.4.2. POMEN ZAGOTAVLJANJA USTREZNE PODPORE 

OTROKOM, KI JECLJAJO: VPLIV JECLJANJA NA 

ŽIVLJENJE POSAMEZNIKA 

Predšolski otroci, ki jecljajo, potrebujejo čimprejšnjo vključitev v terapijo (Jones idr., 2005; 

Perez in Stoeckle, 2016), čeprav je v preteklosti veljalo prepričanje, da bo polaganje pozornosti 

na motnjo negativno vplivalo na otrokov govor. Nasprotno; otroci, ki s terapijo začnejo zgodaj, 

v terapiji dosegajo boljše rezultate (Finn, 2003; Kotolenko, 2011; Stuttering Foundation of 

America, b.d.a). Lincoln in Onslow (1997) kot razlog za ta fenomen navajata plastičnost 

možganov – terapija v obdobju še razvijajoče se govorno-jezikovni sposobnosti prinese boljši 

in dolgotrajnejši rezultat. Po petem letu so možnosti za uspeh vsako leto manjše (Podbrežnik, 

2012); do najstniških let verjetnost za odpravo jecljanja drastično upade (Howell, 2011), a za 

začetek terapije jecljanja nikoli ni prepozno (Podbrežnik, 2012). 

Poglobljena diagnostika in ustrezna terapija sta tako ključnega pomena za otroke, ki jecljajo. Z 

zgodnjo obravnavo zmanjšamo možnost razvoja negativnih občutkov tako pri otrocih kot pri 

njihovih starših (Guitar, 2014). Otrok lahko namreč ob negativnih čustvenih odzivih razvije 

mehanizme za izogibanje nefluentnostim, kot je npr. uporaba krajših, enostavnih stavkov in 

izogibanje govora v javnosti (American Psychiatric Association, 2013). Izogibanje 

komunikaciji v vsakdanjem življenju zaradi jecljanja negativno vpliva na posameznikovo 
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kvaliteto življenja (Craig, Blumgart in Tran, 2009; Gerlach, Totty, Subramanian in Zebrowski, 

2018; Klein in Hood, 2004), zato je pomembno, da otrokom pravočasno zagotovimo ustrezno 

podporo.  

V obdobju otroštva in mladostništva govorne motnje vplivajo na posameznikov akademski 

uspeh (Omerza, 1972; Ruben, 2000), vpliv na kvaliteto življenja ostaja prisoten tudi v odraslosti 

(Craig idr., 2009; Gerlach idr., 2018). Pri tem pomembno vlogo igrajo tako reakcije s strani 

osebe, ki jeclja, kot tudi njegovega okolja (Yaruss in Quesal, 2004). Izogibanje komunikaciji v 

vsakdanjem življenju ima namreč lahko velik vpliv na posameznikovo kvaliteto življenja. 

Raziskave so pokazale, da jecljanje negativno vpliva na kvaliteto življenja odraslih na sledečih 

postavkah: vitalnost, socialno funkcioniranje, emocionalno funkcioniranje in duševno zdravje 

(Craig idr., 2018), zato je pomembno, da s poglobljeno diagnostiko in terapijo otrokom 

pravočasno zagotovimo ustrezno podporo.  

Klein in Hood (2004) ugotavljata, da je za 40% izmed 232 v raziskavi sodelujočih 

posameznikov jecljanje negativno vplivalo na poklicno usmeritev ter zaslužek, 70% vseh 

sodelujočih pa je navedlo prepričanje, da jecljanje zmanjšuje njihovo možnost zaposlitve oz. 

poklicnega napredovanja. Longitudinalna raziskava, izvedena na vzorcu 13,564 ljudi v obdobju 

14 let, je pokazala, da odrasli, ki jecljajo, v povprečju zaslužijo manj kot odrasli, ki ne jecljajo 

(Gerlach idr., 2018). Moški, ki jecljajo, so v povprečju na letni ravni zaslužili 7.425€ manj kot 

moški, ki ne jecljajo, ženske, ki jecljajo, pa 9783€ manj od žensk, ki ne jecljajo. Večino 

razkoraka, tj. 89% v zaslužku med skupinama moških, so raziskovalci lahko pojasnili z 

različnimi karakteristikami, kot so npr. stopnja izobrazbe, delovno mesto idr., medtem ko so 

omenjene značilnosti utemeljile le 36% razlike v zaslužku obeh skupin žensk. Raziskava je 

pokazala, da v povprečju za ženske, ki jecljajo, obstaja 23,3% večja možnost, da bodo 

opravljale manj zahtevno delo, kot bi ga glede na izobrazbo lahko opravljale. K ugotovljenim 

razlikam naj bi pripomogla tudi diskriminacija zaradi govorne motnje. Retrospektivna študija 

(Craig in Calver, 1991) je pokazala, da ima terapija dolgoročno pozitiven učinek na kariero 

posameznika, ki jeclja. Čeprav so se posamezniki, ki so terapijo jecljanja uspešno zaključili, v 

večini primerov ponovno soočali s trenutki nefluentnosti, so v teh primerih uspešno ohranjali 

nadzor nad lastnim govorom. 

Raziskave so pokazale, da je odnos širše javnosti do jecljanja večinoma negativen (Boyle in 

Blood, 2015). Ugotovljene so bile razlike med državami, pri čemer v državah zahodnega sveta  

praviloma prevladuje bolj pozitiven odnos do jecljanja (St. Louis idr., 2016). V Evropskem 

prostoru so St. Louis idr. (2016) ugotovili, da je odnos do jecljanja izmed sodelujočih držav 

najbolj negativen pri prebivalcih Italije, najbolj pozitiven pa na Švedskem in Norveškem.  

Logoped naj zato za zmanjševanje negativnih posledic stigmatizacije v terapijo vključuje tudi 

razvijanje samozagovorništva (Gerlach idr., 2018). 

V današnjem času je zaradi sprememb življenjskega sloga ter narave delovnih mest, ki 

zahtevajo veliko verbalne komunikacije, vedno več potrebe po terapiji jecljanja (Podbrežnik, 

2012).  
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Za celovit vpogled v fluentnost govora predšolskega otroka so ključne informacije, ki jih 

strokovnjaku posredujejo starši predšolskih otrok (Guitar, 1985). Cilj diagnostičnega intervjuja 

s starši oz. skrbniki predšolskega otroka je seznanitev s širokim spektrom dejavnikov, ki lahko 

vplivajo na otrokov govor za oblikovanje posebnega načrta logopedske obravnave. Choca in 

Van Denburg (1996) navajata, da je zadnje mogoče le ob ustrezni oceni stanja, zbiranju in 

obdelavi relevantnih informacij, aplikaciji testov ter organizaciji in integraciji ugotovljenega, 

kar strokovnjaka vodi do poglobljenega razumevanja težave.  

Zaradi delovanja članic Sekcije za motnje fluentnosti Društva logopedov Slovenije se tudi 

poznavanje področja motenj fluentnosti v našem prostoru vedno bolj krepi, a je kljub temu 

dostopnih malo raziskav in strokovne literature domačih avtorjev. Posledično se logopedinje in 

logopedi, ki delujejo na tem področju, spoprijemajo s pomanjkanjem ustreznega diagnostičnega 

materiala. Pri delu se opirajo na tuje diagnostične vprašalnike ter lastno znanje in izkušnje, 

pridobljene med izobraževanjem oz. delom. Rezultati magistrskega dela bodo omogočili 

podrobnejši vpogled v področje jecljanja in njegovih znakov, ki se pojavijo v predšolskem 

obdobju. Oblikovan vprašalnik pa bo v pomoč slovenskim strokovnjakom – logopedinjam in 

logopedom, ki delujejo na področju jecljanja, pri izvedbi diagnostičnega procesa.  

2.2. CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
Cilj magistrskega dela je: 

1. Oblikovati vprašalnik za ocenjevanje znakov jecljanja, ki se pojavijo v predšolskem 

obdobju. 

2. Oblikovani vprašalnik preizkusiti s štirimi predšolskimi otroki, pri katerih se kažejo 

nefluentnosti v govoru. 

Ob tem sta zastavljeni raziskovalni vprašanji: 

1. Kateri znaki jecljanja in zavedanja jecljanja so prisotni pri predšolskih otrocih, zajetih 

v vzorec? 

2. Kakšno je zdravstveno stanje, družinska dinamika in osebnostne značilnosti 

predšolskih otrok, zajetih v vzorec? 

2.3. METODOLOGIJA 
Raziskava je kvalitativne narave, uporabljena je bila kavzalna neeksperimentalna metoda 

(vprašalnik).  

2.3.1. VZOREC 

Raziskava je bila izvedena na manjšem namenskem vzorcu. Vključeni so bili štirje predšolski 

otroci, trije dečki in ena deklica, katerih starši so zaradi zaskrbljenosti glede fluentnosti govora 
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svojega otroka poiskali pomoč logopeda. Ob tem velja izpostaviti, da otroci v času 

izpolnjevanja vprašalnika še niso bili vključeni v terapijo jecljanja.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo otroke označili sledeče: Deček 1, Deček 2, Deček 3 

in Deklica. 

2.3.2. OPIS INSTRUMENTARIJA 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen vprašalnik, oblikovan na podlagi analize strokovne 

literature ter pogovora s slovenskimi strokovnjaki na področju jecljanja. Vprašalnik je razdeljen 

na štiri vsebinske sklope: »anamneza in splošni zdravstveni status«, »družinska dinamika«, 

»jecljanje in spremljajoče vedenje« ter »otrokova osebnost in zavedanje jecljanja«. Vprašalnik 

je ob prvem obisku logopeda izpolnil eden od staršev oz. skrbnik otroka, pri katerem se kažejo 

nefluentnosti v govoru. 

2.3.3. POSTOPEK ZBIRANJA, ANALIZE IN VREDNOTENJA 

PODATKOV 

Na podlagi analize strokovne literature ter pogovora s strokovnjaki na področju jecljanja je bil 

pripravljen predlog vprašalnika za ocenjevanje znakov jecljanja, namenjen diagnostičnemu 

intervjuju s starši predšolskih otrok. Vprašalnik je bil v naslednjem koraku posredovan v 

pregled logopedinjam, članicam Sekcije za motnje fluentnosti Društva logopedov Slovenije. 

Ob upoštevanju opažanj strokovnjakinj je bil predlog vprašalnika dopolnjen ter dokončno 

oblikovan. Sledila je uporaba vprašalnika v praksi, ko so vprašalnik izpolnili starši otrok, 

vključenih v raziskavo. Tako so bile pridobljene pomembne informacije o otroku, njegovi 

družini ter znakih jecljanja, ki jih starši opažajo pri otroku. Pridobljene informacije so bile 

kvalitativno analizirane z vidika spoznanj obstoječe tuje in domače strokovne literature. 
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Deček 1 

Prvi deček je bil v času prvega logopedskega pregleda star 4 leta in 4 mesece. Živi z obema 

staršema in bratom dvojčkom. Obiskuje vrtec, kamor se rad vrača. Mama posebnosti med 

nosečnostjo, porodom in/ali zgodnjim razvojem otroka ne navaja. Samostojno je sedel pri 7. 

mesecih, pričel s plazenjem mesec kasneje in shodil v 15. mesecu starosti. Razvojnih mejnikov 

glede prve besede in pojava dvobesednega stavka mama ne navaja. Članom razširjene družine, 

prijateljem in neznancem je dečkov govor večinoma razumljiv, članom ožje družine (starši in 

sorojenci) ter vzgojiteljem pa povsem razumljiv. Za komunikacijo deček najpogosteje uporablja 

eno do dve besedi, pogosto pa večbesedne povedi, fraze in geste. Na področju socialnih 

spretnosti odstopanj ne opažajo. Mama pri dečku pogosto opaža komunikativnost, občutljivost, 

zaupanje vase in frustracije ob neuspehu. Redko se izraža nepozornost, hiperaktivnost, 

prekomerna sramežljivost, perfekcionizem in močni strahovi. Dečkova mama se je na lestvici 

zaskrbljenosti glede otrokovega govora, pri čemer 1 predstavlja najmanjšo, 4 pa največjo 

zaskrbljenost, umestila na vrednost 2. Jecljanje se je pojavilo tudi pri dečkovem bratu dvojčku, 

pri katerem jecljanje do dne izpolnjevanja vprašalnika ni izzvenelo. 

Jecljanje se je pojavilo v starosti 3 let in 10 mesecev, prvi so nefluentnosti opazili starši. V času 

pojava jecljanja se družina ni soočala z opaznejšimi spremembami. Opažajo ponovitve in 

podaljševanja glasov, spremembe višine glasu med govorom ter napetost v mišicah čeljusti. Na 

štiristopenjski lestvici, pri čemer 1 predstavlja najmanj, 4 pa najbolj pogosto oz. izrazito, 

pogostost jecljanja ob prvem pojavu mama ocenjuje z vrednostjo 3, izrazitost pa z vrednostjo 

2. Od pojava jecljanja se izrazitost nefluentnosti ni spremenila. Nefluentnosti so prisotne pri 

komunikaciji tako z družinskimi člani kot tudi z vrstniki ter neznanci. Poslabšanja fluentnosti 

govora ob komunikaciji z določenimi osebami ne opažajo. Deček se lastnega jecljanja zaveda 

- staršem je omenil, da ima težave z govorom (“Glej mami, kako zdaj govorim”) ter si v 

trenutkih jecljanja včasih skuša pomagati tako, da  zapoje prvi glas v besedi. Nefluentnosti ne 

vplivajo na dečkovo vključevanje v aktivnosti, kot so pogovor, igra, nastopanje in 

vzpostavljanje novih stikov. Dečkovi vrstniki jecljanja ne opažajo, zbadanja ni deležen. Do 

lastnega govora ne kaže negativnih nagnjenj. V trenutkih jecljanja starši ne opozarjajo na 

jecljanje in dečku ne dajejo nasvetov, temveč nemoteno nadaljujejo s komunikacijo. 
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Tabela 8: Družinska dinamika (Deček 1) 

Glede družinske dinamike mama navaja, da za družino: 

Drži - Dnevi v večjem delu potekajo po ustaljeni rutini. 

- Vsaj nekajkrat tedensko si vzamemo čas za skupno sproščeno, mirno igro 

in pogovor. 

Bolj drži kot 

ne drži 

- Kot družina smo časovno precej zasedeni. 

- Pogosto se nam mudi. 

- Tedenske aktivnosti razporejamo sproti, glede na časovne zmožnosti. 

- Otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) pogosto 

priganjamo, naj pohiti. 

- Otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan. 

Bolj ne drži 

kot drži 

- Komunikacija med družinskimi člani poteka hitro. 

- Družinski člani si med pogovori pogosto skačemo v besedo. 

Deček 2 

Drugi deček je bil v času prvega logopedskega pregleda star 2 leti in 8 mesecev. Živi z obema 

staršema. Vrtec rad obiskuje. Deček je bil ob rojstvu hipoton, drugih posebnosti v poteku 

nosečnosti, poroda in/ali zgodnjega razvoja otroka mama ne navaja. Plazil se je pri 8 mesecih 

starosti, samostojno sedel v 10. mesecu ter shodil v 15. mesecu. Prva beseda se je pojavila ob 

dopolnjenem prvem letu, dvobesedni stavek pri dveh letih starosti. Prijateljem in neznancem je 

dečkov govor redko razumljiv, članom ožje in razširjene družine ter vzgojiteljem pa pogosto 

razumljiv. Deček se v komunikaciji vedno poslužuje gest in ene ali dveh besed, pogosto 

večbesednih povedi in redko fraz. Mama ocenjuje, da dečkove socialne spretnosti ne odstopajo 

od sovrstnikovih. Deček je občutljiv, pogosto izraža močne strahove in zaupanje vase. Redko 

je nepozoren, komunikativen, prekomerno sramežljiv, izraža frustracije ob neuspehu. 

Nepozornost, frustracije ob neuspehu, prekomerna sramežljivost in komunikativnost pri dečku 

redko opažajo. Nikoli niso zaznali perfekcionizma ali hiperaktivnosti.  Dečkova mama se je na 

lestvici zaskrbljenosti glede otrokovega govora umestila na vrednost 2, pri čemer 1 predstavlja 

najmanjšo, 4 pa največjo zaskrbljenost. Jecljanje je prisotno tudi pri bratrancu dečkovega očeta. 

Jecljanje se je pojavilo v starosti 2 let in 3 mesecev, v obdobju vpisa v vrtec. Na štiristopenjski 

lestvici, pri čemer 1 predstavlja najmanj, 4 pa najbolj pogosto oz. izrazito, ob pojavu jecljanja 

njegovo pogostost mama ocenjuje z vrednostjo 3, izrazitost pa z vrednostjo 2. Prvi so 

nefluentnosti opazili starši. Opažajo ponovitve fraz, celih besed, zlogov in glasov, 

podaljševanje glasov, blokade in izogibanje besedam, pri katerih se nefluentnosti pogosteje 

pojavijo. Ob jecljanju z izjemo izogibanja besedam ni prisotnih sekundarnih vedenj. 

Nefluentnosti so prisotne pri komunikaciji tako z družinskimi člani kot tudi z vrstniki ter 

neznanci. Poslabšanja fluentnosti govora ob komunikaciji z določenimi osebami ne opažajo. 

Mama navaja, da dečkova fluentnost variira – ciklična obdobja bolj in manj fluentnega govora.  

Otrok staršem svojih težav z govorom sam ni nikoli omenil, v trenutkih jecljanja pa si pomaga 

tako, da izbere drugo besedo. Nefluentnosti ne vplivajo na dečkovo vključevanje v aktivnosti, 

kot so pogovor, igra, nastopanje in vzpostavljanje novih stikov. Do lastnega govora ne kaže 

negativnih nagnjenj, njegovi vrstniki jecljanja ne opažajo, zbadanja ni deležen. V trenutkih 
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jecljanja starši dečku pomagajo pri izbiri besed (“Ali si mogoče mislil...”). Pri branju pravljic 

so pozorni na hitrost, skušajo brati počasneje.  

Tabela 9: Družinska dinamika (Deček 2) 

Glede družinske dinamike mama navaja, da za družino: 

Drži - Vsaj nekajkrat tedensko si vzamemo čas za skupno sproščeno, mirno igro 

in pogovor. 

Bolj drži kot 

ne drži 

- Dnevi v večjem delu potekajo po ustaljeni rutini. 

- Komunikacija med družinskimi člani poteka hitro. 

- Otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) pogosto 

priganjamo, naj pohiti. 

- Otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan.  

- Družinski člani si med pogovori pogosto skačemo v besedo. 

Bolj ne drži 

kot drži 

- Kot družina smo časovno precej zasedeni. 

- Pogosto se nam mudi. 

- Tedenske aktivnosti razporejamo sproti, glede na časovne zmožnosti. 

Deklica 1 

Edina deklica je bila v času prvega logopedskega pregleda stara 4 leta in 8 mesecev. Živi z 

obema staršema, mlajšim bratom in babico. Rada obiskuje vrtec. V poteku nosečnosti, poroda 

in/ali zgodnjega razvoja ni bilo posebnosti. Mama navaja, da je deklica samostojno sedela pri 

6 mesecih starosti, shodila pri 18 mesecih, prvo besedo spregovorila pri enem letu ter dve besedi 

povezala v dvobesedni stavek pri dveh letih starosti. Mama ocenjuje, da je dekličin govor tudi 

neznancem povsem razumljiv. V komunikaciji vedno uporablja večbesedne povedi, fraze in 

eno do dve besedi, redko geste. Pri tem so vedno opazni močni strahovi in sramežljivost, 

pogosto komunikativnost, redko hiperaktivnost, nepozornost, zaupanje vase in perfekcionizem, 

nikoli občutljivosti ali frustracije ob neuspehu. Dekličine jezikovne spretnosti po poročanju 

mame ne odstopajo od jezikovnih spretnosti vrstnikov, na področju socialnih spretnosti pa 

opažajo odklon - deklica glede na vrstnike težje vzpostavi stik, je zadržana, v vrtcu jo je sram. 

V novem okolju ne želi govoriti. Ima težave s spanjem, veliko se prebuja. Na lestvici 

zaskrbljenosti glede otrokovega govora se je mama umestila na vrednost 3, pri čemer 1 

predstavlja najmanjšo, 4 pa največjo zaskrbljenost. Jecljata tudi dekličin oče in bratranec. 

Jecljanje se je pojavilo v starosti 4 let, prvi so nefluentnosti opazili starši. Na štiristopenjski 

lestvici, pri čemer 1 predstavlja najmanj, 4 pa najbolj pogosto oz. izrazito, pogostost in izrazitost 

jecljanja ob pojavu mama ocenjuje z vrednostjo 2. Ob smrti dedka 5 mesecev po pojavu 

jecljanja je prišlo do opaznega poslabšanja fluentnosti govora. Nefluentnosti se kažejo v 

ponovitvah zlogov in glasov ter blokadah. Deklica se v trenutku jecljanja izogiba očesnemu 

kontaktu s sogovornikom. Nefluentnosti so prisotne pri komunikaciji z družinskimi člani, 

vrstniki ter neznanci. Poslabšanja fluentnosti govora ob komunikaciji z določenimi osebami ne 

opažajo. Deklica se lastnega jecljanja zaveda - staršem je omenila, da ima težave z govorom ter 

prosila mamo, naj pove namesto nje. Zaradi nefluentnosti se izogiba nastopanju ter pogovorom 

pred več poslušalci, kot je npr. jutranji krog v vrtcu. Mama v trenutku jecljanja hčerki svetuje, 

naj se umiri in lepo pove. Vedenja, s katerim bi si deklica sama poskušala pomagati v trenutku 



 38  
 

jecljanja, ne opažajo, prav tako ne izraža negativnih nagnjenj do lastnega govora. Vrstniki 

jecljanja ne opažajo, zbadanja deklica ni deležna.  

Tabela 10: Družinska dinamika (Deklica 1) 

Glede družinske dinamike mama navaja, da za družino: 

Drži - Kot družina smo časovno precej zasedeni. 

Bolj drži kot 

ne drži 

- Komunikacija med družinskimi člani poteka hitro. 

- Pogosto se nam mudi. 

- Tedenske aktivnosti razporejamo sproti, glede na časovne zmožnosti. 

- Otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) pogosto 

priganjamo, naj pohiti. 

- Družinski člani si med pogovori pogosto skačemo v besedo. 

Bolj ne drži 

kot drži 

- Dnevi v večjem delu potekajo po ustaljeni rutini. 

- Vsaj nekajkrat tedensko si vzamemo čas za skupno sproščeno, mirno igro in 

pogovor.  

- Otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan.  

Deček 3 

Tretji deček je bil v času prvega logopedskega pregleda star 5 let in 5 mesecev. Živi z obema 

staršema ter babico in dedkom. Hodi v vrtec, kamor se rad vrača. Med nosečnostjo se je pri 

mami pojavil gestacijski diabetes. Deček je bil ob rojstvu hipoton, pri treh letih je prebolel 

visoko vročino. Plazil se je pri 6 mesecih starosti, samostojno sedel v 8. mesecu ter shodil ob 

letu. Prva beseda se je pojavila v 8. mesecu, dvobesedni stavek pri 15 mesecih starosti. Mama 

ocenjuje, da je dečkov govor povsem razumljiv vsem, tudi neznancem. Deček se v komunikaciji 

poslužuje gest, in ene ali dveh besed, večbesednih povedi in fraz. Mama ocenjuje, da dečkove 

socialne spretnosti ne odstopajo od sovrstnikov. Pogosto se pojavljajo nepozornost, prekomerna 

sramežljivost, zaupanje vase, komunikativnost, perfekcionizem in občutljivost, redko 

hiperaktivnost, frustracije ob neuspehu in močni strahovi. Dečkova mama se je na lestvici 

zaskrbljenosti glede otrokovega govora umestila na vrednost 2, pri čemer 1 predstavlja 

najmanjšo, 4 pa največjo zaskrbljenost. 

Jecljanje se je pojavilo v starosti 3 let, prvi so ga zaznali starši. Ob pojavu je bilo zelo pogosto 

prisotno in zelo izrazito, od takrat je izrazitost jecljanja upadla. Nefluentnosti se kažejo kot 

ponovitve glasov in zlogov, blokade ter sprememba višine glasu med govorom, čemur se 

pridružujejo obrazne grimase, premiki glave, napetost v mišicah čeljusti in izogibanje 

očesnemu kontaktu v trenutku jecljanja. Nefluentnosti so prisotne pri komunikaciji tako z 

družinskimi člani kot tudi z vrstniki ter neznanci. Poslabšanja fluentnosti govora ob 

komunikaciji z določenimi osebami ne opažajo. Jecljata tudi dečkova oče in babica. Jecljanja 

se deček zaveda, staršem je sam povedal, da se mu zatika. Negativnih nagnjenj do lastnega 

govora po oceni mame sicer ne kaže, vendar pa nefluentnosti vplivajo na vključevanje v 

pogovore pred več poslušalci, nastopanje in vzpostavljanje novih stikov. Otrokovi vrstniki 

jecljanje opažajo, deležen je zbadanja oz. posmehovanja na ta račun. V trenutkih jecljanja starši 

dečka ne popravljajo, temveč počakajo, da sam pove do konca. Povedo mu, da ga besede hecajo, 

da skačejo in da to ni nič hudega. 
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Tabela 11: Družinska dinamika (Deček 3) 

Glede družinske dinamike mama navaja, da za družino: 

Drži - Tedenske aktivnosti razporejamo sproti, glede na časovne zmožnosti. 

- Otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) pogosto 

priganjamo, naj pohiti. 

Bolj drži kot 

ne drži 

- Kot družina smo časovno precej zasedeni.  

- Dnevi v večjem delu potekajo po ustaljeni rutini. 

- Komunikacija med družinskimi člani poteka hitro. 

- Vsaj nekajkrat tedensko si vzamemo čas za skupno sproščeno, mirno igro 

in pogovor.  

- Otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan.  

- Družinski člani si med pogovori pogosto skačemo v besedo. 

Bolj ne drži 

kot drži 

- Pogosto se nam mudi. 

 

3.1. SINTEZA UGOTOVITEV 
- ANAMNEZA IN SPLOŠNI ZDRAVSTVENI STATUS 

Anamnestični podatki zajemajo informacije o poteku nosečnosti, poroda in otrokovega 

zgodnjega razvoja, tj. doseganju razvojnih mejnikov, prisotnosti določenih bolezni oz. stanj, 

otrokovih jezikovnih in socialnih spretnostih, razumljivosti govora, komunikacijskih sredstvih 

in družinski zgodovini jecljanja.  

Ena izmed mam je imela v času nosečnosti diagnosticiran gestacijski diabetes, drugih 

posebnosti glede poteka nosečnosti in poroda mame otrok, zajetih v vzorec, ne navajajo. Pri 

dveh dečkih je bila ugotovljena hipotonija, eden izmed njiju je v starosti 3 let prebolel visoko 

vročino.  

Prvi in drugi deček sta s plazenjem začela v 8. mesecu starosti, tretji deček v 6. mesecu, deklica 

pa je fazo plazenja preskočila. Prvi deček je samostojno sedel pri 7 mesecih in shodil pri 15 

mesecih. Mejnikov pojava prve besede in dvobesednega stavka mama ni navedla. Drugi deček 

je samostojno sedel pri 10 mesecih, shodil prav tako pri 15 mesecih, prvo besedo spregovoril 

ob letu starosti ter dvobesedni stavek pri dveh letih. Deklica, ki se ni plazila, je shodila nekoliko 

kasneje – pri letu in pol. Samostojno je sedela že v starosti 6 mesecev ter tako kot drugi deček 

prvo besedo spregovorila ob letu starosti in dvobesedni stavek pri dveh letih. Tretji deček je 

samostojno sedel pri 8 mesecih, shodil ob dopolnjenem 1. letu, prvo besedo spregovoril v 8. 

mesecu in dvobesedni stavek v 15. mesecu.  

Pri postavki ustreznosti jezikovnega razvoja so tri izmed štirih mam navedle, da jezikovne 

spretnosti otroka odstopajo od njegovih vrstnikov zaradi jecljanja. Tu ugotavljamo 

problematiko razločevanja med govornimi ter jezikovnimi motnjami – jecljanje je namreč 

govorna motnja. Odstopanja na področju socialnih spretnosti je navedla mama deklice, ki je po 

njeni oceni pretirano zadržana (v vrtcu jo je sram, težje vzpostavi kontakt). Govor dveh starejših 

otrok je vedno razumljiv vsem komunikacijskim partnerjem. Govor prvega dečka je vedno 

razumljiv ožjim družinskim članom in vzgojiteljem, pogosto članom razširjene družine, 

prijateljem in neznancem. Govor drugega, nekoliko mlajšega dečka je pogosto razumljiv 
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članom ožje družine, vzgojiteljem in prijateljem, redko neznancem in članom razširjene 

družine.  Mame so navedle, da vsi otroci za komuniciranje vedno uporabljajo eno do dve besedi, 

najstarejši deček tudi večbesedne povedi, fraze in geste. Prvi deček pogosto uporablja tudi 

večbesedne povedi, fraze in geste. Deklica se vedno poslužuje še večbesednih povedi ter fraz, 

redko gest. Najmlajši deček pričakovano najpogosteje uporablja geste, večbesedne povedi 

pogosto ter fraze redko.  

Guitar (2014) navaja, da sta vsaj 2/3 vpliva na pojav jecljanja povezani z gensko osnovo. Vsi 

otroci, vključeni v vzorec, imajo pozitivno družinsko zgodovino jecljanja. Ugotovitve 

sovpadajo s spoznanji strokovnjakov (Ambrose, Yairi in Cox, 1996; American Psychiatric 

Association, 2013; Frigerio-Domingues in Drayna, 2017; Guitar, 2014; Mansson, 2000; Perez 

in Stoeckle, 2016; Yairi idr., 1996) o dedni komponenti jecljanja.  

V treh primerih lahko govorimo o persistentnem jecljanju, saj pri sorodnikih jecljanje vztraja 

tudi v odrasli dobi, medtem ko je brat dvojček prvega dečka star šele 4 leta in 4 mesece. V vseh 

primerih je vsaj eden izmed sorodnikov, ki jecljajo, moškega spola: pri prvem dečku brat 

dvojček, pri drugem dečku očetov bratranec, pri deklici oče in bratranec ter pri tretjem dečku 

oče in babica. N. Ambrose idr. (1993) navajajo, da je jecljanje najpogosteje prisotno pri bratih 

(26,1%) in očetih (23,2%) oseb, ki jecljajo. Frigerio-Domingues in Drayna (2017) ter 

Dworzynski idr. (2007) poročajo, da je ujemanje izraženosti jecljanja pogostejše pri enojajčnih 

kot dvojajčnih dvojčkih.  
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Tabela 12: Sinteza ugotovitev – anamneza in splošni zdravstveni status 

 Deček 1 Deček 2 Deklica 1 Deček 3 

Posebnosti v poteku 

nosečnosti, poroda in 

zgodnjega razvoja 

/ Hipotonija / Gestacijski 

diabetes, 

hipotonija 

Čas dosega razvojnih 

mejnikov (v mesecih) 

a) Plazenje 

b) Samostojno sedenje 

c) Hoja 

d) Prva beseda  

e) Dvobesedni stavek 

 

 

a) 8  

b) 7   

c) 15 

d)  / 

e) / 

 

 

a) 8  

b) 10  

c) 15  

d) 12 

e) 24 

 

 

a) / 

b) 6  

c) 18  

d) 12 

e) 24 

 

 

a) 6 

b) 8 

c) 12  

d) 8 

e) 15 

Presoja staršev, ali otrokove 

jezikovne sposobnosti 

odstopajo od jezikovnih 

sposobnosti vrstnikov 

Da – jecljanje. Da – jecljanje. Ne.  Da – jecljanje. 

Presoja staršev, ali otrokove 

socialne sposobnosti 

odstopajo od socialnih 

sposobnosti vrstnikov 

Ne. Ne. Da, zadržanost, v 

vrtcu jo je sram, 

težje vzpostavi 

kontakt. 

Ne. 

Razumljivost otrokovega 

govora (1 nikoli, 2 redko, 3 

pogosto in 4 vedno): 

a) Članom ožje družine 

b) Članom razširjene 

družine 

c) Prijateljem 

d) Vzgojiteljem 

e) Neznancem 

 

 

a) 4 

b) 3 

c) 3 

d) 4 

e) 3 

a) 34 

b) 3 

 

 

a) 3 

b) 3 

c) 2 

d) 3 

e) 2 

 

 

 

a) 4 

b) 4 

c) 4 

d) 4 

e) 4 

 

 

a) 4 

b) 4 

c) 4 

d) 4 

e) 4 

Otrok za komunikacijo 

uporablja sledeče (1 nikoli, 2 

redko, 3 pogosto in 4 vedno): 

a) Večbesedne povedi 

b) Fraze 

c) Ena do dve besedi 

d) Geste 

 

 

 

 

a) 3 

b) 3 

c) 4 

d) 3 

 

 

 

 

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 4 

 

 

 

 

a) 4 

b) 4 

c) 4 

d) 2 

 

 

 

 

a) 4 

b) 4 

c) 4 

d) 4 

Družinska zgodovina jecljanja Pozitivna (brat 

dvojček), 

sorodnikovo 

jecljanje (še) 

ni izzvenelo 

Pozitivna (očetov 

bratranec), 

sorodnikovo 

jecljanje ni 

izzvenelo 

Pozitivna (oče in 

bratranec), 

sorodnikovo 

jecljanje ni 

izzvenelo 

Pozitivna (oče in 

babica), 

sorodnikovo 

jecljanje ni 

izzvenelo 

 

- DRUŽINSKA DINAMIKA 

Ker okolje lahko pomembno vpliva na razvojno pot jecljanja (Guitar, 2014; Ramig in Dodge, 

2010), je potrebno preučiti tudi dinamiko in navade družine otroka, pri katerem se pojavljajo 

nefluentnosti. Ramig in Dodge (2010) med negativne okoljske dejavnike uvrščata hiter tempo 

govora, hitro menjavanje aktivnosti, napetosti in nesoglasja med družinskimi člani, 

prenatrpanost otrokovega urnika, nerealna pričakovanja do otrokovih dosežkov, kritične odzive 

na otrokov govor in hrano, ki povzroči vedenjske spremembe pri bolj občutljivih otrocih. 
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Vsi štirje otroci živijo z obema staršema in so vključeni v vrtec, ki ga radi obiskujejo. Prvi deček 

in deklica imata sorojence; deček brata dvojčka, deklica mlajšega brata. Gospodinjstvo dveh 

otrok sestavljajo tudi stari starši; pri deklici babica, pri tretjem dečku babica in dedek.  

Prvi deček dosega najvišjo vrednost (4) pri postavkah ustaljene dnevne rutine in času za skupno 

sproščeno, mirno igro in pogovor. Nižje vrednosti (2) dosega pri hitri komunikaciji med 

družinskimi člani ter medsebojnem skakanju v besedo. Drugi deček dosega najvišjo vrednost 

(4) pri času za skupno sproščeno, mirno igro in pogovor, nižje vrednosti (2) pa pri časovni 

zasedenosti družine, pogostem hitenju ter sprotnem razporejanju tedenskih aktivnosti. Pri 

deklici opažamo nekatere manj ugodne pogoje za spodbujanje fluentnosti govora – najvišjo 

vrednost (4) dosega pri postavkah časovne zasedenosti družine, nižje vrednosti (2) pa pri 

ustaljeni dnevni rutini, otrokovi seznanjenosti s potekom dneva ter času za skupno sproščeno, 

mirno igro in pogovor. Tretji deček dosega najvišjo vrednost (4) pri sprotnem razporejanju 

tedenskih aktivnost in priganjanju pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti, nižjo vrednost (2) pa 

pri pogostem hitenju.  

V času, ki ustreza prvemu pojavu jecljanja, je drugi deček začel obiskovati vrtec. Ob smrti 

dedka se je fluentnost govora deklice poslabšala. Mansson (2000) poroča, da se je kar 50% 

otrok v času pojava jecljanja soočalo s specifičnimi stresnimi situacijami. 

Mame so kot najpogostejše nasvete, ki se jih starši poslužujejo v trenutkih jecljanja, navedle: 

»Ne dajemo nasvetov, pač pa normalno komuniciramo naprej in otroka ne opozarjamo na 

jecljanje.«, »Pomagam pri izbiri besed (ali si mogoče mislil to ali to),  trudimo se brati pravljice 

bolj počasi.«, »Umiri se, lepo povej.« in »Ga ne popravljamo,  počakamo, da sam pove do 

konca. Povemo, da ga besede hecajo, da skačejo in da ni nič hudega«. Tri izmed štirih mam so 

se na lestvici zaskrbljenosti glede otrokovega govora (1 predstavlja najmanjšo, 4 pa največjo 

zaskrbljenost) umestile na vrednost 2. Mama deklice, katere jecljanje se je ob smrti dedka 

opazno poslabšalo, pa na vrednost 3.  
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Tabela 13: Sinteza ugotovitev – družinska dinamika 

 Deček 1 Deček 2 Deklica 1 Deček 3 

Osebe, ki sestavljajo gospodinjstvo, v 

katerem živi otrok 

Mama, oče, 

brat dvojček in 

deček 

Mama, oče in 

deček 

Mama, oče, 

mlajši brat, 

babica in 

deklica 

Mama, oče, 

babica in 

dedek 

Otrok živi z: Obema 

staršema 

Obema 

staršema 

Obema 

staršema 

Obema 

staršema 

Vključenost v vrtec in odnos Rad obiskuje 

vrtec 

Rad obiskuje 

vrtec 

Rada obiskuje 

vrtec 

Rad obiskuje 

vrtec 

Za družino velja (1: ne drži, 2 bolj ne 

drži kot drži, 3 bolj drži kot ne drži, 4 

drži): 

a) Kot družina smo časovno 

precej zasedeni. 

b) Dnevi v večjem delu potekajo 

po ustaljeni rutini. 

c) Komunikacija med družinskimi 

člani poteka hitro. 

d) Pogosto se nam mudi. 

e) Tedenske aktivnosti 

razporejamo sproti, glede na 

časovne zmožnosti. 

f) Vsaj nekajkrat tedensko si 

vzamemo čas za skupno 

sproščeno, mirno igro in 

pogovor. 

g) Otroka pri izvedbi 

vsakodnevnih aktivnosti (npr. 

oblačenje) pogosto 

priganjamo, naj pohiti. 

h) Družinski člani si med 

pogovori pogosto skačemo v 

besedo. 

i) Otrok v večini primerov ve, 

kako bo potekal dan. 

 

 

 

a) 3 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

e) 3 

f) 4 

g) 3 

h) 2 

i) 3 

 

 

 

a) 2 

b) 3 

c) 3 

d) 2 

e) 2 

f) 4 

g) 3 

h) 3 

i) 3 

 

 

 

a) 4 

b) 2 

c) 3 

d) 3 

e) 3 

f) 2 

g) 3 

h) 3 

i) 2 

 

 

 

a) 3 

b) 3 

c) 3 

d) 2 

e) 4 

f) 3 

g) 4 

h) 3 

i) 3 

Pomembnejše spremembe, ki časovno 

sovpadajo s prvim pojavom jecljanja 

/ Vpis v vrtec Smrt dedka 

povzročila 

poslabšanje 

jecljanja 

/ 

Najpogostejši nasveti, ki se jih starši 

poslužujejo v trenutkih jecljanja 

»Ne dajemo 

nasvetov, pač 

pa normalno 

komuniciramo 

naprej in 

otroka ne 

opozarjamo na 

jecljanje.« 

»Pomagam pri 

izbiri besed (ali 

si mogoče 

mislil to ali to),  

trudimo se 

brati pravljice 

bolj počasi.« 

»Umiri se, lepo 

povej.« 

»Ga ne 

popravljamo,  

počakamo, da 

sam pove do 

konca. 

Povemo, da 

ga besede 

hecajo, da 

skačejo in da 

ni nič 

hudega.« 

Stopnja zaskrbljenosti staršev glede 

otrokovega govora (1 predstavlja 

najmanjšo, 4 pa največjo zaskrbljenost) 

2 2 3 2 
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- JECLJANJE IN SPREMLJAJOČE VEDENJE 

Glede govorno-jezikovnih težav mame navajajo sledeče: »Podaljševanje prvega glasu«, 

»Otrok ima obdobja, ko več jeclja in obdobja, ko jeclja manj«, »Glasove vleče in ponavlja, 

»Glasove vleče in ponavlja, v novem okolju ne želi govoriti« ter »Jecljanje«.  

Oblika nefluentnosti, ki se pojavlja pri vseh otrocih, je ponavljanje glasov. Po ugotovitvah 

stroke (American Psychiatric Association, 2013; Yaruss, LaSalle in Conture, 1998) je ta oblika 

nefluentnosti najpogosteje prisotna pri otrocih, pri katerih se je jecljanje pojavilo pred kratkim, 

z vztrajanjem jecljanja pa je v govoru prisotnih vedno manj počasnih, sproščenih ponovitev in 

vedno več sekundarnega vedenja. Pri prvem dečku je med prvim pojavom jecljanja in 

izpolnjevanjem vprašalnika minilo 6 mesecev, pri drugem dečku 5 mesecev, pri deklici 8 

mesecev in pri tretjem dečku 2 leti in 5 mesecev. Pri prvem dečku opažajo ponovitve glasov, 

podaljševanje glasov in spremembo višine glasu med govorom. Mama drugega dečka poroča o 

ponovitvah fraz, celih besed, zlogov in glasov, podaljševanju glasov, blokadah in izogibanju 

besedam. Pri deklici se kot nefluentnost izražajo ponovitve zlogov, glasov in blokade, pri 

tretjem dečku pa so v govoru prisotne ponovitve zlogov in glasov, blokade in  sprememba višine 

glasu med govorom. Pri treh izmed štirih otrok se ob ponovitvah glasov torej pojavljajo še 

blokade, pri dveh sprememba višine glasu med govorom, podaljševanje glasov in ponovitve 

zlogov, pri enem pa ponovitve fraz, izogibanje besedam ter ponovitve celih besed. O pretirani 

rabi mašil ne poročajo pri nobenem izmed otrok.  Deklica se ob nefluentnostih izogiba 

očesnemu kontaktu, prvi deček izraža napetosti v mišicah čeljusti, tretji deček obrazne grimase, 

premike glave, napetost v mišicah čeljusti in izogibanje očesnemu kontaktu. Največ 

sekundarnega vedenja je opaženega pri najstarejšem dečku ter najmanj pri najmlajšem, kar 

sovpada s spoznanji strokovne literature (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). 

Tabela 14: Sinteza ugotovitev – sekundarno vedenje glede na starost in čas od prvega pojava 

jecljanja 

 Starost Čas od prvega pojava jecljanja Prisotno sekundarno vedenje 

Deček 2 2 leti in 

8 mesecev 

5 mesecev - izogibanje besedam 

Deček 1 4 leta in 

4 mesece 

6 mesecev - napetosti v mišicah čeljusti 

Deklica 4 leta in 

8 mesecev 

8 mesecev - izogibanje očesnemu kontaktu 

Deček 3 5 let in 

5 mesecev 

2 leti in  

5 mesecev 

- obrazne grimase, 

- premike glave, 

- napetost v mišicah čeljusti 

- izogibanje očesnemu kontaktu 

Ob prvem pojavu jecljanja je bil prvi deček star 3 leta in 10 mesecev, drugi deček 2 leti in 3 

mesece, deklica 4 leta ter tretji deček 3 leta, kar sovpada z dognanji mednarodnih študij 

strokovnjakov (Apel, 2000; Craig idr., 2002; Guitar, 2014; Guitar in Conture, 2013; Mansson, 

2000; Yairi in Ambrose, 2013) področja motenj fluentnosti. Pri vseh otrocih so jecljanje prvi 

opazili starši. Mama dečka 3 poroča, da je na lestvici vrednosti od 1 do 4 (1 najmanj pogosto 

oz. izrazito in 4 najbolj pogosto oz. izrazito) pogostost in izrazitost jecljanjanja ustrezala 

vrednosti 4. Dekličina mama je obe postavki označila z vrednostjo 2, mami dečka 2 in dečka 3 

pa pogostost z vrednostjo 3 in izrazitost z vrednostjo 2. Izrazitost jecljanja je pri prvem dečku 

ostala nespremenjena, pri drugem dečku variira glede na bolj oz. manj fluentna obdobja, pri 
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deklici je narasla ob smrti dedka ter pri tretjem dečku upadla. Razvojna pot jecljanja od prvega 

pojava pa do danes je tako pri vsakem otroku drugačna, kar potrjuje konsenz (Bloodstein in 

Bernstein Ratner, 2008), da pri jecljanju ne moremo govoriti o univerzalnem razvoju motnje, 

saj je le-ta individualen in odvisen od številnih faktorjev. V vseh primerih starši poročajo, da 

se jecljanje pojavlja ne glede na komunikacijskega partnerja – tako pri pogovoru z družinskimi 

člani in vrstniki kot neznanci. Vpliva določenega sogovornika na pogostejše pojavljanje 

jecljanja ne opažajo pri nobenem izmed v vzorec zajetih otrok. Jecljanje opažajo le vrstniki 

nastarejšega dečka, ki je edini posledično tudi deležen zbadanja oz. posmehovanja.  

Tabela 15: Sinteza ugotovitev – jecljanje in spremljajoče vedenje 

 Deček 1 Deček 2 Deklica 1 Deček 3 

Opažanja staršev glede otrokovih 

govorno-jezikovnih težav 

»Podaljševanje 

prvega glasu« 

»Otrok ima 

obdobja, ko več 

jeclja in obdobja, 

ko jeclja manj.« 

»Glasove vleče 

in ponavlja, v 

novem okolju 

ne želi govoriti« 

»Jecljanje« 

Starost ob prvem pojavu jecljanja 3 leta in 10 

mesecev 

2 leti in 3 mesece 4 leta 3 leta 

Jecljanje so prvi opazili … Starši Starši Starši Starši 

Jecljanje ob prvem pojavu glede 

na: 

a) Pogostost  

b) Izrazitost 

(1 najmanj pogosto oz. izrazito in 

4 najbolj pogosto oz. izrazito) 

 

 

a) 3 

b) 2 

 

 

a) 3 

b) 2 

 

 

a) 2 

b) 2 

 

 

a) 4 

b) 4 

Od pojava je izrazitost jecljanja Ostala 

nespremenjena 

Variiabilna glede 

na obdobje 

Narasla (ob 

smrti dedka) 

Upadla 

Jecljanje se pojavi, ko otrok 

komunicira z 

Družinskimi 

člani, vrstniki in 

neznanci 

Družinskimi člani, 

vrstniki in 

neznanci 

Družinskimi 

člani, vrstniki in 

neznanci 

Družinskimi 

člani, vrstniki in 

neznanci 

Ali se jecljanje pogosteje pojavi, 

ko otrok komunicira z določeno 

osebo? 

/ / / / 

V otrokovem govoru so trenutno 

prisotna sledeča odstopanja 

fluentnosti: 

ponovitve 

glasov, 

podaljševanje 

glasov in 

sprememba 

višine glasu 

med govorom 

 

ponovitve fraz, 

ponovitve celih 

besed, ponovitve 

zlogov, ponovitve 

glasov, 

podaljševanje 

glasov, blokade 

in izogibanje 

besedam 

ponovitve 

zlogov, 

ponovitve 

glasov in 

blokade 

 

ponovitve 

zlogov, 

ponovitve 

glasov, blokade 

in  sprememba 

višine glasu 

med govorom 

 

V trenutkih jecljanja so trenutno 

prisotna sledeča vedenja:  

napetost v 

mišicah čeljusti 

/ izogibanje 

očesnemu 

kontaktu 

 

obrazne 

grimase, 

premiki glave, 

napetost v 

mišicah čeljusti 

in izogibanje 

očesnemu 

kontaktu 

Ali otrokovi vrstniki opažajo 

jecljanje? 

Ne Ne  Ne  Da 

Ali je otrok zaradi jecljanja 

deležen zbadanja/posmehovanja? 

Ne  Ne  Ne Da  
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- OTROKOVA OSEBNOST IN ZAVEDANJE JECLJANJA 

Pri prvem dečku starši pogosto opažajo frustracije ob neuspehu, zaupanje vase, 

komunikativnost in občutljivost. Redko se v vedenju izraža hiperaktivnost, nepozornost, močni 

strahovi, prekomerna sramežljivost in perfekcionizem. Pri drugem dečku mama izpostavlja 

občutljivost, ki je pri dečku vedno prisotna. Pogosto se izražajo močni strahovi in zaupanje 

vase, redko nepozornost, frustracije ob neuspehu, prekomerna sramežljivost in 

komunikativnost. Perfekcionizma in hiperaktivnosti ne opažajo. V vedenju deklice mama 

vedno opaža močne strahove in prekomerno sramežljivost, pogosto komunikativnost, redko 

hiperaktivnost, nepozornost, zaupanje vase in perfekcionizem. Frustracij ob neuspehu in 

občutljivosti deklica ne izraža. Tretji deček je pogosto nepozoren, prekomerno sramežljiv, 

komunikativen, perfekcionist, občutljiv in izraža zaupanje vase. Redko se pri njem izraža 

hiperaktivnost, frustracije ob neuspehu ter močni strahovi.  

Na področju osebnostnih značilnosti otrok, ki jecljajo, je bilo izvedenih veliko študij, ki pa so 

ponudile nekonsistentne ugotovitve (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). Medtem ko 

nekateri avtorji zagovarjajo stališče, da osebnostne značilnosti otrok, ki jecljajo, odstopajo od 

osebnostnih značilnost njihovih fluentnih vrstnikov (Anderson idr, 2003; Choi idr., 2014; 

Guitar, 2014; Novšak Brce, 2015; Yairi in Seery, 2011), drugi avtorji (Bloodstein in Bernstein 

Ratner, 2008; Reilly idr., 2009; Johnson in Karrass, 2017; Kefalianos, 2015; Kefalianos idr., 

2014) ugotavljajo, da predšolski otroci, ki jecljajo, na tem področju ne odstopajo od svojih 

vrstnikov. 

Govor in mišljenje sta pomembno povezani področji (Omerza, 1972). Logoped mora ob 

osredotočanju tako na verbalne kot neverbalne znake presoditi, ali se otrok zaveda svoje 

nefluentnosti (Wall in Myers, 1984) ter kakšnih stategij za izogibanje trenutkom nefluentnosti 

se poslužuje (Guitar, 2014), saj izogibanje komunikaciji v vsakdanjem življenju zaradi jecljanja 

negativno vpliva na posameznikovo kvaliteto življenja (Craig, Blumgart in Tran, 2009; Gerlach 

idr., 2018; Klein in Hood, 2004).  

Trije izmed otrok, tj. vsi razen najmlajšega dečka, so staršem že omenili težave z lastnim 

govorom. Povedali so: »Glej mami, kako zdaj govorim«, »Ti povej« in »Zatika se mi«. Prvi 

deček si včasih pomaga tako, da včasih zapoje prvi glas, drugi (najmlajši) deček pa izbere drugo 

besedo. Deklica in tretji deček se v trenutkih nefluentnosti ne poslužujeta strategij za 

samopomoč. Nihče izmed otrok ne kaže negativnih nagnjenj do lastnega govora, vendar pa se 

pri deklici in najstarejšem dečku zavedanje jecljanja kaže pri participaciji v aktivnostih – 

deklica se izogiba pogovorom pred več poslušalci, kot je npr. jutranji krog v vrtcu) ter 

nastopanju, deček pa ob slednjih aktivnostih še vzpostavljanju novih stikov oz. prijateljstev.  
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Tabela 16: Sinteza ugotovitev – otrokova osebnost in zavedanje jecljanja 

 Deček 1 Deček 2 Deklica 1 Deček 3 

Izražanje vedenj glede na pogostost (1 

nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno) 

a) Hiperaktivnost 

b) Nepozornost 

c) Frustracije ob neuspehu 

d) Močni strahovi 

e) Prekomerna sramežljivost 

f) Zaupanje vase 

g) Komunikativnost 

h) Perfekcionizem 

i) Občutljivost 

 

 

a) 2 

b) 2 

c) 3 

d) 2 

e) 2 

f) 3 

g) 3 

h) 2 

i) 3 

 

 

a) 1 

b) 2 

c) 2 

d) 3 

e) 2 

f) 3 

g) 2 

h) 1 

i) 4 

 

 

 

a) 2 

b) 2 

c) 1 

d) 4 

e) 4 

f) 2 

g) 3 

h) 2 

i) 1 

 

 

a) 2 

b) 3 

c) 2 

d) 2 

e) 3 

f) 3 

g) 3 

h) 3 

i) 3 

Ali je otrok  

kdaj sam omenil, da ima težave z 

govorom?  

Da: »glej 

mami, kako 

zdaj govorim« 

Ne Da: »ti 

povej« 

Da: »zatika 

se mi« 

Ali si otrok sam skuša pomagati, ko se 

pojavi jecljanje?  

Da, včasih 

zapoje prvi 

glas.  

Da, izbere 

drugo besedo. 

Ne Ne 

Zaradi težav s fluentnostjo se otrok izogiba  / / pogovorom 

pred več 

poslušalci 

(npr. jutranji 

krog v vrtcu), 

nastopanju 

pogovorom 

pred več 

poslušalci 

(npr. jutranji 

krog v vrtcu), 

nastopanju, 

vzpostavljanju 

novih stikov, 

prijateljstev 

Ali otrok do lastnega govora kaže 

negativna nagnjenja? 

Ne Ne Ne Ne 

 

3.2. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kateri znaki jecljanja in zavedanja jecljanja so prisotni pri predšolskih otrocih, zajetih 

v vzorec? 

Vsem otrokom je skupna prisotnost ponovitev glasov. Ta oblika nefluentnosti je najpogosteje 

prisotna pri otrocih, pri katerih se je jecljanje pojavilo pred kratkim (American Psychiatric 

Association, 2013; Yaruss, LaSalle in Conture, 1998), čeprav strokovnjaki ugotavljajo, da 

izraženost temeljnih vedenj variira od posameznika do posameznika (Guitar, 2014) ter situacije, 

ki ji je izpostavljen (American Psychiatric Association, 2013). Pri prvem dečku opažajo še 

podaljševanje glasov in spremembo višine glasu med govorom. Mama drugega dečka poroča o 

ponovitvah fraz, celih besed in zlogov, podaljševanju glasov, blokadah in izogibanju besedam. 

Pri deklici se kot nefluentnost izražajo ponovitve zlogov in blokade, pri tretjem dečku pa so v 

govoru prisotne ponovitve zlogov, blokade in  sprememba višine glasu med govorom. Pretirane 

rabe mašil ne izpostavljajo.  

Zaključujemo, da se trije izmed štirih otrok lastnega jecljanja gotovo zavedajo. Vsi otroci razen 

najmlajšega dečka so namreč staršem omenili, da imajo težave z govorom.  
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Pri najstarejšem dečku mama poroča, da so v trenutkih jecljanja prisotne obrazne grimase, 

premiki glave, napetost v mišicah čeljusti in izogibanje očesnemu kontaktu. Zaradi lastnega 

govora je deležen tudi zbadanja oz. posmehovanja vrstnikov, izogiba se pogovorom pred več 

poslušalci, nastopanju in vzpostavljanju novih stikov oz. prijateljstev. Deklica se zaradi 

nefluentnosti izogiba očesnemu kontaktu, pogovorom pred več poslušalci in nastopanju.  Pri 

prvem dečku se pojavljajo napetosti v mišicah čeljusti, pri najmlajšem dečku opažajo, da v 

trenutkih nefluentnosti uporabi drugo besedo.  

Ugotavljamo, da je največ sekundarnega vedenja tako opaženega pri najstarejšem dečku,  ki se 

izmed vseh štirih otrok najdlje sooča z nefluentnostmi v govoru, najmanj pa pri najmlajšem, 

kar sovpada s spoznanji tuje literature. Kot navaja Guitar (2014), se sekundarna vedenja 

sčasoma krepijo, prehajajo v navado in posledično izgubljajo svojo primarno funkcijo (Guitar, 

2014). Zato se posameznik poslužuje vedno novih strategij, pri čemer predhodne ostajajo 

prisotne, sekundarno vedenje postaja vedno bolj opazno (Bloodstein in Bernstein Ratner, 2008). 

Po poročanju mam otroci sicer ne izražajo negativnih nagnjenj do lastnega govora. 

2. Kakšno je zdravstveno stanje, družinska dinamika in osebnostne značilnosti 

predšolskih otrok, zajetih v vzorec? 

Pri zdravstvenem stanju in anamnezi otrok ne opažamo večjih odstopanj. Pri dveh dečkih je 

bila ugotovljena hipotonija, eden izmed njiju je v starosti 3 let prebolel visoko vročino.  Druge 

indikacije morebitnih nevroloških vzrokov jecljana (Guitar, 2014), kot so npr. poškodbe glave, 

niso prisotne. Vse mame poročajo o  pozitivni družinski zgodovini jecljanja in v vseh primerih 

je vsaj eden od sorodnikov, ki jecljajo, moškega spola (pri prvem dečku brat dvojček, pri 

drugem dečku očetov bratranec, pri deklici oče in bratranec ter pri tretjem dečku oče in babica). 

O persistentnem jecljanju lahko govorimo v treh izmed štirih primerov. Pozitivna družinska 

zgodovina jecljanja vseh otrok potrjuje izsledke tujih raziskav, ki nakazujejo genetsko 

komponento razvojnega jecljanja (Dworzynski, 2011; Guitar, 2014; Yairi in Ambrose, 2013; 

Yairi idr., 1996).  

Drugi in tretji deček sta edinca, prvi deček ima brata dvojčka, deklica pa mlajšega brata. Prvi 

deček živi z obema staršema in bratom dvojčkom, drugi deček z obema staršema, deklica z 

obema staršema, mlajšim bratom in babico ter tretji deček z obema staršema, babico in dedkom. 

Vsi otroci, so vključeni v vrtec, ki ga radi obiskujejo. Jecljanje se je pri drugem dečku pojavilo 

v času, ko je začel obiskovati vrtec ter se pri deklici poslabšalo ob smrti dedka. Pri prvem in 

tretjem dečku starši ne poročajo o večjih spremembah ali stresnih dogodkih, ki bi časovno 

ustrezali prvemu pojavu jecljanja. Starši vseh otrok navajajo, da za družino drži oz. bolj drži 

kot ne drži, da otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) pogosto priganjajo, 

naj pohiti. Za družine vseh dečkov drži oz. bolj drži kot ne drži, da dnevi v večjem delu potekajo 

po ustaljeni rutini, da si vsaj nekajkrat tedensko vzamejo čas za skupno sproščeno, mirno igro 

in pogovor ter da otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan. Za družine prvega dečka, 

deklice in tretjega dečka drži oz. bolj drži kot ne drži, da so kot družina časovno precej zasedeni 

ter da si tedenske aktivnosti razporejajo sproti, glede na časovne zmožnosti. Starši drugega in 

tretjega dečka ter deklice poročajo, da za družino drži oz. bolj drži kot ne drži, da komunikacija 

med družinskimi člani poteka hitro ter da si družinski člani med pogovori pogosto skačejo v 

besedo. 

Starši vseh treh dečkov kot pogosto oz. vedno prisotno izpostavljajo dve lastnosti; zaupanje 

vase in občutljivost. Pri treh izmed štirih otrok, tj. pri prvem in tretjem dečku ter pri deklici, 
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starši navajajo njihovo komunikativnost. Pri drugem dečku in deklici so opazni močni strahovi, 

pri tretjem dečku in deklici prekomerna sramežljivost. V vseh primerih starši hiperaktivno 

vedenje opažajo redko oz. nikoli. Kot opozarjata Bloodstein in Bernstein Ratner (2008), 

dosedanje preučevanje osebnostnih značilnosti otrok, ki jecljajo, ni privedlo do konsenza 

strokovne literature.  
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4. SKLEP 

“Jecljanje je težka naloga za vse, ki pridejo z njim v stik.” (Kozma Ahačič v Podbrežnik, 2012, 

str. 5) 

Razvojno jecljanje je nevrorazvojna motnja, ki se pojavi v otroštvu (American Psychiatric 

Association, 2013) in jo je v zgodnjem obdobju pogosto težko razmejiti od tipičnih 

nefluentnosti (Guitar in Conture, 2013). V Sloveniji delo logopedinj in logopedov, ki delujejo 

na področju motenj fluentnosti, otežuje pomanjkanje ustreznih diagnostičnih instrumentarijev. 

V magistrskem delu smo tako želeli oblikovati vprašalnik, ki bi strokovnjakom koristil v 

procesu diagnostike jecljanja pri predšolskih otrocih.  

V vzorec so bili vključeni 4 predšolski otroci, pri katerih so starši zaradi zaskrbljenosti glede 

fluentnosti govora poiskali pomoč logopeda na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana ali na 

Centru za sluh in govor Maribor, vendar še niso vključeni v terapijo jecljanja. Vprašalnik so 

starši izpolnili ob prvem logopedskem pregledu. Izmed 4 otrok so bili v vzorcu zajeti 3 dečki 

in 1 deklica, kar glede na zastopanost spolov v zgodnjem obdobju jecljanja ustreza ugotovitvam 

strokovne literature.  

Zaključujemo, da vprašalnik omogoča pridobivanje ključnih podatkov o fluentnosti govora 

predšolskih otrok in posledično razumevanje narave motnje in težav, s katerimi se soočajo 

predšolski otroci in njihove družine. Podatke o fluentnosti govora otrok so posredovale njihove 

mame, kar odpira možnost subjektivnih zaznav, vendar Yairi in N. Ambrose (2005, v Novšak 

Brce, 2015) poročata, da so starši pri presoji, ali otrok jeclja, običajno zanesljivi. Pri vseh izmed 

4 otrok, vključenih v vzorec, so jecljanje prvi opazili prav starši. Na področju splošne 

ozaveščenosti o jecljanju opažamo, da starši manj uspešno razlikujejo govorne in jezikovne 

motnje; 3 izmed 4 mam so jecljanje opredelile kot težavo na področju jezikovnih spretnosti.  

Ugotovili smo, da imajo vsi v vzorec vključeni predšolski otroci pozitivno družinsko zgodovino 

jecljanja, pri čemer je vedno omenjen predstavnik moškega spola. O zavedanju svojega 

jecljanja so spregovorili trije izmed štirih predšolskih otrok, pri čemer je izvzet le najmlajši 

deček, star 2 leti in 8 mesecev. Največ sekundarnega vedenja je opaženega pri najstarejšem 

dečku ter najmanj pri najmlajšem, kar sicer sovpada s spoznanji strokovne literature, a zaradi 

majhnosti vzorca ugotovitve ne moremo posploševati. Podobno pri družinski dinamiki ni 

mogoče poročati o zanesljivih ugotovitvah in morebitnem sovpadanju s spoznanji strokovne 

literature.  

Omejitev raziskave predstavlja majhnost vzorca. Za vključitev otroka v raziskavo sta morala 

biti izpolnjena dva kriterija, tj. ustrezna starost (predšolski otrok) in čas podajanja informacij 

(prvi pregled pri logopedu). S prvim kriterijem smo se želeli omejiti zgolj na predšolsko 

obdobje, medtem ko je bil namen drugega kriterija izključevanje vpliva terapije na pridobljene 

podatke. Posledično številnih otrok, ki so že vključeni v terapijo jecljanja na Centru za sluh in 

govor oz. na Zavodu za gluhe in naglušne, v raziskavo nismo mogli zajeti v vzorec. V času 

raziskave so bili v omenjenih ustanovah opravljeni štirje prvi pregledi predšolskih otrok, katerih 

starši so zaradi zaskrbljenosti glede fluentnosti govora otroka poiskali pomoč logopeda ter na 

prvem pregledu ustrezno izpolnili vprašalnike. Končni vzorec tako predstavljajo štirje 

predšolski otroci, pri katerih se kažejo nefluentnosti v govoru. V magistrskem delu pridobljenih 

odgovorov zaradi majhnosti vzorca ni mogoče posploševati oz. statistično obdelovati. Za 
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pridobivanje statističnih podatkov ter oblikovanje zanesljivih ugotovitev bi vprašalnik moralo 

izpolniti mnogo več staršev predšolskih otrok, ki še niso vključeni v terapijo, kar je glede na 

specifičnost populacije velik časovni zalogaj. V prihodnosti bi bilo raziskavo mogoče izvesti v 

daljšem časovnem intervalu, posledično vanjo vključiti večji vzorec ter pridobiti statistične 

podatke o znakih jecljanja in zavedanja jecljanja, zdravstvenem stanju, družinski dinamiki in 

osebnostnih značilnosti otrok, zajetih v vzorec. Zanimivo bi bilo raziskati strukturo in 

funkcioniranje možganov otrok, ki jecljajo, ter morebitne nevrološke spremembe (Guitar, 2014) 

tekom terapije jecljanja. Smotrno bi bilo tudi natančneje preučiti ozaveščenost staršev o 

jecljanju, saj so rezultati raziskave pokazali, da so trije izmed štirih staršev jecljanje opredelili 

kot jezikovno motnjo.  

Magistrsko delo v teoretičnem uvodu nudi pregled spoznanj s področja jecljanja, usmerjen v 

predšolsko obdobje. V empiričnem delu oblikovan diagnostični vprašalnik, namenjen začetni 

diagnostiki predšolskih otrok, ki jecljajo, pa bo na voljo slovenskim strokovnjakom – 

logopedinjam in logopedom, ki delujejo na področju jecljanja. Ob tem se, glede na potrebe 

logopedske stroke v Sloveniji, odpira možnost, da bi vprašalnik, morda tudi s kakšnimi 

dopolnitvami, lahko uporabljali vsi logopedi, ki se ukvarjajo s predšolskimi otroci, ki jecljajo, 

po celotni Sloveniji. 
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6. PRILOGE 

6.1. PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

Spoštovani, 

Sem Eva Polančec, absolventka študijskega programa logopedija in surdopedagogika 

Pedagoške Fakultete Univerze v Ljubljani.  

V svojem magistrskem delu se osredotočam na diagnostiko jecljanja pri predšolskih otrocih 

med 3. in 5. letom starosti. S tem namenom sem oblikovala Vprašalnik za starše o fluentnosti 

govora predšolskega otroka. Namenjen je pridobivanju anamnestičnih podatkov o otroku, pri 

katerem se pojavljajo nefluentnosti v govoru.  

Z izpolnitvijo vprašalnika mi boste omogočili izvedbo raziskave o jecljanju v predšolskem 

obdobju, za kar se vam že vnaprej zahvaljujem.  

Vsem sodelujočim je zagotovljena anonimnost, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni zgolj 

v študijske namene.   

6.2. SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV 

Spodaj podpisani/a  __________________________________, starš/skrbnik otroka 

____________________________________, dovoljujem, da se podatki, pridobljeni z 

Vprašalnikom za starše o fluentnosti govora predšolskega otroka, vključijo v raziskavo, 

izvedeno v sklopu magistrskega dela z naslovom Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih 

otrocih avtorice Eve Polančec.  

 

Datum: _________________                              Podpis: ______________________ 
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6.3. VPRAŠALNIK ZA STARŠE O FLUENTNOSTI 

GOVORA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Vprašalnik je namenjen pridobivanju podatkov o fluentnosti govora predšolskega otroka. 

Razdeljen je na sledeče enote:  

1. Anamneza in splošni zdravstveni status 

2. Družinska dinamika 

3. Jecljanje in spremljajoče vedenje 

4. Otrokova osebnost in zavedanje jecljanja 

Vprašalnik izpolni starš oz. skrbnik otroka. 

__________________________________________________________________________________ 

OSNOVNI PODATKI 

Ime in priimek otroka: _____________________________ 

Spol:     M        Ž  

Rojstni datum otroka: _____________________________ 

Datum izpolnjevanja vprašalnika: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ANAMNEZA IN SPLOŠNI ZDRAVSTVENI STATUS 

 

1. Ali so bile med nosečnostjo, porodom in/ali zgodnjim razvojem otroka opažene  

posebnosti?  

 

DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vaša opažanja. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Navedite, kdaj je otrok dosegel sledeče razvojne mejnike: 

 

RAZVOJNI MEJNIK STAROST, V KATERI JE BIL DOSEŽEN 

Plazenje  

Samostojno sedenje  

Hoja  

Prva beseda  

Dvobesedni stavek  

 

3. Označite, če je (bila) pri otroku prisotna katera izmed bolezni/stanj: 

BOLEZEN / 

STANJE 

PRISOTNOST 

BOLEZNI/STANJA 

STAROST 

OTROKA 

Pogosti glavoboli DA                                          NE  

Visoka vročina DA                                          NE  

Astma DA                                          NE  

Epileptični napadi DA                                          NE  

Poškodba glave * DA                                          NE  

Pretres možganov DA                                          NE  

Razvojne motnje * DA                                          NE  

 

a) Če ste pri postavki Poškodba glave odgovorili pritrdilno, prosim  pojasnite. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Če ste pri postavki Razvojne motnje odgovorili pritrdilno, prosim  pojasnite. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Ali menite, da otrokove jezikovne sposobnosti odstopajo od jezikovnih sposobnosti 

sovrstnikov?  

 

DA         NE 
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Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vaša opažanja. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da otrokove socialne spretnosti odstopajo od socialnih spretnosti 

sovrstnikov?  

 

DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vaša opažanja. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ocenite, v kolikšni meri je otrokov govor razumljiv navedeni populaciji, pri čemer je 1 

nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno. 

Populacija Razumljivost otrokovega 

govora 

Članom ožje družine (starši, sorojenci) 1            2            3            4 

Članom razširjene družine (stari starši, tete...) 1            2            3            4 

Prijateljem 1            2            3            4 

Vzgojiteljem  1            2            3            4 

Neznancem (npr. trgovcem) 1            2            3            4 

 

7. Označite, kako pogosto za komunikacijo (npr. izražanje želja, zahtev) otrok uporablja 

sledeče načine, pri čemer je 1 nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno. 

 

Komunikacijsko sredstvo Pogostost uporabe 

Daljši stavki 1            2            3            4 

Fraze 1            2            3            4 

Ena do dve besedi 1            2            3            4 

Geste 1            2            3            4 
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8. Ali se je jecljanje pojavilo pri katerem izmed otrokovih družinskih članov?  

 

DA       NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno: 

- Navedite, v kakšnem sorodstvenem razmerju z otrokom je oseba, pri kateri se 

je jecljanje pojavilo: Oseba je otrokov/a_______________________. 

- Izberite ustrezno trditev: 

a) Pri sorodniku se je jecljanje v otroštvu pojavilo, a je izzvenelo. 

b) Sorodnikovo jecljanje ni izzvenelo.  

DRUŽINSKA DINAMIKA 

 

1. Katere osebe sestavljajo gospodinjstvo, v katerem živi otrok? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Če ima otrok sorojence, navedite njihov spol in starost.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Otrok živi: 

a) Z obema staršema 

b) V enostarševski družini 

c) V ločeni družini – večji del časa pri enem, manjši del časa pri drugem staršu (npr. 

med tednom pri enem, ob vikendih pri drugem staršu) 

d) V ločeni družini – izmenično pri enem in drugem staršu (npr. en teden pri enem, 

drug teden pri drugem staršu) 

 

4. Ali otrok obiskuje vrtec?             DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, ali otrok vrtec rad obiskuje:         DA         NE 
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5. Za vsako trditev označite, koliko je resnična, pri čemer je 1 ne drži, 2 bolj ne drži kot 

drži, 3 bolj drži kot ne drži in 4 drži. 

6.  

Trditev Resničnost trditve 

Kot družina smo časovno precej zasedeni. 1            2            3            4 

Dnevi v večjem delu potekajo po ustaljeni rutini. 1            2            3            4 

Komunikacija med družinskimi člani poteka hitro.  1            2            3            4 

Pogosto se nam mudi. 1            2            3            4 

Tedenske aktivnosti razporejamo sproti, glede na časovne 

zmožnosti.  

1            2            3            4 

Vsaj nekajkrat tedensko si vzamemo čas za skupno 

sproščeno, mirno igro in pogovor.  

1            2            3            4 

Otroka pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti (npr. oblačenje) 

pogosto priganjamo, naj pohiti. 

1            2            3            4 

Družinski člani si med pogovori pogosto skačemo v besedo.  1            2            3            4 

Otrok v večini primerov ve, kako bo potekal dan.  1            2            3            4 

 

7. Če se je v času, ki ustreza prvemu pojavu jecljanja, družina soočala s pomembnimi 

spremembami, kot so rojstvo sorojenca, vpis v vrtec, selitev idr., jih navedite. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Navedite tri najpogostejše nasvete, s katerimi poskušate pomagati otroku v trenutkih 

jecljanja: 

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 

 

9. Kako zaskrbljeni ste glede otrokovega govora? Označite ustrezno, pri čemer 1 

predstavlja najmanjšo, 4 pa največjo zaskrbljenost.  

 

1            2            3            4 
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JECLJANJE IN SPREMLJAJOČE VEDENJE 

 

1. Kakšne težave na področju govora in jezika opažate pri otroku? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. V kateri starosti otroka je bilo jecljanje prvič opaženo? 

______ let, _______ mesecev. 

 

3. Kdo je jecljanje prvi opazil? 

a) Starši 

b) Sorojenci 

c) Člani razširjene družine (stari starši, teta/stric...) 

d) Vzgojitelj/vzgojiteljica 

e) Drugi: ____________________________________________ 

 

4. Kako bi opredelili jecljanje, ko se je prvič pojavilo, glede na pogostost in izrazitost, pri 

čemer je 1 najmanj pogosto oz. izrazito in 4 najbolj pogosto oz. izrazito. 

Pogostost 1            2            3            4 

Izrazitost 1            2            3            4 

 

5. Od pojava jecljanja se je izrazitost jecljanja: 

a) Povečala 

b) Zmanjšala 

c) Ni spremenila 

Če je od pojava jecljanja prišlo do sprememb v tekočnosti otrokovega govora, jih 

opišite: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Jecljanje se pojavlja, ko otrok komunicira z: 

 

Družinskimi člani DA            NE 

Vrstniki DA            NE 

Neznanci DA            NE 

 

7. Ali se jecljanje pogosteje in/ali v bolj izraziti obliki pojavlja v interakciji z določeno 

osebo oz. osebami? 

a) Da, jecljanje se pogosteje pojavi, ko otrok komunicira s/z __________________. 

b) Ne 

 

8. Označite, katera odstopanja v tekočnosti govora so trenutno prisotna v otrokovem 

govoru: 

Odstopanje v fluentnosti govora Prisotnost 

Ponovitve fraz: ponovitev vsaj dveh besed, ki sestavljata sporočilo. 

Primer: Jutri bom... Jutri bom poklical babico. 

DA     NE 

Ponovitve celih besed 

Primer: Mama mama je doma. 

DA     NE 

Ponovitve zlogov: ponovitev dela besede 

Primer: Ma Ma Mama 

DA     NE 

Ponovitve glasov:  

Primer: A A A Ana 

DA     NE 

Podaljševanje glasov: 

Primer: Ana sssspi. 

DA     NE 

Blokade: Nehoteno zatikanje, ki zaustavi tok zraka oz. glasu, 

pogosto tudi premik artikulatorjev in tako onemogoča govor. 

DA     NE 

Izogibanje besedam, pri katerih se pogosteje pojavlja jecljanje DA     NE 

Mašila: pretirana uporaba mašil med govorom DA     NE 

Sprememba višine glasu med govorom DA     NE 
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9. Označite, ali v trenutku jecljanja pri otroku opažate katera izmed spodaj navedenih 

vedenj: 

 

Vedenje med govorom, ki opazno odstopa od tipičnega Prisotnost 

Pretirano mežikanje DA            NE 

Obrazne grimase DA            NE 

Premiki glave DA            NE 

Premiki čeljusti DA            NE 

Izplazenje jezika DA            NE 

Stiskanje ustnic DA            NE 

Napetost v mišicah čeljusti DA            NE 

Izogibanje očesnemu kontaktu DA            NE 

 

10. Ali otrokovi vrstniki opažajo jecljanje?  

 

DA         NE 

 

11. Ali je otrok zaradi jecljanja deležen zbadanja?  

 

DA         NE 

 

OTROKOVA OSEBNOST IN ZAVEDANJE JECLJANJA 

1. Označite, kako pogosto se pri otroku izraža sledeče vedenje, pri čemer je 1 nikoli, 2 

redko, 3 pogosto in 4 vedno. 

Vedenje oz. lastnost Pogostost 

Hiperaktivnost 1            2            3            4 

Nepozornost 1            2            3            4 

Frustracije ob neuspehu 1            2            3            4 

Močni strahovi 1            2            3            4 

Prekomerna sramežljivost 1            2            3            4 

Zaupanje vase 1            2            3            4 
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Komunikativnost 1            2            3            4 

Perfekcionizem 1            2            3            4 

Občutljivost 1            2            3            4 

 

2. Ali je otrok kdaj sam omenil, da ima težave z govorom?  

 

DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, opišite, kaj je povedal. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ali si otrok sam skuša pomagati, ko se pojavi jecljanje?  

 

DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vaša opažanja. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Navedite, ali se otrok zaradi težav s tekočnostjo izogiba sledečim aktivnostim: 

 

Aktivnost Izogibanje aktivnosti 

Pogovorom v družinskem krogu DA            NE 

Pogovorom pred več poslušalci (npr. jutranji krog v 

vrtcu) 

DA            NE 

Igri s prijatelji DA            NE 

Nastopanju DA            NE 

Vzpostavljanje novih stikov, prijateljstev DA            NE 
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5. Ali otrok do lastnega govora kaže negativna nagnjenja? 

 

DA         NE 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vaša opažanja. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


