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POVZETEK 

 

Cilj diplomske naloge je pregled stanja artikulacije in lateralnosti ter morebitne povezanosti 

med njima pri 5-6 letnikih, eno leto pred vstopom v devetletno osnovno šolo.  

 

Diplomska naloga zajema statistično obdelavo podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo 

tripozicijskega testa za oceno artikulacije (D. Vuletić, 1997). Test ocenjuje stanje artikulacije 

in stranskost pri posamezni testirani osebi. Čeprav test ni standariziran, je dobro diagnostično 

sredstvo pri logopedskem pregledu. S pregledom stranskosti so se pridobili podatki, na osnovi 

katerih smo analizirali vpliv stranskosti na pravilno artikulacijo glasov. 

 

S pomočjo ustrezne metodologije se ugotavljajo zveze med posameznimi spremenljivkami. V 

raziskavo je bilo zajetih osemdeset otrok iz različnih ljubljanskih vrtcev. S pomočjo χ
2
 testa in 

pridobljenih rezultatov tripozicijskega testa smo ugotavljali morebitne povezave med 

lateralnostjo in spolom ter lateralnostjo in artikulacijo. 

 

Ugotovitve, ki so bile s pomočjo raziskave pridobljene, so pokazale, da se pri zelo velikem 

številu otrok kažejo kombinirane dislalije, da lateralnost in spol pri otrocih nista statistično 

pomembno povezana in da med lateralnostjo in artikulacijo ne obstaja statistično pomembna 

povezava.  
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SUMMARY  

 

The aim and goal of this diploma paper was to review the status of articulation and laterality 

and possible links between those two in children at the age of five and six, just before entering 

primary school.  

 

The paper presents statistical processing of data gained through three - positional test for the 

evaluatation of articulation (D. Vuletić, 1997). The latter tests the state of articulation and 

laterality for each individual tested. Although the test is not standardized it is a good 

diagnostic tool in speech therapy. By testing laterality we obtained the data on the basis of 

which the influence on the statistically proper articulation of the phonemes can be determined. 

 

Using the appropriate methodology, we identified relations between variables. The research 

included eighty children from various kindergartens in Ljubljana. Using χ2 test  and the 

results obtained through the three - positional test we have explored the possible links 

between gender and laterality and between laterality and articulation. 

 

The conclusions obtained through research have shown that a large number of children have 

combined speech disorders; that laterality and gender in children are not statistically 

significant related and that between laterality and articulation there is no statistically 

significant correlation.  
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Predgovor 

 

Od vseh živih bitij je lateralnost in besedni govor, kot sredstvo sporazumevanja, razvil samo 

človek zaradi specializacije in prevlade ene možganske poloble nad drugo. Človek že po svoji 

naravi ni simetrično bitje.  

 

Pod izrazom lateralnost razumemo prevlado enega od parnih organov (čutnih in motornih), 

eventuelno prevlado ene polovice neparnega organa (npr. jezik) (Sovak, 1968). Iz tega izhaja, 

da smo ljudje ali levičarji ali desničarji. Otrok, ki ni razvil svoje stranskosti, pa je neroden, 

počasen in ima še druge težave (Matajc, 1982). Raziskave o dominantnosti ene možganske 

hemisfere niso nove, je pa zelo pomembno vedeti, katere funkcije so bolj specializirane in 

locirane v levi in katere v desni hemisferi. Broca se je prvi opredelil, da je center za jezik v 

levi hemisferi. Nato so začeli s kliničnimi raziskavami, katerih izsledki so pokazali, da so v 

levi hemisferi ne le središče za govor, temveč tudi za druge jezikovne in intelektualne 

spretnosti (razumevanje govora, sposobnosti branja in pisanja). Vendar pa je tudi desna 

polovica možgan aktivna in do določene mere lahko opravlja funkcijo leve hemisfere in je 

zato med njima težko potegniti mejo.  

 

Pri večini levičarjev je center za jezik v levi polobli, enako velja za križno stranskost. Zakaj 

nekateri ljudje lažje in bolj uporabljajo levo roko, ni znano, kar pa ne pomeni, da gre za 

zamenjavo funkcij leve in desne hemisfere. 

 

Nedesničarji (not-right-handers) so v resnici pogosteje zastopani v skupini razvojno motenih: 

z govornimi, jezikovnimi in učnimi težavami, kakor tudi v skupini avtistov in pri motnji v 

duševnem razvoju (Neils, Aram, 1986). 

 

Razlika med spoloma pa ni samo v verbalnih in neverbalnih sposobnostih ampak tudi v 

stopnji lateralizacije. Najprej je bilo rečeno, verjetno zaradi različnih hitrosti dozorevanja 

organizma, da so ženske bolj lateralizirane kot moški. Sedaj je znano, da je pravzaprav ravno 

obratno, čeprav so razlike zelo majhne. Raziskave kažejo, da so paradoksalno, moški v večji 

meri zastopanosti levičarji, kot ženske.  
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Levičarstvo je v preteklosti veljalo za okvaro. Danes pa se je družba modernizirala, prav tako 

pa so ljudje spremenili svoje mnenje glede levičarstva, kot neke slabe navade. Številni primeri 

v preteklosti kažejo, da je menjava stranskosti povzročila jecljanje; pogosto so se pri menjavi 

stranskosti pojavljale tudi motnje pri branju in pisanju. Danes celotna družba podpira 

levičarstvo in jih ne preusmerja več.  

 

Raziskave kažejo, da so centri za govor razporejeni po levi možganski hemisferi, medtem ko 

so druga središča razporejena po obeh možganskih hemisferah. Tako nekateri trdijo, da so 

govorna središča pri desničarjih v levi hemisferi, pri levičarjih pa v desni hemisferi, drugi tega 

ne odrejajo tako zelo natančno. Enosmernost omogoča enojno kontrolo gibov govoril, kar 

zelo vpliva na točnost izreke, medtem ko dvohemisferni vpliv lahko povzroča govorne 

motnje. 
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1 Uvod 

 

1.1 Komunikacija 

 

Komunikacija je proces izmenjavanja informacij in idej med različnimi viri. Je proces 

sporazumevanja in je nujno potrebna za vsa živa bitja, tako ljudi, kot tudi živali, omogoča 

organiziranje samega sebe in okolice (Škarič, 1988). 

 

Komunikacija je aktiven večstopenjski proces, ki vključuje enkodiranje, transmitiranje 

(prenos) in dekodiranje samega sporočila, informacije. Prenos informacij lahko poteka preko 

različnih komunikacijskih signalov: 

 besednega govora, 

 gest, 

 pisave, 

 slikanja, 

 petja, 

 obrazne mimike. 

 

1.1.1 Sistemi komunikacije  

 

Cilj komunikacije je sprejemniku predati neko sporočilo. Komunikacija je med osebami 

možna izključno tedaj, ko vsi kanali, preko katerih informacije potujejo, delujejo pravilno. 

Kakršnakoli motnja, napaka v sistemu komunikacije lahko ima manjše ali večje posledice v 

pravilnosti funkcioniranja celotnega sistema.  

 

Kako se odvija proces odpošiljanja in sprejemanja informacij, s katerimi sredstvi se 

informacije prenašajo, kaj se dogaja z osebo, ki sporočilo odda in kaj se dogaja z osebo, ki 

sporočilo sprejme tekom procesa komunikacij, skuša pojasniti teorija informacij. 

 

Preden oseba odpošlje sporočilo, se v njej sami porodi neka cerebracija, ki jo nato oseba 

enkodira v sporočilo. To sporočilo emitira, se pravi, mu doda enkratne prvine, ter ga odpošlje 
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(transmisira) do sprejemnika. Sprejemnik sporočilo sprejme s čutili, ga dekodira, si ga 

interpretira v meji svojih zmožnosti ter nanj reagira z njemu ustrezno reakcijo. 

 

Komunikacijo delimo na besedno in nebesedno komunikacijo. Nebesedna komunikacija je 

razvojno prva, je težje obvladljiva in sporočilna (gibi, geste, premiki, izrazi na obrazu in drža 

telesa). Eden od načinov nebesedne komunikacije je MOLK, ki je zelo agresiven in zelo 

pogosto posledica prepira, če ena oseba ne želi govoriti z drugo.  

 

Nebesedna komunikacija se pri človeku začne razvijati zelo zgodaj, že v otroštvu oziroma v 2. 

mesecu življenja. Ločimo med elementi in oblikami nebesedne komunikacije. Elementi so 

oseba (oseba, ki sporočilo oddaja, in oseba, ki sporočilo sprejema), način prenosa sporočila in 

povratna zveza. Poznamo številne oblike nebesedne komunikacije. Med njimi imajo največji 

pomen dotik, gibi očes in rok. Cilj nebesedne komunikacije je vzpostaviti čim boljši kontakt z 

drugo osebo. 

 

Oralna komunikacija je vzajemna, simultana interakcija prenosa informacij. Stalna interakcija 

med govorcem in poslušalcem, pri čemer se vlogi izmenjujeta, omogoča kroženje informacij 

in obstanek govora med ljudmi. 

 

Informacija, ki potuje od oddajnika k sprejemniku, se prične oblikovati na kortikalni ravni. Iz 

kortikalne potuje informacija v subkortikalne regije centralnega živčnega sistema (CŽS), 

naprej pa s pomočjo živčnih impulzov v preiferne govorne organe – efektorje. Pri oralnem 

govoru efektorni sistem pretvori živčne impulze v zvočne signale oz. glasove. Vse procese, ki 

potekajo od korteksa do perifernih organov, nadzira CŽS in spadajo med fiziološke pojave. O 

fizičnem pojavu govora pa začnemo govoriti od takrat, ko se ustvari za govor pomemben 

izdišni pritisk, pa vse do nastanka besednega govora, ki ga slišimo. 

 

Začetni zvočni dražljaji poslušalca so mehanske narave, vse dokler v notranjem ušesu ne 

pride do nastajanja živčnih impulzov, ki se prenašajo preko živčnih vlaken iz subkortikalne 

regije do odrejenih regij v korteksu. Sporočilo, ki potuje po slušni poti do poslušalca, mora 

biti dekodirano. Govorec dobi preko feed–back sistema povratne informacije o lastnem 

govoru.  
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Govorna komunikacija ne nastaja samo z oralno ekspresijo in poslušanjem oz. preko avditivne 

poti. Človek uporablja tudi druge ekstralingvistične informacije, ki spremljajo njegov govor. 

Nič manj pomembna ni vloga notranjih senzorjev; to je kinestetičnih in taktilnih občutkov, ki 

se s skupnim imenom imenujejo proprioceptivni občutki. Njihova vloga pride do izraza 

predvsem v povratni zvezi, s katero nastaja kontrola, rezultati izgovora pa se primerjajo s 

prvotno zamislijo (Vladisavljević, 1981). 

 

Besedni govor je osnovno sredstvo človekove komunikacije. Za realizacijo medosebne 

govorne komunikacije sta potrebni najmanj dve osebi – ena, ki govori oz. je prenašalec 

sporočila, ter druga oseba, ki to sporočilo sprejme. Da pa se ti osebi lahko sporazumevata, je 

nujno, da uporabljata isti jezikovni sistem. Uporaba istega znakovnega sistema in koriščenje 

enakih govornih signalov lahko omogočita prenos in sprejem sporočila – informacij. Lahko pa 

govorimo tudi sami s seboj. Tudi takrat uporabljamo enotni jezikovni sistem, ki ga razumemo 

in uporabljamo. Takrat komunikacija ni interpersonalna, temveč intrapersonalna, zato je v tej 

obliki govora potrebna samo ena oseba. 

 

Sekundarne manifestacije govora in jezikovnih spretnosti sta branje in pisanje. Ti dve funkciji 

se stikata na bazi predhodno pridobljenih govorno–jezikovnih sposobnosti. Otrok se najprej 

nauči oralnega govora, nato branja in pisanja. 

 

1.2 Govor 

 

Govor je najbolj sestavljena funkcija živčnega sistema. Je osnovno središče ljudske 

komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orodje za prenos 

znanja. Izmed vseh živih bitij se samo človek sporazumeva z besedami. Se pa tudi zaveda, da 

je njegova človeška moč v sposobnosti govora. Govor nas torej označuje, oblikuje, 

izpopolnjuje in dela človeške (Žnidarič, 1993).  

 

O govoru obstaja veliko definicij:  

 R. Titone meni, da je govor sestavljena sposobnost ali skupnost sposobnosti fiziološko 

– psihološke narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila 

(Marjanovič – Umek, 1990). 
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 Govor je oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu izražanju in 

komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi 

socializaciji (Vasić, 1980). 

 P. Joly, P. Burnet, M. Page pravijo, da je govor mentalna sposobnost, ki človeku 

omogoča, da v komunikaciji uporablja organizirane simbolne sisteme, kot je jezik 

(Marjanovič – Umek, 1990). 

 I. Hočevar Boltežar (2008) pravi, da je govor sredstvo za medsebojno 

sporazumevanje. 

 

Človek lahko komunicira različno – bere, piše, … besedni govor je le ena od možnosti. Je 

oblika vedenja, ki ga lahko opazujemo, poslušamo besede in stavke, vidimo mimiko obraza in 

pantomimo vsega telesa in razumemo sporočilo. Smo poslušalci in govorniki. Z govorom 

izražamo svoje misli, izkušnje, želje in čustva (Marjanovič – Umek, 1990). 

 

Govora in jezika ne moremo enačiti, čeprav se ne izključujeta. 

 

Govor prav tako delimo na besedni in nebesedni govor. Pri besednem govoru je osnovna 

enota komunikacije beseda. Najbolj poznani obliki nebesednega govora pa sta govorica telesa 

in besedna intonacija. 

 

Govorni elementi besednega govora so: fonacija, suprasegmentalna struktura in artikulacija. 

 

Jezikovni elementi so: fonologija, morfologija, leksika, sintaksa, in semantika. 

 

Za pravilni potek govornega razvoja mora oseba nujno imeti zdrav živčni sistem z intaktnimi 

govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje 

govoril, pravilno in dobro razvite kognitivne funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje in 

pomnjenje), razvita čutila in govorila ter pravilen govorni zgled, ki ga otrok prejme iz okolja. 

 

Govor je nadzorovan s strani povratne zveze; oseba se lahko popravi ob nepravilni produkciji. 

Tovrstne korekcije so pogoste v razvoju otrokovega govora. Otrok tako premaguje nepravilno 

izreko in teži k normalnemu, družbeno sprejetemu govoru.  
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Z govorom se otrok lažje vključuje v svet ob sebi in se prilagaja manj znanemu okolju. Lahko 

povpraša, izraža želje, sprejme pojasnilo ali ga zahteva, si poišče soigralce in usklajuje z njimi 

hotenja. Z govorom otrok lažje vzpostavlja stike z vrstniki. Pravimo, da napreduje v 

socialnem učenju, saj vzorcem obnašanja priključuje tudi govor, zato velja govor kot osnovno 

sredstvo socializacije (Kokalj, Levičnik, 1982). 

 

Lingvist Noam Chomsky je postavil drzno hipotezo, da ima otrok že prirojeno živčno 

strukturo za pridobitev govora, ki se ga nato prične učiti že zgodaj v otroštvu. Opišemo lahko 

v grobem vsaj šest vidikov besednega govora:  

1. Fonologija obravnava pravila kombinacij proizvedenih zvokov za nastanek fonemov-

najmanjših še razločljivih enot govora. Pri tem prevladuje leva hemisfera. 

2. Morfologija obravnava tvorbo morfemov, to je najmanjših elementov govora, ki mu že 

lahko pripišemo pomen. Pri tem prevladuje leva hemisfera. 

3. Sintaksa (slovnična pravila) obravnava način kombinacij nizov morfemov v smiselne 

povedi. Pri tem prevladuje leva hemisfera. 

4. Semantika obravnava formalni pomen niza morfemov. Poleg leve hemisfere, ki določa 

denotativni pomen (logično vsebinski, računalniški pomen), lahko sodeluje desna 

hemisfera z konotativnim (soznačnim), kontekstualnim pomenom ali asociacijo. 

5. Prozodični vidik obravnava fonološke variacije v mejah, ki ne spremenijo 

denotativnega pomena, pomenijo pa dodaten interpretativni ali konotativni pomen. 

(npr. želelni, velelni, povedni naklon povedi). Vezan je na desno hemisfero. 

6. Pragmatični vidik obravnava praktično uporabo jezika za namene humorja, ironije, 

sarkazma. Vezan je na desno hemisfero. 

 

1.2.1 Psihološke in fiziološke osnove besednega govora 

 

Govor je zelo zapleten psihofiziološki proces, ki se razvija pod vplivom bioloških dejavnikov 

in socialnih vplivov. Govor nadzira živčni sistem, ki povezuje živi organizem z okolico, v 

kateri se nahaja.  

 

Živčni sistem se razvija na podlagi refleksov in pogojnih refleksov. Refleksno dejavnost 

regulira centralni živčni sistem. Zavestne dejavnosti nadzira skorja velikih možganov in 
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najvišji deli možganskega debla ter retikularne formacije. Tu se odvijajo procesi pomnjenja, 

predstavljanja, mišljenja in govora.  

 

Vsako človekovo dejavnost upravljajo določeni deli možganske skorje in možganov, kot so 

pokazale že številne študije. Te dele možganov imenujemo živčna središča, ki so med seboj 

povezana z živci ali s tako imenovanimi asociativnimi programi.  

 

Znani fiziolog Pavlov je na temelju svojih znanstvenih raziskovanj postavil tezo, da so živčne 

celice neenakomerno raztresene po vsej možganski skorji tako, da so mnoge izmed njih 

skoncentrirane v določenem delu možganov, torej v nekakšnem gostejšem središču ali coni. 

To središče je sposobno opravljati najbolj zapletene procese, medtem ko posamezne, 

raztresene celice z enako strukturo in s sposobnostjo za enake funkcije zaradi svoje 

osamljenosti opravljajo enostavnejše naloge. Zato včasih ne zamre duševno opravilo, ki je 

vezano na določeni del možganske skorje, če nekaj te skorje odmre, ker prevzamejo njeno 

dejavnost v večji ali manjši meri ostali deli možganske skorje oz. ustrezajoče celice (Omerza, 

1972). 

 

Raziskave so pokazale, da so govorna središča ali področja razdeljena zgolj po levi 

možganski hemisferi, medtem ko so druga središča enakomerno razporejena po obeh 

možganskih hemisferah. Drugi trdijo, da so govorna središča pri desničarjih v levi hemisferi, 

pri levičarjih pa v desni hemisferi, spet tretji pravijo, da tega ni mogoče tako natančno 

odrediti. Enosmernost omogoča natančno kontrolo govoril, kar vpliva na točnost izreke, 

dvohemisferni vpliv pa naj bi povzročal govorne težave.  

 

Za lažje razumevanje besednega govora, oziroma celotne koncepcije besednega govora in 

govornih težav/napak je potrebno poznati govorna središča in njihovo funkcioniranje. Glavna 

senzorična centra za govor sta slušno središče in Wernickovo središče, ki ležita blizu skupaj. 

V prvem se sprejemajo vsi glasovi, zvoki in šumi na splošno, medtem ko se v drugem 

(Wenickovem) središču porajajo zvočni vtisi našega govora, predvsem zlogov, besed in 

stavkov, se pravi človekovega besedišča. 

 

Glavna motorična sfera, ki odreja in ureja splošno gibanje vseh delov človeškega telesa in pa 

Brockovo govorno središče, v katerem nastajajo motorični vtisi gibanja govoril, sta odgovora 

za prenos informacije iz motorične sfere v govorila.  
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Ko slišimo nekoga spregovoriti besedo ali ko sami preberemo določeno besedo, se aktivira 

Wernickovo jezikovno središče (1), ki besedo prepozna in jo glede na kontekst ustrezno 

interpretira. Pot se nadaljuje v Brocovo govorno središče (2), kjer se oblikuje informacija o 

ustreznem izgovoru. Na koncu te informacije dosežejo motorično skorjo (3), katere naloga je 

nadzor nad mišicami govoril (4), ki bodo sodelovale pri oblikovanju odgovora. Navzven se 

skupek celotnega procesa javlja kot govor. 

 
Slika 1: Model sprejemanja govora in oblikovanje odgovora v 

možganih (BELŠAK, T., KLANČAR, T., 2010) 

 

S tem se celotni proces govora še ne konča, kajti tu je še kontrola pravilnosti govora pod 

nadzorom Wernickovega središča, ki je asociativno vezan s korteksom. 

 

Najvažnejši organ za sprejemanje besednega govora je slušni organ. Vsi glasovi, razen šumi, 

glasba ali človeška govorica povzročajo enakomerno in neenakomerno gibanje zraka. To gre 

skozi zunanje uho, skozi srednje uho in notranje uho do slušnega živca, ki prenese zvočni 

dražljaj v slušno središče in Wernickovo središče. Tukaj prepoznavamo glasove in besede na 

temelju že znanih vtisov, ki so tam shranjeni; od avtomatizacije govora v otroški dobi ali od 

kasnejših vtisov. Za razumevanje smisla besed in govora ni dovolj samo delovanje 

omenjenega središča, ampak je potrebno sodelovanje vse možganske skorje (Omerza, 1972). 
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Seveda pa govor veliko bolje in lažje razumemo, če osebo med govorom tudi vidimo. Po 

Žnidaričevi tu igra glavno vlogo vidno središče, ki se nahaja v zatilnem delu možganov in se 

v njem oblikujejo vidne podobe predmetov, kretenj in mimike. Tako lahko tudi gluhi s 

popolnoma uničeno slušno potjo, razumejo besedni govor z odgledovanjem iz ustnic govorca 

(pod pogojem, da imajo osvojen besedni govor), mimike obraza in spremljajočih naravnih 

kretenj. 

 

1.2.2 Hemisfernost in njuno medsebojno povezovanje 

 

»Ljudje bi se morali zavedati, da iz možganov in samo iz možganov izvirajo naši užitki, smeh 

in šale, pa tudi bridkosti, bolečine, bolesti in strahovi. Z njimi, še posebno, razmišljamo, 

vidimo, slišimo in razločujemo grdo od lepega, slabo od dobrega, prijetno od neprijetnega«. 

Hipokrat – 5. stoletje pred našim štetjem (J. Bon 2007) 

 

Hodges (Belšak, Klančar, 2010) povzema "tradicionalno definirane" spoznavne (kognitivne) 

sposobnosti in jih razdeli po anatomskem merilu v dve veliki skupini:  

 "distribuirane" in  

 "lokalizirane".  

 

Pri »distribuiranih« gre za funkcije, ki niso »lokalizirane« v eno samo hemisfero oziroma v 

lateralizirano možgansko področje (pozornost in koncentracijo, spomin in pa »višje 

kognitivne funkcije«, ki so zmožnost za abstrahiranje in konceptualizacijo, mentalno 

fleksibilnost, zmožnost reševanja problemov, načrtovanja in iniciacije, zmožnost povezovanja 

posameznih elementov vedenja v ustrezen vrstni red in zmožnost ocenjevanja časovnih 

razsežnosti, socialno vedenje in osebnost).  

 

»Lokalizirane« funkcije pa lahko »razdelimo« na levo oziroma desno hemisfero oz. celo 

posamičen reženj. Med lokalizirane kognitivne funkcije Hodges prišteva govor, računanje in 

sposobnost veščega gibanja (praksis) kot funkcije leve hemisfere ter orientiranost v prostoru, 

vidno percepcijske sposobnosti, konstrukcijske sposobnosti in prozodijo kot funkcije desne 

hemisfere. 

 

»Bistvene ugotovitve raziskav na nepoškodovanih možganih so (Bambeck in Wolters, 1995 ): 
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 Pri večini ljudi (a ne pri vseh) se kaže težnja po specializaciji polobel. 

 V večini primerov je leva polobla močnejša na področju besedilnih sposobnosti, kot so 

govorjenje, branje, pisanje. 

 V večini primerov je desna polobla močnejša na področju vizualno-prostorskih in 

glasbenih sposobnosti in pri prepoznavanju obrazov.  

 Leva polobla v večini primerov nekoliko hitreje kot desna prepoznava verbalne 

dražljaje (desna mora najprej preko mostu »povprašati« levo). 

 Desna hemisfera v večini primerov nekoliko hitreje rešuje prostorske naloge (npr. 

določa položaj točke, obraz).«  

 

Potrjeno je torej dejstvo, da leva hemisfera nadzoruje gibe desne polovice telesa, desna 

hemisfera pa gibe leve polovice telesa, vključno z obrazom. 

 

95% ljudi je desničarjev. Pri 92-96% desničarjev je leva polobla specializirana za jezik 

(ostalih 4-8% ljudi so, ali desno specializirani za jezik ali pa so jezikovna območja 

porazdeljena med levo in desno hemisfero).  Pri levičarjih je stvar nekoliko bolj kompleksna 

(tudi rezultati študij manj sovpadajo). Nekateri znanstveniki so ugotovili, da je pri 70% 

levičarjev za jezik specializirana leva hemisfera, pri 15% desna in pri 15% obe hemisferi 

(ambidekstri). Drugi znanstveniki pa so ugotovili, da je leva hemisfera odgovorna za jezik le 

pri 15% levičarjev, medtem ko naj bi bili pri 70% za jezik odgovorni obe polobli.   

 
Slika 2: Funkcija leve in desne hemisfere (BELŠAK, T., KLANČAR, T., 2010) 
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Leva možganska hemisfera predeluje podatke zaporedno. Odgovorna je za računanje, branje, 

pisanje, razumevanje, besedni spomin, sklepanje,.. 

 

Desna možganska hemisfera predeluje podatke vzporedno, celostno. Specializirana je za 

sintezo, zaznavanje in identifikacijo zvokov iz okolja, telesno podobo, sanje, dojemanje in 

izražanje glasbe, ples, prostorsko predstavljanje, spomin za obliko in glasbo, barve, izražanje 

čustev in domišljijo. 

 

Dolgo časa je veljalo, da je leva polovica možganov dominantna, desna pa stranska. Novejše 

raziskave so te trditve zavrgle, saj so znanstveniki ugotovili, da sta obe polovici enako dejavni 

in pomembni ter da vsaka polovica delno opravlja tudi funkcije druge polovice. Tako danes 

ne govorimo več o prevladujoči hemisferi, saj sta obe enakopravni.  

 

Nevrolog Roger Sperry je prejel Nobelovo nagrado za dokazovanje, da imata leva in desna 

možganska hemisfera posamezne funkcije, vendar se medsebojno dopolnjujeta. Priložnost za  

preučevanje je dobil pri pacientih, ki so jim po kirurški poti odstranili mostove med desno in 

levo hemisfero; to je zelo redek postopek, ki ga uporabljajo pri ljudeh s hudo obliko 

epilepsije. Poskusi so pokazali, da če so slike in besede prihajale z leve strani, pacient ni 

mogel razložiti ali izpeljati zahtevane akcije, saj je manjkala povezava z desnim, verbalnim 

delom možganov, da bi lahko leva polovica možganov sprožila akcijo s smislom. To 

prikazuje, da desna hemisfera možganov »vidi« objekt in spodbuja levo stran k ustrezni akciji, 

brez te povezave pa takšne akcije za paciente niso imele smisla. V primerih otrok bi njihovo 

normalno delovanje lahko razložili s predpogojem, da na stopnji razvoja živčnih celic in 

možganov nekateri nevroni lahko prevzamejo naloge manjkajočih. Še vedno pa je za 

uravnoteženo vzgojo pomembna uporaba obeh polobel, metode celostne vzgoje, da se otrok 

nauči stvari v življenju ne le analizirati, ampak tudi umestiti v širši kontekst. 

 

1.2.2.1 Vloga leve hemisfere 

 

Vsaka možganska hemisfera prevladuje pri določenih aktivnostih, leva hemisfera je 

dominantnejša pri procesih kot so: računanje, govor, pisanje, branje, razumevanje, besedni 

spomin, sklepanje,.. Gre za zaporedno obdelavo podatkov.  
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Vemo, da ob poškodbi ali okvari določene regije možganov, funkcije te regije prevzame 

sosednja (pojav je možen tudi med hemisferama, kar dokazujejo raziskave Michael-a 

Gazzaniga and Roger-ja Wolcott Sperry-ja; raziskovalca sta preiskovala »split-brain« 

paciente, to so pacient, ki so jim ločili levo in desno hemisfero tako, da so jim prerezali 

korpus kalozum, vzrok za to operacijo so bili navadno hudi in neozdravljivi epileptični 

napadi; ena izmed glavnih ugotovitev je bila, da je po prekinitvi povezave med levo in desno 

hemisfero, desna hemisfera lahko prevzela oziroma je bila sposobna nadzora osnovnih 

govornih funkcij, za katere sicer ni odgovorna; te govorne funkcije so bile okrnjene 

leksikalnih in slovničnih zmožnosti). 

 

Slika 3: Brocovo in Wernickovo področje 

(http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_10/a_10_cr/a_10_cr_lan/a_10_cr_lan.html) 

 

1.2.2.1.1 Vloga leve hemisfere na govornem področju 

 

Brocovo središče, ki skrbi za govorno produkcijo, leži v levem delu frontalnega režnja in je 

po avtorju Brodmannu definirano s 44 in 45 regijo.  

 

Regija 44 je odgovorna za fonološko procesiranje in produkcijo jezika (to območje je blizu 

motoričnega centra za usta in jezik), regija 45 pa je odgovorna za semantiko jezika. 

 

Brocovo središče igra pomembno vlogo pri verbalnem spominu (izbiranje in manipuliranje 

semantičnih elementov). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Gazzaniga
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Gazzaniga
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Wolcott_Sperry
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1.2.2.1.2 Vloga leve hemisfere na jezikovnem področju 

 

WERNICKOVO SREDIŠČE leži v levem temporalnem režnju, regija 22 (po avtorju 

Brodmann-u) in se anatomsko ter funkcionalno deli v več podregij. Glede na številne analize 

možganskih slik, raziskovalci Wernickovo središče delijo na 3 podregije: 

 prva regija se odziva na izrečene besede (na lastne besede in besede sogovorca) in 

ostale zvoke iz okolja; 

 druga regija se odziva na izrečene besede drugih, aktivira pa se tudi, ko oseba 

sama iz spomina prikliče določeno besedo ali več besed; 

 tretja regija je bolj povezana s produkcijo govora kot pa s samim sprejemanjem. 

 

Wernickovo središče jezikovnega razumevanja se nanaša na reprezentacijo fonemskih 

sekvenc, ne glede na to, ali jih posameznik sliši od drugega ali od samega sebe ali pa jih 

prikliče iz svojega spomina. 

 

1.2.2.2 Vloga desne hemisfere 

 

Desna hemisfera obdeluje podatke celostno, v okviru prostora in časa, skrbi za prepoznavanje 

obrazov in vzorcev, interpretira in ocenjuje glasbo, ritem, tu poteka dojemanje barv, skrbi za 

vizualne predstavitve oziroma zaznavanje prostora in globine (geometrija). 

 

Način procesiranja informacij je vzporeden – prepoznavanje novih in neznanih dogodkov, 

procesiranje več informacij (kompleksnih), ki predstavljajo celoto. Pri tem celota ni enaka 

vsoti delov, ampak je določena z interakcijami med komponentami in gre za povezavo 

konteksta s preteklostjo.  

 

V desni hemisferi se porodijo umetniška nagnjenja, ustvarjalnost, domišljija, dojemljivost za 

simboliko, humor, »branje med vrsticami«, sinteza. Je aktivna, kadar človek sanja. 

 

Tu je tudi emocionalni spomin (aktivnost se poveča pri priklicu travmatičnih spominov, v 

primeru stimulusov, ki povzročijo pozitivne ali negativne občutke, ali v primeru žalostnih 

spominov ter/ali izražanju občutkov depresije), sprejemanje, izražanje in opravljanje vseh 

področij emocionalne inteligence. 
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Slika 4: Procesiranje informacij v levi in desni 

hemisferi (BELŠAK, T., KLANČAR, T., 2010) 

 

1.2.2.2.1 Vloga desne hemisfere na jezikovnem področju 

 

Zdi se, da je v zgodnjih fazah razvoja novorojenčka in dojenčka vloga desne hemisfere v 

izražanju in dojemanju jezika zelo izrazita. Te raziskave je prvotno predstavil Joseph, ki 

pravi, da pri oblikovanju jezika novorojenčka in dojenčku prevladuje delovanje desne 

hemisfere, in zajema začetno prozodične, melodične, čustvene komponente njihovega 

oglašanja. Čeprav je leva hemisfera genetsko programirana in funkcionalno prevladuje pri 

pridobivanju slovničnega, časovnozaporednega, ter izrazno-motoričnega vidika govora ter 

pridobivanju besedišča. To je posledica nevroanatomske asimetrije v planum temporalu 

ploda, in ob upoštevanju dejstva, da levi možganski piramidni trakt prepušča in vzpostavlja 

sinaptični stik z možganskim deblom in hrbtenjačo pred desnim. 

 

Leva hemisfera postopoma pridobiva jezik v otrokovem razvoju, z desno hemisfero pa še 

naprej sodeluje tudi pri drugih nečustvenih predelavah jezika, vključno z branjem, kot je 

razvidno iz funkcionalnih slikovnih študij. 

 

Na jezikovnem področju je vsekakor dominantna leva hemisfera. Se pa v zadnjem času 

pojavlja vse več raziskav, ki kažejo tudi na pomembno vlogo desne možganske hemisfere v 

procesiranju jezika.  
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Desna hemisfera je pomembna za zaznavanje intonacije in časovnih parametrov govora, kar 

pomaga pri razjasnitvi pomena izrečenega, zaznavanju melodičnosti govora (pri okvari desne 

hemisfere je govor monoton), razumevanju rdeče niti zgodbe, pri izluščenju glavne teme oz. 

morale zgodbe in metaforični uporabi jezika. 

 

V nevrolingvističnem programiranju opisujejo desno poloblo kot občutljivo za ton in barvo 

glasu, jakost in smer zvoka. Desna polobla je občutljiva za okoliščine in celoto in vse tiste 

vidike, ki se lahko spremenijo postopoma, ni občutljiva toliko za pomen besed. Sposobna je 

razumeti preproste jezikovne oblike, zato gredo preprosta sporočila, ki so posebej poudarjena, 

v desno hemisfero. Takšna sporočila obidejo levo hemisfero in jih redko zavestno 

prepoznamo. 

 

1.2.2.2.2 Vloga desne hemisfere na govornem področju 

 

Komunikacija med ljudmi poteka na več načinov. Bistvena pridobitev pri človeku je 

zmožnost simbolnega izražanja-govor bodisi prek visoko strukturiranih kombinacij glasov ali 

pa ročnih in obraznih gibov. Tako izražanje nam omogoča izmenjavo skoraj neskončnega 

števila idej. Osnova človeka je pridobitev besedno - govorne zmožnosti.  

 

Lokalizacija govornih funkcij ni pri vseh ljudeh v levi hemisferi in nekateri ljudje imajo 

mešano hemisferičnost – funkcije so porazdeljene malo v levi, malo v desni polovici. 

 

Na podlagi študij možganov je uveljavljeno, da je desna hemisfera prevladujoča nad levo 

hemisfero v procesih razlikovanja, tolmačenja in obdelave glasovnih odtenkov, vključno z 

intenzivnostjo, pogostostjo, barvo glasu, skandiranostjo, čustvenim tonom, frekvenco, 

amplitudo, melodijo, trajanjem in intonacijo. Desna hemisfera je torej v celoti sposobna 

določanja in odkrivanja ne le, kaj oseba meni/čuti o tem, kar govori, pa tudi zakaj in v 

kakšnem kontekstu je to rekel/rekla – celo v odsotnosti besedišča in drugih jezikovnih 

značilnosti. To naredimo s pomočjo analize tona in melodije govora. 

 

V resnici tudi brez pomoči dejanskih, pomenskih besed, ki jih določa melodija in ton, lahko 

desna možganska hemisfera določi kontekst in občutke govorca. To lahko pojasnjuje, zakaj 

zmorejo dojenčki na predverbalni stopnji ugotoviti pomen povedanega, čeprav se z njimi 

govori v tujem jeziku.  
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1.2.3 Biološka osnova besednega govora in delovanje govornih 
organov 

 

Biološko osnovo besednega govora v najširšem smislu združujejo centralni živčni sistem, 

receptorji, aferentne in eferentne poti ter periferni govorni organi, med katere prištevamo: 

 respiratorne organe (prepona – diafragma, prsni koš s pljuči in sapnikom) 

 fonatorni sistem (grlo z glasilkami) 

 artkulacijske organe (grlna, žrelna, ustna in nosna votlina). 

 

Za oblikovanje kakovostnega glasu potrebujemo: 

 dihala z mišično–kostnimi strukturami, 

 grlo, 

 odzvočno cev (žrelo, ustna votlina, nosna in obnosne votline), 

 artikulatorje (ustnice, jezik, čeljustni greben, zobe, trdo in mehko nebo). 

 

1.2.3.1 Respiratorni sistem 

 

1.2.3.1.1 Trebušna prepona ali diafragma 

 

Trebušna prepona ali diafragma je mišično vezivna ploščata plošča, ki loči prsno votlino in 

trebušno votlino. Prirasla je na prsnico, rebra in hrbtenjačo. Sodeluje pri razširjanju pljučnega 

volumna s premikanjem po liniji navzgor in navzdol. Pri vdihu se mišice trebušne prepone 

skrčijo, poveča se prostor v prsnem košu in pljuča se širijo. Organi v trebušni votlini so s tem 

potisnjeni navzdol, mišice trebušnega zidu pa so raztegnjene. Pri izdihu, ki je posledica 

elastičnosti pljučnega tkiva in negativnega tlaka v prsni votlini, ob majhni reakciji mišic, pa se 

prostor v trebušni votlini zmanjša in pljuča prehajajo v začetno stanje kot pri izdihu brez 

fonacije. Pri fonaciji diafragma kontrolira subglotični pritisk in je povezana z ekspiratornimi 

mišicami. Diafragma deluje običajno neodvisno od naše volje. 

 

1.2.3.1.2 Pljuča 

 

Pljuča so velik dvodelni organ in ležijo nad diafragmo. Zgoraj segajo do ključnic ali kalvikul, 

spodaj pa do diafragme in napolnjujejo vso prsno votlino. Delijo se na levo in desno pljučno 
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krilo. Levo pljučno krilo je sestavljeno iz dveh režnjev, desno pa iz treh režnjev. Pljuča se pri 

dihanju širijo in ožijo v skladu z oprsjem. Sestavljena so iz pljučnih mešičkov ali alveol, kjer 

poteka skozi omrežje najmanjših krvnih žilic ali kapilar izmenjava med kisikom in ogljikovim 

dioksidom. Iz vsakega pljučnega kila vodita dve sapnici, ki se združujeta v sapnik ali trahejo.  

 

Pljuča ležijo v oprsju, ki je sestavljeno iz dvanajstih parov reber. Rebra se pripenjajo iz 

zadnjega dela na hrbtenico, v sprednjem delu pa so spojena s prsnico. Rebra se prav tako 

gibljejo v skladu z dihanjem.  

 

1.2.3.1.3 Sapnik ali traheja 

 

Sapnik ali traheja vodi iz pljuč do grla. Sestavljen je iz šestnajst do dvajset obročkastih 

hrustancev. Sapnik je prevlečen s sluznico, zunanja stena pa s fibroelastičnim tkivom. 

Hrustančni obročki so spojeni s šopom gladkih mišičnih vlaken in urejajo širino odprine 

sapnika. 

 

1.2.3.2 Fonatorni sistem 

 

1.2.3.2.1 Grlo ali larynx 

 

Grlo je sestavljeno iz hrustančnega ogrodja, ki ga sestavljajo ščitasti hrustanec, obročasti 

hrustanec, dva piramidna hrustanca in poklopec.  

 

Na grlne hrustance se pripenjajo grlne mišice, ki jih razdelimo na notranje grlne mišice, ki se 

premikajo, napenjajo glasilki in spreminjajo njihovo obliko, ter zunanje mišice grla, ki 

premikajo grlo v celoti v vratu navzgor in navzdol (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.2.3.2.2 Glasilki 

 

Sta sluznični gubi razpeti med ščitastim in piramidastim hrustancem. Glasilka je zgrajena iz 

več plasti. Od zunaj jo pokriva ploščati epitel in povrhnji del lamine proprije sluznice. Srednji 

in globoki sloj lamine proprije tvorita vokalni ligament, ki je nekakšen prehodni del glasilke. 

Nato pa glasilko sestavlja še vokalna mišica, ki je kot telo glasilke. Pri mirnem dihanju sta 
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glasilki razmaknjeni, grlo je pomaknjeno navzdol. Pri fonaciji pa se po globokem vdihu pod 

glasilkama ustvari subglotični tlak, aktivirajo se mišice, ki primikajo in napenjajo glasilki, 

zračni tok gre zaradi naraščajočega subglotičnega tlaka skozi špranjo glasilk in glasilki 

zanihata na notri. Te zračne valove, ki se v ustni, nosni in obnosnih votlinah še rezonirajo in 

okrepijo, dobijo zven in barvo, imenujemo glas. 

 

1.2.3.3 Artikulacijski organi 

 

Posamezni človeški glasovi se oblikujejo s pomočjo jezika, zob, trdega in mehkega neba ter 

ustnic, glede na različne položaje artikulatorjev med seboj.  

 

1.2.3.3.1 Žrelna votlina 

 

Žrelo leži nad grlom in vodi navzgor v nosno in ustno votlino. Na stranskih stenah žrela ležita 

Evstahijevi tubi. To sta cevki, ki vodita v srednje uho iz leve in desne strani. Žrelo je del 

prebavne in dihalne poti. Zgornja mišica grla sodeluje pri oblikovanju velofaringealne zapore, 

ki je pomembna pri govoru in požiranju, loči pa nosno žrelo od ustnega.  Goltno ožino, ki loči 

ustno votlino od žrela, pa sestavljajo prosti rob mehkega neba z uvulo, oba sprednja nebna 

loka ter trikotnik, ki je na meji med telesom jezika in korenom jezika. 

 

Žrelo razdelimo na nosni, ustni in spodnji del žrela. V žrelu limfatično tkivo oblikuje 

Waldeyerjev limfatični obroč, ki sestoji iz parnih nebnic, jezičnega mandelja, žrelnice, ter 

parnih obtubarnih tonzil ob ustjih Evstahijevih trobelj.   

 

1.2.3.3.2 Ustna votlina 

 

Ustna votlina ima obokan strop, ki ga imenujemo nebo. Sestavljena je iz ustnic, ob straneh sta 

lici, spodaj iz mišic ustnega dna, zadaj pa jo omejuje goltna ožina, ki vodi nazaj v ustni del 

žrela.  

 

Takoj za zgornjimi zobmi so dlesni ali zobne alveole, zato glasove, ki se artikulirajo tukaj, 

imenujemo alveolari, za njimi je nepremični del ustnega stropa, ki ga imenujemo trdo nebo, 
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vse glasove, ki se artikulirajo na tem delu pa imenujemo palatali. Trdo nebo se nadaljuje in 

prevesi v mehko nebo, ki je gibljivo; glasovi artikulirani na mehkem nebu so velari.  

 

Mehko nebo zavzema približno eno tretjino ustnega neba, konča pa se z visečim betičastim 

podaljškom imenovanim jeziček ali uvula. 

 

Edina aktivna artikulatorja v ustni votlini sta jezik in ustnici, vsi ostali so pasivni. Jezik je 

sestavljen iz konjice, telesa in jezika. Spredaj spodaj se nanj pripenja vezivna podjezična vez, 

pokrita s sluznico. Sluznico jezika pokrivajo papile, ki imajo svojo vlogo pri okušanju. Jezik 

je sestavljen iz vezivnega skeleta in iz številnih zunanjih mišic, ki spreminjajo lego jezika ter 

notranjih mišic, ki spreminjajo obliko jezika.  

 

Ustnici oblikuje cirkularna mišica, ki ustnici stiska skupaj in ju zaokrožuje. Na notranji strani 

ju pokriva sluznica ustne votline, na zunanji koža, prehod med njima pa je ustna rdečina.  

 

V ustno votlino se izliva tudi na stotine malih in trije pari velikih žlez slinavk (predušesna, 

podjezična in podčeljustna slinavka). 

 

1.2.3.3.3 Nos 

 

Nosna votlina je s pretinom razdeljena v navadno dve nesomerni polovici. Skelet nosu je 

hrustančast in koščen. Na obeh stranskih stenah nosnih votlin so tri nosne školjke, pod 

katerimi se izlivajo izločki iz obnosnih votlin. Nosno ter obnosne votline pokriva sluznica, 

prekrita z respiratornim epitelijem, ki ima na vrhu migetalke. Zgornji del nosne votline je 

področje z vohalnim epitelijem, iz katerega izhaja vohalno nitje, ki oblikuje vohalni živec. 

Tukaj se artikulirata nazala m in n ter ob moteni velofaringelani zapori prihaja do nosljanja.  

 

1.3 Artikulacija 

 

Z besedo artikulacija (lat. articulatio) označujemo oblikovanje glasov, izreko, govor. 

Atikulacija pomeni tudi ustvarjanje, oblikovanje, produkcijo glasov nekega jezikovnega 

področja. Med artikulatorje prištevamo ustnice, alveolarni greben, zobe, jezik, trdo in mehko 

nebo in žrelo. 
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Artikulacija pomeni razčlenjevanje. Gre za razčlenjevanje besed na glasove. Artikulacija v 

logopediji je proces proizvajanja glasov, ki nastanejo zaradi modeliranja zračnega toka v 

perifernih govornih organih (Vladisavljević, 1981). 

 

Artikulacijo nadzoruje centralni živčni sistem in je pogojena z zorenjem centralnega živčnega 

sistema.  

 

Pri artikulaciji je v ospredju motorična dejavnost vseh sistemov, ki delujejo usklajeno. 

»Nosilci« dobro razvite artikulacijske dejavnosti so ustrezna spretnost požiranja in žvečenja, 

usklajena spretnost dihanja in anatomska ter fiziološka brezhibnost vseh prej omenjenih 

artikulacijskih elementov. 

 

1.3.1 Nastanek glasu 

 

Pri oralnem govoru so pomembni vsi govorni organi, čeprav sta za glasovno sporočanje in 

njegovo razumljivost specializirali samo dve majhni mišici, plicae vocalis. Ti največ 

prispevata k ozvenevanju ekspiratornega zraka, da oblikuje glasove, ki jih sogovornik sliši.  

 

Govorni organi, ki izvajajo artikulacijsko dejavnost so: trebušna pripona, rebra in mišice 

prsnega koša, sapnici in sapnik, grlo z glasilkama, goltna, nosna in ustna votlina, jezik, 

jeziček, zobje in ustnici. Tega se mora otrok v razvoju naučiti in razvijati. 

 

Zračni tok je potisnjen iz pljuč in prihaja v zgornji del govoril. Tu se ob stiku z  glasilkami 

tvori glas. Glas, ki se v artikulacijski verigi oblikuje v besedno podobo, ima psihološke in 

fiziološke subjektivne parametre ter je subjektivno določen. Izgovor se dogaja v območju 

respiratornega zraka. Če je govor daljši, je tudi zajem zraka večji in potem se fonacija razširi 

še v komplementarni zrak. Vdih in izdih se prilagajata fonaciji in fonacija vdihu in izdihu. 

 

Ko vdihnemo, se rebrne mišice dvignejo in razširijo rebra. Pri tem se trebušna prepona 

pomakne navzdol, kar ustvari v prsni votlini podpritisk. Zaradi tega v pljučne mešičke vdre 

zrak in jih razširi. Vdišni ali inspiratorni zrak pa za fonacijo praviloma ni pomemben oziroma 

ga ne uporabljamo. Za pravilno artikuliran in foniran glas uporabljamo izdišni ali ekspiratorni 
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zrak, do katerega pride, ko se v alveolah izmenjata O2 in CO2 in občutljivi kemoreceptorji za 

CO2 v krvi, ki telo prisilijo k izdihu. S tem se trebušna prepona pomakne navzgor, rebrne 

mišice se skrčijo, prsni koš pa se oži.  

 

Zrak iz pljuč gre nato po obeh sapnicah v sapnik, naprej do grla, od tu v grlno in nato v goltno 

votlino. V goltni votlini se zrak porazdeli v ustno ali nosno votlino (lahko tudi v obe hkrati). 

 

Pri dihanju navadno ostala govorila sodelujejo ravno toliko, da ne ovirajo prehoda zračnega 

toka. Drugačna zgodba pa je pri tvorjenju glasov; takrat postanejo govorila specifično močno 

dejavna. Tako se govorna cev pod vplivom govoril širi, oži ali celo povsem zapira in s tem 

povzroči močnejše ali šibkejše valovanje zračnega toka, ki ga pljuča pri ekspiriju iztiskajo na 

poseben način.  

 

Hotena kontrola dihanja se pri otroku razvije predvsem z razvojem govornega dihanja, to je s 

pojavom bebljanja, kasneje pa se avtomatizira. Svoje centre ima v možganski skorji. 

 

Glasilki sta zelo pomembni pri tvorjenju glasov. Če se dovolj približata, ovirata izdišni zračni 

tok, ki ju razmakne, če je dovolj močan. Tako pride do procesa primika (abdukcije) in odmika 

(addukcije) glasilk. Pravimo, da pride do nihanja glasilk. Glasilki zanihata tudi po več stokrat 

na sekundo. Kadar glasilki enakomerno nihata, nastane nek zven. Od amplitude nihanja 

glasilk je odvisno, kakšne višine bo osnovni zven, ki ga imenujemo kar osnovni laringealni 

glas.  

 

Osnovni laringelani glas (F0) je individualni glas posameznika, ki je odvisen od 

posameznikovih karakteristik govornega aparata, tj. starosti, oblike in velikosti rezonatorjev. 

Tako se otroški glasovi razlikujejo od moških in ženskih, mladi glasovi se razlikujejo od 

starejših. Moški glas se giblje med 80 in 180Hz, ženski od 180 do 230 Hz in otroški od 230 

do 300 Hz. Individualni glasovni register se giblje okrog ene oktave. F0 je odvisen od fizičnih 

in psihičnih lastnosti govorca. Odvisen je tudi od oddaljenosti med človekoma vključenima v 

komunikacijo in šuma okolice. F0 je podlaga glasu, fonemu in kasneje ritmu zloga, besede in 

povedi in daje lepoto človeškemu glasu. 
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Kot pravi Toporišič (1991), se pri glasnem govorjenju v slovenščini tresejo glasilke pri vseh 

glasovih, razen pri p, t, k, f, s, š, c, č, h, kjer sta glasilki popolnoma razmaknjeni. Te glasove 

imenujemo nezveneči glasovi. 

 

Distinktivne značilnosti glasov imajo pri poklicu logopeda pomembno vlogo, saj je ponavadi 

okvarjena ena od teh značilnosti pri posameznem glasu. Distinktivne značilnosti ali obeležja 

so po Smoletu (2010): 

 vokalnost imajo vsi glasovi, ki so artikulirani z glasilkama in imajo jasno 

formantno strukturo,  

 konsonantnost: osnovna značilnost je odsotnost jasne formantne strukture, 

 nazalnost-oralnost: usmerjanje zračnega toka je pretežno skozi nos ali usta. Pri 

nazalnih glasovih se mehko nebo spusti in zvočna energija se širi skozi nos, 

 kompaktnost: v artikulacijskem pogledu so to tisti glasovi, ki se tvorijo v srednjem 

delu ustne votline. Spektralno pomeni grupiranje zvoka v srednjem delu spektra. 

Ti glasovi so a,š,ž,h,č,k,g, 

 difuznost je razpršenost zvočne energije v spektru, to so glasovi, ki se tvorijo z 

vrhom jezika, z ustnicama (labiodentali, dentali in zaprti vokali), 

 kontinuiranost, to so glasovi, ki se artikulirajo brez prepreke in jih je možno začeti 

artikulirati in prenehati s tišino (vokali, frikativi, sonanti, l,v,j), 

 stridentnost je karakteristika frikativov (f,s,z,š,ž,v). V spektru je to prisotnost 

močnejšega in daljšega šuma nasproti slabšemu in krajšemu. Šum mora trajati 

najmanj 25-30m/sekundo.  

  zvočnost imajo vokali, sonanti in zvočni konsonanti, 

 napetost je stopnja organiziranosti glasu, je zunanja glasovna distinktivna 

značilnost. V artikulacijskem pogledu je to napetost artikulatorjev glede na 

nevtralni položaj, ko smo tiho,  

 gravisnost pomeni temno barvo glasu (m,b,n,v,f,g,o,u) nasproti svetlim, lahkim 

glasovom (i, s, z, c), 

 akutnost je svetla značilnost glasov (akustična energija se zbere v višjih področjih 

spektra). Tvori se z zobmi, alveoli in trdim nebom. To so dentali (t, d, n, s, z, c), 

alveolari (l, r) in palatali (i, e, j, š, ž, č), 
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 znižnost (zaokroženost) se dobi s povečanjem oralnega rezonatorja, z 

zaokrožanjem ustnic, z večanjem žrelne votline (u, o, š, ž, č), 

 zvišanost: svetlejši zvok, dobimo ga z dviganjem jezika v sprednjem delu ustne 

votline (n). 

 

1.3.2 Artikulacijske motnje 

 

Motnje artikulacije imenujemo DYSLALIA. Tu so mišljene težave na področju artikulema, na 

nivoju povezovanja glasov, na nivoju zloga in na nivoju besede. Artikulacijske motnje se 

pogosto pojavljajo v kombinaciji z drugimi govornimi motnjami (jecljanje, dizartrija, 

dispraksija idr.), največ pa je izoliranih artikulacijskih motenj. 

 

Artikulacijske motnje so lahko različne glede na stopnjo motenosti govora;  nekatere 

dislalične glasove lahko prepoznamo v govoru, drugih ne, v nekaterih okoljih se lahko 

dislalične izgovorjave otrok nauči tako, da ga razumejo samo starši, drugi pa ne, v nekaterih 

govorih je tudi tako, da se določeni dislalični glasovi tolerirajo, npr. koroški / r /, statusni 

govori. 

 

Obstaja veliko definicij kaj dyslalia je: 

 Vuletićeva (1972) pravi, da je dislalija motnja izgovora glasov v obliki omisij, 

substitucij in distorzij ter motnja besed v obliki omisij, substitucij, adicij, metatez 

glasov in zlogov – ne glede na možnosti izgovora, medtem ko sta stavčna struktura 

in stavčni niz skladna s starostjo govorca.  

 Omerza (1972) definira dislalijo (bebljanje), da se le-ta kaže v opuščanju, 

premeščanju in izenačevanju nekaterih glasov, v pomanjkljivi in nejasni izreki ali 

nadomeščanju težjih glasov, ki jih še ne izgovarja, z lažjimi, ki jih že obvlada. Pri 

bebljanju so lahko prizadeti več ali manj vsi soglasniki. 

 Wood pravi, da je dyslalia »nepravilna artikulacija, povzročena zaradi napačnega 

učenja ali abnormalnosti perifernih govornih organov, ni pa odvisna od poškodb 

centralnega živčnega sistema« (Vuletić, 1972). 

 

Hallahan in Kaufman (1988) jasno razmejita artikulacijske in fonološke motnje. 

Artikulacijske motnje se nanašajo na gibe artikulatorjev v produkciji govornih glasov, ki 
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tvorijo besede. Posameznik ne razume, kako ustvariti govorne glasove. Fonološke motnje pa 

nastanejo, če ima oseba težave v komuniciranju, ker ne zna uporabiti glasov glede na 

standardna jezikovna pravila. 

 

1.3.2.1 Vzroki motenj artikulacije 

 

Smole (2010) je vzroke za motnje artikulacije razdelil na: 

 vzroke okolja, ki se kažejo, kadar je otrok v obdobju učenja govora vezan na 

pomembno osebo, s katero odrašča, ko lahko od te osebe prevzame njen način govora 

in izgovora. Pogosto se tudi zgodi, da otrok pozneje posnema govor osebe, ki si jo 

postavi za vzor (npr. učiteljico). Če imajo take osebe motnjo izgovora glasov (ali 

katero drugo motnjo govora), jo otrok posnema.  

 organske vzroke, ki so lahko: 

o anatomski: anatomsko-strukturalne nepravilnosti perifernih govoril (zobje, 

čeljusti, jezik). Sem spadajo prirojene malformacije govoril, razcepi: ustnic, 

trdo nebo, mehko nebo, globok farinks, podjezični frenulum.  

o nevrološki: glede na čas nastanka in glede na lokalizacijo so lahko različni. 

Nastanejo zaradi različnih bolezni kortikalnih con in inervacijskih poti. Ti 

vzroki vplivajo predvsem na mišične sisteme govoril. Najpogostejši vzroki so 

pred-, ob- in poporodne travme ter vnetja možganske mrene in drugih infekcij 

nevrološkega sistema.  

 psihološke vzroke: slab izgovor se pogosto pojavlja v družinah, kjer ni bilo dovolj 

vzpodbud za otrokov razvoj in otrok ni dobival ustreznih potrdil o sprejetosti. Tako 

obstajajo primeri, da npr. pri sedmih letih otrok še vedno potrebuje zvečer stekleničko.  

 vzroke dedovanja: govor sam se ne deduje, deduje pa se konstitucija in pogoji 

govornega mehanizma.  

 

Hočevar Boltežarjeva (2008) razdeli vzroke za motnje artikulacije na: 

a) centralni vzroki (okvara centralnega živčnega sistema zaradi poškodbe, vnetja – 

meningitis, encefalitis, tumorja, vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve, 

demielinizacije); 

b) periferni vzroki: 

1. prirojene anomalije oziroma posebnosti, 
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2. posledice poškodb, 

3. posledice kirurških posegov, 

4. okvare živčevja, 

5. okvare sluha; 

c) funkcionalni: anatomska zgradba artikulacijskih organov je normalna in tudi delovanje 

normalno, otrok pa dela odklone pri izreki (npr. oponaša njemu drago osebo) 

 

Periferne vzroke za artikulacijske motnje pa je mogoče razčleniti tudi nekoliko drugače – 

glede na konkretno motnjo, ki jo prirojene anomalije, poškodbe, kirurški posegi, okvare 

živcev itd. povzročijo. Razdelimo jih na malokluzijo (napačen griz zob, se pravi, da zgornji in 

spodnji zobni lok nista v anatomsko in funkcionalno idealnem položaju, drug proti drugemu), 

motorično nespretnost artikulacijskih organov in slabši sluh (da gre za kakršnokoli izgubo 

sluha).  

 

Pri otrocih, ki so še v stadiju govornega razvoja, ne moremo govoriti o artikulacijski motnji. 

Vendar pa lahko že zelo zgodaj ugotovimo, kako bo otrok obvladal posamične glasovne 

skupine glasov s pomočjo matičnih glasov, ki se pojavijo nekje med tretjim in četrtim letom 

starosti. Ti matični glasovi so: 

 za pripornike je matični glas /p/, 

 za nazale je matični glas /m/, 

 za afrikate je matični glas /č/, 

 za frikative je polvokal. 

 

Pri normalnem razvoju predšolskega otroka se običajno javljajo glasovne motnje v določenem 

zaporedju. Najprej se pojavijo kot omisije, nato substitucije in distorzije, v šolskem obdobju 

pa se vrstni red zamenja. Največkrat se v šolskem obdobju pojavljajo distorzije, nato 

substitucije, najmanjkrat pa je opaziti v otrokovem govoru omisije.  

 

1.3.2.2 Oblike dislalij 

 

Dislalije se odražajo kot: 

 omisija, 

 substitucija, 
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 distorzija. 

 

1.3.2.2.1 Omisija 

 

Za omisijo velja, da predstavlja v fazi razvoja učenja govora normalen pojav. Če pa ostaja (ali 

se pojavi) v kronološki dobi otroka, ko bi morali biti glasovi že formirani in formulirani, 

pomeni govorno patologijo. Omisije so zelo komplicirane artikulacijske motnje, saj navadno 

otroku manjkajo osnovni pogoji za izgovorjavo glasu, kot so avditivna diskriminacija, težave 

s finomotoriko artikulatorjev, težave z motoričnim spominom za glas idr. Je problem 

razlikovanja kvalitete glasu, ki se pojavlja znotraj fonema in ne med fonemi; je avditivni 

problem. Prav tako je problem pri korekciji omislij, saj že obstajajo avtomatizirane navade 

govora oziroma izgovora posameznega glasu, ki jih je težko izbrisati.  

 

1.3.2.2.2 Substitucija 

 

Otrok zamenjuje vse glasove, ki jih še ne zna izgovoriti, z glasovi, ki jih že obvlada in so v 

tem primeru substituti. Ti glasovi imajo lahko razširjeno vlogo v govoru, ker imajo možnost 

nadomestiti več glasov hkrati.  

 

Substitucija je v času formiranja govora običajen pojav, postane pa patološki, če traja v 

obdobje, ko bi otrok že moral obvladati artikulacijo. Običajno se zamenjujejo artikulacijsko in 

akustično zahtevni glasovi (Smole, 2010). 

 

Lahko se tudi zgodi, da bo otrok v dveh različnih besedah isti glas zamenjal z dvema 

različnima fonemoma, glede na celoten kontekst besede. 

 

Otrok lahko določen glas zamenjuje z več substituti (npr. /r/  j, l, polglasnik). Pri 

zamenjavah ugotavljamo, da imajo substituti z glasovi, ki jih zamenjujejo, fonetsko sorodnost, 

na primer okluzivnost, zvočnost, frikativnost, približen položaj govornih organov. Substitucije 

razodevajo podobnost med glasovi. Istočasno pa kažejo stopnjo distance nekega patološkega 

govora od normalnega. Substitucije znotraj posamične skupine glasov so manjša govorna 

napaka od tiste, kjer prihaja substitut iz druge glasovne skupine (Smole, 2010). 
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Tabela 1: Možne zamenjave oz. substitucije v otroškem govoru 

Glasovi, ki manjkajo oziroma jih otrok ne 

izgovarja 
Možne zamenjave/ substituti 

B P 

T K 

D T, K, G 

K T 

G K, D, T 

V F, P 

S T, C 

Z S, T, D, C 

Š S, T, H, C 

Ž Š, Z, S, T, D, C 

R I, L, J 

L J, R 

M L, P, N 

N M, D, T 

I E 

E I, A, O 

A E, O 

O A, E, U 

U I, O 

 

1.3.2.2.3 Distorzija 

 

Distorzija glasov označuje artikulacijsko - akustično odstopanje izgovora glasu oz. glasov od 

standardnih izgovornih norm. Glas je izgovorjen, vendar je kvaliteta glasu nezadovoljiva.  

 

Najpogostejše distorzije glasov so: 

 sigmatizem, 

 rotacizem, 

 lambdacizem. 

 

Redkejše oblike distorzij so: 

 kapacizem in gamacizem, 

 tetacizem in deltacizem, 

 tetizem, 

 etacizem. 

 

1.3.2.2.3.1 Sigmatizem 
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Sigmatizem je motena izgovorjava glasov S, C, Z in Č, Š, Ž. 

 

Če so pri sigmatizmu torej obseženi omenjeni glasovi, govorimo o sistemskem sigmatizmu. 

Smer zraka je pri tej motnji pravilna, vendar se zračni tok razprši preko cele jezične površine. 

Ker oseba ne oblikuje ustreznega vzdolžnega jezičnega žleba in z ustreznim dvigom na 

zgornje zazobne predele ne naredi špranje, artikulacija ne omogoča visokih frekvenčnih oblik, 

ki jih imajo ti glasovi (Smole, 2010). 

 

Pri sigmatizmu je motena avditivna percepcija in diskriminacija glasov. Težave se pričnejo že 

med drugim in tretjim letom starosti pri otroku. Govorni organi, avditivna percepcija in 

avditivni spomin takrat še niso dovolj dozoreli, da bi otrok »dobil in shranil« ustrezno 

artikulacijsko sliko. Taki otroci imajo pogosto težave tudi z zbranostjo, pozornostjo, 

vztrajnostjo,… 

 

Najpogostejše pojavne oblike sigmatizma so interdentalni sigmazitem, lateralni sigmatizem in 

nazalni sigmatizem.  

 

Interdentalni sigmatizem 

 

Interdentalni sigmatizem je najpogostejša govorna napaka, kjer so okvarjeni dentalni glasovi 

/s/, /z/ in /c/, pa tudi postdentalni /d/, /š/ in /ž/ ter alveolar /č/. Lahko so okvarjeni še glasovi 

/t/, /n/ in /l/. Oseba spusti jezik in postavi konico jezika (apex) med zobe tako, da ga 

sogovornik vidi, v težjih primerih ta moli celo med ustnicama. Stopnja artikulacijske 

distorzije je odvisna od velikosti protruzije jezika in števila okvarjenih glasov.  

 

Slika interdentalnega sigmatizma se po Smoletu glede na število okrnjenih glasov kaže v 3 

oblikah:  

 I.stopnja: minimalna lingvalna portruzija v medzobni prostor; okvarjeni glasovi: 

/s/, /z/ in /c/, 

 II.stopnja: vpadljivo tiščanje jezika izven frontalne dentalne meje; dodatno 

okvarjeni glasovi: /š/, /ž/ in /č/, 
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 III.stopnja: močna protruzija vrha jezika in sprednjega dela jezika, včasih s 

pregibom nasproti zgornji ustnici; okvarjeni glasovi so dentalni in postdentalni: /t/, 

/d/, /n/, /l/, jezična mišica je hipotona.  

 

Stopnja razumljivosti govora pri interdentalnem sigmatizmu je večja, če dela govorec pri 

artikulaciji razlike med sičniki in šumniki ter zvenečimi in nezvenečimi glasovi. 

 

Addentalni sigmatizem 

 

Jezik je pri addentalnem sigmatizmu spuščen in pomaknjen nazaj v ustno votlino. Sprednji 

rezonator je povečan, zato je artikulacija močno šumna. Glasovi /s/, /z/ in /c/ postanejo 

frekvencijsko nižji. Tudi alveolarni glasovi /š/, /ž/, /l/, /r/ so artikulacijsko pomaknjeni v 

sprednji oralni prostor; tako dobijo prizvok mehčanja.  

 

Lateralni sigmatizem 

 

Navadno so okvarjeni frikativi /s/, /š/, /z/, /ž/ ter afrikati /c/ in /č/.  

 

Zračni tok se usmeri uni- ali bilateralno glede na sredino jezika, namesto da bi se pretakal po 

sredinskem jezičnem žlebu. Jezik pri artikulaciji pomembno odstopa od normalnega položaja 

in gibanja. Jezik je pripet na trdo nebo ali pa na notranjo površino kotnikov. 

 

Nazalni sigmatizem 

 

Smole (2010) pravi, da je potrebno razlikovati med nazalnim sigmatizmom in rinolalijo. 

Razlike so sledeče: 

1. Pri nazalnem sigmatizmu so govorni organi brez posebnosti, tj. ne obstajajo 

anatomske ali nevrološke okvare govornega aparata. Pri rinolaliji so te okvare 

prisotne. 

2. Pri nazalnem sigmatizmu so okvarjeni samo tisti glasovi, ki so okvarjeni tudi pri 

drugih sistemskih dislalijah: /s/, /z/, /š/, /ž/, c/, /č/, /d/.  

3. Zračni tok pri nazalnem sigmatizmu poteka res tudi skozi nos, vendar ta ni 

kontinuiran, ampak se prej pojavi nosna eksplozija, kar mu daje značilno akustično 

sliko.  
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4. Korekcija pri nazalnem sigmatizmu je navadno hitrejša in uspešnejša kot pri 

rinolaliji. Pri nazalnem sigmatizmu gre za problem prehoda zračnega toka. Koren 

jezika je zaradi neustrezne artikulacijske tehnike potisnjen navzgor proti mehkemu 

nebu. Tako večino zraka uhaja skozi nosni rezonator. Ta pomik je običajno na 

začetku silovit, kar daje sliko eksplozivnega, nazalnega glasu. 

 

1.3.2.2.3.2 Rotacizem 

 

Glas /r/ zahteva v primerjavi z ostalimi glasovi dobro razvito finomotoriko jezika. Pri 

artikulaciji tega glasu je vpletenih 16 jezičnih mišic. Pri glasu /r/ najdemo vse tri oblike 

dislalije: omisijo, substitucijo (substituti J, L in V) in distorzijo. Pravilna artikulacija tega 

glasu je vibracija apeksa v alveolarnem predelu. Akustični vtis pri artikulaciji tega glasu, je 

zelo pomemben za njegovo učenje. Poznamo veliko interpretacij glasu /r/. Te so bilabialni /r/, 

francoski /r/, uvularni /r/, guturalni /r/, frikcijo brez vibracij, glas /r/ le z eno zaporo ob 

alveolih, /r/ z dvigom jezičnega hrbta, /r/ kot regionalne posebnosti in koroški /r/, ki je 

artikuliran na velarnem ali uvularnem delu ustne votline.  

 

Vzroki za rotacizem so lahko prekratka podjezična vez; apeks ni dovolj gibljiv in ne doseže 

alveolov, da bi lahko vibriral, nepravilno oblikovan apeks jezika je večkrat vzrok za 

neustrezno vibracijo in zračno priporo, gotsko nebo; jezik ne more oblikovati pripore, primer 

so palatoshize, nevrološki razlogi za zmanjšano funkcionalnost jezične mišice; zmanjšana je 

gibljivost in koordinacija jezičnih mišic, prizadeta je lahko inervacija mišic mehkega neba in 

celo labiodentalnih mišic.  

 

1.3.2.2.3.3 Lambdacizem 

 

Pri lambdacizmu gre za moteno izreko glasu /L/. Motena izreka se lahko odraža v obliki 

omisije, substitucije (substitut J ali drugi glasovi) ali distorzije (lateralni /L/ ali interdentalni 

/L/). 

 

1.3.2.2.3.4 Druge distorzije 
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Poleg zgornjih sigmatizmov obstaja še množica drugačnih in vmesnih artikualcij, ki foneme 

deformirajo. Te druge distorzije se kažejo kot motnje trajanja glasu (ali delov glasu); glas je 

lahko daljši ali krajši glede na časovno sekvenco, lahko je krajši v okluziji ali v frikciji. 

Časovna motenost je najbolj izrazita pri jecljanju. Distorzije se kažejo tudi v motenosti 

zvočnosti glasu. Pojav motene zvočnosti srečamo pogosto v obdobju razvoja artikulacije pri 

otrocih, če se ne uskladita fonatorna in artikulatorna funkcija govornih organov. To moteno 

artikulacijo srečamo pri otrocih z motorično hipotonijo in somatsko šibkih otrocih. Okvarjeni 

glasovi so po navadi zvočni priporniki in /z/ in /ž/ ter tudi /v/ in /r/.  

 

Prehodni glasovi so pogosto mehčani glasovi. Njihova artikulacija se pomika z alveolarnih 

artikulacijskih pozicij na palatalne. V ambulantah pogosto srečamo tudi otroke s prehodnimi 

vokali (od odprtih do zaprtih). Tu imajo pomembno vlogo narečni govori. Vokali v nasprotju 

s konsonanti nimajo strogih artikulacijskih norm. Povratna percepcija je avditivna kontrola; 

percepcija in diskriminacija.  

 

Kombinirane motnje nastanejo zaradi negotove artikulacije. Artikulacijske distorzije lahko 

zajamejo posamična glasovno oblikovalna področja, kot so: okluzija, mehkonebni zaklop, 

intenziteta frikcije, smer zračnega toka, intenziteta zvočnosti, stopnja zaprtosti ali odprtosti 

vokala, višina in kvaliteta osnovnega glasu.  

 

1.3.2.2.4 Organske dislalije  

 

Če se govornim organom spremenijo značilnosti ali pa izgubijo fizikalne lastnosti, se to opazi 

tudi v izgovorjavi. Govorec pogosto spontano razvije nekatere kompenzacijske strategije 

izgovora, a vendar potrebuje tudi logopedsko obravnavo. 

 

Najpogostejše organske dislalije so malformacije čeljusti in zob. Do njih pride zaradi 

prirojenih dejavnikov, poškodb ali razvad. Zdravstveni razlogi so večinoma dekalcifikacija, 

rahitis, povečane tonzile, načini prehranjevanja. Od razvad so najpogostejše hranjenje po 

steklenički, duda in sesanje prsta. Priporočljivo je, da govorna obravnava poteka sočasno z 

ortodontskim tretmajem. 
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1.3.2.2.4.1 Protruzije 

 

Pri protruziji zobje zgornje in v težjih primerih tudi spodnje zobne čeljusti štrlijo naprej tako, 

da imajo zobje na koncih razdaljo in pri sklenitvi griza med spodnjim in zgornjim zobnim 

robom nastaja odprtina. Tudi nebo je običajno visoko, gotsko, zato se tudi ustnici ne moreta 

skleniti. Otrok večinoma diha skozi usta zaradi visokega neba in posledične zožitve prehoda 

pri dihanju, kar je vzrok za pogoste otrokove respiratorne infekte.  

 

Zaradi prej omenjenih govornih pogojev so pri izgovorjavi okvarjeni bilabiali, dentali in 

alveolari. Prav tako gre za dislalijo pri glasovih /r/ in /l/.  

 

1.3.2.2.4.2 Progenija in prognatija 

 

Pri progeniji je mandibula pomaknjena glede na frontalno os naprej z obraznega profila 

navzven. Jezik je pogosto zunaj oralnega prostora, zgornji sekalci sedajo na jezik. 

 

Prognatija je nasprotna deformacija postavitve čeljusti (kot pri progeniji). Zgornja čeljust sega 

čez mandibulo in tako ni dosežen sklenjen griz.  

 

Pri prvi in drugi deformaciji se srečamo pri izgovoru z distorzijo bilabialov, dentalov in 

postdentalov, alveolarov in likvidov. Razumljivost tega tipa govora je odvisna od velikosti 

odmika zobnih vencev, od kvalitete zob in od položaja jezika pri artikulaciji.  

 

1.3.2.2.4.3 Odprti griz in križni griz 

 

Ustni prostor pri tej motnji ni sklenjen in zaprt. Griz je zaprt na zadnjih zobeh, pogosto pa so 

sprednji zobje kariozni ali redki. Jezik zapira sprednjo odprtino in je vpadljivo viden. Vzrok 

za odprti griz je običajno v podaljšanem hranjenju na stekleničko in s sladkimi tekočinami, ki 

dodatno doprinesejo h karioznosti zobovja. Nekateri otroci dosežejo podobne rezultate z 

vztrajnim tiščanjem prsta, dveh ali pa celo zgornjega dela pesti.  
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Pri križnem grizu sta zobni vilici horizontalno pomaknjeni. Deformirani so tudi že zobje, ki 

onemogočajo sklenitev zobnih vencev. Artikulacija pri tej obliki dislalije je močno motena, 

tudi razumljivost govora je slaba.  

 

1.3.2.2.4.4 Diastema 

 

Nekaterim otrokom po izgubi mlečnih zob ostanejo med zobmi (pogosto med zgornjimi 

sekalci) razmiki. Ti razmiki se z rastjo novih zob manjšajo ali celo izginejo, pri nekaterih 

otrocih pa ostanejo.  

 

Razmiki vplivajo zlasti na artikulacijo sičnikov in šumnikov, ki jim medzobna odprtina doda 

vpadljivi šum.  

 

1.4 Lateralnost 

 

Človek ni niti po obliki niti po delovanju povsem simetrično bitje. Zahtevnejša, preciznejša in 

nevarnejša dela opravlja večina ljudi vedno z isto roko, nogo, očesom ali ušesom. Pod 

izrazom stranskost – lateralnost razumemo prevlado enega od parnih organov (čutnih in 

motornih), eventuelno prevlado ene polovice neparnega organa (npr. jezika) (Sovak, 1986). 

 

Lateralizacija je proces, v katerem postanejo različne funkcije in procesi povezani z eno ali 

drugo možgansko hemisfero, njen končni rezultat pa je dominantnost posamezne hemisfere 

pri kontroli posameznih procesov (Marentič Požarnik idr. 1995). 

 

Dimenzija lateralnosti predstavlja dostop otroka do resničnega in instinktivnega vedenja in je 

povezava med  levo možgansko poloblo z njeno sposobnostjo razlikovanja in podobnega 

analiziranja ter desno možgansko poloblo s sposobnostjo videnja celote in sintetiziranja 

(Dennison 2008, str. 68). 

 

Lateralnost je prednost ene polovice možganov pri predelavi čutnih vtisov nasprotne strani 

telesa. Pri večini ljudi je ena polobla dominantna in se telesnih spretnosti lažje naučijo s 

tistimi deli telesa, ki jih nadzoruje njihova dominantna polobla. 
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Dominantnost je prednost določene okončine na eni strani telesa, to je desne roke pri 

desničarjih ali leve pri levičarjih. Razvoj tako imenovane dominantnosti je normalen proces 

dozorevanja možganov, na katerega ne smemo vplivati od zunaj ali pa ga poskušati 

spremeniti, npr. levičarju preprečiti pisati z levo roko.  

 

Lateralnost sodi v primarni nivo integrativnih kortikalnih procesov, ki vključujejo dražljaje in 

impulze. Dominantna lateralnost  predstavlja višji nivo integrativnih moči možganske skorje, 

ki združuje iz primarnih polj zbrane podatke in jih interpretira v sekundarna polja hemisfere. 

Slednja je prevladovanje ene ekstremitete ali enega parnega organa nad drugim, ki se 

manifestira pri izvajanju zahtevnih psihomotornih aktivnosti. Razlika med lateralnostjo in 

dominantno lateralnostjo je v tem, da se lateralnost nanaša na delitev telesa in prostora na dve 

simetrični polovici, kar omogoča osnovno doživljanje prostora, dominantna lateralnost pa je 

nekaj individualnega, je način obstajanja in delovanja posameznika v prostoru (Mitič - Petek 

v Hribernik 2005).  

 

Tako levičarstvo kot desničarstvo je torej način izražanja človekove stranskosti. Otrok, ki ni 

razvil svoje stranskosti, je neroden, počasen in ima še druge težave (Matajc, 1982).  

 

Usklajeno delovanje hemisfer je temelj za sposobnost branja, pisanja in komunikacijo. 

Pomembno je tudi za usklajeno gibanje celotnega telesa, za tekočnost in koordinacijo gibov in 

za sposobnost istočasnega gibanja in mišljenja. Omogoča aktivnosti, ki so potrebne za rast 

občutka otrokove avtonomije, za odločanje in višje procese mišljenja, kar je pomembno za 

pridobivanje znanj (Končar 2000). 

 

1.4.1 Specializacija funkcij 

 

Pomen specializacije funkcij je v tem, da močno povečuje naše duševne sposobnosti. Vsaka 

polovica najprej analizira svoj vnos in šele potem, ko dobro obdela podatke, le–te izmenja z 

drugo. Tako lahko hkrati obdelujemo dva toka informacij in s tem, da primerjamo in 

sestavimo, pridemo do širšega in popolnejšega vtisa. Poleg tega se s specializacijo delovanja 

razdeli breme vsake polovice možganov (Russell, 1990). 
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Lateralizacija ali specializacija obeh možganskih hemisfer je drugi vidik funkcioniranja 

možganov in ima pomembno vlogo pri kognitivnem razvoju. Vsaka polovica možganov 

kontrolira nasprotno polovico telesa. Poškodba desne polovice možganov bo vplivala na 

gibanje leve polovice telesa in obratno. Poleg tega določena področja možganov vplivajo na 

določeno vedenje. Lateralizacija hemisfer daje tudi podlago za razvoj ročne dominantnosti in 

sposobnosti za prekrižanje telesne središčnice. Pri večini ljudi je leva hemisfera glaven 

dejavnik v procesiranju jezika in desna hemisfera obvladuje večino vidno-prostorskih 

informacij ter čustva (nebesedne informacije). Pri nekaterih levičnih ljudeh je povezanost 

lahko obratna, vendar pri večini levičnih ni popolne hemisferne specializacije.  

 

Woolfolkova navaja, da so razlike v delovanju možganskih hemisfer bolj relativne kot 

absolutne, vendar pa je ena hemisfera pri izvajanju določenih funkcij preprosto bolj 

učinkovita kot druga. Skoraj vsaka naloga, še posebno kompleksne spretnosti in sposobnosti, 

zahteva sodelovanje veliko različnih področij možganov, na primer desna polovica možganov 

je boljša pri ugotavljanju pomena določene zgodbe, leva polovica pa je boljša tam, kjer sta 

pomembni slovnica in sintaksa, zato morata pri branju sodelovati obe polovici. 

 

1.4.1.1 Levičnost in desničnost 

 

Ob dejstvu, da je desna roka povezana z levo polovico možganov, se nam kar vsiljuje 

vprašanje, ali sta desničnost in raba leve možganske poloble v povezavi. Odgovor je najbrž 

ne. Tako levičarji kot desničarji mislijo z levo polovico možgan in obratno, ljudje, ki precej 

bolj uporabljajo sposobnost desne hemisfere, večinoma niso levičarji. 

 

Pri večini levičarjev je območje za jezik v levi možganski hemisferi; isto velja za 

ambidekstre. Zakaj nekateri ljudje lažje in bolj uporabljajo levico (ni jasno), vsekakor pa še ne 

pomeni, da gre za prevlado ali zamenjavo funkcij leve in desne možganske poloble (Russell, 

1990).  

 

Nedesničarji (not-right-handers) so v resnici pogosteje zastopani v skupini razvojno motenih z 

govornimi, jezikovnimi in učnimi težavami, kakor tudi v skupini avtistov in pri motnji v 

duševnem razvoju (Neils, Aram, 1986). Ampak tukaj gre poudariti, da nedesničarji lahko v 

veliki večini funkcionirajo prav tako dobro kot desničarji. 
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1.4.2 Razvoj stranskosti  pri predšolskem otroku 

 

Človek je najbolj razvito bitje in njegove najvišje funkcije so gibljivost roke in besedni govor 

ter z njima povezani sposobnosti za razvoj kulture in znanosti. Pomen specializacije funkcij je 

v tem, da močno povečuje naše sposobnosti (Russell, 1990).  

 

Strokovnjaki pravijo, da je vodilnost ene polovice možganov preprosto neizogiben rezultat 

biološkega razvoja. Razvoj mora potekati po ustaljenih fazah, da bo organizacija otrokovega 

živčnega sistema pravilna. Samo tako bo otrok popolnoma nevrološko razvit. Če ima samo na 

eni ravni pomanjkljivosti, razvoj možganov ne bo popoln in bodo v njih področja, ki ne bodo 

pravilno delovala.  

 

Znanstveniki so ugotovili, da poteka največji del razvoja človekovega živčnega sistema po 

šestih kanalih. Trije od šestih kanalov so dovodni. To so gledanje, ki je najpomembnejše za 

branje, poslušanje, ki je najpomembnejše pri razumevanju besednega jezika, ter občutenje 

preko kože in mišic, katero je pomembno za prepoznavanje in občutenje predmetov. 

 

Ostali trije kanali so odvodni, in sicer gibanje, ki je osnova hoje, artikulacija glasov, ki je 

nujna za produkcijo govora, ter uporaba rok, pomembna za pisanje.  

 

Pomanjkanje možnosti za razvoj samo enega od teh kanalov v otroštvu, lahko vpliva na razvoj 

vseh ostalih. 

 

Hannafordova pravi, da se osnovni dominantni profil lahko razvije že pred rojstvom, takrat ko 

zarodek razvija zgodnje vzorce za preživetje. Pravi, da se že pred rojstvom razvije dominanca 

roke, očesa, noge in možganske polovice, in sicer zato da je posameznik čim bolj zavarovan 

pred nevarnostmi. Drugi senzorni sistemi, kot so voh in tipne zaznave, so tudi del varovalnega 

telesnega sistema. Tako se razvije osnovni vzorec dominantnosti, ki refleksno odgovarja na 

obremenitve celo življenje (Hannaford, 2005). 

 

Razvoj stranskosti po zaporednih časovnih obdobjih v otrokovem razvoju (Matajc v 

Hribernik, 2005) 
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 Od rojstva do 6. meseca starosti  

 

Novorojenčkove oči komaj morejo razločiti svetlobo in temo, gibi oči pa so popolnoma 

nekontrolirani. Šele čez nekaj časa se dojenček nauči razločevati predmete v prostoru. Prvi 

objekt, ki ga zazna, pa je navadno mati. Dojenček se mora naučiti tudi slišati. To ga nauči glas 

matere, ki mu govori, čeprav otrok ne razume njenih besed. Naučiti se mora tudi čutiti. Od 

rojstva do dveh mesecev starosti kažejo otroci raznolikost pri motoričnih odklonih, npr. lega 

glave. Številne študije so pokazale, da 70 % novorojenčkov obrača glavo na desno stran, 

medtem ko ležijo na hrbtu. Pri starosti dveh do treh mesecev postaja otrokovo obnašanje 

vedno bolj podvrženo hoteni kontroli, npr. ropotuljico drži veliko dlje z desno roko kot z levo. 

Pri treh mesecih postaja otrok pri uporabi rok vedno bolj spreten. Prvi odziv na prisotnost 

nekega predmeta v otrokovem vidnem polju je stegovanje ročic proti njemu. V tem zgodnjem 

obdobju otrok veliko pogosteje steguje levo roko. Sčasoma pa ti odzivi postanejo veliko bolj 

diferencirani in nekje sredi prvega leta otrok že pogosteje steguje desno roko. V obdobju do 

šestih mesecev se dojenček začne tudi plaziti. 

 

To gibanje je enostransko. Pri plazenju po trebuhu iztegne najprej eno roko in eno nogo iste 

strani telesa in pogleda z očesom in posluša na isti strani telesa, medtem sta oko in uho druge 

strani telesa pokrita s podlago, po kateri se plazi. Pri naslednjem gibu vse to naredi z drugim 

delom telesa. Gibanje, uporaba roke in noge, poslušanje in gledanje se prepletajo v tem 

izmeničnem vzorcu. Možgani pa se razvijajo pri vseh teh aktivnostih, ki so nastopile istočasno 

(Matajc v Hribernik, 2005). 

 

Že v tem obdobju naj se mati z otrokom pogovarja, verbalizira stvari, ki jih tekom aktivnosti z 

otrokom počne. Le tako bo otrok razvil govor. 

 

V tem obdobju je priporočljivo, da otrok leži na trebuhu. Kadar mati dojenčka normalno doji, 

je dojenček dojen iz leve in desne dojke. Ko pije iz leve dojke so gibi njegove desne roke 

omejeni, prav tako pa je zaprto njegovo desno oko. Otrok je sedaj nagnjen proti popolni 

funkciji leve stranskosti. Ko pa pije iz desne dojke, se položaj obrne. Nujno je, da se vrnemo k 

naravni desni in levi stranskosti tako pri hranjenju po steklenički, ko otroka pestujemo, … 
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 Od 6. meseca do 1. leta starosti 

 

Za to obdobje je prav tako značilno plazenje, pri tem pa se otrok uči uporabljati dele obeh 

strani telesa hkrati. Plazi se popolnoma gladko in ritmično po rokah in kolenih v križnem 

vzorcu. Nasprotna roka in koleno se istočasno dotakneta tal in otrok v istem času pogleda z 

obema očesoma proti roki, ki je spredaj, in tudi posluša z obema ušesoma. Tako začnejo 

skladno delovati roke, oči in kolena. Otrok je v tem obdobju obojestranski (Matajc v 

Hribernik 2005).  

 

V drugi polovici leta začne otrok diskriminativno uporabljati roki pri obojeročnih aktivnostih. 

Vsaka roka opravlja kvalitativno drugačno funkcijo pri manipuliranju s predmeti na primer z 

levo roko drži igračo, medtem ko jo z desno obrača (Harris&Carlson v Hribernik, 2005). 

 

Starši bi se morali zavedati, da otrok v tem obdobju potrebuje prostor za plazenje in svobodno 

gibanje. Stajico in stolček naj ima, ko je to nujno potrebno. Vzglavje posteljice naj bo ob 

steni, da ima otrok prosti pregled na obe strani. V tem obdobju je otrok še obojestranski. 

Treba mu je pustiti uporabo rok. 

 

 Od 1. leta do 18. meseca starosti 

 

Za to obdobje sta značilna hoja in govor. Otrok se najprej postavlja na noge, ob opori 

pohištva. Njegovi prvi koraki so nezanesljivi, roke pa uporablja za pomoč pri ravnotežju. 

Kasneje začne hoditi bolj stabilno. Pri elegantni človekovi hoji se pri tem, ko se desna noga 

pomika naprej, hkrati pomika naprej tudi leva roka za vzpostavitev ravnotežja. Pri naslednjem 

koraku pa se stvar obrne. Naprej se pomikata leva noga in desna roka. Otrok še vedno 

uporablja obe strani možganov, razlika od prejšnjega obdobja je samo v tem, da je sedaj 

zavzame pokončni položaj, ki je značilen za človeka. Razvija se ravnotežje, na katerega 

vplivajo tudi vidni in slušni dražljaji (Matajc, 1982).  

 

Otroci shodijo ob enem letu starost, drugi okrog petnajstega do osemnajstega meseca starosti, 

kar pa še vedno sovpada z normalnim razvojem. Med otroci se začnejo pojavljati velike 

individualne razlike. 

 



Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo pri otrocih pred vstopom v šolo 

 

 

Tjaša Zdovc, 2011 Stran 43 

V tem obdobju so za razvijanje otrokovih kognitivnih spretnosti priporočene slikanice, s 

krajšimi besedili večjih črk. Otrok gleda slike v slikanici in hkrati posluša dogajanje na tej 

sliki. Tako spodbujamo otrokov govorni razvoj. 

 

 Od 18. meseca oz. dveh let do 6. oz. 7. leta 

 

V obdobju do dveh let preide otrok na končno in edinstveno raven možganskega razvoja. Ta 

se navadno konča s šestimi ali sedmimi leti in rezultat je popolna enostranskost (Matajc v 

Hribernik, 2005).  

 

Stranskost v smislu desničarstva oziroma levičarstva se lahko diferencira le v obdobju od 

prvega do četrtega leta starosti. Zaskrbljujoče je, če otrok uporablja eno roko pred devetim oz. 

dvanajstim mesecem starosti.  

 

Popolna stranskost je običajna uporaba ene noge, roke, očesa in ušesa na eni strani telesa in se 

kaže pri človeku, edinem bitju, ki lahko govori, bere in piše.  

 

Senzorične in motorične funkcije bolj učinkovito komunicirajo z možgani takrat, kadar so 

dominantno oko, uho in roka na nasprotni strani telesa kot dominantna hemisfera (Hannaford, 

2005). Ob vstopu v šolo naj bi bila otrokova stranskost že zdiferencirana. 

 

Otrok naj ima na tej stopnji veliko možnosti za skakanje, tek, igre z žogo, da začne razločevati 

cilje različnih oddaljenosti.  

 

Za pravilen razvoj stranskosti je posebno pomembna pravilna drža otroka pri risanju in 

pisanju, že v predšolskem obdobju. 

 

1.4.2.1 Motnje v razvoju stranskosti 

 

Če dominantnosti ni, grozi zaostajanje razvoja na področju finomotorične dejavnosti. Poleg 

tega se pri otroku kaže negotovost glede smeri. To lahko povzroča, da otroci zamenjujejo črki 

b in d, pišejo zrcalno ali si ne morejo zapomniti vrstnega reda črk v besedi. Teže dojemajo in 

ponavljajo bolj zapletene oblike, kot so črke, številke ali risanje vzorcev.  
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Negotovost glede smeri je eden izmed mnogih vzrokov za težave pri branju in pisanju in je 

ena izmed oblik legastenije. Otroci s težavami dominantnosti pogosto ne zmorejo opravljati 

križnih gibov. Testiranja otrokovega razvoja pogosto vsebujejo risanje križcev, s čimer se 

ugotavlja stopnja lateralnosti. Pisanje pisanih črk, kot je veliki L, E, H, mali k, e, ali x 

zahtevajo križanje čez sredino.  

 

Velikokrat je razlog za nedominantnost ta, da se otroci večinoma niso usklajeno ali dovolj 

plazili ali pa so to vmesno stopnjo plazenja preskočili.  

 

Motnje v razvoju stranskosti se kažejo tudi na naslednje tri načine: 

 

 Preusmerjeni levičarji 

 

V preteklosti so na levičarstvo gledali kot na okvaro in ne kot normalen razvoj stranskosti. Na 

različne načine so otroka že v predšolskem obdobju navajali na desnico. Matajc navaja, da so 

številni primeri, kjer je menjava stranskosti povzročila jecljanje, pogosto pa se zaradi 

preusmerjanja pojavljajo tudi motnje pri branju in pisanju, odpor do šole, včasih tudi močenje 

postelje ali hlačk (enreza) in blatenje (enkopreza) (Hribernik, 2005).  

 

Danes so se pogledi na levičnost spremenili. Levičarjev se ne preusmerja več, saj je to znak, 

da ima učenec, ki piše z levo roko pač dominantno levo roko, včasih še levo nogo in oko, prav 

tako, kot ima desničar dominantno desno roko.  

 

V šoli je pri teh učencih dobro, da jim namenijo več pozornosti, saj zaradi njihovega lastnega 

dominantnega profila lažje vidijo celoto in da so jim na kožo bolj pisani podatki v obliki 

miselnega vzorca. 

 

 Ambidekstri oz. obojeročneži 

 

Obojeročneži so tisti ljudje, pri katerih se lateralnost tekom razvoja ni razvila in še vedno 

uporabljajo obe roki. Ti otroci lahko imajo težave s prostorsko orientacijo, lahko so nerodni, 

počasni in negotovi ter se prav tako nagibajo k motnjam branja in pisanja.  
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Ti otroci morajo napravili svojo lastno, naravno izbiro stranskosti, zato  jim je potrebno v 

večini primerov pomagati, da postanejo enostranski.  

 

Ta, še ne razvita lateralnost, se lahko pojavi tudi pri ostalih čutilih – očeh, ušesih in nogah. 

 

 Križna stranskost 

 

Med aktivnostjo so pri obdelavi informacij aktivni dominantni čuti, ki so nasprotni 

dominantni hemisferi.  

 

Nemoten proces lateralizacije je mogoč le, če obe polovici otrokovih možganov pravilno in 

skladno sodelujeta, na primer če otroci med delom zamenjujejo roki ali če imajo t.i. mešano 

dominanco, se pravi, da dajejo prednost levemu očesu, desni roki, levemu ušesu in desni nogi 

ali obratno, se sme sklepati o motenem procesu lateralizacije.  

 

Otrok s križno stranskostjo lahko ima težave s prostorsko orientacijo in največkrat tudi motnje 

branja in pisanja ter primanjkljaje na večih področjih. 

 

Občutenje stranskosti mora biti integrirano, da nastane občutek skupnega pripadanja. Šele 

notranje zavedanje o obstoju dveh telesnih strani in njuna različnost dopušča nastajanje 

prevlade ene strani telesa.  

 

V razvoju simetrije in križanja telesne središčnice nastaja ročna dominantnost  in to na 

temelju vključitve obeh možganskih hemisfer. Če je telesna somernost urejena, lahko otroci 

vadijo z njihovo prednostno stranjo, saj križanje možganskih hemisfer ne dela nobenih težav. 

V obratni situaciji pa je potrebno vzpostaviti lateralnost, če le–ta pri učencu še ni bila 

vzpostavljena.  
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2 Cilji raziskave 

 

Cilj raziskave je pregledati stanje artikulacije in lateralnosti ter morebitne povezanosti med 

njima pri 5-6 letnikih, eno leto pred vstopom v devetletno osnovno šolo.  

 

2.1 Hipoteze 

 

Hipoteza 1: Vrsta artikulacijske motnje in lateralnost medsebojno nista povezani. 

Hipoteza 2: Ni razlik v pogostosti distorzij med skupinami. 

Hipoteza 3: Ni razlik v pogostosti substitucij med skupinami. 

Hipoteza 4: Ni razlik v pogostosti omisij med skupinami. 

Hipoteza 5: Lateralnost ni povezana s spolom. 

Hipoteza 6: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med levičarji in desničarji. 

Hipoteza 7: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med levičarji in osebami s križno 

stranskostjo. 

Hipoteza 8: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med desničarji in osebami s križno 

stranskostjo. 
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3 Metodologija 

 

Osnovni metodi raziskovanja sta deskriptivna in kavzalna in ne temeljita na 

eksperimentalnem delu. Uvrščamo ju med metode empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

Namen raziskave je iskanje odvisnih in neodvisnih zvez med spremenljivkami. 

 

3.1 Vzorec 

 

Vzorec zajema 80 otrok z opredeljeno lateralnostjo iz  različnih ljubljanskih vrtcev. Za 

vključitev v raziskavo morajo otroci ustrezati naslednjim pogojem: 

1. vključenost v vrtec, 

2. vključitev v šolo v naslednjem šolskem letu, 

3. niso kategorizirani kot otroci s posebnimi potrebami. 

 

Tabela 2: Število testiranih otrok v povezavi s stranskostjo 

STRANSKOST ŠTEVILO OTROK Število otrok [%]

desna 47 58,8

leva 12 15

križna 21 26,3

skupaj 80 100

59%
15%

26%

Število testiranih otrok v povezavi s 
stranskostjo

desna

leva

križna

 
Graf 1: Prikaz števila testiranih otrok v povezavi s stranskostjo 

 

 

Od skupno osemdesetih otrok je bilo sedeminštirideset otrok desničarjev, kar je 58,8% 

celotnega vzorca. Sledijo otroci s križno stranskostjo, ki se pojavljajo v 26,3%, kar zajema 21 
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ljudi. Na koncu ostanejo še levičarji, ki so zastopani v 15%, kar pomeni, da je v vzorcu 

dvanajst takih, ki so levičarji. 

 

Vzorec je razdeljen na tri skupine glede na kriterijsko spremenljivko.  

 

3.2 Spremenljivke 

 

Kriterijska spremenljivka stranskost, deli otroke glede na stranskost v 3 skupine. To so: 

 desničar, to je oseba, ki ima prednostno desno roko, desno oko, desno uho in 

desno nogo,  

 levičar, to je oseba, ki ima prednostno levo roko, levo oko, levo uho in levo nogo, 

 oseba s križno stranskostjo, to je oseba, ki ima npr. prednostno desno roko, levo 

oko in obratno, 

 

Kontrolni spremenljivki sta: 

- spol otroka, 

- starost otroka. 

Tabela 3: Prikaz razdelitev skupin glede na starost in spol 

 

 
STAROST SPOL 

STRANSKOST M M:Ž 

Desna 5,25 1,2 

Leva 5,16 2 

Križna 5,33 4,2 

 

Skupine so si podobne glede povprečne starosti, vendar so zelo neizenačene glede spolne 

strukture. 

 

Eksperimentalne spremenljivke: 

- Motnje artikulacije 25 glasov slovenskega jezika, ki se odražajo kot: 

 omisija (izpad posameznega glasu), 

 substitucija (zamenjava glasu z drugim glasom), 

 distorzija (popačenje glasu) vsakega od slovenskih glasov. 
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3.3 Vrednotenje spremenljivk 

 

Testirana oseba bo poimenovala slike iz slikovnega materiala, pri čemer so dosledno 

upoštevana navodila, ki jih test predpisuje. Ocena artikulacije glasov se vrednoti kot 

prisotnost omisije, substitucije in distorzije vsakega glasu. 

 

Lateralnost se vrednoti s tremi kategorijami, in sicer: 

 desničar,  

 levičar, 

 oseba s križno stranskostjo. 

 

Spol se vrednoti kot naravni spol otroka. 

 

Starost otroka se vrednoti z dopolnjenimi leti starosti. 

 

3.4 Instrumentarij 

 

Kot instrumentarij je uporabljen: 

 Tripozicijski test za oceno artikulacije (D. Vuletić: Test artikulacije, ZG 198, 1990, 

dopolnile: J. Čepeljnik, J. Keršič, V. Podbrežnik, M. Steiner, 1997), ki zajema tudi 

preizkus lateralnosti.  

 

3.5 Način izvedbe 

 

Starši so prejeli pisno obvestilo o namenu zbiranja podatkov s prošnjo, da dovolijo 

vključenost njihovega otroka v raziskavo.  

 

Test se začne izvajati s pomočjo razgovora, s katerim se otrok odpre in sprosti, ter začne 

prosto govoriti. Med prostim pogovorom se že lahko zazna kritične fonetske skupine glasov, 

kar pripomore k lažjemu in hitrejšemu ocenjevanju otrokovega govora. Nato testirana oseba 

opiše dogajanje na sliki (igrišče). Na koncu se s slikovnim materialom preveri še vsak glas 

posebej. 
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V raziskavi se naredijo poizkusi za ugotavljanje lateralnosti. Testirana oseba nariše poljubno 

sliko (sonce, hišo) in se podpiše (če se zna). Evidentiramo prednostno roko (s katero roko 

otrok piše ali riše), pri pisanju oziroma risanju evidentiramo držo pisala, sledenje po listu. 

Nato se izvede preizkuse za prednostno oko (tulec), prednostno uho (tulec na uho) in 

prednostno nogo (brcanje žoge).  

 

Objektivnost testiranja se zagotavlja z enim testatorjem, enotnim kriterijem ocenjevanja in 

potekom testiranja v otroku znanem prostoru.  

 

3.6 Statistična obdelava podatkov 

 

V statistični obdelavi podatkov: 

- je narejena opisna statistika spremenljivk, 

- so dobljeni rezultati postavljeni v kategorije (v številčne tabele kot priprava za 

nadaljnje obdelave), 

- so za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami uporabljeni Hi 

kvadrat prizkus, F- test in t – test,  

- se hipoteze sprejemajo pri 5% tveganju.  
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4 Rezultati z interpretacijo 

 

Rezultati, dobljeni s pomočjo tripozicijskega testa, so pokazali, da se pri otrocih največkrat 

pojavljajo odstopanja v obliki sigmatizma in rotacizma. Nekateri testirani otroci so imeli tudi 

več dislalij, zato je tudi pojavnost dislalij številčno večja, kot je testirana populacija.  

 
 

Tabela 4: Stranskost v povezavi z artikulacijo 
 

 

 

Največ artikulacijskih napak imajo levičarji, kjer ima vsak otrok v povprečju 2,16 

artikulacijske napak, manj jih imajo desničarji, v povprečju 1,85 napake na otroka in najmanj 

otroci s križno stranskostjo, povprečno 1,76 artikulacijske napake na otroka. 

 

Najbolj heterogeni so podatki pri desničarjih, kjer se kaže tudi največja razpršenost podatkov 

znotraj skupine, sledijo jim osebe s križno stranskostjo, ki imajo manjšo razpršenost podatkov 

znotraj skupine, se pravi, so podatki bolj homogeni, kakor pri desničarjih. Najmanjši 

standardni odklon, kot tudi najmanjšo razpršenost podatkov znotraj skupine, pa imajo 

levičarji. Morda je do takšnih rezultatov pri našem vzorcu prišlo zaradi številčno neizenačenih 

skupin glede na stranskost. Lahko pa bi dobljeni podatki kazali na to, da morda res levičarjem 

kasni govorno jezikovni razvoj in imajo zato največ odstopanj od pravilne izreke. 

 

Tabela 5: Artikulacijske napake sičnikov 

f M σ

Leva 6 0,5 0,84

Desna 24 0,51 3,58

Križna 13 0,62 1,88

Skupaj 43

STRANSKOST
SIGMATIZEM (SZC)

 

 

Sigmatizem (glasov S, Z in C) se podobno distribuira med levičarji in desničarji, nekaj bolj 

pogost je pri otrocih s križno stranskostjo.  

 

f M σ

Leva 26 2,16 1,91

Desna 87 1,85 5,95

Križna 37 1,76 2,88

Skupaj 150

STRANSKOST
ARTIKULACIJSKE NAPAKE
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Najbolj homogeni podatki glede artikulacijskih motenj sičnikov so pri levičarjih, manj pri 

osebah s križno stranskostjo, najbolj heterogeni podatki pa so pri desničarjih.  

 

Tabela 6: Artikulacijske napake glasu L 
 

f M σ

Leva 4 0,33 1,1

Desna 5 0,11 1,47

Križna 2 0,1 0,57

Skupaj 11

STRANSKOST
LAMBDACIZEM

 

 

Pri levičarjih se artikulacijska napaka glasu L javlja 3x pogosteje kot pri desničarjih in osebah 

s križno stranskostjo. 

 

Najbolj homogeni so podatki pri osebah s križno stranskostjo, najbolj heterogeni pa so 

podatki pri desničarjih, kjer so tudi najbolj razpršeni. 

 

Substitucija glasu L z glasom J se pogosto javlja v paru s substitucijo glasu R z glasom J. 

Lahko gre za težave v gibljivosti jezika ali težave s prekratko podjezično vezjo. Otrok zato 

zamenja glas z njim lažjim, ki ga je osvojil tekom razvoja.  

 

Tabela 7: Artikulacijske napake glasu R 

f M σ

Leva 9 0,75 1,2

Desna 26 0,55 3,71

Križna 12 0,57 1,67

Skupaj 47

STRANSKOST
ROTACIZEM

 

 

Levičarji imajo pogosteje artikulacijske napake glesu R kot desničarji ali osebe s križno 

stranskostjo.  

 

R je kot glas najbolj finomotorično zahteven za samo produkcijo, zato ima veliko otrok težave 

z njim. Otroci ga najpogosteje zamenjujejo z glasom L, ali glasom J, v primeru, da glasu L še 

niso osvojili. Morda bi lahko naši rezultati odražali slabšo finomotoriko govoril pri levičarjih 

oziroma, da levičarji potrebujejo tekom razvoja dlje časa, da se razvoj vseh funkcij in struktur 

zaključi.  
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Tudi tukaj so najbolj heterogeni podatki pri desničarjih, najbolj homogeni pa pri levičarjih, 

kar nam kaže razlika v standardnem odklonu med skupinami. 

 

2,16

0,5
0,33

0,75

1,85

0,51

0,11

0,55

1,76

0,62

0,1

0,57

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4

M

Artikulacijske motnje      Sičniki                            L                              R                           

Povezava med artikulacijskimi motnjami in 
stranskostjo

Leva

Desna

Križna

 
 

Graf 2: Povezava med artikulacijskimi motnjami in stranskostjo 

 

Graf prikazuje povezavo med samo artikulacijo in stranskostjo ter med sigmatizmom, 

lambdacizmom in rotacizmom ter stranskostjo. Vidimo, da se največ napak povprečno 

pojavlja prav pri artikulaciji glasu R, pri L imajo največ težav levičarji, pri sičnikih pa v 

povprečju ni velikih razlik med levičarji, desničarji in osebami s križno stranskostjo.  

 

Graf prikazuje, da imajo v povprečju levičarji pogostejše artikulacijske napake kot desničarji 

ali otroci s križno stranskostjo. Medtem ko so skupine primerljive glede pogostosti 

sigmatizma, pa levičarji vsekakor prednjačijo v pogostosti rotacizma in lambdacizma kjer so 

tudi zelo homogeni. 

 

Desničarji in otroci s križno stranskostjo so si mnogo bolj podobni tako glede povprečne 

pogostosti artikulacijskih napak kot tudi glede pogostosti sigmatizma, rotacizma in 

lambdacizma. 

 

Globalno imajo na našem vzorcu največ artikulacijskih napak povprečno levičarji, sledijo jim 

desničarji, najmanj artikulacijskih napak pa se v povprečju pojavlja pri osebah s križno 

stranskostjo. 
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Povprečno najpogostejše so artikulacijske napake glasov R in L, kjer je skupina tudi zelo 

homogena. Podobni sta si skupini levičarjev in desničarjev glede pogostosti sigmatizma, s tem 

da so levičarji mnogo bolj homogeni. Pri sigmatizmu pa v povprečju prevladujejo otroci s 

križno stranskostjo. 

 

4.1 Testiranje hipotez 

 

4.1.1 Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo 

 

H1: Vrsta artikulacijske motnje in lateralnost medsebojno nista povezani. 

 

Tabela 8: Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo 

 STRANSKOST 

ARTIKULACIJSKE MOTNJE 
GLASOV 

LEVA DESNA KRIŽNA SKUPAJ 

f f% f f% f f% f 
Distorzija 12 46 53 61 22 59 87 
Substitucija 12 46 33 38 14 38 59 
Omisija 2 8 1 1 1 3 4 
Skupaj 26 100 87 100 37 100 150 
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Graf 3: Prikaz povezave med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo 
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χ
2
 = 7,07 < χ

2
 (P = 0,05, g = 4) = 9,488 

 

Izračunana vrednost χ
2
 je manjša od teoretične vrednosti χ

2
, zato zavrnemo alternativno 

hipotezo, da so artikulacijske motnje in lateralnost medsebojno povezane in sprejmemo 

ničelno hipotezo s stopnjo tveganja 0,05, kar pomeni, da med artikulacijskimi motnjami in 

lateralnostjo ni statistično pomembne povezave.  

 

Prvo hipotezo potrdimo, čeprav se vrednost χ
2 

7, 07 zelo približa teoretični vrednosti 9,488. 

Morda bi z večjim vzorcem prišli do drugačnih rezultatov. Naše skupine tudi niso bile 

izenačene glede na spol, kar je možna razlaga za dobljeni rezultat. 

 

Rezultat lahko interpretiramo z vidika otrokovega razvoja. Stranskost se zdefinira do šestega 

ali sedmega leta otrokove starosti, medtem ko naj bi se artikulacija razvojno končala s pet in 

pol leto starosti otroka, ne glede na to, da nekateri avtorji menijo drugače. Tudi Russel (1990) 

pravi, da je območje za jezik tako pri levičarjih, kot desničarjih v levi možganski hemisferi, 

da pa ni jasno, zakaj nekateri ljudje lažje uporabljajo levico. Enako velja za osebe s križno 

stranskostjo. Glede na to, da pa so nedesničarji po Niels-u in Aram-u (1986) zastopani v 

skupini razvojno motenih pogosteje kot desničarji, se je morebitno povezavo med stranskostjo 

in artikulacijo splačalo preveriti. Hannfordova (2005) celo zagovarja dejstvo, da se osnovni 

profil dominantnosti razvije že pred rojstvom, medtem ko je v zgodnjem obdobju 

dojenčkovega razvoja pri govoru veliko bolj aktivna desna hemisfera možgan. Šele po 

nastanku povezav med obema hemisferama se leva hemisfera bolj specializira na področju 

govora in jezika. 

 

4.1.2 Pogostost distorzij med skupinami 

 

H2: Ni razlik v pogostosti distorzij med skupinami. 

 
Tabela 9: Pogostost distorzij med skupinami 

 

ARTIKULACIJA 

GLASOV
LEVA DESNA KRIŽNA SKUPAJ

Distorzija 12 53 22 87

Ostalo 14 34 15 63

Skupaj 26 87 37 150

STRANSKOST
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Graf 4: Prikaz pogostosti distorzij med skupinami 

 

χ
2
 = 1 < χ

2
 (P = 0,05, g = 2) = 5,991 

 

Povprečno najmanj distorzij imajo levičarji, vendar je izračunana vrednost χ
2
 manjša od 

teoretične vrednosti χ
2
, zato zavrnemo alternativno hipotezo, da razlike v pogostosti distorzij 

obstajajo in sprejmemo ničelno hipotezo s stopnjo tveganja 0,05. To pomeni, da ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti distorzij med levičarji, desničarji in tistimi s križno 

stranskostjo. 

  

Smole (2010) navaja, da so distorzije tekom razvoja najblažja oblika artikulacijskih odstopanj. 

Otrok naj bi pri starosti otrok 5 let, po Vuletićevi (1972), pravilno izgovarjal vse glasove, 

izjemoma napake dopušča pri distorziji šumnikov. Vendar se te diskusije ne odvijajo s stališča 

stranskosti, ampak obravnavajo vse otroke ne glede na stranskost. Tu pa prevladujejo 

desničarji in se morebitni specifični problemi levičarjev in otrok s križno stranskostjo, 

zanemarjajo. V našem vzorcu nismo dobili statistično pomembne povezave med lateralnostjo 

in artikulacijo čeprav vrednost χ
2
 zelo približa kritični meji. Prav tako tudi statistično 

pomembne povezave med pogostostjo distorzij in lateralnostjo na našem vzorcu ni. 

 

4.1.3 Pogostost substitucij med skupinami 

 

H3: Ni razlik v pogostosti substitucij med skupinami. 
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Tabela 10: Pogostost substitucij med skupinami 

ARTIKULACIJA GLASOV LEVA DESNA KRIŽNA SKUPAJ

Substitucija 12 33 14 59

Ostalo 14 54 23 91

Skupaj 26 87 37 150

STRANSKOST
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Graf 5: Prikaz pogostosti substitucij med skupinami 

 

χ
2
 = 1 < χ

2
 (P = 0,05, g = 2) = 5,991 

 

Substitucija je najpogostejša motnja levičarjev, pogostejša kot pri desničarjih in križnih, 

vendar je izračunana vrednost χ
2
 manjša od teoretične vrednosti χ

2
, zato zavrnemo 

alternativno hipotezo, da statistično pomembne razlike v pogostosti substitucij obstajajo in 

sprejmemo ničelno hipotezo s stopnjo tveganja 0,05. To pomeni, ni statistično pomembnih 

razlik med skupinami v pogostosti substitucij.  

 

Lahko bi predvidevali, da imajo otroci, pri katerih center za govor in jezik nista locirana 

izključno v levi možganski hemisferi več težav tudi z izgovorom težkih glasov, zato jih 

zamenjajo z lažjimi, njim poznanimi glasovi, kar povzroča večjo pojavnost substitucij.  

 

Ker artikulacija in lateralnost v našem vzorcu nista statistično pomembno povezani, smo 

preverili, ali morda obstaja statistično pomembna povezava med substitucijo in lateralnostjo, 

ki pa se je na našem vzorcu izkazala za statistično nepomembno.  
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4.1.4 Pogostost omisij med skupinami 

 

H4: Ni razlik v pogostosti omisij med skupinami. 

 
Tabela 11: Pogostost omisij med skupinami 

ARTIKULACIJA GLASOV LEVA DESNA KRIŽNA SKUPAJ

Omisija 2 1 1 4

Ostalo 24 86 36 146

Skupaj 26 87 37 150
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Graf 6: Prikaz pogostosti omisij med skupinami  

 

χ
2
 = 1 < χ

2
 (P = 0,05, g = 2) = 5,991 

 

Omisija je bolj pogosta pri levičarjih kot desničarjih in otrocih s križno stranskostjo, vendar je 

izračunana vrednost χ
2
 manjša od teoretične vrednosti χ

2
, zato zavrnemo alternativno 

hipotezo, da statistično pomembne razlike v pogostosti omisij obstajajo in sprejmemo ničelno 

hipotezo s stopnjo tveganja 0,05. To pomeni, ni statistično pomembnih razlik med skupinami 

v pogostosti omisij. 

 

Omisije so najbolj komplicirane artikulacijske motnje in pri njih lahko gre tudi za avditivne 

kot tudi motorične probleme. Pri korekciji omisij je največji problem, ko je govor tako 

avtomatiziran, da otrok ne sliši razlike. Endo se dogaja z avtomatiziranimi stavki, ki jih 

prepoznamo že po barvi glasu, melodiji in intonaciji in jih avtomatsko spravimo v desno 
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hemisfero. Nedesničarji, ki imajo centre za govor in jezik razpršene po obeh hemisferah, bi 

lahko tako imeli večjo pojavnost omisij, saj se informacija lažje izmuzne levi polobli in se 

ustali v desno.  

 

Med artikulacijo in lateralnostjo se na našem vzorcu ni pokazala statistično pomembna 

povezava, zato smo hoteli preveriti, ali obstaja statistično pomembna povezava med 

omisijami in lateralnostjo, glede na to da omisije razumemo kot največje odstopanje od 

normalnega govora. Na našem vzorcu se tudi ta povezava ni izkazala kot statistično 

pomembna.  

 

4.1.5 Povezava med spolom in lateralnostjo 

 

H5: Lateralnost ni povezana s spolom 

 
Tabela 12: Povezava med spolom in lateralnostjo 

SPOL LEVA DESNA KRIŽNA SKUPAJ

Moški 8 26 17 51

Ženski 4 21 4 29

Skupaj 12 47 21 80
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Graf 7: Prikaz povezave med spolom in lateralnostjo 

 

χ
2
 = 5,17 < χ

2
 (P = 0,05, g = 2) = 5,991 
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Izračunana vrednost χ
2
 je manjša od teoretične vrednosti χ

2
, zato zavrnemo alternativno 

hipotezo, da je lateralnost povezana s spolom in sprejmemo ničelno hipotezo s stopnjo 

tveganja 0,05, kar pomeni, da med lateralnostjo in spolom ni statistično pomembne povezave.  

 

Mogoče bi lahko na našem vzorcu predpostavljali, da je spol povezan s stranskostjo, saj je 

razmerje med testiranimi moškimi in ženskami precej zanimivo. Na eno žensko pride 1,2 

moškega levičarja in 4,2 moškega s križno stranskostjo. To v naši raziskavi ni poglobljeno 

raziskano, morda pa se poraja zanimivo vprašanje za vnaprej, in sicer, ali imajo moški 

resnično drugačno pojavnost stranskosti kot ženske. 

 

Na našem vzorcu smo spoznali, da povezava ni statistično pomembna, zato peto hipotezo 

potrdimo, čeprav se izračunana vrednost zelo približa kritični vrednosti in bi jo morda na 

večjem vzorcu potrdili. 

 

4.1.6 Pogostost artikulacijskih napak med levičarji in desničarji 

 

H6: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med levičarji in desničarji. 

 

Tabela 13: Pogostost artikulacijskih napak med levičarji in desničarji 
 

 

 

F = 9,7 > FP = 3,06 

 

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena. Glede pogostosti pojavljanja 

artikulacijskih napak sta skupini tuji in se artikulacijske napake neenako pojavljajo med 

levičarji in desničarji. Statistično pomembnih razlik v pogostosti pojavljanja artikulacijskih 

napak med levičarji in desničarji ni, zato H6 potrdimo. 

 
 

4.1.7 Pogostost artikulacijskih napak  med levičarji in osebami s 
križno stranskostjo 

 

H7: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med levičarji in osebami s križno stranskostjo. 

f M σ
Leva 26 2,16 1,91

Desna 87 1,85 5,95

Skupaj 113

STRANSKOST
ARTIKULACIJSKE NAPAKE
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Tabela 14: Pogostost artikulacijskih napak med levičarji in osebami s križno stranskostjo 
 

 

 

F = 2,27 < Fp = 3,23 

 

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena. 

 

t = 0,43 < 2,043 

 

Razlike so statistično neznačilne. Nismo ugotovili razlik v pogostosti pojavljanja 

artikulacijskih napak med levičarji in osebami s križno stranskostjo. H7 potrdimo. 

 

4.1.8 Pogostost artikulacijskih napak med desničarji in osebami s 
križno stranskostjo 

 

H8: Ni razlik v pogostosti artikulacijskih napak med desničarji in osebami s križno 

stranskostjo. 

 

Tabela 15: Pogostost artikulacijskih napak med desničarji in osebami s križno stranskostjo 
 

 

 

F = 4,27 > FP  = 2,29  

 

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena. Glede pogostosti pojavljanja 

artikulacijskih napak sta skupini tuji in se artikulacijske napake neenako pojavljajo med 

desničarji in osebami s križno stranskostjo. Statistično pomembnih razlik v pogostosti 

pojavljanja artikulacijskih napak med desničarji in osebami s križno stranskostjo ni, zato H8 

potrdimo. 

  

f M σ
Leva 26 2,16 1,91

Križna 37 1,76 2,88

Skupaj 63

STRANSKOST
ARTIKULACIJSKE NAPAKE

f M σ
Desna 87 1,85 5,95

Križna 37 1,76 2,88

Skupaj 124

STRANSKOST
ARTIKULACIJSKE NAPAKE
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5 Zaključek 

 

V okviru naloge se poglobimo v področje same produkcije govora, brez preverjanja samega 

razumevanja govora. Zanima nas, ali lahko dejstvo, da si desničar, levičar ali oseba s križno 

stranskostjo, vpliva na kakovost same artikulacije. 

 

Cilji naloge je bil pregledati stanje artikulacije in lateralnosti ter morebitne povezanosti med 

njima pri 5-6 letnikih, eno leto pred vstopom v devetletno osnovno šolo. Vzorec je zajemal 80 

otrok z opredeljeno stranskostjo iz različnih ljubljanskih vrtcev, ki niso kategorizirani kot 

otroci s posebnimi potrebami.  

 

S tripozicijskim testom za oceno artikulacije smo evidentirali izreko posmeznih glasov, 

odstopanja od pravilne izreke ter ocenili stranskost. S pomočjo zastavljenih hipotez se je 

iskalo statistično pomembne povezave med spolom in stranskostjo ter stranskostjo in 

artikulacijo. 

 

Rezultati raziskave so zanimivi – potrdili smo vse postavljene hipoteze H1, H2, H3, H4 , H5, H6, 

H7 in H8). 

 

V nalogi smo na  našem vzorcu dokazali, da povezava med artikulacijo glasov in stranskostjo 

ni statistično pomembna in s tem potrdili H1. Artikulacija in stranskost se zdefinirata v 

približno istem razvojnem obdobju, vendar je to edino kar imata skupnega. Torej če je oseba 

levičar, še ne pomeni, da ima center za govor v desni hemisferi, temveč ima centre razpršene 

med obema hemisferama ali jih ima samo v levi hemisferi. Torej tudi motorična izvedba 

posameznega artikuliranega glasu zaradi tega ni slabša. Ne glede na to, da so nedesničarji v 

večji meri zastopani pri težavah v jeziku in govoru, to s samo artikulacijo posameznih glasov 

nima nikakršne povezave.  

 

Pri hipotezah H2, H3 in H4 smo pogledali bolj specifično še morebitno povezanost posameznih 

artikulacijskih napak (sičnikov, glasu L in glasu R) med samimi skupinami. V našem vzorcu 

se je izkazala statistično nepomembna povezava med samo artikulacijo in stranskostjo zato 

smo predvidevali, da je tudi statistično pomembne povezave med samo pogostostjo 

artikulacijskih napak in stranskostjo med skupinami naj nebi bilo, čeprav ti dve trditvi med 
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sabo nista povezani. Lahko bi se pojavila statistično pomembna povezava znotraj posameznih 

skupin, a se na našem vzorcu ni. Tako smo dokazali H2, H3 in H4.  

 

V našem vzorcu  je bilo veliko več moških kot žensk, pri katerih so se pojavile artikulacijske 

napake, a tudi med lateralnostjo in spolom na testirani populaciji nismo odkrili statistično 

pomembne povezave in tako potrdili H5. Kljub različnim porazdelitvam nekaterih funkcij v 

možganih moškega in ženske, spol ne določa lateralnosti. Lahko pa bi bil ta stavek začetek 

oziroma izhodišče kasnejših raziskav na temo lateralnosti in spola, kajti v naši nalogi je to 

področje raziskano zgolj površinsko. 

 

Hipoteze H6, H7 in H8 smo prav tako potrdili in s tem pokazali, da na našem vzorcu ne 

obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti pojavljanja artikulacijskih motenj med 

levičarji, desničarji in osebami s križno stranskostjo, morda pa bi z večjim vzorcem in bolj 

izenačenimi skupinami po strukturi, dobili drugačne rezultate. 

 

V nalogi smo dokazali, da statistično pomembne povezave na našem vzorcu med  samo 

artikulacijo in stranskostjo ni torej otroku glede na njegovo stranskost ne moramo določiti 

koliko artikulacijskih napak bo imel, oziroma če bo do artikulacijskih napak sploh prišlo in 

katere bodo tiste najpogostejše, kajti na to vplivajo tudi drugi dejavniki tako zunanji, kot tudi 

notranji. Levičar naj ostane levičar, saj bi preusmerjanje pomenilo več težav kot pa pozitivnih 

strani. Je pa res, da križna stranskost lahko kaže na probleme v šolskem obdobju predvsem na 

področju branja in pisanja, kakor tudi na govoru. Takšnega otroka je dobro spremljati in ob 

pojavu težav pravilno ukrepati. 

 

Morda bi bilo smiselno nadaljevati raziskavo in pogledati stanje istih otrok čez 2 leti. Tako bi 

lahko pogledali ali se artikulacijske motnje še vedno pojavljajo v enakem obsegu, katere 

artikulacijske motnje so najbolj ''trdovratne'' in pri kateri od skupin levičarjev, desničarjev in 

oseb s križno stranskostjo, se artikulacijske motnje še vedno pojavljajo v največjem številu. 

Lahko bi povečali povečali vzorec ali izenačili skupine po strukturi in pogledali, ali so 

rezultati primerljivi z našimi. 

 

Zavedamo se, da je bilo že veliko raziskav narejenih na temo artikulacije in stranskosti, mi pa 

smo želeli raziskave samo še (dodatno) podkrepiti s pridobljenimi rezultati, sploh ob prehodu 

na devetletno osnovno šolo. 
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Govor je tisti, ki nas predstavlja in odraža. Govor je tisti, ki nas bo vodil na naši zasebni in 

profesionalni poti, zato je pravilna artikulacija še kako pomembna. Ni važen spol ali 

stranskost, pri vseh se lahko pojavijo artikulacijske motnje, odvisno pa je od nas samih, koliko 

vplivajo na kvaliteto našega življenja. Tako kot smo sami imeli možnost palete odločitev, ki 

so bile pred nami, moramo to omogočiti tudi generacijam za nami. Kot je zapisal Ivo Škarič: 

»Z govorom sebe posredujemo svetu. Od vseh avtoportretov, ki jih kažemo družbi, je 

najvažnejši tisti, izdelan v govorni tehniki. Vendar ne samo, da nas govor odslikuje, nas tudi 

oblikuje, izgrajuje in očloveči. Zdrav duh v zdravem govoru. Tega naj se zaveda vsak 

posameznik, vsi starši v odnosu do svojega otroka in družba kot celota.«  
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7 Priloga 

 

Tripozicijski test za oceno artikulacije (D. Vuletić: Test artikulacije, ZG 198, 1990, dopolnile: 

J. Čepeljnik, J. Keršič, V. Podbrežnik, M. Steiner, 1997).  

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 


