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POVZETEK 

Jezikovne motnje so motnje v razumevanju in/ali uporabi govorjenega, pisnega ali drugega 

simbolnega sistema (npr. znakovni jezik). Specifična jezikovna motnja je del razvojnih 

jezikovnih motenj, nima znanega vzroka in zajema različna področja jezikovnega 

funkcioniranja. Za poimenovanje jezikovnih motenj neznanega vzroka so v uporabi tudi drugi 

različni termini, kot so: govorno-jezikovna motnja, razvojna disfazija, specifični jezikovni 

primanjkljaji ipd. Prav tako so v uporabi različni diagnostični kriteriji, ki skupaj z neenotno 

terminologijo vplivajo na poznavanje jezikovnih motenj, javno ozaveščenost in dostop do 

logopedskih storitev. Pogosto pravilne informacije o jezikovnih motnjah v javnosti niso dovolj 

razširjene ali pa so celo nedosledne. V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela smo najprej 

predstavili govorno-jezikovne motnje, nato pa smo natančno opisali razvojne jezikovne motnje, 

specifično jezikovno motnjo, zgodovino poimenovanja oziroma terminologije jezikovnih 

motenj ter diagnostične kriterije za opredelitev specifične jezikovne motnje. Opisali smo tudi 

pomen javne ozaveščenosti na področju logopedije in predstavili izsledke do sedaj narejenih 

raziskav. Z raziskavo smo želeli ugotoviti stopnjo javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v 

Sloveniji. Prav tako je bil osrednji namen ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v Sloveniji glede na starost, spol, izobrazbo 

in socioekonomski status. Vzorec je zajemal 90 oseb z območja celotne Slovenije in je bil 

sestavljen iz treh starostnih skupin; 18−39 let, 40−59 let ter 60 in več let. Vse starostne skupine 

so bile enako zastopane. Vprašani so izpolnili vprašalnik o javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah. Z raziskavo smo ugotovili, da je stopnja javne ozaveščenosti v Sloveniji vprašljiva. 

Večina vprašanih pozna izraz jezikovna motnja, hkrati pa ga ne zna pravilno opredeliti in ne 

pozna značilnosti motnje. Prav tako smo ugotovili, da obstajajo nekatere statistično pomembne 

razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih motnjah med različnimi starostnimi skupinami in 

glede na spol, izobrazbo ter socioekonomski status.  
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ABSTRACT 

Language disorders are disorders in understanding and/or use of spoken, written, or other 

symbolic systems (e.g. sign language). A specific language impairment is a part of 

developmental language disorders. It has no known cause and includes different fields of 

language functioning. To name the language disorders of unknown cause, other different terms 

are also in use, such as speech-language disorder, developmental dysphasia, specific language 

deficits, etc. Different diagnostic criteria are also in use. Together with non-uniform 

terminology, they influence the knowledge of language disorders, public awareness, and access 

to speech-and-language-therapist services. Usually, accurate information on language disorders 

is not spread enough in public or is even inconsistent. In the theoretical starting points of the 

master’s thesis, we first presented speech-language disorders. Then, we accurately described 

developmental language disorders, the specific language impairment, the history of naming and 

the terminology of language disorders, and diagnostic criteria to define the specific language 

impairment. We also described the significance of public awareness in the field of speech and 

language therapy and presented the findings of recent research. By research, we wished to 

ascertain the level of public awareness of language disorders in Slovenia. The central purpose 

was also to ascertain whether there are statistically significant differences in the level of public 

awareness in language disorders in Slovenia with regards to age, gender, education, and 

socioeconomic status. The sample included 90 persons from the area of entire Slovenia and was 

composed of three age brackets: 18−39 years, 40−59 years, and 60 years and more. All the age 

brackets were represented equally. The participants filled in the questionnaire on public 

awareness of language disorders. By the research, we ascertained that the level of public 

awareness in Slovenia is questionable. Most of the participants know the expression language 

disorder. At the same time, they cannot define it correctly and do not know the characteristics 

of the disorder. We also ascertained that there are some statistically significant differences in 

public awareness of language disorders among different age brackets and with regards to 

gender, education, and socioeconomic status. 
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UVOD 

Majhni otroci postopno pridobivajo slovnična pravila in oblikujejo jezikovno raven govornega 

izražanja. Pri večini ta pot pridobivanja jezika poteka brez težav, pri nekaterih otrocih pa se 

določene sposobnosti ne razvijejo oz. so pomanjkljive (Benc Štuka idr., 2009). 

Jezikovna motnja je motnja v razumevanju in/ali uporabi govorjenega, pisnega ali drugega 

simbolnega sistema (npr. znakovni jezik). Motnja lahko obsega obliko, vsebino, in/ali rabo 

jezika (American Speech-Language-Hearing Association, 1993).  

V strokovni literaturi pogosto zasledimo različne termine, ki označujejo jezikovne motnje. Za 

jezikovne motnje, ki niso pogojene z znanimi nevrološkimi, zaznavnimi, kognitivnimi ali 

čustvenimi primanjkljaji, se je v svetu uveljavilo poimenovanje specifična jezikovna motnja, 

prav tako pa so v uporabi različne sopomenke: govorno-jezikovna motnja, razvojna disfazija, 

specifični zaostanek v jezikovnem razvoju in specifični jezikovni primanjkljaji (Grobler, 2010). 

Uporaba različnih terminov je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na otrokov dostop do 

logopedskih storitev in javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah (Bishop, 2014).  

Javna ozaveščenost je izjemnega pomena, saj neposredno vpliva na prepoznavanje jezikovnih 

motenj (American Speech-Language-Hearing Association, 2013), pravočasno napotitev k 

logopedu in izid terapije (Vameghi idr., 2015), dostop do logopedskih storitev (Mahmoud idr., 

2014) in na odnos do oseb z govorno-jezikovnimi motnjami (Ying Chu idr., 2019). 

V magistrskem delu bomo raziskali stopnjo javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v 

Sloveniji. Potrebna sta ozaveščanje in izobraževanje javnosti preko različnih komunikacijskih 

kanalov, kot so internet, radio, televizija, predavanja, brošure, letaki in podobno. Le tako se bo 

namreč izboljšala javna ozaveščenost, posledično pa tudi dostop do logopedskih storitev ter 

odnos javnosti do oseb z govorno-jezikovnimi motnjami. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 OPREDELITEV GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ 

American Speech-Language-Hearing Association (1993) opredeljuje govorno motnjo kot 

težave na področju izgovorjave glasov, tekočnosti govora in glasu, jezikovno motnjo pa kot  

motnjo v razumevanju in/ali uporabi govorjenega, pisnega ali drugega simbolnega sistema (npr. 

znakovni jezik). Motnja lahko obsega obliko (fonologijo, morfologijo in sintakso), vsebino 

(semantiko) in/ali rabo (pragmatiko) jezika. 

American Speech-Language-Hearing Association (2000a) opisuje jezikovne motnje med otroki 

in odraslimi. Med jezikovne motnje otroške populacije uvršča jezikovne motnje v predšolskem 

obdobju, učne težave in selektivni mutizem. V predšolskem obdobju loči receptivne in 

ekspresivne jezikovne motnje. Kadar ima otrok težave z razumevanjem gest, sledenjem 

navodilom, odgovarjanjem na vprašanja ter uporabo gest in komunikacijskih izmenjav, gre za 

receptivno jezikovno motnjo. Kadar pa so prisotne težave s tvorjenjem vprašanj, 

poimenovanjem predmetov, uporabo gest, tvorjenjem povedi, učenjem pesmi in rim, uporabo 

zaimkov, začenjanjem komunikacije in prilagajanjem komunikacije različnim okoliščinam, pa 

govorimo o ekspresivni jezikovni motnji. V odraslem obdobju med jezikovne motnje uvršča 

afazijo. 

Bishop idr. (2017) opredeljujejo jezikovne motnje kot vztrajne težave na področju jezika, ki 

vplivajo na otrokovo delovanje v vsakodnevnem življenju in na akademskem področju. 

Jezikovne motnje delijo na razvojne jezikovne motnje in jezikovne motnje, ki so povezane z 

določenim biomedicinskim stanjem. Žerdin (2003) opredeljuje jezikovne motnje kot bistveno 

zaostajanje v jezikovnem razvoju, le-ta pa ne poteka v tipičnem zaporedju.  

Grobler (2002) izpostavlja, da lahko pri starosti 4–5 let ločimo dve skupini težav na področju 

jezika, ki se med seboj razlikujeta v etiologiji in značilnostih. Kadar gre za jezikovni zaostanek, 

se zaradi znanih vzrokov govor pojavi kasneje, jezikovni razvoj pa je klub časovnemu zamiku 

tipičen. Kadar govorimo o specifični jezikovni motnji, gre za odsotnost znanih vzrokov, 

usvajanje jezika pa poteka specifično. Podobno izpostavljata tudi avtorici Ljubešić (1997a) in 

Žerdin (2003), ki pravita, da gre pri nekaterih otrocih za počasnejši razvoj oz. počasnejše 

usvajanje jezika, kljub temu pa razvoj poteka v tipičnem zaporedju. Pri nekaterih otrocih pa se 

pojavi drugačno usvajanje jezika.  

Benc Štuka idr. (2009) delijo jezikovne motnje na upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali 

nezadostno razviti govor, nerazviti govor in specifično jezikovno motnjo. Prevalenca 

jezikovnih motenj med otroki je med 3 % in 7 %, odvisno od starosti in definicije, ki je na 

določenem območju v uporabi (Norbury idr., 2016). Grobler (2002) izpostavlja, da je zapozneli 

pojav ali zastoj v govornem razvoju prvi kazalnik jezikovnih motenj. 

O upočasnjenem govorno-jezikovnem razvoju govorimo, kadar otrok zaostaja v zgodnjem 

govorno-jezikovnem razvoju v starosti do 4 let. Kadar se težave nadaljujejo tudi kasneje, 

govorimo o nezadostno razvitem govoru. V tem primeru je za otroka značilno, da (Benc Štuka 

idr., 2009): 
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- spregovori kasneje kot njegovi vrstniki, 

- govori manj od vrstnikov in uporablja manj besed, 

- tvori krajše in preprostejše povedi od vrstnikov (izpušča veznike in predloge), 

- uporablja neobičajen vrstni red besed, 

- izpušča/zamenjuje zloge v besedah, 

- je njegov govor okolici težje razumljiv, 

- ima težave z razumevanjem. 

Nerazviti govor predstavlja najtežjo obliko motnje govorno-jezikovnega razvoja. Gre za 

odsotnost govora ali zelo osiromašeno besedno in slovnično izražanje. V nekaterih primerih 

otrok uporablja geste, kljub oteženem sporazumevanju pa ima željo po komuniciranju. Ima tudi 

težave z razumevanjem. V najtežjih primerih pa otrok ne govori in ne razume tujega govora, v 

tem primeru gre običajno za simptom splošnega odstopanja v razvoju (Benc Štuka idr., 2009). 

Benc Štuka idr. (2009) za jezikovne motnje neznanega vzroka uporabljajo termin specifična 

jezikovna motnja (hr. posebne jezikovne težave). Posameznikove jezikovne sposobnosti so 

šibke glede na njegovo starost in neverbalne sposobnosti. Med glavne značilnosti specifične 

jezikovne motnje uvrščajo: otrok spregovori pozneje, kot je to običajno, ima upočasnjen 

jezikovni razvoj, osiromašeno in omejeno besedišče ter ne tvori pravilnih sklanjatev. Prav tako 

je prisotno pomanjkanje veznikov, predlogov in zaimkov v povedi. Pri tem je pomembno 

upoštevati, da pri otroku ne gre za organsko okvaro, okvaro sluha ali težko čustveno motnjo. 

Specifična jezikovna motnja je kasneje povezana s pridobivanjem spretnosti branja. 

1.2 RAZVOJNE JEZIKOVNE MOTNJE 

Kadar se jezikovne motnje pojavijo v obdobju usvajanja in avtomatizacije jezika (do pubertete), 

jih imenujemo razvojne jezikovne motnje. Vzroki jezikovnih motenj so lahko senzorne motnje, 

motnje v duševnem razvoju, čustvene motnje, motnje osrednjega živčevja in nespodbudno 

okolje. V nekaterih primerih pa je vzrok jezikovnih motenj neznan. Razvojne jezikovne motnje 

so heterogene; enak vzrok lahko vodi do različnih pojavnih oblik jezikovnih motenj, prav tako 

pa se lahko različni vzroki navzven kažejo enako. (Ljubešić, 1997a). 

1.2.1 KLASIFIKACIJA JEZIKOVNIH MOTENJ 

Obstajajo različne klasifikacije jezikovnih motenj. Brown in Edwards (1989, v Ljubešić, 1997a) 

delita vrste klasifikacij jezikovnih motenj na: 

- etiološke (delitev glede na vzrok), 

- vedenjske (delitev glede na simptomatologijo), 

- procesne (delitev glede na prevladujoče mehanizme). 

Bernstein (1989) deli klasifikacije na etiološko-kategorialne in deskriptivno-razvojne, Crystal 

(1990) pa na medicinske in vedenjske. 

Ljubešić (1997a) uporablja etiološko-kategorialno klasifikacijo in tako deli razvojne jezikovne 

motnje na osnovi vzroka: 

- jezikovne motnje psihogene etiologije, 
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- jezikovne motnje sociogene etiologije, 

- jezikovne motnje nevrogene etiologije, 

- jezikovne motnje neznanih vzrokov (specifične jezikovne motnje). 

Delitev jezikovnih motenj na osnovi vzrokov bomo podrobneje predstavili, saj se tudi novejša 

literatura poglablja v iskanje vzrokov različnih vidikov jezikovnih motenj in jih na osnovi le-

teh tudi natančneje opredeljuje (Bishop idr., 2017). 

1.2.2 JEZIKOVNE MOTNJE PSIHOGENE ETIOLOGIJE 

Med jezikovne motnje psihogenega izvora spadajo čustveno ali vedenjsko pogojene motnje, za 

katere ne najdemo organskega vzroka (Ljubešić, 1997b).  

Psihogene jezikovne motnje imajo dve različni obliki: 

- v prvo skupino spadajo tiste, kjer je usvajanje jezika spremenjeno ali upočasnjeno zaradi 

čustvenih motenj ali drugih psihopatoloških stanj, ki vplivajo na razvoj in motijo proces 

usvajanja jezika; 

- v drugo skupino pa spadajo tiste, kjer je otrok že usvojil jezik, vendar ga ne rabi na ustrezen 

način zaradi čustvenih ali duševnih motenj (prav tam). 

Znano je, da pri majhnem otroku čustvene stiske, čustveno zanemarjanje in neustrezna 

interakcija z okoljem ogrožajo proces usvajanja jezika, še posebno kadar trajajo dlje časa. 

Jezikovne motnje pa se lahko pojavijo tudi kasneje, ko je otrokov materni jezik že usvojen (prav 

tam). 

Jezikovne motnje, izključno psihogene etiologije, so redke. Povezava med jezikovnimi in 

čustvenimi ali vedenjskimi motnjami je pogosta, vendar najpogosteje ni vzročna, zato govorimo 

o sopojavljanju jezikovnih in čustvenih ter vedenjskih motenj. Raziskave (Kostopoulos in 

Boodoosnigh, 1987; Rutter in Lord, 1987, v Ljubešić, 1997b) so pokazale, da je odnos med 

jezikovnimi in psihičnimi motnjami v otroštvu zelo zapleten in redko vzročne narave. 

Eisenson (1986) izpostavlja, da na otrokov počasnejši jezikovni razvoj vplivajo tudi 

nespodbudni in negativni družinski odnosi. Izpostavlja, da sta za jezikovni razvoj nujno 

potrebna neposredno verbalno komuniciranje z otrokom in verbalna komunikacija med 

drugimi, ki jo otrok opazuje ter posluša. Prav tako sta negativna dejavnika ''pootročeni govor'', 

ki ga starši pogosto uporabljajo, ter govor, ki ga spremlja visoka glasnost televizije ali radia v 

ozadju. Telford in Sawrey (1981) poudarjata, da je vzrok jezikovnih motenj lahko tudi v 

otrokovi motivaciji; če starši že vnaprej predvidevajo vsako otrokovo potrebo in željo ter jo 

izpolnijo, otrok nima potrebe po uporabi govora. V tem primeru otrok pogosto ne usvaja jezika, 

kot bi bilo za njegovo starost primerno. Logopedska terapija1 se tako ne osredotoča samo na 

otroka, temveč na vse družinske člane. 

                                                 
1
V magistrskem delu se bo v teoretičnem delu uporabljal izraz logopedska terapija. Na območju Slovenije se izraza 

terapija in obravnava izmenjujeta, v tuji literaturi pa se najpogosteje uporablja izraz terapija. V empiričnem delu 

so uporabljene sopomenke obravnava/terapija/intervencija, saj je med laično javnostjo v uporabi več terminov. 
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1.2.3 JEZIKOVNE MOTNJE SOCIOGENE ETIOLOGIJE 

Jezikovne motnje sociogene etiologije imenujemo tudi ''psevdomotnje'', ker nastanejo kot 

posledica premalo možnosti za učenje in/ali kakovostnih interakcij z okolico, ne pa zaradi 

motenj v samem procesu usvajanja jezika. Te motnje se kažejo kot zaostanek v jezikovnem 

razvoju, ki je povezan s številom otrok v družini, otrokovim položajem med sorojenci, 

izobrazbo staršev in njihovim socioekonomskim statusom. Jezikovne motnje izključno 

sociogene etiologije so redke, pogosteje se pojavljajo skupaj z blagimi nevrološkimi odstopanji. 

Najpogosteje nastanejo zaradi kulturne deprivacije in dvojezičnosti povezane z neugodnimi 

razmerami (npr. migranti). Otroci, ki prihajajo iz teh skupin, nimajo težav samo na jezikovnem 

področju, temveč predvsem na področju motivacije in kognicije. V literaturi pogosto najdemo 

izraz vzgojna zanemarjenost. Najbolj odmevni primeri jezikovnih motenj sociogene etiologije 

so primeri hudega zapostavljanja in zlorabljanja otrok, posledica česar pa so težke jezikovne 

motnje. Če otrok ni deležen niti minimalne socialne interakcije z ljudmi, tako v predjezikovni 

kot tudi jezikovni fazi, jezikovni razvoj ne bo samo upočasnjen, temveč bo drugačen (Ljubešić, 

1997c). 

Skuse (1988) izpostavlja, da je pri jezikovnih motnjah sociogene etiologije zelo težko 

napovedati izid logopedske terapije. 

1.2.4 JEZIKOVNE MOTNJE NEVROGENE ETIOLOGIJE 

Vuletić (1997) mednje umešča različne vrste disfazije. Izpostavlja, da jih nekateri avtorji 

imenujejo otroška razvojna afazija. Na uporabo različne terminologije sta opozorili že Grobler 

(2010) in Bishop (2014). American speech-language-hearing Association (2020b) uporablja 

izraz afazija, opredeli ga kot jezikovno motnjo, ki je povezana s poškodbo centralnega živčnega 

sistema. V nadaljevanju smo ohranili tudi izraz disfazija, saj ga Vuletić (1997) glede na čas 

nastanka razlikuje od afazije. 

American Speech-Language-Hearing Association (2020c) opredeljuje afazijo kot pridobljeno 

nevrološko jezikovno motnjo. Posledice afazije so oteženo jezikovno izražanje in razumevanje 

jezika, motnje pisanja in motnje branja. Ker simptomi vplivajo na posameznikovo 

komunikacijo, je od njih odvisna tudi posameznikova vključenost v vsakodnevne aktivnosti. 

Disfazija je motnja v usvajanju jezika, ki nastane zaradi poškodb centralnega živčnega sistema 

v obdobju, ko jezik še ni avtomatiziran (do 10. leta). Poškodbe centralnega živčnega sistema so 

lahko prenatalne, perinatalne in postanatalne (do 10. leta). Po 10. letu starosti pa poškodbe 

centralnega živčevja vodijo v afazijo; jezikovno motnjo, ki predstavlja upad že usvojenega in 

avtomatiziranega jezika (Vuletić, 1997). 

Disfazije se delijo na primarne in sekundarne. Primarne nastanejo do tretjega leta starosti, 

preden otrok usvoji govor, in so lahko prirojene, razvojne ali pridobljene. Sekundarne disfazije 

nastanejo po tretjemu letu starosti, ko je govor že usvojen in so zmeraj pridobljene (Vuletić, 

1997). Dennis (2010) deli jezikovne motnje nevrogene etiologije na prirojene in pridobljene. 

Med prirojene vzroke med drugim uvršča spino bifido, metabolne motnje in prirojene 

možganske poškodbe. Med pridobljenimi pa so stanja in bolezni, ki povzročajo epileptične 

napade, vaskularne motnje, travmatske poškodbe možganov, možganski tumorji, rakava 
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obolenja, bakterijska in virusna obolenja in hipoksija. Izpostavlja, da se lahko jezikovna motnja 

izraža na kateremkoli področju jezika, in sicer na: pragmatiki, sintaksi, semantiki, fonologiji, 

morfologiji in govoru. 

Primarne disfazije  

Primarna disfazija je opredeljena kot izrazita motnja v usvajanju jezika, ki se izraža tako v 

razumevanju kot tudi izražanju. Značilnosti prirojene in razvojne disfazije so si podobne. 

Pogosti so težka nosečnost, prezgodnji ali zelo težek porod, dihalne stiske med porodom in 

nizka obporodna teža. V prvih mesecih po porodu otroci z disfazijo pogosto jokajo, imajo slabe 

prehranjevalne in spalne navade, pogoste trebušne krče, nagnjeni so k raznim okužbam, možne 

so tudi motnje zavesti (Vuletić, 1997). 

Prirojena disfazija je najtežja oblika primarne disfazije. Običajno gre za težave v ekspresiji, 

medtem ko je razumevanje preprostih stavčnih struktur ustrezno. Razvoj gest je povezan z 

otrokovimi kognitivnimi sposobnostmi. Nekateri otroci razvijejo zelo bogato neverbalno 

komunikacijo in komunicirajo s spreminjanjem višine ter glasnosti glasu med jokom in 

vokaliziranjem, nekateri pa so popolnoma tiho. Otroci s primarno prirojeno disfazijo kasnijo 

tudi v motoričnem in emocionalnem razvoju. Ker so simptomi podobni kot pri otrocih z 

intelektualnimi motnjami, je težko že zgodaj postaviti diagnozo (prav tam). 

Najtežja oblika prirojene primarne disfazije zajema tako razumevanje kot tudi ekspresijo. V 

tem primeru otrok ne razume govora in ne govori. Gre za centralno ali globalno prirojeno 

disfazijo (prav tam). 

Pri razvojni disfaziji gre za blažjo obliko jezikovnih težav. Običajno je razumevanje popolnoma 

ohranjeno, prav tako sta motorični in emocionalni razvoj brez odstopanj. Otrok z razvojno 

disfazijo se običajno izraža s posameznimi enozložnimi ali dvozložnimi besedami (prav tam). 

Pridobljena disfazija ima različne vzroke: travmatske poškodbe, infekcije centralnega živčevja 

in tumorji. Ker govorimo o pridobljeni disfaziji po tretjem letu starosti, ko otrok že usvoji jezik, 

gre za bolj specifične simptome na posameznih ravneh jezika. Tudi pri pridobljeni primarni 

afaziji je razumevanje veliko boljše kot izražanje (prav tam). 

Vse vrste primarne disfazije imajo podobne značilnosti, razlikujejo pa se v izraženosti 

posamezne značilnosti. 

Glavne značilnosti primarnih disfazij (Vuletić, 1997): 

- kasnitev v govornem razvoju; 

- razumevanje je vedno boljše od izražanja; 

- otrok se izraža s posameznimi besedami, ki jih težko poveže med seboj (kadar jih, so povedi 

slovnično neustrezne); 

- skromno besedišče, omejeno na polnopomenske besede; 

- najpogosteje uporabljajo enozložne in dvozložne besede; 

- v govoru je prisotnih veliko artikulacijskih motenj; 

- bogata neverbalna komunikacija (mimika, geste, intonacija glasu). 
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Sekundarna disfazija 

Sekundarna disfazija je vedno pridobljena in znanega vzroka. Pojavi se po tretjem letu starosti, 

ko je otrok že dobro razumel govor, uporabljal vse vrste besed in se izražal s povedmi (Vuletić, 

1997). 

Mlajši kot je otrok, bolj bo disfazija podobna primarni disfaziji, bližje kot je otrok desetemu 

letu starosti, bolj bo disfazija podobna afaziji pri odraslih, kjer so prizadete posamezne 

jezikovne modalitete (razumevanje govora, govor, branje in pisanje) in ravni (prav tam). 

Pri mlajših otrocih je razumevanje boljše od izražanja, medtem ko je pri starejših lahko 

izražanje boljše. Običajno pa je tako pri primarni kot tudi pri sekundarni disfaziji razumevanje 

bolje ohranjeno, težave v govoru pa se kažejo kot neupoštevanje slovničnih pravil, šibko 

besedišče, uporaba krajših in enostavnejših besed ter artikulacijske motnje (prav tam). 

1.2.5 JEZIKOVNE MOTNJE NEZNANIH VZROKOV − SPECIFIČNA JEZIKOVNA 

MOTNJA 

Za jezikovne motnje, ki niso pogojene z znanimi nevrološkimi, zaznavnimi, kognitivnimi ali 

čustvenimi primanjkljaji, se je v svetu uveljavilo poimenovanje specifična jezikovna motnja 

(Grobler, 2010). Termin se nanaša na otroke, katerih jezikovne sposobnosti bistveno odstopajo 

glede na njihovo kronološko starost in neverbalne sposobnosti, vzrok pa ni znan. Motena je 

lahko katerakoli raven jezika (Bishop in Adams, 1991, v Blaži, 1997a). Prizadene od 3 % do 5 

% otrok s povprečnimi kognitivnimi sposobnostmi (APA, 1994, v Grobler, 2010). 

Grobler (2006) izpostavlja, da je bila specifična jezikovna motnja prvič opisana že pred 150 

leti. Pogosto so jo enačili z različnimi izrazi (govorno-jezikovna motnja, razvojna disfazija …), 

zato je bila dolgo prezrta in neraziskana. Obstaja veliko različnih definicij specifične jezikovne 

motnje, vse pa izpostavljajo odsotnost pridruženih motenj (Reilly idr., 2014).  

V Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodstvenih problemov za statistične namene je 

specifična jezikovna motnja opredeljena s pomočjo kode F80 (Vidovič, 2013). Koda F80 

zajema specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju, ki so opredeljene kot 

motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni že zgodaj v 

razvoju in jih ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim mehanizmom, 

senzoričnim okvaram, motnjam v duševnem razvoju ali dejavnikom okolja. Pridružijo se jim 

težave pri branju in pisanju, težave v medosebnih odnosih in čustvene ter vedenjske motnje. V 

kategorijo F80 spadata ekspresivna in receptivna jezikovna motnja. Prva je označena s kodo 

F80.1, druga pa s kodo F80.2. Ekspresivna jezikovna motnja je opredeljena kot motnja, pri 

kateri je otrokovo pomensko govorno-jezikovno izražanje pod pričakovanim nivojem glede na 

njegovo mentalno starost. Otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja je znotraj normalnih 

mej. Artikulacijske motnje so prisotne le občasno. Receptivna jezikovna motnja pa je 

opredeljena kot motnja, kjer je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod pričakovanim 

nivojem glede na njegovo mentalno starost. Pomensko jezikovno izražanje je bistveno oteženo 

v večini primerov. Običajno so prisotne tudi artikulacijske motnje (Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, 2012). 
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1.2.5.1 TERMINOLOGIJA IN ZGODOVINA POIMENOVANJA SPECIFIČNE 

JEZIKOVNE MOTNJE 

Ob izrazu specifična jezikovna motnja so v uporabi tudi številne druge sopomenke: govorno-

jezikovna motnja, razvojna disfazija, specifični zaostanek v jezikovnem razvoju in specifični 

jezikovni primanjkljaji (Grobler, 2010). Na območju Hrvaške se je uveljavil termin posebne 

jezične teškoće (Benc Štuka idr., 2009). 

Zgodovinsko gledano je na poimenovanje jezikovnih motenj v določenem obdobju vplivalo več 

dejavnikov: vpetost različnih strok (jezikoslovne vede, medicina, logopedija in psihologija), ki 

so imele različna teoretska izhodišča, razvoj zdravstvenega in vzgojno-izobraževalnega sistema 

in znanstveni ter metodološki pristopi k raziskovanju jezikovnih motenj. V samih začetkih se 

je terminologija osredotočala predvsem na otroke, ki so imeli težave z jezikovnim izražanjem. 

Leta 1866 je bil v ospredju termin razvojna afazija. Kmalu so začeli nastajati jezikovne 

podskupine in razlikovanje med ekspresivnimi ter receptivnimi jezikovnimi sposobnostmi. Po 

letu 1900 so se pojavljali izrazi, ki so kazali na zavedanje, da jezikovne motnje ne vplivajo 

samo na izražanje, temveč tudi na razumevanje: razvojna gluhost za besede, zakasnel govorni 

razvoj, razvojna motnja auditornega zaznavanja in razvojna verbalno-auditorna agnozija. V 

tem obdobju je prevladalo mnenje, da so jezikovne motnje nevrološkega izvora, v uporabi pa 

sta bila termina razvojna afazija in razvojna disfazija. V drugi polovici 20. stoletja so prišle v 

ospredje psiholingvistične in nativistične teorije o pridobivanju jezika. Leta 1973 je bil 

uporabljen termin jezikovna motnja (language disorder), temu pa so sledili še termini zaostanek 

v razvoju jezika, razvojna jezikovna motnja in specifični jezikovni primanjkljaji. Leta 1981 je 

prišel v uporabo termin specifična jezikovna motnja (specific language impairment) (Reilly idr., 

2014). 

Slika 1: Razvoj terminologije pred terminom specifična jezikovna motnja 

Reilly, S., Tomblin, B., Law, J., McKean, C., Mensah, F. K., Morgan, A., Goldfeld, S., 

Nicholson, J. M. in Wake, M. (2014). Specific langauge impairment: a convenient label for 

whom? International journal of language and communication disorders, 49(4), 416−451. 

Termin specifična jezikovna motnja (specific language impairment) je v svetu v uporabi od leta 

1981 in označuje jezikovne motnje brez znanega vzroka. Leta 2012 je izšel osnutek DSM-5, ki 

je vseboval termin specifična jezikovna motnja, vendar je na predlog ASHE v uradni verziji 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) uporabljen termin language disorder. 
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Uporaba besedne zveze language disorder (jezikovna motnja) je sprožila veliko polemik in 

debat znotraj stroke (prav tam). 

Ljubešić (1997d) ugotavlja, da je velik del primarnih disfazij (še posebno razvojnih disfazij) v 

novejši literaturi označenih s terminom specifična jezikovna motnja. Tako se termina disfazija 

in specifična jezikovna motnja pogosto uporabljata kot sopomenki. Podobno ugotavlja tudi 

Bishop (1987, v Ljubešić, 1997d), ki pravi, da termina razvojna disfazija in prirojena disfazija 

nista ustrezna za označevanje specifičnih jezikovnih motenj, saj namigujeta na poškodbe 

možganov. Bishop (2014) izpostavlja potrebo po poenotenju terminologije. Ugotavlja, da se v 

različnih strokah uporabljajo različni termini. Na območju Velike Britanije je v pedagoški stroki 

zelo pogosto uporabljen termin speech, language and communication needs (govorne, 

jezikovne in komunikacijske potrebe), ki pa ne loči med jezikovno in specifično jezikovno 

motnjo, prav tako pa obsega tudi govorne motnje. Izpostavi nekaj terminov, ki bi bili primerni 

za opis jezikovnih motenj neznanega vzroka. Meni, da je termin specific language impairment 

(specifična jezikovna motnja) primeren, vendar je zaradi besede specific zavajajoč. Kot 

primerne termine izpostavi tudi primary language impairment (PLI) (primarna jezikovna 

motnja) in developmental language disorder (DLD) (razvojni jezikovni primanjkljaji), ki je bil 

pogosteje v uporabi pred 20, 30 leti, developmental language impairment (razvojna jezikovna 

motnja) in language learning impairment (LLI) (motnja učenja jezika). Ugotavlja, da je na 

svetovnem spletu v uporabi kar 168 različnih kombinacij besednih zvez, ki opisujejo jezikovne 

motnje. Meni, da začne javnost pojavu, za katerega se uporablja toliko različnih terminov, 

pripisovati manjši pomen. Zaradi tega se predvsem na območju angleško govorečih držav kaže 

velika težnja po poenotenju terminologije na področju jezikovnih motenj. V sklopu projekta 

CATALISE, katerega namen je bil poenotenje terminologije in diagnostičnih kriterijev na 

področju jezikovnih motenj, so sklenili, da se izraz specific language impairment nadomesti z 

izrazom developmental language disorder (DLD), ki označuje jezikovne motnje neznanega 

vzroka (Bishop idr., 2017). 

Na območju Hrvaške je v uporabi termin posebne jezične teškoće, v Sloveniji pa specifična 

jezikovna motnja. 

1.2.5.2 ETIOLOGIJA SPECIFIČNE JEZIKOVNE MOTNJE 

Vse definicije specifične jezikovne motnje izključujejo znane vzroke (razne organske okvare, 

senzorične okvare, čustvene težave in socialno deprivacijo) kot vzrok nastanka govorno-

jezikovnih težav (Grobler, 2006). Ne moremo govoriti o točno določenem vzroku motnje, saj 

velja, da gre za sočasno vplivanje več dejavnikov. 

Obstajajo različne teorije o vzrokih nastanka specifične jezikovne motnje. Cromer (1991) jih je 

raziskal in združil v skupine. Vzroki, glede na različne skupine, so (Cromer, 1991): 

- specifični primanjkljaji slušne percepcije, 

- motnje skladiščenja slušnih informacij, 

- motnje ritmičnih sposobnosti, 

- motnje časovnega sekvencioniranja, kar je še posebno izrazito pri hitrih dražljajih, 

- motnje prirojenega govornega aparata. 
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Dolgo časa je veljajo prepričanje, da je vzrok za specifično jezikovno motnjo v neustreznih 

vzgojnih metodah staršev, možganskih poškodbah ob rojstvu ali prevodni izgubi sluha (Bishop, 

2006). Ugotovili so, da so ti dejavniki pri določanju tveganja za specifično jezikovno motnjo 

veliko manj pomembni kot geni. Kljub temu da so odkrili nekaj primerov specifične jezikovne 

motnje, ki jo je povzročila ena sama mutacija določenega gena, pa so ugotovili, da ima motnja 

pri večini otrok bolj zapleteno podlago (prav tam). Težave na področju razumevanja in izražanja 

jezika so povezane predvsem z motenim delovanjem nekaterih možganskih predelov, ki 

nadzirajo funkcioniranje jezika. Med vzroke spadajo tudi nekatere značilnosti slušnih 

kognitivnih procesov (zaznavanje, procesiranje in pomnjenje govornih informacij), nevrološko-

anatomske značilnosti in genetska predispozicija (Grobler, 2006).  

Prav tako se v zadnjem času namenja veliko pozornosti tudi genetski predispoziciji. Znano je, 

da je specifična jezikovna motnja pogostejša pri dečkih kot pri deklicah ter da se pogosteje 

pojavlja v določenih družinah (Beitchman idr., 1992, v Ljubešić, 1997d). Bishop idr. (1995) 

izpostavljajo, da ima kar polovica otrok s specifično jezikovno motnjo v sorodstvu koga, ki ima 

težave na področju jezika. Nacionalni inštitut za gluhoto in druge komunikacijske motnje 

(National institute on deafness and other communication disorders, 2011) poroča o variaciji 

gena na šestem kromosomu. Gen, ki naj bi imel pomembno vlogo na področju specifične 

jezikovne motnje, se imenuje KIAA0319. Gen se prav tako povezuje z disleksijo, avtističnimi 

motnjami in artikulacijskimi motnjami (National institute on deafness and other communication 

disorders, 2011). Li in Bartlett (2012) ugotavljata, da so s specifično jezikovno motnjo povezani 

tudi geni CMIP, ATP2C2, BDNF in CNTNAP2, vendar natančna vloga teh še ni znana. 

Izsledki nekaterih avtorjev (Conti Ramsden, 1990; Rasku Puttonen idr., 1991, v Blaži, 1997a) 

kažejo, da obstaja korelacija med specifičnimi jezikovnimi motnjami in strategijami, ki jih 

okolica uporablja za komuniciranje z otroki. Glavna značilnost komunikacije staršev z otroki s 

specifično jezikovno motnjo je pretirano prilagajanje jezikovne strukture (uporaba krajših 

besed, enostavnejše strukture povedi) otrokovim zmožnostim razumevanja, kar pa dodatno 

pripomore k počasnejšemu razvijanju jezika. Paul in Elwood (1991) pa izpostavljata, da kljub 

razlikam med komunikacijo staršev z otroki s specifično jezikovno motnjo in staršev z otroki 

brez specifične jezikovne motnje njihov govorni model ni tako slab, da bi ga označili za 

primarni vzrok motenj. 

Posledica interakcije vseh različnih dejavnikov je heterogenost specifične jezikovne motnje 

(Grobler, 2006). 

1.2.5.3 ZNAČILNOSTI SPECIFIČNE JEZIKOVNE MOTNJE 

Specifična jezikovna motnja je razvojna motnja brez prisotnega znanega vzroka. Možni so 

različni profili in stopnje jezikovnih težav v okviru povprečnih kognitivnih sposobnosti. V 

širšem pomenu prizadene jezikovno procesiranje in rabo jezika z namenom komuniciranja in 

učenja. Populacija učencev s to motnjo je zelo heterogena, primanjkljaji pa se pri posameznih 

osebah kažejo različno (Grobler, 2010): 

- glede na to, katera raven jezika je prizadeta (sintaksa, morfologija, fonologija in semantika), 

- glede na to, ali je bolj prizadeto izražanje ali razumevanje, 
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- glede na stopnjo težavnosti: od lažjih do težkih. 

Blaži (1997a) izpostavlja, da otroci, pri katerih je specifična jezikovna motnja izražena v blažji 

obliki, pogosto niso diagnosticirani in se njihove težave opazijo šele ob vstopu v šolo; kažejo 

se kot učne težave in bralno-napisovalne težave. Skoraj polovica otrok s specifično jezikovno 

motnjo ni ustrezno diagnosticirana. Opredeljeni so namreč kot otroci z učnimi težavami 

(Grobler, 2006). Enako sta ugotovila Sun in Wallach (2014), in sicer da se težave pri branju in 

pisanju najpogosteje povezujejo z učnimi težavami, tudi kadar gre v resnici za jezikovno 

motnjo. 

Otroci lahko svoje težave v nižjih razredih kompenzirajo in jih tako prikrijejo, medtem ko se v 

višjih že začnejo kazati pomanjkljivo znanje in spretnosti. V višjih razredih se začnejo kazati 

težave, povezane z zelo šibkim besediščem in tvorjenjem ter razumevanjem kompleksnih 

stavčnih struktur. Nekateri otroci s specifično jezikovno motnjo začnejo kazati težave šele, ko 

so šolske naloge že zelo jezikovno zahtevne in jim niso več kos (Wong idr., 2008). 

Težave na področju jezika so prisotne že od samega začetka govorno-jezikovnega razvoja 

(Leonard, 2000). V govoru otrok s specifično jezikovno motnjo prevladujejo samostalniki, 

posledično pa njihov govor pogosto spominja na telegrafski govor. Najpogosteje se motnja kaže 

kot zakasnel pojav prve besede in tvorjenja stavka, ko pa otrok tvori stavek, je ta slovnično 

neustrezen (Blaži, 1997a). Grobler (2002) opisuje težave otrok s specifično jezikovno motnjo 

kot težave na področju slovnične strukture jezika, ki so najizrazitejše in najpogostejše, kot 

težave pri razumevanju in izražanju govora, fonološke težave, ki vplivajo na začetno 

opismenjevanje in na splošno kot omejena raba jezika. Grobler (2002) izpostavlja značilnosti 

otrok s specifično jezikovno motnjo: 

- poznejše govorno oglašanje v zgodnjem obdobju, 

- ne pritegne jih poslušanje pravljic; več interesa kažejo za neverbalne dejavnosti, 

- redko dajo pobudo za pogovor, 

- prevzemajo pasivno vlogo v pogovoru, 

- skromno in težje se spontano izražajo, 

- uporabljajo kratke povedi, 

- težave s sklanjanjem in spreganjem vztrajajo še ob vstopu v šolo, 

- redko uporabljajo predloge in veznike, 

- ne razumejo povezave med izpeljankami (npr. dan, danes), 

- imajo izrazite težave pri tvorjenju podredij in priredij, 

- njihove težave so opazne najprej pri začetnem opismenjevanju, potem pa tudi pri narekih in 

samostojnem pisanju. 

Bishop (2006) pravi, da imajo otroci s specifično jezikovno motnjo bistvene težave pri 

usvajanju govora in jezika, hkrati pa tipičen razvoj na vseh ostalih področjih. Povzema 

najpogostejše značilnosti otrok s specifično jezikovno motnjo (Bishop, 2006): 

- otroci spregovorijo kasneje (nekateri šele po dveh letih starosti), 

- imajo artikulacijske motnje, 

- uporabljajo poenostavljene slovnične strukture, 

- imajo manjši obseg ekspresivnega in receptivnega besedišča, 
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- šibek verbalni kratkoročni spomin in 

- težave na področju razumevanja kompleksnih jezikovnih struktur, ki so opazne predvsem, 

kadar sogovornik govori zelo hitro. 

Specifična jezikovna motnja se kaže tudi kot težava na področjih razumevanja časovnih in 

prostorskih konceptov, razumevanja in uporabe pasivnih povedi, prenesenih pomenov, 

razumevanja humorja, nekateri pa imajo tudi težave v socialnih veščinah, saj se zaradi 

specifične jezikovne motnje težje povežejo z vrstniki (Grobler, 2006). Grobler (2002) 

izpostavlja, da težave na področju razumevanja postanejo izrazite šele, ko postane jezik orodje 

za pridobivanje znanja v učnem procesu. Pojavljajo se tudi težave na področju priklica besed, 

pripovedovanja in pri nalogah esejističnega tipa. Zaradi težav s priklicem besed so v njihovem 

govoru pogosto prisotni premori, ki jih skušajo nadomestiti s kretnjami. Pojavljajo se 

ponavljanje besed, popačene in izmišljene besede ter kratke povedi (Grobler, 2010). Počasneje 

predelujejo hitre in kratke jezikovne informacije ter dešifrirajo pomen slišanega, zato sogovorca 

pogosto prosijo, naj ponovi svoje misli. Pogosto se zgodi tudi, da odgovorijo napačno, čeprav 

poznajo odgovor. Zaradi teh težav so neredko raje tiho (Grobler, 2006).  

Težave otrok s specifično jezikovno motnjo lahko opredelimo tudi po posameznih 

komponentah jezika. Težave na področju vsebine jezika se kažejo kot težave pri razumevanju, 

vendar so praviloma skrite. Oblika jezika je povezana z glasovi, besedami, besednimi zvezami 

in povedmi, težave pa se kažejo kot napačna raba slovničnih pravil. Uporaba jezika se nanaša 

na način uporabe jezika v komunikaciji. Razumevanje jezika je povezano z razumevanjem 

vprašanj, sklepanjem in sledenjem navodilom, jezikovno izražanje pa z oblikovanjem 

jezikovnega sporočila.  Motnja se tako kljub številnim skupnim značilnostim kaže v različnih 

oblikah, glede na to, katera komponenta jezika je najbolj prizadeta. Na osnovi tega nekateri 

avtorji opisujejo tudi podskupine otrok s specifično jezikovno motnjo. (Grobler, 2010). Podatki 

kažejo, da je oblika, ki oteži izražanje, pogostejša, kot oblika, ki oteži razumevanje (APA, 1994, 

v Grobler, 2006). 

1.2.5.4 SPECIFIČNA JEZIKOVNA MOTNJA IN METAJEZIKOVNE 

SPOSOBNOSTI 

Metajezikovna sposobnost se nanaša na znanje o jeziku in sposobnost posameznika, da sam 

oceni svoj jezik, ter je izjemnega pomena v procesu opismenjevanja (Kovačević, 1997). 

Avtorji (Fujiki idr., 1987; Kamhi idr.,1985; Redmond in Rice, 2001, v Kriese, 2019), ki so 

raziskovali metajezikovne sposobnosti pri otrocih s specifično jezikovno motnjo, so ugotovili, 

da so le-te šibkejše kot pri vrstnikih s tipičnim jezikovnim razvojem. Naloge so zajemale 

skladnjo in morfološko strukturo povedi, ugotavljanje slovnične ustreznosti posameznih povedi 

in opisovanje besed. Otroci s specifično jezikovno motnjo so na vseh nalogah dosegali 

pomembno slabše rezultate od vrstnikov s tipičnim jezikovnim razvojem. 

Znano je, da imajo otroci s šibkim metajezikovnim znanjem in slabše razvitimi sposobnostmi 

kognitivne obdelave informacij težave z usvajanjem spretnosti branja (Kovačević, 1997). 

Podobno so ugotovili tudi Chesnick idr. (1992), ki so raziskovali razvoj metajezikovnih 

sposobnosti pri otrocih z jezikovnimi motnjami. Ugotovili so, da so otroci s specifično 
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jezikovno motnjo dosegali statistično pomembno slabše rezultate od vrstnikov s tipičnim 

jezikovnim razvojem, imeli pa so tudi večje težave z usvajanjem branja. Tudi nekateri drugi 

avtorji (Ehren idr., 2012; Olivier idr., 2000; Wallach idr., 2010) ugotavljajo, da šibke 

metajezikovne in metakognitivne sposobnosti otrokom s specifično jezikovno motnjo otežujejo 

branje. 

Metajezikovne sposobnosti otrok s specifično jezikovno motnjo so bolje razvite od njihovih 

jezikovnih sposobnosti. Otroci s specifično jezikovno motnjo v primerjavi z otroki brez motnje 

hitreje ozavestijo svoje jezikovne sposobnosti, saj se pogosteje srečujejo s preprekami in 

težavami pri izražanju svojih misli. S pomočjo metajezikovnih sposobnosti premostijo 

posamezne jezikovne težave in razvijejo kompenzacijske strategije, s katerimi jih lahko v 

odrasli dobi tudi prikrijejo. Tako je specifična jezikovna motnja pri odraslih manj opazna kot 

pri otrocih (Kovačević, 1997). 

1.2.5.5 SPECIFIČNA JEZIKOVNA MOTNJA IN KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI 

Kljub temu da specifična jezikovna motnja označuje težave v usvajanju in uporabi jezika ob 

povprečnih kognitivnih sposobnostih, pa različni strokovnjaki poročajo o široki paleti 

kognitivnih težav pri otrocih, diagnosticiranih s specifično jezikovno motnjo (Johnston, 1999). 

Povezanost kognitivnih sposobnosti in jezika lahko opazujemo iz dveh zornih kotov; po eni 

strani se kognitivne sposobnosti (še posebno z uporabo testov inteligentnosti) ne morejo meriti 

brez uporabe jezika, po drugi strani pa se jezik vse bolj obravnava kot sistem, ki je v interakciji 

s kognitivnimi sposobnostmi. Težave z usvajanjem in uporabo jezika se tako odražajo na 

kognitivnih sposobnostih (Kovačević, 1997). 

Johnston (1991) je raziskovala odnos med kognitivnimi sposobnostmi in specifično jezikovno 

motnjo. Poudarja, da je pomembno razlikovati verbalne od neverbalnih sposobnosti. Osnova 

povezave med kognicijo in jezikom je dejstvo, da kognitivni mehanizmi ustvarjajo in omejujejo 

jezikovno znanje, posledično pa je jezik hkrati produkt in sredstvo kognicije. Izpostavlja, da 

imajo otroci, ki imajo povprečne neverbalne sposobnosti in hkrati velike težave na področju 

jezika, težave s konceptualnim znanjem in sklepanjem. 

Različni avtorji (Cromer, 1991; Tallal in Piercy, 1974), ki so se osredotočili na raziskovanje 

različnih kognitivnih funkcij, bistvenih za nemoteno usvajanje jezika, so ugotovili, da imajo 

otroci s specifično jezikovno motnjo težave s slušnim zaznavanjem in slušnim spominom, 

fonemskim razlikovanjem, percepcijo časovnega zaporedja posameznih delov govora in v 

slušni obdelavi hitrih slušnih dražljajev. Za otroke s specifično jezikovno motnjo je tako 

značilen omejen obseg slušnega in verbalnega spomina, kar pa kaže na motnje slušne 

percepcije. Hick idr. (2005) so raziskovali vizualno-prostorske sposobnosti otrok s specifično 

jezikovno motnjo v primerjavi z otroki s tipičnimi jezikovnimi sposobnostmi. Opazovali so tudi 

razvoj teh sposobnosti med tremi srečanji v obdobju enega leta. Ugotovili so, da so otroci s 

specifično jezikovno motnjo dosegali slabše rezultate pri nalogah, ki so preverjale sposobnosti 

verbalnega kratkoročnega spomina, kljub temu pa so se sposobnosti verbalnega kratkoročnega 

spomina in vizualno-prostorskega procesiranja razvijale podobno pri obeh skupinah. Rezultati 
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so pokazali, da so se pri otrocih s specifično jezikovno motnjo sposobnosti vizualno-

prostorskega kratkoročnega spomina razvijale počasneje kot pri kontrolni skupini.   

Schaeffer (2016) je v raziskavi, v kateri je primerjala jezikovne in kognitivne sposobnosti otrok 

s specifično jezikovno motnjo in otrok z visoko funkcionalnim avtizmom, ugotovila, da imajo 

vsi otroci s specifično jezikovno motnjo težave s skladnjo. Ugotovila je tudi, da ima del otrok 

s specifično jezikovno motnjo težave z delovnim spominom. Tovrstne težave so eden izmed 

dejavnikov, ki vplivajo na težave s skladnjo, vendar jih, ker nimajo vsi otroci s specifično 

jezikovno motnjo težav z delovnim spominom, to ne pojasni v celoti. Meni, da so na tem 

področju potrebne nadaljnje raziskave. 

1.2.5.6 SPECIFIČNA JEZIKOVNA MOTNJA IN PSIHOSOCIALNI VIDIK 

Od leta 1990 je bilo narejenih veliko raziskav na področju otrok s specifično jezikovno motnjo 

in njihovih odnosov z vrstniki (Durkin in Conti Ramsden, 2010). Rezultati kažejo, da so otroci 

s specifično jezikovno motnjo v primerjavi z vrstniki v neenakopravnem položaju. Redkeje 

aktivno sodelujejo v socialnih interakcijah, redkeje vstopajo v pozitivne socialne interakcije, so 

manj responzivni na pobude drugih, težje sodelujejo v pogovoru, se pogosto izražajo 

neprimerno glede na situacijo in imajo težave pri sprejemanju kompromisov (Durkin in Conti 

Ramsden, 2010). Raziskave kažejo, da imajo otroci s specifično jezikovno motnjo pogosto 

težave na področjih socialnih spretnosti, sociokognitivnih sposobnosti in vedenjske ter čustvene 

regulacije (Lindsay idr., 2007), delujejo bolj zadržani od vrstnikov brez specifične jezikovne 

motnje, prav tako pa je manj verjetno, da bodo kazali veščine prosocialnega vedenja (Fujiki 

idr., 1999). Brinton idr. (2000) poudarjajo, da se težave na jezikovnem področju, zadržanost in 

šibke prosocialne spretnosti prepletajo in negativno vplivajo na otrokovo sposobnost 

sodelovanja v skupini. 

Znano je, da so osebe s posebnimi potrebami pogosteje in dlje časa izpostavljene psihičnemu 

nasilju (Durkin in Conti Ramsden, 2010). Rezultati raziskave (Conti Ramsden in Botting, 2004) 

kažejo, da več kot ena tretjina (36 %) 11-letnikov s specifično jezikovno motnjo poroča o 

ustrahovanju, medtem ko je med otroki brez specifične jezikovne motnje o ustrahovanju 

poročalo 12 % otrok. Oboji so poročali o fizičnem, verbalnem in čustvenem nasilju. Nasilje in 

ustrahovanje imata negativen vpliv na posameznikovo počutje. Te osebe se pogosteje soočajo 

s psihosomatskimi boleznimi (Fekkes idr., 2006), depresijo in anksioznostjo (Knox in Conti 

Ramsden, 2007). Posamezniki se različno spopadajo s težavami, ena izmed uspešnih strategij 

pa je iskanje pomoči pri drugih. Ker imajo osebe s specifično jezikovno motnjo pogosto 

šibkejše socialne veščine, so bolj zadržani in težje pristopijo k drugim ter prosijo za pomoč, so 

manj učinkoviti pri reševanju svojih težav (Durkin in Conti Ramsden, 2010). 

Avtorji (Brinton in Fujiki, 2002) izpostavljajo, da se je pomembno zavedati, da jezikovne 

motnje še ne pomenijo nujno težav na psihosocialnem področju. Prav tako kot gre pri specifični 

jezikovni motnji za heterogeno populacijo, se heterogenost kaže tudi na socialnem področju, 

saj nekateri posamezniki s specifično jezikovno motnjo dosegajo visoko raven medvrstniške 

priljubljenosti. V raziskavi, ki sta jo izvedla Durkin in Conti Ramsden (2007), je kar 60 % 

najstnikov s specifično jezikovno motnjo poročalo o visoki kakovosti svojih prijateljstev. 

Rezultati kažejo, da so dobri medvrstniški odnosi in prijateljstva vsekakor mogoči tudi pri 
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osebah s specifično jezikovno motnjo. Avtorja izpostavljata, da gre za vpletenost različnih 

dejavnikov in močnih področij, s katerimi se kompenzira vpliv specifične jezikovne motnje. 

Tako na primer prosocialno vedenje nadomesti ostale značilnosti oseb s specifično jezikovno 

motnjo – vrstniki pogosteje tolerirajo motnje v komunikaciji, ki so posledica specifične 

jezikovne motnje, če je posameznik s specifično jezikovno motnjo na splošno pogosto 

pripravljen pomagati, sodelovati in podobno. Po drugi strani pa ima velik delež oseb s 

specifično jezikovno motnjo težave z vzpostavljanjem in ohranjanjem pozitivnih vrstniških 

odnosov in prijateljstev. Te osebe bodo najverjetneje imele več vedenjskih težav, manj 

prosocialnega vedenja in slabše jezikovne sposobnosti (prav tam). Nekateri avtorji poročajo, da 

imajo osebe s specifično jezikovno motnjo težave s čustveno regulacijo in nizko samopodobo 

(Wadman idr., 2008). 

1.2.5.7 DIAGNOSTICIRANJE SPECIFIČNE JEZIKOVNE MOTNJE 

V literaturi se pojavljajo različni kriteriji za diagnosticiranje specifične jezikovne motnje, 

običajno pa je vsem skupno, da zajemajo pomembno nizke jezikovne sposobnosti, neskladje 

med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi in izključujoče kriterije (genetski sindromi, 

gluhota in naglušnost ter socialna deprivacija) (Bishop, 2014). Grobler (2006) poroča, da ima 

samo 30–60 % otrok s specifično jezikovno motnjo gensko podlago, in izpostavlja, da v 

slovenskem prostoru še nimamo poenotenih testov, s katerimi bi motnjo diagnosticirali. Prav 

zato je pomembno, da logopedi poznajo delovanje jezikovnih in specifičnih kognitivnih 

mehanizmov, ki so povezani s procesiranjem jezika. Za diagnosticiranje specifične jezikovne 

motnje je izjemnega pomena poznavanje tipičnega nevrološkega razvoja posameznih 

sposobnosti in spretnosti. Diagnoza specifične jezikovne motnje se lahko postavi že pri starosti 

treh let. Ljubešić (1997) izpostavlja, da je jezikovni razvoj otrok s specifično jezikovno motnjo 

počasnejši in drugačen v primerjavi z vrstniki. Motnja se diagnosticira s pomočjo anamneze, 

opazovanja in testov, s katerimi logoped oceni posamezna jezikovna področja. Pomembno je, 

da je izključena možnost vzgojne zanemarjenosti, težjih nevroloških motenj, okvar sluha, 

čustvenih motenj in motenj v duševnem razvoju kot vzrok pojava motnje. 

Dockrell in McShane (1993, v Grobler, 2002) navajata pogosto uporabljene kriterije, s pomočjo 

katerih definiramo specifične jezikovne motnje pri otrocih: 

- povprečne neverbalne intelektualne sposobnosti (med verbalnim in neverbalnim IQ sta 2 

standardna odklona razlike), 

- normalen sluh, 

- odsotnost možganskih poškodb, cerebralne paralize ali kroničnih bolezni, 

- odsotnost primanjkljajev, ki izvirajo iz interakcije z okoljem, 

- na jezikovnih testih so dosežki za 1,25 ali več standardnih odklonov nižji od povprečne 

populacije. 

Stark in Tallal (1981, v Grobler, 2006) sta kot glavni kriterij opredelila otrokove  intelektualne 

sposobnosti, ki ne smejo biti nižje od 85. Ta kriterij pa se mora povezovati z vsaj še enim izmed 

naslednjih: 
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- razvoj jezikovnega razumevanja je 6 mesecev nižji od otrokove mentalne ali kronološke 

starosti, 

- ocena jezikovnih sposobnosti in jezikovnega izražanja je 12 mesecev nižja od otrokove 

mentalne ali kronološke starosti. 

Eisenson (1986) je sistematiziral pogosto uporabljene diagnostične kriterije, s katerimi logopedi 

ločijo specifično jezikovno motnjo od ostalih govorno-jezikovnih motenj: 

- otrok spregovori kasneje, njegov jezikovni razvoj pa je upočasnjen, 

- motnja je izrazita predvsem na področju usvajanja in uporabe jezikovnih struktur (skladnja), 

- splošne intelektualne sposobnosti so na nivoju povprečja, 

- ni prisotnih organskih poškodb možganov, okvar sluha in hudih čustvenih motenj. 

Grobler (2006) izpostavlja, da je najbolj upoštevan kriterij za definicijo specifične jezikovne 

motnje neskladje med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi.  

Za statistične namene in raziskovanje duševnih in vedenjskih motenj je bila posebej izdana 

mednarodna klasifikacija, ki vsebuje diagnostične kriterije (The ICD-10 Classification of 

Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic criteria for research). V njej sta ločeni 

ekspresivna in receptivna jezikovna motnja, obe pa spadata v skupino specifičnih razvojnih 

motenj govora in jezika. Navedeni kriteriji so skupni receptivni in ekspresivni jezikovni motnji 

(World Health Organization, 1993): 

- ocena jezikovnih sposobnosti je več kot 2 standardna odklona nižja od povprečja; 

- jezikovne sposobnosti so za vsaj 1 standardni odklon nižje od neverbalnih intelektualnih 

sposobnosti; 

- odsotnost nevroloških, senzoričnih ali fizičnih primanjkljajev, ki neposredno vplivajo na 

uporabo jezika; 

- odsotnost napredujočih razvojnih motenj; 

- za ekspresivno jezikovno motnjo so dodani še kriteriji: receptivne jezikovne sposobnosti in 

uporaba ter razumevanje neverbalne komunikacije in abstraktnega jezika so znotraj povprečja. 

V primerjavi z ICD-10 pa peta izdaja Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih 

motenj (DSM-V) med kriteriji ne navaja spodnje meje neverbalnih intelektualnih sposobnosti. 

Med kriterije umešča (American Psychiatric Association, 2013): 

- vztrajne težave na področju usvajanja in uporabe jezika v vseh oblikah (govorjeni, pisni ali 

znakovni jezik) zaradi primanjkljajev na področju razumevanja in produkcije jezika; 

- jezikovne sposobnosti so bistveno slabše, kot je pričakovano glede na starost; 

- simptomi so vidni že zgodaj v razvoju; 

- težav ni mogoče pripisati motnjam sluha, drugim senzornim motnjam, motoričnim težavam 

in nevrološkim motnjam, prav tako pa jih ne moremo razložiti z motnjami v duševnem razvoju 

ali splošnem zaostanku v razvoju. 

V preteklih letih je potekalo veliko razprav o diagnosticiranju specifične jezikovne motnje. 

Različni avtorji (Bishop, 2014; Reilly idr., 2014) izpostavljajo, da kriteriji za diagnosticiranje 

specifične jezikovne motnje niso ustrezni. Kriterij zahtevano neskladje med verbalnimi in 
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neverbalnimi sposobnostmi, kot eden najpogosteje uporabljenih kriterijev, ni ustrezen, saj ni 

dokazov, da bi se otroci z višjimi neverbalnimi sposobnostmi bolje odzivali na logopedsko 

terapijo kot otroci z nižjimi neverbalnimi sposobnostmi, prav tako pa poudarjajo, da so kriteriji 

preozki in prestrogi, saj tako ''čistih'' primerov v praksi skoraj ni, posledično pa veliko otrok 

ostane brez ustrezne obravnave. Prav tako raziskave (Bishop, 2004; Tomblin idr., 1996) kažejo, 

da neverbalne intelektualne sposobnosti ne omejujejo razvoja verbalnih sposobnosti in tako ne 

napovedujejo otrokovega odziva na logopedsko obravnavo. 

Bishop idr. (2016) izpostavljajo problematiko neenotnih diagnostičnih kriterijev, ki ima 

škodljiv vpliv na področje klinične prakse in znanstvenega raziskovanja. Menijo, da se razlike 

med uporabljenimi kriteriji pojavljajo tudi zaradi različnih strok, ki so vpete v področje 

govorno-jezikovnih motenj. Z namenom poenotenja diagnostičnih kriterijev so Bishop idr. 

(2016) izvedli prvi del projekta CATALISE. V njem je sodelovalo 57 strokovnjakov iz različnih 

strok, vsi pa so vpleteni v področje govorno-jezikovnih motenj. S pomočjo diagnostičnih 

kriterijev so razdelili jezikovne motnje (language disorders) na razvojno jezikovno motnjo 

(developmental langauge disorder – DLD) in jezikovne motnje v povezavi z določenim 

biomedicinskim stanjem (language disorder associated with x), kot so: možganske 

poškodbe/nevrodegenerativne motnje/genetske ali kromosomske motnje/senzorinevralna 

izguba sluha/avtistične motnje in motnje v duševnem razvoju. 

Slika 2: Delitev jezikovnih motenj v projektu CATALISE 

 

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T. in CATALISE 

Consortium. (2016). CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi Consensus 

Study. Identifying language impairments in children. PLOS ONE, 11(7). 

Najprej so opredelili dva ključna kriterija za prepoznavanje jezikovnih motenj (Bishop idr., 

2016): 

- vztrajne težave na jezikovnem področju, ki ovirajo otroka v vsakodnevnem življenju, in 

- slaba prognoza. 
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Sklenili so, da bi za diagnosticiranje specifične jezikovne motnje (oziroma developmental 

language disorder – DLD) morali upoštevati naslednje kriterije (Bishop idr., 2016): 

- jezikovne motnje ovirajo otroka v vsakodnevnem življenju; 

- otrokove težave se najverjetneje ne bodo (oz. se še niso) odpravile do 5. leta starosti; 

- težave niso povezane z znanim biomedicinskim stanjem, kot so: možganske poškodbe, 

neurodegenerativne motnje, genetske ali kromosomske motnje (npr. Downov sindrom), 

senzorinevralna izguba sluha, avtistične motnje in motnje v duševnem razvoju. 

Izpostavljajo, da se lahko ob specifični jezikovni motnji (DLD) sopojavljajo nekatera 

stanja/bolezni, ki ne izključujejo diagnoze specifične jezikovne motnje (Bishop idr., 2016): 

- ADHD 

- dispraksija 

- disleksija 

- govorne motnje 

- vedenjske in čustvene motnje. 

Vidovič (2013) izpostavlja tudi vlogo staršev in pediatrov, ki lahko otroka pravočasno napotijo 

k logopedu. Ker pa imajo logopedi v Sloveniji zelo malo diagnostičnih testov za preverjanje 

jezika po posameznih področjih, morajo znati dobro opazovati in sklepati. Logoped mora 

preveriti fonologijo, morfologijo, gramatiko in pragmatiko ter oceniti otrokove obseg 

besednjaka, tvorjenje povedi ter vrstni red besed v povedi.  

Pogosta tehnika za ocenjevanje jezikovnih sposobnosti otrok je tehnika ponavljanja stavkov, ki 

nam nudi tudi vpogled v otrokovo procesiranje informacij (Grobler, 2010). Raziskave (Grobler, 

2005; Theodorou idr., 2017), ki so preverjale in primerjale uspešnost ponavljanja zloženih 

povedi med otroki s specifično jezikovno motnjo in otroki brez težav na jezikovnem področju, 

kažejo, da otroci s specifično jezikovno motnjo dosegajo statistično pomembno slabše rezultate 

od otrok kontrolne skupine. Tehnika ponavljanja stavkov je tako dober klinični kazalnik 

specifične jezikovne motnje z visoko stopnjo natančnosti (Theodorou idr., 2017). 

1.2.5.8 LOGOPEDSKA TERAPIJA SPECIFIČNE JEZIKOVNE MOTNJE 

Logopedska terapija specifične jezikovne motnje vključuje različne postopke in tehnike 

(McLean, 1989, v Blaži, 1997b). Harris (1984) izpostavlja, da ni mogoče podati natančnih 

navodil za razvijanje jezika pri otrocih s specifičnimi jezikovnimi motnjami, obstajajo pa neka 

splošna načela, ki bi jih morali logopedi upoštevati. Logoped mora natančno poznati zakonitosti 

jezikovnega razvoja ter znotraj terapije slediti zaporedju, v katerem se razvija jezik. 

Najpomembnejši pravili znotraj terapije sta primernost posameznih nalog in stopnjevanje 

težavnosti nalog od lažjih k težjim. Blaži (1997b) poudarja nujno poznavanje psiholingvistike. 

Pollak (1990, v Blaži, 1997b) izpostavlja, da je bistvenega pomena pravočasna napotitev otroka 

k logopedu. 

Osnova vsake terapije je natančna in pravilno izpeljana diagnostika, čemur sledi postavljanje 

glavnih ciljev, ki jih logoped želi doseči med obravnavami. Na osnovi diagnostike in 

postavljenih ciljev si logoped pripravi program dela (Blaži, 1997b). 
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Avtorji (Camarata idr., 1994) opisujejo dve osnovni obliki dela z otroki s specifično jezikovno 

motnjo: preoblikovanje (modelling) in razširjanje (recasting). Preoblikovanje pomeni 

preoblikovanje otrokove pripovedi v slovnično ustrezno znotraj pogovora (npr. otrok reče: ''Oče 

je na trgovini.'', logoped odgovori: ''Da, oče je v trgovini.''). Logoped v tem primeru ne 

izpostavlja otrokove napake neposredno, temveč mu v spontani situaciji ponudi ustrezni 

govorni model. Pri razširjanju pa logoped razširi otrokovo okrnjeno poved tako, da doda 

manjkajoče dele povedi (npr. otrok reče: ''Oče odšel.'', logoped odgovori: Da, oče je odšel.''). 

Swisher in Snow (1994, v Blaži, 1997b) poudarjata, da je otrokova sposobnost generalizacije 

močno povezana z njegovim obsegom besedišča, zato je nujno, da se znotraj logopedske 

terapije dela na širjenju besednega zaklada. 

Na Hrvaškem logopedska terapija temelji na grajenju povedi iz posameznih besed. Gre za 

številne ponovitve posamezne besede v različnih kontekstih, ki jih nato med terapijo povežejo 

z drugo oz. več besedami in tako gradijo povedi. Otroke, ki so že usvojili določen jezikovni 

nivo, npr. uporabljajo samostalnike in glagole ter tvorijo povedi, sestavljene iz osebka in 

povedka, izpuščajo pa pomožni glagol, nanj na različne načine opozarjajo. Pogosta je uporaba 

ritmičnih udarcev, kjer vsak udarec zaznamuje posamezno besedo znotraj povedi. Tako otrok 

ozavesti obstoj pomožnega glagola. Uporablja se tudi pretirano naglaševanje in poudarjanje 

tarčnega dela povedi. Blaži (1997b) izpostavlja, da otroci s specifično jezikovno motnjo na 

Hrvaškem pogosto izpuščajo manj slišne dele besed (oloka namesto olovka) ter nenaglašene 

zloge na začetku besede (nana namesto banana). V tem primeru je treba začeti terapijo 

perceptivno bolj opaznih elementov (zapornik in samoglasnik: ba), šele potem terapijo slabše 

opaznega soglasnika /v/. 

Vse pogosteje pa se poudarja pomembnost vključevanja celotne družine v logopedsko terapijo. 

Blaži (1997b) poudarja, da je to še posebno pomembno, saj je znano, da starši prilagajajo svoj 

način komunikacije otrokovim sposobnostim in tako niso ustrezen jezikovni model za otroka s 

specifično jezikovno motnjo. Staršem je treba svetovati, kako naj komunicirajo z majhnim 

otrokom, in jim ponuditi nabor enostavnih aktivnosti. 

1.3 JAVNA OZAVEŠČENOST NA PODROČJU LOGOPEDIJE IN 

SURDOPEDAGOGIKE 

1.3.1 POMEN JAVNE OZAVEŠČENOSTI 

Uporaba različnih terminov in diagnostičnih kriterijev je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na 

otrokov dostop do logopedskih storitev, javno ozaveščenost, znanje o jezikovnih motnjah 

(Bishop, 2014), področje klinične prakse in znanstvenega raziskovanja (Bishop idr., 2016). 

Thordardottir (2015) izpostavlja, da na otrokov dostop do logopedskih storitev vplivajo še drugi 

različni dejavniki. Eden izmed prvih je vpliv okolja na samo definicijo jezikovnih motenj, 

ocenjevanje in na kriterije, na osnovi katerih je otroku nudena logopedska terapija. Drugi 

dejavnik je razlika med državami v tem, kdo oziroma kateri strokovnjaki prepoznavajo 

jezikovne motnje; ponekod je to logoped, drugje zdravstveni delavci ali pa pedagogi. Vpliv 

imajo tudi geografske in kulturne razlike med državami, ki sooblikujejo pogled na jezikovni 

razvoj in jezikovne motnje. Starši in ostali družinski člani iz različnih držav se razlikujejo tudi 
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v znanju o otrokovem jezikovnem razvoju in v prepričanju o tem, kakšna je njihova vloga v 

tem procesu, kako naj bi se pogovarjali z otroki in kako naj bi le-ti odgovarjali. Različno 

dojemajo tudi vpliv svojega komunikacijskega vedenja na otrokov jezikovni razvoj in učenje 

(van Kleeck, 1994).  

V raziskavi, ki jo je izvedla American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), so 

logopedi in avdiologi kot glavni razlog prepoznega prepoznavanja jezikovnih motenj pri otrocih 

navedli pomanjkanje javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah (American Speech-Language-

Hearing Association, 2013). Kljub temu da so jezikovne motnje veliko pogostejše kot avtistične 

motnje, je izraz avtizem ljudem bolj poznan, hkrati pa je na področju avtističnih motenj 

narejenih tudi veliko več raziskav kot na področju specifičnih jezikovnih motenj. Prav tako je 

kljub podobni prevalenci in resnosti motnje na voljo veliko več publikacij o disleksiji in ADHD 

kot o specifični jezikovni motnji (Bishop, 2010). Silverman in Brosco (2007) poročata, da je 

bilo med letoma 1985 in 2009 na spletu dostopnih 12631 publikacij o ADHD in 1140 publikacij 

o specifični jezikovni motnji. Med letoma 2008 in 2009 je bilo v namene raziskave in javnega 

ozaveščanja za ADHD namenjenih 19-krat več sredstev v primerjavi s specifično jezikovno 

motnjo (prav tam). Prav tako je na področju disleksije narejenih trikrat več raziskav kot na 

področju specifične jezikovne motnje (Bishop, 2010). Avtorica poudarja, da je vzrok 

najverjetneje v neenotni terminologiji in diagnostičnih kriterijih specifične jezikovne motnje 

(prav tam), Silverman in Brosco (2007) pa menita, da je vzrok tudi v sami stroki, ki jo 

povezujemo z določenim primanjkljajem ali motnjo. Tako je več pozornosti namenjene 

motnjam, ki jih povezujemo z medicino, kot pa motnjam, ki jih povezujemo pretežno s 

pedagoško stroko. Prav tako izpostavljata, da je specifična jezikovna motnja skrita oz. manj 

opazna, težave otrok pa niso vedno očitne. Dotakneta se tudi dejstva, da sta sama javna 

ozaveščenost in pozornost, namenjena posamezni motnji, odvisni od staršev in njihovega 

zavzemanja za raziskovanje posameznega področja. Ker pa je specifična jezikovna motnja 

pogosteje prisotna v določenih družinah, lahko imajo tudi starši otrok s tovrstnimi motnjami 

težave z jezikom in pismenostjo ter tako težje sporočajo svoje želje in zastopajo svoja stališča 

(prav tam). Stopnja javne ozaveščenosti staršev je še posebno pomembna, saj ima vpliv na 

pravočasno napotitev otroka k logopedu, kar pa posledično vpliva na izid terapije (Vameghi 

idr., 2015). Mahmoud idr. (2014) opozarjajo, da šibka javna ozaveščenost vpliva na slabši 

dostop do logopedskih storitev, saj pogosto ravno osebe, ki potrebujejo logopedsko terapijo, 

zaradi pomanjkanja znanja o stroki ne vedo, kje poiskati pomoč. Boljša javna ozaveščenost 

prav tako vpliva na pozitiven odnos in manjšo diskriminacijo do oseb z govorno-jezikovnimi 

motnjami (Ying Chu idr., 2019).  

Z namenom izboljšanja javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah je leta 2012 skupina 

strokovnjakov oblikovala kampanjo RALLI (Raising awareness in language leraning 

impairments). Osredotočili so se na ozaveščanje o značilnostih, znakih in življenju s specifično 

jezikovno motnjo. Želeli so vplivati predvsem na starše, pedagoge in osebe s specifično 

jezikovno motnjo. Ugotovili so, da je zelo težko ozaveščati o pojavu, za katerega obstaja 

ogromno različnih terminov in diagnostičnih kriterijev (Conti Ramsden idr., 2014). 

Leta 2016 je z namenom poenotenja terminologije in diagnostičnih kriterijev na področju 

specifične jezikovne motnje nastal projekt CATALISE. V prvem delu so strokovnjaki določili 
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diagnostične kriterije za specifično jezikovno motnjo, drugi del pa je bil namenjen poenotenju 

terminologije. Sklenili so, da se izraz specific language impairment nadomesti z izrazom 

developmental language disorder (Bishop idr., 2017). 

1.3.2 RAZISKAVE NA PODROČJU JAVNE OZAVEŠČENOSTI 

Narejenih je več raziskav, ki so proučevale javno ozaveščenost in znanje o logopediji ter o 

posameznih govorno-jezikovnih motnjah.  

Rezultati raziskave javne ozaveščenosti o logopediji v Kanadi (Breadner idr., 1987) kažejo, da 

je le-ta nižja, kot bi bilo zaželeno. Skoraj polovica anketirancev še ni nikoli slišala za 

logopedijo, tisti ki so, pa so informacije najpogosteje zasledili v revijah, časopisu in brošurah. 

Najmanj znanja so izkazali moški z otroki, zaposleni izven zdravstvenega ali vzgojno-

izobraževalnega področja, z nižjo izobrazbo in nižjim socioekonomskim statusom. Mahmoud 

idr. (2014) so raziskovali javno ozaveščenost in znanje o logopediji v Jordaniji. Osredotočili so 

se na poznavanje logopedskega poklica ter posameznih govorno-jezikovnih motenj. Ugotovili 

so, da sta javna ozaveščenost in znanje o logopediji slabša, kot bi bilo zaželeno. 65,5 % 

anketirancev še nikoli ni prebralo ničesar o logopediji. Preostalih 34,5 % je kot primarni vir 

informacij opredelilo internet in razne revije ter brošure. Spol, raven izobrazbe, poklic in 

starševstvo so statistično pomembno vplivali na rezultate. Rezultati kažejo, da imajo najvišjo 

stopnjo javne ozaveščenosti o logopediji ženske z otroki in dodiplomsko izobrazbo na področju 

zdravstva ali vzgoje in izobraževanja. Socioekonomski status oz. višina mesečnega prihodka ni 

statistično pomembno vplivala na rezultate (Mahmoud idr., 2014).  

Nasprotno pa avtorji (Mostafa in El-Rabie Ahmed, 2018; Ying Chu idr., 2019) raziskav o javni 

ozaveščenosti o logopediji in logopedski stroki v Egiptu in Maleziji ugotavljajo, da je le-ta 

visoka. Raziskava, ki sta jo izvedla Mostafa in El-Rabie Ahmed (2018), kaže, da je v Egiptu 

več kot 70 % anketirancev že slišalo za izraz jezikovni zaostanek, več kot 60 % pa jih meni, da 

je logopedska terapija najboljša oblika intervencije. Avtorja Mostafa in El-Rabie Ahmed (2018) 

sklepata, da je stopnja javne ozaveščenosti o logopediji dobra. Spol in starost nista bila 

statistično pomembno povezana s stopnjo ozaveščenosti. Osebe z višjo stopnjo izobrazbe so 

pokazale višjo stopnjo javne ozaveščenosti (Mostafa in El-Rabie Ahmed, 2018). Prav tako so 

strokovnjaki, ki so raziskovali znanje o govorno-jezikovnih motnjah ter področju logopedije v 

Maleziji (Ying Chu idr., 2019), ugotovili, da je znanje javnosti o logopedski stroki visoko. Prav 

tako so ugotovili, da spol, starost, stopnja izobrazbe in področje zaposlitve statistično 

pomembno vplivajo na rezultate. Ženske, mlajši od 40 let, osebe z višjo stopnjo izobrazbe in 

osebe, zaposlene v zdravstvu, so pokazali največ znanja o logopedski stroki. Znanje javnosti o 

govorno-jezikovnih motnjah so ocenili kot povprečno. Spol, starost in stopnja izobrazbe niso 

pokazali statistično pomembnega vpliva na rezultate, medtem ko so zaposleni v zdravstvu 

pokazali višjo stopnjo znanja. 

Iimura idr. (2018) so raziskovali javno ozaveščenost in znanje o jecljanju na Japonskem in 

ugotovili, da je le-ta omejena. Ugotovili so, da je 55,8 % anketirancev že slišalo za jecljanje oz. 

srečalo koga, ki jeclja, kljub temu pa jih večina ni imela ustreznega osnovnega znanja o 

jecljanju. Ugotovili so, da imajo starejši, ženske in osebe z višjo stopnjo izobrazbe višjo stopnjo 

javne ozaveščenosti in znanja o jezikovnih motnjah. Javno stopnjo ozaveščenosti in znanja o 
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jecljanju so raziskovali tudi Medeiros de Britto Pereira idr. (2008). Ugotovili so, da je stopnja 

javne ozaveščenosti in znanja v Riu de Janeiru omejena. Večina anketirancev (68,3 %) je že 

slišala za jecljanje ali srečala koga, ki jeclja, kljub temu pa je njihovo znanje o jecljanju šibko. 

Višjo stopnjo javne ozaveščenosti in znanja so izkazale ženske, mlajše osebe (< 21) in osebe z 

višjo ravnijo izobrazbe.  

V mednarodni raziskavi (Code idr., 2016), kjer je bila predmet raziskovanja javna ozaveščenost 

o afaziji, je 37,1 % oseb že slišalo za afazijo, le 9,2 % oseb pa je imelo osnovno znanje o afaziji. 

Rezultati so pokazali, da je stopnja javne ozaveščenosti nizka, in so se razlikovali glede na 

državo, področje zaposlitve, starost in spol udeležencev. Višjo stopnjo ozaveščenosti o afaziji 

so imeli mlajši, ženske ter osebe zaposlene v zdravstvu, sociali in šolstvu. Najpogosteje so o 

afaziji slišali preko medijev in na delu (Code idr., 2016).  

V sklopu mednarodnega projekta, ki raziskuje javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah, so le-

to raziskali tudi na Hrvaškem (Kuvač Kraljević in Matić, 2019). Rezultati so pokazali, da je 

stopnja javne ozaveščenosti vprašljiva. Več kot polovica anketirancev je že slišala za jezikovne 

motnje, večina pa nima ustreznega znanja o le-teh. Primarni vir informacij večine anketirancev 

so mediji. Na stopnjo javne ozaveščenosti sta vplivali starost in izobrazba; anketiranci iz srednje 

starostne skupine ter z višjo izobrazbo so pokazali višjo stopnjo ozaveščenosti in več znanja o 

jezikovnih motnjah. Pomanjkljivo znanje kaže na to, da je potrebno obširnejše in ustreznejše 

informiranje javnosti (Kuvač Kraljević in Matić, 2019). 

Na osnovi rezultatov raziskav javne ozaveščenosti avtorji Mahmoud idr. (2014), Ying Chu idr. 

(2019) predlagajo ozaveščanje javnosti o poklicu logopeda in surdopedagoga (v katerih 

ustanovah delujejo, kakšne storitve nudijo, kako priti v stik z logopedi/surdopedagogi ipd …). 

Potrebno je tudi ozaveščanje javnosti o posameznih govorno-jezikovnih motnjah in njihovih 

značilnostih ter o vseh starostnih skupinah, s katerimi delajo logopedi in surdopedagogi. Avtorji 

predlagajo informiranje javnosti s pomočjo medijev (televizija, radio), posterjev, brošur, javnih 

predavanj in kampanj. Izpostavljajo, da so za izboljšanje javne ozaveščenosti izjemnega 

pomena tudi zgodnji presejalni testi v vrtcih, šolah in raznih ustanovah. Svetujejo tudi pripravo 

raznih delavnic in izobraževanj za starše, učitelje in vse strokovnjake, ki so pogosto v stiku z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Na koncu izpostavljajo timsko delo med različnimi 

strokovnjaki, saj le-to omogoča ustrezno informiranje posameznikov, ki potrebujejo 

logopedsko in surdopedagoško pomoč (Mahmoud idr., 2014; Ying Chu idr., 2019). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Jezikovne motnje v strokovni literaturi pogosto označujejo različni termini, neenotni pa so tudi 

diagnostični kriteriji, na osnovi katerih logoped prepozna specifično jezikovno motnjo. 

Neenotna terminologija in neenotni diagnostični kriteriji škodljivo vplivajo na področje 

klinične prakse in znanstvenega raziskovanja (Bishop idr., 2016) ter na javno ozaveščenost o 

jezikovnih motnjah (Bishop, 2014). Kulturne razlike med državami vplivajo na različne 

poglede na jezikovne motnje; ali sploh obstajajo, kaj je njihov vzrok in kako oziroma ali sploh 

naj bi jih obravnavali. Vsi ti dejavniki lahko vplivajo na otrokov dostop do različnih 

logopedskih storitev, saj so v različnih državah različne težave na področju jezika identificirane 

kot jezikovne motnje, prav tako pa vplivajo na mnenje staršev o učinkovitosti posamezne 

logopedske terapije (Bishop, 2014). Vameghi idr. (2015) so ugotovili, da je stopnja 

ozaveščenosti staršev še posebno pomembna, saj ima pomemben vpliv na pravočasno napotitev 

otroka k logopedu, kar pa posledično vpliva na boljši izid terapije. Raziskava na Hrvaškem 

(Kuvač Kraljević in Matić, 2019), ki je bila izvedena v okviru projekta COST Action IS1406, 

je pokazala, da je stopnja javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah na Hrvaškem vprašljiva. 

Več kot polovica anketirancev je sicer že slišala za jezikovne motnje, večina pa jih kljub temu 

nima ustreznega znanja o tem, kaj jezikovne motnje so. Kuvač Kraljević in Matić (2019) sta 

ugotovili, da starost in stopnja izobrazbe pomembno vplivata na stopnjo ozaveščenosti. 

Izpostavljata potrebo po boljšem informiranju javnosti, saj se lahko le na tak način izboljša 

področje preventive in pravočasnega reagiranja staršev (Kuvač Kraljević in Matić, 2019). V 

Sloveniji takšna raziskava še ni bila narejena. Naša raziskava obravnava ozaveščenost javnosti 

o jezikovnih motnjah, njihovih posledicah na komunikacijske sposobnosti otroka, vzroke ter 

storitve, ki jih posamezna država nudi. Z raziskavo bomo ugotovili stopnjo javne ozaveščenosti 

o jezikovnih motnjah v Sloveniji, kar je prvi korak k večji ozaveščenosti v javnosti, prav tako 

pa je bistvenega pomena za uspešno preprečevanje, zgodnje prepoznavanje jezikovnih motenj 

in pravočasno logopedsko terapijo. 

2.2 CILJI IN HIPOTEZE 

2.2.1 CILJ RAZISKAVE 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti stopnjo javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v 

Sloveniji. Prav tako je cilj ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne 

ozaveščenosti o jezikovnih motnjah glede na starost, spol, izobrazbo in socioekonomski status. 

2.2.2 HIPOTEZE 

Na osnovi cilja smo oblikovali štiri hipoteze, in sicer: 

H1: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah 

med različnimi starostnimi skupinami.  

H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah 

med spoloma. 
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H3: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah 

glede na izobrazbo. 

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah 

glede na socioekonomski status. 

2.3 METODOLOGIJA 

2.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabljeni raziskovalni metodi sta deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda. 

Uporabljen raziskovalni pristop je kvantitativna raziskava. 

2.3.2 VZOREC 

Način vzorčenja je bil slučajnostni. Vzorec zajema 90 oseb z območja celotne Slovenije in je 

sestavljen iz treh starostnih skupin; 18−39 let, 40−59 let ter 60 in več let. Vse starostne skupine 

so zastopane v enaki meri; v vsaki izmed njih je 30 oseb2. Navedeno porazdelitev vzorca na tri 

starostne skupine nam prikazuje tudi Graf 1. 

Graf 1: Struktura anketiranih glede na starostne razrede 

 

Struktura anketiranih je bila glede na obravnavane starosti enakomerno porazdeljena tako, da 

je vsaka starostna skupina zastopana s 33,3 %. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Edini pogoj za sodelovanje v raziskavi je bil ta, da sodelujoči niso neposredno povezani s področjem logopedije 

in surdopedagogike (iz raziskave so izvzeti logopedi-surdopedagogi ter študenti logopedije in surdopedagogike). 
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Graf 2: Struktura anketiranih glede na spol 

 

Iz raziskave izhaja, da je več kot polovica vprašanih (64,4 %) predstavnikov ženskega spola. 

Graf 3: Struktura anketiranih glede na stopnjo izobrazbe 

 
 

Iz raziskave izhaja, da ima največ anketiranih (54,4 %) srednjo stopnjo izobrazbe, nadalje je v 

raziskavi sodelovalo kar 25 anketirancev (27,8 %) z višjo, visoko šolo prve ali druge stopnje  

magistrskega (bolonjskega študija). Najmanj anketirancev je imelo naziv magister/-ica oz. 

doktor/-ica znanosti  (2,2 %) in končano osnovnošolsko izobrazbo (15,6 %). 

Struktura anketiranih po poklicih je pokazala, da je najmanj vprašanih imelo pedagoške poklice 

(5,8 %), največ vprašanih (80,2 %) pa ostale poklice (poklici, ki ne spadajo med zdravstvene in 

pedagoške poklice). 
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Graf 4: Struktura anketiranih glede na ekonomski status/prihodek 

 

Največ anketiranih (62 %) je bilo iz srednjega ekonomskega razreda z od 500 do 1500 evrov 

mesečnega prihodka. 

Vsi anketirani prihajajo iz Slovenije. Iz raziskave izhaja, da s 76,7 % močno prevladujejo 

vprašani iz vzhodnega dela Slovenije. S 15,6 % sledijo vprašani iz krajev v osrednji Sloveniji.  

Najmanj vprašanih je iz ostalih krajev v Sloveniji. Več kot polovica vprašanih (56,7 %) je 

odgovorila, da niso dvojezični. Iz raziskave izhaja, da je več kot tri četrtine vprašanih (86,7 %) 

navedlo, da v svojih družinah ne govorijo redno več kot enega jezika. Večina vprašanih (66,7 

%) je navedla, da redno ne govorijo več kot enega jezika. Velika večina sodelujočih v raziskavi 

(81,1 %) je navedla, da niso starši mladoletnega otroka oz. otrok. Tisti, ki so navedli, da so 

starši mladoletnih otrok, pa so bili večinoma (61,5 %) starši osnovnošolskih otrok. Najmanj v 

raziskavi sodelujočih staršev pa je bilo tistih, ki so imeli otroke predšolske starosti. 

2.3.3 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: spol, starost, izobrazba in socioekonomski status. 

Odvisna spremenljivka: stopnja javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah. 

2.3.4 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Podatke sem pridobila s pomočjo vprašalnika o javni ozaveščenosti o jezikovnih motnjah. 

Vprašalnik je nastal znotraj raziskovalne mreže COST Action IS1406, ki je usmerjena v 

intervencijo (zgodnjo obravnavo) otrok in mladostnikov z jezikovnimi motnjami, starih od 0 

do 18 let. Je del širše mednarodne skupine po celi Evropi, ki je osredotočena na otrokov 

jezikovni razvoj. Vprašalnik je sestavljen iz 30 vprašanj, nekatera izmed teh imajo 

podvprašanja. Razdeljen je na dve področji; splošni podatki o udeležencih v raziskavi in  

ozaveščenost ter znanje o jezikovnih motnjah. V empiričnem delu smo za lažjo analizo in 

interpretacijo rezultatov drugi del vprašalnika razdelili na štiri področja. Za potrebe naše 

raziskave pa smo podrobneje analizirali naslednje variable in za njih preverjali statistično 

pomembne razlike glede na spol, starost, izobrazbo in socioekonomski status: 

- Poznavanje izraza jezikovna motnja. 
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- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? V medijih. 

- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? Bral/-a sem o tem. 

- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? Od prijateljev/sorodnikov/sosedov itd. 

- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? V šoli, ki jo obiskuje moj otrok. 

- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? Od zdravnikov/zaposlenih v zdravstvu ali 

zaposlenih v šolstvu. 

- Kje ste vprašani slišali za izraz jezikovna motnja? Ostalo. 

- Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija. 

- Koristnost terapije jezikovnih motenj. 

- Obiskovanje logopedske terapije. 

- Koristnost logopedske terapije za otroka. 

- Poznavanje strokovnega profila, ki prepoznava otroke z jezikovnimi motnjami. 

- Dostopnost ustrezne terapije. 

2.3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo anonimno na spletu in v fizični obliki, ob čemer pa je bil 

upoštevan etični kodeks raziskovanja. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Vprašalnik 

je bil dostopen na spletni strani 1ka, povezavo do njega pa sem delila na socialnih omrežjih. V 

fizični obliki sem ga ponudila osebam tistih starostnih skupin, pri katerih ni bilo dovolj odziva 

na spletu. Vprašalnik je bil na spletu dostopen tri mesece (5. 6. 2019–5. 9. 2019). V srednji 

(40−59 let) in najstarejši starostni skupini (60 let in več) sem zaradi slabše odzivnosti razdelila 

vprašalnik tudi v fizični oz. tiskani obliki. 

2.3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s pomočjo programov SPSS in Microsoft Office Excel. Rezultate smo 

ustrezno ovrednotili, opisali, prikazali s tabelami in grafi ter obdelali v skladu s ciljem ter 

raziskovalnimi hipotezami. Pripravili smo frekvenčne tabele in uporabili primerne statistične 

teste. Vsako izmed odvisnih variabel, ki obravnavajo javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah, 

smo analizirali glede na starost, spol, izobrazbo in socioekonomski status (neodvisne variable). 

Ker imajo odvisne variable nominalno naravo in ker imamo opravka z majhnim vzorcem, smo 

v analizi razlik med skupinami izvedli preizkus z razmerjem verjetij (angl. Likelihood ratio 

test). V besedilu smo izračunano statistiko označili z oznako LR. Hipoteze smo testirali pri 

stopnji tveganja, manjši od 5 % (p < 0,05). 
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2.4 OPISNA STATISTIKA 

2.4.1 SPLOŠNI REZULTATI PRVEGA DELA VPRAŠALNIKA O JEZIKOVNIH 

MOTNJAH 

Graf 5: Poznavanje izraza jezikovna motnja 

 

Iz raziskave izhaja, da je večina vprašanih (71,1 %) že slišala za izraz jezikovna motnja. 

Graf 6: Kje so vprašani slišali izraz jezikovna motnja 

 

Najpogosteje (28,8 %) so vprašani navedli, da so izraz jezikovna motnja slišali v medijih (npr. 

film, tv, radio, internet itd.). Najredkeje pa so zanj slišali v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok. 
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Graf 7: Poznavanje osebe z jezikovno motnjo 

 

Več kot polovica sodelujočih (60,0 %) je navedla, da pozna koga, ki ima jezikovno motnjo. 

Sledilo je odprto vprašanje, v okviru katerega so vprašani s svojimi besedami opisali, kaj 

pomeni izraz jezikovna motnja. 

Tabela 1: Skupine odgovorov na odprto vprašanje 

Skupina f f v % 

Izgovorjava/govor 41 62,1 

Govor in jezik 19 28,8 

Govor, branje in pisanje 4 6,1 

Ostalo 2 3 

Skupaj 66 100 

Največ vprašanih (62,1 %) meni, da izraz jezikovna motnja zajema težave pri izgovorjavi 

oziroma govoru. Sledili so vprašani z 28,8 %, ti so jezikovno motnjo opredelili kot motnjo, ki 

zajema težave na področju govora in jezika. Zelo majhen delež (6,1 %) vprašanih je navedel, 

da jezikovna motnja pomeni težave pri govoru, branju in pisanju. Najmanj vprašanih (3 %) pa 

je opisalo težave, kot so težje prilagajanje družbi in težja zbranost ter zaznavanje. Ti odgovori 

spadajo v skupino ostalo. Iz raziskave tako izhaja, da vprašani večinoma menijo, da je izraz 

jezikovna motnja povezan z izgovorjavo/govorom. Celotni besedilni odgovori na odrto 

vprašanje po skupinah so prikazani v Prilogi 2. 
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Graf 8: Področja, na katerih se bodo pri osebah z jezikovno motnjo najverjetneje pojavile 

težave 

 

Največ vprašanih (86,4 %) je navedlo, da bo imel otrok težave pri izgovorjavi glasov in besed. 

Sledili so odgovori pripovedovanje zgodb (66,7 %), branje (63,6 %) in oblikovanje idej v 

povedi (62,1 %). Najmanj, 18,2 %, vprašanih je menilo, da bo imel otrok z jezikovno motnjo 

težave pri matematiki. Vprašani so v večini pritrdilno odgovorili na devet od skupno trinajstih 

trditev. 
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Graf 9: Psihosocialna področja, na katerih se bodo pri osebah z jezikovno motnjo najverjetneje 

pojavile težave. Otrok z jezikovno motnjo bo: 

 

Vprašani so najpogosteje navedli, da bo otrok z jezikovno motnjo zbadan in zasmehovan s 

strani prijateljev (68,2 %). 62,1 % vprašanih meni, da bo imel otrok nižje samospoštovanje, 

prav tako pa večina trdi, da bo otrok z jezikovno motnjo težje sklepal prijateljstva (54,5 %). 

Najmanj anketiranih (37,9 %) meni, da bo imel otrok manj razvite socialne veščine.  
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Graf 10: Vzrok nastanka jezikovnih motenj 

 

Iz raziskave izhaja, da so vprašani večinoma menili, da je vzrok za nastanek jezikovnih motenj 

psihološka podlaga (68,3 % vprašanih) ter da nastanejo kot posledica okvare možganov (63,3 

% vprašanih). Vprašani so večinoma z ne odgovorili pri naslednjih trditvah: »Nastanejo, ker 

otroke, ki jih imajo, tako kaznuje bog ali usoda« (95,0 %), »Nastanejo zaradi intelektualnih 

težav« (93,3 %), »Pridobijo se zaradi napačnega učenja« (70 %) in »So rezultat dejavnikov 

okolja (npr. revščina ali neprimerna prehrana)« (70 %). Iz raziskave nadalje izhaja, da so 

vprašani pri prvih štirih trditvah večinoma odgovorili z ne oz. ne vem. Tudi pri zadnjih treh 

trditvah je večina odgovorila, da ne vedo, iz česa izhaja, da ne poznajo jezikovnih motenj tako 

dobro, da bi se lahko opredelili glede odgovora. Pravilni odgovor pri teh trditvah je bil ne. Pri 

ostalih šestih trditvah je pravilni odgovor da, večina pa se je le pri treh izmed njih opredelila 

pravilno. Večinoma so vprašani napačno odgovarjali pri trditvah: »Pridobijo se zaradi 

napačnega učenja« (70,0 % jih je odgovorilo z ne) in »So rezultat dejavnikov okolja, npr.: 

revščina ali neprimerna prehrana« (70,0 % jih je odgovorilo z ne). Večina vprašanih je tako 

pravilno odgovorila na pet od skupno trinajstih trditev. 

 

 

 

26,7 %

15,0 %

3,3 %

1,7 %

48,3 %

68,3 %

16,7 %

63,3 %

11,7 %

55,0 %

36,7 %

36,7 %

35,0 %

35,0 %

45,0 %

93,3 %

95,0 %

11,7 %

6,7 %

70,0 %

11,7 %

70,0 %

13,3 %

25,0 %

16,7 %

15,0 %

38,3 %

40,0 %

3,3 %

3,3 %

40,0 %

25,0 %

13,3 %

25,0 %

18,3 %

31,7 %

38,3 %

46,7 %

50,0 %

Dedujejo se od nekoga v družini.

Nastanejo zaradi intelektualnih težav.

Nastanejo, ker otroke, ki jih imajo, tako kaznuje Bog
ali usoda.

Nastanejo zaradi duhov in demonov.

Imajo organsko medicinsko podlago.

Imajo psihološko podlago.

Pridobijo se zaradi napačnega učenja.

Nastanejo kot posledica okvare možganov.

So rezultat dejavnikov okolja, npr.: revščina ali
neprimerna prehrana.

Nastanejo kot posledica duševnih bolezni in težav,
npr.: depresije, tesnobnosti, čustvenih težav.

Nastanejo kot posledica težav v obnašanju, težav s
pozornostjo ali hiperaktivnostjo.

Nastanejo zaradi avtizma.

Nastanejo zaradi disleksije.

Da Ne Ne vem



  

33 

 

Graf 11: Strinjanje s posameznimi trditvami o jezikovnih motnjah 

 

 

Večinoma (85,0 %) se vprašani strinjajo, da se jezikovne motnje lahko premostijo z vztrajnim 

delom. Več kot polovica vprašanih tudi meni, da se običajno v šolskem obdobju pojavlja 

spontano izboljšanje (53,3 %) in da se jezikovne motnje lahko premostijo z izobraževanjem 

(51,7 %). Najpogosteje (65,0 %) pa se vprašani niso strinjali s trditvijo, da lahko otrok sam 

premosti težave. Pravilni odgovor pri vseh trditvah, razen pri trditvi: »Zdravniki običajno 

zagovarjajo pristop 'počakajmo in bomo videli'«, je ne. Vprašani so tako večinoma pravilno 

odgovorili na samo eno trditev izmed skupno osmih. 
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Graf 12: Če bi vaš otrok imel jezikovno motnjo … 

 

Z Grafa 12 je razvidno, da se 95 % vprašanih strinja, da bi njihov otrok v primeru jezikovnih 

motenj obiskoval logopeda. V velikem deležu (70,0 %) vprašani menijo, da bi ljudje to razumeli 

in se prilagodili njihovemu otroku. Prav tako večinoma menijo, da te težave ne bi sramotile 

njih, njihovega otroka in cele družine (96,7 %). Izstopa še negativen odgovor na vprašanje, ali 

bi njihov otrok ostajal v hiši, da bi se problem skril (91,7 %). 

Iz rezultatov prvega dela raziskave je razvidno, da večina vprašanih pozna izraz jezikovna 

motnja. Podobne rezultate sta dobila tudi Mostafa in El-Rabie Ahmed (2018), in sicer da je v 

Egiptu več kot 70 % anketirancev že slišalo za izraz jezikovni zaostanek, prav tako pa sta 

avtorici Kuvač Kraljević in Matić  (2019) na Hrvaškem v sklopu mednarodnega projekta, ki 

raziskuje javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah, ugotovili, da je več kot polovica 

anketirancev že slišala za jezikovne motnje. Največ vprašanih je za izraz jezikovna motnja 

slišalo iz medijev (npr. film, tv, radio, internet itd.), kar se prav tako ujema z rezultati  raziskav, 

narejenih v tujini (Code idr., 2016; Kuvač Kraljević in Matić, 2019). Rezultati kažejo, da večina 

vprašanih pozna koga z jezikovno motnjo, kljub temu pa večina nima ustreznega znanja o njej. 

Podobno sta ugotovili tudi Kuvač Kraljević in Matić (2019). Velika večina vprašanih meni, da 

jezikovna motnja pomeni samo težave na področju govora oziroma  izgovorjave. Večina tako 

nima ustreznega znanja, saj je spekter težav pri jezikovni motnji veliko večji. Grobler (2002) 

izpostavlja, da gre za težave na področju slovnične strukture jezika, ki so najizrazitejše in 
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najpogostejše, težave pri razumevanju in izražanju govora, fonološke težave, ki vplivajo na 

začetno opismenjevanje, in na splošno za omejeno rabo jezika.  

Večina vprašanih se je sicer pravilno opredelila glede večine področij težav pri jezikovnih 

motnjah. Večina jih tako meni, da bo imel otrok z jezikovno motnjo težave pri izgovarjanju 

glasov in besed, oblikovanju idej v povedi, izbiranju pravih slovničnih oblik besed (npr. 

množina, končnice), oblikovanju konstruiranih oblik povedi, pripovedovanju zgodb, branju, 

pisanju, učenju več kot enega jezika in učenju vsebin v vrtcu in šoli. Ostalih področij niso 

prepoznali kot področij, kjer se lahko pojavijo težave. Literatura navaja, da so težave možne na 

vseh teh področjih. Otrok z jezikovno motnjo lahko kasneje spregovori, ima artikulacijske 

motnje, uporablja poenostavljeno slovnično strukturo (Bishop, 2006), ima težave pri tvorjenju 

povedi, razumevanju in izražanju govora, priklicu besed, pripovedovanju, branju in pisanju, 

razumevanju prostorskih konceptov, težave z razumevanjem vprašanj, sklepanjem, sledenjem 

navodilom … (Grobler, 2002). Večina jih tudi meni, da bo otrok z jezikovno motnjo težje 

sklepal prijateljstva, prijatelji ga bodo zbadali in zasmehovali in imel bo nižje samospoštovanje. 

Avtorji, ki so raziskovali psihosocialni vidik jezikovnih motenj, ugotavljajo različno. Grobler 

(2006) izpostavlja, da imajo nekateri otroci težave v socialnih veščinah, saj se zaradi specifične 

jezikovne motnje težje povežejo z vrstniki (Grobler, 2006). Poročajo, da ima kar 60 % 

najstnikov s specifično jezikovno motnjo kakovostna prijateljstva (Durkin in Conti Ramsden, 

2007). Nasprotno pa Wadman idr. (2008) ugotavljajo, da imajo nizko samopodobo ter da so 

pogosteje in dlje časa izpostavljeni psihičnemu nasilju (2010). Rezultati nam kažejo tudi, da 

večina vprašanih ne pozna vzrokov jezikovnih motenj. Večina se je pravilno opredelila le pri 

petih od trinajstih možnih odgovorov. Vprašani večinoma menijo, da imajo psihološko podlago, 

nastanejo kot posledica okvare možganov, duševnih bolezni in težav. Prav tako se je večina 

strinjala, da jezikovne motnje ne nastanejo zaradi boga, usode, duhov in demonov. Vzrokov za 

jezikovne motnje je v resnici več oziroma se prepletajo. Težave na področju razumevanja in 

izražanja jezika so povezane predvsem z motenim delovanjem nekaterih možganskih predelov, 

ki nadzirajo funkcioniranje jezika. Med vzroke spadajo tudi nekatere značilnosti slušnih 

kognitivnih procesov (zaznavanje, procesiranje in pomnjenje govornih informacij), nevrološko-

anatomske značilnosti in genetska predispozicija (Grobler, 2006). Ljubešić (1997b) razlikuje 

jezikovne motnje glede na različne vzroke. To so: vzroki čustvene ali vedenjske narave, 

premalo možnosti za učenje in/ali kakovostnih interakcij z okolico in poškodbe centralnega 

živčnega sistema. Kadar vzroki niso znani, govorimo o specifični jezikovni motnji. Večina 

vprašanih ne pozna značilnosti jezikovnih motenj, saj so se pravilno opredelili le pri eni izmed 

skupno osmih trditev. 
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2.4.2 SPLOŠNI REZULTATI VPRAŠANJ O 

TERAPIJI/OBRAVNAVI/INTERVENCIJI 

Graf 13: Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija 

 

Iz raziskave izhaja, da je kar 69,0 % vprašanih že slišalo za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo.  

Graf 14: Koristnost terapije jezikovnih motenj 

 

Z Grafa 14 je razvidno, da prav vsi vprašani menijo, da je terapija, namenjena otrokom z 

jezikovnimi motnjami, koristna.  

Graf 15: Obiskovanje logopedske terapije 

 

Več kot polovica vprašanih (66,0 %) je odgovorila, da je njihov otrok ali otrok, ki ga poznajo, 

že kdaj obiskoval logopedsko terapijo. 

 

41; 69 %

17; 28 %

2; 3 %

Da

Ne

Ne vem

44; 100 %

0; 0 % 0; 0 %

Da

Ne

Ne vem

29; 66 %
8; 18 

%

7; 16 %

Da Ne Ne vem



  

37 

 

Graf 16: Koristnost logopedske terapije za otroka 

 

Na vprašanje so odgovarjali anketirani, ki so na predhodno vprašanje odgovorili pritrdilno. Z 

Grafa 16 izhaja, da je velika večina teh vprašanih (83,0 %) navedla, da je bila logopedska 

terapija koristna. 
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Tabela 2: Tabelarični prikaz strinjanja vprašanih o tem, kdo od navedenih prepozna otroke z 

jezikovnimi motnjami 

  Da Ne Ne vem 

  f f % f f % f f % 

Kdo ima 

strokovno 

znanje, s 

katerim  bi 

lahko potrdil, 

da ima otrok 

jezikovno 

motnjo?  

Logoped 42 97,7 % 0 0,0 % 1 2,3 % 

Psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec 

26 60,5 % 6 14,0 % 11 25,6 % 

Učitelj ali vzgojitelj 15 34,9 % 15 34,9 % 13 30,2 % 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

31 72,1 % 2 4,7 % 10 23,3 % 

Medicinska sestra 2 4,7 % 18 41,9 % 23 53,5 % 

Zdravnik 24 55,8 % 8 18,6 % 11 25,6 % 

Na koga se 

starši lahko 

obrnejo v 

primeru suma, 

da ima njihov 

otrok 

jezikovno 

motnjo?  

Logoped 42 97,7 % 1 2,3 % 0 0,0 % 

Psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec 

35 81,4 % 3 7,0 % 5 11,6 % 

Učitelj ali vzgojitelj 31 70,5 % 8 18,2 % 5 11,4 % 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

35 81,4 % 1 2,3 % 7 16,3 % 

Medicinska sestra 15 34,1 % 20 45,5 % 9 20,5 % 

Zdravnik 39 90,7 % 1 2,3 % 3 7,0 % 

Kdo bi otroku 

v predšolskem 

obdobju lahko 

pomagal v 

primeru, da bi 

imel jezikovno 

motnjo?  

Logoped 39 95,1 % 0 0,0 % 2 4,9 % 

Psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec 

31 73,8 % 7 16,7 % 4 9,5 % 

Učitelj ali vzgojitelj 21 50,0 % 14 33,3 % 7 16,7 % 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

33 78,6 % 2 4,8 % 7 16,7 % 

Medicinska sestra 5 11,9 % 22 52,4 % 15 35,7 % 

Zdravnik 32 76,2 % 5 11,9 % 5 11,9 % 

Kdo bi otroku 

v šolskem 

obdobju lahko 

pomagal v 

primeru, da bi 

imel jezikovno 

motnjo?  

Logoped 40 97,6 % 1 2,4 % 0 0,0 % 

Psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec 

32 76,2 % 3 7,1 % 7 16,7 % 

Učitelj ali vzgojitelj 28 66,7 % 7 16,7 % 7 16,7 % 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

35 83,3 % 1 2,4 % 6 14,3 % 

Medicinska sestra 5 11,9 % 21 50,0 % 16 38,1 % 

Zdravnik 24 57,1% 9 21,4 % 9 21,4 % 

Sodelujoči v raziskavi so se pri tem vprašanju morali opredeliti z da/ne/ne vem pri vsakem 

strokovnem profilu. Če so menili, da se z danim področjem ukvarja še kdo drug, so imeli 

možnost to tudi označiti in dopisati strokovni profil. 
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Iz Tabele 2 je razvidno, da je večina vprašanih na vprašanje »Kdo ima strokovno znanje, s 

katerim  bi lahko potrdil, da ima otrok jezikovno motnjo?« odgovorila, da je to logoped (97,7 

% pritrdilnih odgovorov). Z 72,1 % pritrdilnih odgovorov je sledil profil specialni in 

rehabilitacijski pedagog. Večina vprašanih prav tako meni, da imata tovrstno strokovno znanje 

psiholog/šolski psiholog/svetovalni delavec (60,5 % pritrdilnih odgovorov) in zdravnik (55,8 

% pritrdilnih odgovorov). Trije vprašani menijo, da se s tovrstnim področjem ukvarja tudi 

nekdo drug. Dva sta odgovorila, da so to starši, eden pa, da imajo tovrstno znanje sorodniki in 

prijatelji. 

Na vprašanje »Na koga se starši lahko obrnejo v primeru suma, da ima njihov otrok jezikovno 

motnjo?« so vprašani večinoma (97,7 %) odgovorili, da je to logoped. Na drugem mestu je bil 

zdravnik z 90,7 % pritrdilnih odgovorov. Večina meni, da imajo tovrstno strokovno znanje tudi 

psiholog/šolski psiholog/svetovalni delavec (81,4 %), specialni in rehabilitacijski pedagog 

(81,4 %) in učitelj ali vzgojitelj (70,5 %). Dva vprašana menita, da ima tovrstno znanje tudi 

nekdo drug, vendar nista zapisala, kdo. 

Vprašani večinoma (95,1 %) menijo, da bi otroku z jezikovno motnjo v predšolskem obdobju 

lahko pomagal logoped. Sledi mu specialni in rehabilitacijski pedagog s 78,6 % pritrdilnih 

odgovorov. Večina meni, da lahko tovrstno pomoč otroku nudijo tudi zdravnik (76,2 %), 

psiholog/šolski psiholog/svetovalni delavec (73,8 %) in učitelj ali vzgojitelj (50 %). Eden izmed 

vprašanih meni, da imajo tovrstno znanje tudi starši. 

Prav tako vprašani večinoma (97,6 %) menijo, da lahko otroku z jezikovno motnjo v šolskem 

obdobju pomaga logoped. S 83,3 % pritrdilnih odgovorov mu sledi specialni in rehabilitacijski 

pedagog. Večina jih meni, da lahko otroku z jezikovno motnjo pomagajo tudi psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec (76,2 %), učitelj ali vzgojitelj (66,7 %) in zdravnik (57,1 %). Trije 

vprašani pravijo, da ima tovrstno znanje tudi nekdo drug, vendar se niso opredelili, kdo. 

Graf 17: Dostopnost ustrezne terapije 

 

Z Grafa 17 je razvidno, da 45,2 % vprašanih meni, da imajo otroci z jezikovnimi motnjami v 

Sloveniji dostop do ustrezne logopedske terapije. Kar 42,5 % vprašanih o tem ne ve dovolj in 

so odgovorili z »Ne vem«. Da ustrezna terapija ni dostopna, meni 11,9 % vprašanih. 
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Graf 18: Razlogi, da otroci nimajo dostopa do ustrezne terapije 

 

Na vprašanje so odgovarjali tisti, ki menijo, da otroci z jezikovnimi motnjami v Sloveniji 

nimajo dostopa do ustrezne logopedske terapije. Vsi vprašani so se strinjali, da so razlogi, da 

otroci nimajo dostopa do ustrezne terapije, sledeči: 

- Zdravstveni sistem pripisuje tej motnji premajhen pomen.  

- Premalo usposobljenih strokovnjakov (v šoli in drugih ustanovah po državi). 

- Premalo vloženih javnih sredstev. 

Najmanj pa jih meni, da so razlogi sledeči: 

- Premalo časa, ki ga morajo starši temu nameniti. 

- Premalo denarja, ki ga lahko družina temu nameni. 

- Premalo strokovnjakov v državi. 

- Izobraževalni sistem pripisuje tej motnji premajhen pomen. 

Rezultati drugega dela raziskave kažejo, da je večina vprašanih že slišala za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo, namenjeno otrokom, prav tako pa prav vsi menijo, da je le-ta 

koristna. Enako sta ugotovila Mostafa in El-Rabie Ahmed (2018), in sicer da v Egiptu več kot 

60 % vprašanih meni, da je logopedska terapija najboljša oblika intervencije. Vprašani so v 
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večini pravilno prepoznali, da ima ustrezno strokovno znanje za prepoznavanje otrok z 

jezikovno motnjo logoped, hkrati pa so se v večini napačno opredeljevali pri drugih strokovnih 

profilih. Tako menijo, da imajo strokovno znanje, s katerim lahko potrdijo, da ima otrok 

jezikovno motnjo, poleg logopeda še specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog/šolski 

psiholog/svetovalni delavec in zdravnik. Vsi ti profili so neustrezni in nimajo tovrstnega znanja. 

Vprašani v večini menijo, da se lahko ob sumu, da ima njihov otrok jezikovno motnjo, poleg 

logopeda obrnejo še na zdravnika, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

psihologa/šolskega psihologa/svetovalnega delavca in učitelja ali vzgojitelja. Tovrstno 

strokovno znanje ima samo logoped. Od staršev se pričakuje, da se bodo na ostale profile obrnili 

samo v primeru, kadar šola oziroma vrtec ne zagotavljata strokovnega profila logopeda. Večina 

vprašanih meni, da lahko predšolskemu in šolskemu otroku z jezikovno motnjo pomaga 

logoped, hkrati pa kot ustrezne strokovne profile prepoznavajo tudi specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, zdravnika, psihologa/šolskega psihologa/svetovalnega delavca in 

učitelja ali vzgojitelja. Strokovne kompetence in znanje na tem področju ima samo logoped, se 

pa na območju Slovenije s tem ukvarjajo še specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi in 

učitelji ter vzgojitelji, če znotraj učnega procesa izvajajo individualizacijo. 

Manj kot polovica vprašanih meni, da imajo otroci v Sloveniji dostop do ustrezne logopedske 

terapije. Kot glavne razloge so navedli, da zdravstveni sistem pripisuje tej motnji premajhen 

pomen, da je premalo usposobljenih strokovnjakov in premalo vloženih javnih sredstev. 

Mnenje vprašanih se ujema z ugotovitvami raziskav. Silverman in Brosco (2007) poročata, da 

je več pozornosti namenjene motnjam, ki jih povezujemo z medicino, kot pa motnjam, ki jih 

povezujemo pretežno s pedagoško stroko. Ugotovila sta tudi, da je na spletu dostopnih veliko 

več publikacij o ADHD kot o specifični jezikovni motnji, prav tako pa je v namene raziskovanja 

in javnega ozaveščanja o ADHD namenjenih kar 19-krat več sredstev kakor za specifično 

jezikovno motnjo. Bishop (2014) ugotavlja, da na dostopnost do logopedskih storitev vpliva 

uporaba različne terminologije in diagnostičnih kriterijev. Thordardottir (2015) pa izpostavlja 

tudi geografske in kulturne razlike med državami, ki sooblikujejo pogled na jezikovni razvoj in 

jezikovne motnje. 
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2.4.3 SPLOŠNI REZULTATI NA VPRAŠANJA O VLOGI STARŠEV V TERAPIJI 

OTROK Z JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

Graf 19: Vloga staršev pri prepoznavanju jezikovnih motenj pri lastnih otrocih 

 

Vprašanje se je nanašalo na vlogo staršev pri prepoznavanju jezikovnih motenj pri njihovih 

otrocih. Z Grafa 19 izhaja, da 90,5 % vprašanih meni, da lahko starši prepoznajo jezikovne 

motnje pri svojih otrocih. Nekoliko manj (69,0 %) jih meni, da so starši osveščeni o razvojnih 

mejnikih v jezikovnem razvoju svojih otrok (npr. čas pojava prve besede, povedi …). Prav tako 

večina vprašanih meni, da so starši odgovorni za to, da prepoznajo jezikovne motnje svojih 

otrok (59,5 %). 

Graf 20: Vloga staršev v procesu terapije/obravnave 
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Vprašani so podali mnenje o vlogi staršev v procesu terapije/obravnave, ko njihov otrok 

obiskuje logopeda. Skoraj vsi (95,2 %) so navedli, da bi se morali vključiti v timsko delo z 

logopedom. Prav toliko (95,2 %) jih tudi meni, da bi starši morali za spodbujanje jezikovnega 

razvoja svojega otroka uporabljati ustrezne strategije učenja. Kljub temu da malo več kot 

polovica vprašanih (59,5 %) meni, da se ne bi smeli vmešavati v neposredno delo logopeda, pa 

jih kar 76,2 % pravi, da bi doma morali uporabljati logopedske strategije (vaje, tehnike ipd.). 

Graf 21: Ali menite, da bi jezikovne motnje lahko preprečili? 

 

Največ vprašanih (40,5 %) je odgovorilo, da ne vedo, ali bi lahko jezikovne motnje preprečili. 

Podoben delež vprašanih (38,1 %) tudi meni, da se jih ne da preprečiti. Da bi jezikovne motnje 

lahko preprečili, meni le 21,4 % vprašanih. 

Graf 22: Načini preprečevanja jezikovnih motenj 
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Na vprašanje so odgovarjali vprašani, ki menijo, da bi jezikovne motnje lahko preprečili.  

Vsi vprašani so se strinjali, da bi lahko jezikovne motnje preprečili na sledeče načine: 

- Več pozornosti bi bilo treba nameniti načinom prepoznavanja jezikovnih motenj v čim 

zgodnejšem obdobju. 

- Staršem bi moral biti dostopen seznam logopedov. 

- Z vajami, ki jih predlaga logoped. 

- Z različnimi tečaji o jezikovnih motnjah za strokovnjake, ki delajo z otroki. 

Tudi pri vseh ostalih dejavnikih so sodelujoči v raziskavi podajali visoke deleže pritrdilnih 

odgovorov. Večina jih meni, da bi starši morali biti informirani o jezikovnih motnjah (88,9 %), 

da bi se moralo povečati število dejavnosti oziroma aktivnosti osveščanja v širši skupnosti 

(družbi) (88,9 %) in da bi morali starši s svojimi otroki preživeti več časa (87,5 %). 

Graf 23: Povezanost jezikovnih motenj z dvojezičnostjo 

 

Iz raziskave izhaja, da večina staršev (73,2 %) meni, da dvojezični otroci niso bolj izpostavljeni 

jezikovnim motnjam kot enojezični otroci. Prav tako v enakem deležu menijo, da za otroke z 

jezikovnimi motnjami ni potrebno izogibanje izpostavljenosti dvema jezikoma.  61,0 % jih 

navaja, da bi dvojezične družine morale z otrokom, ki ima jezikovno motnjo, govoriti oba 

jezika. Neenotni so bili pri vprašanju, ali menijo, da bi družine, ki doma govorijo manjšinski 

jezik, ta jezik morale uporabljati v komunikaciji z otrokom, ki ima jezikovno motnjo in ki je 

oziroma bo vključen v šolo, kjer govorijo večinski jezik skupnosti. 46,3 % vprašanih se glede 
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te postavke ni opredelilo in so odgovorili z »Ne vem«, 36,6 % vprašanih je odgovorilo 

pritrdilno, 17,1 % pa je na to vprašanje odgovorilo z »Ne«. 

V tretjem sklopu raziskave smo raziskovali vlogo staršev v terapiji otrok z jezikovnimi 

motnjami. Večina vprašanih meni, da imajo starši veliko vlogo pri prepoznavanju jezikovnih 

motenj pri lastnih otrocih. Menijo, da lahko prepoznajo jezikovne motnje svojih otrok in da so 

za to tudi odgovorni. Prav tako navajajo, da morajo biti osveščeni o razvojnih mejnikih v 

jezikovnem razvoju (npr. čas pojava prve besede, povedi …). Svojo vlogo v procesu terapije 

vidijo v timskem delu z logopedom, v uporabi ustreznih strategij učenja za spodbujanje 

jezikovnega razvoja ter v uporabi logopedskih vaj in tehnik doma. Pomembnost vključevanja 

celotne družine v logopedsko terapijo se vse pogosteje poudarja. Vprašani večinoma ne vedo, 

ali se da jezikovne motnje preprečiti. Vsi tisti, ki menijo, da se jih da, navajajo, da bi bilo treba 

nameniti več pozornosti načinom prepoznavanja jezikovnih motenj v čim zgodnejšem obdobju. 

Staršem bi moral biti dostopen seznam logopedov, prav tako pa bi to lahko dosegli z vajami, ki 

jih predlaga logoped, in z različnimi tečaji o jezikovnih motnjah za strokovnjake, ki delajo z 

otroki. Vse pogosteje pa se poudarja pomembnost vključevanja celotne družine v logopedsko 

terapijo. Blaži (1997b) poudarja, da je staršem treba svetovati, kako naj komunicirajo z 

majhnim otrokom, in jim ponuditi nabor enostavnih aktivnosti. Strokovnjaki vidijo vlogo 

staršev predvsem v pravočasni napotitvi otroka k logopedu (Vidovič, 2013), kar pa je odvisno 

od stopnje javne ozaveščenosti staršev ter vpliva tudi na potek in izid terapije (Vameghi idr., 

2015). Pomen prepoznavanja jezikovnih motenj v čim zgodnejšem obdobju vidijo tudi avtorji 

Mahmoud idr. (2014), Ying Chu idr. (2019), ki izpostavljajo, da so za izboljšanje javne 

ozaveščenosti izjemnega pomena tudi zgodnji presejalni testi v vrtcih, šolah in raznih 

ustanovah. 
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2.4.4 SPLOŠNI REZULTATI NA VPRAŠANJA O POTREBNI VRSTI 

INFORMACIJ ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA OTROK Z JEZIKOVNIMI 

MOTNJAMI 

Graf 24: Dobri načini informiranja o jezikovnih motnjah 

 

Deleži pritrdilnih odgovorov so bili pri vseh naštetih možnostih visoki, saj so bili ocenjeni z 

68,8 % in več. Največ anketiranih (89,5 %) je menilo, da je dober način informiranja javnosti 

o jezikovnih motnjah izobraževanje v šolah. Po pogostosti izbranih odgovorov sledijo 

informativna predavanja in delavnice v predšolskih in šolskih ustanovah (85,7 %), izmenjava 

izkušenj staršev na skupinskih sestankih, interaktivnih skupinah na internetu itd. (84,2 %) ter 

informiranje s pomočjo brošur/časopisov in letakov (81,6 %). Najmanj anketiranih (8 %) je 

menilo, da je dober način informiranja prisotnost na družabnih omrežjih. 
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Graf 25: Seznanjenost s termini avtizem, disleksija, AHD in motnja izgovora 

 

Iz raziskave izhaja, da je največ sodelujočih (77,9 %) seznanjenih s terminom avtizem in prav 

toliko še s terminom disleksija. Podoben je tudi delež tistih, ki so seznanjeni še s terminom 

motnja izgovora (76,6 %). Veliko manj vprašanih je bilo seznanjenih s terminom ADHD, in 

sicer 31,6 %. 

Tabela 3: Kje ste slišali za termin avtizem? 

                 Odgovori  % od 

primerov f f %                  

 

V medijih, npr. film, tv, radio, internet 

itd. 
28 39,4 % 42,4 % 

Bral/-a sem o tem, npr. časopisi, novice, 

brošure, letaki. 
19 26,7 % 28,8 % 

Od prijateljev/ sorodnikov/sosedov itd. 8 11,3 % 12,1 % 

Od zdravnikov/zaposlenih v zdravstvu 

ali zaposlenih v šolstvu. 
6 8,5 % 9,1 % 

Ostalo 10 14,1 % 15,2 % 

Skupaj 71 100,0 % 107,6 % 
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Iz raziskave izhaja, da je največ vprašanih (39,4 %) za termin avtizem slišalo v medijih (npr. 

film, tv, radio, internet itd.). Najmanj vprašanih (8,5 %) pa je za avtizem slišalo od zdravnikov, 

zaposlenih v zdravstvu ali zaposlenih v šolstvu. 

Tabela 4: Kje ste slišali za termin disleksija? 

                     Odgovori   % od primerov 

f f % 

 

V medijih, npr. film, tv, radio, 

internet itd. 
17 25,8 % 27,4 % 

Bral/-a sem o tem, npr. časopisi, 

novice, brošure, letaki. 
17 25,8 % 27,4 % 

Od 

prijateljev/sorodnikov/sosedov 

itd. 

16 24,2 % 25,8 % 

V šoli, ki jo obiskuje moj otrok. 2 3,0 % 3,2 % 

Od zdravnikov/zaposlenih v 

zdravstvu ali zaposlenih v 

šolstvu. 

7 10,6 % 11,3 % 

Ostalo 7 10,6 % 11,3 % 

Skupaj 66 100,0 % 106,5 % 

Za termin disleksija je največ vprašanih (25,8 %) slišalo v medijih (npr. film, tv, radio, internet 

itd.), enak delež vprašanih je o disleksiji bral, npr. v časopisih, novicah, brošurah in letakih. 

Najmanj sodelujočih v raziskavi (3,0 %) je za disleksijo slišalo v šoli, ki jo obiskuje njihov 

otrok. 

Tabela 5: Kje ste slišali za termin ADHD? 

 Odgovori f f % komulativni f % 

V medijih, npr. film, tv, radio, internet itd. 12 26,1 % 26,1 

Bral/-a sem o tem, npr. časopisi, novice, 

brošure, letaki. 
5 10,9 % 37,0 

Od prijateljev/sorodnikov/sosedov itd. 2 4,3 % 41,3 

V šoli, ki jo obiskuje moj otrok. 2 4,3 % 45,7 

Od zdravnikov/zaposlenih v zdravstvu ali 

zaposlenih v šolstvu. 
4 8,7 % 54,3 

Ostalo 21 45,7 % 100 

Skupaj 46 100 %  304,4 

Za termin ADHD je skoraj polovica (45,7 %) in s tem tudi največ vprašanih slišalo preko ostalih 

virov. S 26,1 % odgovorov so jim sledili vprašani, ki so za termin ADHD slišali v medijih (npr. 

film, tv, radio, internet itd.). Najmanj vprašanih (4,3 %) je navedlo, da je za termin ADHD 

slišalo od prijateljev, sorodnikov ali sosedov, enak delež vprašanih je zanj slišal tudi v šoli, ki 

jo obiskuje njihov otrok. 
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Tabela 6: Kje ste slišali za termin motnja izgovora? 

                       Odgovori  % od primerov 

f f % 

 

V medijih, npr. film, tv, radio, internet itd. 26 40,0 % 42,6 % 

Bral/-a sem o tem, npr. časopisi, novice, 

brošure, letaki. 
10 15,4 % 16,4 % 

Od prijateljev/sorodnikov/sosedov itd. 13 20,0 % 21,3 % 

V šoli, ki jo obiskuje moj otrok. 1 1,5 % 1,6 % 

Od zdravnikov/zaposlenih v zdravstvu ali 

zaposlenih v šolstvu. 
7 10,8 % 11,5 % 

Ostalo 8 12,3 % 13,1 % 

Skupaj 65 100,0 % 106,6 % 

Za termin motnja izgovora je največ vprašanih (40,0 %) slišalo v medijih (npr. film, tv, radio, 

internet itd.), najmanj (1,5 %) pa v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok. 

V četrtem sklopu vprašalnika smo raziskovali, kakšna vrsta informacij bi bila potrebna, da bi 

izboljšali življenje otrok z jezikovnimi motnjami. Največ sodelujočih v raziskavi meni, da so 

dobri načini informiranja javnosti o jezikovnih motnjah izobraževanje v šolah, informativna 

predavanja in delavnice v predšolskih in šolskih ustanovah, izmenjava izkušenj staršev na 

skupinskih sestankih, interaktivnih skupinah na internetu itd. ter informiranje s pomočjo 

brošur/časopisov in letakov. Najmanj (68,8 %) jih meni, da je dober način informiranja 

prisotnost na družabnih omrežjih. Avtorji Mahmoud idr. (2014), Ying Chu idr. (2019) 

predlagajo informiranje javnosti s pomočjo medijev (televizija, radio), posterjev, brošur, javnih 

predavanj in kampanj, svetujejo pa tudi pripravo raznih delavnic in izobraževanj za starše, 

učitelje in vse strokovnjake, ki so pogosto v stiku z govorno-jezikovnimi motnjami. Na koncu 

izpostavljajo timsko delo med različnimi strokovnjaki, saj le-to omogoča ustrezno informiranje 

posameznikov, ki potrebujejo logopedsko in surdopedagoško pomoč (prav tam). 

Rezultati nam kažejo, da je kar 77,9 % sodelujočih v raziskavi že slišalo za termina avtizem in 

disleksija, 76,6 % pa tudi za motnjo izgovora. Za primerjavo − za izraz jezikovna motnja je 

slišalo 71,1 % vprašanih, kar se ujema z rezultati raziskave, ki jo je izvedla Bishop (2010).  

Slednja ugotavlja, da je izraz avtizem ljudem bolj poznan kot izraz jezikovna motnja. Razlog 

vidi v dejstvu, da je na tem področju narejenih veliko več raziskav. Za avtizem, disleksijo in 

motnjo izgovora je največ vprašanih slišalo preko medijev. Kot primarni vir informacij je 

medije navedla tudi večina sodelujočih v raziskavah različnih avtorjev, ki so raziskovali javno 

ozaveščenost in znanje na področju logopedije (Code, idr., 2016; Kuvač Kraljević in Matić, 

2019; Mahmoud idr., 2014). 
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2.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Vsako izmed odvisnih variabel, ki obravnavajo javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah, smo 

analizirali glede na starost, spol, izobrazbo in socioekonomski status (neodvisne variable). Ker 

imajo odvisne variable nominalno naravo in ker imamo opravka z majhnim vzorcem, smo v 

analizi razlik med skupinami izvedli preizkus z razmerjem verjetij (angl. Likelihood ratio 

test), v besedilu smo izračunano statistiko označili z oznako LR. 

2.5.1 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah med različnimi starostnimi skupinami. 

Tabela 7: Poznavanje izraza jezikovna motnja glede na starost 

Starostne skupine 

Ste že slišali za izraz jezikovna 

motnja? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 30) 
f 26 3 1 

%  86,7 % 10,0 % 3,3 % 

40−59 let (n = 30) 
f 25 4 1 

%  83,3 % 13,3 % 3,3 % 

60 in več let (n = 30) 
f 13 17 0 

%  43,3 % 56,7 % 0,0 % 

LR = 21,159; df = 4; p < 0,001 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,001) v poznavanju izraza 

jezikova motnja glede na starostne skupine. Med starimi od 18 do 39 let in od 40 do 59 let jih 

večina navaja, da so že slišali za izraz jezikovna motnja, medtem ko je delež takih, ki so že 

slišali za izraz jezikovna motnja in so stari 60 let ali več, bistveno manjši. Med tistimi, ki so 

stari 60 let in več, so namreč v več kot polovičnem deležu zastopani anketiranci, ki za izraz 

jezikovna motnja še niso slišali. 

 

 

 

 

 

 

 



  

51 

 

Tabela 8: Kje so vprašani slišali za izraz jezikovna motnja glede na starost 

Starostne skupine 

Kje ste slišali izraz jezikovna motnja? 

V 

medijih, 

npr. 

film, tv, 

radio, 

internet 

itd. 

Bral/-a 

sem o 

tem, npr. 

časopis, 

novice, 

brošure, 

letaki. 

Od 

prijateljev/ 

sorodnikov 

/sosedov 

itd. 

V šoli, 

ki jo 

obiskuje 

moj   

otrok. 

Od 

zdravnikov/ 

zaposlenih 

v zdravstvu 

ali 

zaposlenih 

v šolstvu. 

Ostalo 

18−39 let (n = 27) 

f 10 5 4 0 3 5 

%  37,0 % 18,5 % 14,8 % 0,0 % 11,1 % 
18,5 

% 

40−59 let (n = 26) 
f 6 4 4 2 8 2 

%  23,1 % 15,4 % 15,4 % 7,7 % 30,8 % 7,7 % 

60 in več let (n = 

13) 

f 3 4 1 0 4 1 

%  23,1 % 30,8 % 7,7 % 0,0 % 30,8 % 7,7 % 

LR = 10,730; df = 10; p = 0,379 

V starostni skupini od 18 do 39 let predstavljajo mediji najpomembnejši vir informacij, med 

manj pomembnimi viri pa so strokovnjaki (v zdravstvu, šolstvu in podobno). Slednji 

predstavljajo najpomembnejši vir med starejšima skupinama (v skupini od 40 do 59 let in med 

starimi več kot 60 let). V starostni skupini 60 in več let predstavljajo pomemben vir informacij 

tudi materiali, namenjeni branju.  

Kljub nakazanim razlikam pa glede na vir informacij med različnimi starostnimi skupinami ni 

statistično pomembnih razlik. 

Tabela 9: Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom 

glede na starost 

Starostne skupine 

Ste že kdaj slišali za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo 

namenjeno otrokom? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 24) 
f 16 6 2 

%  66,7 % 25,0 % 8,3 % 

40−59 let (n = 25) 
f 20 5 0 

%  80,0 % 20,0 % 0,0 % 

60 in več let (n = 11) 
f 5 6 0 

%  45,5 % 54,5 % 0,0 % 

LR = 7,978; df = 4; p = 0,092 

Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, je najboljše 

med starimi od 40 do 59 let, med katerimi jih je štiri petine že slišalo za ta izraz. Nekoliko 
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slabše pa je poznavanje izraza med starimi od 18 do 39 let, čeprav sta zanj slišali dve tretjini 

vprašanih. Več kot polovica vprašanih iz starostne skupine 60 in več let za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo še ni slišalo, vendar pa o statistično pomembnih razlikah v 

poznavanju izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija ne moremo govoriti.  

Tabela 10: Mnenje o koristnosti terapije, namenjeni otrokom z jezikovnimi motnjami, glede 

na starost 

Starostne skupine 

Mislite, da je terapija, namenjena 

otrokom z jezikovnimi motnjami, 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 18) 
f 18     

%  100,0 %     

40−59 let (n = 20) 
f 20     

%  100,0 %     

60 in več let (n = 6) 
f 6     

%  100,0 %     

Vsi vprašani ne glede na starost menijo, da je terapija, namenjena otrokom z jezikovnimi 

motnjami, koristna. 

Tabela 11: Obiskovanje logopedske terapije glede na starost 

Starostne skupine 

Je kateri izmed vaših otrok ali otrok, 

ki jih poznate, kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 18) 
f 9 4 5 

%  50,0 % 22,2 % 27,8 % 

40−59 let (n = 20) 
f 16 2 2 

%  80,0 % 10,0 % 10,0 % 

60 in več let (n = 6) 
f 4 2 0 

%  66,7 % 33,3 % 0,0 % 

LR = 6,674; df = 4; p = 0,154 

Med starimi od 40 do 59 let je delež tistih, ki imajo otroka, ki je obiskoval logopedsko terapijo, 

ali takega otroka poznajo, najvišji. Nekoliko nižji je ta delež med starimi 60 let ali več, najnižji 

pa med starimi od 18 do 39 let. Razlike pri tej postavki glede na starost niso statistično 

pomembne. 
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Tabela 12: Koristnost logopedske terapije za otroka glede na starost 

Starostne skupine 

Ali je bila terapija za otroka 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 9) 
f 7 1 1 

%  77,8 % 11,1 % 11,1 % 

40−59 let (n = 16) 
f 13 2 1 

%  81,3 % 12,5% 6,3 % 

60 in več let (n = 4) 
f 4 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

LR = 1,823; df = 4; p = 0,768 

Delež tistih, ki poročajo o koristnosti logopedske terapije za otroka, je v vseh starostnih 

skupinah relativno visok, zato o statistično pomembnih razlikah v zaznani koristnosti 

logopedske terapije za otroka ne moremo govoriti. Je pa zaznana koristnost logopedske terapije 

najvišja med starimi 60 let ali več, v preostalih starostnih skupinah je zaznana koristnost terapije 

nekoliko nižja. 
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Tabela 13: Logoped kot strokovnjak, ki prepozna otroke z jezikovnimi motnjami, glede na 

starost 

Logoped kot strokovnjak, ki potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo  

(LR = 1,775; df = 2; p = 0,412) 

Starostne skupine     Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 18) 
f 17   1 

%  94,4 %   5,6 % 

40−59 let (n = 20) 
f 20   0 

%  100,0 %   0,0 % 

60 in več let (n = 5) 
f 5   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Logoped kot strokovnjak, na katerega se starši lahko obrnejo v primeru suma, da 

ima njihov otrok jezikovno motnjo   

(LR = 1,775; df = 2; p = 0,412) 

Starostne skupine     Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 18) 
f 17 1   

%  94,4 %  5,6 %   

40−59 let (n = 20) 
f 20 0   

%  100,0 % 0,0 %   

60 in več let (n = 5) 
f 5 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v predšolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje   

(LR = 3,196; df = 2; p = 0,202) 

Starostne skupine     Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 17) 
f 17   0 

%  100,0 %   0,0 % 

40−59 let (n = 19) 
f 17   2 

%  89,5 %   10,5 % 

60 in več let (n = 5) 
f 5   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v šolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje   

(LR = 1,567; df = 2; p = 0,457) 

Starostne skupine     Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 17) 
f 17 0   

%  100,0 % 0,0 %   

40−59 let (n = 19) 
f 18 1   

%  94,7 % 5,3 %   

60 in več let (n = 5) 
f 5 0   

%  100,0 % 0,0 %   
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Vsi vprašani ne glede na starost v celoti ali vsaj v veliki večini soglašajo, da je logoped tisti 

strokovnjak, ki ima strokovno znanje, s katerim lahko potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo. 

Prav tako v celoti ali v večini menijo, da je logoped tisti, na katerega se starši lahko obrnejo v 

primeru suma, da ima njihov otrok jezikovno motnjo ter mu lahko v predšolskem in šolskem 

obdobju pomaga. O statistično pomembnih razlikah med različnimi starostnimi skupinami tako 

ne moremo govoriti. 

Tabela 14: Dostopnost ustrezne terapije glede na starost 

Starostne skupine 

Ali imajo v vaši državi vsi otroci z 

jezikovnimi motnjami dostop do 

ustrezne terapije oz. obravnave? 

Da Ne Ne vem 

18−39 let (n = 17) 
f 7 2 8 

%  41,2 % 11,8 % 47,1 % 

40−59 let (n = 19) 
f 9 2 8 

%  47,4 % 10,5 % 42,1 % 

60 in več let (n = 6) 
f 3 1 2 

%  50,0 % 16,7 % 33,3 % 

LR = 0,453; df = 4; p = 0,978 

Stališče o dostopnosti ustrezne terapije za otroke z jezikovnimi motnjami v državi je med 

vprašanimi iz posameznih starostnih skupin zelo podobno, zato o statistično pomembnih 

razlikah ne moremo govoriti. Najpogosteje so dostopnost terapije za otroke z jezikovnimi 

motnjami kot ustrezno ocenili stari 60 let ali več, medtem ko je med starimi od 18 do 39 delež 

tistih, ki bi dostopnost terapije ocenili kot ustrezno, najnižji. V skupini slednjih je tako največ 

takih, ki so glede dostopnosti ustrezne terapije neodločeni oziroma o tem nimajo dovolj znanja 

(odgovor »Ne vem«). 

Ugotovili smo nekatere statistično pomembne razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah med različnimi starostnimi skupinami. Znotraj prve hipoteze so se pokazale 

statistično pomembne razlike pri eni variabli, in sicer pri poznavanju izraza jezikovna motnja. 

Statistično pomembna razlika se je pokazala med skupino starih 60 in več let in mlajšima 

starostnima skupinama (18−39 let in 40−59 let). V skupini starih 60 in več let je v primerjavi z 

obema mlajšima skupinama statistično pomembno manjši delež takih, ki so za jezikovno 

motnjo že slišali. 

Avtorji, ki so raziskovali javno ozaveščenost o logopediji ali različnih področjih znotraj stroke 

(Code idr., 2016; Iimura idr., 2018; Kuvač Kraljević in Matić, 2019; Medeiros de Britto 

Pereiraidr., 2008; Mostafa in El-Rabie Ahmed, 2018; Ying Chu idr., 2019), so predstavili 

različne ugotovitve. Boljšo javno ozaveščenost o jezikovnih motnjah so izkazali vprašani iz 

srednje starostne skupine (Kuvač Kraljević in Matić, 2019), prav tako pa so več znanja o 

logopedski stroki (Ying Chu, idr., 2019), afaziji (Code idr., 2016) in jecljanju (Medeiros de 

Britto Pereira idr., 2008) pokazali mlajši. Iimura idr. (2018) so ugotovili, da imajo boljšo javno 

ozaveščenost o jezikovnih motnjah starejši. Nasprotno pa starost ni pokazala pomembnega 
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vpliva na znanje o govorno-jezikovnih motnjah (Ying Chu, idr., 2019). Podobno sta ugotovila 

tudi Mostafa in El-Rabie Ahmed (2018), in sicer da starost ne vpliva na znanje vprašanih o 

logopediji. 

2.5.2 PREVERJANJE DRUGE HIPOTEZE 

Hipoteza 2: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah med spoloma. 

Tabela 15: Poznavanje izraza jezikovna motnja glede na spol 

Spol 

Ste že slišali za izraz jezikovna 

motnja? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 32) 
f 21 11 0 

%  65,6 % 34,4 % 0,0 % 

Ženski (n = 58) 
f 43 13 2 

%  74,1 % 22,4 % 3,4 % 

LR = 3,039; df = 2; p = 0,219 

Med osebami ženskega spola je nekaj manj kot tri četrtine takih, ki so že slišale za izraz 

jezikovna motnja, medtem ko so med osebami moškega spola tisti, ki so že slišali za izraz 

jezikovna motnja, zastopani v nekaj manj kot dveh tretjinah. Ženske so tako pogosteje kot 

moški že slišale za izraz jezikovna motnja, vendar pa omenjene razlike niso statistično 

pomembne. 

Tabela 16: Kje so vprašani slišali za izraz jezikovna motnja glede na spol 

Spol 

Kje ste slišali izraz jezikovna motnja? 

V 

medijih, 

npr. 

film, tv, 

radio, 

internet 

itd. 

Bral/-a 

sem o 

tem, npr. 

časopis, 

novice, 

brošure, 

letaki. 

Od 

prijateljev/ 

sorodnikov 

/sosedov 

itd. 

V šoli, 

ki jo 

obiskuje 

moj   

otrok. 

Od 

zdravnikov 

/ 

zaposlenih 

v 

zdravstvu 

ali 

zaposlenih 

v šolstvu. 

Ostalo 

Moški (n = 21) 

 

f 11 1 3 1 4 1 

% 52,4 % 4,8 % 14,3 % 4,8 % 19,0 % 4,8 % 

Ženski (n = 45) 

 

f 8 12 6 1 11 7 

% 17,8 % 26,7 % 13,3 % 2,2 % 24,4 % 
15,6 

% 

LR = 11,994; df = 5; p = 0,035        
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Pri osebah moškega spola so mediji najpomembnejši vir seznanitve z izrazom jezikovna 

motnja, medtem ko mediji pri ženskah po pomembnosti ne izstopajo. Pri osebah ženskega spola 

predstavljajo pomemben vir informacij materiali, namenjeni branju, na drugem mestu pa so 

strokovnjaki s področja zdravstva in šolstva. Razlike med spoloma so statistično pomembne (p 

< 0,05). 

Tabela 17: Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, 

glede na spol 

Spol 

Ste že kdaj slišali za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo 

namenjeno otrokom? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 19) 

 

f 11 6 2 

%  57,9 % 31,6 % 10,5 % 

Ženski (n = 41) 

 

f 30 11 0 

%  73,2 % 26,8 % 0,0 % 

LR = 5,158; df = 2; p = 0,076     

Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, je nekoliko 

boljše med osebami ženskega spola, vendar pa o statistično pomembnih razlikah ne moremo 

govoriti. 

Tabela 18: Mnenje o koristnosti terapije, namenjene otrokom z jezikovnimi motnjami, glede 

na spol 

Spol 

Menite, da je terapija, namenjena 

otrokom z jezikovnimi motnjami, 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 13) 
f 13     

%  100,0 %     

Ženski (n = 31) 
f 31     

%  100,0 %     

Vsi anketiranci ne glede na spol menijo, da je terapija, namenjena otrokom z jezikovnimi 

motnjami, koristna. 
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Tabela 19: Obiskovanje logopedske terapije glede na spol 

Spol 

Je kateri izmed vaših otrok ali otrok, 

ki jih poznate, kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 13) 

 

f 9 0 4 

%  69,2 % 0,0 % 30,8 % 

Ženski (n = 31) 
f 20 8 3 

%  64,5 % 25,8 % 9,7 % 

LR = 7,928; df = 2; p = 0,019 

Pri osebah moškega in ženskega spola je delež tistih, ki imajo otroka, ki je obiskoval 

logopedsko terapijo, ali takega otroka poznajo, primerljivo visok. Razlike med osebami 

moškega in ženskega spola so prisotne pri odgovorih »Ne« in »Ne vem«, saj so osebe moškega 

spola pogosteje neodločene. Razlike so statistično pomembne (p < 0,05). 

Tabela 20: Koristnost logopedske terapije za otroka glede na spol 

Spol 

Ali je bila terapija za otroka 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 9) 
f 5 2 2 

%  55,6 % 22,2 % 22,2 % 

Ženski (n = 20) 
f 19 1 0 

%  95,0 % 5,0 % 0,0 % 

LR = 7,541; df = 2; p = 0,023     

Delež tistih, ki poročajo o koristnosti logopedske terapije za otroka, je pri osebah ženskega 

spola bistveno višji kot pri osebah moškega spola. Če velika večina žensk zaznava logopedsko 

terapijo kot koristno za otroka, je takih oseb moškega spola le nekaj več kot polovica. Moški 

so glede tega vprašanja tako pogosteje neodločeni, prav tako pa jih dobra petina meni, da 

logopedska terapija za otroka ni koristna. Gre za statistično pomembne razlike v zaznani 

koristnosti logopedske terapije za otroka glede na spol  (p < 0,05). 
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Tabela 21: Logoped kot strokovnjak, ki prepozna otroke z jezikovnimi motnjami, glede na spol 

Logoped kot strokovnjak, ki potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo  

(LR = 2,448; df = 1; p = 0,118) 

Spol     Da Ne Ne vem 

Moški (n = 13) 
f 12   1 

%  92,3 %   7,7 % 

Ženski (n = 30) 
f 30   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Logoped kot strokovnjak, na katerega se starši lahko obrnejo v primeru suma, da 

ima njihov otrok jezikovno motnjo  

(LR = 2,448; df = 1; p = 0,118) 

Spol     Da Ne Ne vem 

Moški (n = 13) 
f 12 1   

%  92,3 % 7,7 %   

Ženski (n = 30) 
f 30 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v predšolskem obdobju pomaga v 

primeru jezikovne motnje  

(LR = 0,399; df = 1; p = 0,528) 

Spol     Da Ne Ne vem 

Moški (n = 12) 
f 11   1 

%  91,7 %   8,3 % 

Ženski (n = 29) 
f 28   1 

%  96,6 %   3,4 % 

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v šolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje  

(LR = 0,703; df = 1; p = 0,402) 

Spol     Da Ne Ne vem 

Moški (n = 12) 
f 12 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Ženski (n = 29) 
f 28 1   

%  96,6 % 3,4 %   

Vsi vprašani ne glede na spol v celoti ali vsaj v veliki večini soglašajo, da je logoped tisti 

strokovnjak, ki ima strokovno znanje, s katerim lahko potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo. 

Prav tako so v celoti ali v večini mnenja, da je logoped tisti, na katerega se starši lahko obrnejo 

v primeru suma, da ima njihov otrok jezikovno motnjo ter mu lahko v predšolskem in šolskem 

obdobju pomaga. O statistično pomembnih razlikah med spoloma tako ne moremo govoriti. 
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Tabela 22: Dostopnost ustrezne terapije glede na spol 

Spol 

Ali imajo v vaši državi vsi otroci z 

jezikovnimi motnjami dostop do 

ustrezne terapije oz. obravnave? 

Da Ne Ne vem 

Moški (n = 12) 
f 3 3 6 

%  25,0 % 25,0 % 50,0 % 

Ženski (n = 30) 
f 16 2 12 

%  53,3 % 6,7 % 40,0 % 

LR = 4,036; df = 2; p = 0,133 

Stališče o dostopnosti ustrezne terapije za otroke z jezikovnimi motnjami v državi je med 

osebami ženskega in moškega spola različno, vendar o statistično pomembnih razlikah ne 

moremo govoriti. Ženske sicer pogosteje kot moški menijo, da je dostopnost terapije za otroke 

z jezikovnimi motnjami ustrezna. 

Ugotovili smo nekatere statistično pomembne razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah glede na spol. Znotraj druge hipoteze so se pokazale statistično pomembne razlike 

pri treh variablah, in sicer pri tem, kje so vprašani slišali za izraz jezikovna motnja, ali 

imajo/poznajo otroka, ki je kdaj obiskoval logopedsko terapijo, in ali menijo, da je bila ta 

terapija koristna. Pri osebah moškega spola so najpomembnejši vir informacij mediji, pri osebah 

ženskega spola pa informativni materiali za branje (npr. časopis, novice, brošure in letaki). 

Moški so glede tega, ali imajo/poznajo otroka, ki je kdaj obiskoval logopedsko terapijo, 

pogosteje kot ženske neodločeni, prav tako pa so moški pogosteje neodločeni glede koristnosti 

te terapije, medtem ko velika večina žensk meni, da je le-ta koristna.  

Večina avtorjev ugotavlja, da imajo ženske več znanja in boljšo javno ozaveščenost o logopediji 

(Breadneridr., 1987; Mahmoud idr., 2014; Ying Chu idr., 2019), afaziji (Code idr., 2016) in 

jecljanju (Iimura idr., 2018; Medeiros de Britto Pereira idr., 2008). Nasprotno pa so Ying Chu, 

idr. (2019) ugotovili, da spol nima statistično pomembnega vpliva na znanje javnosti o govorno-

jezikovnih motnjah. 
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2.5.3 PREVERJANJE TRETJE HIPOTEZE 

Hipoteza 3: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah glede na izobrazbo. 

Tabela 23: Poznavanje izraza jezikovna motnja glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Ste že slišali za izraz jezikovna 

motnja? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 14) 
f 3 11 0 

%  21,4 % 78,6 % 0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 49) 
f 36 11 2 

%  73,5 % 22,4 % 4,1 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 27) 

f 25 2 0 

%  92,6 % 7,4 % 0,0 % 

LR = 25,644; df = 4; p < 0,001 

Iz Tabele 23 je razvidno, da poznavanje izraza jezikovna motnja narašča s pridobljeno stopnjo 

izobrazbe. Med tistimi s pridobljeno osnovnošolsko izobrazbo je namreč le dobra petina takih, 

ki so že slišali za izraz jezikovna motnja. Če je takih, ki so že slišali za izraz, med tistimi s 

pridobljeno srednješolsko ali gimnazijsko izobrazbo skoraj tri četrtine, pa je med tistimi, ki so 

zaključili vsaj višje oziroma visokošolsko izobraževanje, takih velika večina. Razlike med 

skupinami glede na izobrazbo so statistično pomembne. 
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Tabela 24: Kje so vprašani slišali za izraz jezikovna motnja glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Kje ste slišali izraz jezikovna motnja? 

V 

medijih, 

npr. 

film, tv, 

radio, 

internet 

itd. 

Bral/-a 

sem o 

tem, npr. 

časopis, 

novice, 

brošure, 

letaki. 

Od 

prijateljev/ 

sorodnikov 

/sosedov 

itd. 

V šoli, 

ki jo 

obiskuje 

moj   

otrok. 

Od 

zdravnikov 

/ 

zaposlenih 

v 

zdravstvu 

ali 

zaposlenih 

v šolstvu. 

Ostalo 

Osnovna šola (n = 

3) 

f 0 1 2 0 0 0 

%  0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Srednja strokovna 

šola ali gimnazija 

(n = 38) 

f 13 4 2 2 13 4 

%  34,2 % 10,5 % 5,3 % 5,3 % 34,2 % 
10,5 

% 

Višja, visoka šola, 

prva ali druga 

stopnja 

magistrskega 

(bolonjskega) 

študija ter 

magister/doktor 

znanosti (n = 25) 

f 6 8 5 0 2 4 

%  24,0 % 32,0 % 20,0 % 0,0 % 8,0 % 
16,0 

% 

LR = 22,235; df = 10; p = 0,014        

Osebe s pridobljeno osnovnošolsko izobrazbo so najpogosteje slišale za izraz jezikovna motnja 

od prijateljev, sorodnikov in sosedov. Med preostalimi anketiranci ta vir ni med 

najpomembnejšimi ali je celo manj pomemben. Različni strokovnjaki (v zdravstvu, šolstvu in 

podobno) poleg medijev predstavljajo najpomembnejši vir informacij med tistimi s 

srednješolsko izobrazbo. V skupini višje oziroma visokošolsko izobraženih so odgovori bolj 

razpršeni. V skupini slednjih tako branje informativnih materialov predstavlja najpomembnejši 

vir informacij, prav tako pa so med pomembnejšimi viri v tej skupini še mediji, prijatelji, 

sorodniki in sosedi. Razlike glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe so statistično pomembne (p 

< 0,05). 
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Tabela 25: Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, 

glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Ste že kdaj slišali za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo 

namenjeno otrokom? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 3) 
f 1 2 0 

%  33,3 % 66,7 % 0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 33) 
f 25 7 1 

%  75,8 % 21,2 % 3,0 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 24) 

f 15 8 1 

%  62,5 % 33,3 % 4,2 % 

LR = 3,271; df = 4; p = 0,514     

Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, je najboljše 

med tistimi s pridobljeno srednješolsko izobrazbo, sledijo pa jim višje oziroma visokošolsko 

izobraženi. Med osnovnošolsko izobraženimi je poznavanje izraza jezikovna 

terapija/obravnava/intervencija najslabše, saj je zanj slišala le tretjina vprašanih. Kljub razlikam 

pa le-te niso statistično pomembne. 

Tabela 26: Mnenje o koristnosti terapije, namenjene otrokom z jezikovnimi motnjami, glede 

na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Menite, da je terapija, namenjena 

otrokom z jezikovnimi motnjami, 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1     

%  100,0 %     

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 27) 
f 27     

%  100,0 %     

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 16) 

f 16     

%  100,0 %     

Vsi anketiranci ne glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe menijo, da je terapija, namenjena 

otrokom z jezikovnimi motnjami, koristna. 
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Tabela 27: Obiskovanje logopedske terapije glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Je kateri izmed vaših otrok ali otrok, 

ki jih poznate, kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 27) 
f 19 4 4 

%  70,4 % 14,8 % 14,8 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 16) 

f 9 4 3 

%  56,3 % 25,0 % 18,8 % 

LR = 1,795; df = 4; p = 0,773     

Med osnovnošolsko izobraženimi je delež tistih, ki imajo otroka, ki je obiskoval logopedsko 

terapijo, ali takega otroka poznajo, najvišji. Nekoliko nižji je ta delež med srednješolsko 

izobraženimi, najnižji pa med višje oziroma visokošolsko izobraženimi, čeprav je med 

slednjimi več kot polovica takih, ki imajo otroka, ki je obiskoval logopedsko terapijo, ali takega 

otroka poznajo. Razlike pri tej postavki glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe niso statistično 

pomembne. 

Tabela 28: Koristnost logopedske terapije za otroka glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Ali je bila terapija za otroka 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 

 

f 1 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 19) 

 

f 15 2 2 

%  78,9 % 10,5 % 10,5 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 9) 

 

f 8 1 0 

%  88,9 % 11,1 % 0,0 % 

LR = 2,011; df = 4; p = 0,734     

Delež tistih, ki poročajo o koristnosti logopedske terapije za otroka, je v vseh izobrazbenih 

skupinah visok, zato o statistično pomembnih razlikah ne moremo govoriti. 
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Tabela 29: Logoped kot strokovnjak, ki prepozna otroke z jezikovnimi motnjami, glede na 

izobrazbo 

Logoped kot strokovnjak, ki potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo (LR = 2,018; df = 2; 

p = 0,365) 

Stopnja izobrazbe     Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 26) 
f 26   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 16) 

f 15   1 

%  93,8 %   6,3 % 

Logoped kot strokovnjak, na katerega se starši lahko obrnejo v primeru suma, da ima 

njihov otrok jezikovno motnjo (LR = 2,018; df = 2; p = 0,365) 

Stopnja izobrazbe     Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 26) 
f 26 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 16) 

f 15 1   

%  93,8 % 6,3 %   

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v predšolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje (LR = 2,044; df = 2; p = 0,360) 

Stopnja izobrazbe     Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 25) 
f 23   2 

%  92,0 %   8,0 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 15) 

f 15   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v šolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje (LR = 1,005; df = 2; p = 0,605) 

Stopnja izobrazbe     Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 25) 
f 24 1   

%  96,0 % 4,0 %   

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 15) 

f 15 0   

%  100,0 % 0,0 %   
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Vsi vprašani ne glede na stopnjo izobrazbe v celoti ali vsaj v veliki večini soglašajo, da je 

logoped tisti strokovnjak, ki ima strokovno znanje, s katerim lahko potrdi, da ima otrok 

jezikovno motnjo. Prav tako v celoti ali v večini menijo, da je logoped tisti, na katerega se lahko 

starši obrnejo v primeru suma, da ima njihov otrok jezikovno motnjo ter mu lahko v 

predšolskem in šolskem obdobju pomaga. O statistično pomembnih razlikah glede na izobrazbo 

tako ne moremo govoriti. 

Tabela 30: Dostopnost ustrezne terapije glede na izobrazbo 

Stopnja izobrazbe 

Ali imajo v vaši državi vsi otroci z 

jezikovnimi motnjami dostop do 

ustrezne terapije oz. obravnave? 

Da Ne Ne vem 

Osnovna šola (n = 1) 
f 1 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Srednja strokovna šola ali gimnazija (n = 26) 
f 12 3 11 

%  46,2 % 11,5 % 42,3 % 

Višja, visoka šola, prva ali druga stopnja 

magistrskega (bolonjskega) študija ter 

magister/doktor znanosti (n = 15) 

f 6 2 7 

%  40,0 % 13,3 % 46,7 % 

LR = 1,765; df = 4; p = 0,779 

Stališče o dostopnosti ustrezne terapije za otroke z jezikovnimi motnjami v državi je med 

srednješolsko in višje oziroma visokošolsko izobraženimi podobno, zato o statistično 

pomembnih razlikah ne moremo govoriti. 

Ugotovili smo nekatere statistično pomembne razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah glede na izobrazbo. Znotraj tretje hipoteze so se pokazale statistično pomembne 

razlike pri dveh variablah, in sicer pri poznavanju izraza jezikovna motnja in pri tem, kje so 

vprašani slišali za ta izraz. Višja kot je stopnja izobrazbe, statistično pomembno večji delež 

oseb pozna izraz jezikovna motnja. Vprašani z najnižjo stopnjo izobrazbe so zanj najpogosteje 

slišali od prijateljev, sorodnikov in sosedov, vprašani s srednješolsko izobrazbo od različnih 

strokovnjakov in iz medijev, vprašani z najvišjo stopnjo izobrazbe pa so zanj najpogosteje 

slišali iz informativnih materialov za branje (npr. časopisi, novice, brošure in letaki). 

Raziskave na področju javne ozaveščenosti o logopediji in posameznih področjih znotraj stroke 

kažejo, da imajo več znanja in boljšo javno ozaveščenost osebe z doseženo višjo stopnjo 

izobrazbe (Breadner idr., 1987; Iimura idr., 2018; Kuvač Kraljević in Matić, 2019; Mahmoud 

idr., 2014; Medeiros de Britto Pereira idr., 2008; Mostafa in El-Rabie Ahmed, 2018). Ying Chu 

idr. (2019) pa so ugotovili, da ima višja stopnja izobrazbe statistično pomemben vpliv na znanje 

in javno ozaveščenost o logopediji, ne pa tudi na znanje in ozaveščenost o govorno-jezikovnih 

motnjah. 
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2.5.4 PREVERJANJE ČETRTE HIPOTEZE 

Hipoteza 4: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah glede na socioekonomski status. 

Tabela 31: Poznavanje izraza jezikovna motnja glede na socioekonomski status 

Socioekonomski status 

Ste že slišali za izraz jezikovna 

motnja? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 21) 
f 7 14 0 

%  33,3 % 66,7 % 0,0 % 

Srednji (500−1500 €) (n = 55) 
f 46 7 2 

%  83,6 % 12,7 % 3,6 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 13) 
f 11 2 0 

%  84,6 % 15,4 % 0,0 % 

LR = 23,183; df = 4; p < 0,001 

Med skupinama oseb s srednjim in visokim socioekonomskim statusom je poznavanje izraza 

jezikovna motnja primerljivo in visoko. Delež tistih, ki so že slišali za izraz jezikovna motnja 

in imajo nizki socioekonomski status, pa je bistveno nižji. V poznavanju izraza jezikovna 

motnja glede na socioekonomski status tako obstajajo statistično pomembne razlike. 

Tabela 32: Kje so vprašani slišali za izraz jezikovna motnja glede na socioekonomski status 

Socioekonomski status

  

  

Kje ste slišali izraz jezikovna motnja? 

V 

medijih, 

npr. 

film, tv, 

radio, 

internet 

itd. 

Bral/-a 

sem o 

tem, npr. 

časopis, 

novice, 

brošure, 

letaki. 

Od 

prijateljev/ 

sorodnikov 

/sosedov 

itd. 

V šoli, 

ki jo 

obiskuje 

moj   

otrok. 

Od 

zdravnikov 

/ 

zaposlenih 

v 

zdravstvu 

ali 

zaposlenih 

v šolstvu. 

Ostalo 

Nizek (manj kot 

500 €) (n = 7) 

f 3 1 2 0 0 1 

%  42,9 % 14,3 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 
14,3 

% 

Srednji 

(500−1500 €) (n = 

48) 

f 13 10 4 2 13 6 

%  27,1 % 20,8 % 8,3 % 4,2 % 27,1 % 
12,5 

% 

Visok (več kot 

1500 €) (n = 11) 

f 3 2 3 0 2 1 

%  27,3 % 18,2 % 27,3 % 0,0 % 18,2 % 9,1 % 

LR = 8,876; df = 10; p = 0,544        
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V skupini vprašanih z nizkim socioekonomskim statusom predstavljajo mediji najpomembnejši 

vir informacij, pomembni pa so tudi informativni materiali, prijatelji, sorodniki in sosedje. V 

skupini tistih s srednjim socioekonomskim statusom so strokovnjaki (v zdravstvu, šolstvu in 

podobno) in mediji najpomembnejši viri informacij, medtem ko so v skupini tistih z visokim 

socioekonomskim statusom najpomembnejši viri mediji, prijatelji, sorodniki in sosedje. Kljub 

nakazanim razlikam pa v pomembnosti posameznih virov glede na socioekonomski status ni 

statistično pomembnih razlik. 

Tabela 33: Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom 

glede na socioekonomski status 

Socioekonomski status 

Ste že kdaj slišali za jezikovno 

terapijo/obravnavo/intervencijo 

namenjeno otrokom? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 6) 
f 3 2 1 

%  50,0 % 33,3 % 16,7 % 

Srednji (500−1500 €) (n = 44) 
f 30 13 1 

%  68,2 % 29,5 % 2,3 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 10) 
f 8 2 0 

%  80,0 % 20,0 % 0,0 % 

LR = 3,314; df = 4; p = 0,507 

Poznavanje izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom, je najboljše 

med tistimi z visokim socioekonomskim statusom. Nekoliko slabše poznavanje izraza je med 

tistimi s srednjim socioekonomskim statusom, čeprav sta zanje slišali več kot dve tretjini 

vprašanih. Polovica vprašanih iz skupine z nizkim socioekonomskim statusom za izraz še ni 

slišala oziroma je glede tega neodločena. Kljub temu pa o statistično pomembnih razlikah v 

poznavanju izraza jezikovna terapija/obravnava/intervencija, namenjena otrokom glede na 

socioekonomski status, ne moremo govoriti. 

Tabela 34: Mnenje o koristnosti terapije, namenjeni otrokom z jezikovnimi motnjami, glede 

na socioekonomski status 

Socioekonomski status 

Menite, da je terapija, namenjena 

otrokom z jezikovnimi motnjami, 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 4     

%  100,0 %     

Srednji (500−1500 €) (n = 32) 
f 32     

%  100,0 %     

Visok (več kot 1500 €) (n = 8) 
f 8     

%  100,0 %     
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Vsi anketiranci ne glede na socioekonomski status menijo, da je terapija, namenjena otrokom z 

jezikovnimi motnjami, koristna. 

Tabela 35: Obiskovanje logopedske terapije glede na socioekonomski status 

Socioekonomski status 

Je kateri izmed vaših otrok ali otrok, 

ki jih poznate, kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 2 1 1 

%  50,0 % 25,0 % 25,0 % 

Srednji (500−1500 €) (n = 32) 
f 19 7 6 

%  59,4 % 21,9% 18,8 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 8) 
f 8 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

LR = 7,699; df = 4; p = 0,103 

Med anketiranimi z visokim socioekonomskim statusom je delež tistih, ki imajo otroka, ki je 

obiskoval logopedsko terapijo, ali takega otroka poznajo, najvišji. Veliko nižji, čeprav višji od 

50 %, je delež vprašanih v skupini s srednjim socioekonomskim statusom. Polovica oseb z 

nizkim socioekonomskim statusom je takih, ki imajo otroka, ki je obiskoval logopedsko 

terapijo, ali takega otroka poznajo. Omenjene razlike pri tej postavki glede na socioekonomski 

status niso statistično pomembne. 

Tabela 36: Koristnost logopedske terapije za otroka glede na socioekonomski status 

Socio-ekonomski status 

Če da, ali je bila ta terapija za otroka 

koristna? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 2) 
f 2 0 0 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Srednji (500−1500 €) (n = 19) 
f 15 2 2 

%  78,9 % 10,5 % 10,5 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 8) 
f 7 1 0 

%  87,5 % 12,5 % 0,0 % 

LR = 2,262; df = 4; p = 0,688 

Delež tistih, ki poročajo o koristnosti logopedske terapije za otroka, je v vseh skupinah po 

socioekonomskem statusu visok, zato o statistično pomembnih razlikah ne moremo govoriti. Je 

pa zaznana koristnost logopedske terapije najvišja med tistimi z nizkim socioekonomskim 

statusom, v preostalih skupinah je zaznana koristnost terapije nekoliko nižja. 
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Tabela 37: Logoped kot strokovnjak, ki prepozna otroke z jezikovnimi motnjami, glede na 

socioekonomski status 

Logoped kot strokovnjak, ki potrdi, da ima otrok jezikovno motnjo (LR = 3,471; df 

= 2; p = 0,176) 

Socioekonomski status     Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 4   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Srednji (500−1500 €) (n = 31) 
f 31   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 8) 
f 7   1 

%  87,5 %   12,5 % 

Logoped kot strokovnjak, na katerega se starši lahko obrnejo v primeru suma, da 

ima njihov otrok jezikovno motnjo (LR = 5,000; df = 2; p = 0,082) 

Socioekonomski status     Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 3 1   

%  75,0 % 25,0 %   

Srednji (500–1500 €) (n = 31) 
f 31 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Visok (več kot 1500 €) (n = 8) 
f 8 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v predšolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje (LR = 1,151; df = 2; p = 0,562) 

Socioekonomski status     Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 4   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Srednji (500–1500 €) (n = 31) 
f 29   2 

%  93,5 %   6,5 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 6) 
f 6   0 

%  100,0 %   0,0 % 

Logoped kot strokovnjak, ki lahko otroku v šolskem obdobju pomaga v primeru 

jezikovne motnje (LR = 0,567; df = 2; p = 0,753) 

Socioekonomski status     Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 4 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Srednji (500–1500 €) (n = 31) 
f 30 1   

%  96,8 % 3,2 %   

Visok (več kot 1500 €) (n = 6) 
f 6 0   

%  100,0 % 0,0 %   

Vsi vprašani ne glede na socioekonomski status v celoti ali vsaj v veliki večini soglašajo, da je 

logoped tisti strokovnjak, ki ima strokovno znanje, s katerim lahko potrdi, da ima otrok 

jezikovno motnjo. Prav tako v celoti ali v večini menijo, da je logoped tisti, na katerega se starši 

lahko obrnejo v primeru suma, da ima njihov otrok jezikovno motnjo ter mu lahko v 
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predšolskem in šolskem obdobju pomaga. O statistično pomembnih razlikah glede na 

socioekonomski status tako ne moremo govoriti. 

Tabela 38: Dostopnost ustrezne terapije glede na socioekonomski status 

Socioekonomski status 

Ali imajo v vaši državi vsi otroci z 

jezikovnimi motnjami dostop do 

ustrezne terapije oz. obravnave? 

Da Ne Ne vem 

Nizek (manj kot 500 €) (n = 4) 
f 1 0 3 

%  25,0 % 0,0 % 75,0 % 

Srednji (500–1500 €) (n = 31) 
f 15 3 13 

%  48,4 % 9,7 % 41,9 % 

Visok (več kot 1500 €) (n = 7) 
f 3 2 2 

%  42,9 % 28,6 % 28,6 % 

LR = 3,938; df = 4; p = 0,414 

Dostopnost terapije za otroke z jezikovnimi motnjami je kot ustrezno ocenilo največ tistih s 

srednjim socioekonomskim statusom, nekoliko manj pa anketirancev z visokim 

socioekonomskim statusom. Vprašani z nizkim socioekonomskim statusom so v večini 

neodločeni in ne vedo, ali je dostopnost terapije ustrezna. Kljub razlikam pa le-te glede na 

socioekonomski status niso statistično pomembne. 

Ugotovili smo nekatere statistično pomembne razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah glede na socioekonomski status. Znotraj četrte hipoteze so se pokazale statistično 

pomembne razlike pri eni variabli, in sicer pri poznavanju izraza jezikovna motnja. Statistično 

pomembna razlika se je pokazala med skupino oseb z nizkim socioekonomskim statusom in 

drugima dvema skupinama. Osebe z nizkim socioekonomskim statusom statistično pomembno 

redkeje poznajo izraz jezikovna motnja v primerjavi s tistimi s srednjim ali visokim 

socioekonomskim statusom. 

Vpliv socioekonomskega statusa na javno ozaveščenost in znanje o logopediji so raziskovali 

Breadner idr. (1987) in Mahmoud idr. (2014). Breadner idr. (1987) so ugotovili, da so osebe z 

nižjim socioekonomskim statusom pokazale najmanj znanja, Mahmoud idr. (2014) pa 

nasprotno, in sicer da socioekonomski status ne vpliva na javno ozaveščenost o logopediji. 
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3 SKLEP 

Visoka javna ozaveščenost vpliva na boljši dostop do logopedskih storitev, uspešnejše 

preprečevanje in hitrejše prepoznavanje jezikovnih motenj ter pravočasno logopedsko terapijo. 

Šibko javno ozaveščenost povzročajo neenotni terminologija in diagnostični kriteriji, kar pa 

neposredno vpliva tudi na področje klinične prakse in znanstvenega raziskovanja (Bishop idr., 

2016). 

V magistrskem delu smo raziskali stopnjo javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v 

Sloveniji. Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji javne 

ozaveščenosti o jezikovnih motnjah glede na starost, spol, izobrazbo in socioekonomski status. 

Prav tako smo predpostavili, da obstajajo razlike v stopnji javne ozaveščenosti in znanja o 

jezikovnih motnjah glede na starost, spol, izobrazbo in socioekonomski status. 

Ugotovili smo, da je stopnja javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah v Sloveniji vprašljiva. 

Večina vprašanih je sicer že slišala za jezikovno motnjo in tudi pozna koga z njo, hkrati pa je 

večina ne zna ustrezno opredeliti in nima ustreznega znanja na tem področju. Ugotovitve se 

ujemajo z izsledki raziskav na Hrvaškem (Kuvač Kraljević in Matić, 2019), Japonskem (Iimura 

idr., 2018) in v Riu de Janeiru (Medeiros de Britto Pereira idr., 2008). Prav tako je večina oseb 

že slišala za jezikovno terapijo/obravnavo/intervencijo, vsi pa menijo, da je le-ta koristna. 

Primarni vir informacij večine so mediji, kar so v svojih raziskavah ugotovili tudi nekateri drugi 

avtorji (Code, idr., 2016; Kuvač Kraljević in Matić, 2019; Mahmoud idr., 2014). 

Ugotovili smo nekatere statistično pomembne razlike v javni ozaveščenosti o jezikovnih 

motnjah med različnimi starostnimi skupinami, glede na spol, izobrazbo in socioekonomski 

status. Starost, izobrazba in socioekonomski status statistično pomembno vplivajo na 

poznavanje izraza jezikovna motnja. Tako izraz pogosteje poznajo mlajše osebe (18−39 let) in 

osebe iz srednje starostne skupine (40−59), anketiranci z višjima stopnjama izobrazbe (srednja 

strokovna šola ali gimnazija, višja, visoka šola, prva ali druga stopnja magistrskega študija in 

magister/doktor znanosti) ter osebe s srednjim in visokim socioekonomskim statusom. Nadalje 

smo ugotovili, da spol in izobrazba statistično pomembno vplivata na to, kje so vprašani 

izvedeli za izraz jezikovna motnja. Moški so zanj najpogosteje izvedeli preko medijev, ženske 

pa iz informativnih materialov za branje. Vprašani z najnižjo stopnjo izobrazbe so zanj 

najpogosteje slišali od prijateljev, sorodnikov in sosedov, anketirani s srednješolsko izobrazbo 

od različnih strokovnjakov in iz medijev, vprašani z najvišjo stopnjo izobrazbe pa iz 

informativnih materialov za branje (npr. časopisi, novice, brošure in letaki). Spol je pokazal 

statistično pomemben vpliv še v tem, ali vprašani imajo/poznajo otroka, ki je kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo, ter v mnenju o koristnosti te terapije za otroka. 

Glede na to, da v Sloveniji še nihče ni raziskal javne ozaveščenosti na področju jezikovnih 

motenj, menimo, da bodo izsledki te raziskave pomembno vplivali na področje logopedije, saj 

že samo raziskovanje javne ozaveščenosti pripomore k izboljšanju le-te. 

Največja pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec. Menimo, da bi se ob večjem vzorcu bolje 

pokazal vpliv posameznih spremenljivk neodvisnih variabel (spol, starost, izobrazba in 
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socioekonomski status). Zahtevna je bila tudi interpretacija podatkov, saj so vprašanja znotraj 

vprašalnika vsebinsko ločena, hkrati pa skupaj tvorijo celoto. 

Želimo si, da bi se raziskave na področju javne ozaveščenosti nadaljevale. Vsekakor bi bilo 

priporočljivo razmišljati o nadaljnjem raziskovanju tega področja, smiselno pa bi bilo tudi 

raziskati stopnjo javne ozaveščenosti o logopedski stroki in delu logopeda nasploh, saj šibko 

znanje sodelujočih v raziskavi kaže na to, da je informiranje javnosti nujno potrebno. 
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5 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

 

 

 

O čem govori ta vprašalnik? 

 

Smo skupina raziskovalcev vključenih v širšo mednarodno skupinopo celi Evropi, ki je 

osredotočena na otrokov jezikovni razvoj. Izvajamo raziskavo, katere cilj je ugotoviti 

stopnjo javne ozaveščenosti o jezikovnih motnjah. Hvaležni bi bili, če si vzamete čas 

in sodelujete v raziskavi. Vaši odgovori na vprašanja iz tega vprašalnika bodo 

anonimni.   

Raziskavo izvaja delovna skupina 3 COST Projekta IS1406 “Enhancing children’s oral 

language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions 

for children with difficulties learning their first language”, 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406?management 

 

__________________________  

Seyhun Topbas, vodja delovne skupine 3  

İstanbul Medipol Üniversitesi, Turčija 

__________________________ 

Elín Þöll Þórðardóttir, namestnica voditeljice delovne skupine 3,  

namestnica Upravnega Odbora COST Projekta IS1406. 

Reykjavikur Akademian, Islandija 

 

 

Nekaj informacij o Vas samih 

1. Prosimo, da označite, kateri starostni skupini pripadate. 

___18-29 let    ___50-59 let 

___30-39 let    ___60-69 let 

___40-49 let    ___70+ let 

 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406?management
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2. Prosimo, označite spol. 

Moški   Ženski 

 

3. Prosimo, označite najvišjo pridobljeno stopnjo izobrazbe. 

___Osnovna šola 

___Srednja strokovna šola ali gimnazija  

___višja, visoka šola, prva ali druga stopnja magistrskega (bolonjskega) študija 

___Magister-ica / Doktor-ica znanosti   

 

4. Kaj ste po poklicu? 

___________________________________________________ 

 

 

5. Prosimo, ocenite vaš ekonomski status/prihodek. 

 

           Nizek     Srednji                                     Visok 

(manj kot 500 eur)                           (500-1500 eur)   (več kot 1500 eur) 

 

6. Iz katere države prihajate? ___________________ 

 

7. Prosimo, napišite Vaš kraj bivanja. ____________________________ 

 

8. Ste dvojezični?  DA___ NE___ 

 

9. Ali v vaši družini redno govorite več kot en jezik?  DA___ NE___ 

 

10. Ali vi redno govorite več  kot en jezik?   DA___ NE___ 

 

11. Ste starš mladoletnega otroka/otrok? DA___ NE___ 

 

11.a Če da, koliko let ima/imajo? ____________________________ 
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Vprašanja o jezikovnih motnjah  

 

12. Ste že slišali za izrazjezikovna motnja? 

DA___ NE___ NE VEM___ 

 

12.a Če ste odgovorili z NE, nadaljujte z 29. vprašanjem. 

13. Kje ste slišali izraz jezikovna motnja?  

 

  

V medijih, 

npr. film, 

tv, radio, 

internet 

itd.  

Bral/a sem 

o tem, npr. 

časopis, 

novice, 

brošure, 

letaki 

Od 

prijateljev/so

rodnikov/ 

sosedov itd.  

V šoli, ki jo 

obiskuje 

moj otrok  

Od zdravnikov/ 

zaposlenih v 

zdravstvu ali 

zaposlenih v 

šolstvu  Ostalo 

Jezikovna motnja       

 

14. Poznate koga, ki ima jezikovno motnjo? 

 

DA____ NE____ NE VEM____ 

 

15. Prosimo, s svojimi besedami opišite, kaj mislite, da izraz jezikovna motnja 

pomeni:   

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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16. Prosimo, označite odgovor, ki po vašem mnenju ustreza: Verjetno je, da bo 

imel otrok z jezikovno motnjo težave pri slednjem:  

 

  Da Ne Ne vem 

a.  Kasnitev pri izgovoru prve besede     

b.  Izgovarjanju glasov in besed    

c.  Oblikovanju idej v povedi     

d.  Izbiranju pravih slovničnih oblik besed (npr. množina, 

končnice) 
   

e.  Oblikovanju pravilno konstruiranih povedi     

f.  Razumevanju navodil     

g.  Pripovedovanju zgodb    

h.  Branju    

i.  Pisanju    

j.  Učenju več kot enega jezika     

k.  Pripovedovanju in razumevanju šal     

l.  Učenju vsebin v vrtcu in šoli     

m.  Matematiki    

 

 Verjetno je, da bo otrok z jezikovno motnjo:  

 

n.  Teže sklepal prijateljstva.    

o.  Imel manj razvite socialne veščine.    

p.  Bil zbadan in zasmehovan s strani prijateljev.    

q. Imel nižje samospoštovanje.    

r. V manjši količini prejemal vabila na različne zabave in 

socialne aktivnosti. 
   

s. Težje našel delo v prihodnosti.    
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17. Kaj mislite, kako nastanejo jezikovne motnje? 

 

  Da Ne Ne vem 

a.  Dedujejo se od nekoga v družini.    

b.  Nastanejo zaradi intelektualnih težav.    

c.  Nastanejo, ker otroke, ki jih imajo, tako kaznuje Bog ali 

usoda. 
   

d.  Nastanejo zaradi duhov in demonov.    

e.  Imajo organsko medicinsko podlago.    

f.  Imajo psihološko podlago.    

g.  Pridobijo se zaradi napačnega učenja.    

h.  Nastanejo kot posledica okvare možganov.    

i.  So rezultat dejavnikov okolja, npr.: revščina ali neprimerna 

prehrana. 
   

j.  Nastanejo kot posledica duševnih bolezni in težav, npr.: 

depresije, tesnobnosti, čustvenih težav. 
   

k.  Nastanejo kot posledica težav v obnašanju, težav s 

pozornostjo ali hiperaktivnostjo. 
   

l.  Nastanejo zaradi avtizma.    

m.  Nastanejo zaradi disleksije.    

 

18. Ali se strinjate s sledečimi trditvami o jezikovnih motnjah? 

 

  Da Ne Ne vem 

a.  Običajno v predšolskem obdobju prihaja do spontanega 

izboljšanja. 
   

b.  Običajno v šolskem obdobju prihaja do spontanega izboljšanja.    

c.  Lahko se premostijo z vztrajnim delom.    

d.  Otrok lahko sam premosti svoje težave.    

e.  Lahko se premostijo v kasnejšem obdobju, kot je to lahko v 

kakšnih drugih primerih, ki jih poznam. 
   

f.  Zdravniki običajno zagovarjajo pristop ''počakajmo in bomo 

videli''. 
   

g.  Lahko se premostijo z izobraževanjem.    

h.  Z leti se poslabšajo.    
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19. Če bi vaš otrok imel jezikovno motnjo … 

  Da Ne Ne vem 

a. Ali bi vaš otrok obiskoval logopeda?     

b. Bi mislili, da te težave sramotijo vas, vašega otroka in celo 

družino?  
   

c. Mislite, da bi ljudje razumeli in se prilagodili vašemu otroku?     

e. Mislite, da bi vam ljudje ponudili pomoč?     

f. Bi vaš otrok ostajal v hiši, da bi se problem skril?     

g. Mislite, da bi nepoznane osebe reagirale, ko bi vaš otrok 

začel  govoriti?  
   

h. Mislite, da bi ljudje dali vse od sebe, da bi bil vaš otrok 
vključen v vse aktivnosti?  

   

 

Vprašanja o terapiji / obravnavi / intervenciji 

 

20. Ste že kdaj slišali za jezikovno terapijo / obravnavo / intervencijo 

namenjeno otrokom?  

 

DA___ NE___ NE VEM___ 

 

20.a  Če ste odgovorili z NE, nadaljujte z 29. vprašanjem. 

 

21. Mislite, da je terapija, namenjena otrokom z jezikovnimi motnjami, koristna?  

 

DA___ NE___ NE VEM___ 

 

22. Je kateri izmed vaših otrok ali otrok, ki jih poznate, kdaj obiskoval 

logopedsko terapijo?  

 

DA____ NE____ NE VEM____ 

 

22.a  Če da, ali je bila ta terapija za otroka koristna? (če na 22. vprašanje niste 

odgovorili pritrdilno, preskočite na 23. vprašanje) 
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DA____ NE____ NE VEM____ 

23. Kdo,po vašem mnenju, prepozna otroke z jezikovnimi motnjami? 

1 - da, 2 - ne, 3 - ne vem 

 

  Logoped 

Psiholog/ 

Šolski 

psiholog/ 

Svetovalni 

delavec 

Učitelj ali 

vzgojitelj 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog 

Medicinska 

sestra Zdravnik 

Če kdo 

drug, 

prosimo,  

napišite 

 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3  

Kdo ima 

strokovno 

znanje, s 

katerim  bi 

lahko 

potrdil, da 

ima otrok 

jezikovno 

motnjo?  

                   

Na koga 

se starš 

lahko 

obrne v 

primeru 

suma, da 

ima njegov 

otrok 

jezikovno 

motnjo?  

                   

Kdo bi 

otroku v 

predšolske

mobdobju 

lahko 

pomagal v 

primeru, 

da bi imel 

jezikovno 

motnjo?  

                   

Kdo bi 

otroku v 

šolskem 

obdobju 

lahko 

pomagal v 

primeru, 

da bi imel 

jezikovno 

motnjo?  
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24. Ali imajo v vaši državi vsi otroci z jezikovnimi motnjami dostop do ustrezne 

terapije oz. obravnave? 

 

DA____ NE____ NE VEM____ 

 

24.a Če NE, kakšni so razlogi za to (označite vse odgovore, ki po vašem 

mnenju ustrezajo): 

 

  Da Ne Ne vem 

a.  Premalo informacij dostopnih staršem otrok z jezikovnimi 

motnjami. 
   

b.  Zdravstveni sistem pripisuje tej motnji premajhen 

pomen. 
   

c.  Izobraževalni sistem pripisuje tej motnji premajhen 

pomen. 
   

d.  Prenizka izobraženost staršev in/ali nepoznavanje 

delovanja zdravstvenega sistema. 
   

e.  Premalo časa, ki ga morajo starši temu nameniti.    

f.  Premalo denarja, ki ga lahko družina temu nameni.    

g.  Premalo strokovnjakov v državi.    

h.  Premalo strokovnjakov v šolah in ostalih ustanovah.    

i.  Premalousposobljenih strokovnjakov (v šoli in drugih 

ustanovah po državi). 
   

j.  Premalo vloženih javnih sredstev.    
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Vprašanja o vlogi staršev v terapiji otrok z jezikovnimi motnjami 

 

25. Kakšna je vloga staršev pri prepoznavanju jezikovnih motenj pri lastnih 

otrocih?  

 

   Da Ne Ne vem 

a.  Starši lahko prepoznajo jezikovne motnje pri svojih 

otrocih. 
   

b.  Starši so osveščeni orazvojnih mejnikih v jezikovnem 

razvoju (npr. čas pojava prve besede, povedi …). 
   

c.  Starši so odgovorni za to, da prepoznajo jezikovne 
motnje svojih otrok. 

   

 

26. Kakšno vlogo imajo starši v procesu terapije / obravnave, ko njihov otrok 

obiskuje logopeda?  

 

   Da Ne Ne vem 

a.  Morali bi se vključiti v timsko delo z logopedom.     

b.  Uporabljati bi morali ustrezne strategije učenja, da bi 

spodbudili jezikovni razvoj svojega otroka. 
   

c.  Ne bi se smeli vmešavati v neposredno delo 
logopeda. 

   

d.  Nobenih logopedskih strategij (vaj, tehnik ipd.) ne bi 
smeli uporabljati doma. 

 

   

 

27. Mislite, da se bi jezikovne motnje lahko preprečilo? 

 

DA____ NE____ NE VEM____ 
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27.a Če ste na 27. vprašanje odgovorili pritrdilno, kako bi po vašem mnenju 

lahko preprečili jezikovne motnje? (če niste odgovorili pritrdilno, nadaljujte z 28. 

vprašanjem)  

 

   Da Ne Ne vem 

a.  Starši bi morali biti informirani oz. imeti informacije v zvezi s 

tem. 
   

b.  Povečati dejavnosti oz. aktivnosti osveščanja v širši 

skupnosti (družbi). 
   

c.  Več pozornosti bi bilo potrebno nameniti načinom 

prepoznavanja jezikovnih motenj v čim zgodnejšem obdobju. 
   

d.  Staršem bi moral biti dostopen seznam logopedov.    

e.  Starši bi morali s svojimi otroki preživeti več časa.    

f.  Z vajami, ki jih predlaga logoped.    

g.  Z različnimi tečaji o jezikovnih motnjah za strokovnjake, ki 

delajo z otroki. 
   

 

28.  Mislite, da so jezikovne motnje povezane z dvojezičnostjo?   

 

  Da Ne Ne vem 

a. Mislite, da so dvojezični otroci bolj izpostavljeni jezikovnim 
motnjam kot enojezični otroci?   

   

b. Mislite, da bi se otroci z jezikovnimi motnjami morali izogibati 
izpostavljenosti dvema jezikoma? 

   

c. Mislite, da bi dvojezične družine morale z otrokom, ki ima 
jezikovno motnjo, govoriti oba jezika? 

   

e.  Mislite, da bi družine, ki doma govorijo manjšinski jezik, ta 
jezik morale uporabljati v komunikaciji z otrokom, ki ima 
jezikovno motnjo in ki je, oz. bo vključen v šolo, kjer govorijo 
večinski jezik skupnosti?  
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Kakšna vrsta informacij je potrebna, da bi izboljšali življenje otrok z 

jezikovnimi motnjami?  

29. Kateri bi bili dobri načini informiranja o jezikovnih motnjah? 

 

   Da Ne Ne vem 

a.  Aktualna in točna spoznanja na spletnih straneh    

b.  Brošure/časopisi, letaki    

c.  Kampanije za povečanje ozaveščenosti     

d.  Izobraževanje v šolah     

e.  Izmenjava izkušenj staršev na skupinskih 

sestankih, interaktivnih skupinah na internetu itd.  
   

f.  Informativna predavanja in delavnice v predšolskih 

in šolskih ustanovah   
   

g.  Prisotnost na družabnih omrežjih     

 

30. Ste kdaj slišali  za sledeče termine?  

 Da Ne Ne vem 

Avtizem    

Disleksija    

ADHD    

Motnja izgovora    

 

30.a Če ste slišali za en ali več navedenih terminov, kje ste slišali za njih?  

  

V medijih, 

npr. film, 

tv, radio, 

internet 

itd.  

Bral/a sem 

o tem, npr. 

časopisi, 

novice, 

brošure, 

letaki 

Od 

prijateljev/ 

sorodnikov/ 

sosedov itd.  

V šoli, ki jo 

obiskuje 

moj otrok  

Od zdravnikov/ 

zaposlenih v 

zdravstvu ali 

zaposlenih v 

šolstvu  Ostalo 

Avtizem       

Disleksija       

ADHD       

Motnja izgovora       

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje v naši raziskavi! 
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Priloga 2: Skupine odgovorov na odprto vprašanje o tem, kaj pomeni izraz jezikovna motnja. 

Sodelujoči v raziskavi so podali odgovore, ki smo jih kategorizirali v skupine. Odgovori v 

posameznih skupinah so sledeči: 

1. skupina: Izgovorjava/govor: 

 Če oseba ne govori razločno in jo težko razumemo, ali pa se sliši, da govor ni pravilen. 

 Da ne govori pravilno tujega jezika. 

 Da nerazločno govori. 

 Da se nepravilno ali se težko izražaš, zamenjuješ besede, črke... 

 Da slabše izgovarja besede... 

 Izgovorjava glasov, težava pri branju, posledično tudi pri pisanju. 

 Izgovor črk 

 Izpuščanje črke R, izgovorjava. 

 Je motnja, ki se od povprečnega govora razlikuje v tolikšni meri, da je za poslušalce 

moteče/nelagodno. 

 Jezikovna motnja je motnja, ki jo ima posameznik in se nanaša na njegov govor. 

 Kadar govor odstopa od normalnega govora. 

 Kakršnakoli abnormalnost pri govoru, npr. jecljanje, sesljanje, nezmožnost izgovarjanja 

šumnikov itd. 

 Kakršnakoli govorna napaka oziroma nezmožnost pravilnega govorjenja. 

 Kakšno črko izg. drugače. 

 Ko nekdo težje govori, ga težje razumemo. 

 Menim, da ima nekdo težave z govorom. 

 Motnja pri govorjenju. 

 Motnja pri izgovarjanju. 

 Motnja v izgovorjavi. 

 Motnje v govoru, kot so jecljanje, disleksija, nepravilno izgovarjanje, požiranje črk... 

 Motnja pri izgovorjavi. 

 Na primer oteženo izgovarjanje črke r. 

 Ne izražajo se pravilno besede. 

 Ne razumemo vseh izgovorjenih besed. 

 Ne vem, nekaj narobe z govorom. 

 Nekdo, ki težko govori, na primer brez šumnikov, ne more izgovoriti črke R… 

 Nepravilno izgovarjanje. 

 Nepravilno izgovarjanje določenih glasov. 

 Ne tekoče govorjenje. 

 Osebe imajo težave z govorom, nimajo dovolj spodbudnega okolja... 

 Otrok ni zmožen razločno povedat šumnikov, r-ja ali katerih drugih črk, zato potrebuje 

strokovnjaka, ki z različnimi jezikovnimi vajami napako odpravi ali izboljša. 

 Težko govorjenje oz. nerazločno. 

 Težave pri izgovarjanju določenih besed, zlogov oz. glasov. 
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 Težave pri vokaliziranju govora. 

 Težja izgovorjava določenih besed. 

 Težave pri govoru. 

 Težave z govorjenjem/izgovorjavo. 

 Težave z govorom. 

 Težave z izgovarjanjem. 

 Težje izgovarja določene besede in ima težave z izgovorjavo določenih črk. 

 Zaplet pri govoru. 

2. skupina: Govor in jezik: 

 Da oseba ne zmore govoriti slovnično. 

 Jecljanje, izgovorjava črke r in h. 

 Jecljanje, hripav glas, ne izrekanje posamezne črke. 

 Jecljanje, izpuščanje črk, ne izgovorjava šumnikov. 

 Jezikovna motnja je primanjkljaj na področju govora, oblikovanja glasov/besed. 

 Jezikovna motnja je problem pri izgovarjanju in oblikovanju besed. 

 Karkoli v zvezi s komunikacijo, razvijanjem govora, razumevanja itd.... 

 Ljudje s takšnimi motnjami imajo težave pri razumevanju navodil in imajo probleme s 

poslušanjem, težko oblikujejo stavke ter imajo slabši besedni zaklad, določenih besed 

ne uporabljajo pravilno (glagoli, končnice besed). 

 Mešanje večih jezikov. 

 Nekdo, ki težko izgovarja besede, oz. se jih takoj ne spomni. 

 Povezano z izgovorjavo ali nezmožnostjo verbalnega izražanja misli 

 Težave pri  govoru in pri učenju tujih jezikov. 

 Težje izgovarja besede, jeclja, se težko uči tujih jezikov. 

 Težave pri komunikaciji, razločnost govora, tekoče izražanje... 

 Težave v govorjenju in sporazumevanju. 

 Težja izgovorjava, težje razumevanje drugih. 

 Težko izražanje misli, težko razumevanje bolj zapletenih izrazov, težka izgovorjava 

najpreprostejših besed, težja izgovorjava katere koli črke in težje razumevanje 

sogovornika, nepravilno razumevanje najpreprostejših navodil in prilagajanje le-tem, 

težave pri branju in pripovedovanju. 

 Zatikanje, jecljanje, blokade v govorjenju. 

 Že samo jecljanje spada med jezikovno motnjo. 

3. skupina: Govor, branje in pisanje: 

 Disleksija - težave pri branju.  Disgrafija - težave pri pisanju.  Zamenjava določenih 

zlogov ali črk. 

 Najbrž ima nekdo težave z govorom, morda s pisanjem. 

 Težava pri branju in govoru. 

 Težave pri branju in pisanju, izgovarjanju določenih črk, jecljanje... 
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4. skupina: Ostalo: 

 Težje prilagajanje družbi itd....  

 Težko se zbere, ne dojema vseh stvari 

 

 

 

 


