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IZVLEČEK 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti možne anatomske organske vzroke za 

artikulacijsko motnjo v srednje veliki skupini otrok starih 5 let. V raziskavo smo 

vključili naključno izbrano skupino  5-letnih otrok. Skupina obsega 64 otrok, ki 

letos obiskujejo vrtec v Škofji Loki, Mengšu, Železnikih in Žireh, in skupino 28 

otrok, ki so letos v logopedski obravnavi v ZD zaradi artikulacijskih motenj. Starši 

vseh otrok so izpolnili vprašalnik o možnih anatomskih organskih vzrokih za 

nastanek artikulacijske motnje. Ugotovili smo, da se je v naši naključno izbrani 

skupini otrok v vrtcih artikulacijska motnja pojavljala v 37%. Otroke z 

artikulacijskimi motnjami, ki so že v obravnavi, in tiste, pri katerih smo 

predpostavko staršev o artikulacijski motnji potrdili z logopedskim pregledom, 

smo združili v preiskovalno skupino. Na podlagi logopedskega pregleda smo 

ugotavljali možne anatomsko organske vzroke za artikulacijsko motnjo. V celotni 

preiskovalni skupini so bili ugotovljeni anatomski organski vzroki pri 21 otrocih in 

sicer: prekratka podjezična vez pri 6 otrocih, malokluzija pri 3 otrocih, pogosta 

vnetja ušes in nahodi pri 11 otrocih, ter razcep mehkega neba pri enem otroku. V 

naši raziskavi nismo ugotovili statistične povezanosti artikulacijskih motenj s 

pogostimi vnetji ušes in nahodi. Ugotovili pa smo statistično pomembno 

povezanost artikulacijskih motenj z govorno jezikovnimi motnjami v družini. 

Predvidevamo, da so genetski dejavniki pomembni za razvoj pravilne artikulacije. 

Podatki so prikazani v tabelah in grafih. 

KLJUČNE BESEDE: artikulacija, anatomski organski vzroki, podjezična vez, 

malokluzija, vnetja ušes, nahod, razcep neba, govorno jezikovna motnja 

 
 
  



  

 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to distinguish possible anatomical organic causes for the 

articulation disorder in the medium-sized set of children aged 5 years. The 

randomly selected group of children for the research consists of 64 children 

visiting kindergarten and 28 children from health centre which have already been 

given a speech therapy. The children are from Škofja Loka, Mengeš, Železniki and 

Žiri. Parents of these children completed a questionnaire on possible anatomical 

organic causes for the emergence of articulation disorder. We have found out 

that 37 percent of the children suffer from articulation disorder. We have joined 

the group of children, which have articulation disorder, with the group of those 

children, which have been identified with the disorder by their parents, into 

investigated group. Based on the speech therapist’s examination of the children 

in the investigated group, we identified possible anatomical organic causes for 

the articulation disorder of the group of observed children. In the total 

investigated group, the anatomical organic causes have been identified in 21 

cases, namely too short sublingual bond in 6 children, malocclusion in 3 children, 

frequent ear infections and rhinitis in 11 children, and a cleft palate in one child. 

With a comparison of group of children with and the group of children without 

articulation disorders we have not found a statistically significant relation 

between articulation disorders and frequent ear infections and rhinitis. A 

significant relation was found between articulation disorders and the emergence 

of speech-language disorders in family. Threfore, we assume that the genetic 

factors prevail in development of correct children's articulation. On the other 

hand, our data shows that frequent ear infections can not lead into poor hearing 

during the childern's development of articulation patterns. The results of the 

research are given in data tables and informative graphs in the thesis. 

KEYWORDS: articulation, anatomical organic causes, sublingual bond, 

malocclusion, ear infection, rhinitis, cleft, speech-language disorder   
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1 UVOD 

1.1 SPLOŠNO O GOVORU 

Govor je sredstvo za naše medsebojno sporazumevanje. Čimbolj se je človek 

razvijal in si podrejal naravo, tem bolj se je razvijala tudi njegova govorica in je 

raslo število izraznih pojmov, ki so bili sprva zelo konkretni. Ta proces je zelo 

poseben pri ljudeh, če upoštevamo, da človeško telo nima nobenih posebnih 

organov, ki bi bili določeni samo za govor. Zato se je človek šele v procesu 

prilagajanja naučil usklajevati nekatere organe tudi za govor, kakor npr. dihalne 

organe, čeljusti, ustnice, jezik, mehko nebo, žrelo, grlo. Te je sicer uporabljal za 

navadno dihanje, za sesanje, žvečenje in požiranje in jih je moral šele izuriti za 

govor, za kar je porabil dolga obdobja (Omerza 1972).  
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1.2  RAZVOJ GOVORA PRI OTROKU  

Za pravilen razvoj govora je nujno naslednje: 

a.) pravilno razvite psihične funkcije, kakor so pozornost, zaznavanje, 

predstavljanje, mišljenje, občutenje, fantazija in pomnenje, posebno pa 

dobro razvit slušni spomin;  

b.) zdrav živčni sestav, posebno še sestav govornih središč v možganski 

skorji in živčnih zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje 

raznih delov govornega mehanizma; 

c.) pravilno razviti čuti, posebno sluh, ki je najvažnejši za sprejemanje in 

razlikovanje različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo 

v človeški govorici; 

d.) zdrava in pravilno razvita govorila in 

e.) pravilen govor okolice, v kateri živi otrok (Omerza 1972).  

Preden more otrok izraziti svoje misli, preide mnogo razvojnih dob in tako se  

počasi nauči usklajevati gibanja različnih mišičnih skupin in govornih organov z 

ukazi iz centralnega živčevja, kar da končno artikuliran govor. Razvoj govora je 

odvisen od razvoja otrokovega živčnega sistema, pri čemer so udeleženi tako 

zaznavni vtisi, razvoj centrov za razumevanje govora, ustvarjanje idej o tem, kaj 

želi otrok izraziti, in ustvarjanje konkretnih motoričnih vzorcev za izvedbo, kakor 

tudi živčno-mišični nadzor delovanja govoril. Že v prvem letu in dalje z rastjo 

začne otrok ponavljati in posnemati zvoke, ki jih proizvaja sam ali jih sliši od 

drugih, zato govori vsak dan bolje. Vtisi, ki se javljajo v zaznavnih čutilih, kakor sta 

sluh in vid, preidejo v možgane po senzoričnih živčnih progah, od katerih so za 

razvoj govora najvažnejši slušni dražljaji. Toda tudi vidni vtisi, čeprav so manj 
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važni, imajo pri tem določeno vlogo, enako tudi tipni in kinestetični občutki, ki 

omogočajo otroku, da loči lege in gibanja posameznih delov govornega 

mehanizma, ki jih pri govoru uporabljamo. Zelo pomembno vlogo imajo 

motorična živčna vlakna, ki oživčujejo tiste mišice, ki sodelujejo pri izreki in 

nadzorujejo gibanje govornih organov.  

Oboja, senzorična in motorična vlakna v živcih se vežejo v možganih z 

asociativnimi celicami, in tvorijo asociativna središča v možganski skorji, ki so 

odgovorna za razumevanje govora in govorno produkcijo, ter tam gradijo 

govorne vtise in motorične vzorce ter vplivajo v končni fazi na koordinacijo mišic, 

ki sodelujejo pri govoru. Ti govorni vtisi in vzorci postajajo trdne govorne navade, 

ki se z dnevno vajo in uporabo vse bolj avtomatizirajo (Omerza, 1972).  
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1.3 GOVORNE MOTNJE 

Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih 

simbolov, njihovo uresničevanje in razpoznavanje, vendar le tedaj, če so odkloni 

dovolj veliki.  Za motnje jih označujemo šele takrat, ko je odklon vsebine in 

zvočnega učinka tolikšen, da vzbudi pozornost, moti medsebojno 

sporazumevanje ali neugodno vpliva na govornika in poslušalca (Kambič, 1984).   

Glavno diagnostično pomagalo pri govornih motnjah je zvočni učinek, ki ga 

ocenjujemo s sluhom. Strokovnjak subjektivno oceni morebitne odklone v 

govoru. Za diagnostiko uporabljamo tudi zvočni spektograf ali sonograf, ki zariše 

temeljno frekvenco glasu, višje harmonične frekvence, šumske komponente in 

jakost glasu v časovni enoti. Sonograf je občutljivejši od človeškega ušesa. 

Njegovi podatki so za razloček od slušnih objektivno merljivi (Kambič, 1984).  

Za oceno kakovosti govora in morebitnih odstopanj od normale se uporablja tudi 

akustična analiza govornih vzorcev (npr. s programom Computerized Speech 

Laboratory (Kay Pentax, ZDA)), ki poleg analize temeljne frekvence, spektralne 

analize vzorca, meri tudi formante, t.i. »voice-onset time«, primerja analizirani 

vzorec z bazo normalnih vzorcev, služi za določanje fonetograma. Možne so tudi 

računalniško podprte meritve nosne komponente v govoru, aerodinamične 

meritve fonacije, meritve gibanja čeljusti v elektromagnetnem polju, idr. 

Za razvoj normalnega govora mora človek imeti dober sluh, zdrava govorila in 

normalno razvit centralni in periferni živčni sistem. Le tako lahko razpoznava 

razne zvoke in govornim organom daje spodbudo za tvorjenje glasov (Kambič, 

1984).   
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Govorne motnje delimo v:  

- fonacijske motnje (motnje tvorbe glasu, ki je temeljna sestavina govora); 

- artikulacijske motnje (dislalije); 

- motnje nosne resonance (hiper- in hiponazalnost); 

- motnje govornega ritma; 

- centralno nevrološko pogojene motnje. 

Posamezne motnje so lahko samostojne ali jih je pri bolniku več hkrati (Kambič, 

1984).  

Globačnikova deli vzroke govornih motenj na štiri glavne skupine: 

 Vzroki okolja: najpogostejši vzrok, ki izvira iz okolja, je slab govorni vzorec 

osebe, ki je otroku blizu in z njim preživi veliko časa v različnih življenjskih 

situacijah.  

 Organski vzroki, ki se delijo na: 

o Anatomske vzroke: so nepravilnosti perifernih govornih organov. 

Vse anatomske spremembe na govornih organih otežujejo smer 

zračnega toka pri izgovoru, onemogočajo oblikovanje primernega 

resonančnega prostora in primerno delovanje jezika in drugih 

govornih organov. 

o Nevrološke vzroke: so pogosti in različni tako po času in mestu 

nastanka. So posledica obolenja kortikalnih območij, ki so 

pomembna za percepcijo in emisijo govora, subkortikalnih delov 

in inervacijskih poti. Med nevrološke vzroke lahko uvrščamo tudi 

resnejše težave pri zaznavanju akustičnega razlikovanja 



Lidija Križnar  Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih 

6 
 

posameznih glasov, kot tudi počasnejši govorni razvoj oz. zakasnel 

govorni razvoj.  

 Psihološki vzroki: vsi psihološki vzroki so čustvene narave. Dogodi se tudi, 

da otrok ne želi odrasti, za čemer se pogosto skriva potreba po večji 

pozornosti, razen če nimamo pred seboj otroka s posebnimi potrebami. 

 Dedni vzroki: številni avtorji poudarjajo spoznanje, da se način govora in 

govorne sposobnosti podedujejo. Glede na to, da otroci odraščajo v 

družinah in veliko časa preživijo v organiziranih oblikah vzgoje in 

izobraževanja v predšolskem obdobju, se postavlja vprašanje, kateri vpliv 

na govorni razvoj in model otroka je močnejši, vpliv okolja ali vpliv 

dednosti (Globačnik, 1999).  
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1.4  ARTIKULACIJSKE MOTNJE  

Artikulatorji (ustnici, alveolarni greben, zobje, jezik, trdo in mehko nebo in žrelo) 

sodelujejo pri oblikovanju glasov. Artikulatorje senzibilno in motorično oživčujejo 

možganski živci in sicer: V., VII., IX. in XII. možganski živec (Hočevar, 2008). 

Vzroki za artikulacijske motnje so (Hočevar, 2008): 

- centralni: okvara CŽS zaradi poškodbe, vnetja – meningitis, encefalitis, 

tumorja, vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve, demielinizacije; 

- periferni: prirojene anomalije oziroma posebnosti, posledice poškodb, 

posledice kirurških posegov, okvare oživčenja, okvare sluha; 

- funkcionalni: anatomska zgradba artikulacijskih organov je normalna in 

tudi delovanje je normalno, otrok pa dela odklone pri izreki (npr. oponaša 

njemu drago osebo).    

Dislalija je napaka v oblikovanju in izgovorjavi posameznih glasov. Oseba 

nepravilne glasove napačno izgovarja posamezno ali v glasovnih zvezah. Dislalija 

je v dobi govornega razvoja med drugim in četrtim letom fiziološka. Po četrtem 

letu starosti pa je lahko vzrok motnje periferen ali centralen (Kambič, 1984).  

Bolnik lahko pri izgovoru izpušča posamezne glasove – omisija, zamenjuje en glas 

z drugim – substitucija, nepravilno oblikuje glasove – distorzija, kot: rotacizem pri 

napačnem oblikovanju glasu R, sigmatizem pri napačnem oblikovanju glasu S, 

lambdacizem pri napačnem oblikovanju glasu L, itd. Če je motena izgovorjava 

dveh ali več glasov, govorimo o multipli dislaliji, ta je pogosta pri duševno 

zaostalih (Kambič, 1984).  
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Obstaja več možnih delitev artikulacijskih motenj – dislalij. 

Dislalije delimo na več vrst (Posokhova, 2005): 

a. V odnosu na število motenih glasov v otrokovem govoru se dislalije delijo 

na polimorfne in monomorfne. Polimorfne so tiste, kadar se napačna 

izreka glasov pojavlja iz več različnih artikulacijskih skupin (npr. r, l + š, ž). 

Monomorfne dislalije pa so tiste, pri katerih se napačni glasovi pojavljajo 

v isti artikulacijski skupini (npr. k, g, h).  

b. Glede na vzrok in način govorne napake delimo dislalije na organske in 

funkcionalne. Organska dislalija je pogojevana z anatomskimi 

spremembami v perifernih govornih organih (npr. nepravilnosti zob in 

griza, visoko in ozko trdo nebo, prekratka in zadebeljena podjezična vez 

ipd.), medtem ko so funkcionalne dislalije pogojevane s slabšimi 

nevrodinamičnimi možganskimi procesi, ko je fiziološki sluh normalno 

razvit in periferni govorni organi normalno razviti.  

Funkcionalne dislalije se delijo na tri skupine (Posokhova, 2005): 

a. Motorične (fonološke) funkcionalne dislalije: Vzrok le teh je v slabši 

mobilnosti in spretnosti govornih organov, medtem ko je otrokov 

fonemski sluh (sposobnost slušnega zaznavanja in razlikovanja akustičnih 

karakteristik posameznih glasov) dobro razvit. Ta vrsta dislalije je pogosta 

pri slabotnih in bolnih otrocih, ki pogosto obolevajo zaradi stomatitisa in 

drugih infekcij ustne votline. Ti otroci so najpogosteje splošno manj 

spretni na področju artikulacijskih organov, najbolj pa na področju jezika, 

ki ima pomembno vlogo pri izgovoru različnih glasov. 

b. Senzorična (fonemska) dislalija: Vzrok je v pomanjkljivem delovanju 

slušno-govornega analizatorja jezika. To pomeni, da otrok dobro sliši, 

njegov fiziološki sluh je dobro razvit, fonemski sluh pa ni dobro razvit. 
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Fonemski sluh je specifičen sluh, ki se kaže na sposobnosti prepoznavanja 

in razlikovanja glasov. Zaradi težav v razlikovanju nekaterih glasov otroci 

glasove med seboj zamenjujejo. Otroci imajo tako praviloma tudi slabše 

razvit slušni spomin. Med takimi otroki so neredko tisti, ki so v zgodnjem 

otroštvu v času dozorevanja slušne poti prebolevali pogosta vnetja 

srednjega ušesa (Žargi M, Hočevar Boltežar I., 1992). 

c. Senzorimotorična dislalija: Pojavi se, kadar se težave kažejo tako na 

percepciji in ekspresiji govora. Je kombinacija motorične in senzorične 

dislalije. Pri otroku je tako slabše razvit fonemski sluh, prav tako pa se 

težave pojavljajo tudi pri načrtovanju ali izvedbi motoričnih akcij, ki so 

potrebne za  oblikovanje posameznih glasov.  

Po Wirthu so možni vzroki za artikulacijske motnje: fiziološki, funkcionalni, 

zakasneli govorni razvoj, dedni faktorji, nepravilna ali pomanjkljiva govorna 

stimulacija, fonološke motnje, slabše razvita motorika, okvare osrednjega 

živčevja, motnje v duševnem razvoju, mehanski organski vzroki, motnje slušnega 

procesiranja in psihogeni vzroki. Avtor tudi navaja, da so artikulacijske motnje 

med 4. in 6. letom pojavljajo pri 20% otrok, med 7. in 8. letom pa pri 1% otrok 

(Wirth, 1994). 

Med periferne vzroke dislalij spadajo: anomalije griza, zob, čeljusti, ustnic, 

slušne okvare. Zaradi spremenjenih ustnic lahko pride do labialne dislalije 

(motena je izreka labialov): /m/, /p/, /b/, /f/, /v/. Zaradi spremenjene oblike 

neba in lege ali funkcije jezika lahko pride do motene izreke nebnikov: /k/, /g/, 

/j/, /č/ in jezičnikov: /t/, /d/, /l/, /n/, /s/, /š/ (Wirth, 1994).  

 

  



Lidija Križnar  Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih 

10 
 

1.5 ANATOMSKE STRUKTURE, KI SODELUJEJO PRI GOVORU 

 

Predeli, ki uravnavajo oziroma sodelujejo pri govoru, so pri veliki večini ljudi v levi 

hemisferi, tudi če to ni dominantna hemisfera. V strokovni literaturi najdemo 

podatke, da so govorni centri kar v 95% desničarjev v levi hemisferi, pri levičarjih 

pa tudi 70% v levi hemisferi (Hočevar, 2008). 

Mysackova shema organizacije govora vsebuje naslednje elemente (Hočevar, 

2008): 

- integrator višjega reda, to so govorni centri v dominantni hemisferi 

(Wernicke, Brocka, sprednji govorni center), ki skrbijo za razumevanje 

govora ter načrtovanje govorne produkcije, 

- aferentni integrator nižjega reda (retikularna formacija), ki skrbi za 

uravnavanje pozornosti nasploh, uravnavanje pozornosti na zvočni signal-

govor, usklajevanje vidnega in slušnega signala, 

- eferentni integrator nižjega reda (bazalni gangliji, mali možgani, talamus, 

subtalamična jedra, nedominantna hemisfera velikih možganov), ki 

usklajuje delovanje vseh mišic, ki so pri govoru aktivne, med seboj, 

- efektorni transmitor (možganski in spinalni živci), ki prenaša ukaze iz 

centrov v centralnem živčnem sistemu do efektorjev, 

- efektorji (dihala, grlo, odzvočna cev, artikulacijski organi), ki izvajajo 

govorno produkcijo, 

- senzorična kontrola (sluh, povrhnja in globoka senzibiliteta, vid), ki 

zaznava lastno in tujo govorno produkcijo, 

- senzorični transmitor (slušna živca, možganski in spinalni živci), ki 

prenaša informacije od senzorjev na periferiji v centralni živčni sistem. 
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Ideja o tem, kaj bi radi povedali, nastane v govornih centrih v velikih možganih. 

Od tu gredo impulzi v premotorični areal in nato motorični areal velikih 

možganov, kjer nastanejo ustrezni vzorci – ukazi za posamezne mišice, ki morajo 

biti med seboj usklajeni. Pri usklajevanju delovanja posameznih mišic med seboj 

(agonist-antagonist), časovnem usklajevanju zaporedja aktivacije mišic, 

uravnavanju napetosti, moči, hitrosti, stopnje aktivnosti ter smeri gibov, sodeluje 

ekstrapiramidni sistem (bazalni gangliji, subtalamična jedra, talamus ter mali 

možgani). Po možganskih živcih iz možganskega debla do grla, odzvočne cevi ter 

artikulatorjev, po spinalnih živcih iz hrbtenjače do mišic prsnega koša ter trebuha 

ter po freničnem živcu iz vratne hrbtenjače do diafragme, pridejo ukazi do t.i. 

efektorjev, ki tvorijo glas in ga oblikujejo v posamezne glasove, besede, povedi 

(Hočevar, 2008).  

Sluh kot najpomembnejši kontrolni mehanizem zaznava, ali je tisto, kar smo 

povedali, v skladu s tistim, kar smo želeli povedati, in sproti usklajuje izvedbo z 

načrtom programa. Čutilna telesca v mišicah, sklepih v vokalnem traktu 

zaznavajo spremembo napetosti oziroma dolžine mišice, tetive, spremembo 

položaja sklepa, površinska čutilna telesca v sluznici pa zaznavajo pritisk na 

sluznico (največ jih je subglotisno) in prav tako sporočajo po čutilnih živcih 

(možganskih in spinalnih živcih) stanje iz predela delovanja efektorjev v centre 

velikih možganov. Tudi ti podatki služijo sprotnemu usklajevanju izvedenega 

programa (fonacije, artikulacije) z načrtovanim in sprotnemu popravljanju 

napačnega (Hočevar, 2008). 

Vokalni trakt sestavljajo dihala s prsnim košem ter mišicami, ki sodelujejo pri 

dihanju, grlo, žrelo, ustna in nosna votlina z obnosnimi votlinami. (Hočevar, 

2008).  

Če pride do motnje kjerkoli v sistemu, lahko nastane govorna motnja (Hočevar, 

2008). 
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1.6 BOLEZNI IN STANJA, KI LAHKO VPLIVAJO NA OTROKOV 

GOVOR 

1.6.1 BOLEZNI UŠES 

Pri obravnavi otrok z artikulacijskimi  motnjami moramo vedno preveriti stanje 

njihovega sluha. Majhen otrok se šele začne uči govoriti in če ne sliši pravilno 

nekaterih glasov, se jih ne more naučiti pravilno oblikovati. To velja predvsem za 

t.i. »nevidne glasove«, ki jih oblikujemo globoko v ustni votlini in jih zato otrok 

samo z opazovanjem ne more posnemati. Mora jih tudi slišati. Vzroka za slabši 

sluh sta prevodna in zaznavna naglušnost. Zaznavna naglušnost se pojavi večkrat 

v višjih kot v nižjih govornih frekvencah. Pri prizadetosti višjih govornih frekvenc 

nad običajnimi govornimi frekvencami je lahko moteno oblikovanje glasu /s/, ki 

je visoko frekventen šum. Najpogostejši vzrok za prevodno naglušnost pri otrocih 

pa je izlivno vnetje srednjega ušesa (Hočevar, 2008).  

Na kakovost glasu in na govor vplivajo vse bolezni, ki povzročajo naglušnost ali 

gluhost. Sluh je najpomembnejši kontrolni mehanizem fonacije in govora 

nasploh. Zato predstavlja vsaka naglušnost, predvsem pa naglušnost srednje 

stopnje in hujša naglušnost, slabšo slušno kontrolo glasu. Če nastane ovira pri 

prenosu zvoka iz okolice preko sluhovoda do bobniča, z bobniča preko slušnih 

koščic do ovalnega okenca na meji z notranjim ušesom, govorimo o prevodni 

naglušnosti. Pri okvari notranjega ušesa, slušnega živca ali okvari v slušni poti 

navzgor do slušne možganske skorje, govorimo o zaznavni naglušnosti (Hočevar, 

2008).  

V področju zunanjega ušesa povzročajo prevodno naglušnost nerazvit zunanji 

sluhovod (hrustančni ali kostni del), vnetje sluhovoda, ušesno maslo (cerumen) 

ali tujek, poškodbe sluhovoda ali senčne kosti, benigni in maligni tumorji. Pri 

nerazvitem sluhovodu (atreziji) sploh ni svetline sluhovoda, v vseh ostalih 
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primerih pa nastane prevodna naglušnost šele takrat, ko otekla vneta koža, tujek, 

ušesno maslo, tumor, gnoj, kri ali premaknjeni kostni odlomki povsem zapirajo 

sluhovod. Zvok je namreč longitudinalno valovanje, zato se bo že pri najmanjši 

odprtini prenašal do bobniča in dalje do notranjega ušesa, kjer ga zaznamo 

(Hočevar, 2008).  

Srednje uho je lahko nerazvito, lahko niso razvite slušne koščice ali pa veriga 

slušnih koščic od bobniča do ovalnega okenca ni sklenjena. Slabo delovanje, 

odpiranje ušesne troblje (Evstahijeve troblje) zaradi – npr. otekline sluznice na 

njenem ustju v nosnem žrelu in v njej povzroča, da tlak v bobnični votlini pade, 

bobnič se vboči v bobnično votlino in postane manj podajen za nihanje. Če se 

začne v srednjem ušesu nabirati izcedek, nastane izlivno vnetje srednjega ušesa.  

Pri nastanku akutnega in pri razvoju kroničnega vnetja srednjega ušesa ima 

moteno delovanje Evstahijeve troblje osrednjo vlogo. V večini primerov pomeni 

slabše delovanje tube njeno slabšo prehodnost oziroma neprehodnost, le redko 

pa je prehodnost prevelika. Vzrok slabše prehodnosti troblje je lahko 

funkcionalen ali mehanski. Pri otroku nastopata oba hkrati (Hočevar, 1990).  

Funkcionalna zapora Evstahijeve troblje nastane zaradi povečane podajnosti tube 

in nenormalnega aktivnega odpiranja tube. Pri dojenčku in malem otroku je 

količina in trdnost hrustanca, ki sestavlja hrustančno – vezivni del troblje, manjša 

kot pri odraslem. Troblja leži bolj horizontalno kot pri odraslem in njeno 

faringealno ustje je v isti ravnini kot trdo nebo. Tako je delovanje mišice 

napenjalke mehkega neba bistveno manj učinkovito, pa tudi masa mišice je 

manjša. Po sedmem letu starosti se poveča količina in trdnost hrustanca v steni 

troblje, prav tako se poveča tudi masa mišice napenjalke mehkega neba, njeno 

delovanje pa ostane nepopolno do pubertete (Hočevar, 1990).  

Mehanska zapora Evstahijeve troblje nastane zaradi nenormalne oblike tube, 

sprememb na steni tube ali v njeni svetlini. Vzrok za to je najpogosteje vnetje, ki 
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nastane ob infektu zgornjih dihal ali morda alergije. Vneta otekla sluznica 

Evstahijeve troblje povzroči zaporo svetline. Lahko pa je posledica za mehansko 

zaporo troblje pritisk od zunaj. Pri otrocih se lahko pojavi zaradi povečane 

žrelnice ali veliko redkeje tumorja v nosnem žrelu (Hočevar, 1990). 

V literaturi najdemo različne vzroke za disfunkcijo ušesne troblje in z njo 

povezana vnetja srednjega ušesa in slabši sluh: genetski vzroki, pogosta vnetja 

zgornjih dihal, ki se med otroci pogosto prenašajo v vrtcih, možni pa so tudi 

orofacialni vzroki. Tak je na primer globoki griz s travmatizacijo gingive, ki naj bi 

imel negativni učinek na delovanje petega možganskega živca in s tem oživčenje 

mišice tensor veli palatini in mehkih tkiv, ki obkrožajo temporomandibualni sklep 

in Evstahijevo cev, ki sta embriološko povezana. Po tej teoriji naj bi spremembe v 

delovanju teh tkiv vplivale na disfunkcijo Evstahijeve cevi (Myrhaug, 1970). 

Opisan je tudi še drug mehanizem vpliva dihanja skozi usta na delovanje 

Evstahijeve cevi. Dihanje skozi usta se pogosto pojavlja s t.i. adenoidnim tipom 

obraza in z ortodontskimi nepravilnostmi, predvsem odprtim grizom; visokim, 

gotskim nebom; ozkimi zobnimi loki; kratko, neprimerno razvito zgornjo ustnico; 

veliko prekomerno razvito spodnjo ustnico; napačnim naklonom sekalcev in 

križnim grizom. New in Meredith sta menila, da bi na delovanje Evstahijeve 

troblje lahko vplivala tudi položaj in funkcija jezika, ustnic in čeljusti. Položaj 

jezika na nebu za zgornjimi sekalci ob požiranju mogoča akcijo nebnične 

aponevroze v smislu črpanja, za katero domnevata, da je nujna za zračenje 

ušesne troblje. Akcija črpanja naj bi bila zmanjšana pri otrocih z adenoidnim 

obrazom, ki dihajo skozi usta (Mew, Meredith, 1992). 

Raztrganina bobniča zaradi ploskega udarca na uho ali poškodbe z npr. palčko za 

čiščenje ušes ali zloma senčnične kosti povzroči krvavitev v bobnično votlino, 

predvsem pa predrtina na bobniču omogoča potovanje zvočnega valovanja tudi 

do okroglega okenca in po notranjem ušesu v obratni smeri, kot je fiziološka, kar 

oslabi zaznavanje zvočnega signala. Podobno se dogaja tudi pri kroničnem vnetju 
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srednjega ušesa, kjer obstaja na bobniču predrtina (perforacija). Akutno gnojno 

vnetje srednjega ušesa in sekretorno (izlivno) vnetje srednjega ušesa 

(najpogosteje pri malih otrocih poteka z ali brez akutnih vnetij srednjega ušesa) 

povzročata prevodno naglušnost zaradi tekočine, gnoja v srednjem ušesu, ki 

otežuje prenos zvoka od bobniča do notranjega ušesa. Benigni in maligni tumorji 

srednjega ušesa so zelo redki, naglušnost pa povzročajo s svojo maso, če 

napolnjujejo srednje uho, lahko pa prekinejo in onemogočijo delovanje verige 

slušnih koščic (Hočevar, 2008).  

Vsi doslej našteti vzroki povzročajo motnje v delovanju srednjega ušesa, ki sicer 

pri normalni osebi prevaja in ojači zvok na poti do notranjega ušesa.  

Prevodna naglušnost lahko pusti posledice, saj zdrav otrok sliši tok glasov, iz 

katerih mora izluščiti pravila jezika. Besedam in stavkom mora pripisati pomen 

zgolj na podlagi poslušanja. Odrasel človek lahko dobro razume govor tudi v 

hrupu, če je govor vsaj 10-15 dB glasnejši od hrupa v okolici. Čeprav dejansko ne 

sliši vseh bistvenih elementov govora (zaradi hrupa ali naglušnosti), pa lahko 

sklepa na manjkajoče podatke iz izkušenj poznavanja jezika. Otrok pa tega znanja 

še nima. Da bi otrok slišal vse bistvene elemente govora, bi moral biti govor vsaj 

18 dB nad nivojem maskirajočega hrupa. Torej že naglušnost 15 dB pri otroku, ki 

se uči govoriti prvič v življenju, lahko predstavlja resno oviro za učenje jezika 

(Downs, 1982).  

Ob vnetju srednjega ušesa in prevodni naglušnosti sliši človek govor 

pomanjkljivo. Končnice besed in kratke besede v stavkih (predlogi, vezniki) 

postanejo neslišni, odmori v stavkih se spremenijo, spremeni se intonacija 

(Dobie, Berlin, 1979).  

Številni avtorji menijo, da se otrok še težje nauči pomena besed, pravilnega 

poudarjanja besed, besednih zvez, če slušna informacija ni stalna. To se dogaja 
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ob ponavljajočih se vnetjih srednjega ušesa, kjer tudi ostrina sluha niha (Menyuk, 

1979).  

V otrokovem razvoju obstaja kritično obdobje, važno za pravilen razvoj različnih 

specifičnih funkcij, kamor sodita tudi govor in slušno razumevanje. V tem 

obdobju organizem najbolje izrabi dražljaje za nadaljnjo rast in razvoj. Če otrok 

ne dobiva dovolj slušnih dražljajev v kritičnem obdobju, se govor in slušno 

razumevanje ne razvijeta do najvišje možne stopnje. Čas med 8. in 19. mesecem 

otrokovega življenja naj bi bil najbolj kritičen za učenje govora, to pa je hkrati 

tudi čas, ko je incidenca vnetij srednjega ušesa zelo visoka (Clark, 1980). 

Notranje uho je lahko prirojeno nerazvito, lahko pride do njegove poškodbe ob 

zlomu senčne kosti, ob padcih, hudih udarcih v glavo. Pogosto poleg pretresa 

možganov ugotovimo tudi pretres labirinta v notranjem ušesu in posledično 

naglušnost. Do okvare notranjega ušesa pride ob kronični in akutni akustični 

travmi (npr. streljanje, pok petarde) ali če pride do vnetja notranjega ušesa. 

Poleg tega jemanje nekaterih zdravil (nekaterih antibiotikov, salicilatov, itd.) tudi 

okvarja notranje uho. Možno je tudi, da otrok ob rojstvu še sliši, vendar zaradi 

prirojene motnje, ki povzroča propadanje organa za sluh ali slušne proge oziroma 

slušnih centrov v možganih v kasnejših letih postopoma postane naglušen ali celo 

ogluši. Druge bolezni npr. tumor  na VII. možganskem živcu, se praktično ne 

pojavljajo pri otrocih. Pri vseh naštetih poškodbah in boleznih je moteno 

delovanje notranjega ušesa ali pa prevajanje živčnih impulzov po slušnem živcu in 

progi do slušnih centrov, ki se kaže kot zaznavna naglušnost (Hočevar, 2008).  
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1.6.2 BOLEZNI NOSU   

Na kakovost glasu in na govor vplivajo predvsem bolezni nosu, ki zaradi nabrekle 

sluznice ali kako drugače otežujejo prehodnost nosu. Vpliv je večplasten: 

- direkten zaradi spremenjene resonance (zaprto nosljanje), 

- indirekten zaradi oteženega dihanja na nos, posledičnega dihanja na usta 

in s tem večje možnosti na bolezni grla, pa tudi zaradi slabega delovanja 

Evstahijeve troblje, ki povzroča prevodno naglušnost (Hočevar, 2010).  

Prirojeni nepravilnosti nosu, ki ovirata prehodnost nosu, sta zapora sapišč 

(prehoda nosne votline nazaj v nosno žrelo) ter ukrivljen nosni pretin. Pri zapori 

sapišč otrok sploh ne more dihati skozi prizadeto nosnico, pri nepravilnosti 

pretina pa je dihanje lahko samo ovirano ali pa povsem onemogočeno (glej Slika 

1) (Hočevar, 2008).  

 

 

Slika 1: Deviacije nosne pregrade (Vladisavljević, 1981, str. 171). 

Kadar ima otrok prirojene nepravilnosti nosu, je izgovarjava nosnikov, oz. glasov  

/m/ in /n/ motena. Kadar so nosne poti zaprte, otrok v večini primerov glas /m/ 
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izgovarja kot glas /b/ in namesto /n/ izgovarja /d/. Mesto in način izgovarjave 

ostajata enaka (Vladisavljević, 1981). 

Akutno vnetje nosne sluznice daleč najpogosteje povzročajo virusi, bakterijsko 

vnetje se navadno šele naveže na virusno. Glivične okužbe v nosu so redke, niso 

pa tako zelo redke glivične okužbe obnosnih votlin. Pri akutnem vnetju sluznica 

oteče, pojavi se sprva serozen, nato pa gnojen izcedek iz nosu. Pogosto se 

sočasno razširi vnetje tudi na obnosne votline, govorimo o rinosinuzitisu 

(Hočevar, 2008). 

Do kroničnega vnetja nosne sluznice pride najpogosteje zaradi draženja snovi iz 

okolice (neugodni mikroklimatski pogoji), alergije, redkeje zaradi slabo 

pozdravljenih ponavljajočih se akutnih vnetij. Zaradi slabše prehodnosti nosu 

delajo težave hiperplastični kronični rinitisi, za katere je značilna zadebeljena 

sluznica. Posebna oblika hiperplastičnega rinitisa so nosni polipi, ki nastanejo iz 

podobnih vzrokov (Hočevar, 2008).  

Vzrok težjemu dihanju na nos so lahko tudi benigni in maligni tumorji nosu in 

obnosnih votlin (Hočevar, 2008).  

Moteno dihanje skozi nos ima posledico dihanja skozi usta. V večini primerov 

otroci, ki dihajo skozi usta, vseeno do neke mere dihajo tudi skozi nos. Samo 

kadar je prisotna popolna nosna zapora zračne poti, lahko govorimo o izoliranem 

dihanju skozi usta. Že leta 1868 je Wilhelm Meyer objavil, da pacienti z 

zmanjšanim dihanjem skozi nos pogosto trpijo zaradi slabšega sluha in splošnega 

zdravja (Meyer, 1868). Dihanje skozi usta z nepravilnim položajem jezika na dnu 

ustne votline ter njegovimi posledicami za razvoj orognatofacialnega sistema je 

lahko posledica razvade, vendar je pogosto tudi posledica trenutnih ali prebolelih 

različnih bolezenskih sprememb v nosni dihalni poti. Objektivni 

otorinolaringološki vzroki za otrokovo dihanje skozi usta so lahko ponavljajoča se 

akutna ali kronična hiperplastična vnetja nosne sluznice (tudi nosna polipoza), ki 
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so lahko tudi alergijske geneze, ukrivljenosti nosnega pretina, ki je lahko 

prirojena ali posledica poškodbe, zoženi ali mali nosnici, zoženi ali atretični hoani 

in hipertrofija limfatičnega tkiva Waldeyerjevega obroča, v prvi vrsti velika 

žrelnica, ki praktično zapolnjuje nosno žrelo, ali zelo veliki nebnici. Oteženo 

dihanje na nos pa lahko privede celo do adenoidnega obraza otrok (Linder-

Aronson, 1979).  
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1.6.3 BOLEZNI USTNE VOTLINE 

Številne bolezni ustne votline povzročajo težave pri izreki, spremenijo resonanco 

ali pa povzročajo težave pri požiranju (disfagijo). Vpliv na kakovost glasu je lahko 

le posreden (Hočevar, 2008).  

1.6.3.1 PREKRATKA PODJEZIČNA VEZ 

Prekratka podjezična vez (frenulum brevis) je v strokovni literaturi opisana kot 

možen vzrok za moteno oblikovanje glasu /r/ ter tudi /s/. Motena je gibljivost 

jezika, otrok ne more dvigniti jezika do zgornjih zob, pri izplazenju jezika pa se na 

jezični konici pojavi zareza (t.i. srček). Primerno je kirurško zdravljenje (Hočevar, 

2008). 

Veliko raziskav potrjuje, da je za težave z dojenjem, kot so bolečine bradavic 

doječih mater in polivanje dojenčka, pogosta kriva prekratka podjezična vez. 

Zaradi prekratke podjezične vezi navajajo težave pri artikulaciji, predvsem glasov 

/s/, /th/, /r/ (Dollberg S., Botzer E., 2011). 

Finska raziskava o težavah, ki se pojavljajo s prekratko podjezično vezjo, je 

izpostavila kot najbolj moteč faktor motnje artikulacije (64%), nato pa slabšo 

motoriko jezika (18%) in težave z dojenjem (8%) (Klockars T, Pitkäranta A., 2009).  

V primeru kirurškega zdravljenja se izvaja frenotomija ali frenuloplastika. 64% 

pacientov, ki so opravili operacijo podjezične vezi, je navajalo izboljšanje. 

Večinoma se operacija izvaja z lokalno anestezijo ali brez anestezije. Operacija je 

varna in nima stranskih učinkov, v nekaterih primerih pa je potrebna ponovna 

operacija. Redko se izvaja operacija (frenuloplastika) v splošni anesteziji. 

Ustrezno prerezanje in s tem podaljšanje frenuluma je bolj pomembno  od same 

tehnike operacije (frenuloplastika ali frenotomija) in ga verjetno lažje izvesti v 

splošni anesteziji (Klockars T, Pitkäranta A., 2009).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dollberg%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Botzer%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Klockars%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pitk%C3%A4ranta%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Klockars%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pitk%C3%A4ranta%20A%22%5BAuthor%5D
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1.6.3.2 MALOKLUZIJE 

Pomanjkljivo zobovje, prezgodaj izpadli ali izbiti sprednji sekalci pri otrocih, velika 

špranja med sprednjim sekalcema (diastema), nepravilnost griza (malokluzije), 

frontalno odprti griz, incizalni previs, križni griz, lateralno odprti griz so lahko 

vzrok za moteno oblikovanje sičnikov in šumnikov (Hočevar, 2008).  

Idealna ali normalna okluzija je stanje, pri katerem so vsi zobje v anatomskem 

pravilnem položaju in v fiziološko optimalnem stiku z zobmi nasprotnega 

zobnega loka ter delujejo skladno z ostalimi komponentami žvečnega sistema.  

(Farčnik, 1996). Pri pravilnem ugrizu sekalci zgornje čeljusti prekrijejo za 2-3 mm 

sekalce spodnje čeljusti. Med njimi pa ne sme nastati nikakršen medprostor 

(Vladisavljević, 1981). 

Vrste malokluzij (Vladisavljević, 1981): 

- progenija predstavlja obraten odnos zgornje in spodnje čeljusti. Spodnja 

čeljust je pomaknjena naprej, zgornja pa nazaj (Glej Slika 2). Spodnja 

čeljust je nesorazmerno večja od zgornje. Ker je baza jezika pomaknjena 

naprej, so vsi glasovi, ki se realizirajo v sprednjem delu oralnega prostora, 

lahko dislocirani. V akustičnem pogledu delujejo podobno kot 

interdentalni in koronalni sigmatizem.  

 

Slika 2: Progenija (Vladisavljević, 1981, str.148) 
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- Odprti griz (dvig zgornje čeljusti v predelu alveolov) oddaljuje zgornjo 

čeljust od spodnje in onemogoča ugriz (glej Slika 3). Večje težave 

nastanejo, ko poleg vertikalnega razmaka, nastopi še horizontalno 

oddaljevanje zgornje in spodnje čeljusti. Vzroki so lahko sesalne razvade 

(prst, duda, steklenička) (Kohler, Holst, 1973). Ustni prostor tako nikoli ni 

popolnoma zaprt. Jezik se stalno vidi, zato so vsi njegovi gibi brez podpore 

frontalnih zob. Odprti griz se smatra za najtežjo deviacijo, ne samo v 

anatomskem pogledu, ampak tudi z vidika posledic na govor. 

Razmaknjena čeljust oteži gibe jezika, tako da izravnalni gibi ustnic in 

drugih delov govornih organov ne pomagajo veliko pri izgovoru. Zaradi 

tega so prisotne razne omisije, substitucije in distorzije glasov. Pretirano 

spremenjen sprednji resonančni prostor vpliva na kvaliteto različnih 

konzonantov, in tudi vokalov, predvsem pa na kvaliteto labialnih glasov.  

 

 

Slika 3: Odprti griz (Vladisavljević, 1981, str. 148) 

- Križni griz je ugriz nepravilne oblike zgornje in spodnje čeljusti in 

nepravilnega niza zobovja. Zobje spodnje čeljusti ne sovpadajo z zobmi 

zgornje čeljusti. Pod zobmi ostanejo špranje in zaradi pomanjkanja 

prostora eni zobje rastejo preko drugih zob. Pri takem ugrizu so vsi glasovi 

normalno formirani, lahko so manj kvalitetni. Pojavlja se lahko dodatni 

šum, ki je podoben interdentalnemu sigmatizmu. 
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- Diastema je razmak med dvema zoboma, ki se najpogosteje pojavlja med 

sprednjima zgornjima sekalcema. Pri nekaterih otrocih so zgornji sekalci 

razmaknjeni in se lahko sčasoma približajo. Lahko pa ostane diastema 

celo življenje. Pri izgovoru /s/, /š/ in /c/ se lahko ojačajo šumi visokih 

frekvenc in nastanejo piskajoči zvoki.  

Rast in razvoj obraza, čeljusti in zob sta odvisna od genetskih dejavnikov in od 

dejavnikov okolja. Odkloni od normalnega razvoja povzročijo nastanek 

malokluzij, ki jih opredelimo kot odstopanja od normalne okluzije (Farčnik, 1996). 

Enostranski funkcionalni križni griz je pogosta nepravilnost. Nastane zaradi vpliva 

dednosti in okolja. Najpogostejši vzrok za nastanek je zmanjšana širina zgornjega 

zobnega loka v primerjavi s spodnjim, ki nastane zaradi sesalnih razvad (prst, 

duda, steklenička), dihanja skozi usta in drže odprtih ust ter visceralnega 

požiranja in nepravilne lege jezika na ustnem dnu (Kohler, Holst, 1973).  

Pri dobrem ustničnem stiku in dihanju skozi nos (DNS) jezik v celoti izpolnjuje 

ustno votlino – cavum oris proprium. Kadar je ustnični stik prekinjen oz. odprt 

anteriorni ustni ventil, je mogoče, da se odpre tudi posteriorni ustni ventil med 

mehkim nebom in hrbtom jezika, zaradi česar jezik zaradi lastne teže pade na 

ustno dno (Simončič, 2007).  

V ustih je zaradi napačne lege jezika porušeno dinamično ravnotežje med 

vplivom jezika ter lica in ustnic, kar ima škodljive posledice tako za zgornjo kot za 

spodnjo čeljust. Posledica trajne prekinitve normalnega funkcionalnega 

ravnotežja je ozka in kratka zgornja čeljust. Zmanjšan prostor v zgornji čeljusti 

prisili jezik, da leži na dnu ustne votline, kjer neugodno vpliva na rast 

alveolarnega grebena spodnje čeljusti. Ker jezik leži na ustnem dnu, nima vpliva 

na rast in razvoj zgornje čeljustnice, prekomerno pa vpliva na rast spodnje 

čeljustnice. Ustavi se razvoj zgornje čeljusti v  transverzalni smeri. Tak otrok ima 
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ozek zgornji zobni lok in visoko gotsko nebo zaradi poti zraka. Znano je tudi, da 

imajo takšni otroci manjši nosni prostor za pot zraka pri dihanju (Farčnik, 1999). 

Za novorojenčka in dojenčka je dojenje fiziološki način prehranjevanja. Po rojstvu 

je dojenje neprecenljive vrednosti za otrokovo prehrano, občutek varnosti in 

zadovoljstva in spodbujanje rasti spodnje čeljusti. Ker v razvitem svetu upada 

dolžina dojenja, otrok s pomočjo staršev išče nadomestilo za pozitivne občutke v 

sesalnih razvadah (duda, prst, steklenička) ali drugih funkcionalnih 

nepravilnostih, kamor sodi tudi dihanje skozi usta. Zgodnje prenehanje dojenja 

naj bi vplivalo na slabši razvoj alveolarnih grebenov in trdega neba, saj je za 

sesanje iz stekleničke potrebna manjša aktivnost mišic. Nastanek enostranskega 

funkcionalnega križnega griza z deviacijo mandibule naj bi bil presorazmeren s 

časom, ko ima otrok dudo v ustih. Duda pri večini otrok leži pasivno v ustih več 

kot 6 ur na dan in postane del ustnega okolja. Posledica tega je, da jezik zavzema 

nižji in bolj naprej potisnjen položaj in tako širi spodnjo čeljust, nebo pa se zaradi 

pritiska ličnih mišic oži (Jelen B., Ovsenik M., Vidmar G., 2005). 

Poleg organskih ovir v nosni dihalni poti (pogostI rinitisi, povečana žrelnica, polipi 

v nosu) so vzroki za nepravilen položaj jezika na dnu ustne votline lahko tudi 

drugje – prekratka podjezična vez, ki jezik zadržuje na dnu ustne votline in 

relativno kratka zgornja ustnica, zaradi katere mora otrok pri zaprtih ustih 

prekomerno napenjati mišice na bradi, da zadržuje ustnično zaporo. Torej bi tudi 

opisane nenormalnosti lahko privedle do nastanka križnega griza (Yata, 2001). 

Anomalije zob in griza niso direktni vzroki za motnje, ampak predstavljajo ugodne 

pogoje za razvoj artikulacijske motnje. Anomalija griza povzročajo dentalne 

dislalije – npr. pri odprtem grizu interkanino pride do motenega delovanja glasu 

/s/ - interdentalega sigmatizma, ker se jezik vriva med zobe. Če so zgornji sekalci 

glede na spodnjo čeljust preveč palatinalno, pritiska jezik namesto na robove 

zgornjih sekalcev na spodnje in pride do addentalnega sigmatizma. Če jezik ne 

dosega zob zaradi močnega nagiba zgornjih sekalcev naprej (protruzije),  lahko 
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postane palatinalni sigmatizem. Artikulacijske motnje so povezane tudi s tesnim 

stanjem, mediano diastemo, križnim grizom. Motnje v oblikovanju posameznih 

glasov prav tako povzroča prekratka podjezična vez (frenulum linguae) in velike 

vrzeli pri odprtem grizu interkanino (Wirth, 1994).  

1.6.3.3. MOTENO DELOVANJE VELOFARINGEALNE ZAPORE 

Če je motena gibljivost mehkega neba, se mehko nebo pri fonaciji ne more 

dvigniti do zadnje stene, VFZ ni popolna, nastane velofaringealna insuficienca in z 

njo povezano odprto nosljanje ter motena izreka zapornikov in pripornikov, v 

hujših primerih tudi zatekanje hrane in pijače na nos. Velofaringealna 

insuficienca je lahko posredno tudi vzrok za funkcionalno glasovno motnjo. Vzrok 

slabši gibljivosti mehkega neba so lahko poškodbe živcev (IX. In X. možganskega 

živca), prirojena mišična in nevrološka motnja, prirojeni razcep mehkega neba, 

manjek tkiva ali brazgotine po kirurškem posegu na mehkem nebu, ustnem žrelu 

ali odstranitvi nebnic (tonzilektomiji), lahko pa velofaringealna insuficienca 

nastane po odstranitvi žrelnice (adenoidektomiji) zaradi relativno prekratkega 

neba, ki po operaciji ne doseže več zadnje stene žrela (Hočevar, 2008).  

Za oralno artikulacijo je enako važna dolžina mehkega neba, kakor tudi globina  

in širina žrela, saj samo tako dosežemo pri govoru popolno velofaringealno 

zaporo. Kadar je žrelo pretirano globoko, mehko nebo pa je sicer dovolj dolgo in 

mobilno, se pojavlja hipernazalnost, saj mehko nebo ne doseže zadnje 

faringealne stene in tako ne more narediti zapore. Globino žrela je mogoče 

oceniti s prostim očesom pri mirnem dihanju na usta. Pri fonaciji vokala /a/ se da 

pri večini otrok oceniti, ali mehko nebo doseže zadnjo steno žrela in napravi 

popolno velofaringealno zaporo (Vladisavljević, 1982).  

V nekaterih primerih se prekratko mehko nebo kompenzira z ustvarjanjem 

zapore, ki je pri artikulaciji pomaknjena bolj naprej. Tako je možno doseči, da je 

izolirano izgovorjen glas pravilno artikuliran. V spontanem in hitrem govoru pa se 

lahko pojavi povečan pretok zraka skozi nos, ker mišična aktivnost slabi in 
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koordinacija odpoveduje. Sistem mišičja, ki je potreben za kompenzacijo 

prekratkega mehkega neba, ni dovolj treniran in tako ne more razviti hitrosti za 

normalno artikuliran govor. Prav tako je mogoče tudi, da se pri izgovoru vsakega 

glasu mehko nebo ne aktivira enako intenzivno. Znano je, da pri izgovoru vokala 

/a/ velofaringealna zapora ni povsem popolna, pa vendar je akustična kvaliteta 

vokala /a/ ustrezna . Gibi mehkega neba torej niso enaki za izgovor vseh glasov.  

Najtesnejša velofaringealna zapora se ustvari, kadar je mehko nebo globoko 

pomaknjeno nazaj. Intenziteta teh gibov je odvisna od vrste izgovorjenih glasov 

in od fizičnega in psihičnega stanja osebe, ki govori. Vokali in bilabialni zaporniki 

ne morejo biti pravilno izgovorjeni, če velofaringealna zapora ni popolna. Popolni 

izgovor drugih glasov pa je kljub delno nepopolni velofaringealni zapori še vedno 

možen (Vladisavljević, 1982). 

Passavantova guba je mišično sluznična guba, ki nastane na zadnji steni žrela ob 

kašljanju, pogrkovanju, govoru in požiranju. Nastane zaradi krčenja mišice 

zgornje žrelne zažemalke, ki sestavlja steno žrela in se aktivira pri omenjenih 

funkcijah. Pri razcepih mehkega neba je Passavantova guba izrazitejša zaradi 

naprezanja pri govoru (Vladisavljević, 1982).  

Položaj, velikost in oblika žrelnice na zadnji steni žrela odloča o kvaliteti izgovora, 

posebej če je mehko nebo kratko. Če je VFZ nepopolna zaradi globokega žrela, 

žrelnica pomaga tvoriti VFZ. Odstranitev žrelnice, ki sodeluje pri tvorbi 

velofaringealne zapore, ni priporočljiva, saj lahko nastane velofaringealna 

insuficienca, kar vpliva na izgovorjavo (Vladisavljević, 1982).  

Na velofaringealno zaporo lahko vplivata tudi povečani nebnici. Zgornji del velikih 

nebnic se lahko vriva med mehko nebo in zadnjo steno žrela in onemogoča 

popoln stik med njima pri fonaciji. Po odstranitvi nebnic prav tako lahko pride do 

nepopolne VFZ. V primeru, da zgornji del obeh nebnic pomaga pri oblikovanju 

VFZ, po odstranitvi nebnic ni več tega tkiva, mehko nebo pa ni dovolj dolgo ali se 
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ni sposobno dvigniti do zadnje stene žrela. Tudi brazgotine, ki nastanejo na 

mestu odstranjenih nebnic, lahko potegnejo mehko nebo navzdol in ga napnejo 

ter tako zmanjšajo dvig mehkega neba proti zadnji steni žrela.  

Napačno delovanje velofaringealne zapore povzroči hipernazalen govor, izgubo 

zračnega toka skozi nos, distorzije glasov, slabšo razumljivost govora. Terapija 

zahteva tesno sodelovanje med otorinolaringologom in logopedom (Agrawal KK, 

Singh BP, Chand P, Patel CB. 2011). 

1.6.3.4 RAZCEPI V USTNI VOTLINI 

V zadnjih letih je incidenca razcepov v področju obraza in ustne votline približno 

1,64/1000 živorojenih otrok – to pomeni, da se na približno 600 otrok rodi eden z 

razcepom (shizo). Glede na podatke registra za shize, ki ga vodijo na Kliničnem 

oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani, 

incidenca v zadnjih letih nekoliko narašča. V svetu je incidenca nekoliko manjša, 

saj se rodi 1 otrok s shizo na 700 živorojencev. Vzrok je lahko podedovana 

okvara, motnja med nosečnostjo v prvem trimesečju ali pomanjkanje folne 

kisline (Hočevar, 2008).  

Razcep je najpogostejša prirojena anomalija obraza. Delimo jih (Hočevar, 2008): 

1. Skupina: razcepljena je ustnica (cheiloschisis) ali ustnica in čeljustni 

greben na eni strani ali na obeh straneh (cheilognatoschisis unilateralis, 

bilateralis) – CL. Razcep deli tkiva do različne globine, od kožne površine v 

stranskem robu brazde pod nosom, preko čeljustnega grebena od začetka 

trdega neba. Slika 6. 

 

Slika 4: desni, levi in bilateralni razcep ustnice ( Vladisavljević, 1981, str. 160) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Agrawal%20KK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Singh%20BP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chand%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patel%20CB%22%5BAuthor%5D
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2. Skupina: razcepljena je ustnica, čeljustni greben in nebo na eni ali na 

obeh straneh (cheilognathopalatoschisis unilateralis, bilateris) – CLP in 

BLP. Razcep deli ustnico in čeljustni greben, kot že opisano, nebo pa po 

sredinskem nebnem šivu, vendar pri enostranskih shizah tako, da nosni 

pretin v večini primerov obdrži stik s stranjo, ki ni prizadeta. Pri 

obojestranskih shizah nosni pretin ni v stiku z nebnim odrastkom. 

Približno 1/3 otrok z razcepi ima CLP, v večjem delu so dečki. BLP so zelo 

redke. Slika 7. 

 

Slika 7: Razni tipi unilateralnega in bilateralnega razcepa govornih organov (Vladisavljević, 1981, str. 161) 

 

3. Skupina: razcepljeno je samo nebo (palatoschisis) – CP. Shiza cepi nebo 

od zadaj naprej in lahko obsega vse stopnje od razcepljene uvule, do 

popolne palatoshize, ki sega navzpred do nebnega kanala na prehodu 

trdega neba v čeljustni greben. Preko te meje samostojna palatoshiza ne 

sega. Več kot 50 % otrok z razcepi ima CP, večinoma so deklice. Slika 8. 

 

Slika 8: normalno razvito trdo nebo, razcep mehkega neba, razcep trdega in mehkega neba (Vladisavljević, 
1981, str. 161) 
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4. Skupina: združuje redke oblike razcepov na drugih predelih obraza. 

Funkcionalne posebnosti otrok z razcepi, predvsem z razcepi v področju ustnice, 

čeljustnega grebena, trdega in mehkega neba so, da se morajo otroci šele po 

kirurški oskrbi naučiti pravilne rabe artikulatorjev, ki so se ob operaciji spremenili 

– spremeniti se morajo že naučeni artikulacijski motorični vzorci. Ob razcepu 

ustnice je ob nepopolnem ustničnem stiku možno iztekanje sline iz ust, problem 

pa lahko nastane tudi pri izgovorjavi glasov, ki jih tvorimo na tem mestu. Pri 

razcepih alveolarnega grebena pogosto pride do malokluzij in posledično 

artikulacijskih motenj zaradi manjkajočih zob v zobni vrsti (Hočevar, 2008).  

Težave z govorom imajo otroci z razcepi mehkega in trdega neba tudi po 

operaciji neba. Zaradi razcepa na nebu velofaringealne zapore praktično sploh 

niso imeli. Tako se morajo po operaciji in ob dobri gibljivosti mehkega neba 

pravilne VFZ šele naučiti. Lahko pa se zgodi, da kljub natančni kirurški oskrbi tudi 

po operaciji VFZ ni popolna (Hočevar, 2008).  

Otroci s shizo imajo včasih tudi slabšo kakovost Evstahijeve troblje ali pa zaradi 

razcepa nima pravega narastišča v mehkem nebu. Do zapore mehkega neba, pri 

kateri kirurg obe polovici mehkega neba natančno sešije skupaj, se tako troblja 

zelo težko odpira, slabša kakovost pa lahko zaradi slabše kakovosti mišice ostane 

tudi po operaciji. Disfunkcija Evstahijeve troblje povzroči ponavljajoče se akutno 

in izlivno vnetje srednjega ušesa. Zaradi ponavljajočih se akutnih vnetij se pri 

manjšem odstotku otrok razvije kronično vnetje srednjega ušesa. Ponavljajoča se 

akutna vnetja, izliv v bobnični votlini pri izlivnem (sekretornem) vnetju ter 

kronični otitis so povezani s prevodno naglušnostjo (Hočevar, 2008)    

V svetovni strokovni literaturi poročajo o naglušnosti pri 40 – 100 % otrok z 

razcepljenim nebom. Po podatkih raziskave v Sloveniji med 150 otroci s CP in CLP 

je bilo takih s težavami z ušesi ter prevodno naglušnostjo 58%. Pri 25% vseh 
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vključenih otrok je bila potrebna vstavitev timpanalnih cevk (Hočevar, Jarc, 

Koželj, 2006).  

Pri CLP je pogosto ukrivljen nosni pretin, običajno je porinjen na stran razcepa. 

Možno je tudi, da je pretin esasto ukrivljen, tako da prizadene prehodnost obeh 

nosnih votlin. Zaradi oteženega dihanja na nos ima otrok usta odprta in 

posledično že po prej omenjenem postopku lahko pride do malokluzije. Vzrok 

težkemu dihanju na nos pa je lahko tudi hipertrofični rinitis, ki nastane kot 

posledica dihanja na usta, pri katerem ni normalnega toka zraka skozi nos. V 

svetu poročajo o oteženem dihanju na nos pri 80% otrok s CLP, v naši raziskavi 

smo našli samo 31% takih otrok (Hočevar, Jarc, Koželj, 2006).  

Pogosto imajo otroci z razcepi po operacijah težave predvsem pri moteni izreki in 

resonanci. Motena izreka in povečana nosna komponenta (odprto nosljanje) sta 

glavni značilnosti govora pri otrocih z razcepi. Za pravilno izreko so namreč 

potrebne tri zapore: ustnična, jezična in grlna, ki omogočijo konstrikcije vzdolž 

vokalnega trakta in so potrebne pri oblikovanju različnih fonemov. 

Velofaringealna zapora povzroči distorzijo skoraj vseh glasov, saj s 

kompenzatorno konstrikcijo na drugih mestih poskuša otrok nadomestiti 

nepopolno velofaringealno zaporo (Hočevar, 2008).  

Najbolj so moteni zaporniki, priporniki in zlitniki. Te glasove otroci s shizo 

oblikujejo na drugačen način in na drugih artikulacijskih mestih, s tem pa se 

spremenijo njihove akustične značilnosti. Poleg motene VFZ negativno vplivajo 

na razvoj izreke pri otroku z razcepom še nepravilna okluzija zob, prisotnost 

morebitne oronazalne fistule (povezava med ustno in nosno votlino), nepravilna 

lega jezika in slaba čutilna zaznava v ustni votlini – za dotik in prostorska zaznava. 

Slaba motorična zaznava zmanjšuje kontrolo motoričnih gibov artikulatorjev, 

potrebnih pri točni izreki (Jarc, 2000).   
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Wardill je že leta 1933 grobo klasificiral osebe s shizami in posledično težavami z 

artikulacijo na tri skupine (Vladisavljević, 1981).  

- V prvo skupino spadajo osebe, ki  imajo pravilne artikulacijske gibe, 

ampak se pojavlja nazalizacija. Govor je običajno razumljiv, večinoma so 

konzonanti slabši in vokali nazalizirani. 

- V drugi skupini so osebe, pri katerih se pojavljajo omisije, substitucije in 

distorzije glasov, ki jih ne morejo izgovoriti, npr. (/t/namesto /k/). 

Nekatere konzonante izgovarjajo, vendar je njihova kvaliteta neustrezna. 

- V tretji skupini pa so osebe, ki izgovarjajo samo vokale, ampak so tudi ti 

nazalizirani. Govor je tako nerazumljiv.  

1.6.4  BOLEZNI ŽRELA 

Bolezni nosnega žrela (nazofarinksa, epifarinksa) vplivajo na prehodnost nosu za 

dihanje ter na prisotnost nosne resonance v govoru.  

Povečana žrelnica predvsem v starosti 2-3 let, ko limfatično tkivo žrelnice 

relativno hitreje raste kot otrokova lobanja, lahko povsem zapolni nosno žrelo in 

onemogoči dihanje na nos. Tak otrok ima stalno odprta usta, ponoči smrči, dobi 

tudi značilen obraz s šotorasto oblikovanimi odprtimi usti in spuščeno spodnjo 

čeljustjo – t.i. facies adenoidea. V njegovem govoru je slišati zaprto nosljanje. 

Velika žrelnica pritiska na ustje Evstahijevih trobelj v nosnem žrelu, zato se ob 

zehanju, požiranju troblji ne moreta odpreti. Podtlak, ki nastane zaradi tega v 

bobničnih votlinah, je lahko vzrok stalnemu izlivu v srednjem ušesu ali pa 

ponavljajočim akutnim vnetjem srednjega ušesa. Obe obliki vnetja povzročata 

prevodno naglušnost, ki vpliva tudi na pravilnost govora. Do večje rasti žrelnice 

lahko pride tudi zaradi pogostih okužb dihalnega trakta. Ob okužbi nabrekne 

limfatično tkivo, saj se v njem razmnožujejo bele krvničke limfociti, ki skrbijo za 

obrambo pred okužbami (Hočevar, 2008).  
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Otroci, ki dihajo skozi usta, so bolj dovzetni za bolezni žrela, saj dihajo hladen, 

neprečiščen zrak, kar na žrelni sluznici povzroči reflektorno vazokonstrukcijo. 

Zato se imunološka sposobnost zmanjša in mikrobom omogoči izzvati vnetne 

spremembe, privede do bolj pogostih vnetij žrela in limfatičnega tkiva v njem, ki 

se zaradi drže odprtih ust težje pozdravijo. Zaradi dihanja skozi usta se pojavljajo 

vnetja žrela, zaradi ponavljajočih vnetij se nebnici in žrelnica večajo in lahko celo 

povzročijo neprehodnost nosnega žrela. Tudi če nosna dihalna pot poprej ni bila 

povsem zaprta in je otrok zaradi razvade dihal skozi usta, jo možno povečana 

žrelnica in nebnici zaprejo in onemogočijo dihanje skozi nos (Jain, Sahni, 2002).  

Pri pogostih ponavljajočih se anginah (to je približno 4-6 x letno) se 

otorinolaringolog odloči za odstranitev nebnic. Posledic tonzilektomije na glas in 

govor največkrat ni, občasno pa se lahko pojavi spremenjena barva glasu. Če 

nastanejo po odstranitvi nebnic močne brazgotine v področju njihovih ležišč, 

potegnejo mehko nebo navzdol. To je lahko vzrok za nepopolno VFZ in odprto 

nosljanje. Bolnik poskuša VFZ zatesniti s približevanjem stranskih sten žrela 

(Hočevar, 2008).  

Včasih se angina nadaljuje v peritonzilarni absces. Tu so povzročitelji anaerobne 

klice. Gnoj se nabira za tonzilo, bolnik ima hude bolečine v žrelu. Potreben je 

prerez abscesa ter jemanje ustreznih antibiotikov. Pri ponavljajočem se 

peritonzilarnem abscesu je potrebna odstranitev nebnic (Hočevar, 2008).  

 

1.7 OBRAVNAVA OTROK Z ARTIKULACIJSKIMI MOTNJAMI 

Vsaka logopedska obravnava se začne s sproščenim pogovorom. Po prvem 

pogovoru lahko logoped opazi marsikaj, kar ne sega le na ozko področje 

artikulacije. Pozoren je predvsem na tempo govora, agramatično izražanje in 

disfonijo. Uvodnemu pogovoru sledi pregled ustne votline. Logoped je pozoren 
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na gibljivost jezika, ustnic in mehkega neba. Ob pregledu opazujemo celotno 

otrokovo vedenje in si oblikujemo sliko o njegovem govoru. Če nismo gotovi v 

posamezne ugotovitve, otroka in starše napotimo k foniatru, otorinolaringologu, 

avdiologu in psihologu (Globačnik 1999).  

Kadar obravnavamo artikulacijske motnje, ki izvirajo iz organsko anatomskih 

vzrokov, je potrebno najprej odstraniti vse organske vzroke, ki  vplivajo na pojav 

in vzdrževanje artikulacijske motnje. To pomeni ortodontsko zdravljenje, kirurško 

zdravljenje in zdravljenje z zdravili (npr. alergijski rinitis).  

Korekcija malformacij je ortodontska in logopedska. Ortodontska korekcija je v 

največ primerih nošenje zobnega aparata. Logopedska obravnava pa je 

sestavljena iz vaj avditivne percepcije (če je okrnjen fonematski sluh), in vaj 

govornih organov in korekcije dislalij. Priporočljivo je, da se logopedske 

obravnave v primeru dislalij začnejo že pred ortodontsko korekcijo. Nepravilni 

artikulacijski gibi nasprotujejo pritisku proteze in vračajo zobe nazaj v protruzijo. 

Logoped pa tako lahko tudi z vajami slednje prepreči. Tako vidimo, da je 

logopedska obravnava vzporedno z ortodontskimi korekcijami nujno potrebna ob 

dislalijah, saj protetična korekcija sama po sebi ne bo korigirala govorne napake 

(Vladisavljević, 1981). 
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2 CILJI  

Naši cilji so ugotoviti možne anatomske organske vzroke za artikulacijsko motnjo 

v srednje veliki skupini otrok pred vstopom v šolo. Poleg tega nas zanima tudi 

primerjava pogostosti posameznih anatomskih organskih vzrokov v skupini otrok 

z artikulacijskimi motnjami in v skupini otrok brez artikulacijskih motenj. 

2.1 DELOVNE HIPOTEZE  

Hipoteza 1: V populaciji v raziskavo vključenih otrok 5-letnikov v vrtcih se pri 20% 

ali manj pojavljajo artikulacijske motnje. 

Hipoteza 2: V populaciji v raziskavo vključenih otrok 5-letnikov, ki  imajo 

artikulacijske težave, je manj kot 1/3 otrok z organsko anatomsko pogojenimi 

vzroki za artikulacijske motnje.  

Hipoteza 3: Najpogostejši organski anatomski vzroki za artikulacijske motnje so: 

prekratka podjezična vez, malokluzija, motnje sluha, slabša prehodnost nosu, 

moteno delovanje velofaringealne zapore in različne vrste razcepov v področju 

obraza in ustne votline. 

Hipoteza 4: Pogosta vnetja ušes in pogosti nahodi v obdobju do 5. leta starosti 

lahko zaradi posledičnega dolgotrajno slabšega sluha vplivajo na motnje 

artikulacije. 

Hipoteza 5: Otroci z artikulacijskimi težavami so v zgodnji mladosti imeli 

pogosteje vnetja ušes ali nahod  v primerjavi z otroki brez artikulacijskih težav.  

Hipoteza 6: Govorno-jezikovna motnja v družini je pogostejša v skupini otrok z 

artikulacijskimi motnjami v primerjavi s skupino otrok brez artikulacijskih motenj. 
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Hipoteza 7: Otroci, katerih starši navajajo težave v nosečnosti ali ob porodu, 

imajo pogosteje artikulacijske težave kot otroci, pri katerih ni bilo težav v 

nosečnosti in ob porodu.  
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3 RAZISKOVALNA METODA 

3.1  VZOREC 

V raziskavo so vključeni otroci, ki so v šolskem letu 2011/2011 v logopedski 

obravnavi zaradi dislalij  oziroma obiskujejo vrtce na Gorenjskem. V prvo skupino  

so vključeni otroci 5-letniki, ki obiskujejo logopedsko ambulanto v zdravstvenem 

domu Kranj zaradi artikulacijskih motenj. V drugo skupino so vključeni otroci, ki 

obiskujejo vrtec v Železnikih, Žireh, Škofji Loki in Mengšu in dosegajo starost 5 

let.  

3.2 INŠTRUMENTARIJ 

Vprašalnik 

Za namen zbiranja podatkov smo sestavili vprašalnik o govornih navadah in 

morebitnih organskih vzrokih za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih. 

Vprašalnik je namenjen staršem otrok 5-letnikov (Priloga 1). 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu pridobimo splošne podatke o 

otroku (ime in priimek otroka, spol, rojstni datum otroka).  

V drugem delu pridobimo podatke o prisotnosti govorne motnje pri otroku ali v 

družini ter anamnestične podatke o morebitnih posebnostih v nosečnosti, 

posebnosti ob porodu in posebnosti v govorno jezikovnem okolju. V tem delu 

smo zastavili vprašanja odprtega tipa. 

V tretjem delu starši izpolnijo vprašanja zaprtega tipa oz. polzaprtega tipa, ki se 

vsa navezujejo na simptomatiko organskih vzrokov artikulacijskih težav.  

Logopedski pregled 

Pri logopedskem pregledu bomo za oceno otrokove artikulacije uporabili 

tripozicijski artikulacijski test (Globačnik, 1999)  in tako preverili težave na 
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področju artikulacije, ki so jih navajali starši. Ocenili bomo tudi sluh, ustnični stik, 

zaprtost ust, nebni lok, okluzijo, motoriko jezika, diadohokinezo artikulacijskih 

organov, dolžino podjezične vezi, gibljivost mehkega neba, velofaringealno 

zaporo, velikost tonzil, ukrivljenost nosnega pretina, zadebeljenost sluznice v 

nosu, položaj grla med fonacijo, napenjanje mišic na vratu med govorom, nosno 

resonanco. 

3.3  NAČIN IZVEDBE 

Vprašalnik so prejeli starši 100 otrok, ki v letu 2011/2012 obiskujejo vrtec v 

omenjenih štirih krajih. Vprašalniku je bil priložen dopis, v katerem staršem 

razložimo namen naše raziskave in jih prosimo za sodelovanje v njej. Po pregledu 

vprašalnikov smo v posebno skupino izločili tiste otroke, za katere bodo starši 

navedli, da so opazili artikulacijsko motnjo. Staršem smo predlagali logopedski 

pregled, da bi se ugotovilo dejansko stanje artikulacije in z njihovim dovoljenjem 

otroke logopedsko pregledali po opisanem protokolu. Tiste otroke, pri katerih 

smo odkrili artikulacijsko motnjo, smo priključili skupini otrok z že znano in 

obravnavano artikulacijsko motnjo. Logopedsko smo pregledali po istem 

protokolu tudi otroke, ki so že v logopedski obravnavi zaradi artikulacijskih 

motenj. Vprašalnik in dopis so tako prejeli tudi starši 45 otrok 5-letnikov, ki zaradi 

slabše artikulacije obiskujejo logopeda v Zdravstvenem domu Kranj.  

Skupino otrok z artikulacijskimi motnjami – preiskovano skupino (PS) torej 

sestavljajo otroci, ki so zaradi artikulacijske motnje že obravnavani v logopedski 

ambulanti, in otroci, pri katerih smo pri pregledu odkrili artikulacijsko motnjo in 

še niso v logopedski obravnavi. Kontrolno skupino sestavljajo vsi ostali otroci iz 

vrtcev, pri katerih starši v izpolnjenem vprašalniku niso navedli artikulacijske 

motnje (KS). 
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3.4  SPREMENLJIVKE 

Eksperimentalne spremenljivke, vključene v vprašalnik so: 

spol, prisotnost govorne jezikovne motnje v družini, predhodna logopedska 

obravnava, otrokovo razumevanje govora članov družine, otrokovo razumevanje 

govora neznanih oseb, razumljivost otrokovega govora za okolico, govorne 

težave pri otroku, posebnosti v nosečnosti, posebnosti ob porodu, posebnosti v 

govorno jezikovnem razvoju otroka, otrokove razvade, dihanje otroka skozi nos 

podnevi in ponoči, smrčanje, alergija, izcedek iz nosu, pogosta vnetja ušes, sluh, 

pogosti nahodi, ponavljajoče angine, pogosta vnetja žrela, gibljivost otrokovega 

jezika, kratka podjezična vez, diastema, prisotnost spodnjih sekalcev, težave z 

grizenjem, žvečenjem, požiranjem, zatekanje hrane na nos, morebitne 

nevrološke motnje pri otroku, motorična spretnost otroka, morebitni hitri govor 

otroka, zatikanje govora otroka. 

Eksperimentalne spremenljivke vključene v pregled otroka so:  

sluh, ustnični stik, zaprtost ust, nebni lok, okluzija, motorika jezika, 

diadohokineza artikulacijskih organov, dolžina podjezične vezi, gibljivost 

mehkega neba, velofaringealna zapora, velikost tonzil, ukrivljenost nosnega 

pretina, zadebeljenost sluznice v nosu, položaj grla med fonacijo, napenjanje 

mišic na vratu med govorom, nosna resonanca. 

3.5 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Za vsakega otroka, ki je obiskoval enega od vključenih vrtcev, oziroma ki je bil v 

logopedski obravnavi v ZD Kranj, je bila izpolnjena ena anketa. Logopedsko smo 

pregledali 50 otrok, pri katerih so starši v vprašalniku navedli artikulacijske 

težave. Tem smo dodali še atribute logopedskega pregleda otroka. V anketi smo 

opisno opisali posamezne atribute in jih nato vnesli v tabelo. Vrstice tabele 

predstavljajo posameznega otroka, medtem ko stolpci predstavljajo posamezne 
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atribute vprašalnika ali pregleda. Vrednosti za vnesene podatke so binarne (0= ni 

prisotna težava, 1= je prisotna težava). Podobno smo vrednotili tudi vprašanja 

odprtega tipa – za vsak možni odgovor poseben atribut z možnima odgovoroma 

0 in 1. Odprti tip vprašanja glede govornih težav smo v tabeli razdelili na več 

atributov in prav tako označili posamezne z 1 in 0. Atributi v sklopu tega 

vprašanja so: težave s sičniki, šumniki, likvidom, vibrantom, zlitniki in zaporniki. 

Če je imel otrok težave z izgovorom katerega od teh, smo to označili z 1. Glej 

Prilogo 2. 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Za potrjevanje ničelnih hipotez smo uporabili test χ2, ponekod smo uporabili tudi 

Yatesov popravek zaradi manjšega števila frekvenc. Pogostnost posameznih 

atributov med otroki, ki obiskujejo vrtec, smo prikazali s frekvenčno 

porazdelitvijo. Za primerjavo otrok z artikulacijskimi motnjami (artikulcijske 

težave) in brez artikulcijskih motenj (brez težav) smo prikazali frekvenčno 

porazdelitev v dveh vrsticah za vsak atribut  - za vsako skupino v svoji vrstici.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V vrtcih na Gorenjskem smo razdelili 100 vprašalnikov, od tega nam je 64 staršev 

vrnilo izpolnjene vprašalnike. Ugotovili smo, da ima 24 otrok v vrtcu težave na 

področju artikulacije. Logopedsko smo v vrtcu pregledali samo otroke, za katere 

so starši navajali težave na področju artikulacije. V okviru tega pregleda pa smo 

ugotovili, da je 26 staršev navajalo v vprašalniku težave na področju artikulacije, 

vendar jih preko tripozicijskega artikulacijskega testa in preko spontanega 

pogovora pri dveh otrocih ni bilo zaznati.  Izmed  24  otrok, ki imajo artikulacijske 

težave,  jih je 16 že obiskovalo ali obiskujejo logopeda, to je 67%. V zdravstvenem 

domu oz. logopedski ambulanti smo na enak način pregledali 28 otrok, ki so že v 

logopedski obravnavi zaradi artikulacijske motnje. V nadaljnji raziskavi smo tako v 

preiskovano skupino (otroci z artikulacijskimi motnjami) združili tiste otroke v 

vrtcu, ki imajo artikulacijske težave in otroke, ki so že v logopedski obravnavi 

zaradi artikulacijskih težav (N=40). V kontrolni skupini pa so tako otroci, katerih 

starši v vprašalniku niso navajali težav na področju artikulacije (N=52).   
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4.1 PRIKAZ POSAMEZNIH ATRIBUTOV MED SKUPINO OTROK 

V VRTCU IN ZDRAVSTVENEM DOMU 

 

Slika 9: Prikaz posameznih atributov v skupini otrok v vrtcih (N= 64). 
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4.2 PRIKAZ POSAMEZNIH ATRIBUTOV MED SKUPINO OTROK 

Z ARTIKULACIJSKIMI TEŽAVAMI IN BREZ ARTIKULACIJSKIH 

TEŽAV 

 

Slika 10: Primerjava skupine otrok z artikulacijskimi težavami (N= 52) v primerjavi s skupino otrok brez 
artikulacijskih težav (N= 40). 

Opomba: otroci brez artikulacijskih težav niso bili logopedsko pregledani. 
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4.3 PRIKAZ DELEŽA NAJPOGOSTEJŠIH ORGANSKIH 

ANATOMSKIH VZROKOV ZA ARTIKULACIJSKE MOTNJE 

Težava  

prekratka podjezična vez 6 

malokluzija 3 

motnje sluha 11 

slabša prehodnost nosu  0 

moteno delovanje 

velofaringealne zapore  

0 

različne vrste razcepov 1 

Skupno število anatomskih 

organskih vzrokov za 

artikulacijske težave 

21 

 

Tabela 1: Najpogostejši organski anatomski vzroki za artikulacijske motnje. 
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Slika 11: Prikaz deleža najpogostejših organskih anatomskih vzrokov za artikulacijske motnje. 

 

Na podlagi našega vzorca so se pojavili naslednji anatomski vzroki, ki bi bili lahko 

vzrok za artikulacijske težave otrok: prekratka podjezična vez, malokluzije, razcep 

in motnje sluha. Slabše prehodnosti nosu ali slabšega delovanja velofaringealne 

zapore v vzorcu nismo zasledili. V šestih primerih so se pojavljale kratke 

podjezične vezi, vendar je bil od teh le v enem primeru že izveden operativni 

poseg, ki vezi ni uspel podaljšati. V ostalih petih primerih se je pojavljala kratka 

podjezična vez, ki bi lahko bila vzrok nepravilni artikulaciji, saj je imelo vseh pet 

otrok artikulacijske težave. Pri teh otrocih se najpogosteje pojavlja rotacizem in 

sigmatizem.  

V največjem številu otrok bi bil lahko vzrok za slabšo artikulacijo slabši sluh v 

otroštvu, saj je kar 11 staršev otrok, ki imajo artikulacijske težave navajalo tudi 

težave s sluhom v otroštvu. V vzorcu se pojavlja tudi 1 otrok, ki ima trenutno 

slabši sluh od ostalih, to je hkrati tudi otrok z razcepom. Težave pa ima predvsem 

z  izgovorjavo zlitnikov. 10 otrok pa je po navedbah staršev imelo težave s sluhom 

v otroštvu zaradi vnetij ušes in okužb zgornjih dihal.  
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V vzorcu smo zasledili tudi 3 malokluzije, ki vplivajo na slabšo izreko. Od tega 

imata 2 otroka incizalni previs in posledično interdentalni sigmatizem. En otrok 

ima odprti griz in tudi  lateralni sigmatizem.  

Vsi našteti morebitni vzroki za nastanek artikulacijskih težav se pojavljajo pri 20 

otrocih, le pri enem otroku (otrok s shizo in težavami vnetij ušes) se pojavljata 

dva vzroka. 

Pri ostalih primerih (60%) otrok v skupini z artikulacijskimi težavami pri 

logopedskem pregledu nismo zaznali anatomskih organskih vzrokov za težave. 

Vzroki za te težave bi bili tako lahko drugje: nevrološki, psihološki ali vzroki 

okolja. 

  



Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih Lidija Križnar 

47 
 

4.4 VPLIV POGOSTEGA VNETJA UŠES IN NAHODOV NA SLABŠI 

SLUH V OTROŠTVU IN POSLEDIČNO NA ARTIKULACIJSKE 

MOTNJE. 

Kot zanimivost omenimo, da imajo 3 otroci od 4, ki so imeli pogosta vnetja ušes 

in nahod hkrati, tudi artikulacijske motnje. V 5. hipotezi trdimo podobno o 

vnetjih ušes ali nahodu. Ker želimo biti pri tej hipotezi bolj previdni zaradi 

manjšega frekvenčnega števila uporabimo Yatesov popravek, kjer pred 

kvadriranjem vsako razliko izmerjenih in pričakovanih frekvenc zmanjšamo po 

absolutni vrednosti za 0.5. 

Dejanska frekvenčna tabela vrednosti: 

Nahod in pogosto vnetje 

ušes 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE 

(odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 3 1 4 

NE 49 39 88 

Skupaj 52 40 92 

 

Sestavimo tabelo pričakovanih frekvenčnih vrednosti: 

Nahod in pogosto vnetje 

ušes 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 2,26 1,74 4 

NE 49,74 38,26 88 

Skupaj 52 40 92 
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Pomožna tabela za izračun χ2:  

Nahod in pogosto vnetje 

ušes 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 0,03 0,03  

NE 0,00 0,00  

Skupaj 0,03 0,03 0,06 

  

0.06 < 3.84 χ2(α=0.05, g=1).  Očitno vrednost χ2 statistično ni pomembna na ravni 

α=0.05. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. S tem smo ugotovili, da prisotnost 

pogostega vnetja ušes in nahoda ne vpliva na artikulacijske težave. 
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4.5 VPLIV POGOSTEGA VNETJA UŠES ALI NAHODOV NA SLABŠI 

SLUH V OTROŠTVU IN POSLEDIČNO NA ARTIKULACIJSKE 

MOTNJE. 

Naša hipoteza je, da so otroci z artikulacijskimi težavami v zgodnji mladosti imeli 

pogosteje vnetja ušes ali nahod  v primerjavi z otroki brez artikulacijskih težav. Za 

izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun testa χ2. Napišemo frekvenčno 

tabelo z empiričnimi frekvencami za primer pogostih vnetij ušesa in pogostega 

nahoda v mladosti: 

Dejanska frekvenčna tabela vrednosti: 

pogosta vnetja ušes ali nahod  DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA (vnetja ušes ali nahod) 19 13 32 

NE (vnetja ušes ali nahod) 33 27 60 

Skupaj 52 40 92 

 

Sestavimo tabelo pričakovanih frekvenčnih vrednosti: 

pogosta vnetja ušes ali nahod  DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE 

(odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA (vnetja ušes ali nahod) 18.09 13.91 32 

NE (vnetja ušes ali nahod) 33.91 26.09 60 

Skupaj 52 40 92 
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Imamo eno prostorsko stopnjo: g = (2-1)(2-1) = 1. Vsota χ2 = (19-18.09)2 /18.09 + 

(13-13.91)2 /13.91 + (33-33.91)2/33.91 + (27-26.09)2/ 26.09 = 0.16 < 3.84 

χ2(α=0.05, g=1). Očitno vrednost χ2 ni statistično pomembna, zato hipotezo o 

neodvisnosti obdržimo. Na podlagi naših rezultatov povezanosti med vnetji ušes 

in nahodom in kasnejšimi artikulacijskimi težavami ne moremo potrditi. 

  



Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih Lidija Križnar 

51 
 

4.6 VPLIV GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE V DRUŽINI NA 

GOVOR OTROK  

Dokazovanje te hipoteze se lotimo podobno, kakor smo se lotili dokazovanja 

hipoteze 5. Naša hipoteza se glasi: govorno-jezikovna motnja v družini je 

pogostejša v skupini otrok z artikulacijskimi motnjami v primerjavi s skupino 

otrok brez artikulacijskih motenj. 

Dejanska frekvenčna tabela vrednosti: 

težave v družini 
DA (prisotnost 

artikulacijske motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske motnje) 

Skupaj 

DA 6 0 6 

NE 46 40 86 

Skupaj 52 40 92 

 

Sestavimo tabelo pričakovanih frekvenčnih vrednosti: 

težave v družini 
DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske motnje) 

Skupaj 

DA 3.39 2.61 6 

NE 48.61 37.39 86 

Skupaj 52 40 92 

 

  



Lidija Križnar  Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih 

52 
 

Izračunane vrednosti za χ2 podajmo kar v tabeli: 

težave v družini 
DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske motnje) 

Skupaj 

DA 2.01 2.61 4.61 

NE 0.14 0.18 0.32 

Skupaj 2.15 2.79 4.94 

 

4.94 >= 3.84 χ2(α=0.05, g=1). Očitno je vrednost χ2 statistično pomembna na 

ravni α=0.05. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5-odstotnim tveganjem. 

Dokazali smo, da so govorno-jezikovna motnja v družini in artikulacijske težave 

otrok odvisni in tako potrdili našo hipotezo. 

  



Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj pri otrocih Lidija Križnar 

53 
 

 

4.7 VPLIV TEŽAV V NOSEČNOSTI IN OB PORODU NA 

ARTIKULACIJSKE TEŽAVE 

Naša hipoteza pravi: otroci, pri katerih je mati imela težave v nosečnosti ali ob 

porodu, imajo pogostejše artikulacijske motnje kot otroci, pri katerih ni bilo težav 

v nosečnosti in ob porodu.  

Dejanska frekvenčna tabela vrednosti: 

težave v nosečnosti 

in ob porodu 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 9 5 14 

NE 43 35 78 

Skupaj 52 40 92 

 

Sestavimo tabelo pričakovanih frekvenčnih vrednosti: 

težave v nosečnosti 

in ob porodu 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 7.91 6.09 14 

NE 44.09 33.91 78 

Skupaj 52 40 92 
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Izračunane vrednosti za χ2 podajmo kar v tabeli 

težave v 

nosečnosti in 

ob porodu 

DA (prisotnost 

artikulacijske 

motnje) 

NE (odsotnost 

artikulacijske 

motnje) 

Skupaj 

DA 0.15 0.19  

NE 0.03 0.04  

Skupaj 0.18 0.23 0.41 

 

0.41 <= 3.84 χ2(α=0.05, g=1). Očitno vrednost χ2 v tej hipotezi statistično ni 

pomembna niti na ravni α=0.05. Hipotezo neodvisnosti sprejmemo s 5-odstotnim 

tveganjem zmote. Dokazali smo, da otroci, pri katerih je mati imela težave v 

nosečnosti ali ob porodu, nimajo pogostejših artikulacijskih težav kot otroci, pri 

katerih ni bilo težav v nosečnosti in ob porodu. 
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4.8 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Hipoteza 1: V populaciji raziskave otrok 5-letnikov v vrtcih se pri 20% ali manj 

pojavljajo artikulacijske motnje. 

Od 64 otrok v vzorčni množici otrok iz vrtca je 24 takih, ki imajo artikulacijske 

motnje, kar pomeni 37.5% otrok. Hipoteza pravi, da se pojavljajo motnje pri 20%, 

kar pomeni, da te hipoteze na osnovi naših podatkov ne moremo potrditi.  

Predvidevamo, da je do večjega deleža otrok z artikulacijskimi težavami v naši 

raziskavi prišlo zaradi večjega  interesa oddajanja vprašalnikov tistih staršev, ki 

imajo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. To je po našem mnenju razlog, da 

smo dobili večji procent navajanja govornih težav kakor jih navaja Wirth. Druga 

možnost je seveda pogostejše pojavljanje artikulacijskih motenj v slovenskem 

prostoru, vendar bi bilo za tako trditev potrebno raziskavo razširiti na veliko večje 

število otrok po vsej Sloveniji. 

Hipotezo 1 se torej ovrže.  

Hipoteza 2: V populaciji raziskave otrok 5-letnikov, ki  imajo artikulacijske težave, 

je manj kot 1/3 otrok z organsko anatomsko pogojenimi vzroki za artikulacijske 

motnje.  

24 otrok iz vzorčne skupine v vrtcu in 28 otrok iz vzorca iz zdravstvenega doma 

ima artikulacijske motnje – skupaj je to 52 otrok. Od tega ima anatomsko 

pogojene vzroke za artikulacijske motnje 21 otrok, kar predstavlja 60% delež. 

Hipotezo 2 torej zavrnemo. 

Hipoteza 3: Najpogostejši organski anatomski vzroki za artikulacijske motnje so: 

prekratka podjezična vez, malokluzija, motnje sluha, slabša prehodnost nosu, 

moteno delovanje velofaringealne zapore in različne vrste razcepov v področju 

obraza in ustne votline. 
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V našem vzorcu otrok z artikulacijskimi težavami so se pojavili naslednji 

anatomski vzroki: prekratka podjezična vez, malokluzija, motnje sluha in razcep 

neba, medtem ko se slabša prehodnost nosu in moteno delovanje 

velofaringealne zapore nista pojavila. Glej Sliko 9 in Tabelo 1. 

Hipoteza 3 se torej lahko le delno sprejme, saj pri otrocih z artikulacijskimi 

motnjami  nismo našli naslednjih možnih organskih vzrokov: slabša prehodnost 

nosu in moteno delovanje velofaringealne zapore.  

Hipoteza 4:  Pogosta vnetja ušes in pogosti nahodi v obdobju do 5. leta starosti 

lahko zaradi dolgotrajno slabšega sluha vplivajo na motnje artikulacije. 

V našem celotnem vzorcu otrok smo zasledili 4 otroke, pri katerih so se v 

otroštvu pojavljala pogosta vnetja ušes in prav tako pogosti nahodi. Pri 3 od teh 

so se pojavile tudi artikulacijske težave. Izračunali smo χ2 z Yatesovim popravkom 

in hipotezo ovrgli. 

Hipotezo 4 torej ovržemo. 

Hipoteza 5:  Otroci z artikulacijskimi težavami so v zgodnji mladosti imeli 

pogosteje vnetja ušes ali nahod  v primerjavi z otroki brez artikulacijskih težav.  

V našem celotnem vzorcu otrok 5-letnikov je med 92 oddanimi vprašalniki 32 

staršev navedlo, da so imeli njihovi otroci v preteklosti nahode ali vnetja ušes, 19 

od teh pa je navedlo, da se pri njihovih otrocih pojavljajo artikulacijske motnje. 

Naš izračun je pokazal, da χ2 ni statistično pomemben, zato hipotezo o 

neodvisnosti vnetij ušes in nahoda ter artikulacijskih motenj obdržimo. Na 

podlagi naših rezultatov o povezanosti vnetjih ušes ali nahoda z kasnejšimi 

artikulacijskimi težavah ne moremo ničesar trditi. Natančnejša analiza bi bila 

možna, če bi imeli točne podatke o stanju sluha (avdiogram) v času otrokovih 

bolezni ušes ali nahoda in točne podatke o trajanju teh bolezni. Žal teh podatkov 

v naši raziskavi nismo imeli na voljo.  
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Hipotezo 5 torej zavržemo. 

Hipoteza 6: Govorno-jezikovna motnja v družini je pogostejša v skupini otrok z 

artikulacijskimi motnjami v primerjavi s skupino otrok brez artikulacijskih motenj. 

V našem celotnem vzorcu, ki obsega 92 otrok, je le 6 staršev navedlo, da se v 

družini pojavljajo govorno-jezikovne motnje. Vsi otroci, katerih starši navajajo 

govorne-jezikovne motnje pri katerem od družinskih članov, imajo artikulacijske 

motnje. Hipotezo smo na podlagi χ2  izračuna potrdili.  

Hipotezo 6 torej lahko sprejmemo. 

Hipoteza 7: Otroci, katerih mati je imela težave v nosečnosti ali ob porodu, imajo 

pogosteje artikulacijske težave kot otroci, pri katerih ni bilo težav v nosečnosti in 

ob porodu. 

V našem vzorcu je 14 staršev otrok navedlo, da so imeli težave v nosečnosti ali ob 

porodu, 9 od teh otrok pa je navedlo tudi motnje artikulacije. Vrednost χ2 v tej 

hipotezi statistično ni pomembna niti na ravni α=0.05. Hipotezo neodvisnosti 

sprejmemo s 5-odstotnim tveganjem zmote.  

Hipotezo 7 se ovrže.  
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5 SKLEP 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti možne anatomske organske vzroke za 

artikulacijsko motnjo in primerjati pogostosti posameznih anatomskih organskih 

vzrokov v skupini otrok z artikulacijskimi motnjami in v skupini otrok brez 

artikulacijskih motenj. 

Znani možni vzroki za artikulacijske motnje po Globačnikovi so: vzroki okolja, 

organski vzroki, ki se delijo na anatomske in nevrološke vzroke, psihološki in 

dedni vzroki. Nismo našli podatkov o raziskavah v Sloveniji o pogostosti 

posameznih etioloških vzrokov za nastanek motenj, zato smo želeli opredeliti 

pogostost vzrokov organske anatomske narave v srednje velikem vzorcu 5-letnih 

otrok. 

Tako smo na podlagi oddanih vprašalnikov v vrtcih ugotovili, da so kar pri 37,5% 

oddanih izpolnjenih vprašalnikov otrok 5-letnikov starši navajali artikulacijske 

težave. V literaturi je namreč ta delež manjši in sicer 20% ali manj za to starost. 

Predvidevamo, da je prišlo do večjega deleža otrok s težavami artikulacije v naši 

raziskavi zaradi večjega interesa po oddajanju vprašalnikov tistih staršev, ki so 

zaznali težave in potrebo po logopedskem pregledu svojih otrok. Vprašalnike 

namreč niso vrnili vsi starši, temveč le 64% staršev otrok v vrtcih. 

Da bi bil cilj čimbolj eksperimentalno realiziran, smo združili otroke, ki so bili že v 

logopedski obravnavi zaradi artikulacijskih motenj in tiste, pri katerih smo 

artikulacijsko motnjo odkrili pri pregledu v okviru raziskave v preiskovano 

skupino. Skupina je obsegala 52 otrok, medtem ko je bilo v kontrolni skupini 40 

otrok brez artikulacijskih težav. V preiskovalni skupini smo pri logopedskem 

pregledu ugotovili, da se pri 21 otrocih pojavljajo možni anatomski organski 

vzroki za moteno artikulacijo, torej v 60%. Izmed teh je največje število tistih, ki 

so navajali težave s sluhom v otroštvu, naslednji možni vzroki pa so tudi kratka 
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podjezična vez, malokluzije in en primer razcepa neba. Slabše prehodnosti nosu 

in slabšega delovanja velofaringealne zapore pa v našem vzorcu nismo zasledili.  

V nadaljnji raziskavi smo tako primerjali preiskovano in kontrolno skupino 

predvsem na področju vplivanja slabšega sluha na artikulacijo, saj pogosta vnetja 

ušes in pogosti nahodi v obdobju do 5. leta starosti lahko zaradi dolgotrajno 

slabšega sluha vplivajo na pravilni razvoj artikulacije. Odkrili smo, da so 4 starši 

otrok navajali, da so imeli njihovi otroci tako pogosta vnetja ušes, kakor tudi 

pogoste nahode, trije od teh pa so imeli težave na artikulacijskem področju. Tako 

smo to našo hipotezo na podlagi tega sicer precej majhnega števila ovrgli, po 

drugi strani pa je 32 staršev navajalo, da so se v otroštvu njihovih 5-letnikov 

pojavljala pogosta vnetja ušes ALI nahodi. Tudi v tem primeru nismo dokazali 

povezave s kasnejšo slabšo artikulacijo. Torej nismo uspeli dokazati, da pogosta 

vnetja ušes ali pogosti nahodi oziroma oba dejavnika skupaj vplivata na slabšo 

artikulacijo. Zavedamo se, da je naš vzorec zelo majhen, saj pogosta vnetja ušes v 

času zgodnjega razvoja artikulacije po mnenju mnogih avtorjev iz obstoječe 

literature zaradi sprejemljajočega slabšega sluha lahko negatvino vplivajo na 

pridobitev pravilnih motoričnih artikulacijskih vzorcev. 

Prav tako smo na podlagi našega vzorca potrdili, da je lahko vzrok za slabšo 

artikulacijo tudi govorno-jezikovna motnja v družini, saj smo dokazali, da je 

pogostejša v skupini otrok z artikulacijskimi motnjami v primerjavi s skupino 

otrok brez artikulacijskih motenj. V tem primeru bi tako lahko na artikulacijsko 

motnjo vplivali genetski, kakor tudi epigenetski faktorji, ki izhajajo iz družine 

otroka. Nismo pa dokazali, da naj bi imeli otroci, katerih mati je navajala težave v 

nosečnosti ali ob porod, pogosteje artikulacijske težave kot otroci, pri katerih ni 

bilo težav v nosečnosti in ob porodu, kar ponovno potrjuje našo hipotezo, da so 

genetski dejavniki zelo pomembni pri razvoju pravilne artikulacije. 

Naša raziskava je tako temeljila na srednje velikem vzorcu otrok 5-letnikov. 

Osredotočili smo se predvsem na anatomske organske vzroke za dislalije. 
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Zanimivo bi bilo iz naše raziskave izpeljati še podrobnejšo raziskavo nevroloških 

faktorjev ali psiholoških faktorjev, ki vplivajo na motnje artikulacije pri isti skupini 

otrok. Na ta način bi dobili jasnejšo sliko o dejanskih vzrokih za nastanek 

artikulacijskih motenj. 
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7  PRILOGE 

Priloga 1: vprašalnik za starše 

PRIIMEK IN IME otroka: 

SPOL otroka: 

ROJSTNI DATUM otroka: 

Pri spodnjih trditvah obkrožite ustrezne trditve: 

Prisotnost govorne jezikovne motnje v družini:     DA     NE 

Predhodne logopedske obravnave pri otroku:    da   ne 

Kako otrok razume govor drugih  članov družine:     razume    slabo razume    ne razume 

                                                              neznanih oseb:          razume    slabo razume    ne 

razume 

Ali je otrokov govor za okolico razumljiv za člane družine:  razumljiv     slabo razumljiv    

nerazumljiv 

                                                                           za druge:  razumljiv     slabo razumljiv      

nerazumljiv 

Ali pri otroku opažate govorne težave:            DA    NE 

Če da, katere (opišite): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Posebnosti v 

nosečnosti:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Posebnosti ob porodu: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Posebnosti v govorno jezikovnem razvoju: 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Otrokove razvade:      ni razvade   duda    steklenička   sesanje prsta    grizenje nohtov    

drugo: 

Dihanje skozi nos podnevi:     da      ne      občasno 

Dihanje skozi nos ponoči:      da       ne       občasno 

Smrčanje:           da        ne      občasno 

Alergija:           da, na……………………………    ne 

Izcedek iz nosu:       da, stalno     ne     občasno 

Pogosta vnetja ušes:     da    ne  

Sluh:    normalen     občasno slabši       slabši 

Pogosti nahodi:    da        ne      občasno 

Ponavljajoče angine:   da        ne        občasno 

Pogosta vnetja žrela:    da       ne       občasno 

Ali vaš otrok lahko dvigne jezik do zgornjih zob?   da    ne 

Ali ima vaš otrok kratko podjezično vez?          da     ne 

Ali ima vaš otrok sprednja sekalca močno razmaknjena, da je velik presledek med 

njima?     da     ne 

Ali je vaš otrok že dalj časa brez sprednjih sekalcev?    da    ne 

Ali ima vaš otrok težave z grizenjem, žvečenjem, požiranjem?     ne     

da,………………………………. 

Ali morate otroku še vedno pretlačiti ali miksati hrano?            da       ne 

Ali vašemu otroku kdaj hrana ali pijača zateka na nos?     da       ne 

Ima vaš otrok kakšno nevrološko motnjo, bolezen?     Ne        

da,……………………………………………. 

Kako motorično spreten, hiter je vaš otrok?   podobno kot vrstniki    zelo spreten in 

hiter      neroden 
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Ali hoče vaš otrok izrazito hitro govoriti?    da      ne 

Se vašemu otroku kdaj zatika pri govoru?      da     ne 

 

 

LEPA HVALA ZA SODELOVANJE! 

Priloga 2: spremno besedilo vprašalnika 

Spoštovani starši,  

Sem študentka logopedije in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Etiološki vzroki za 

nastanek artikulacijskih motenj. Motnje izreke se pojavljajo z začetkom govora pri skoraj 

vseh otrocih, vendar ponavadi do 5. leta izzvenijo. Tisti otroci, ki še vedno imajo 

artikulacijske motnje (napačno izgovarjajo posamezne glasove) tudi pri 5 letih, 

potrebujejo pomoč logopeda, da popravijo motnjo do vstopa v šolo.  

Pod vodstvom mentorice prof. dr. Irene Hočevar Boltežar, dr. med  bi želela ugotoviti, v 

kakšnem številu se pojavljajo govorne motnje pri 5-letnikih in kakšni so vzroki zanje. Če 

bi posumili, da je vzrok napačni izreki bolezen ali organska sprememba v artikulacijskem 

aparatu, bi otroku pomagali do nadaljnje diagnostične obravnave in ustreznega 

zdravljenja. 

Če nam boste v vprašalniku napisali, da govor vašega otroka ni v redu in če še ni v 

logopedski obravnavi, ga bomo povabili na kratek logopedski pregled. Pri pregledu bomo 

natančno ocenili otrokov govor in v primeru govorne motnje svetovali glede nadaljnje 

obravnave.   

Pripravila sem vprašalnik, za katerega prosim, da ga izpolnite in vrnete vzgojiteljici 

vašega otroka. Na podlagi oddanega vprašalnika bom nekatere od otrok povabila na 

logopedski pregled, vas pa  o tem seveda predhodno obvestila.  

Prosim Vas, da s svojim podpisom potrdite, da se strinjate, da vašega otroka vključimo v 

raziskavo.  

Ime in priimek otroka:________________________ 

Podpis staršev:  __________________________  

Rezultati v diplomski nalogi ne bodo vsebovali vaših osebnih podatkov, saj bom z njimi 

ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
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V kolikor imate v zvezi s pregledom vašega otroka ali vprašalnika kakršnokoli vprašanje, 

se lahko obrnete name preko elektronske pošte: lidija.kriznar@gmail.com ali na telefon 

041/944-281. 

 

V Mengšu, dne 29.11.2011 

S spoštovanjem,  

Lidija Križnar 

Priloga 3: postopek logopedskega pregleda 

PREGLED OTROKA: 

SLUH:  

šepet na 6 m:    da    ne (koliko metrov)………………. 

USTNIČNI STIK: možen     kratka ustnica, vendar možen      ni možen 

ZAPRTA USTA: ima      nima       nima, infekt 

NEBO: visok  lok     nizek lok 

ZOBJE: 

Spodnji sekalci:   bp     jih ni 

Zgornji sekalci: večji razmak med zobmi (diastema):  da   ne 

Incizalni previs:   ni   je 

Odprti griz:   je    ni 

 

JEZIK: motorika:  bp     slabša 

Diadohokineza(PA-TA-KA): bp    slabše  (koliko)…………….. 

Odtisi zob na jeziku:   da   ne 

PODJEZIČNA VEZ:  bp    krajša, ne ovira    krajša, ovira 
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ŽRELO:  

MEHKO NEBO: dobro gibljivo        slabo gibljivo po eni strani L –D    v celoti slabo gibljivo 

VFZ:    popolna       ni popolna 

TONZILI:     med loki    izven lokov     se stikata 

NOS:  

pretin :    bp     ukrivljen 

Sluznica v nosu: bp    zadebeljena 

GRLO: položaj med fonacijo:  vleče gor   vleče dol     ni velikih premikov pri govoru v 

srednji govorni legi 

VRAT: napenjanje mišic:   ne   da 

NOSNA RESONANCA:   odprta   zaprta  normalna 

 


