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Апстракт 

Предмет овог истраживања је спознавање ставова наставника и родитеља о дјеци са 

муцањем који похађају основну школу на територији Републике Српске. Циљ истраживања 

је. Циљ овог истраживања је анализом и статистичком обрадом добијених података 

приближити  ставове наставника и родитеља према дјеци са муцањем, рашчланити 

позитивне и негативне ставове, објаснити разлоге негативних ставова, и утврдити домене 

подршке сваке индивидуе укључене у истраживање. Такође, циљ истраживања је утврдити 

упознатост наставника и родитеља са муцањем, упознати се са општим и специфичним 

ставовима наставника и родитеља према дјетету са муцањем, упознати се са начинима и 

потенцијалним компензаторним механизмима у конверзацији са дјететом са муцањем, 

утврдити да ли, и у којој мјери, родитељи и наставници ''стају у одбрану'' дјетета са 

муцањем, утврдити да ли, и у којој мјери, родитељи и наставници примјећују негативне 

емоције код дјетета, изазване скретањем пажње на говор, утврдити да ли родитељи и 

наставници сматрају дијете са муцањем недовољно интелигентно, утврдити у којој мјери је 

наставницима муцање повод за давање ниже оцјене на усменом одговору и утврдити у којој 

мјери родитељи мисле да је муцање узрок ниже оцјене на усменом одговору. У 

истраживању је учествовало 108 наставника из редовних основних школа на територији 

Републике Српске, и 8 родитеља. Анкетирање је спровођено онлајн. Главна хипотеза 

истраживања је била да су ставови према дјеци са муцањем најчешће негативни. Иако је 

хипотеза оборена, у приказу резултата ћемо видјети да ипак постоје мишљења да је дијете 

са муцањем мање интелигентно него дијете флуентног говора и да не треба да похађа 

редовну школу, да ће дијете са муцањем бити искључено из јавних наступа, као и да ће му 

оцјена из усменог одговора бити снижена усљед муцања. 

 

 

Кључне ријечи: муцање, дјеца са муцањем, муцање у школском узрасту, ставови према 

муцању 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The subject of this research is to find out the attitudes of teachers and parents towards children 

with stuttering who attend regular elementary schools in the teritory of the Republic of Srpska. 

The goal of this research is to analyze and statistically process the obtained data to approximate 

the attitudes of teachers and parents towards children with stuttering, to break down positive and 

negative attitudes, to explain the reasons for negative attitudes, and to determine domains of 

support of each individual involved in the research. Also, the goal is to determine familiarity of 

teachers and parents with stuttering itself, to learn about the general and specific attitudes toward 

a child with stuttering, to learn about the ways and potential compensatory mechanisms in 

conversation with a child with stuttering, to determine whether, and in which measure, parents and 

teachers ‘’stand in defense’’ of a child with stuttering, to determine wether, and in which extent, 

parents and teachers notice negative emotions of a child caused by drawing attention to speech, to 

determine whether parents and teachers consider a child with stuttering less inteligent than his 

fluent peers, to determine to what extent teachers think stuttering is the reason for lower grade 

during the answer, and to determine to what extent parents think that stuttering is the cause of the 

lower grade during the answer. In this research participated 108 teachers from regular elementary 

schools of the teritory of Republic of Srpska and 8 parents. The survey was conducted online. The 

main research hypothesis was that attitudes towards children with stuttering are mainly negative. 

Although the hypothesis was disproved, in the presentation of the results is visible that there are 

still opinions that a child with stuttering is less inteligent than his fluent peer and that it should not 

attend regular school. Also is visible that a child with stuttering will be excluded from public 

performances, and that its grade during the answer will be lowered due to stuttering. 

 

 

Key words: stuttering, children with stuttering, stuttering at school age, attitudes towards 

stuttering 
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ТЕОРИЈСКИ ДИО 

УВОД 

Имајући у виду да је говор савршено функционисање социолошких, психолошких и 

биолошких фактора који међусобно синхронизовано дјелују, било каква дисфункција ових 

фактора доводи до патолошког стања (Доброта, 2011). Сматра се да је муцање најпознатији, 

али не и најучесталији говорни поремећај. Често се описује као застајкивање, замуцкивање 

и прескакање (Gutzmann, 1910, према Доброта, 2011). Дефиниција муцања се првенствено 

поставља описивањем видиљивих и чујних знакова манифестације говора. Према 

дефиницији Свјетске здравствене организације, говор код особа са муцањем карактерише 

често понављање или продужавање слогова или ријечи, или паузе које прекидају 

ритмичност говора. Може бити класификовано као поремећај само ако му је озбиљност 

таква да видљиво прекида говорни ток (СЗО, 1994). Клиничка слика муцања је 

препознатљива, јер су упадљиво присутни чујни, видљиви и невидљиви знаци (Доброта, 

2011). Симптоми муцања се испољавају у виду понављања дијелова ријечи и реченица, 

продужавања гласова, застоја у говору, неадекватних пауза, убацивања различитих гласова 

и поштапалица, дужег трајања говорног исказа. Јављају се и страх непосредно прије говора 

и говорних ситуација, тикови, неадекватне физиолошке реакције, емоционална 

нестабилност, смањена концентрација, те избјегавање визуелног контакта са саговорником 

(Голубовић, 1997). Примијећено је да дјеца са муцањем испољавају негативне ставове 

према учествовању у школским активностима, самим тим имају мање интеракције са 

вршњацима флуентног говора. Овакав став доприноси смањењу воље за учењем и 

снижавањем њихових академских вјештина (Sari, Gokdag, 2017). Такође, дјеца са муцањем 

имају нижи ниво психосоцијалног развоја и ниже самопоуздање, што утиче на њихов 

свакодневни живот, а њихов страх од муцања појачава анксиозност а самим тим и муцање. 

Све ово утиче на појаву потешкоћа у овладавању школским градивом и нижа постигнућа у 

школи (Evangelos, Marioeleni, Charalampos, 2014).  

Муцање утиче на многе, скоро све, нивое постојања јединке – лични, породични, 

друштвени, професионални и емотивни. Муцању је важно приступити са свих становишта 

чији је ниво под утицајем, да би се особи која муца обезбиједила једна комплетна 

интеграција, а проблему се приступило мултидисциплинарно. Иако муцање није 

најучесталији говорни поремећај, засигурно јесте најупадљивији, како за особу са муцањем, 

тако и за саговорника и средину. Упркос напредовању науке, смањењу стигме и 

демаргиналиазције, особе са муцањем су још увијек често изложене подсмијеху околине, а 
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у крајњим случајевима и немогућношћу запошљавања на радним мјестима која захтијевају 

непосредан вербални контакт. Неријетко су, поготово у школском периоду,  називане 

погрдним именима, етикетиране као недовољно интелигентне и способне, што доводи до 

повлачења и изолације.        

Питања, на која би аутор овог рада желио да добије одговоре, се највише односе на општу 

упознатост наставника и родитеља са појмом и манифестацијом муцања, какви су ставови 

наставника према ученицима са муцањем, да ли наставници и родитељи примјећују 

негативне емоције повезане са муцањем, и најважније – да ли се дијете са мцуањем сматра 

мање интелигентним у односу на дијете флуентног говора, и да ли је муцање разлог за нижу 

оцјену на усменом одговору. 

У истраживању је учествовало 108 наставника из 23 града и општине на територији 

Републике Српске. Нажалост, недовољан број родитеља се одазвао анкетирању (8). Иако ће 

резултати бити представљени у раду, узорак се не сматра репрезентативним, те добијени 

резултати не осликавају ситуацију у општој популацији. Ради боље прегледности и анализе 

добијених података, резултати ће у овом раду бити графички приказани. Поред наведеног, 

у овом раду ће бити описан и сам феномен муцања – дефиниције, учесталост, типови, 

клиничка слика и теорије о настанку муцања. Представићемо и истраживања рађена у 

Европи, Америци и Африци на исту или сличну тему, и компаративном анализом покушати 

пронаћи заједнички одговор на горенаведена питања. 
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1. Дефиниције 

 1. 1. Дефиницијe флуентности и дисфлуентности 

Најједноставније речено, флуентност је термин који означава ток. Седамдесетих година 

Перкинс (1971) покушава да објасни флуентан говор, и на основу посматрања наводи да 

флуентан говор има пет димензија: редослијед, трајање, брзина, ритам и течност (Perkins, 

1971, према Доброта, 2011). Галић-Јушић (2021) наводи да говорна флуентност 

подразумијева синхронизовану мишићну активност у стапању гласова и слогова ријечи, 

низање ријечи у реченицу примјереном брзином, у уједначеном ритму – без понављања, 

продужавања и уметања, те без застоја који би реметили сраз језичког плана и моторичке 

изведбе. Уз говорну флуентност, Шапиро (2011) описује и језичку флуентност, која се 

односи на: 1. семантичку флуентност (способност кориштења великог броја ријечи уз 

посједовање свих типова лексичких веза између њих, брз приступ значењу ријечи у 

менталном лексикону); 2. синтаксичку флуентност (способност конструисања свих врста 

сложених реченица); 3. прагматску флуентност (способност употребе језика на примјерен 

начин с обзиром на сврху и намјере саговорника, измјену тема и улога у комуникацији), и 

4. фонолошку флуентност, односно свијест и знање о продукованим гласовима, како 

гласови обликују исправне ријечи и реченице са значењем (Shapiro, 2011, према Галић-

Јушић, 2021). 

Дисфлуентност говора подразумијева изговор у којем је упадљиво поремећен ритам и темпо 

говора, као једна од основних супрасегментних структура говора (Доброта, 2011). 

Дисфлуентан говор може да се јави и код дјеце и код одраслих, а многа патолошка стања, 

као заједнички симптом, имају управо дисфлуентност (Доброта, 2011). 

 1. 2. Дефиниције муцања 

Многи аутори, како страни тако и домаћи, су дали свој допринос у дефинисању муцања. 

Дефиниције муцања од половине 20. вијека најчешће постављају логопеди и психолози, у 

поређењу са почетком истог вијека, када су дефиниције претежно давали психијатри 

(Галић-Јушић, 2021). Једну од најзначајнијих и најопширнијих дефиниција муцања, према 

којој су предложене многе наредне дефиниције, је поставио Марсел Вингејт шездесетих 

година 20. вијека. Вингејт у својој дефиницији објашњава: ,,Муцање чине прекиди течног 

вербалног исказа, који су обиљежени невољним, чујним или нечујним понављањима и 

продужавањима у исказу чак и кратких говорних дијелова посебно – гласова, слогова и 

једносложних ријечи. Ти прекиди се обично појављују често, упадљиви су, и не могу се 

лако контролисати. Понекад су прекиди праћени додатним активностима укљученим у 



14 
 

говорни апарат, повезаним или неповезаним са дијеловима тијела или стереотипним 

говорним изразима. Те активности изгледају као потреба да се говор некако савлада. Такође 

су присутни и знакови о постојању емоционалних стања, у распону од опште 

преплављености узбуђењем или напетошћу, до специфичнијих емоција негативне 

валенције, као што су страх, осрамоћеност, раздражљивости и друге. Непосредни извор 

муцања је својеврсна некоординисаност у периферном говорном механизму. Крајњи узрок 

је тренутно непознат, и може бити и сложен и удружен са другим поремећајима'' (Wingate, 

1964). Сматра се да је Перкинс први аутор који је у дефинисању муцања истакнуо 

субјективни критеријум у процјени муцања, те је објаснио да се муцање одређује 

унутрашњим фактором губитка контроле у способности вољног управљања говором 

(Perkins, 1990, према Yaruss & Quezal, 2006). Харисон (2011) објашњава комплексност 

муцања кроз хексагон истичући систем комплетне личности у интеракцији која садржи 

физиолошке одговоре, намјере, перцепцију, емоције, говор и вјеровања, те вјерује да је 

свака тачка повезана са осталим. Особа са муцањем у сваком тренутку комуникационог 

процеса активира међуоднос свих елемената хексагона (Harrison, 2011).  Према Брајовићу, 

муцање је функционални поремећај говора који се манифестује свјесним, али ненамјерним 

испрекиданим, дисхармоничним и дисритмичним таласањем звука разних фреквенција и 

интензитета. Одражава реверзибилни поремећај психофизиолошког јединственог људског 

бића (Брајовић, 1980, према Доброта 2011). Муцање могу пратити многе негативне 

промјене, као што су страх од говора и говорних ситуација, тикови (од благих до 

генерализованих), неадекватне физиолошке реакције, емоционална нестабилност и сметње 

концентрације (Доброта, 2011). Хватцева (1959, према Доброта, 2011) муцање дефинише 

као говорни поремећај који се испољава у испрекиданости и неправилности говорног 

процеса усљед грчева органа за артикулацију, фонацију и респирацију. При овом 

недостатку нарушена је течност говора, односно његов ритам и темпо. Џонсон тврди да је 

муцање ништа друго него напор да се муцање избјегне (Johnson, 1967, према Доброта, 

2011). Даље наводи да овај проблем проистиче искључиво из погрешне дијагнозе родитеља 

који обично оклијевање у говору код дјеце дефинишу као муцање. Шиен је муцање описао 

као ’’ледени бријег’’ са само малим дијелом изнад воде, и већим дијелом испод воде 

(Sheehan, 1970, према Доброта, 2011). Сматрао је да логопеди лијече само онај дио ’’изнад 

воде’’, игноришући наслаге емотивног бремена који се налази ’’испод воде’’.  

Галић-Јушић (2021) сумира да је у постављању дефиниције муцања најважније разумјети 

разлику између флуентног и дисфлуентног говора, сврстати дисфлуентност својствену 

муцању у категорију која је различита од оне у којој су физиолошке дисфлуентности, и 



15 
 

разумјети да муцање не чини само моменат муцања, већ и субјективна процјена коју има 

саговорник – слушалац, или субјективна процјена коју има говорник како слушалац самог 

себе. 
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2. Епидемиологија муцања  

 2. 1. Инциденција 

Галић-Јушић (2021) описује три најважнија лонгитудинална истраживања инциденције 

муцања. Прво лонгитудинално истраживање су спороводили Ендруз и Харис (Andrews & 

Harris, 1964, према Галић-Јушић, 2021). У овом истраживању су праћене 1142 породице 

дјеце рођене између маја и јуна 1947. године. Постављање дијагнозе муцања се проводило 

детаљним клиничким интервјуима. Група дјеце која нису муцала су била контролна група. 

Истраживање је завршено 1962. године, до краја 15. године испитаника. По завршетку 

истраживања, узорак је садржао 750 дјеце (постотак осипања 33,2%). Код 43 дјеце је 

дијагностиковано муцање. Са 5 година, муцало их је 30 (3,5% инциденције), а са 16 година 

муцало их је 9 (6,6% инциденције). Код 18 дјеце (42%) је око 6. године дошло до спонтаног 

опоравка. Хаувел (Howell, 2011) објашњава да би се ови подаци могли тумачити као 

цјеложивотна инциденција од 1%, те наводи да након тинејџерског узраста инциденција 

остаје релативно стабилна. 

Друго истраживање је спровео Менсон (Månsson, 2000), у којем је учествовао 1021 

трогодишњак, рођени у раздобљу од 1991. до 1992. године. На почетку истраживања, муцао 

је 51 (4,99%) трогодишњак. Током 1995, 1996. и 1999. године, још код двоје дјеце се 

појавило муцање, што је инциденцију повисило на 5,19%. Од дјеце са муцањем, било је 33 

дјечака и 20 дјевојчица (омјер 1,65:1, од укупног омјера 1,07:1). Двије године након прве 

процјене (календарски узраст дјеце 5 година), поновљена је процјена, и добијени су сљедећи 

резултати: 15 дјеце (28,4%) је наставило муцати, док је 36 (71,4%), према процјени стручног 

тима, имало течан говор. За 12 од 15 (8 дјечака и 4 дјевојчице) дјеце су добијени и додатни 

подаци – узраст у којем се муцање појавило је био између 24. и 42. мјесеца, 42% родитеља 

је пријавило тешку клиничку слику муцања, 32% средњу клиничку слику муцања, а 25% 

лаку клиничку слику. Шестеро дјеце (50%) је имало позитиван хередитет међу ближим 

сродницима, а двоје (17%) је имало позитиван хередитет у широј породици.  

Треће истраживање су спровели Рејли и сарадници (Reilly et al, 2013), у којем је учествовало 

1619 дјеце, од 8. мјесеца до 4. године живота. Ово истраживање се сматра и као ''кохортно'' 

истраживање (енг. cohort study), које је муцање посматрало као фактор ризика прије него 

што се оно манифестовало, те су се тако настојала превазићи методолошка ограничења 

претходна два истраживања, у којем су дјеца бивала праћена од 3. године живота. Од 

септембра 2003. до априла 2004. године су укључени сви потенцијални испитаници, чији је 

календарски узраст у том тренутку био између 7,5 и 10 мјесеци. Дјеца са удруженим 
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развојним поремећајима нису укључивана у истраживање. На почетку истраживања, све 

породице су добиле упитнике на основу којих је било могуће издвојити варијабле – пол, 

близанаштво, порођајна тежина, редослијед у сиблинг систему, степен формалног 

образовања мајке, породична анамнеза говорних поремећаја, социо-економски статус. 

Варијабле у другој години живота су подразумијевале рјечник, комуникацијске 

способности дјетета и темперамент. Родитељима су дата упутства за праћење појаве 

симптома муцања, те да у том случају позову тим логопеда, који су учестввовали у 

истраживању. У првој години истраживања, дјеца су праћена на 4 мјесеца, а у другој години 

на мјесец дана. Ово истраживање је постигло важне резултате, помоћу којих је утврђено да 

је почетак муцања најчешћи између 25. и 40. мјесеца живота, инциденција муцања на 

узрасту од 3 године износи 8,5%, а на узрасту од 4 године 11,2%. У групи четверогодишњака 

са муцање, муцало је 59% дјечака и 41% дјевојчица. У овом истраживању, 51% дјеце је 

имало позитиван хередитет, а након 12 мјесеци праћења до спонтаног опоравка је дошло 

код 6,3% дјеце. 

 2. 2. Преваленција 

Према подацима из 2013. године (Yairi & Ambrose, 2013), преваленција муцања износи 1%. 

Међутим, Галић-Јушић (2021) објашњава да овај податак, заправо, веома мало говори о 

томе колико дјеце заправо муца, колико ће те дјеце наставити да муца, а код које дјеце ће 

доћи до спонтаног опоравка. Јаири и Амброуз (Yairi & Ambrose, 2005) наводе да је 

преваленција муцања од 0,33% на узрасту од 5 до 13 година, до 6,6% на узрасту од 4 до 5 

година, са чим су сагласни и Меклауд и Харисон, наводећи да преваленција муцања код 

дјеце узраста 4 до 5 година може бити и 6,6%, али да код  6,3% дјеце може доћи до опоравка 

након 12 мјесеци трајања симптома муцања (McLeod & Harrison, 2009). Бладштајн и 

Бернштајн Ратнер говоре да би распон преваленције могао да буде од 0,3% до 5,2% 

(Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). 

Резултати наших аутора су приближни горенаведеним, и показују да муца од 0,5% до 1% 

одраслих, и од 1% до 2% дјеце узраста од 2,5 до 7 година (Доброта, 2011). Подаци по питању 

пола се разликују од аутора до аутора. Међутим, резултати наших аутора су приближно 

уједињени. Према Матићу, 4 пута је више дјечака који муцају, него дјевојчица (Матић, 1975, 

према Доброта 2011). Владисављевић износи податак да је овај однос 3:1, односно 5:1, 

зависно од узраста дјечака (Владисављевић, 1982, према Доброта, 2011). Јаири и Сири (Yairi 

& Seery, 2015) наводе да је однос 4:1, у корист дјечака. 
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Говорећи о преваленцији муцања у мултиетничким и вишејезичним срединама, Ерон, 

спроводећи истраживање у Јоханезбургу међу припадницима Банту племена, наводи да је 

преваленција муцања у овом племену 1,26% (Aaron, 1962, према Yairi & Ambrose, 2013). 

Ван Рајпер налази податак да је преваленција муцања међу школском дјецом у Јапану 

између 0,8% и 1% (Van Riper, 1982). Проктор и сарадници (Proctor et al, 2008, према Галић-

Јушић, 2021) су истраживали преваленцију муцања код дјеце афроамеричког поријекла, 

која је износила 2,6%. Међутим, исти аутори наводе да се током овог истраживања није 

водило рачуна о језичким специфичностима афроамеричког говорног енглеског језика, који 

обилује нормалним дисфлуентностима у сврху разликовања семантичких функција. Галић-

Јушић (2021) објашњава да наведени подаци о преваленцији муцања упућују на то да је 

муцање присутно на свим говорним подручјима, а да се међукултуралне варијабле могу 

приписати начину прикупљања података и самој упознатости истраживача са језицима и 

обичајима испитаника. 
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3. Етиологија муцања – теоријски концепти 

 3. 1. Психолошке теорије о настанку муцања 

Јаири и Сири (Yairi & Seery, 20015) објашњавају да би се психолошке теорије о настанку 

муцања могле подијелити у три групе. Прва група су психоемоционалне теорије, које у 

фокус стављају несвјесне процесне  конфликте између свјесног и нсвјесног дијела 

личности, регресију и фиксацију у оралној фази у развоју, и конверзију интрапсихичког 

конфликта у симптоме муцања. Друга група теорија су психобихејвиоралне теорије, гдје је 

најпознатија Вишнерова теорија која каже да је узрок настанка муцања посљедица наученог 

понашања, које се посебно испољава у развоју (Wischner, 1950, према Yairi & Seery, 2015 ). 

Наводе да су психобихејвиоралне теорије ''оптимистичније'' у односу на психоемоционалне, 

јер не указују на нешто непромјењиво у емоционалном и адаптацијском функционисању 

особе. Трећа група теорија су психолингвистичке теорије, које сматрају искључиво језичко 

планирање као узрок настанка муцања, тиме искључујући моторичке и емоционалне 

факторе (Галић-Јушић, 2021). Међу најпознатије психолингвистичке теорије се убрајају: 

хипотеза погрешног низа, неуропсихолингвистичка теорија, теорија поравнања плана 

реченице и EXPLAN теорија. 

  3. 1. 1. Хипотеза погрешног низа 

Према хипотези погрешног низа, коју је представио Вингејт (Wingate, 1988), дисфлуентност 

настаје усљед грешака у фонолошком кодирању дијелова ријечи, јер се неједнаком брзином 

призивају почетак слога и крај слога. Вингејт објашњава да, особа са муцањем, након 

изговореног почетног слога, не може флуентно прећи на изговор посљедњег слога.  

  3. 1. 2. Неуропсихолингвистичка теорија 

Према Перкинсовој (Perkins, 1991) неуропсихолингвистичкој теорији, дисфлуентност се 

посматра као резултат временске неусклађености и лингвалног и паралингвалног система. 

Галић-Јушић (2021) наводи да се ова теорија наставља на модел Шаток-Хафнагел (Shattuck-

Hufnagel, 1979), којим се претпоставља да се дисфлуентност јавља због неподударања 

између времена процесирања ''оквира'' слога који носи супрасегментне информације, и 

времена процесирања ''пуњења'' слога који носи сегментне информације.  
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3. 1. 3. Теорија поравнања плана реченице 

Творац ове теорије, Карниол (Karniol, 1995), претпоставља да дисфлуентност настаје када 

говорник поново ''поравнава'' изворни супрасегментни план са ревидираним планом 

реченице која настаје у тренутку говора.  

Ове описане три теорије упућују на то да је током муцања нарушено временско 

усклађивање језичког планирања и говорне продукције, што је нужан предуслов флуентног 

говора (Галић-Јушић, 2021). 

  3. 1. 4. EXPLAN теорија 

Иако се у почетку мислило да је EXPLAN теорија модел који се базира на надгледање 

личних погрешака и надстојање да се оне компензују, аутори ове теорије (Howell & Au-

Yeung, 2002) наглашавају да компонента надгледања није важан процес у овој теорији, али 

би могла да буде основа. Ова теорија обухвата и објашњава два, веома важна, процеса: 

извршавање (execution) и планирање (plan) – планирање лингвистичких  репрезентација 

чије трајање овиси о комплексности језичког процеса и извршну говорну продукцију, која 

слиједи након лингвистичког планирања. Аутори EXPLAN теорије објашњавају да су три 

кључна концепта, који могу објаснити појаву дисфлуентности, опоравак, надгледање и 

фидбек. Хаувел (Howell, 2003, према Галић-Јушић, 2021) сматра да у настанку 

дисфлуентног говора надгледање потенцијалних грешака јзичког планирања и покушај 

њихове исправке заправо нису важни процеси. Истиче да је темељ EXPLAN теорије 

хипотеза да се дисфлуентност дешава због временске неподударности језичког планирања 

и говорне продукције. Док траје говорна продукција једне ријечи, истовремено почиње 

лингвистичко планирање сљедеће ријечи, самим тим, дисфлуентност ће се појавити 

уколико говорник заврши продукцију једне ријечи прије него што испланира сегменте 

сљедеће ријечи (Howell, 2003).  

Даље, творац EXPLAN теорије тврди да је дисфлуентност чешћа на садржајним ријечима 

(именице, глаголи, придјеви) него на функционалним ријечима (приједлози, везници, 

замјенице, помоћни глаголи, прилошке одредбе), дајући објашњење у истицању разлика у 

језичком кодирању и моторној изведбу ових двију врста ријечи. Функционалне ријечи 

углавном имају једноставну фонолошку стуктуру и трајање њиховог изговора је кратко, за 

разлику од садржајних ријечи које су фонолошки комплексније и трајање изговора је дуже 

(Howell, 2011, према Галић-Јушић, 2021). 

  



21 
 

3. 2. Генетске теорије о настанку муцања 

Најраспрострањенија теорија о настанку муцања јесте да је муцање насљедни поремећај, те 

су многа истраживања спровођена са циљем да потврде утицај генетике. Након 

дугогодишњих истраживања, неоспоран је висок удио насљедног фактора и јасан и сложен 

утицај гена на појаву муцања. Једно од најранијих итраживања које се бавило насљедним 

фактором муцања, јесте истраживање Брингелсона и Рутерфорда (1937), који су навели да 

је инциденца муцања код дјеце у доби од 4 до 16 година са позитивним хередитетом, 46% 

већа у односу на дјецу из контролне групе (Bryngelson & Rutherford, 1937, према Галић-

Јушић, 2021). Ендруз и Харис (Andrews & Harris, 1964) наводе да особе са муцањем имају 

значајан број блиских рођака са истим проблемом. У истраживању Пулоса и Вебстер 

(Poulos & Webster, 1991), на узорку од 169 адолесцената, 66% је имало позитиван хередитет. 

Нудел и Њубари закључују да је за насљедну компоненту муцања задужено више гена, што 

говори у прилог томе да се не ради о моногенетском насљеђивању, већ о потпуно 

другачијем, комплексном насљедном обрасцу (Nudel & Newbury, 2013).  

  3. 2. 1. Истраживања близанаца 

У истраживањима муцања користи се поређење корелација група једнојајчаних близанаца 

и двојајчаних близанаца који су одрастали у истим породицама. Ако је корелација већа за 

групу једнојајчаних близанаца, онда она вјероватно одражава дјеловање оног генома које 

ови близанци међусобно дијеле. Што је разлика између двије корелације већа, то је већа 

процјена насљедности муцања (Пинкер, 2007, према Галић-Јушић, 2021). 

Годаи и сарадници (Godai et al, 1976) су пронашли корелацију од 0,83 за једнојајчане, и 0,10 

за двојајчане близанце код одраслих испитаника у Италији; Хауи (Howie, 1981) у 

Аустралији, код одраслих испитаника, налази корелацију 0,77 за једнојајчане и 0,32 за 

двојајчане близанце; Ендруз и сарадници (Andrews et al, 1991) у Аустралији налазе 

корелацију 0,20 за једнојајчане, за двојајчане близанце подаци нису доступни; Фелзенфелд 

и сарадници (Felsenfeld et al, 2000), код одраслих испитаника у Аустралији налази 

корелацију 0,62 за једнојајчане и 0,26 за двојајчане близанце; Оки (Ooki, 2005) у Јапану, код 

испитаника узраста од 3 до 15 година, налази корелацију 0,52 за једнојајчане и 0,12 за 

двојајчане близанце; Дворжински и сарадници (Dworzinsky et al, 2007) у Великој Британији, 

код испитаника на узрасту од 2, 3, 4 и 7 година налазе корелацију 0,19 за једнојајчане и 0,00 

за двојајчане близанце; Ван Бештервелт и сарадници (Van Beijsterveldt et al, 2010) у 

Холандији међу испитаницима узраста 5 година налазе корелацију 0,53 за једнојајчане 

близанце мушког пола, 0,36 за двојајчане близанце мушког пола, за једнојајчане близанце 
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женског пола 0,61 и 0,34 за двојајчане близанце женског пола; Фањани и сарадници (Fagnani 

et al, 2011) у Данској налазе корелацију 0,53 за једнојајчане близанце мушког пола, 0,36 за 

двојајчане близанце мушког пола, за једнојајчане близанце женског пола 0,61 и 0,34 за 

двојајчане близанце женског пола; Раутакоски и сарадници (Rautakoski et al, 2012) у 

Финској нису пронашли корелације за близаначке групе (Domingues & Drayna, 2015). 

Посматрајући ове резултате, долази се до закључка да је стопа подударности у групи 

једнојајчаних близанаца од 20% до 83,4%, док је иста стопа код двојајчаних близанаца од 

4% до 36%. Нека од ових истраживања су мјерила и утицај средине, који се кретао од 14% 

до 44% (Domingues & Drayna, 2015). Ако се муцање и насљеђивање муцања посматра као 

насљедно понашајни аспект, важно је споменути Туркхајмерова три закона насљеђивања 

понашања:  

1. Све су особине људског понашања насљедне. 

2. Снага дјеловања одрастања у истој породици је мања од снаге дјеловања гена. 

3. Значајан дио различитости у сложеним особинама људског понашања (у које спада и 

муцање), није објашњив ни дјеловањем гена ни дјеловањем породичног утицаја 

(Turkheimer, 2000, према Галић-Јушић, 2021). 

 3. 3. Неуромоторни процеси  и  корелати 

Многа истраживања су испитивала анатомске разлике особа са муцањем и флуентних 

особа, и функционалне разлике у активности мозга, како током извођења различитих 

задатака, тако и током одмора. Оно што је заједничко у већини истраживања, јесте налаз 

атипичне повезаности и и функционисања у лијевим инфериофронталним подручјима 

мозга (обично задужених за говорну продукцију) и других подручја укључених у аудитивну 

и лингвистичку обраду (Smith & Weber, 2016, према Дурановић и сар. 2018). Међутим, 

абнормалне мреже мождане активације су повезане са јачином муцања више него 

абнормалности у једном одређеном дијелу мозга, што указује на повећање мождане 

активности у регионима која су мање активна током дисфлуентног говора, показујући и 

дефиците у сензорној обради у мозгу код особа са муцањем (Khan, 2015). Лукс и Де Нил 

(Loucks & De Nil, 2006, према Доброта, 2011) кажу да муцање настаје као посљедица 

смањене ефикасности проприоцептивне контроле, а што је посљедица лошије сензомоторне 

контроле.  
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3.4. Теорија церебралне доминантности 

Двадесетих година прошлог вијека, многа истраживања су предлагала теорију да су особе 

са муцањем чешће љеворуке или амбидекстери у поређењу са особама флуентног говора, 

те да се сама појава муцања може повезати са покушајима особе да промијени 

доминантност руке (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008, према Manning, 2010). Вођен овим 

резултатима, Семјуел Ортон (Orton, 1927, према Manning, 2010) предлаже Теорију 

церебралне доминантности, коју ће касније популаризовати Травис (Travis, 1931, према 

Manning, 2010). Будући да мишићи задужени за говорну продукцију примају нервне 

импулсе и из лијеве и из десне хемисфере, неопходно је да једна хемисфера буде 

доминантнија у односу на другу, да би покрети говорних органа били адекватно 

синхронизовани, а у том процесу је чешће доминантна лијева хемисфера, објашњавају 

Травис и Ортон (према Manning, 2010). Даље објашњавају да нервни систем особа са 

муцањем није довољно сазрео да би постигао доминантност лијеве хемисфере над 

покретима говорних органа, а да  узрок те незрелости може бити узрокован хередитетом, 

болестима, повредама, или чак емоционалним узбуђењем и умором. Међутим, истраживања 

која су рађена до 60. година прошлог вијека нису показа конзистенте резултате у 

потврђивању ове теорије (Wada & Rasmussen, 1960, према Manning, 2010). 

Браун и сарадници (Brown et al, 2005, према Галић-Јушић, 2021) наводе да особе са 

муцањем, током говорне продукције, имају активне исте регије као и особе флуентног 

говора, али имају јачу деснострану активацију у моторним кортикалним зонама. 

Хиперактивације тих зона би могле бити резултат компензаторних процеса у десној 

хемисфери, узимајући у обзир да су ове десностране регије аналогне Брокиној зони у лијевој 

хемисфери, што би била компензаторна активност десне стране мозга којом надокнађује 

нарушену трансмисију Брокиног подручја на репрезентацију моторних неурона 

артикулатора из лијеве хемисфере (Preibish et al, 2003, према Галић-Јушић, 2021). 
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4. Класификације симптома муцања 

 4. 1. Класификација Вендела Џонсона 

Прву класификацију симптома муцања, са описом осам категорија, даје Вендел Џонсон 

(Wendell Johnson, 1959, према Галић-Јушић, 2021) на основи резултата три лонгитудинална 

истраживања. Симптоми које Џонсон описује су: 1. Недовршени дијелови реченице 

(одустајање од изговора); 2. Исправљања у изговору; 3. Уметања или паузе које се 

испуњавају емболофразијама; 4. Понављање читаве ријечи; 5. Понављање дијела реченице; 

6. Понављање дијелова ријечи; 7. Продужавање гласова и 8. Прекиди унутар ријечи. Хаувел 

(Howell, 2011) на основу Џонсонове класификације симптома нуди двије перспективе 

посматрања симптома. Прва перспектива је психолингвистичка преспектива, и према њој 

је муцање производ спорости, грешке или неусклађености у неком дијелу језичког 

планирања и говорне продукције. Друга перспектива се односи на анализу података  

лонгитудиналних истраживања раног муцања код дјеце, позивајући се на сами почетак 

истраживања муцања код двогодишњака, гдје постоји велика вјероватноћа да су уочене 

дисфлуентности заправо физиолошке/развојне (Howell, 2011). 

Покушавајући да из психолингвистичке перспективе анализира Џонсонову класификацију, 

Хаувел (Howell, 2011, према Галић-Јушић, 2021) посебну пажњу обраћа на четири 

симптома: недовршене дијелове реченице (одустајање од изговора), исправљања, 

уметања/паузе и понављања дијелова ријечи. Он наводи да први и други симптом нису 

искључиво симптоми муцања, јер одају утисак да особа заправо не зна шта жели да каже. 

Контур (Conture, 1990) напомиње да ове симптоме слушаоци уопште не доживљавају као 

муцање. 

 4. 2. Класификација Едварда Контура 

Контур (Conture, 1982) симптоме дисфлуентности класификује у двије категорије: прва 

категорија су дисфлуентности унутар ријечи, а друга категорија су дисфлуентности између 

ријечи. Првој категорији припадају симптоми који се манифестују као понављање гласова 

или слогова у ријечи, продужавање гласова у ријечи, понављање једносложних ријечи и 

прекиди ријечи. Другој категорији припадају симптоми који се манифестују као понављање 

вишесложних ријечи, понављања реченице, уметања и исправљање. Међутим, како аутор 

наводи, симптоми из ове категорије могу да буду и дио физиолошких дисфлуентности, те 

нису значајни за појаву трајног муцања (Галић-Јушић, 2021).  
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4. 3. Класификација Illinois истраживачког програма 

Аутори овог пројекта, Јаири и Амброуз (Yairi & Ambrose, 1999, 2005, према Галић-Јушић, 

2021) су предложили једну од, данас најприхваћенијих, класификација симптома муцања. 

Тако су поставили нове двије категорије симптома: дисфлуентности сличне муцању и друге 

дисфлуентности. 

  4. 3. 1. Дисфлуентности сличне муцању 

Дисфлуентности сличне муцању су такве да задовољавају критеријуме да се са 

статистичком сигурношћу може рећи да ће одређену појаву, по својој фреквенцији у 

говорној продукцији, слушалац перципирати као муцање. Ове дисфлуентности сее 

манифестују кроз понављање дијелова ријечи, понављање једносложних ријечи и 

дисритмичну фонацију (Yairi & Ambrose, 2005).  

  4. 3. 2. Друге дисфлуентности 

Друге дисфлуентности, које не морају бити симптом муцања, се манифестују кроз 

убацивање додатних звукова, понављање вишесложних ријечи и реченица, промјене 

првобитног исказа и одустајање од првобитног исказа (Yairi & Ambrose, 2005). Ворд даје 

објашњење о разликама између дисфлуентности које су  симптом муцања и оних које то 

нису, наводећи да учесталост и тежина којом се наведени симптоми изговарају дају значење 

муцању (Ward, 2006). 

 4. 4. Класификација Ен Пакман и Марка Онслоуа 

Пакман и Онслоу (Packman & Onslow, 1998) своју класификацију темеље искључиво на 

понашањима која се могу опазити током муцања. Симптоми се, према овој класификацији, 

дијеле на: поновљене покрете, фиксацијске положаје и физичке конкомитанте. У 

поновљене покрете сврставају понављање једносложне ријечи (нпр. дан-дан-дан-дан)  и 

понављање дијела једносложне ријечи (да-да-да-дан). Фиксацијске положаје аутори 

описују као ''замрзавање'' положаја артикулатора, од прекомјерног кретања до некретања. 

То су најчешће положаји уста, вилица или усана, а уколико трају дуже од пола минуте 

постају веома уочљиви, како за говорника тако и за саговорника, те доносе дозу 

непријатности у процесу комуникације. Фиксацијски положаји могу бити праћени звучним 

протоком ваздушне струје, а уколико су безвучни доживљавају се као блокада говорног 

чина.  
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Физичке конкомитанте аутори дијеле на вербалне и невербалне. Вербалне физичке 

конкомитанте би била уметања емболофразија, док невербалне подразумијевају покрете 

(најчешће говорних органа, али и цијелог тијела), који су сувишни за процес комуникације.  
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5. Класификације аутора са српског говорног подручја 

Класификација муцања се може посматрати из два угла: према узроку и према узрасту. 

Новија истраживања истичу да класификацију муцања треба посматрати према терапијском 

приступу, те се према томе муцање може класификовати као: физиолошко, развојно, 

развојно-перзистентно, неурогено и психолошко муцање (Доброта, 2011). Међутим, у 

научним круговима је задржана и старија класификација на физиолошко, примарно, 

транзијентно, секундарно и абруптно (трауматско) муцање (Голубовић, 1997). 

Према Доброти (2011), грубо посматрано, поремећаји течности говора се дијеле према 

узрасту на поремећаје течности говора код дјеце, и поремећаје течности говора код 

одраслих. У поремећаје течности говора код дјеце се сврставају физиолошко, развојно и 

неурогено муцање, а у поремећаје течности код одраслих развојно-перзистентно муцање, 

неурогено и психогено муцање (Доброта, 2011). У овом раду ће бити описани типови 

муцања и по старијој и новијој класификацији. 

 5.1 Типови муцања код дјеце 

  5. 1. 1. Физиолошко муцање 

 Физиолошко муцање се јавља у периоду говорног развоја, који траје од друге до пете 

године живота. У овом периоду дјеца још увијек уче вјештину говора, те из тог разлога 

’’имају право’’ на нетечан говор (Доброта, 2011). Манифестује се застајкивањем, 

понављањем гласова, слогова или ријечи, оклијевањем, емболофразијама и продужавањем 

(Голубовић, 1997). Овај период најчешће пролази спонтано (Доброта, 2011).  

  5. 1. 2. Примарно муцање 

Примарно муцање, према Голубовић (1997) још увијек није право муцање, јер дијете није 

свјесно свог неправилног начина говора, не напреже се у говору, нити га избјегава. Застоји 

у говору су чешћи него код физиолошког муцања, чешће долази и до понављања ријечи и 

фраза, и у односу на физиолошко муцање чешће се понављају гласови и слогови. Голубовић 

(1997) наводи и да се код примарног муцања јављају клонични грчеви, те да дијете може 

постати свјесно свог неправилног говора, ако му се скрене пажња на исти. Дијете код којег 

је дијагностиковано примарно муцање треба укључити у индиректну терапију, преко 

родитеља (Голубовић, 1997). 
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  5. 1. 3. Транзијентно муцање 

Транзијетно (прелазно) муцање представља прелазни облик између примарног и 

секундарног муцања, а Голубовић (1997) наводи да има двије веома значајне 

карактеристике: а) муцање постаје учесталије, тензија мускулатуре је повећана, а трајање 

грча је продужено, те клонични грчеви из претходне фазе прелазе у тоничне; б) дијете 

постаје свјесно својих говорних тешкоћа и почиње да се напреже како би савладало грчеве. 

Транзијентно муцање није константно, те га карактеришу периоди бољег и лошијег говора. 

Ако се фаза примарног муцања брже развије и продужи, фаза транзијентног муцања ће 

изостати (Голубовић, 1997). 

  5. 1. 4. Развојно муцање 

Развојно муцање се испољава као понављање ријечи, гласова или слогова (најчешће у 

иницијалној позицији). Примјетно је отезање вокала и спорији говор са много пауза 

(Доброта, 2011). Муцање се појачава када је дијете уморно, узбуђено или под стресом. 

Дешава се и да дијете почиње да одбија да говори (Доброта, 2011). Према Де Нилу (De Nil 

1999, према Доброта, 2011), узрок појаве развојног муцања је у 60% случајева генетски. 

  5. 1. 5. Секундарно муцање 

Секундарно муцање се сматра правим муцањем, а манифестација и начин испољавања су 

слични као код развојног муцања. Према Голубовић (1997), карактеристике секундарног 

муцања су: општа напетост мускулатуре цијелог тијела (нарочито говорних органа), страх 

од говорних ситуација, развијање свијести дјетета о муцању, тикови и дисритмија, а 

посебно га обиљежава тзв. ланац: страх од говора – јаче муцање, јаче муцање – већи страх 

од говора. Код овог типа муцања се нарушава спонтани аутоматизам говора, те је неопходна 

помоћ стручњака (Голубовић, 2007). 

  5. 1. 6. Абруптно муцање 

Абруптно муцање подразумијева изненадну и наглу појаву муцања која у драстичној форми 

прекида раније нормалан говор, а иако је најкарактеристичније за рани узраст (од прве до 

треће године). може да се јави у сваком животном добу (Голубовић, 1997). Као резултат 

патолошки повишене емоционалне реакције на трауму, било физичку или психичку, 

појављује се акутно-абруптно муцање. Оно траје од 7-14 дана, јер нема времена да се 

развију научено понашање и пропратни симптоми (Голубовић, 2007). 
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Третман абруптног и акутно-абруптног муцања захтијева максималну ангажованост 

логопеда, али и породице. Абруптно муцање које траје дуже времена прелази у научено 

понашање, те добија сасвим другачији ток развоја (Голубовић, 2007). 

  5. 1. 7. Неурогено муцање  

Неурогено муцање представља најтежу форму муцања, јер је етиологија неурогеног 

карактера, а кључни фактор у дијагностици овог типа муцања је присуство неурогених 

оштећења или неурогених повреда које се могу довести у везу са појавом муцања (Доброта, 

2011). Најчешће се јавља као посљедица лезије у фронталном, паријеталном и темпоралном 

режњу, затим оштећења у горњем и доњем можданом стаблу, оштећења у базалним 

ганглијама, као и оштећења насталих у бијелој маси фронталних режњева обе хемисфере. 

Поред већ наведених симптома муцања, неурогено муцање карактерише присуство сметњи 

у свим модалитетима, чак и у пјевању, упадљиви су невољни покрети орофацијалне регије 

(тикови органског поријекла), а знатно је нарушена и пажња код дјеце, што додатно отежава 

говорну рехабилитацију (Доброта, 2011). 

Приликом дијагностиковања неурогеног муцања, важно је утврдити историју настанка 

поремећаја, процијенити флуентност говора дјетета и утврдити присуство других 

поремећаја комуникације. Доброта (2011) наводи да је неурогено муцање резистентно на 

стандардни логопедски третман, а приоритет је неуролошко лијечење. 

 5. 2. Типови муцања код одрасалих 

  5. 2. 1. Развојно-презистентно муцање 

Развојно-перзистентно муцање је карактеристично само за одрасле особе, а јавља се код 

оних особа које су већ имале проблем дисфлуентног говора (то су најчешће лијечене особе 

које су имале период флуентног говора). Може се јавити изоловано, али и удружено са 

говорним, језичким и когнитивним поремећајима (Helm-Estabrooks, 1999, према Доброта, 

2011). Испољава се пролонгацијом вокала, непотребним паузама у говору, понављањем 

слогова или ријечи (увијек у иницијалној позицији), а често се јављају и ехолалија и 

металалија (Доброта, 2011). Појачава се када је особа у стресној ситуацији. 

 

  5. 2. 2. Неурогено муцање 

Неурогено муцање код одраслих настаје као посљедица неуролошких обољења или трауме 

ЦНС-а. Као и код дјеце, неурогено муцање код одраслих је резистентно на стандардни 
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логопедски третман, али оно што је различито јесте то да је код неурогеног муцања код 

одраслих у већини случајева довољно само неуролошко лијечење, док се код дјеце, након 

неуролошког лијечења, предлаже и стандардни логопедски третман (Доброта, 2011).  

  5. 2. 3. Психогено муцање 

Овај тип муцања настаје као посљедица неке стресне ситуације, и испољава се на психо-

социјалном плану. Јавља се као резултат емоционалне трауме, стрсног догађаја, или као 

психолошка реакција на физичку трауму (Доброта, 2011). Баумгартнер и Дафи (Baumgartner 

& Duffy, 1997, према Доброта, 2011) су открили да 25% случајева психогеног муцања 

свједоче и о неурогеним проблемима. Блумел (Bleumel, 1932, према Доброта, 2011) као 

један од облика психогеног муцања наводи хистерично муцање, те објашњава да је узрок 

хистеричног муцања у инхибицији и да је заправо реакција на конверзацију.  

Клиничка слика психогеног муцања зависи од степена тежине муцања, те симптоми 

варирају од благих (скоро непримјетних) до врло упадљивих који привлаче пажњу 

саговорника (Доброта, 2011).  Постоји седам елемената који се могу довести у везу са 

психогеним муцањем:  

1. Изненадни настанак муцања, 

2. Настанак муцања који је повезан са неким значајним догађајем, 

3. Дисфлуентност која се углавном репрезентује понављањем почетног или оптерећеног 

слога, 

4. Флуентност је оштећена код хорског читања; 

5. Муцање се примјећује и код напамет научених израза и аутоматских друштвених 

реакција (поздрава), 

6. У почетку не постоји интерес за муцање, 

7. Обрасци понављања су исти током читања наглас и у разговору (Deal, 1982, према 

Доброта, 2011). 
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6. Муцање код дјеце школског узраста 

Гитар подјелу муцања спроводи кроз четири категорије:  

1. Гранично муцање (од 2. до 4. године), 

2. Почетно муцање (од 4. до 6. године),  

3. Прелазно муцање (од 6. до 13. године), 

4. Развијено муцање (од 13. године надаље). (Guitar, 2014). 

Посматрајући ове категорије, уочавамо да су код дјеце школског узраста могуће присутно 

или прелазно или развијено муцање. Иако је муцање код школске дјеце најчешће трајно, 

ипак постоје многи изазови и захтјеви - оно може имати различиту јачину, која није само 

резултат развијања и смјењивања симптома, већ је то поремећај који има и своју генетску 

компоненту, а и средински фактори свакако заузимају важно мјесто. Иако се муцање чешће 

јавља у предшколском периоду, постоје случајеви када се муцање први пут јави почетком 

или током основне школе. Галић-Јушић (2021) наводи да је у случајевима каснијег почетка 

муцање често блажег облика и обично постоји позитиван хередитет.  

Група истраживача из Јужне Африке је 2016. године спровела истраживање које је имало 

за циљ да спозна ставове и мишљења наставника основних школа о ученицима са муцањем. 

У истраживању је учествовало 469 наставника, а резултати су били претежно позитивни. 

Ипак, добијени резултати нису били хомогено позитивни, и дио наставника је ипак имало 

предрасуде о интелигенцији и самој личности дјеце са муцањем (Abrahams, Harty, St. Louis, 

Thabane, Kathard, 2016). 

Примијећено је да дјеца која муцају испољавају негативне ставове према учествовању у 

школским активностима, самим тим имају мање интеракције са вршњацима флуентног 

говора. Овакав став доприноси смањењу воље за учењем и снижавањем њихових 

академских вјештина (Sari, Gokdag, 2017). Такође, дјеца која муцају имају нижи ниво 

психосоцијалног развоја и ниже самопоуздање, што утиче на њихов свакодневни живот, а 

њихов страх од муцања појачава анксиозност а самим тим и муцање. Све ово утиче на 

појаву потешкоћа у овладавању школским градивом и нижа постигнућа у школи (Evangelos, 

Marioeleni, Charalampos, 2014).  
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ИСТРАЖИВАЧКИ ДИО 

1. Предмет истраживања 

Предмет овог истраживања је спознавање ставова наставника који у свом разреду имају 

дијете са муцањем, као и ставова родитеља дјеце основношколског узраста са муцањем, а у 

смислу опште упознатости са муцањем (да ли су, и колико упознати са манифестацијом 

муцања), начина вођења конверзације са дјететом са муцањем, претпоставком да је дијете 

са муцањем скромнијих интелектуалних капацитета у односу на флуентне вршњаке, 

механизама компензације дисфлуентног говора (да ли, и у којој мјери родитељи и 

наставници стимулишу дијете на јавни говор), реакције у социјалној средини (како реагује 

наставник на подсмијех упућен дјетету са муцањем, а како реагује родитељ), и у крајњој 

линији – да ли сматрају да би муцање могло да буде предиктор слабијег академског 

постигнућа дјетета у односу на вршњаке флуентног говора.  
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2. Циљ истраживања 

Циљ овог истраживања је анализом и статистичком обрадом добијених података 

приближити  ставове наставника и родитеља према дјеци са муцањем, рашчланити 

позитивне и негативне ставове, објаснити разлоге негативних ставова, и утврдити домене 

подршке сваке индивидуе укључене у истраживање.  

Даље, циљ истраживања је и подизање свијести о муцању, смањење стигме и 

демаргинализација дјеце са муцањем. Приближавање позитивних ставова родитељима и 

наставницима који би допринијели оснаживању дјетета са муцањем, али и отворен разговор 

са средином у којој дијете борави, у сврху смањења изложености вршњачком насиљу.  

Истраживачки задаци:  

           1. Утврдити упознатост наставника и родитеља са муцањем. 

           2. Упознати се са општим и специфичним ставовима наставника и родитеља према 

дјетету са муцањем. 

           3. Упознати се са начинима и потенцијалним компензаторним механизмима у 

конверзацији са дјететом са муцањем. 

           4. Утврдити да ли, и у којој мјери, родитељи и наставници ''стају у одбрану'' дјетета 

са муцањем. 

         5. Утврдити да ли, и у којој мјери, родитељи и наставници примјећују негативне 

емоције код дјетета, изазване скретањем пажње на говор. 

          6. Утврдити да ли родитељи и наставници сматрају дијете са муцањем недовољно 

интелигентно.  

         7. Утврдити у којој мјери је наставницима муцање повод за давање ниже оцјене на 

усменом одговору. 

         8. Утврдити у којој мјери родитељи мисле да је муцање узрок ниже оцјене на усменом 

одговору. 
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3. Хипотезе истраживања 

Главна хипотеза: 

1. Ставови према дјеци са муцањем су најчешће негативни. 

Споредне хипотезе: 

1. Претпоставља се да се дијете са муцањем сматра као мање интелигентно. 

2. Претпоставља се да ће наставник дати нижу оцјену дјетету са муцањем током усменог 

одговора. 

3. Претпоставља се да родитељи дјетета са муцањем не наилазе на подршку васпитно 

образовних институција. 

4. Претпоставља се да родитељи и наставници често дјетету са муцањем скрећу пажњу на 

његов говор. 

5. Претпоставља се да су родитељи спремни да одреагују у ситуацијама у којима је дијете 

изложено подсмијеху. 
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4. Методе истраживања 

Анкетирање наставника је спроводено путем онлајн анкете (Гугл упитник). Сваки 

испитаник је добио линк који води до упитника, а који је претходно послат Министарству 

просвјете и културе Републике Српске и директорима основних школа ради увида у питања, 

са 18 структурисаних питања, а одговори су се давали одабиром опције да или не, давањем 

кратких писаних одговора и изражавањем ставова по Ликертовој скали. Вријеме за 

попуњавање анкете није било ограничено. 

Анкетирање родитеља је спроводено онлајн. Сваки родитељ који је пристао да учествује у 

истраживању је добио линк који води ка упитнику са 17 структурисаних питања, а одговори 

су се давали одабиром опције да или не и давањем кратких писаних одговора. Вријеме за 

попуњавање анкете није било ограничено. 
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5. Резултати истраживања 

 5. 1. Резултати истраживања – наставници 

 

Графикон 1: Демографски приказ структуре узорка 

 

У истраживању је учествовало 108 наставника из 23 града и општине на територији 

Републике Српске. Највише испитаника је из највећег града, Бања Луке, 22 испитаника, 

односно 20% од укупног броја. Слиједе град Добој и општина Прњавор са по 13 испитаника 

(по 12%), затим оштина Скелани са 9 испитаника (8%), град Бијељина са 8 испитаника (7%), 

општине Козарска Дубица и насељено мјесто Александровац са по 7 испитаника (6%), град 

Градишка са 5 испитаника (5%), општине Нова Топола и Доњи Жабар са по 3 испитаника 

(3%), општине Рибник, Приједор, Поточани и Дубраве са по 2 испитаника (по 2%), и град 

Лакташи, општине Милићи, Модрича и Сребреница са по једним испитаником (по 1%). 

По питању пола, 96 испитаника су женског пола, а 12 испитаника су мушког пола.  
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Графикон 2: Приказ пола узорка 

 

На питање да ли су упознати са самим термином ''муцање'', сви испитаници су одговорили 

потврдно. 

 

 

Графикон 3: Упознатост испитаника са појмом ''муцање'' 
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На питање да ли познају особу са муцањем, 77 испитаника је дало потврдан одговор, а 31 

испитаник је дао негативан одговор. 

 

 

Графикон 4: Приказ испитаника и упознатости са особама са муцањем 

 

Говорећи о ученицима школског узраста са муцањем, 80 испитаника је потврдило да је 

некада у разреду имало ученика са муцањем, или да је у њиховом разреду тренутно такав 

ученик, док је 28 испитаника рекло да никада у свом разреду нису имали дијете са муцањем. 

Графикон 5: Учесталост ученика са муцањем међу узорком 
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Од 80 испитаника који су подучавали ученика са муцањем, 12 испитаника (15%) је 

потврдило да је дијете било изложено подсмијеху вршњака, док 68 (85%) испитаника негира 

појаву, или наводе да нису били свједоци подсмијеха.  

 

Графикон 6: Приказ свједочења узорка подсмијеху упућеном дјетету са муцањем 

 

 На питање о појави негативног понашања и негативних емоција код ученика са муцањем, 

испитаницима је дато да описују своја запажања, без сугестија испитивача. Најчешће је 

описано изражено ниско самопоуздање код дјетета са муцањем. Испитаници су запазили да 

дијете, чак и ако зна одговор на постављено питање, одбија да одговори, избјегавајући 

говорну ситуацију и повлачећи се у себе, што доводи до лошијег школског успјеха, 

одбијања сарадње и неизвршавања школских задатака. Испитаници су описивали и 

изражену деконцентрацију код ученика са муцањем, стид усљед муцања, изражену тугу 

(плакање, заплакивање), али и љутњу, бијес и честе конфликте са вршњацима, изазване 

најчешће подсмијехом.  
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Графикон 7: Приказ негативних емоција и понашања запажених од стране испитаника 

 

У наставку анкетирања, испитаницима су понуђене тврдње које су требали да оцијене по 

Ликертовој скали од 1 до 5 по сљедећем вредновању: 

1. У потпуности се слажем; 

2. Слажем се; 

3. Нити се слажем, нити се не слажем; 

4. Не слажем се; 

5. У потпуности се не слажем. 

 

Прва тврдња се односила на ставове према интелигенцији дјеце са муцањем у поређењу са 

дјецом флуентног говора. 
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Графикон 8: Приказ ставова испитаника према интелигенцији дјеце са муцањем у поређењу са вршњацима 

флуентног говора 

Највећи број испитаника се у потпуности не слаже са овом тврдњом (63,9%), док се 8,3% 

испитаника у потпуности слаже са наведеном тврдњом. 

Друга тврдња је имала за циљ да процијени ставове испитаника према учешћу дјеце са 

муцањем у јавним наступима (школским приредбама и рециталима). 

 

 

Графикон 9: Приказ ставова испитаника према учешћу дјеце са муцањем у јавним наступима 
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2. Дијете са муцањем не треба да рецитује и прича на школским приредбама:
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Са наведеном тврдњом се у потпуности не слаже 36,1% испитаника, 5,6% испитаника се у 

потпуности слаже, а 4,6% испитаника се слаже. 

Трећа тврдња се односила на оцијењивање усменог одговора ученика са муцањем, и циљу 

разјашњавања увријежених статова – да ли наставник треба да оцијени само знање, или и 

начин излагања. Са овом тврдњом се у потпуности сложило 8,3% испитаника, док се 75,9% 

испитаника у потпуности није сложило. 

 

 

 

Графикон 10: Приказ ставова испитаника према оцијењивању усменог одговора дјетета са муцањем 
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3. Дјетету са муцањем ћу на усменом одговору дати нижу оцјену од заслужене:
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Четврта и пета тврдња су се односиле на предлагање родитељима дјетета са муцањем да се 

посјети стручњак. 

 

Графикон 11: Приказ ставова испитаника о предлагању посјете логопеду 

 

 

Графикон 12: Приказ ставова испитаника о предлагању посјете психологу. 
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Чак 63,9% испитаника би у потпуности предложило родитељима да потраже помоћ 

логопеда, а тек 32,5% испитаника би родитељима предложило посјету психологу. Ипак, 

10,2% испитаника у потпуности не би родитељима предложили посјету логопеду, а 8,3% 

психологу. 

Шеста тврдња је имала за циљ да спозна у којој мјери наставници скрећу пажњу дјетету на 

говор, и исти покушавају да коригују. 

 

Графикон 13: Приказ ставова испитаника према непосредној корекцији говора  

Седма тврдња се односила на ставове испитаника према прозивању ученика са муцањем на 

усмени одговор.  

 

5 5 7

20

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

У потпуности се 
слажем

Слажем се Нити се слажем, нити 
се не слажем

Не слажем се У потпуности се не 
слажем

6. Дјетету са муцањем кажем: ''Лијепо причај!'':
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7. Дијете са муцањем ријетко или никако прозовем да усмено одговори:
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Графикон 14: Приказ ставова испитаника о прозивању ученика са муцањем на усмени одговор 

Са тврдњом се у потпуности не слаже 41,7% испитаника, а у потпуности се слаже 7,4% 

испитаника. 

Осма тврдња је испитавала појаву осјећаја сажаљења код испитаника према ученицима са 

муцањем.  

 

Графикон 15: Приказ осјећаја сажаљења испитаника према ученицима са муцањем 

33,3% испитаника се у потпуности не слаже са наведеном тврдњом, а 9,3% испитаника се у 

потпуности слаже. 

Девета и десета тврдња су имале за циљ да утврде у којој мјери су испитаници, као 

ауторитет у окружењу, спремни да стану у одбрану дјетета које је изложено подсмијеху 

вршњака, али и да опомену дијете које упућује подсмијех дјетету са муцањем. 77,8% 

испитаника би у потпуности стало у одбрану дјетета са муцањем, а 15,7% испитаника у 

потпуности не би. 75% испитаника би опоменуло дијете које се руга дјетету са муцањем, 

док 15,7% не би.  
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8. Осјећам сажаљење према дјетету са муцањем:
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Графикон 16: Приказ спремности испитаника за заштиту дјетета са муцањем 

 

 

Графикон 17: Приказ спремности испитаника за опомену дјетета које упућује подсмијех 

 

Једанаеста тврдња је испитивала ставове испитаника према редовном школском 

образовању дјетета са муцањем. 
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Графикон 18: Приказ ставова испитаника према похађању редовне школе дјетета са муцањем 

77,8% испитаника је у потпуности сигурно да дјеца са муцањем треба да похађају редовну 

основну школу, док 8,3% испитаника у потпуности не сматра. 
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11. Дијете са муцањем не би требало да похађа редовну школу:
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 5. 2. Резултати истраживања – родитељи 

У истраживању је учествовало 8 родитеља, сви женског пола (100%). Троје дјеце (37%) је 

женског пола, а петоро (62%) мушког пола.  

 

Графикон 19: Приказ пола испитаника (родитељи) 

 

Графикон 20: Приказ пола дјеце 
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Према години рођења, четворо дјеце је рођено 2014. године, двоје 2010. године, и по једно 

2012. и 2015. године. 

 

Графикон 21: Приказ година рођења дјеце 

Према узрасту када се муцање јавило, петоро дјеце је имало између 2 и 4 године, двоје 

између 4 и 6 година, и једно између 6 и 8 година. 

 

Графикон 22: Приказ узраста дјетета када се муцање појавило  
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На питање да ли појаву муцања могу да повежу са одређеним догађајем, родитељима је дата 

могућност слободног писања одговора, без сугестије испитивача, самим тим су родитељи 

нудили више корелата. Најчешће појаву муцања повезују уз полазак у вртић и рођење 

млађег брата/сестре. 

 

Графикон 23: Приказ узрока појаве муцања 

 

На питање да ли је дијете укључено у третмане, и код којег профила стручњака, седморо 

родитеља је потврдило логопедске третмане, један дефектолошке, један и логопедске и 

дефектолошке. Ниједан родитељ није потврдио психолошки супорт. 
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Графикон 24: Приказ профила стручњака које дијете посјећује 

50% испитаника (4) су навели да им се дијете некада пожалило да га вршњаци исмијавају 

због муцања, док је исти проценат (50%) негирао појаву. На питање да ли се код дјетета 

појавило негативно понашање и емоције, 7 испитаника (87%) је одговорило потврдно, а 1 

(13%) испитаник није примијетио такву појаву. 

 

Графикон 25: Приказ негативних емоција код дјетета са муцањем 

 

Слично као и у резултатима добијеним од наставника, и већина родитеља не сматра дијете 

са муцањем мање интелигентним него дијете флуентног говора - један родитељ (13%) 

сматра да је дијете са муцањем мање интелигентно у односу на флуентне вршњаке, док 7 

родитеља (87%) исто не сматра. На питање о равноправном учествовању у школским 

приредбама и осталим јавним наступима, 50% родитеља наводи равноправно учешће, а 

друга половина негира равноправно учешће. На питање чија је одлука да се дијете повуче 

из јавних наступа, двоје родитеља (50%) наводи да је то била одлука дјетета, један родитељ 

(25%) наводи да је то била одлука наставника, и један родитељ (25%) наводи да дијете није 

добило прилику да учествује.  

Када се говори о школским постигнућима дјеце, 75% родитеља (6) сматра да њиховом 

дјетету оцјена из усменог одговора никада није снижена због муцања, док 25% (2) родитеља 

сматра да је муцање узрок ниже оцјене на усменог одговору. 

36%

22%

14%

14%

14%

Повлачење у себе Стид

Избјегавање говорних ситуација Нервоза

Фрустрација и бијес



52 
 

Такође, и половина родитеља (50%) осјећа сажаљење према дјетету са муцањем, док друга 

половина не осјећа сажаљење.  

По питању реакција родитеља, када су свједоци подсмијеха упућеног дјетету, ставови су 

различити. Иако су родитељи сагласни по питању заштитничког става према дјетету, 

заједничка карактеристика им је и јачање својих компетенција за адекватно реаговање у 

таквим ситуацијама. Као највећу тешкоћу са којом се дијете суочава, а да је директно или 

индиректно повезана са муцањем, родитељи једногласно глас дају нестрпљењу саговорника 

да саслуша дијете, што код дјетета продубљује анксиозност. 
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6. Закључна разматрања 

Велики број истраживања рађених на ову тему показује сличне резултате. Арафа и 

сарадници (Arafa et al, 2021) су у истраживању спроведеном у Египту пронашли знатно 

нижу стопу толеранције на муцање него Абрахамс и сарадници (2016), посебно истичући 

социоекономски статус испитаника (испитаници вишег социоекономског статуса су били 

толерантији према муцању у односу на особе нижег социоекономског статуса). 

Логопеди се у практичном раду веома често срећу са дјецом са муцањем, те неријетко чују 

свједочења родитеља, али и дјеце, да је разлог лошијег школског постигнућа управо 

нетолерантност наставника према муцању. Оваква свједочења су навела аутора овог рада 

да истражи у којој мјери су наводи родитеља прецизни, али и колико су наставници 

упознати са муцањем, као поремећајем говора, те да ли ће, у крајњој линији, оправдати 

забринутост родитеља и дјетета по питању школског постигнућа.  

Иако би се могло рећи да су резултати овог истраживања задовољавајући, однос школског 

и социјалног окружења према дјетету, касније и особи, са муцањем би могао да буде на 

вишем нивоу. На примјер, упркос већински негативним одговорима на питање: ''Да ли 

сматрате да је дијете са муцањем мање интелигентно у односу на дијете флуентног говора?'', 

ипак постоји постотак позитивних одговора који упућује на чињеницу да ће дјеца са 

муцањем још неко вријеме бити маргинализована и перципирана кроз начин свог невољног 

говора. Самим тим, дијете које је вјероватно очуване интелигенције, свјесно свог говора, 

бива интенциозно искључено из јавних наступа. Оваква одлука би могла да има позадину 

позитивно усмјерено ка дјетету (ако дијете само одлучи да се повуче), међутим, иста таква 

одлука би могла да допринесе томе да се дијете, у будућности одрасла особа, свјесно 

искључује из било каквих јавних и друштвених наступа због говора, што даље доводи до 

појачане анксиозност, повлачења, депресије – у супротном акумулације бијеса и љутње и 

друштвено неприхатљивог понашања. 

Иако је главна хипотеза овог истраживања оборена, неки резултати ипак указују на значај 

ширења свијести о овом проблему, едукацији просвјетних радника, едукацији дјеце 

флуентног говора о вршњацима са муцањем. Као што је наведено и у уводу, муцању је 

важно приступити са свих становишта чији је ниво под утицајем, да би се особи са муцањем 

обезбиједила једна комплетна интеграција, а проблему се приступило 

мултидисциплинарно. Иако муцање није најучесталији говорни поремећај, засигурно јесте 

најупадљивији, како за особу са муцањем, тако и за саговорника и средину. 
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''Како се Ви носите с тиме кад он/она почне муцати и кад имате осјећај како Вас то смета 

или плаши? Што тада најчешће кажете дјетету? Одговор 'ја му увијек кажем стани, 

удахни, промисли' уводи у поље родитељскога вјеровања да је муцање нешто што овиси о 

вољи дјетета, да је то нешто на што оно може утјецати само кад се довољно труди, 

мисли што ће рећи, буде мирно или концентрирано. Исто тако, као да је то нешто на што 

родитељ може утјецати баш таквим честим упозорењима'' (Галић-Јушић, 2021, стр. 507-

508). 
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