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Povzetek 
 

Glasovno motnjo ali hripavost predstavlja vsaka neugodna sprememba, ki jo 

zaznamo s sluhom. Največkrat je posledica prebolevanja okužbe dihal, lahko pa 

tudi napačne tvorbe glasu ali bolezenskih sprememb v grlu. Namen raziskave je 

ugotoviti, kako pogosto se pojavlja hripavost pri otrocih med petim in sedmim 

letom ter kako bolezni in glasovne navade vplivajo na pojav glasovne motnje. V 

raziskavo je bilo vključenih 58 otrok, ki so v šolskem letu 2012/13 obiskovali 

najstarejši skupini Vrtca Trbovlje, Enote Barbara in prve razrede Osnovne šole 

Trbovlje. 

Pri obdelavi podatkov sem na podlagi logopedskega pregleda in mnenja staršev 

o kvaliteti otrokovega glasu celoten vzorec razdelila na dve skupini (hripavi in 

nehripavi oz. občasno hripavi in nikoli hripavi) in ju med seboj primerjala. 

Ugotovila sem, da je približno tretjina otrok starih od 5 do 7 let vsaj občasno 

hripavih, medtem ko je bilo na pregledu hripavih 27 % otrok. Možna dejavnika, ki 

poslabšujeta kvaliteto glasu sta pogosto prebolevanje bolezni in posebej 

alergijske bolezni, medtem ko pri ostalih dejavnikih nisem uspela dokazati 

statistične povezanosti z glasovno motnjo. Ovržena je tudi hipoteza o vplivu 

hripavega glasu na otrokovo oviranost v življenju. Podatki in rezultati so 

predstavljeni tabelarično in besedno.  

 

KLJUČNE BESEDE: glasovne motnje, hripavost, otroci, kakovost glasu



 

 

Abstract 

Dysphonia is a term for every unpleasant change which can be detected via 

hearing and the voice disorder is most frequently a consequence of recuperation 

after a respiratory infection and it can also occur due to an incorrect formation of 

sounds or throat disorders. The purpose of the research is to find out how often 

dysphonia occurs among children from the age of five to the age of seven and 

how illnesses or the individual way children talk influence the occurrence of 

dysphonia. The research was based on fifty-eight children from the oldest group 

of the Trbovlje Kindergarten, unit Barbara and the first classes of the Trbovlje 

Primary School in the school year 2012/2013. 

 I analyzed the data I gathered from the children's check-ups at the logopedist's 

and the parents’ opinions on the quality of their children's voices. I divided the 

data into two groups: children with hoarse voices and children who do not suffer 

from hoarseness, or children who occasionally have hoarse voices and children 

who never suffer from it. After comparing the two groups, I found out that 

approximately one third of the children between the ages of five to seven at least 

occasionally suffer from hoarseness, while twenty-seven percent of children were 

diagnosed with hoarseness at the check-up. Two possible factors which reduce 

the quality of the voice are frequent recoveries from illnesses and proneness to 

allergies. I was unable to prove a connection of dysphonia with any other factors. 

The hypothesis that child's hoarseness causes an additional physical, functional 

or emotional impairment in his or her life was rejected as well. The data and 

results are presented in the form of tables and in the written form. 

 

KEYWORDS: voice disorders, hoarseness, children, voice quality 
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1.  TEORETIČNI UVOD 

1.1. GLAS 

Glas nastane zaradi nihanja zračnega toka pri prehodu skozi grlo. Nihajoči 

glasilki zapirata ali razpirata špranjo, ki jo obdajata – lahko sta popolnoma 

staknjeni in zaustavljata tok zraka ali pa je med njima špranja in prepuščata tok 

zraka, ki prihaja iz pljuč. Na ta način nastane osnovna frekvenca glasu, ki je 

odvisna od frekvence nihanja glasilk. Akustične značilnosti posameznih glasov v 

govoru in barvo glasu dodajo višji harmoniki, ki nastanejo zaradi ojačitve ali 

oslabitve posameznih frekvenc v predelu vokalnega trakta nad glasilkama, 

odvisno od oblikovanosti tega prostora (Hočevar Boltežar, 2008). Za nastanek 

kakovostnega glasu in govora so potrebna zdrava dihala z dobro nadzorovanim 

izdihom ter zdravo, normalno delujoče grlo in artikulacijski organi. Poleg 

naštetega so zelo pomembni tudi periferni kontrolni mehanizmi z normalno 

delujočim perifernim in centralnim živčevjem. Motnja, ki se pojavi kjerkoli v tem 

zaključenem krogu, vpliva na nastanek glasu in govora ter povzroči glasovno 

oziroma govorno motnjo (Mysack, 1976).  

Glas določa več značilnosti – glasnost, višina, barva, melodija, glasovni obseg in 

srednja govorna lega ter nastavek (Hočevar Boltežar, 2008). 

 Glasnost je odvisna od amplitude nihajev glasilk. Nanjo vpliva tudi 

subglotisni tlak, oblika in napetost glasilk ter odzvočne cevi. Izražamo jo v 

decibelih (dB). 

 Višina glasu je odvisna od mase, dolžine, napetosti in elastičnosti glasilk, 

hitrosti zračnega toka skozi grlo ter subglotisnega tlaka. Izražamo jo v 

herzih (Hz). 

 Barva glasu je odvisna od velikosti in oblike odzvočne cevi. 

 Melodija glasu pomeni spreminjanje glasnosti in višine med govorom in 

daje določene informacije v govoru. 
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 Glasovni obseg pomeni razpon od najnižjega do najvišjega glasu, ki ga 

posameznik zmore. Odvisen je od spola in starosti.  

 Srednja govorna lega predstavlja višino glasu, ki jo uporabljamo v 

vsakdanjem življenju in pri kateri se govorec najmanj utrudi.  

 Nastavek je način približevanja glasilk na začetku fonacije. Poznamo 

mehki, trdi in zadihani nastavek. 

Dolžina, širina in debelina glasilk ter dolžina in izoblikovanost vokalnega trakta 

vplivajo na srednjo govorno lego in vrsto posameznikovega glasu pri petju. Do 

neke mere te značilnosti narekujejo tudi glasovni obseg (Hočevar Boltežar, 

2008).  

Zaradi vseh opisanih značilnosti je človekov glas unikaten in hkrati pokazatelj 

posameznikovega zdravja, čustvenega stanja, starosti in spola (Gray, Smith in 

Schneider, 1996).  

1.2. GRLO 

Grlo ima več funkcij (Hočevar Boltežar, 2008): 

 dihanje, 

 zaščita dihal med požiranjem, 

 kašelj, 

 fonacija, 

 zapora za povečanje tlaka v trebušni in prsni votlini pri premagovanju 

fizičnega napora. 

Prvenstveni funkciji grla sta dihanje in zaščita dihalnih poti, fonacija pa se je 

razvila kasneje v razvoju človeka (Negus, 1949).   

Grlo raste in dozoreva do približno 20. leta, ko doseže končno velikost. V odrasli 

dobi se spreminja skladno s hormonskimi spremembami, kar se kaže predvsem 

pri ženskah, s staranjem pa nastanejo v grlu involutivne spremembe (Hočevar 

Boltežar, 2008). 
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Vse spremembe grla vplivajo na glas, njegove značilnosti ter zmogljivosti govorca 

(Hočevar Boltežar, 2008).   

1.2.1. Spremembe grla v otroški dobi 

Rast grla in celotnega vokalnega trakta vpliva na njegove dimenzije, spreminja se 

sestava tkiv, motorični programi fonacije in izreke (Hočevar Boltežar, 2008). 

Pri novorojenčku je grlo visoko v vratu, v nivoju tretjega in četrtega vratnega 

vretenca (Dejockere, 1984), kar mu omogoča, da lahko sočasno diha in požira 

(Bloom in Rood, 1981). Podjezična kost in grlo sta tesno skupaj. Glasilki sta dolgi 

največ 3 mm, razmerje med sprednjim (membranoznim) in zadnjim (hrustančnim) 

delom glasilke pa je 1:1 (Hočevar Boltežar, 2008).  

Z rastjo otroka se grlo pomika navzdol. Pri 8. letih je grlo v višini četrtega in 

petega vratnega vretenca, medtem ko je pri 15. letih v višini šestega in sedmega 

vratnega vretenca. Glasilki pri fantih rasteta s povprečno hitrostjo 0,7mm/leto, pri 

deklicah pa 0,4mm/leto in se tako od rojstva do 12. leta podaljšata za 80 %. 

Razmerje med hrustančnim in membranoznim delom pri odraslem znaša 

približno 1:2 (Hočevar Boltežar, 2008). 

Dolžina glasilk se s starostjo spreminja. Pri novorojenčku znaša od 2,5-3 mm, pri 

1-letnem otroku 5,5 mm, pri 9-letnemu otroku 9 mm, pri odrasli ženski od 12-17 

mm in pri odraslem moškem od 17-23 mm. Glede na dolžino glasilk se spreminja 

tudi višina osnovnega tona (Hočevar Boltežar, 2008).  

Otrok ima širše postavljeni tiroidni plošči. Kot med njima znaša 120 stopinj in se 

pri deklicah s starostjo ne spreminja, pri dečkih pa se začne spreminjati pred 

puberteto. Pri otroku skupaj z grlom raste tudi celoten dihalni trakt (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

Pred puberteto sta glasilki pri dečkih za 8 % daljši kot pri deklicah, vendar je 

njihov glasovni obseg enak. Po tej starosti se začne različna rast odzvočne cevi, 

kar vpliva tudi na razlike v formantih med spoloma. Začenja se spreminjati oblika 

tiroidnega hrustanca (Hočevar Boltežar, 2008).  

V puberteti (med 10. in 14. letom) se začne pospešena rast grla, ki je bolj 

izražena pri fantih. Velikost celotnega grlnega skeleta je pri fantih po puberteti 
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večja, kot med tiroidnima ploščama se priostri na 90 stopinj, glasilki pa se 

podaljšata tudi do 100 %. Glas se fantom zniža za oktavo. Povečajo se tudi 

odzvočna cev in pljučne funkcije. Pri dekletih se glasilki podaljšata na največ 

150%, glas pa se zniža največ za kvinto. Rast grla je pri fantih zaključena do 14., 

pri deklicah pa do 15. leta (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.2. Grlo v odrasli dobi  

Med ženskim in moškim grlom obstaja več razlik. Ščitasti hrustanec je pri moških 

za 40 % večji kot pri ženskah. Kot med tiroidnima ploščama znaša pri ženskah 

120, pri moških pa 90 stopinj. Dolžina vokalnega odrastka je pri obeh spolih 

približno enaka, dolžina membranoznega dela glasilk pa je pri moških za 60 % 

večja kot pri ženskah. Dolžina celotnega vokalnega trakta je pri moških večja 

(Tietze, 1994; Hočevar Boltežar, 2008).  

1.2.3. Spremembe grla v starosti 

Po 65. letu zakostenijo skoraj vsi grlni hrustanci. Pojavijo se degenerativne 

spremembe sklepov med njimi, kar vpliva na togost grlnih struktur in nepopolno 

abdukcijo glasilk. Zmanjša se mišična masa grlnih mišic, glasilki postaneta bolj 

usločeni in tanjši, stik med njima pri fonaciji ni več popoln. Spremenijo se 

elastična vlakna, kolagenska vlakna se debelijo, vokalni ligament postane bolj 

tog. Prav tako se s starostjo spremeni sluznica grla, v kateri je vedno manj žlez, 

ki izločajo manj sluzi, ta pa postane bolj gosta (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.3. NASTANEK GLASU 

Pri tvorbi in oblikovanju glasu sodeluje več organov. Predpogoj za nastanek 

glasu v grlu je dobro kontroliran zračni tok, ki pride iz pljuč do glasilk. Fonacijo 

(nastanek glasu v grlu) razdelimo v več faz. 

 Predfonatorna inspiratorna faza 

Pri odločitvi za govor ali petje globlje vdihnemo, grlo se pri tem pomakne navzdol. 

Glasilki se široko razmakneta. 

 Predfonatorna ekspiratorna faza 

Aktivirajo se mišice, ki primikajo in napenjajo glasilki. Glasilki se primakneta. 
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 Fonacija 

Za pričetek fonacije je potreben natančno kontroliran izdih. Zrak priteka iz pljuč 

do primaknjenih glasilk. Pod glasilkama tlak narašča, dokler ne premaga njunega 

odpora. Odpor glasilk je posledica upornosti tkiv, iz katerih sta glasilki zgrajeni, in 

aktivnosti vokalne mišice. Ko tlak premaga odpor, primaknjeni glasilki zanihata 

navzgor, tako da med njima nastane ovalna špranja, skozi katero vdre zrak. Hiter 

tok zraka skozi nastalo špranjo povzroči Bernoullijev efekt – nastanek 

negativnega tlaka pod glasilkama, ki povzroči, da glasilki zanihata nazaj v prvotni 

položaj. Najprej se primakne sluznica na spodnji ploskvi glasilk. Sledi primik 

mišičnega telesa glasilk, ki zagotovi stik po celotni višini prostih robov glasilk in 

omogoči, da sluznica zavalovi s spodnje ploskve navzgor na zgornjo ploskev. 

Opisano zaporedje dogodkov imenujemo sluznični val, ki je nujno potreben za 

kakovosten glas (Slika 1). 

Ciklus nihanja glasilk ima zaprto fazo, ko se glasilki stikata, in odprto fazo, ko je 

med njima špranja, skozi katero teče zrak. Običajno je odprta faza ciklusa daljša 

kot zaprta.  

Za kakovosten glas je potrebno pravilno nihanje posamezne glasilke in hkrati 

časovno, amplitudno in frekvenčno usklajeno nihanje obeh glasilk. Pomembno je, 

da je stik med glasilkama popoln (Mathieson, 2001).  

 

Slika 1: Nihanje glasilk med fonacijo – frontalni prerez (Schönharl, 1980).  
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1.4. GLASOVNE MOTNJE 

Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo 

s sluhom (Hočevar Boltežar, 2008). Subjektivne težave, ki jih opisujejo hripavi 

bolniki, so spremenjen glas, izguba glasu, utrujenost po daljšem govorjenju, 

zadihan in tih glas, pogosto odkašljevanje, bolečine pri govorjenju, praskanje v 

grlu in občutek tujka (Child in Johnson, 1991).  

Delovna skupina pri Evropskem laringološkem združenju, zadolžena za foniatrijo, 

predlaga, naj se izraz »disfonija« uporablja za vse vrste glasovnih motenj 

(odstopanja višine, glasnosti, kvalitete glasu, ritma ali prozodičnih elementov), 

izraz »hripavost« pa naj se nanaša samo na odstopanja v kvaliteti glasu 

(Dejockere idr., 2001). V Sloveniji še vedno pogosto enačimo oba pojma 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

Pri glasovnih motnjah  ugotavljamo odstopanja od normale, čeprav smo 

največkrat pozorni le na hripavost. V nadaljevanju bom uporabljala izraza kot 

sinonima, razen v primerih, ko bo to posebej navedeno.  

1.4.1. Delitev glasovnih motenj 

Glasovne motnje običajno delimo na organske in funkcionalne (Hočevar Boltežar, 

2008).   

Organske glasovne motnje nastanejo kot posledica okužbe, poškodbe, draženja 

sluznice grla s snovmi iz okolice, imunskih mehanizmov, mehanskih obremenitev 

glasilk pri fonaciji ob preveliki ali napačni rabi glasu ali kot posledica prirojenih 

napak v grlu. K organsko pogojenim glasovnim motnjam štejemo tudi nevrološke 

glasovne motnje (Hočevar Boltežar, 2008).  

O funkcionalnih glasovnih motnjah govorimo, kadar pri pregledu bolnika s 

hripavim glasom ne najdemo organskega vzroka za hripavost. Funkcionalno 

glasovno motnjo povzroča prekomerna in napačna raba ali zloraba na videz 

povsem normalnega vokalnega aparata (Hočevar Boltežar, 2008).  

Organske in funkcionalne motnje se med seboj velikokrat prekrivajo oziroma niso 

strogo ločene – zaradi organske motnje lahko nastane funkcionalna in obratno 

(Hočevar Boltežar, 2008).  



Tjaša Polutnik                                                                         Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih                                        

7 

 

Glasovne motnje lahko razdelimo tudi glede na vzrok nastanka (npr. Razdelitev 

glasovnih motenj po Tietze-ju) (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.4.2. Dejavniki, ki poslabšajo kakovost glasu 

Na kakovost glasu vpliva več različnih dejavnikov iz okolja ter različne bolezni in 

stanja. Vsi ti dejavniki povzročajo vnetja, dražijo in spreminjajo vlažnost sluznice, 

povečujejo glasovno obremenitev ali pa povzročajo glasovno utrujenost (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

Hočevar Boltežar (2008) navaja naslednje dejavnike, ki poslabšajo kakovost 

glasu:  

- okužbe (glivične, bakterijske, virusne), 

- škodljive navade (kajenje, prekomerno uživanje alkohola, uživanje drog), 

- neugodni mikroklimatski pogoji na delovnem mestu ali doma (lahko so 

temperaturne, kemijske, mehanske ali alergijske narave), 

- neprimerni akustični pogoji na delovnem mestu ali doma (ropot, kričanje 

za medsebojno sporazumevanje, sporazumevanje z naglušnimi osebami), 

- alergija, 

- zdravila (določena zdravila za zniževanje krvnega tlaka, odvajanje vode, 

zdravljenje alergij, kortikosteroidna razpršila za astmo), 

- hormonske motnje, 

- gastroezofagealni refluks, 

- avtoimunske bolezni slinavk, 

- velofaringealna insuficienca, 

- disfunkcija vratne hrbtenice.  

1.5. GLASOVNE MOTNJE PRI OTROCIH 

Po nekaterih ocenah naj bi v svetu zaradi glasovnih motenj trpelo okoli milijon 

otrok. Glasovne motnje se lahko pojavijo ne glede na starost, spol in raso (Duff, 
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Proctor in Yairi, 2004) ter lahko škodijo otroku na psihosocialnem in akademskem 

področju (McMurray, 2003).  

Nastanejo pri razvijajočem in spreminjajočem se vokalnem traktu, kar je glavna 

razlika v primerjavi z glasovnimi motnjami pri odraslih (Hočevar Boltežar, 2008). 

Otroški glasilki sta zelo kratki, zato nihata z veliko frekvenco – lahko celo dvakrat 

hitreje kot ženski in trikrat hitreje kot moški glasilki. Poleg tega pri otroku glasilki 

še nista v celoti razviti, zato je grlo bolj občutljivo za obremenitve (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

V slovenskem prostoru še nimamo raziskave o glasovnih motnjah pri otrocih. 

Narejena je bila le raziskava o oceni hripavosti pri šoloobveznih otrocih, ki sta jo 

izvedla Robert Šifrer in Irena Hočevar Boltežar leta 2004.  

1.6. VZROKI ZA NASTANEK GLASOVNE MOTNJE PRI 

OTROKU 

Vsaka sprememba v strukturi in funkciji otroškega grla lahko povzroči glasovno 

motnjo (McMurray, 2003). Najpogostejši vzrok glasovnim motnjam pri otrocih je 

funkcionalna disfonija – mišično tenzijska disfonija brez ali s sluzničnimi 

spremembami (Hočevar Boltežar, 2008). 

Mišično tenzijska disfonija (MTD) s spremembami na sluznici grla nastane zaradi 

prevelike in neusklajene aktivnosti grlnih mišic, zaradi katere glasilki pri zaprti fazi 

fonacije z veliko silo tleskneta skupaj. Pri določenih, konstitucionalno podvrženih 

ljudeh to povzroči nastanek nekaterih benignih zamejenih hiperplastičnih 

sprememb (vozliči, polip, cista, Reinkerjev edem, kontaktna razjeda, granulom) 

na tipičnem mestu ali v zadnjem delu glasilk. Pogosto je ob nastanku teh 

sprememb hkrati prisoten še kakšen neugoden dejavnik (npr. vnetje grlne 

sluznice zaradi okužbe, alergije…) (Hočevar Boltežar, 2008). 

Vzrok za nastanek MTD brez sprememb na sluznici grla je napačna raba glasu. 

Pri tej obliki MTD pri otorinolaringološkem pregledu ne najdemo nobenih 

strukturnih nenormalnosti, vendar pri fonaciji med njima ostaja ravna ali trikotna 

špranja vzdolž cele dolžine glasilk (Hočevar Boltežar, 2008).  



Tjaša Polutnik                                                                         Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih                                        

9 

 

1.6.1. Delitev vzrokov za disfonijo po McMurray-u 

McMurray (2003) vzroke za disfonijo klasificira v sedem skupin, in sicer jih razdeli 

v infektivne, anatomske, kongenitalne, tumorske, nevrološke in iatrogene vzroke 

ter vnetja. Glede na čas, ko se disfonija pojavi, pa lahko vzroke delimo v dve večji 

skupini (McMurray, 2003): 

- disfonija, prisotna ob rojstvu (kongenitalni, nevrološki vzroki), 

- disfonija, ki nastane po rojstvu (anatomski, nevrološki, tumorski, infektivni, 

iatrogeni vzroki ter vnetja).  

1.6.1.1. Infektivni vzroki 

Med infektivne vzroke štejemo okužbe z virusi, bakterijami in glivami, ki 

povzročijo vnetje grla. Najpogostejše je virusno vnetje. Bakterijske okužbe grla so 

redke. Običajno so prisotne pri osebah z zmanjšanimi imunskimi sposobnostmi 

zaradi druge bolezni ali pri osebah z lokalno zmanjšano odpornostjo. Pri slednji 

skupini bolnikov se pojavljajo tudi glivične okužbe (Hočevar Boltežar, 2008).  

Pri okužbah nastane vnetje sluznice grla in glasilk ter vnetje v zgornjih in spodnjih 

dihalih. Vnetje nosne sluznice bolnika sili k dihanju na usta, zato do grla prihaja 

nepripravljen zrak in draži sluznico, da oteče (Hočevar Boltežar, 2008). 

Zaradi okužbe spodnjih dihal (bronhitis, pljučnica) bolnik kašlja. Kot posledica 

močne in dolgotrajne mehanske obremenitve glasilk lahko nastane hiperplastična 

epitelijska lezija ali se pojavi krvavitev v sluznici glasilk (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.6.1.2. Anatomski vzroki 

 Vozliči 

Pri otrocih so pogost vzrok disfonije vozliči na glasilkah (Gray in dr.,1996). 

Nastanejo na tipičnem mestu glasilke in lahko hkrati na obeh glasilkah. Zaradi 

mehanskih sil pri fonaciji nastane na tipičnem mestu oteklina, ki se kaže kot 

vretenasta zadebelitev glasilke (Slika 2). Že ta zadebelitev je lahko vzrok, da pri 

fonaciji stik ni popoln, kar je nujno za tvorbo ustreznega, čistega glasu. Če se 

nepravilna in prevelika raba glasu nadaljuje, oteklina lahko začne brazgotiniti. 
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Vozlič, ki tako nastane, moti stik med glasilkama v zaprti fazi nihanja, spremeni 

pa se tudi sluznični val (Hočevar Boltežar, 2008).  

Po nekaterih raziskavah naj bi bili vozliči vzrok za 38 % do 78 % kronične 

hripavosti pri otrocih in so tako najpogostejša laringealna lezija pri tej populaciji. 

Pogostejši so pri dečkih kot pri deklicah in sicer v razmerju 2-3 proti 1. Pogosto 

se pojav vozličev ujema z osebnostnimi značilnostmi otrok (Gray idr., 1996). 

 

Slika 2: Začetni vozlič na levi glasilki, polip na desni glasilki (Hočevar Boltežar, 2008). 

 Cista 

Cista (Slika 3) običajno nastane na tipičnem mestu glasilke, kjer se zaradi edema 

sluznice ob vnetju ali prevelikem glasovnem naporu zapre izvodilo žleze. Zapora 

povzroči zastoj sluzi v žlezi, ki postane napihnjena kot balonček. Cista lahko moti 

stik med glasilkama pri fonaciji oziroma povzroča težave zaradi svoje mase, saj 

prizadeta glasilka niha drugače kot zdrava. Povzroča tudi razlike v amplitudi in 

moti sluznični val (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

Slika 3: Cista na levi glasilki. (Hočevar Boltežar, 2008).  
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1.6.1.3. Kongenitalni vzroki 

 Laringokela 

Laringokela je redko stanje, ki se pojavi ob rojstvu. Pojavi se na ventrikularni ali 

ariepiglotisni gubi (McMurray, 2003). Vpliv laringokele je odvisen od njene 

velikosti, mesta, kjer nastane, in oviranja otrokove dihalne poti. V določenih 

primerih lahko povzroči hudo dihalno stisko in stridor (Voice problem in children, 

2011). 

 Jadrasta opna 

Jadrasta opna je vezivna opna, ki spredaj povezuje obe glasilki. Kadar je velika in 

zrašča glasilki vzdolž večjega dela, je otrok že takoj ob rojstvu v dihalni stiski, 

zato je potrebno opno takoj predreti. Kasneje v življenju opna lahko, vendar ne 

nujno, povzroča glasovne težave, ker moti nihanje glasilk oziroma stik med njima 

v zaprti fazi nihanja (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.6.1.4. Vnetja grla  

Akutni laringitis (akutno vnetje grla) je največkrat posledica okužbe z 

respiratornimi virusi. Običajno se pojavlja skupaj z akutnim rinitisom (prehladom), 

vnetjem žrela, lahko pa tudi z vnetjem sapnika. Glasovno motnjo povzroča 

oteklina, ki poveča maso glasilk in spremeni avtomatiziran motorični vzorec 

fonacije, zaradi česar nastane prekomerno napenjanje grlnih mišic in hripavost 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

Akutni laringitis je lahko virusni, bakterijski ali glivični. Ne glede na vrsto morajo 

bolniki v času prebolevanja okužbe čim manj govoriti, saj pri vneti sluznici grla in 

glasovnem naporu pogosto nastanejo nekatere zamejene hiperplastične 

spremembe na glasilkah ali se zaradi prevelikega napenjanja mišic pri fonaciji 

lahko pojavi funkcionalna glasovna motnja (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.6.1.5. Tumorji 

V otroški populaciji so benigne in maligne tvorbe grla redke, kljub temu pa mora 

zdravnik ob morebitni hripavosti pomisliti tudi na to (McMurray, 2003).   
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Najpogostejše benigne tvorbe pri otrocih so papilomi grla (rožnati, resičasti 

izrastki, bradavice) (Slika 4), ki so sicer relativno redki. Zrastejo lahko kjerkoli na 

sluznici od ustne votline do pljuč, vendar se najpogosteje pojavijo v grlu na 

glasilkah. Papilome povzročajo virusi iz skupine humanih papiloma virusov 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

Bolezen prizadene tako otroke kot odrasle. Papilomi povzročijo hripavost, stridor 

in težave pri dihanju. Glasovna motnja je lahko posledica papilomov ali posledica 

zdravljenja le teh (Gray idr.,1996).  

 

Slika 4: Papilomi na desni glasilki (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.6.1.6. Nevrološki vzroki 

Glasovne motnje lahko nastanejo zaradi okvare centralnega ali perifernega 

živčevja ter bolezni, ki prizadenejo živčnomišični stik ali samo mišico (Hočevar 

Boltežar, 2008). Pri otrocih je najpogostejši vzrok motenega gibanja glasilk 

prekinjen ali poškodovan povratni grlni živec ali poškodovan centralni živčni 

sistem (Gray idr., 1996).  

1.7. POGOSTOST GLASOVNIH MOTENJ PRI OTROCIH 

V literaturi je opisanih le malo raziskav, ki obravnavajo pogostost glasovnih 

motenj v otroštvu. Najverjetneje je to povezano z nejasno opredelitvijo definicije 

disfonije pri otrocih, poleg tega pa raziskave ovirajo tudi težave pri izvedbi 

videolaringoskopije in slabo sodelovanje otrok pri preiskavah (Wilson, 1987; 

Colton, 2005; Behlau 2001). Raziskovalci se za pridobivanje podatkov o kvaliteti 

otrokovega glasu poslužujejo različnih metod. Pogosto se razširjenost glasovnih 

motenj preučuje na podlagi mnenja staršev, kar lahko vodi k napačnim 

ugotovitvam, saj starši glasovnih motenj velikokrat ne prepoznajo oziroma nanje 
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niso pozorni (Mendes Tavares, Brasolotto, Santana, Padovan in Garsia Martins, 

2011). 

1.7.1. Vpliv okolja 

Na pogostnost glasovnih motenj vpliva okolje, v katerem otrok živi. V Sloveniji se 

veliko otrok pri starosti enega leta vključi v organizirano varstvo, kjer je možnost 

prenašanja okužb velika. Zaradi nezrelega imunskega sistema je majhen otrok 

zelo dovzeten za okužbe. Vnetja zgornjih dihal in srednjega ušesa povzročajo 

onemogočeno dihanje na nos, vnetje glasilk in sapnika, kašelj in slabši sluh. 

Poleg tega je bivanje v vrtcu povezano tudi z glasnim sporazumevanjem otrok in 

vzgojiteljev, kar vse pripomore k nastanku hripavega glasu (Hočevar Boltežar, 

2008).   

1.7.2. Vpliv spola 

V otroštvu so laringealna patologija in glasovne motnje pogostejše pri dečkih kot 

deklicah (Dobres, Lee, Stemple, Kummer in Kretschmer, 1990), medtem ko so pri 

odraslih glasovne motnje pogostejše pri ženskah (Herrington-Hall, Lee, Stemple, 

Niemi in Mchone, 1988). V otroštvu je vedenje fantov bolj impulzivno in 

agresivno, kar vpliva direktno na fonatorni mehanizem in povzroča vokalno 

zlorabo, ki je zelo pogost vzrok glasovnih motenj (Silveman in Zimmer, 1975; 

Martins in Trindade, 2003; Kilic, Okur, Yildirim in Guzelsoy, 2004). 

1.7.3. Vpliv starosti 

Pogostost glasovnih motenj upada od predšolskega obdobja in nižjih razredov 

osnovne šole do višjih razredov osnovne šole (Silverman in Zimmer, 1975).  

1.7.4. Raziskave o glasovnih motnjah pri otrocih 

Podatki o prevalenci hripavosti pri otrocih variirajo od 4-30,3 % (Mendes Tavares 

idr., 2011).  

 Duff in drugi (2004) so raziskovali pojav disfonije pri 2445 otrocih (1199 

deklic in 1246 dečkov) med drugim in šestim letom starosti in ugotovili 

neustrezen glas pri 95 otrocih (3,9 %). V raziskavo so bili vključeni tudi 

učitelji in starši. Hripavost so potrdili na osnovi ocenjevanja glasu dveh 

strokovnjakov.  
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 Pastrelo in Behlau (2006) sta analizirala 363 glasovnih vzorcev otrok, 

starih od 4 do 11 let, med katerimi je bilo 4,4 % otrok z glasovno motnjo. 

Staršem so razdelili 2000 vprašalnikov o kakovosti glasu njihovih otrok in 

na podlagi tega so bili otroci vabljeni na subjektivno in objektivno 

ocenjevanje glasu in videolaringoskopijo.  

 Carding, Roulstone in Northstone (2006) so v raziskavo vključili 7389 

otrok, starih 8 let. Po ocenah staršev je bilo hripavih 11,6 % otrok, po 

ocenah strokovnjakov pa 6 %.  

 Yairi, Currin, Bulian in Yairi (1974) so pri ocenjevanju glasu 1549 

šoloobveznih otrok ugotovili disfonijo pri 13,8 % otrok. Disfonijo so potrdili 

trije  strokovnjaki.  

 Senturia in Wilson (1968) sta v raziskavi 338 otrok starih do 18 let, 

ugotovila, da je največ hripavih otrok med 6. in 11. letom (21%), po 13. 

letu pa delež pada in znaša pri 18. letih le še 2 %. 

 Powell, Filter in Williams (1989) so analizirali glasove 847 otrok, starih 

med 6 in 10 let. Glasovna motnja se je pojavila pri 203 otrocih (24%).  

 Leeper, Leonard in Iverson (1980) so analizirali glasove 1481 učencev 

podeželske osnovne šole ter ugotovili glasovna odstopanja pri 7 % 

učencev.  

 Šifrer in Hočevar Boltežar (2004) sta v raziskavi ugotavljala odstotek 

glasovnih motenj pri otrocih 4. in 8. razreda osnovne šole v Ljubljani in 

okolici. Ugotavljala sta tudi razlike v pojavnosti neugodnih dejavnikov med 

dalj časa hripavimi otroki in otroki brez dolgotrajne hripavosti. Otrok, ki so 

bili hripavi več kot 1 - 3 mesece, je bilo 14,9 %.  

1.8. DIAGNOSTIČNI POSTOPKI 

V obravnavo otrok z glasovnimi motnjami je vključen otorinolaringolog, foniater, 

pogosto pa tudi logoped in psiholog. Pomembno je aktivno sodelovanje otroka in 

njegovih staršev (Hočevar Boltežar, 2008).  
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Ugotavljanje glasovnih motenj pri otrocih je pomembno, ker so nekatere znak 

življenjsko ogrožajočih bolezni (npr. papilomi v grlu), poleg tega pa glasovna 

motnja lahko vpliva na psihosocialne težave otrok (McMurray, 2003).  

Pri ugotavljanju glasovnih motenj tako pri otrocih kot pri odraslih je pomembno 

pridobivanje anamneze, otorinolaringološki pregled, ki pokaže organske ali 

funkcionalne vzroke glasovne motnje, videoendostroboskopija ter subjektivna in 

objektivna ocena glasu, ki jo izvedeta foniater ali logoped (Hočevar Boltežar, 

2008).  

V primeru, da zdravnik ali logoped posumita na možen psihogeni vzrok otrokovim 

težavam, se v diagnostični postopek vključi tudi psiholog (Hočevar Boltežar, 

2008).  

1.8.1. Anamneza 

Vsak pregled se začne z natančno splošno in usmerjeno anamnezo. Zdravnika 

zanimajo otrokove prebolele bolezni, poškodbe in načini zdravljenja. V anamnezi 

tako dobimo podatke o pogostosti prebolevanja okužb, predvsem okužb dihal, o 

vnetjih srednjega ušesa, sumu na slabši sluh, o morebitnih alergijskih reakcijah 

na snovi iz okolja, astmi, laringofaringealnem refluksu in drugih boleznih 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

Pomembno je pridobiti informacije o dolžini trajanja težav pri otroku ter v kakšnih 

okoliščinah so se pojavile in kako se spreminjajo. Starši ocenijo otrokove govorne 

navade (glasno govorjenje, pogosto kričanje, hiter govor, veliko petja, 

oponašanje živali, motorjev, pevcev) ter opišejo otrokov glas (je hripav, se lomi, 

se spreminja kakovost in višina glasu). V anamnezi je potrebno pridobiti tudi 

podatke o tem, ali starši kadijo in je otrok pasivni kadilec ter kakšno je otrokovo 

socialno okolje (vrtec, število sorojencev) (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.8.2. Otorinolaringološki pregled 

Pri otorinolaringološkem pregledu zdravnik ugotovi morebitne organske 

spremembe v grlu ali postavi sum na funkcionalno disfonijo, ki jo potrdi z 

videoendostroboskopijo. Ugotavlja tudi druga odstopanja v ušesih, nosu, ustih in 

žrelu (Hočevar Boltežar, 2008).  
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1.8.3. Subjektivna perceptivna ocena glasu 

Subjektivna ocena glasu je osnovna metoda za ocenjevanje glasovnih motenj. 

1.8.3.1. GIRBAS lestvica 

V uporabi je GIRBAS lestvica, pri kateri strokovnjak (foniater, logoped) ocenjuje 

naslednje parametre (Hočevar Boltežar, 2008; MendesTavares idr., 2011): 

G (grade) – ocenjuje se splošni vtis o glasu oziroma stopnja hripavosti. 

I (instability) – ocenjuje se nestabilnost glasu.  

R (rougness) – ocenjuje se hrapavost glasu, ki je posledica nepravilnosti v 

nihanju glasilk. 

B (breathiness) – ocenjuje se zadihanost, ki je posledica nepopolnega stika med 

glasilkama in uhajanja zraka med fonacijo. 

A (astheny) – ocenjuje se šibkost glasu; nanaša se na glasnost, ki jo posameznik 

zmore. 

S (stridency) –  ocenjuje se stisnjenost glasu; nanaša se na oceno občutka 

napora pri stiskanju glasilk med fonacijo.  

Strokovnjak oceni vsak parameter s pomočjo analogne vizualne lestvice ali s 

pomočjo ene od štirih ocen (0 - ni prisoten, 1 - prisoten v blagi obliki, 2 - prisoten 

v srednje hudi obliki, 3 - prisoten v hudi obliki). Pri oceni s pomočjo vizualne 

analogne lestvice strokovnjak na 10 cm dolgi črti označi, kakšen je bolnikov glas 

(en konec črte pomeni biti brez glasu, drug konec pa pomeni najboljši možen 

glas) (Hočevar Boltežar, 2008).  

Pri otrocih pogosto opazimo blaga odstopanja pri parametrih B (zadihanost), S 

(stisnjenost) in I (nestabilnost), vendar jih zaradi anatomskih značilnosti 

otroškega grla ne upoštevamo kot patološka (Mendes Tavares idr., 2011).  

1.8.3.2.  Vpliv glasu na kakovost življenja 

Klinične raziskave kažejo, da imajo glasovne motnje lahko neugoden vpliv na  

kakovost otrokovega življenja in povzročajo oviranost otroka v vsakdanjem 

življenju (Hoffman-Ruddy in Sapienza, 2004). Pediatrični Voice Handicap Index 



Tjaša Polutnik                                                                         Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih                                        

17 

 

(pVHI) je standardiziran vprašalnik, ki ugotavlja vpliv glasovne motnje na različna 

področja otrokovega življenja (Zur idr., 2007). 

Vprašalnik izpolnjujejo starši otroka z glasovno motnjo. Sestavljen je iz 23 

postavk, ki so povzete po vprašalniku »Voice Handicap Index« in so razdeljene v 

tri dele:  

- vpliv glasovne motnje na funkcionalno področje – možnost uporabe glasu 

v vsakdanjem življenju (7 postavk), 

- vpliv glasovne motnje na fizično področje – telesni simptomi ob uporabi 

glasu (9 postavk), 

- vpliv glasovne motnje na emocionalno področje – čustveno doživljanje 

glasovnih motenj (7 postavk) (Zur idr., 2007; Hočevar Boltežar, 2008).  

V vprašalnik je zajeta tudi ocena staršev o zgovornosti njihovega otroka, ki jo 

označijo na vizualno analogni skali. Vprašalnik ima veliko zanesljivost pri 

ponovnem testiranju in visoko notranjo konsistentnost (Zur idr., 2007).  

1.8.4. Objektivna analiza glasu 

Pri otrocih se za oceno fonacije pogosto uporablja akustična analiza glasu in 

govora (Gerber, 1985). Akustična analiza je primerna tako za oceno 

napredovanja bolezni kot tudi za spremljanje procesa zdravljenja (Niedzielska, 

2001).  

1.8.4.1. Analiza temeljne grlne frekvence 

»Najpogosteje se uporablja analiza temeljne grlne frekvence (F0).« (Hočevar 

Boltežar, 2008, str. 71). Za analizo obstaja več računalniških programov, večina 

pa jih analizira fonacijo samoglasnika /a/. Program izračuna najvišjo in najnižjo 

F0 v posameznem vzorcu ter povprečno F0. Izračuna tudi amplitudo, ki nam 

pove, kako glasen in močan je glasovni vzorec. Perturbacija (spreminjanje) 

amplitude se imenuje shimmer, perturbacija višine pa jitter. Oba parametra sta 

izražena v odstotkih in jih European Laryngological Society svetuje za akustično 

oceno fonacije. Programi izračunajo še mnoge druge parametre: perturbacijo 

višine in amplitude na več ciklov nihanja glasilk, indeks glasovne turbulence 

(VTI), indeks mehke fonacije (SPI), razmerje med harmoničnimi in šumskimi 
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elementi v glasu (NHR), delež subharmoničnih elementov in lomljenja glasu, 

amplitudni in frekvenčni tremor (Hočevar Boltežar, 2008). 

Ker se fonacija vseskozi spreminja, European Laryngological Society svetuje 

analizo vsaj treh akustičnih vzorcev ter upoštevanje povprečne vrednosti vseh 

treh (Hočevar Boltežar, 2008).  

Med akustično analizo glasu in lestvico GIRBAS je bila ugotovljena povezanost. 

Akustični parametri (jitter, shimmer, NHR, SPI) so bili višji pri otrocih, pri katerih je 

bil parameter G (hripavost) ocenjen kot zmerna hripavost (ocena 2) (Mendes 

Tavares idr., 2011). 

1.8.4.2. Spektralna analiza 

Spektralna analiza prikaže spektralno sliko glasov, pravilno formantno 

oblikovanost in šumske komponente. V preteklosti je služila tudi za oceno čistosti 

glasu oz. prisotnost šuma v glasu (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.8.4.3. Fonetogram 

Fonetogram prikaže razpon glasnosti ob spreminjanju temeljne grlne frekvence. 

Preiskava je namenjena sledenju glasovnih zmogljivosti posameznika (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

1.8.5. Aerodinamične preiskave 

Kvaliteta glasu je v veliki meri odvisna od zračnega toka, ki teče med glasilkama 

med fonacijo (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.8.5.1. Fonospirometrija 

Fonospirometrija obsega meritev vitalne kapacitete (volumen zraka, ki ga 

maksimalno izdihnemo po maksimalnem vdihu) in fonacijskega volumna 

(volumen zraka, ki ga oseba porabi za petje ali govor). Pri meritvi fonacijskega 

volumna mora posameznik zajeti zrak skozi usta in čim dlje fonirati glas »i«. 

Aparatura zabeleži fonacijski čas in količino zraka, ki ga je bolnik porabil, ter iz 

obeh parametrov izračuna srednji pretok zraka skozi grlo (Hočevar Boltežar, 

2008).  
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1.8.5.2. Maksimalni fonacijski čas  

Maksimalni fonacijski čas (MPT) je najdaljši možni čas fonacije pri maksimalnem 

vdihu. Odvisen je od odpora in lege glasilk, glasnosti, vrste samoglasnika, 

fonacijskega volumna in srednjega pretoka zraka skozi grlo. Okvirno naj bi bil 

normalen MPT daljši kot 18 sekund pri moških in daljši kot 14 sekund pri 

ženskah; po nekaterih drugih avtorjih pa naj bi bila 20 sekund meja za moške, 15 

sekund za ženske in 10 sekund za otroke (Hočevar Boltežar, 2008).  

Harden in Looney (1984) sta ugotovili, da na dolžino MPT pri otroku vpliva 

prisotnost glasovne motnje. Pri otrocih z glasovno motnjo je povprečni MPT od 

8,6 sekund pri deklicah do 9,2 sekund pri dečkih, medtem ko je pri otrocih brez 

motenj povprečni MPT 11,7 sekund pri deklicah in 12,6 sekund pri fantih. 

1.8.5.3. Merjenje subglotisnega tlaka 

Merjenje subglotisnega tlaka poteka tako, da izmerimo med artikulacijo ploziva in 

vokala tlak v ustni votlini s pomočjo posebne sonde. Ob plozivu je tlak v ustni 

votlini enak tlaku subglotisno (Hočevar Boltežar, 2008).  

1.9. ZDRAVLJENJE GLASOVNIH MOTENJ PRI OTROCIH 

V zdravljenje glasovnih motenj pri otrocih so vključeni otorinolaringolog, logoped 

ter psiholog (Hočevar Boltežar, 2008). Če je potrebno, se v obravnavo vključijo 

še drugi strokovnjaki – pediater, ortodont, nevrolog. Potreba po zdravljenju 

glasovnih motenj pri otrocih je bila dokazana v longitudinalni študiji, s katero so 

ugotovili, da pri večini tudi pet let po začetnem testiranju glasovna motnja brez 

zdravljenja ni izginila (Powell idr., 1989). 

1.9.1. Otorinolaringolog 

Otorinolaringolog zdravi okužbe, alergijo, astmo, sekretorna vnetja srednjega 

ušesa ter se odloča za različne posege kot so odstranitev žrelnice in vstavitev 

timpalnih cevk v bobniča. Kirurškega zdravljenja se poslužuje v primeru 

papilomov, ki lahko zadušijo otroka ter velikega polipa ali ciste na glasilkah, ki 

povzročata hudo hripavost in pogojujeta kompenzatorno funkcionalno motnjo 

(Hočevar Boltežar, 2008).  
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1.9.2. Logoped 

Logoped ugotavlja prekomerno glasovno rabo in glasovno zlorabo, neprimerne 

glasovne in govorne navade ter svetuje staršem, kako naj opozarjajo otroka na te 

napake. Pomembno je, da pri zdravljenju sodeluje cela družina (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

S pomočjo glasovne terapije skuša izboljšati otrokovo glasovno tehniko ter 

zmanjšati napetost pri fonaciji (Hočevar Boltežar, 2008). 

Posebno pozornost skupaj z otorinolaringologom namenjata tudi skrbi za glas 

oziroma higieni glasu, ki pomeni način obnašanja, ugoden za glas, saj zmanjšuje 

glasovno obremenitev ter pozitivno vpliva na celo telo (Hočevar Boltežar, 2008).  

Higiena glasu obsega: 

 uživanje dovolj tekočine (voda, 2 - 3 litre na dan), 

 izogibanje snovem, ki dražijo sluznico dihal,  

 izboljšanje mikroklimatskih in akustičnih pogojev v prostoru, 

 prilagoditev glasovnih obremenitev zmogljivosti otroka, enakomerna 

porazdeljenost obremenitev preko dneva in tedna ter izogibanje zlorabi 

glasu (preglasni govor, šepet, oponašanje živali, petje izven svojega 

obsega itd.), 

 ko govorimo, smo obrnjeni proti poslušalcem, 

 med govorom in petjem stojimo vzravnano, ne govorimo prehitro ter 

natančno oblikujemo glasove, 

 upoštevanje ločil med govorom,  

 spreminjanje monologa v dialog, 

 izboljšanje telesne aktivnosti, 

 glasovni počitek ob pojavu hripavosti,  
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 upoštevanje navodil za preprečevanje gastroezofagealnega in 

laringofaringealnega refluksa. 

1.9.3. Psiholog  

Psiholog se vključi v obravnavo glasovnih motenj, na katere vplivajo psihološke 

motnje ter motnje vedenja, pozornosti in aktivnosti (Hočevar Boltežar, 2008).  
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2. CILJ IN HIPOTEZE 

 

Hripav glas je največkrat posledica prebolevanja okužbe dihal, lahko pa tudi 

napačne tvorbe glasu ali drugih bolezenskih sprememb v grlu, ki so pri otrocih na 

srečo zelo redko nevarne za njihovo zdravje. Kvaliteten glas omogoča otroku 

enakopravno vključevanje v njegovo socialno okolje. V času odločanja o 

nadaljnjem šolanju lahko hripavost otroka omejuje pri izbiri poklica. Pomembno 

je, da čim prej ugotovimo hripav glas in vzroke zanj ter otroku nudimo ustrezno 

strokovno pomoč (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

Namen raziskave je ugotoviti, kako pogosto se pojavlja hripavost pri otrocih med 

petim in sedmih letom ter kako bolezni in glasovne navade vplivajo na pojav 

glasovne motnje. 

2.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kolikšen odstotek otrok, starih od 5 do 7 let, je hripavih? 

2. Ali je hripavih več dečkov? 

3. Ali se razlikuje odstotek hripavih otrok v vrtcu in šoli? 

4. Ali na pojav glasovne motnje vplivajo alergijske bolezni? 

5. Ali so slabše motorične sposobnosti artikulacijskih organov povezane s 

hripavostjo? 

6. Ali hripavi otroci veliko govorijo na glas in pojejo? 

7. Ali so hripavi otroci pogosto bolni? 

8. Kako starši ocenjujejo glasove svojih otrok? 

9. Kakšne so značilnosti glasov hripavih otrok in otrok z normalnim glasom, 

starih od 5 do 7 let? 

2.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Manj kot 30 % v raziskavo vključenih otrok, starih od 5 do 7 let, je hripavih.  

H2: Hripavih je več dečkov kot deklic. 

H3: V vrtcu je več hripavih otrok kot v prvem razredu osnovne šole.  

H4: Otroci, ki imajo astmo in druge alergijske bolezni so pogosteje hripavi kot 

otroci, ki nimajo teh bolezni.  
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H5: Otroci, ki so pogosto bolni, so pogosteje hripavi kot otroci, ki niso pogosto 

bolni.  

H6: Otroci, ki glasno govorijo in pojejo, so pogosteje hripavi kot otroci, ki ne 

govorijo in pojejo glasno.  

H7: Otroci, ki imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskih organov, so 

pogosteje hripavi kot otroci, ki imajo ustrezne motorične sposobnosti 

artikulacijskih organov. 

H8: Otroci, ki se morajo pogosto odkašljevati ali odhrkavati, so pogosteje hripavi.  

H9: Pri hripavih otrocih je maksimalni fonacijski čas vokala /i/ krajši od 10 sekund. 

H10: 25 % hripavih otrok ali manj je že bilo obravnavanih pri otorinolaringologu ali 

logopedu.  

H11: Vpliv glasovnih težav na oviranost v družbi vrstnikov se statistično 

pomembno razlikuje med skupinama hripavih otrok in otrok, ki niso hripavi. 
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3. METODOLOGIJA 

3.1. VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 58 otrok, ki so v šolskem letu 2012/13 obiskovali 

najstarejši skupini Vrtca Trbovlje, Enote Barbara in prve razrede Osnovne šole 

Trbovlje. Trideset otrok (51,7 %) je bilo ženskega in 28 otrok (48,3 %) moškega 

spola (Graf 1). Otroci so bili stari 5,25 - 7,25 let. Aritmetična sredina starosti je 

bila 75,37 mesecev (približno 6,28 let). Pri šestih otrocih podatka o starosti ni 

bilo. 

 

Graf 1: Struktura vključenih otrok glede na spol.  

3.2. INŠTRUMENTARIJ  

3.2.1. Vprašalnik o glasovnih navadah in boleznih 

Za namen zbiranja podatkov sem priredila in dopolnila vprašalnik o boleznih in 

glasovnih navadah otrok Šifrerja in Hočevar Boltežarjeve iz leta 2004, ki je 

namenjen staršem.  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del vsebuje splošne podatke o otroku 

in ustanovi, ki jo obiskuje (ime, priimek, rojstni datum, skupina/razred). Drugi del 

sestavljajo vprašanja zaprtega tipa, ki se nanašajo na glasovne navade (hiter 

govor, zgovornost, morebitne težave z glasom) in bolezni otroka (astma, alergija, 

izcedek iz nosu, operacije v splošni narkozi, ter operacije mandljev, žrelnice in 

ušes), vključuje pa tudi vprašanji o morebitnem pregledu otroka pri 

otorinolaringologu in/ali logopedu.  

ženski 
spol 
52% 

moški 
spol  
48% 
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3.2.2. Pediatrični vprašalnik o vplivu glasovnih težav na otrokovo 

oviranost (»Pediatric Voice Handicap Index«, pVHI) 

Vprašalnik, ki je namenjen staršem, je sestavljen iz 23 trditev o otrokovem glasu 

in vplivu morebitne glasovne motnje na oviranost otroka v vsakdanjem življenju. 

Posamezna trditev je ocenjena od 0 (nikoli) do 4 (vedno) točke. Z vprašalnikom 

preverjamo vpliv glasovne motnje na otrokovo funkcionalno, fizično in 

emocionalno področje, zajema pa tudi oceno zgovornosti otroka, ki jo starši 

ocenijo na številski lestvici. Oviranost otroka zaradi glasovne motnje je izražena s 

skupno oceno pVHI. Oviranost pri vsakodnevnem sporazumevanju na 

funkcionalnem področju (pVHI-F) se preverja s 7 trditvami, na fizičnem področju 

(pVHI-P) z 9 trditvami in na emocionalnem področju (pVHI-E) s 7 trditvami. 

Najvišja možna skupna ocena (pVHI), ki pomeni najhujše posledice glasovne 

motnje, je 92 točk. Najvišje ocene za posamezna področja so sledeče: pVHI-F 28 

točk, pVHI-P 36 točk in pVHI-E 28 točk (Zur idr., 2007). Vprašalnik, ki do sedaj 

uradno še ni bil preverjen v slovenskem jeziku, je prevedla dr. Irena Hočevar 

Boltežar. 

3.2.3. Logopedski pregled 

Logopedski pregled zajema: 

 subjektivno perceptivno ocenjevanje kvalitete glasu z uporabo GIRBAS 

lestvice, s katero ocenjujemo: stopnjo glasovne motnje (G), nestabilnost glasu 

(I), hrapavost glasu (R), zadihanost glasu (B), šibkost glasu (A) in stisnjenost 

glasu (S). Vsak parameter je ocenjen od 0 do 3 (0 = ni prisotna, 1 = prisotna v 

blagi obliki, 2 = prisotna v srednje hudi obliki, 3 = prisotna v hudi obliki); 

 preverjanje motoričnih sposobnosti artikulacijskih organov (šobljenje, gibljivost 

jezika in mehkega neba), ki jih ocenimo kot ustrezne ali neustrezne; 

 testiranje diadohokineze artikulacijskih organov (hitro menjavanje 

artikulacijskega mesta), ki jo ocenimo kot ustrezno ali neustrezno; 

 merjenje maksimalnega fonacijskega časa vokala /i/ v sekundah; 
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 subjektivno oceno hitrosti in glasnosti govora, ki ju ocenimo kot ustrezno ali 

neustrezno, ter lomljenje glasu, ki je ali ni prisotno; 

 preverjanje otrokovega dihanja na nos ali usta; 

 ugotavljanje morebitnega napenjanja mišic ust, brade in vratu pri govoru, kar 

ocenimo kot ustrezno ali neustrezno.  

3.2.4. Način izvedbe 

V začetku decembra 2012 so starši 100 otrok, ki so v šolskem letu 2012/13 

obiskovali najstarejši skupini Vrtca Trbovlje (enota Barbara) in prva razreda 

Osnovne šole Trbovlje, prejeli vprašalnik o glasovnih navadah in pediatrični 

vprašalnik pVHI (Priloga 1 in 2). Priložen je bil dopis s predstavitvijo namena 

raziskave in postopka zbiranja podatkov ter prošnja za soglasje za vključitev 

otroka v raziskavo in izvedbo logopedskega pregleda. Vprašalnike in podpisana 

soglasja so vrnili starši 58 otrok. Logopedske preglede v raziskavo vključenih 

otrok sem izvedla v aprilu 2013.  

3.2.5. Spremenljivke 

Spremenljivke, vključene v vprašalnik o glasovnih navadah in boleznih otrok: 

- spol, 

- starost, 

- glasovne motnje, 

- hiter govor, 

- zgovornost, 

- težave z glasom, 

- astma, 

- alergije, 

- mašenje in izcedek iz nosu, 

- operacije v splošni narkozi, 

- operacija mandljev, žrelnice, ušes, 

- pregled pri logopedu, 

- pregled pri otorinolaringologu. 
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Spremenljivke, vključene v pVHI: 

- skupna ocena (pVHI), 

- ocena funkcionalnega področja (pVHI-F), 

- ocena fizičnega področja (pVHI-P), 

- ocena emocionalnega področja (pVHI-E). 

Spremenljivke, vključene v logopedski pregled: 

- stopnja glasovne motnje, 

- nestabilnost glasu, 

- hrapavost glasu, 

- zadihanost glasu, 

- šibkost glasu, 

- stisnjenost glasu, 

- ocena motoričnih sposobnosti artikulacijskih organov, 

- ocena hitrosti govora, 

- ocena glasnosti govora, 

- lomljenje glasu, 

- dihanje na usta, 

- napenjanje mišic okrog ust ter na bradi in vratu med govorom, 

- maksimalni čas fonacije vokala /i/. 

3.2.6. Statistična obdelava podatkov  

Pri statistični obdelavi podatkov sta bila uporabljena programa Microsoft Office 

Excell in SPSS, Verzija 20. Podatke sem prikazala tabelarično in besedno.  

Opisna statistika vključuje: 

- frekvence (f) in strukturne odstotke (f %) 

- aritmetično sredino (M) 

- standardno deviacijo (SD) 

Sklepna statistika vključuje: 

- X2 test hipoteze neodvisnosti s stopnjo tveganja 0,05 (v nekaterih primerih 

je upoštevan Yatesov popravek) 
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- t-test za neodvisne vzorce s stopnjo tveganja 0,05 

- Mann- Whitney U test s stopnjo tveganja 0,05 
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4. ANALIZA REZULTATOV 

4.1. SPLOŠNI PREGLED PODATKOV 

Podatki so prikazani v obliki tabel. Tabele 1 - 3 so narejene na osnovi vprašalnika 

o glasovnih navadah in boleznih, tabele 4 - 9 na osnovi logopedskega pregleda, 

tabela 10 pa na osnovi pediatričnega vprašalnika o vplivu glasovnih težav na 

otrokovo oviranost. 

Tabela 1. Prisotnost glasovnih motenj pri otrocih po subjektivnem mnenju staršev 

Ali je imel vaš otrok kdaj težave z glasom: hripavost, glas se je 

lomil, ga je zmanjkovalo, glas je bil tih ali zelo globok? 

f f % 

nikoli ali zelo redkokdaj 38 65,52 

da, ob prehladih, anginah 17 29,31 

če je veliko in/ali glasno govoril, pel, kričal 3 5,17 

stalno je hripav že………mesecev 0 0 

 

Tabela 2. Dejavniki, ki poslabšujejo kakovost glasu  

 da ne 

f f % f f % 

Ali vaš otrok zelo rad glasno govori, poje, 

se glasno smeji? 

38 65,52 20 34,48 

Ali vaš otrok veliko govori? 49 84,48 9 15,52 

Ali vaš otrok hitro govori, tako da ga 

sogovorniki ne razumejo dobro in jim mora 

povedano ponoviti? 

7 12,07 51 87,93 

Ali ima vaš otrok pogosto izcedek iz nosu? 13 22,41 45 77,59 

Ali je vaš otrok pogosto (5-6 krat na leto), 

tako bolan, da ne more v vrtec? 

6 10,34 52 89,66 

Ali je vaš otrok alergičen na hrano, 

zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice? 

11 18,97 47 81,03 

Ali ima vaš otrok astmo? 0 0 58 100 
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Tabela 2 (nadaljevanje) 

 da ne 

f f % f f % 

Ali se mora vaš otrok pogosto odhrkavati ali 

odkašljevati? 

5 8,62 53 91,38 

Ali je bil vaš otrok že operiran v splošni 

narkozi? 

4 6,90 54 93,10 

Ali je imel vaš otrok operacijo mandljev, 

žrelnice, ušesa? 

1 1,72 57 98,28 

 

Tabela 3. Pregled pri logopedu ali otorinolaringologu 

 da ne 

f f % f f % 

Ali je bil vaš otrok kdaj na pregledu pri 

specialistu za ušesa, nos in grlo? 

6 10,34 52 89,66 

Ali je vaš otrok kdaj hodil k logopedu 

(strokovnjaku za pravilen govor)? 

18 31,03 40 68,97 

 

Tabela 4. Ocenjevanje kakovosti glasu z uporabo GIRBAS lestvice 

Parametri 0 

(ni prisotna) 

1 

(prisotna v 

blagi obliki) 

2 

(prisotna v 

srednje hudi 

obliki) 

3 

(prisotna v 

hudi obliki) 

f f % f f % f f % f f % 

Stopnja 

glasovne 

motnje 

42 72,41 9 15,52 7 12,07 0 0 

Nestabilnost 

glasu 

52 89,66 6 10,34 0 0 0 0 

Hrapavost 

glasu 

54 93,10 4 6,90 0 0 0 0 
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Tabela 4 (nadaljevanje) 
 

Parametri 0 

(ni prisotna) 

1 

(prisotna v 

blagi obliki) 

2 

(prisotna v 

srednje hudi 

obliki) 

3 

(prisotna v 

hudi obliki) 

f f % f f % f f % f f % 

Zadihanost 

glasu 

50 86,21 8 13,79 0 0 0 0 

Šibkost glasu 44 75,86 9 15,52 5 8,62 0 0 

Stisnjenost 

glasu 

55 94,83 3 5,17 0 0 0 0 

 

Večina pregledanih otrok ni imela večjih odstopanj v glasu.  

Pri otrocih, kjer sem zaznala odstopanja v glasu, noben parameter ni bil ocenjen 

z oceno 3 (prisoten v hudi obliki). Največkrat sem zaznala glasovno motnjo 

(hripavost) in šibkost glasu v blažji obliki (15,52 %) ter nekajkrat v srednje hudi 

obliki. Nestabilnost, zadihanost in stisnjenost glasu so se je kazali le v blažji 

obliki. Hrapavost glasu sem zaznala le v štirih primerih (6,90 %).  

Tabela 5. Napenjanje mišic okrog ust, na bradi in vratu ter lomljenje glasu 

 da ne 

f f % f f % 

Napenjanje mišic na bradi 0 0 58 100 

Napenjanje mišic okoli ust 1 1,72 57 98,28 

Napenjanje mišic na vratu 3 5,17 55 94,83 

Lomljenje glasu 2 3,45 56 96,55 
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Tabela 6. Motorične sposobnosti artikulacijskih organov 

 

 

ustrezno neustrezno 

f f % f f % 

Šobljenje 56 96,55 2 3,45 

Poljubčki 55 94,83 3 5,17 

Oblizovanje okoli ust 55 94,83 3 5,17 

Diadohokineza 28 48,28 30 51,72 

Dvig mehkega neba pri fonaciji vokala /a/ 58 100 0 0 

Neustrezna motorika pri vsaj enem preizkusu 28 48,28 30 51,72 

 

Tabela 7. Dihanje na nos ali usta 

 

Dihanje na… 

nos usta 

f f % f f % 

42 72,41 16 27,59 

 

Tabela 8. Značilnosti govora 

 da ne 

f f % f f % 

Hiter govorni 

tempo 

4 6,90 54 93,10 

Glasen govor  13 22,41 45 77,59 

 

Tabela 9. Maksimalni fonacijski čas vokala /i/ 

 

 

Čas fonacije 

vokala /i/  

  <10 sekund 10 sekund in več 

f f % f f % 

37 63,79 21 36,21 

 

M SD min. max. 

8,47 3,352 3 17 
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Tabela 10. Vpliv glasovnih težav na otrokovo oviranost  

 

pVHI 

ocena 

M SD Najnižja Najvišja 

Skupni 5,09 7,33 0 37 

Funkcionalno področje 2,59 3,26 0 17 

Fizično področje 1,40 2,63 0   12 

Emocionalno področje 1,10 2,25 0 12 

pVHI - »Pediatric Voice Handicap Index«  

4.2. PRIMERJAVA MED HRIPAVIMI IN NEHRIPAVIMI OTROKI 

Vzorec sem razdelila na dve skupini (hripavi in nehripavi) in ju med seboj 

primerjala. V prvem delu je primerjava med otroki, ki so bili hripavi ali niso bili 

hripavi (nehripavi) na logopedskem pregledu (Tabela 11), v drugem delu pa je 

primerjava med občasno hripavimi in nikoli hripavimi otroki po mnenju staršev 

(Tabela 12). 

Tabela 11. Primerjava med otroki, ki so bili na logopedskem pregledu hripavi in 

otroki, ki niso bili hripavi 

parameter hripavi nehripavi χ²-test P 

Spol ženski moški ženski moški  

0,208 

 

0,648 7 9 23 19 

Ustanova vrtec šola vrtec šola  

0,00 

 

1,000 8 8 21 21 
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Tabela 11 (nadaljevanje) 

parameter hripavi nehripavi χ²-

test 

P 

Glasen govor, 

smeh, petje 

da ne da ne  

0,590 

 

0,443 11 5 33 9 

Pogosto bolan da ne da ne  

0,107 

 

0,744 2 14 4 38 

Odkašljevanje 

in odhrkavanje 

da ne da ne  

0,395 

 

0,530 
2 14 3 39 

Alergijske 

bolezni 

da ne da ne  

4,512 

 

0,034 6 10 5 37 

Motorične 

sposobnosti 

artikulacijskih 

organov 

ustrezne neustrezne ustrezne neustrezne  

0,000 

 

1,000 

8 8 20 22 

Fonacijski čas M SD M SD t-test P 

7,75 3,958 8,74 3,100 1,003 0,320 
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Tabela 12. Primerjava med otroki, ki so po mnenju staršev občasno hripavi in 

otroki, ki po mnenju staršev niso nikoli hripavi  

parameter občasno nikoli χ²-test P 

Spol ženski moški ženski moški  

0,000 

 

1,000 10 10 20 18 

Ustanova vrtec šola vrtec šola  

0,000 

 

1,000 10 10 19 19 

Glasen govor, 

smeh, petje 

da ne da ne  

0,012 

 

0,912 15 5 29 9 

Pogosto bolan da ne da ne  

6,839 

 

0,009 5 15 1 37 

Odkašljevanje 

in odhrkavanje 

da ne da ne  

0,072 

 

0,788 
2 18 3 35 

Alergijske 

bolezni 

da ne da ne  

0,021 

 

0,88 4 16 7 31 

Motorične 

sposobnosti 

artikulacijskih 

organov 

ustrezne neustrezne ustrezne neustrezne  

0,007 

 

0,932 

9 11 19 19 

Fonacijski čas M SD M SD t-test P 

8,70 3,420 8,34 3,355 - 0,384 0,703 
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4.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: Manj kot 30 % v raziskavo vključenih otrok, starih od 5 do 7 let, 

je hripavih. 

Podatki o prevalenci glasovnih motenj v otroštvu se v različnih raziskavah precej 

razlikujejo – od 4 do 30,3 % otrok v populaciji (Mendes Tavares idr., 2011). 

Zanimalo me je, kolikšen je odstotek hripavih otrok, ki so stari od 5 do 7 let. 

Glede na podatke, ki sem jih pridobila na logopedskem pregledu, je bilo hripavih 

27,59 % otrok (16/58), na podlagi podatkov, pridobljenih od staršev, pa je 

občasno hripavih 34,48 % otrok (20/58). Odstotek hripavih otrok je precej visok. 

Po mnenju staršev je občasno hripavih več otrok, kot sem zasledila v literaturi.  

Hipoteza 1 je delno potrjena (Tabela 13). 

Tabela 13. Delež hripavih otrok med petim in sedmim letom 

Otroci, ki so bili na 

pregledu hripavi 

f f % 

16 27,59 

Otroci, ki so hripavi 

po mnenju staršev 

20 34,48 
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Hipoteza 2: Hripavih je več dečkov kot deklic. 

Hipoteza 2 je postavljena na podlagi pregleda literature, ki navaja, da je v otroški 

dobi več glasovnih motenj pri dečkih, medtem ko je v odrasli dobi obremenjeno z 

glasovnimi težavami več žensk. Dečki v otroštvu pogosteje prebolevajo okužbe 

dihal. Poleg tega so običajno glasnejši, se več ukvarjajo s skupinskimi športi, kjer 

kričijo, ter zlorabljajo svoj glas z oponašanjem motorjev in živali. Vse našteto 

negativno vpliva na kvaliteto glasu (Hočevar Boltežar, 2012).  

Na podlagi podatkov pridobljenih na logopedskem pregledu je hripavih 23,33 % 

(7/30) deklic in 32,14 % (9/28) dečkov, po mnenju staršev pa je občasno hripavih 

33,3 % (10/30) deklic in 35,71 % (10/28). S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da ne 

obstaja statistično pomembna razlika med skupinama dečkov in deklic (Tabeli 14 

in 15).  

Hipoteza 2 je ovržena.  

 

Tabela 14. Povezava med hripavostjo in spolom (podatki o hripavosti, pridobljeni 

na pregledu)  

   

Spol 

 χ²-test P 

 

hripavost 

 ženski moški   

 

0,208 

 

 

0,648 

da 7 9 16 

ne 23 19 42 

  30 28 58 

 

Tabela15. Povezava med hripavostjo in spolom (podatki o hripavosti, pridobljeni 

od staršev) 

   

Spol 

 χ²-test P 

 

hripavost 

 ženski moški   

 

0,000 

 

 

1,000 

občasno 10 10 20 

nikoli 20 18 38 

  30 28 58 
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Hipoteza 3: V vrtcu je več hripavih otrok kot v prvem razredu osnovne šole. 

Silverman in Zimmer (1975) navajata, da pogostost glasovnih motenj upada od 

predšolskega obdobja do višjih razredov osnovne šole. Pri hipotezi 3 sem 

preverjala, ali se število hripavih otrok v vrtcu statistično pomembno razlikuje od 

števila hripavih otrok v prvem razredu osnovne šole.  

Na podlagi podatkov, pridobljenih na logopedskem pregledu, je v vrtcu in šoli 

hripavih 27,6 % otrok (8/29), po mnenju staršev pa je občasno hripavih 34,5 % 

otrok (10/29). S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da ni statistično pomembne razlike 

med skupinama otrok glede na ustanovo, ki jo otroci obiskujejo (Tabeli 16, 17).  

Hipoteza 3 je ovržena.  

 

Tabela 16. Povezava med hripavostjo in ustanovo, ki jo otrok obiskuje (podatki o 

hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

   

Ustanova 

 χ²-test P 

 

hripavost 

 vrtec šola   

 

0,000 

 

 

1,000 

da 8 8 16 

ne 21 21 42 

  29 29 58 

 

Tabela 17. Povezava med hripavostjo in ustanovo, ki jo otrok obiskuje (podatki o 

hripavosti, pridobljeni od staršev) 

   

Ustanova 

 χ²-test P 

 

hripavost 

 vrtec šola   

 

0,000 

 

 

1,000 

občasno 10 10 20 

nikoli 19 19 38 

  29 29 58 
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Hipoteza 4: Otroci, ki imajo astmo in alergije, so pogosteje hripavi kot 

otroci, ki nimajo teh bolezni.  

Alergijske bolezni spadajo med dejavnike, ki poslabšujejo kakovost glasu, saj 

povzročajo oteklino sluznice grla in povečano izločanje žlez, kar vpliva na 

fonacijo (Hočevar Boltežar, 2012).  

Na podlagi podatkov, pridobljenih na logopedskem pregledu, ima alergijo 54,5 % 

otrok (6/11), ki so hripavi. S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da obstaja statistično 

pomembna razlika med otroki, ki so hripavi in imajo alergijske bolezni, in tistimi, ki 

jih nimajo (p = 0,034) (Tabela 18).  

Med otroki, ki so po mnenju staršev občasno hripavi, je 37,5 % otrok (4/11), ki 

ima alergijo. S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da ni statistično pomembne razlike 

pri otrocih, ki so občasno hripavi in imajo alergijske bolezni, in tistimi, ki nimajo 

alergijskih bolezni (Tabela 19). 

Hipoteza 4 je delno potrjena. 

 

Tabela 18. Povezava med hripavostjo in alergijskimi boleznimi (podatki o 

hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

   

Alergijske bolezni 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

4,512 

 

 

0,034* 

da 6 10 16 

ne 5 37 42 

  11 47 58 

* Statistično značilno 

 

Tabela 19. Povezava med hripavostjo in alergijskimi boleznimi (podatki o 

hripavosti, pridobljeni od staršev) 

   

Alergijske bolezni 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,21 

 

 

0,884 

občasno 4 16 20 

nikoli 7 31 38 

  11 47 58 
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Hipoteza 5: Otroci, ki so pogosto bolni, so pogosteje hripavi kot otroci, ki 

niso pogosto bolni. 

Okužbe spadajo med dejavnike, ki poslabšujejo kvaliteto glasu. Različne okužbe 

(virusne, bakterijske, glivične) povzročajo vnetje celotne sluznice grla in glasilk ter 

vnetje zgornjih in spodnjih dihal.  

Med otroki, ki so pogosteje bolni (vsaj 5-6 krat na leto), je 33,3 % otrok (2/6), ki 

so bili na pregledu hripavi. S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da ni statistično 

pomembne razlike med otroki, ki so hripavi in pogosto bolni ter otroki, ki niso 

pogosto bolni (Tabela 20).    

Med otroki, ki so pogosto bolni, je 83,3 % otrok (5 od 6), za katere starši menijo, 

da so občasno hripavi. S χ²-testom ugotovimo, da obstaja statistično pomembna 

razlika med hripavimi otroki, ki so pogosto bolni in tistimi, ki niso pogosto bolni (P 

= 0,009) (Tabela 21). 

Hipotezo 5 lahko delno potrdimo. 

 

Tabela 20. Povezava med hripavostjo in pogosto obolelostjo (podatki o 

hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

   

Pogoste bolezni 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,107 

 

 

 

0,744 

da 2 14 16 

ne 4 38 42 

  6 52 58 

 

Tabela 21. Povezava med hripavostjo in pogosto obolelostjo (podatki o 

hripavosti, pridobljeni od staršev) 

   

Pogoste bolezni 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

6,839 

 

 

 

0,009* 

občasno 5 15 20 

nikoli 1 37 38 

  6 52 58 

* Statistično značilno  
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Hipoteza 6: Otroci, ki glasno govorijo in pojejo, so pogosteje hripavi kot 

otroci, ki ne govorijo in pojejo glasno. 

Najpogostejši vzrok glasovnih motenj v otroštvu je funkcionalna glasovna motnja. 

Pogosto nastane kot posledica prekomerne obremenitve ob ustrezni tehniki 

fonacije ali kot posledica glasovne zlorabe. Zanimalo me je, če je med otroki, ki 

glasno govorijo, se smejijo in pojejo več hripavih.  

Več kot polovica otrok (68,8 %), ki so bili na pregledu hripavi, in kar 75 % otrok, ki 

so občasno hripavi po  mnenju staršev, radi glasno govorijo, se smejijo in pojejo. 

S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da ni statistično pomembne razlike glede 

hripavosti med otroki, ki glasno govorijo, se smejijo in pojejo ter tistimi, ki tega ne 

počnejo (Tabeli 22 in 23).  

Hipoteza 6 je ovržena.  

 

Tabela 22. Povezava med hripavostjo in glasnim govorom, petjem (podatki o 

hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

   

Glasen govor, 

smeh in petje 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,590 

 

 

 

0,443 

da 11 5 16 

ne 33 9 42 

  44 14 58 

 

Tabela 23. Povezava med hripavostjo in glasnim govorom, petjem (podatki o 

hripavosti, pridobljeni od staršev) 

   

Glasen govor, 

smeh in petje 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,012 

 

 

 

0,912 

občasno 15 5 20 

nikoli 29 9 38 

  44 14 58 
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Hipoteza 7: Otroci, ki imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskih 

organov, so pogosteje hripavi kot otroci, ki imajo ustrezne motorične 

sposobnosti artikulacijskih organov. 

Iz Tabele 24 in Tabele 25 je razvidno, da je precej visok odstotek otrok, ki imajo 

neustrezne motorične sposobnosti artikulacijskih organov. Ocenjevala sem 

diadohokinezo, motoriko ustnic in jezika ter gibljivost mehkega neba.  

V skupini otrok, ki so bili na pregledu hripavi, ima polovica otrok ustrezne 

motorične sposobnosti, polovica pa neustrezne (8/16). V skupini otrok, ki so po 

mnenju staršev občasno hripavi, je več otrok z neustreznimi motoričnimi 

sposobnostmi artikulacijskih organov (11/20). S χ²-testom ugotavljam, da med 

skupinama ni statistično pomembne razlike (Tabeli 24 in 25).  

Hipoteza 7 je ovržena.  

 

Tabela 24. Povezava med hripavostjo in slabšimi motoričnimi sposobnostmi 

artikulacijskih organov (podatki o hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

  Motorične sposobnosti 

artikulacijskih organov 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 ustrezne neustrezne   

 

0,012 

 

 

 

0,912 

da 8 8 16 

ne 20 22 42 

  28 30 58 

 

Tabela 25. Povezava med hripavostjo in slabšimi motoričnimi sposobnostmi 

artikulacijskih organov (podatki o hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

  Motorične 

sposobnosti 

artikulacijskih 

organov 

 χ²-test P 

 

 

Hripavost 

 ustrezne neustre

zne 

  

 

0,007 

 

 

 

0,932 občasno 9 11 20 

nikoli 19 19 38 

  28 30 58 
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Hipoteza 8: Otroci, ki se morajo pogosto odkašljevati in odhrkavati, so 

pogosteje hripavi. 

Med subjektivnimi težavami, ki jih opisujejo bolniki pri glasovnih motnjah, je tudi 

pogosto odkašljevanje in odhrkavanje (Child in Johnson, 1991). Zanimalo me je, 

če obstaja povezava med odkašljevanje in odhrkavanjem ter hripavostjo otrok. 

Starši navajajo, da se samo 8,62 % otrok (5/58) pogosto odkašljuje in odhrkava. 

V skupini otrok, ki so bili na pregledu hripavi, sta samo 2 otroka, ki se morata 

pogosto odkašljevati in odhrkavati, medtem ko tega večina ne počne ali starši 

niso opazili (Tabela 26). Podobno sta v skupini občasno hripavih samo 2 otroka, 

ki se odkašljujeta in odhrkavata, medtem ko ostalih 18 otrok, ki so občasno 

hripavi, tega ne počne (Tabela 27). S pomočjo χ²-testa ugotavljam, da med 

skupinama ni statistično pomembne razlike.  

Hipoteza 8 je ovržena. 

 
Tabela 26. Povezava med hripavostjo in pogostim odkašljevanjem ter 

odhrkavanjem (podatki o hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

  Pogosto odhrkavanje, 

odkašljevanje 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,395 

 

 

 

0,530 

da 2 14 16 

ne 3 39 42 

  5 53 58 

 

Tabela 27. Povezava med hripavostjo in pogostim odkašljevanjem ter 

odhrkavanjem (podatki o hripavosti, pridobljeni od staršev) 

  Pogosto 

odhrkavanje, 

odkašljevanje 

 χ²-test P 

 

Hripavost 

 da ne   

 

0,072 

 

 

 

0,788 

občasno 2 18 20 

nikoli 3 35 38 

  5 53 58 
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Hipoteza 9: Pri hripavih otrocih je maksimalni fonacijski čas vokala /i/ krajši 

od 10 sekund. 
Po podatkih iz literature je maksimalni čas fonacije pri otrocih 10 sekund. Harden 

in Looney (1984) sta v raziskavi, kjer je sodelovalo 180 otrok s povprečno 

starostjo 6,2 let, ugotovila, da je pri otrocih z glasovno motnjo maksimalni 

fonacijski čas krajši kot pri otrocih brez glasovnih motenj. Zanimalo me je, če je 

čas fonacije pri hripavih otrocih krajši kot pri otrocih brez glasovnih motenj.  

Kot je razvidno iz tabel 28 in 29, je maksimalni fonacijski čas pri otrocih, ki so 

hripavi, krajši od 10 sekund. Povprečen čas fonacije vokala /i/ je 7,75 sekund (SD 

= 3,958) pri otrocih, ki so bili hripavi na pregledu (Tabela 28) in 8,70 sekund pri 

otrocih, za katere starši menijo, da so občasno hripavi (Tabela 29).  

Hipoteza 9 je potrjena. 

S pomočjo t-testa sem želela tudi ugotoviti, če obstaja statistično pomembna 

razlika v času fonacije med skupinama otrok. Povprečen čas fonacije v skupini 

otrok, ki na pregledu niso bili hripavi, je sicer daljši kot v skupini hripavih otrok, 

medtem ko je čas fonacije pri skupini, ki po mnenju staršev niso nikoli hripavi, 

krajši kot v skupini otrok, ki so občasno hripavi. Med skupinama ni statistično 

pomembne razlike.  

 

Tabela 28. Fonacijski čas vokala /i/ pri hripavih in nehripavih otrocih (podatki o 

hripavosti, pridobljeni na pregledu) 

 

 

Fonacijski čas 

hripavi nehripavi t-test P 

M SD M SD  

1,003 

 

 

0,320 

7,75 3,958 8,74 3,100 
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Tabela 29. Fonacijski čas vokala /i/ pri hripavih in nehripavih (podatki o 

hripavosti, pridobljeni od staršev) 

 

 

Fonacijski čas 

Občasno hripavi Nikoli hripavi t-test P 

M SD M SD  

-0,384 

 

 

0,703 

8,70 3,420 8,34 3,355 
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Hipoteza 10: 25% hripavih otrok ali manj je že bilo obravnavanih pri 

otorinolaringologu ali logopedu.  

Hipoteza je bila postavljena na podlagi opažanja, da malo ljudi prepoznava 

hripavost kot motnjo. Zanimalo me je, koliko otrok je že bilo obravnavanih pri 

otorinolaringologu ali/in logopedu.  

Pri pregledu je bilo hripavih 16 otrok; 4 otroci (25 %) so že bili obravnavani pri 

logopedu ali/in otorinolaringologu. Po mnenju staršev je občasno hripavih 20 

otrok; 6 (24 %) jih je že bilo obravnavanih pri logopedu ali/in otorinolaringologu 

(Tabela 30). Kljub relativno visokemu odstotku obravnavanih otrok pri logopedu 

in/ali foniatru ni bil noben izmed njih obravnavan zaradi hripavosti ali glasovnih 

motenj.  

Hipoteza 10 je potrjena, vendar glede na to, da vzrok napotitve na pregled ni bila 

glasovna motnja, le deloma.  

 

Tabela 30. Delež otrok, ki so bili obravnavani pri logopedu in/ali 

otorinolaringologu 

 Obravnava pri logopedu in/ali otorinolaringologu 

Število otrok, ki so bili na 

pregledu hripavi 

f f % 

4 25 

Število otrok, ki so po 

mnenju staršev občasno 

hripavi 

f f % 

6 24 
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Hipoteza 11: Vpliv glasovnih težav na oviranost v družbi vrstnikov se 

statistično pomembno razlikuje med skupinama hripavih otrok in otrok, ki 

niso hripavi. 

S pomočjo neparametričnega Mann Whitney U testa sem ugotovila, da se vpliv 

glasovne motnje na oviranost otroka v družbi vrstnikov statistično pomembno ne 

razlikuje med obema skupinama (Tabeli 31 in 32). V tabeli 32 se sicer kažejo 

večje razlike med skupino otrok, ki je občasno hripava, in skupino otrok, ki ni 

nikoli hripava, vendar obstaja prevelika stopnja tveganja, da bi hipotezo potrdili. 

Hipoteza 11 je ovržena.  

Tabela 31. Vpliv glasovnih težav na oviranost v družbi (podatki o hripavosti, 

pridobljeni na pregledu) 

 M rang Mann  

Whitney U test 

P 

hripavi nehripavi 

pVHI - skupni 30,00 29,31 -0,14 0,888 

pVHI - 

funkcionalno 

področje 

30,19 29,24 -0,195 0,845 

pVHI - fizično 

področje 

27,47 30,27 -0,641 0,521 

pVHI - 

emocionalno 

področje 

27,13 30,40 -0,770 0,441 
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Tabela 32. Vpliv glasovnih težav na oviranost v družbi (podatki o hripavosti, 

pridobljeni od staršev) 

 M rang Mann  

Whitney U 

P 

občasno nikoli 

pVHI - skupni 32,03 28,17 -0,834 0,404 

pVHI - 

funkcionalno 

področje 

29,58 29,46 -0,025 0,980 

pVHI - fizično 

področje 

32,93 27,70 -1,271 0,204 

pVHI - 

emocionalno 

področje 

29,53 29,49 -0,010 0,992 
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5.  DISKUSIJA 

Glasovne motnje ali hripavost se v predšolskem in šolskem obdobju pojavljajo 

pogosteje kot v odraslem obdobju (Hočevar Boltežar, 2008). Pojavljajo se ne 

glede na starost, spol in raso (Duff, Proctor in Yairi, 2004) ter vplivajo na številna 

področja otrokovega življenja (McMurray, 2003). V slovenskem prostoru 

raziskave o glasovnih motnjah pri predšolskih otrocih še nimamo (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

Z raziskavo sem želela ugotoviti odstotek hripavih otrok starih od 5 do 7 let, ki 

obiskujejo vrtec ali prvi razred šole ter morebitne dejavnike, ki vplivajo na 

hripavost glasu. Raziskavo, v kateri je bilo vključeno 58 otrok, sem izvedla v 

Vrtcu Trbovlje (enota Barbara) in Osnovni šoli Trbovlje. Podatke sem pridobila s 

pomočjo anamnestičnega vprašalnika, vprašalnika o vplivu glasu na kakovost 

otrokovega življenja in logopedskega pregleda otrok. Pri obdelavi podatkov sem 

celoten vzorec razdelila na dve skupini, in sicer pri vsakem od dveh različnih 

načinov pridobivanje podatkov posebej – ugotavljanje hripavosti pri logopedskem 

pregledu: otroci, ki so bili na pregledu hripavi in otroci, ki na pregledu niso bili 

hripavi ter ugotavljanje hripavosti po mnenju staršev: otroci, za katere starši 

menijo, da so občasno hripavi, in otroci, ki po mnenju staršev niso nikoli hripavi.  

Ugotovila sem, da je približno tretjina otrok, starih od 5 do 7 let, vsaj občasno 

hripavih, medtem ko je bilo na pregledu hripavih okoli 27 % otrok. V raziskavah 

lahko zasledimo zelo različen delež hripavih otrok, na kar vplivajo številni 

dejavniki (starost, okolje, vključenost v ustanove, način ocenjevanja hripavosti).  

Kot eden izmed možnih dejavnikov, ki poslabšujejo kvaliteto glasu, se je 

pokazalo pogosto prebolevanje bolezni ter alergijske bolezni. V raziskavi so 

Baker, Baker in Le (1982) ugotovili, da ima skoraj 50 % otrok in mlajših odraslih z 

alergijskimi boleznimi tudi glasovne težave, kar sovpada z rezultati moje 

raziskave. Alergija povzroča oteklino sluznice, povečano izločanje sluzi in vnetne 

spremembe v grlu, kar vpliva na fonacijo (Hočevar Boltežar, 2008). Najpogosteje 

so starši navajali alergijo na cvetni prah.  

Zanimalo me je, ali se hripavost pogosteje pojavlja pri dečkih ali pri deklicah. Po 

mnenju staršev je občasno hripavih enako število dečkov kot deklic. Podobno se 
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je izkazalo tudi pri pregledu, zato sem hipotezo, da je hripavih več dečkov, 

ovrgla. Po podatkih iz literature ima v otroštvu glasovne motnje več dečkov kot 

deklic, na kar naj bi vplivalo pogostejše prebolevanje okužb dihal v zgodnji 

mladosti ter zloraba glasu (Hočevar Boltežar, 2008). Prav tako tudi hipoteze, da 

je več otrok, ki glasno govorijo, se smejijo in pojejo hripavih, nisem uspela 

potrditi, saj so v približno 76 % glasni tako hripavi kot nehripavi otroci.  

Med otroki, ki obiskujejo vrtec in tistimi, ki obiskujejo prvi razred šole, se število 

hripavih otrok ne razlikuje. Hipoteza je bila postavljena na podlagi izkušenj, da se 

otroci v vrtcu glasneje sporazumevajo, ker želijo biti slišani v množici otrok, s tem 

pa posledično bolj zlorabljajo svoj glas (Hočevar Boltežar, 2008).  

Povprečen čas fonacije je pri otrocih, ki so bili na pregledu hripavi ali starši 

menijo, da so občasno hripavi, krajši od 10 sekund, s čimer lahko potrdim 

hipotezo, da je pri hripavih otrocih čas fonacije krajši od 10 sekund. Presenetilo 

me je dejstvo, da imajo tudi otroci, ki na pregledu niso bili hripavi in tisti, za katere 

starši menijo, da še nikoli niso bili hripavi, precej krajši čas maksimalne fonacije, 

kot je navedeno v literaturi. Pri skupini otrok, ki po mnenju staršev niso nikoli 

hripavi, je povprečen čas fonacije celo nižji kot pri skupini občasno hripavih otrok. 

Vzrok za omenjeni rezultat bi lahko bilo dejstvo, da starši ne prepoznavajo 

hripavosti svojih otrok in so jih zato neustrezno uvrstili. Drugi možen vzrok pa bi 

lahko bilo neustrezno merjenje maksimalnega fonacijskega časa oziroma slabše 

sodelovanje otrok.  

Izmed vseh otrok, ki so bili hripavi, jih je bilo približno četrtino že na pregledu pri 

logopedu in/ali otorinolaringologu. Hipoteza, da je 25 % ali manj hripavih otrok že 

bilo pri omenjenih specialistih, je bila potrjena, vendar nihče od staršev ni 

navedel, da bi bil razlog obiska glasovna motnja ali hripavost. Vzrok za pregled 

pri logopedu je bil pri večini slabša artikulacija, kar bi lahko nakazovalo, da imajo 

otroci z glasovnimi motnjami tudi slabšo artikulacijo. Kljub omenjenemu se 

neustrezne motorične sposobnosti artikulacijskih organov niso izkazale kot 

dejavnik, ki bi vplival na pojav hripavosti. Pri motoriki govoril je otrokom največ 

težav povzročala diadohokineza, kjer testiramo sposobnost hitrega menjavanja 

artikulacijskih mest. Poleg slabše motorike bi bili možni vzroki tudi slabše 

razumevanje navodil, strah pred pregledom ter prezahtevna vaja za to starostno 
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stopnjo. Prav tako je ovržena tudi hipoteza o vplivu hripavega glasu na kakovost 

otrokovega življenja. Vprašalnik v slovenskem jeziku, ki obravnava vpliv glasovne 

motnje na različna področja otrokovega življenja, je bil prvič uporabljen in še ni 

uradno preverjen. 

Predvidevam, da je bilo potrjeno manjše število hipotez predvsem zaradi 

majhnega vzorca, ki je obsegal 58 otrok.  
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6.  ZAKLJUČEK 

V raziskavi je sodelovalo 58 otrok. Glede na podatke, ki so bili pridobljeni na 

logopedskem pregledu je hripavih 27,59 % otrok, po mnenju staršev pa je 

občasno hripavih 34,48 % otrok. Za pojav glasovne motnje se, z izjemo pogostih 

in alergijskih bolezni, nobeden od rizičnih dejavnikov ni izkazal za signifikantno 

pomembnega.   

Menim, da bi bilo potrebno starše in pedagoške delavce v vrtcih in šolah 

seznaniti z glasovnimi motnjami in ustrezno glasovno higieno. Otroke bi morali že 

pred vstopom v šolo naučiti, da ne govorijo preglasno, da naj čim manj kričijo in 

posnemajo šume iz okolja. Na njim razumljiv način bi jim morali predstaviti, kako 

lahko skrbijo za svoj glas in ga negujejo. Do všolanja bi bilo potrebno izboljšati 

tudi artikulacijo, saj bi s tem preprečili prevelike napetosti artikulacijskih organov 

(Radšel, Žargi in Hočevar Boltežar, 1994).  

Za bolj natančne rezultate bi bilo potrebno opraviti tudi otorinolaringološke 

preiskave ter objektivno analizo glasov. Kljub temu rezultati kažejo, da glasovne 

motnje niso tako redek pojav med otroki, čeprav jim tako starši kot vzgojitelji in 

učitelji ne posvečajo veliko pozornosti.   
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8. PRILOGE 

8.1. PRILOGA 1 

Hripavost pri otrocih – vprašalnik za starše 

Ime in priimek:                                                                           Datum rojstva: 

Vrtec:                                                                                         Skupina: 

1. Ali je imel vaš otrok kdaj težave z glasom: hripavost, glas se je lomil, ga je 

zmanjkovalo, glas je bil tih ali zelo globok? 

 

a) nikoli ali zelo redkokdaj 

b) da, ob prehladih, anginah 

c) če je veliko in/ali glasno govoril, pel, kričal 

d) stalno je hripav že………mesece 

 

2. Ali vaš otrok zelo rad glasno govori, poje, se glasno smeji? 

 

a) ne 

b) da 

 

3. Ali vaš otrok veliko govori? 

a) da  

b) ne 

 

4. Ali vaš otrok hitro govori, tako da ga sogovorniki ne razumejo dobro in jim 

mora povedano ponoviti? 

a) ne 

b) da 

 

5. Ali ima vaš otrok pogosto izcedek iz nosu? 

a) ne 

b) da, izcedek je         voden          sluzav           gnojen            krvav  

 

6. Ali je vaš otrok pogosto (5x-6x na leto), tako bolan, da ne more v vrtec? 

a) ne 

b) da 
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7. Ali je vaš otrok alergičen na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice? 

a) ne 

b) da, alergičen je na ……………………………………….. 

 

8. Ali ima vaš otrok astmo? 

a) ne 

b) da, že ……. let 

 

9. Ali se mora vaš otrok pogosto odhrkavati, odkašljevati? 

a) ne 

b) da 

 

10. Ali je bil vaš otrok že operiran v splošni narkozi? 

a) ne 

b) da 

 

11. Ali je imel vaš otrok operacijo mandljev, žrelnice, ušesa? 

a) ne 

b) da, ……………………………………...... 

 

12. Ali je bil vaš otrok kdaj na pregledu pri specialistu za ušesa, nos in grlo? 

a) ne 

b) da, zaradi……………………………………. 

 

 

13. Ali je vaš otrok kdaj hodil k logopedu (strokovnjaku za pravilen izgovor)? 

a) ne 

b) da, zaradi……………………………………. 
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8.2. PRILOGA 2 

 

VPRAŠALNIK O GLASOVNIH TEŽAVAH ZA OTROKE (pVHI) 

 

 

Svojega otroka bi ocenil-a kot: 

 

1 ----------  2  ---------- 3  -----------  4 ---------- 5 ------------  6  -----------  7 

zelo tihega, ki malo govori                                      povprečno zgovornega                                                 zelo zgovornega 

Pred vami so stavki, ki jih uporabljamo, kadar poskušamo opisati svoj glas ali 

vpliv kvalitete glasu na življenje. Obkrožite odgovor (številko), ki označuje, kako 

pogosto se tudi vam dogaja v stavku opisana trditev. 

0 = nikoli 

1 = skoraj nikoli 

2 = včasih 

3 = skoraj vedno 

4 = vedno 

Del I. -F 

1. Zaradi njegovega/njenega glasu drugi ljudje težko slišijo mojega otroka. 

                 0               1             2            3              4 

2. Drugi težko razumejo mojega otroka v hrupnem prostoru. 

                 0               1             2            3              4 

3. Ostali člani družine doma težko slišimo otroka, če ta kliče skozi več prostorov 
v hiši. 

                 0               1             2            3              4 

4. Moj otrok se izogiba pogovoru, komunikaciji z drugimi zaradi svojega glasu. 

                 0               1             2            3              4 

5. Zaradi svojega glasu se moj otrok s prijatelji, sosedi ter sorodniki pogovarja 
manj pogosto. 

                 0               1             2            3              4 

6. Če se moj otrok pogovarja z nekom od blizu, ga ta prosi, da ponovi, kar je 
rekel. 

                 0               1             2            3              4 

7. Težave z glasom mojega otroka omejujejo v osebnih, izobraževalnih in 
družabnih aktivnostih. 

                 0               1             2            3              4 
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Del II. – P 

1. Mojemu otroku pri govoru zmanjkuje zraka. 

                  0               1             2            3              4 

2. Zven otrokovega glasu se spreminja preko dneva. 

                  0               1             2            3              4 

3. Ljudje me sprašujejo: »Kaj je narobe z otrokovim glasom?« 

                  0               1             2            3              4 

4. Otrokov glas zveni suho, raskavo ali hripavo. 

                  0               1             2            3              4 

5. Kvaliteta otrokovega glasu je nepredvidljiva. 

                   0               1             2            3              4 

6. Govorjenje je za mojega otroka precej naporno. 

                   0               1             2            3              4 

7. Zvečer ima moj otrok najslabši glas. 

                   0               1             2            3              4 

8. Glas otroka izda sredi govorjenja. 

                   0               1             2            3              4 

 9. Moj otrok mora kričati, da ga drugi slišijo. 

                   0               1             2            3              4 

Del III. - E 

1. Moj otrok se zdi napet, nesproščen pri govorjenju. 

                   0               1             2            3              4 

2. Zdi se mi, da otrokov glas vznemirja druge ljudi. 

                   0               1             2            3              4 

3. Ugotavljam, da drugi ne razumejo otrokovih problemov z glasom. 

                   0               1             2            3              4 

4. Moj otrok je prizadet zaradi svojih težav z glasom. 

                   0               1             2            3              4 

5. Zaradi svojega glasu moj otrok manj zahaja v družbo. 

                   0               1             2            3              4 

6. Moj otrok se zdi vznemirjen, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar je povedal. 

                   0               1             2            3              4 

7. Mojemu otroku je nerodno, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar je povedal. 

                   0               1             2            3              4 

 

 


