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IZVLEČEK 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti kako pogosto se pojavljajo glasovne motnje pri 

otrocih s posebnimi potrebami in kateri dejavniki vplivajo na hripavost med 

navedeno populacijo. V raziskavo je vključenih 60 otrok med šestim in dvanajstim 

letom starosti, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

in posebni program na OŠ Jela Janežiča in na Zavodu za usposabljanje Janeza 

Levca. V raziskavo vključeni otroci so opredeljeni kot otroci z lažjo, zmerno, težjo 

ali težko motnjo v duševnem razvoju. 

Podatki so zbrani s pomočjo vprašalnika, ki sem ga razdelila med starše otrok s 

posebnimi potrebami. Otroke sem razdelila na dve skupini in sicer na skupino 

otrok, ki so pogosto hripavi in tiste, ki nimajo pogostih glasovnih težav in ju med 

seboj primerjala. Ugotovila sem, da je pogosto hripavih 30% otrok. Odstotek 

hripavih otrok s posebnimi potrebami se praktično ne razlikuje od odstotka otrok 

brez posebnih potreb, naveden v strokovni literaturi. Dejavniki, ki vplivajo na 

kakovost glasu, so izpostavljenost cigaretnemu dimu, glasen govor, uporaba 

glasu izven glasovnih zmožnosti, pogosto kričanje in oponašanje živali in motorja 

ter impulzivnost. Pri ostalih dejavnikih nisem dokazala statistične povezanosti s 

hripavostjo.  

Podatki so prikazani v tabelah in grafih. 

 

KLJUČNE BESEDE: otroci s posebnimi potrebami, motnje v duševnem razvoju, 

glasovne motnje, kakovost glasu 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to determine the frequency of voice disorders among 

children with special needs and the causes of hoarseness in said population. The 

study included 60 children between six and twelve years of age, who attend the 

program adapted to lower educational standards and specific program at the 

elementary school Jela Janežič and at Janez Levec Training Institute. The study 

included children who are defined as children with mild, moderate, severe or 

profound intellectual disabilities.  

I gathered the data with the help of a questionnaire, which was given to the 

parents of children with special needs. I divided the children into two groups. The 

group of children, who are often hoarse, and those who do not have frequent 

voice problems, then comparing them with each other. I have found that 30% of 

children are often hoarse. The percentage of dysphonic children with special 

needs is practically no different from the percentage of children without special 

needs, referred to in specialist literature. Factors that affect voice quality are 

exposure to cigarette smoke, loud speech, use of voice outside its capabilities, 

often shouting, animal and engine mimicking and also impulsivity. With other 

factors I did not prove any statistical association with hoarseness. 

The data is presented in tables and graphs. 

 

KEYWORDS: children with special needs, intellectual disabilities, voice disorders, 

quality of voice 
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1. TEORETIČNIUVOD 

1.1 GLAS 

 

Glas je pomemben v vsakdanjem življenju. Z glasom komuniciramo z drugimi, 

izražamo želje in emocije. Ko nekoga poslušamo, smo pozorni na to, kaj pove in 

kako to pove. Med poslušanjem ocenjujemo tudi kvaliteto glasu. 

 

Glas se nanaša na fonacijo ali produkcijo zvoka, oblikovanega z glasilkami. 

Fonacija je fizičen in fiziološki proces glasilk (Gray in Smith, 1996). 

 

Za dober glas je potreben zdrav vokalni aparat in ravnotežje med glasovnimi 

zmogljivostmi in glasovnimi obremenitvami (Hočevar Boltežar, 2008). 
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1.2 TVORBA GLASU 

 

Za tvorbo glasu je potrebno usklajeno delovanje respiratornih, fonacijskih in 

artikulacijskih organov. 

 

Vokalni aparat sestavljajo dihala z mišično-kostnimi strukturami, ki sodelujejo pri 

dihanju, grlo, odzvočna cev (žrelo, ustna votlina, nosna in obnosne votline) in 

artikulatorji (ustnici, jezik, čeljustni greben, zobje, trdo in mehko nebo, žrelo) 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 
Slika 1. Vokalni trakt. Povzeto po Hočevar Boltežar, 2008. 

 

Za fonacijo je potreben kontroliran in močan zračni tok, ki potuje iz pljuč do 

glasilk. Naloga glasilk je, da glas zanihajo, resonatorji pa glasu dajo barvo 

(Škofič, 2004). 

 

Fonacijo razdelimo v več faz. Ko se odločimo za govor, v predfonatorni 

inspiratorni fazi najprej globje vdihnemo, grlo se pomakne navzdol, glasilki se 

široko razmakneta. V predfonatorni ekspiratorni fazi se aktivirajo mišice, ki 

primikajo in napenjajo glasilki. Za pričetek fonacije je potreben natančno 

kontroliran izdih. Zrak pride iz pljuč do primaknjenih glasilk, tlak pod njima 

(subglotisni tlak) narašča, dokler ne premaga odpora glasilk in glasilki zanihata. 

Glasilki se uvihata navzgor, zračni tok steče skozi tako nastalo špranjo med 



Glasovne motnje pri otrocih s posebnimi potrebami                                                Tanja Klemenčič 

3 
 

glasilkama. Upornost glasilk in podtlak, ki zaradi hitrega toka zraka skozi grlo 

nastane pod glasilkama, sta vzrok, da glasilki zanihata navzdol v prvotno lego. 

Poseben pomen za čist glas ima sluznični val, ki nastane ob prehodu zraka skozi 

grlo zaradi rahlo pripetega epitela in zgornje plasti lamine proprije sluznice na 

vokalni ligament in vokalno mišico. Najprej se premakne sluznica na spodnji 

ploskvi glasilk, nato se premakne mišično telo glasilke in nastane stik po celotni 

višini prostega roba glasilke. Sluznični val je nujno potreben za kakovosten glas 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Glasilke so torej zgrajene iz več plasti: 

• epitel (ploščati epitel) in povrhnji del lamine proprije sluznice (RP) skupaj 

tvorita plašč glasilke 

• srednji ter globoki sloj lamine proprije tvorita vokalni ligament, ki je 

prehodni del glasilke 

• vokalna mišica (medialni del tiroaritenoidne mišice) sestavlja telo glasilke 

 (Hirano, 1977, v Kravos in Hočevar Boltežar, 2010). 

 

 
Slika 2. Glasilka 
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1.3 GLASOVNE MOTNJE 

 

Glasovna motnja je lahko opisana kot vsaka abnormalnost v kvaliteti, višini, 

glasnosti in resonanci. Označitev glasovnih motenj pri otrocih vključuje dlje 

trajajočo hripavost, progresivno hripavost, stridor, zadihanost in glasovne 

spremembe, povezane z aspiracijo (Gray in Smith, 1996). 

 

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

s sluhom. Pojem »disfonija« se uporablja za vse vrste glasovnih motenj 

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

Izraz »hripavost« pa predstavlja odstopanja v kvaliteti glasu in ne vključuje 

motenj višine, glasnosti in ritma (Dejonckere, Bradley in Clemente, 2001). V 

Sloveniji se sicer ta pojma pogosto enačita (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Glasovne motnje razdelimo na organske in funkcionalne. Pri organskih glasovnih 

motnjah najdemo na glasilkah spremembe, pri funkcionalnih glasovnih motnjah 

pa sprememb na glasilkah ni. Funkcionalna glasovna motnja lahko pripelje tudi 

do organske glasovne motnje. 

 

Pri organskih motnjah najdemo pri otorinolaringološkem pregledu v grlu 

spremembo ali okvaro, ki je vzrok hripavosti: vnetje, poškodbo, benigne 

zamejene sluznične spremembe na glasilkah, nevrogeno okvaro, hripavost pa je 

lahko tudi prvi znak raka grla. Funkcionalna motnja je posledica prekomerne in 

napačne rabe vokalnega aparata. Izraz mišično-tenzijska disfonija se uporablja 

za označevanje funkcionalne glasovne motnje z nepravilno aktivnostjo mišic, ki 

sodelujejo pri fonaciji (Hočevar Boltežar, 2003). 
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Scott McMurray (2003) deli disfonije glede na čas, ko se je pojavila. 

Disfonija, ki se pojavi pri rojstvu Disfonija, ki se pojavi po rojstvu 

Prirojena 

Nevrološka  

Anatomska 

Nevrološka 

Neoplastična 

Vnetna 

Infekcijska 

Iatrogena 

 

 

Boone in McFarlane (1988) sta razdelila glasovne težave na težave, kot 

posledico nepravilne rabe glasu ali kot organske spremembe vokalnega 

mehanizma: 

Funkcionalna motnja Organska motnja 

Kontaktna razjeda 

Diplofonija 

Funkcionalna afonija 

Funkcionalna disfonija 

Prekinitve pri fonaciji 

Prekinitve pri govoru 

Spastična disfonija 

Zadebelitev glasilk 

Laringitis 

Ventrikularna disfonija 

Vozlički na glasilkah 

Polipi na glasilkah 

Rak 

Dizartrija 

Endokrine spremembe 

Granulom 

Hiperkeratoza 

Hemangiom 

Infektivni laringitis 

Stanje po laringektomiji 

Levkoplakija 

Papilomi 

Spremembe v adolescenci 

Paraliza glasilk 

 

 

Mathieson (2001) pod organske spremembe, ki povzročajo glasovne motnje šteje 

jadrasto opno, žleb na glasilki, vozličke, polip, ciste, Reinkejev edem, kontaktne 

razjede, krvavitev v glasilko, poškodbe grla, papilome grla, akutni laringitis, 

granulom grla, kronični laringitis. 
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Jadrasta opna  pomeni vezivno opno, ki povezuje obe glasilki, žleb na glasilki  

pa je sluznična sprememba, ki je videti kot žleb na zgornji ploskvi glasilke vzdolž 

in blizu prostega roba. Vozličke vedno najdemo na obeh glasilkah in so 

praviloma ploščati, veliki od 2-5 mm, belkaste barve. Pri polipu  pogosto najdemo 

razširjene žilice, po svoji histološki zgradb je lahko brazgotinsko spremenjen. 

Polip običajno nastane na eni glasilki. Cista  običajno nastane iz žleze. Če se 

zapre izvodilo žleze, sluz zastaja v žlezi in jo napihne kot balonček. Reinkejev 

edem  predstavlja oteklino ob prostem robu in predvsem na zgornji ploskvi 

glasilke. Kontaktna razjeda ali ulkus  je rožnato rdečkasta sprememba 

privzdignjena nad nivo sluznice z razjedo v sredini. Papilomi  so benigna 

bolezen, ki jih povzročajo virusi iz skupine humanih papiloma virusov. Akutni 

laringitis je največkrat posledica okužbe z respiratornimi virusi. Granulom na 

glasilki  je belkasta ali rožnata, redkeje rdečkasta sprememba zadaj na glasilki, ki 

je posledica laringofaringealnega refluksa in mehanskega draženja na tem 

mestu. Kroni čni laringitis  je posledica dolgotrajnega draženja sluznice grla z 

različnimi dražečimi snovmi (cigaretnim dimom, s snovmi na delovnem mestu, 

alergije na hišni prah in pršico). 

 

Glasovno motnjo imenujemo funkcionalna motnja takrat, ko jo povzroča napačno 

delovanje na videz anatomsko in fiziološko normalnega glasovnega aparata. 

Vzrok funkcionalnih glasovnih motenj je v večini primerov medsebojno 

prepletanje organskih, funkcionalnih in psihogenih dejavnikov. V skupino 

funkcionalnih glasovnih motenj spada tudi mišično tenzijska disfonija, kjer gre za 

motnjo z nepravilno dejavnostjo fonacijskih mišic. Vzrok za mišično tenzijsko 

disfonijo je lahko tudi zloraba glasu in čezmerna glasovna obremenitev ob sicer 

primerni glasovni tehniki (Trpkov, Jarc, Hočevar Boltežar, 2008).  
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1.4 GLASOVNE MOTNJE PRI OTROCIH 

 

Otroške glasovne motnje se pojavljajo pri razvijajočem in spreminjajočem se 

vokalnem traktu. 

Otroški glasilki sta zelo kratki, vokalni ligament in mišica se začneta razvijati šele 

med 3. in 4. letom starosti. Zaradi kratke dolžine glasilki nihata z veliko frekvenco. 

Ker pri otroku glasilka še ni razvita v celoti, je tako grlo bolj občutljivo. Glasovne 

motnje so zato pogostejše pri otrocih kot pri odraslih. 

Pogostost glasovnih motenj je odvisna od okolja, v katerem otrok živi. Otrokov 

imunski sistem dozori šele med 3. in 4. letom, zato je dovzetnost za okužbe pri 

malih otrocih, ki so vključeni v vrtec, velika. Bivanje v skupini otrok je velikokrat 

povezano tudi z glasnim sporazumevanjem (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

 

1.4.1 VZROKI ZA HRIPAVOST PRI OTROCIH 

 

Hripavost pomeni odklon v tonski kvaliteti glasu, ko glas vibrira neperiodično. Pri 

otrocih je hripavost pogosto posledica nepravilne rabe glasu ali pa posledica 

sprememb na govornem aparatu kot so na primer spremenjena masa, elastičnost 

in gibljivost glasilk (Casper, Abramson in Forman-Franco, 1981). 

 

Green pravi, da je lahko zloraba glasu, še posebej dolge periode joka v otroštvu, 

vzrok kasnejše hripavosti (Green, 1957, v Bayness, 1966). 

 

Brodnitz predvideva, da je pri odkrivanju vzroka za hripavost pri otrocih potrebno 

nameniti posebno pozornost otroškim alergijam, imitaciji glasov in glasovni 

zlorabi (Brodnitz, 1962, v Bayness, 1966). 

 

Gray in Smith (1996) navajata naslednje vzroke za hripavost pri otrocih: 

laringealni papilomi, gastroezofagalni refluks, vozlički na glasilkah, paraliza 

glasilke. 
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Vozlički na glasilkah naj bi bili krivci za glasovne motnje pri 38 – 78% hripavih 

otrok. Vozlički so pogostejši pri fantih kot pri dekletih in sicer v razmerju 2-3 : 1. 

Vozlički so posledica mehaničnega kontakta med prostima robovoma glasilk, ki 

vibrirata.  

Otroci, ki imajo vozličke na glasilkah, so pogosto opisani kot glasni in konstantni 

govorci, ki pogosto kričijo in so hiperaktivni. Na nastanek vozličkov vpliva 

genetika in tudi individualne značilnosti.  

 

Potrebno je razlikovati med kronično, infekcijsko in akutno hripavostjo. Otroci s 

kronično hripavostjo imajo pogosto vozličke na glasilkah, kar je lahko posledica 

zlorabe glasu in hiperkinetične fonacije. Starši hripavih otrok opisujejo svoje 

otroke kot nervozne, ki se težko soočijo stresnim situacijam v življenju 

(Sederholm, McAllister, Dalkvist, Sundberg, 1995). 

 

Casper, Abramson in Forman-Franco (1981) so raziskovali povezanost med 

hripavostjo otrok in poletnim počitniškim programom. V raziskavo so vključili 96 

otrok, ki so se udeležili osem-tedenskih počitnic v kampu. Poskušali so ugotoviti 

pogostost hripavosti in možnost etiološke povezave z zlorabo glasu, izgubo 

sluha, alergijami in vozlički na glasilkah. Najprej so zbirali informacije s 

snemanjem otrok, katere posnetke so nato analizirali. Starše so povprašali o 

pojavu hripavosti v družini, morebitnih operacijah na govornem traktu, o alergijah 

in o obravnavi pri logopedu. 

Hripavost so odkrili pri 18% otrok. Po enainpetdesetih dneh so v vseh starostnih 

skupinah zaznali povečanje hripavosti. V zadnjem tednu je odstotek hripavih 

otrok narasel na 53%. Pri večina otrok je bila hripavost lažje stopnje. Noben od 

hripavih otrok ni slabše slišal, ni imel astme, alergijskega kožnega vnetja ali 

alergijske reakcije na pik žuželke. Avtorji povezujejo hripavost predvsem z 

zlorabo glasu. 

 

Radšel, Žargi in Hočevar Boltežar (1994) so v raziskavi, v katero so vključili 100 

hripavih otrok, starih do 10 let, odkrili 46 otrok s funkcionalno disfonijo, pri 36-ih 

otrocih so našli vozličke na glasilkah, 11 otrok pa je imelo vnetje grla. Za 

neugodne dejavnike za pojav hripavosti označujejo moteno artikulacijo, alergije in 
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ovirano nosno dihanje. Moteno artikulacijo so našli pri 23-ih otrocih, alergije pri 

26-ih, 26 otrok je imelo ovirano nosno dihanje. 

V isti raziskavi so vzroke za hripavost odkrivali tudi pri mladostnikih, starih med 

10 in 18 let. V vzorec so zajeli 54 hripavih mladostnikov. Funkcionalno disfonijo 

so odkrili pri 46% mladostnikov, vozličke na glasilkah pri 31,5% mladostnikov, 

vnetje grla pa pri 18,5%. Pri tej starostni skupini so odkrili tudi Reinkejev edem na 

glasilkah in sicer pri 4%. Za neugodne dejavnike za pojav disfonije so označili 

neprecizno artikulacijo (13%), nepravilno petje (27%), alergije (14,8%) in motnje 

izreke (13%). 

Avtorji ugotavljajo, da sta najpogostejša vzroka glasovnih motenj ne glede na 

starost v naši populaciji otrok prevelik glasovni napor (kričanje in glasen govor) in 

nepravilna fonacijska tehnika. Zaradi tega se razvije funkcionalna glasovna 

motnja in posledično tudi vozlički na glasilkah.  

 

 

1.4.2 POGOSTOST GLASOVNIH MOTENJ PRI OTROCIH 

 

Do sedaj je narejenih že kar nekaj raziskav glede pogostosti glasovnih motenj pri 

otrocih. Različni avtorji so naredili raziskave, v katere so vključili različno stare 

otroke in tudi različne načine in okoliščine ugotavljanja hripavosti.Rezultati teh 

raziskav glede pogostosti glasovnih motenj se med seboj zelo razlikujejo. 

 

Bayness (1966) je v svoji raziskavi našel 7,1% otrok, ki so bili kronično hripavi. V 

raziskavo je vključil 1012 otrok šestih osnovnih šol. 373 otrok je obiskovalo prvi 

razred, 333 otrok tretji razred in 306 otrok šesti razred. 512 je bilo fantov in 500 

deklet. Glasove otrok so ocenjevali med tremi obiski šol. Za kronično hripave so 

označili otroke, ki so bili hripavi med vsemi tremi ocenjevanji ali pa so težave 

vztrajale najmanj dva meseca. 

Največjo pogostost hripavosti so našli med otroci prvega razreda, kjer je bilo 

hripavih 9,2% otrok. 

 

Silverman in Zimmer (1974) navajata rezultate raziskave, v kateri ugotavljata 

23,4% hripavost med otroci. V raziskavo sta vključili 162 otrok, kronično hripavi je 

bilo 38 otrok. Med učenci prvega razreda je bilo hripavih kar 68,4% (26 otrok od 
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38-ih). Če upoštevamo spol, sta avtorici našli več hripavih fantov (28,9%) kot 

deklet (17,7%). Razlika med spoloma je bila najočitnejša v prvih razredih, kjer je 

bilo hripavih 37,7% fantov in 21,9% deklet. Ob koncu leta so ocenili, da ima 10 

otrok od 38-ih, ki so bili hripavi, kronično hripav glas. Otroci so bili pregledani pri 

otorinolaringologu. Pregledan ni bil le en otrok zaradi preveč vzdražljivega 

žrelnega refleksa. Pri sedmih otrocih od devetih hripavih so našli vozličke na 

obeh glasilkah. Od teh sedmih otrok je bilo pet fantov.  

Avtorici na podlagi rezultatov predvidevata, da je kronična hripavost pogostejša 

med mlajšimi otroci, ki pa lahko hripavost prerasejo. 

 

Duff, Proctor in Yairi (2004) so ugotavljali pogostost glasovnih motenj pri 

predšolskih otrocih in tudi preverjali, če obstajajo razlike med Američani afriškega 

in evropskega porekla. V raziskavo so vključili 2445 otrok med starostjo dveh in 

šestih let. 3,9% otrok je bilo hripavih, niso pa našli statistično pomembne razlike 

med spoloma in med Američani afriškega in evropskega porekla. 

 

V Sloveniji sta Šifrer in Hočevar Boltežar (2004) ugotavljala pogostost hripavosti 

med šolarji. V vzorec sta vključila 202 učenca, med njimi je bilo 100 četrtošolcev 

in 102 osmošolca. Avtorja sta na dan ocenjevanja glasov našla 69 hripavih 

učencev (34,2%), med njimi 42 fantov (41,2%) in 27 deklet (27%). Med 10-letniki 

je bilo hripavih 36% otrok, med 14-letniki pa 32,4%. 

 

Polutnik (2013) je ugotavljala koliko otrok je hripavih med 5 – 7 letnimi otroci. Pri 

logopedskem pregledu je odkrila 27,59% otrok, ki so bili hripavi, po podatkih, ki 

jih je pridobila od staršev, pa je hripavih 34,48% otrok. 
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1.5 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami navaja devet skupin otrok s 

posebnimi potrebami:  

• otroci z motnjami v duševnem razvoju 

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

• gluhi in naglušni otroci 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

• gibalno ovirani otroci 

• dolgotrajno bolni otroci 

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

• otroci z avtističnimi motnjami  

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja 

 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714, 3. 11. 2012). 

 

Po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, se v prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom lahko usmerijo: 

• otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

• otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju. 

Izjemoma se lahko v ta program usmeri tudi otroke z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703, 29. 8. 2013). 
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V posebne programe vzgoje in izobraževanja se lahko usmerijo: 

– otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, 

– otroci, pri katerih se v času šolanja pojavi potreba po vključitvi v rehabilitacijske 

programe. 

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703, 29. 8. 2013). 
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1.5.1 GLASOVNE MOTNJE PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pri nas in v svetu še ni narejenih veliko raziskav, kjer bi ugotavljali pogostost 

glasovnih motenj pri otrocih s posebnimi potrebami. Pri določenih skupinah otrok 

s posebnimi potrebami sicer poudarjajo povečano tveganje za nastanek 

glasovnih motenj, vendar nikjer nisem zasledila konkretnih raziskav in primerjavo 

pogostosti glasovnih motenj pri otrocih s posebnimi potrebami in pri otrocih brez 

posebnosti. 

 

Glede na to, da večina avtorjev navaja vzrok za hripavost nepravilno rabo glasu 

in zlorabo glasu, bi morali več pozornosti nameniti otrokom s primanjkljaji 

pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (ADHD). 

 

Otroci z ADHD imajo težave s pozornostjo, impulzivnostjo in hiperaktivnostjo. 

Otroci imajo pogosto težave z vztrajanjem pri nalogah, v katere morajo vložiti 

napor, pogosto motijo razred z neprestanim oglašanjem brez dovoljenja, 

klepetajo s sošolci, pri težjih nalogah postanejo jezni. Otroci z ADHD vstajajo s 

stolov brez dovoljenja, ne morejo počakati, da pridejo na vrsto (tudi pri 

govorjenju), vedno so v gibanju (DuPaul in Stoner, 2004). 

 

Tudi pri osebah z Downovim sindromom so prisotni vzroki tako za organske kot 

za funkcionalne motnje glasu. Značilne spremembe glasu so zelo pogoste in tako 

izrazite, da jih pogosto pripisujejo kot značilnost za sindrom. Različni avtorji 

navajajo vzrok za glasovne motnje povečano in vlaknasto sluznico, sorazmerno 

visok položaj grla v vratu, suho in zadebeljeno sluznico, pomanjkljivo delovanje 

ščitnice, nepopolno razvitost grla. Spremembe glasu povzročajo tudi nenormalne 

resonance glasu, tudi šepetanje, nepravilno dihanje, splošna hipotonija in 

gastroezofagealni refluks. Veliko otrok z Downovim sindromom ima motnje sluha 

in slušnega zaznavanja, kar tudi vpliva na glas (Wilken, 2012). 
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Ker motnje sluha in slušnega zaznavanja vplivajo na glas, moramo več 

pozornosti nameniti tudi otrokom z izgubo sluha. Polžev vsadek omogoča 

poslušanje in slušno kontrolo pri govoru, fonaciji. Od rojstva gluhe osebe imajo 

izrazito povišano srednjo govorno lego, zelo nestabilen glas in slabo oblikovane 

glasove. Po implantaciji oseba dobi možnost slušne kontrole, zato se izboljša 

kvaliteta glasu (Hočevar Boltežar, 2008). 
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1.6 ZDRAVLJENJE 

 

Vsakega bolnika, ki je hripav več kot 3 tedne in nima jasnih znakov okužbe 

zgornjih dihal, mora pregledati otorinolaringolog, da ugotovi vzrok hripavosti 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

V zdravljenje glasovnih motenj so vključeni otorinolaringolog – foniater, logoped 

in psiholog. Zdravljenje mora biti etiološko usmerjeno, zato mora 

otorinolaringolog najprej ugotoviti vzrok hripavosti – organsko ali funkcionalno 

glasovno motnjo. Otorinolaringolog bo zdravil z zdravili okužbe, alergijo, astmo, 

sekretorno vnetje srednjega ušesa. Če bo imel otrok izliv v srednjem ušesu in 

slabši sluh dlje kot 3-6 mesecev, se bo odločil za odstranitev žrelnice, 

otomikroskopijo in ob ugotovljenem izlivu tudi za vstavitev timpanalnih cevk v 

bobniča. Kirurško zdravljenje sprememb na glasilkah pride v poštev le v primeru 

papilomov, kjer bi lahko rastoči papilomi zadušili otroka, in pa velikega polipa ali 

ciste na glasilkah, ki povzroča tako hudo hripavost, da otežuje komunikacijo, ter 

pogojuje kompenzatorno funkcionalno glasovno motnjo. Vozličev na glasilkah se 

praviloma pri otrocih ne operira, saj so večinoma še v fazi edema sluznice in ne 

zabrazgotinjeni (Hočevar Boltežar, 2008). 

Pri vseh funkcionalnih glasovnih motnjah najdemo nenormalno, praviloma 

preveliko aktivnost grlnih mišic, ki so med seboj tudi slabo usklajene. Pogosto je 

motena koordinacija med dihanjem, položajem in napetostjo glasilk. Neugodne 

dejavnike, ki so privedli ali prispevali k mišično-tenzijski disfoniji in posledično 

lahko tudi k vozličem na glasilkah, moramo odpraviti ali vsaj omiliti (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Funkcionalne glasovne motnje obravnava logoped. Glasovna terapija je 

usmerjena predvsem v pridobivanje znanja o glasovni higieni, izboljšanje 

bolnikove glasovne tehnike, odpravljanje neprimernih govornih navad ter 

svetovanje glede uskladitve njegovih glasovnih zmogljivosti z njegovimi 

glasovnimi obremenitvami. Pomembna je pravilna drža telesa, ter uskladitev 

dihanja s fonacijo in artikulacijo. Če je potrebno, logoped pomaga k odpravi ali 

zmanjšanju motnje artikulacije in motnje govornega tempa. 
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Klinični psiholog poskuša z bolnikom poiskati primerno sprostitveno tehniko, s 

kognitivno terapijo pa rešuje njegove konflikte, ki so doprinesli k nastanku 

glasovne motnje. 

Kirurško zdravljenje vozličkov pride v poštev takrat, ko je glasovna terapija 

neuspešna oziroma so vozlički že fibrozno spremenjeni. Po vsakem posegu na 

glasilkah je nujen glasovni počitek, po operaciji pa je glasovna terapija tudi 

potrebna, da si bolnik pridobi pravilno tehniko v novih anatomskih pogojih brez 

vozličkov (Hočevar Boltežar, 2010). 
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1.7 HIGIENA GLASU 

 

Za zdrav glas je potrebno upoštevati naslednja navodila (Hočevar Boltežar, 2008 

in Ravnikar, 1999): 

• Uživanje zadostne količine vode. 

Odrasla oseba mora dnevno zaužiti 2-3 litre tekočine dnevno. Najbolj primerna 

pijača je voda. Če vnos tekočine ni zadosten, pride do dehidracije, kar v 

respiratornem traktu povzroči manj izločanja sluzi. Če ni dovolj sluzi na glasilkah, 

nastaja ob udarjanju glasilk večja mehanska obremenitev na njunem stiku. 

Nastane večje trenje med glasilkama, zato obstaja večja možnost, da pride do 

okvare glasilk. 

 

• Izogibanje snovem, ki dražijo sluznico dihal. 

Snovi, ki dražijo sluznico dihal, povzročajo njeno zadebelitev in s tem večjo maso 

glasilk, počasnejšo frekvenco nihanja glasilk in nižji glas. Bolnik govori in poje z 

naporom, hitreje se utrudi. 

 

• Izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostoru. 

Za normalno funkcioniranje potrebujemo dovolj svežega zraka, ki ne sme biti 

onesnažen. Nujno je prezračevanje prostorov in skrb za primerno temperaturo in 

vlažnost prostora. 

 

 

• Izboljšanje akustičnih pogojev v prostoru. 

Zelo neugodno za glas je hrupno okolje. Hrup v okolju sili govorca h glasnejšemu 

govorjenju in večjemu napenjanju fonacijskih mišic. 

 

• Prilagoditev glasovne obremenitve zmogljivostim. 

Sami moramo ugotoviti, kolikšne glasovne obremenitve lahko zmoremo brez 

utrudljivosti, neugodnih občutkov v predelu grla, vratu in brez poslabšanja glasu. 

Med glasovne obremenitve spada tudi smeh, kašljanje, odkašljevanje, hrkanje. 
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Namesto pokašljevanja lahko zazehamo, popijemo malo vode, saj tudi tako 

sprostimo grlo oziroma odpravimo občutek draženja v predelu grla in žrela. 

 

• Zloraba glasu. 

Pri glasovni zlorabi so izrazito prekomerno napete mišice, ki sodelujejo pri tvorbi 

in oblikovanju glasu, zato se hitro pojavi glasovna utrudljivost. 

Med glasovne zlorabe sodijo: 

- preglasen govor 

- šepet 

- oponašanje živali, motorjev 

- kričanje 

- pretirano petje in petje izven svojega obsega. 

 

• Izogibajmo se hitremu hlastajočemu govorjenju, govorjenju v eno sapo, 

prenizkemu ali previsokemu govorjenju, monotonemu govorjenju. 

 

• Med govorom sprostimo svoje telo, da bomo lahko sproščeno dihali. Ne 

govorimo mimo naravnega ritma dihanja. 

 

• Pri govoru, petju smo obrnjeni k poslušalcem in stojimo ali sedimo 

vzravnano. 

 

• Ne govorimo prehitro in predolgo. Pri govorjenju upoštevamo ločila. 

 

• Glasovna obremenitev naj bo enakomerno porazdeljena preko dneva in 

preko tedna. 

 

• Za dober dih je potrebna telesna aktivnost. 

 

• Hripavost zahteva glasovni počitek. 

Hripavost je znak, da je nekaj narobe z vokalnim aparatom. Potreben je krajši 

glasovni počitek. Glasovni počitek je nujen 10-14 dni po vseh kirurških posegih 

na grlu. 
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• Upoštevanje navodila za preprečevanje gastroezofagealnega in 

laringofaringealnega refluksa. 

Ne pretiravamo s sladko, mastno, začinjeno hrano, kavo, alkoholom, čokolado, 

čajem, gaziranimi pijačami… 

Jesti je potrebno večkrat dnevno manjše obroke hrane. 

Zadnje 2-3 ure pred spanjem ni priporočljivo jesti in piti. 

Po jedi se ne prepogibamo, sklanjamo. 

Ne nosimo pretesnih oblačil. 
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2. CILJI 
 

V Sloveniji in po svetu je že narejenih kar nekaj raziskav glede hripavosti med 

otroci. Za otroke s posebnimi potrebami pa teh raziskav nisem zasledila.  

Cilji raziskave so ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri otrocih s posebnimi 

potrebami in če se pojavlja pogosteje kot pri otrocih brez posebnih potreb. Poleg 

tega me zanima tudi, kateri dejavniki vplivajo na hripavost med navedeno 

populacijo. 

 

 

2.1 DELOVNE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1 : V populaciji, vključeno v raziskavo, je večji odstotek hripavih otrok 

kot pri populaciji iste starostne skupine, vendar brez posebnih potreb. 

 

Hipoteza 2 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci predšolsko 

obdobje pogosteje preživeli v vrtcu kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 3 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

alergični na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah ali pršice kot otroci brez 

pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 4 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

izpostavljeni cigaretnemu dimu kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 5 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

prehlajeni 5-krat letno ali več kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza6 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje bolni 5-

krat letno ali več kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 
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Hipoteza 7 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

govorijo glasno kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 8 : Med otroki s posebnimi potrebami hripavi otroci pogosteje 

uporabljajo glas izven glasovnih zmožnosti kot otroci brez pogostih glasovnih 

motenj. 

 

Hipoteza 9 : Med otroki s posebnimi potrebami hripavi otroci pogosteje kričijo, 

oponašajo motor, živali kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 10 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

dominantni med sorojenci kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 11 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

impulzivni kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Hipoteza 12 : Med otroki s posebnimi potrebami imajo hripavi otroci pogosteje 

motnje pozornosti kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 
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3. RAZISKOVALNA METODA
 

V raziskavo so vključeni otroci, ki v šolskem letu 2012/2013 obiskujejo Osnovno 

šolo Jela Janežiča v Škofji Loki in Zavod za usposabljanje Janeza Levca v 

Ljubljani. Vključeni so otroci

dvanajstega leta starosti

standardom in posebni program.

Po Pravilniku o organizaciji in nač

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

programom in posebni program otroci z lažjimi, zmernimi, težjimi ali težkimi 

motnjami v duševnem razvoju

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703, 29

V raziskavo so vključeni otroci od 

41 dečkov in 19 deklic 

standardni odklon σ= 1,69.
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RAZISKOVALNA METODA  

čeni otroci, ki v šolskem letu 2012/2013 obiskujejo Osnovno 

ča v Škofji Loki in Zavod za usposabljanje Janeza Levca v 

čeni so otroci z motnjami v duševnem razvoju

starosti, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom in posebni program. 

Po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

oma motenj otrok s posebnimi potrebami, obiskujejo šolo s prilagojenim 

programom in posebni program otroci z lažjimi, zmernimi, težjimi ali težkimi 

motnjami v duševnem razvoju 

list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703, 29

čeni otroci od šestega do dvanajstega leta starosti

 (Slika 3). Povprečna starost otrok je 10 let, pri č

σ= 1,69. 

Slika 3. Struktura vključenih otrok glede na spol. 

  

spol

                                                Tanja Klemenčič 

čeni otroci, ki v šolskem letu 2012/2013 obiskujejo Osnovno 

ča v Škofji Loki in Zavod za usposabljanje Janeza Levca v 

z motnjami v duševnem razvoju, od šestega do 

, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

činu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

obiskujejo šolo s prilagojenim 

programom in posebni program otroci z lažjimi, zmernimi, težjimi ali težkimi 

list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703, 29. 8. 2013). 

starosti, od tega je 

čna starost otrok je 10 let, pri čemer je 

 

deklice

dečki
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3.1 INŠTRUMENTARIJ 

 

3.1.1 VPRAŠALNIK 

 

Za namen zbiranja podatkov sem sestavila vprašalnik, v katerem sprašujem 

starše otrok o motnjah, boleznih in govornih navadah otrok, ki lahko vplivajo na 

glas (Priloga 1). 

 

Vprašalnik je sestavljen iz več delov. V prvem delu sprašujem po splošnih 

podatkih otroka (ime in priimek otroka, rojstni datum otroka). 

V drugem delu pa sprašujem o zdravstvenem stanju otroka (pogostost prehladov 

in bolezni, o alergijah in astmi, izpostavljenost cigaretnemu dimu), o njegovih 

motnjah (impulzivnost in motnje pozornosti) in o otrokovih govornih navadah, ki 

lahko vplivajo na glas posameznika (ali govori glasno, si privošči glasovni počitek 

ob hripavosti, ali pogosto kriči, oponaša živali, motor in ali je dominanten med 

sorojenci). 

 

 

3.1.2 LOGOPEDSKI PREGLED 

 

Pri pregledu sem ocenjevala govorne navade otroka. Ocenjevala sem glasnost 

govora, govorni tempo, hripavost, napenjanje mišic okoli vratu, ali ima otrok 

motnjo pozornosti in ali je hiperaktiven. 
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3.2 NAČIN IZVEDBE 

 

Vprašalnike sem razdelila med otroke, ki v šolskem letu 2012/2013 obiskujejo 

omenjene programe izobraževanja. Vprašalnik je namenjen staršem otrok s 

posebnimi potrebami. Razdelila sem sedemdeset vprašalnikov, vrnjenih sem 

dobila šestdeset. 

Vprašalniku je bil dodan dopis, kjer pojasnjujem, zakaj delam raziskavo in jih 

prosim za dovoljenje za sodelovanje otroka v raziskavi. 

 

Glede na odgovore sem razdelila otroke na dve skupini in sicer na skupino otrok, 

ki so hripavi dvakrat letno ali več in na skupino otrok, ki so hripavi enkrat letno ali 

manj. Skupino pogosto hripavih otrok sestavlja osemnajst otrok, skupino otrok, ki 

niso pogosto hripavi pa dvainštirideset otrok. 

 

Starše sem prosila, če lahko otroke tudi pregledam, kjer sem opazovala glasnost 

govora, govorni tempo, napenjanje vratnih mišic, ali je otrok hripav, ali ima motnje 

pozornosti in ali je hiperaktiven. Na pregled je pristalo samo enaindvajset staršev.  
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3.3 SPREMENLJIVKE 

 

Eksperimentalne spremenljivke, vključene v vprašalnik so: 

 

spol, starost, izguba sluha, okolje, kjer je otrok preživel predšolsko obdobje, 

alergije na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice, astma, izpostavljenost 

cigaretnemu dimu, pogostost prehladov, pogostost bolezni, glasnost govora, 

uporaba glasu izven glasovnih zmožnosti, kričanje, oponašanje živali, motorja, 

dominantnost med sorojenci, impulzivnost, motnje pozornosti. 

 

Eksperimentalne spremenljivke, vključene v pregled so: 

 

glasnost govora, govorni tempo, napenjanje vratnih mišic, hripavost, motnja 

pozornosti, hiperaktivnost. 

 

 

3.3.1 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Od sedemdesetih vprašalnikov sem jih dobila vrnjenih šestdeset. Rezultate 

vprašalnika sem vnesla v tabele. Sestavila sem dve tabeli, eno za otroke ki so 

pogosto hripavi (dvakrat letno ali več) in eno za otroke, ki niso hripavi oziroma so 

redko (enkrat letno ali manj). 

Vsak stolpec predstavlja številko vprašanja, vsaka vrstica pa posameznega 

otroka. Vrednosti za vnesene podatke sem vrednotila binarno (0=ni prisotna 

težava, 1=prisotna težava). 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Za statistično obdelavo podatkov je bil uporabljen program Microsoft Office Excel. 

Pri opisni statistiki sem uporabila frekvenčno porazdelitev, strukturne odstotke, 

aritmetično sredino in standardno deviacijo. Za potrjevanje ničelnih hipotez sem 

uporabila test χ2. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V šolskem letu 2012/2013 sem razdelila 70 vprašalnikov med starše otrok nižjega 

izobrazbenega standarda in posebnega programa, ki obiskujejo OŠ Jela 

Janežiča in Zavod za usposabljanje Janeza Levca. Vprašalnike sem razdelila 

med otroke, stare od šest do dvanajst let, ki imajo motnje v duševnem razvoju, v 

razponu od lažjih do težjih. Vrnjenih sem dobila 60 vprašalnikov. Na pregled je 

pristalo 20 staršev. 

Glede na podatke, ki sem jih pridobila od staršev, sem otroke razdelila na tiste, ki 

so hripavi dvakrat letno ali večkrat in na tiste, ki so hripavi enkrat letno ali manj. 

Podatke sem statistično obdelala in preverila, kateri dejavniki vplivajo na 

hripavost. 

Vprašalnike otrok, katerih starši so privolili na pregled, sem izločila, da sem 

odgovore primerjala s podatki, ki sem jih pridobila pri pregledu otrok. 

 

 

4.1 SPLOŠNI PREGLED PODATKOV IZ VPRAŠALNIKA 

 

Ali vaš otrok dobro sliši? f f % 

Da 59 98,3 

Ne, ima izgubo sluha 1 1,7 

 

Kje je vaš otrok preživel večino predšolskega 

obdobja? 

f f % 

V vrtcu 43 71,7 

V domačem varstvu 17 28,3 

 

Ali je vaš otrok alergičen na kakšno hrano, 

zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice? 

f f % 

Da 9 15 

Ne 51 85 
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Ali ima vaš otrok astmo? f f % 

Da 1 1,7 

Ne 59 98,3 

 

Ali je vaš otrok izpostavljen cigaretnemu 

dimu? 

f f % 

Da 19 31,7 

Ne 41 68,3 

 

Kako pogosto je vaš otrok prehlajen? f f % 

1-krat letno ali manj 14 23,3 

2-krat do 4-krat letno 39 65 

5-krat letno ali več 7 11,7 

 

Kako pogosto je vaš otrok tako bolan, da ne 

more v šolo? 

f f % 

1-krat letno ali manj 23 38,3 

2-krat do 4-krat letno 33 55 

5-krat letno ali več 4 6,7 

 

Ali vaš otrok govori glasno? f f % 

Da 42 70 

Ne 18 30 

 

Ali vaš otrok uporablja glas izven njegovih 

glasovnih zmožnosti? 

f f % 

Da, kljub temu, da je otrok »na slabem 

glasu«, uporablja svoj glas kot običajno. 

19 31,7 

Ko je otrok »na slabem glasu« ne kriči, 

vendar govori kot običajno. 

26 43,3 

Ne, ko je otrok »na slabem glasu«, si privošči 

glasovni počitek. 

15 25 
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Ali vaš otrok pogosto kriči, oponaša motor, 

živali? 

f f % 

Da, vsak dan. 5 8,3 

Da, pogosto 15 25 

Da, vendar redko 25 41,7 

Nikoli  15 25 

 

Ali je vaš otrok dominanten med sorojenci? f f % 

Da 18 30 

Ne  38 63,3 

Nima sorojencev 4 6,7 

 

Ali je vaš otrok impulziven (prehitro reagira, 

ne more počakati na vrsto)? 

f f % 

Da 31 51,7 

Ne 29 48,3 

 

Ali ima vaš otrok motnje pozornosti? f f % 

Da 36 60 

Ne 24 40 

 

Ali je vaš otrok pogosto hripav? f f % 

Da, enkrat mesečno. 5 8,3 

Enkrat na šest mesecev. 13 21,7 

Enkrat letno ali manj. 24 40 

Še nikoli ni bil hripav. 18 30 
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4.1.1 GRAFIČNI PRIKAZ POSAMEZNIH ATRIBUTOV MED SKUPINO OTROK 

S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pogostnost dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na glas, v skupini otrok s 

posebnimi potrebami, je prikazana v Sliki 4. 

 

 
 odstotek 

Slika 4. Prikaz posameznih atributov, ki lahko vplivajo na kakovost glasu (N=60) 

 

Po podatkih, ki sem jih dobila od staršev, je dvakrat letno ali več hripavih 18 od 

60 (30%) otrok s posebnimi potrebami (Slika 5). Hripavih je 7 od 19 deklic 

(36,8%) in 11 od 41 dečkov (26,8%). 
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Slika 5. Delež otrok, ki so hripavi dvakrat letno ali večkrat.
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elež otrok, ki so hripavi dvakrat letno ali večkrat. 

  

delež hripavih otrok

otroci, ki so pogosto hripavi 

otroci, ki niso hripavi

Tanja Klemenčič 

 

otroci, ki so pogosto hripavi 

otroci, ki niso hripavi
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4.2 PRIKAZ REZULTATOV PREGLEDA (N=21) 

 

PARAMETRI 
NORMALNO ODSTOPANJA 

f f % f f % 

GLASNOST GOVORA 12 57,1 9 42,9 

GOVORNI TEMPO 9 42,9 12 57,1 

HRIPAVOST 16 76,2 5 23,8 

NAPENJANJE MIŠIC 12 57,1 9 42,9 

MOTNJA POZORNOSTI 5 23,8 16 76,2 

HIPERAKTIVNOST 18 85,7 3 14,3 

 

Rezultati, ki sem jih pridobila s pomočjo vprašalnika, in rezultati, ki sem jih 

pridobila s pomočjo pregleda, se med seboj razlikujejo. Upoštevati je potrebno, 

da je število pregledanih otrok (N=21) manjše od števila vrnjenih vprašalnikov 

(N=60). 

Podatke o motnji pozornosti in impulzivnosti sem pridobila pri šolski svetovalni 

službi. 

Pri pregledu je glasno govorilo 42,9% otrok, starši pa menijo, da glasno govori 

kar 70% njihovih otrok. Po mnenju staršev je hripavih otrok 30%, pri pregledu pa 

je bilo hripavih 23,8% otrok. Razlika je tudi pri podatkih glede motnje pozornosti. 

Starši so odgovorili, da ima motnjo pozornosti 58,3% otrok, med pregledanimi 

otroci pa jih je imelo motnjo pozornosti 76,2% otrok. 

 

Med pregledanimi otroci sta bila tudi dva z Downovim sindromom. Pri tem 

sindromu je pogosto prisotna hripavost. Na dan pregleda je bil hripav en otrok z 

Downovim sindromom , drugi ni imel hripavega glasu. Podatki se ujemajo tudi z 

odgovori staršev.  

 

Glede na razliko, ki sem jo dobila z analizo vprašalnika in s pregledom, ne 

moremo rezultatov pregleda posplošiti na vso populacijo. 
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4.3 PRIKAZ PODATKOV IZ VPRAŠALNIKOV HRIPAVIH OTROK 

(N=18) 

 

Ali vaš otrok dobro sliši? f f % 

Da 18 100 

Ne, ima izgubo sluha 0 0 

 

Kje je vaš otrok preživel večino predšolskega 

obdobja? 

f f % 

V vrtcu 14 77,8 

V domačem varstvu 4 22,2 

 

Ali je vaš otrok alergičen na kakšno hrano, 

zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice? 

f f % 

Da 2 11,1 

Ne 16 88,9 

 

 

Ali ima vaš otrok astmo? f f % 

Da 0 0 

Ne 18 100 

 

Ali je vaš otrok izpostavljen cigaretnemu 

dimu? 

f f % 

Da 9 50 

Ne 9 50 

 

Kako pogosto je vaš otrok prehlajen? f f % 

1-krat letno ali manj 0 0 

2-krat do 4-krat letno 15 83,3 

5-krat letno ali več 3 16,7 
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Kako pogosto je vaš otrok tako bolan, da ne 

more v šolo? 

f f % 

1-krat letno ali manj 2 11,1 

2-krat do 4-krat letno 14 77,8 

5-krat letno ali več 2 11,1 

 

Ali vaš otrok govori glasno? f f % 

Da 16 88,9 

Ne 2 11,1 

 

Ali vaš otrok uporablja glas izven njegovih 

glasovnih zmožnosti? 

f f % 

Da, kljub temu, da je otrok »na slabem 

glasu«, uporablja svoj glas kot običajno. 

12 66,7 

Ko je otrok »na slabem glasu« ne kriči, 

vendar govori kot običajno. 

4 22,2 

Ne, ko je otrok »na slabem glasu«, si privošči 

glasovni počitek. 

2 11,1 

 

Ali vaš otrok pogosto kriči, oponaša motor, 

živali? 

f f % 

Da, vsak dan. 3 16,65 

Da, pogosto 7 38,9 

Da, vendar redko 7 38,9 

Nikoli  1 5,55 

 

Ali je vaš otrok dominanten med sorojenci? f f % 

Da 7 38,9 

Ne  11 61,1 

Nima sorojencev 0 0 
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Ali je vaš otrok impulziven (prehitro reagira, 

ne more počakati na vrsto)? 

f f % 

Da 13 72,2 

Ne 5 27,8 

 

Ali ima vaš otrok motnje pozornosti? f f % 

Da 13 72,2 

Ne 5 27,8 

 

Ali je vaš otrok pogosto hripav? f f % 

Da, enkrat mesečno. 5 27,8 

Enkrat na šest mesecev. 13 72,2 
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4.3.1 GRAFIČNI PRIKAZ POSAMEZNIH ATRIBUTOV PRI OTROCIH, KI SO 

POGOSTO HRIPAVI 

 

Pogostnost dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na glas, v skupini pogosto 

hripavih otrok s posebnimi potrebami, je prikazana v Sliki 6. 

 

 

Slika 6. Prikaz posameznih atributov (N=18) 

 

Iz zgornjih tabel lahko razberemo, da je 77,8% pogosto hripavih otrok predšolsko 

obdobje preživelo v vrtcu, kar polovica jih je izpostavljenih cigaretnemu dimu. Vsi 

pogosto hripavi otroci so dokaj pogosto prehlajeni, večina jih je tudi pogosto tako 

bolnih, da ne morejo v šolo. 88,9% otrok govori glasno, 55,6% jih pogosto kriči in 

oponašajo živali in motor, ob hripavosti pa si jih več kot polovica ne privošči 

glasovnega počitka.  

Kar 72,2% pogosto hripavih otrok je impulzivnih in ima motnje pozornosti, kar 

verjetno vpliva tudi na govorne navade otrok. 

Izmed osemnajstih otrok, ki so hripavi vsaj dvakrat letno, jih je 27,8% hripavih 

vsak mesec.  
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4.4 PRIMERJAVA MED POGOSTO HRIPAVIMI IN NEHRIPAVIMI  

OTROKI IN OTROKI BREZ POGOSTIH GLASOVNIH TEŽAV 

 

Glede na majhno število otrok, ki sem jih pregledala, sem se odločila za 

primerjavo značilnosti pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih 

težav (nehripavi otroci), ki sem jih pridobila z vprašalnikom. Torej temelji izračun 

χ2–testa na odgovorih, ki sem jih pridobila z vprašalnikom od staršev šestdesetih 

otrok. 

 

 

4.4.1 VPLIV OKOLJA, KJER JE OTROK PREŽIVEL PREDŠOLSKO OBDOBJE 

NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, predšolsko 

obdobje preživeli v vrtcu. Za izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-

testa. Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi frekvencami za primer 

preživetja predšolskega obdobja v določenem okolju. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Preživeto 

predšolsko 

obdobje v vrtcu 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (vrtec) 14 29 43 

0,491641 NE (doma) 4 13 17 

skupaj 18 42 60 

 

Imamo eno prostorsko stopnjo: g= (2-1)(2-1)= 1. 

Vsota χ2= 0,472933< 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki so bili v predšolskem obdobju 

vključeni v vrtec. 
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4.4.2 VPLIV ALERGIJ NA HRANO, ZDRAVILA, HIŠNI PRAH, CVETNI PRAH 

ALI PRŠICE NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

alergični na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah ali pršice kot otroci brez 

pogoste hripavosti. Za izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. 

Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi frekvencami za primer vpliva alergij na 

hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Prisotnost alergij 
DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (alergije) 2 7 9 

0,580758 NE (alergije) 16 35 51 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 0,305011< 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok z alergijo. 
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4.4.3 VPLIV IZPOSTAVLJENOSTI CIGARETNEMU DIMU NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

izpostavljeni cigaretnemu dimu kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za 

izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno 

tabelo z empiričnimi frekvencami za primer izpostavljenosti cigaretnemu dimu. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Izpostavljenost 

cigaretnemu dimu 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (izpostavljenost 

cigaretnemu dimu) 
9 10 19 

0,045659 NE (izpostavljenost 

cigaretnemu dimu) 
9 32 41 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 3,994132> 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav sta se 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki so izpostavljeni cigaretnemu dimu. 

Cigaretnemu dimu je bilo izpostavljeno pomembno več pogosto hripavih otrok. 
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4.4.4 VPLIV POGOSTOSTI PREHLADOV NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so pogosto hripavi, 

pogosteje prehlajeni kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun 

odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z 

empiričnimi frekvencami za primer vpliva pogostosti prehladov na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Prehladi 5-krat 

letno ali več 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (prehladi 5-krat 

letno ali več) 
3 4 7 

0,4296399 NE (prehladi 5-krat 

letno ali več) 
15 38 53 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 0,62379669< 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki prebolevajo 5 ali več okužb zgornjih 

dihal letno. 
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4.4.5 VPLIV POGOSTOSTI BOLEZNI NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so pogosto hripavi, bolni 

pogosteje kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun odvisnosti skupin 

uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi 

frekvencami za primer vpliva pogostosti bolezni na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Bolni 5-krat letno 

ali več 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (bolni 5-krat 

letno ali več) 
2 2 4 

0,366256 NE (bolni 5-krat 

letno ali več) 
16 40 56 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 0,816327 < 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki so bolni 5-krat letno ali celo 

pogosteje. 
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4.4.6 VPLIV GLASNOSTI GOVORA NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da otroci s posebnimi potrebami, ki so pogosto hripavi, govorijo 

glasneje kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun odvisnosti skupin 

uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi 

frekvencami za primer vpliva glasnosti govora na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Glasnost govora 
DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (glasen govor) 16 26 42 

0,03660151 
NE (normalna 

glasnost) 

2 16 18 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 4,36885865> 3,84(α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav sta se 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki glasno govorijo. Statistično 

pomembno več je bilo glasnih pogosto hripavih otrok kot otrok brez pogostih 

glasovnih težav. 
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4.4.7 VPLIV UPORABE GLASU IZVEN GLASOVNIH ZMOŽNOSTI NA 

HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, uporabljajo 

glas izven svojih glasovnih zmožnosti pogosteje kot otroci brez pogostih 

glasovnih težav. Za izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. 

Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi frekvencami za primer vpliva rabe 

glasu izven svojih glasovnih zmožnosti na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Uporaba glasu 
DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (izven 

glasovnih 

zmožnosti) 

12 7 19 

0,000136 NE (v okviru 

glasovnih 

zmožnosti) 

6 35 41 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 14,55712> 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav sta se 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki uporabljajo glas izven svojih 

glasovnih zmožnosti. V skupini pogosto hripavih otrok je bilo statistično 

pomembno več takih otrok. 
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4.4.8 VPLIV POGOSTOSTI KRIČANJA, OPONAŠANJA ŽIVALI IN MOTORJA 

NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

kričijo, oponašajo živali in motor kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za 

izračun odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno 

tabelo z empiričnimi frekvencami za primer vpliva kričanja, oponašanja živali in 

motorja na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Kričanje, 

oponašanje živali, 

motorja 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (kričanje, 

oponašanje) 

10 10 20 

0,016827 NE (ni kričanja in 

oponašanja) 

8 32 40 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 5,714286> 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav sta se 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki pogosto kričijo, oponašajo živali in 

motorje. V skupini pogosto hripavih otrok je bilo statistično značilno več takih 

otrok. 
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4.4.9 VPLIV DOMINANTNOSTI MED SOROJENCI NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

dominantni med sorojenci kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun 

odvisnosti skupin uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z 

empiričnimi frekvencami za primer vpliva dominantnosti med sorojenci na 

hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Dominantnost med 

sorojenci 

DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (dominanten) 7 11 18 

0,162901 
NE (ni 

dominanten) 

11 35 42 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 1,94709< 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki so dominantni med sorojenci. 
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4.4.10 VPLIV IMPULZIVNOSTI OTROKA NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

impulzivni kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun odvisnosti skupin 

uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi 

frekvencami za primer vpliva impulzivnosti na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Impulzivnost 
DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (impulziven) 13 18 31 

0,03699 NE (ni impulziven) 5 24 29 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 4,350866> 3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav sta se 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki so impulzivni. V skupini pogosto 

hripavih otrok je statistično pomembno več impulzivnih otrok. 
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4.4.11 VPLIV MOTNJE POZORNOSTI NA HRIPAVOST 

 

Naša hipoteza je, da imajo otroci s posebnimi potrebami, ki so hripavi, pogosteje 

motnje pozornosti kot otroci brez pogostih glasovnih težav. Za izračun odvisnosti 

skupin uporabimo izračun χ2-testa. Napišemo frekvenčno tabelo z empiričnimi 

frekvencami za primer vpliva motnje pozornosti na hripavost. 

 

Dejanska frekvenčna tabela v vrednosti: 

Motnja pozornosti 
DA (prisotnost 

pogoste hripavosti) 

NE (odsotnost 

pogoste 

hripavosti) 

skupaj p 

DA (motnja 

pozornosti) 

13 23 36 

0,205828 NE (ni motnje 

pozornosti) 

5 19 24 

skupaj 18 42 60 

 

Vsota χ2= 1,600529<3,84 (α=0,05, g=1). 

Skupini pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav se nista 

pomembno razlikovali glede deleža otrok, ki imajo motnje pozornosti. 
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4.4.12 GRAFIČNI PRIKAZ POSAMEZNIH ATRIBUTOV MED OTROCI, KI SO 

POGOSTO HRIPAVI, IN TISTIMI, KI NISO 

 

Razlike med otroki, ki so pogosto hripavi, in tistimi, ki nimajo pogostih glasovnih 

težav, so grafično prikazane na Sliki 7. 

 

 
odstotek 

Slika 7. Primerjava skupine otrok, ki niso hripavi (N=42) in pogosto hripavih otrok (N=18) 
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4.5 ZNAČILNOSTI STALNO HRIPAVIH OTROK (N=5) 

 f f % 

Izguba sluha 0 0 

Predšolsko obdobje preživeto v vrtcu 4 80 

Alergija na hrano, zdravila, pršice 0 0 

Astma  0 0 

Izpostavljenost cigaretnemu dimu 2 40 

Prehlajen 2-krat letno ali večkrat 5 100 

Bolan 2-krat letno ali večkrat 4 80 

Glasen  4 80 

Uporaba glasu izven glasovnih 

zmožnosti 

5 100 

Pogosto kriči, oponaša živali, motor 2 40 

Dominanten med sorojenci 2 40 

Impulziven 2 40 

Motnja pozornosti 3 60 

 

Otroci, ki so po mnenju staršev hripavi vsak mesec (N=5), imajo nekaj skupnih 

značilnosti. Vsi dokaj pogosto prebolevajo respiratorne  infekte, saj so pogosto 

bolni in prehlajeni. Skoraj vsi so predšolsko obdobje preživeli v vrtcu, s čimer je 

povezana tudi možnost glasnejše komunikacije v skupini, več je infektov. Stalno 

hripavi otroci ob hripavosti ne počivajo, so tudi glasni.  

Kot navajajo številni avtorji, je glavni vzrok za hripavost glasovna zloraba, kar 

potrjuje tudi naš vzorec otrok, ki so hripavi vsak mesec.  
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4.6 PREVERJANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

 

Hipoteza 1 : V populaciji, vključeno v raziskavo, je večji odstotek hripavih otrok 

kot pri populaciji iste starostne skupine, vendar brez posebnih potreb. 

 

Po do sedaj opravljenih raziskavah glede pogostosti glasovnih motenj med otroci, 

se podatki razlikujejo. 

Duff, Proctor in Yairi (2004) navajajo, da so v raziskavi odkrili le 3,9% hripavih 

otrok, Silverman in Zimmer (1974) pa sta našli 23,4% hripavih otrok.  

V Sloveniji sta Šifrer in Hočevar Boltežarjeva (2004) pri pregledu odkrila 34,2% 

otrok, ki so hripavi, Polutnikova (2013) pa navaja po podatkih staršev 34,48% 

hripavih otrok, pri pregledu pa je odkrila 27,59% hripavih otrok. 

 

V naši raziskavi je po podatkih staršev 30% hripavih, pri pregledu pa je bilo 

hripavih 23,8% otrok s posebnimi potrebami. 

 

Hipotezo 1 torej zavržemo, saj se podatki med populacijama praktično ne 

razlikujejo. 
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Hipoteza 2 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci predšolsko 

obdobje pogosteje preživeli v vrtcu kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Pogostost glasovnih motenj je odvisna od okolja, v katerem otrok živi. Otrokov 

imunski sistem dozori šele med 3. in 4. letom, zato je dovzetnost za okužbe pri 

malih otrocih, ki so vključeni v vrtec, velika. Bivanje v skupini otrok je velikokrat 

povezano tudi z glasnim sporazumevanjem (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

V vzorcu populacije, ki je vključena v raziskavo, so starši navedli, da je 43 otrok 

predšolsko obdobje preživelo v vrtcu, 17 pa v domačem varstvu. 

Izračun je pokazal, da razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težavni statistično pomembna, zato obdržimo hipotezo 

neodvisnosti. 

 

Hipotezo 2 torej zavržemo. 
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Hipoteza 3 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

alergični na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah ali pršice kot otroci brez 

pogostih glasovnih motenj. 

 

Brodnitz predvideva, da je pri odkrivanju vzroka za hripavost pri otrocih potrebno 

nameniti posebno pozornost tudi otroškim alergijam (Brodnitz, 1962, v Bayness, 

1966). 

 

V našem celotnem vzorcu je le 9 staršev odgovorilo, da ima njihov otrok alergijo 

na hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah ali pršice. Od teh devetih otrok z 

alergijami, pa sta le dva hripava. 

Izračun je pokazal, da razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težav ni statistično pomembna, zato obdržimo hipotezo 

neodvisnosti. 

 

Hipotezo 3 torej zavržemo. 
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Hipoteza 4 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

izpostavljeni cigaretnemu dimu kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Cigaretni dim draži sluznico, zaradi česar je tudi večja možnost za pojav 

glasovnih motenj.  

V našem vzorcu je polovica hripavih otrok izpostavljena cigaretnemu dimu. Tudi 

izračun je pokazal, da je razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težav statistično pomembna, tako da lahko potrdimo 

hipotezo, da so hripavi otroci pogosteje izpostavljeni cigaretnemu dimu kot tisti 

brez glasovnih težav. 

 

Hipotezo 4 torej sprejmemo. 
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Hipoteza 5 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

prehlajeni 5-krat letno ali več kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Virusne, bakterijske in glivične okužbe so pogost vzrok za slabšo kakovost glasu. 

Zaradi tega sem predvidevala, da so hripavi otroci pogosto prehlajeni. 

V celotni populaciji otrok, ki so vključeni v raziskavo, je pogosto prehlajenih 

(petkrat letno ali pogosteje) le sedem otrok.  

 

Izračun je pokazal, da razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težav ni statistično pomembna, zato ne moremo potrditi 

hipoteze, ki povezuje pogostost prehladov in hripavost. 

 

Hipotezo 5 torej zavržemo.  
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Hipoteza6 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje bolni 5-

krat letno ali več kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

V celotnem vzorcu otrok so pogosto bolni le štirje otroci. Od tega sta dva tudi 

pogosto hripava. 

 

Izračun je pokazal, da  razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težavni statistično pomembna. Obdržimo hipotezo o 

neodvisnosti pogostosti bolezni in hripavosti. 

 

Hipotezo 6 torej zavržemo.  
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Hipoteza 7 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

govorijo glasno kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Veliko avtorjev ugotavlja povezanost med glasnim govorom in glasovnim 

motnjam.  

Otroci, ki imajo vozličke na glasilkah, so pogosto opisani kot glasni in konstantni 

govorci, ki pogosto kričijo in so hiperaktivni (Gray in Smith, 1996). 

 

Izračun je pokazal, da je razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok 

brez pogostih glasovnih težav statistično pomemben, torej sprejmemo hipotezo o 

vplivu glasnosti govora na hripavost. 

 

Hipotezo 7 torej sprejmemo. 
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Hipoteza 8 : Med otroki s posebnimi potrebami hripavi otroci pogosteje 

uporabljajo glas izven glasovnih zmožnosti kot otroci brez pogostih glasovnih 

motenj. 

 

Hripavost zahteva glasovni počitek. Pri otrocih s posebnimi potrebami, pri katerih 

so prisotne tudi motnje pozornosti, impulzivnost, sem pričakovala, da niso 

pozorni na glasovne motnje in da si posledično ne privoščijo glasovnega počitka 

ob hripavosti. 

Z izračunom smo videli, da je razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in 

otrok brez pogostih glasovnih težav statistično pomembna, zato obdržimo 

hipotezo o vplivu uporabe glasu izven glasovnih zmožnosti na hripavost. 

 

Hipotezo 8 torej sprejmemo. 
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Hipoteza 9 : Med otroki s posebnimi potrebami hripavi otroci pogosteje kričijo, 

oponašajo motor, živali kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Številni avtorji povezujejo hripavost z zlorabo glasu. 

Radšel, Žargi in Hočevar Boltežar (1994) ugotavljajo, da sta najpogostejša 

vzroka glasovnih motenj ne glede na starost otrok prevelik glasovni napor 

(kričanje in glasen govor) in nepravilna fonacijska tehnika.  

Do podobnih ugotovitev so v svojih raziskavah prišli tudi Green, Brodnitz 

(Bayness, 1966) in Casper, Abramson in Forman-Franco (1981). 

 

V našem vzorcu je 20staršev navedlo, da njihovi otroci pogosto kričijo. Izmed teh 

dvajsetih pa je 10 otrok tudi pogosto hripavih.Tudi izračun χ2-testaje pokazal, 

dalahko hipotezo o vplivu glasovne zlorabe na hripavost potrdimo. 

 

Hipotezo 9 torej sprejmemo. 
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Hipoteza 10 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

dominantni med sorojenci kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Ker avtorji navajajo glavni vzrok za hripavost zlorabo glasu, sem predvidevala, da 

so otroci, ki so glasni in pogosto kričijo, tudi dominantni med sorojenci. 

 

Starši so podali odgovore, ki kažejo, da je manj kot polovica (38,9%) hripavih 

otrok dominantnih med sorojenci.  Hipotezo smo preverili z izračunom χ2-testa, ki 

je pokazal, da razlika med skupinama pogosto hripavih otrok in otrok brez 

pogostih glasovnih težavni statistično pomembna, zato sprejmemo hipotezo 

neodvisnosti. 

 

Hipotezo 10 torej zavržemo.  
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Hipoteza 11 : Med otroki s posebnimi potrebami so hripavi otroci pogosteje 

impulzivni kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Otroci z ADHD imajo težave s pozornostjo, impulzivnostjo in hiperaktivnostjo. 

Otroci imajo pogosto težave z vztrajanjem pri nalogah, v katere morajo vložiti 

napor, pogosto motijo razred z neprestanim oglašanjem brez dovoljenja, 

klepetajo s sošolci, pri težjih nalogah postanejo jezni. Otroci z ADHD vstajajo s 

stolov brez dovoljenja, ne morejo počakati, da pridejo na vrsto (tudi pri 

govorjenju), vedno so v gibanju (DuPaul in Stoner, 2004). 

 

Na podlagi ugotovitev sem predvidevala, da so impulzivni otroci pogosto hripavi. 

Izmed osemnajstih pogosto hripavih otrok, jih je impulzivnih kar trinajst. V 

celotnem vzorcu pa je impulzivnih otrok 31. Izračun je pokazal, da je razlika med 

skupinama pogosto hripavih otrok in otrok brez pogostih glasovnih težav 

statistično pomembna, zato potrdimo hipotezo o povezavi impulzivnosti in 

hripavosti. 

 

Hipotezo 11 torej potrdimo. 
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Hipoteza 12 : Med otroki s posebnimi potrebami imajo hripavi otroci pogosteje 

motnje pozornosti kot otroci brez pogostih glasovnih motenj. 

 

Ker ima precej otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v šolo s prilagojenim 

programom in posebni program tudi motnje pozornosti, smo predvidevali, da tudi 

to vpliva na hripavost. 

 

Ker ima veliko otrok, ki niso hripavi tudi motnje pozornosti, je izračun χ2-testa 

pokazal, da ni statistično pomembne razlike glede motenj pozornosti med otroci, 

ki so pogosto hripavi in med otroci, ki niso hripavi. 

 

Hipotezo 12 torej zavržemo. 
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5. SKLEP 
 

V Sloveniji in po svetu je bilo že narejenih kar nekaj raziskav glede hripavosti 

med otroci. Za otroke s posebnimi potrebami pa teh raziskav nisem zasledila.  

Cilj diplomskega dela je ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri otrocih s 

posebnimi potrebami in če se pojavlja pogosteje kot pri otrocih brez posebnih 

potreb. Poleg tega me je zanimalo tudi, kateri dejavniki vplivajo na hripavost med 

navedeno populacijo. 

 

Rezultati raziskav se glede pogostosti glasovnih motenj pri otrocih brez posebnih 

potreb precej razlikujejo. Duff, Proctor in Yairi (2004) navajajo, da so v raziskavi 

odkrili le 3,9% hripavih otrok, Silverman in Zimmer (1974) pa sta našli 23,4% 

hripavih otrok.  

V Sloveniji sta Šifrer in Hočevar Boltežarjeva (2004) pri pregledu odkrila 34,2% 

otrok, ki so hripavi, Polutnikova (2013) pa navaja po podatkih staršev 34,48% 

hripavih otrok, pri pregledu pa je odkrila 27,59% hripavih otrok. 

 

V literaturi se kot najpogostejši vzrok za hripavost pojavlja glasovna zloraba.  

To so v svojih raziskavah ugotovili Green in Brodnitz (Bayness, 1966), Casper, 

Abramson in Forman-Franco (1981) in tudi Radšel, Žargi in Hočevar Boltežar 

(1994). 

Gray in Smith (1996) opisujeta hripave otroke kot glasni in konstantni govorci, ki 

pogosto kričijo in so hiperaktivni. 

 

Glede na dosedanje ugotovitve, sem želela preveriti, če se vzroki in pogostost 

hripavosti razlikujejo med populacijo otrok s posebnimi potrebami. 

V ta namen je bilo razdeljenih 70 vprašalnikov med starše otrok, ki obiskujejo 

šolo s prilagojenim programom in posebni program. Vrnjenih je bilo 60 

vprašalnikov, 21 staršev pa je dovolilo, da pregledam njihovega otroka. 

Pri obdelavi podatkov sem otroke razdelila na tiste, ki so hripavi dvakrat letno ali 

pogosteje in na tiste, ki niso hripavi.  
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V naši raziskavi sem predvidevala, da bo odstotek hripavih otrok s posebnimi 

potrebami višji od odstotka hripavosti v populaciji brez posebnih potreb. Ta 

predvidevanja sem postavila na podlagi značilnosti otrok s posebnimi potrebami, 

saj je v tej populaciji pogosta motnja pozornosti in impulzivnost, kar pa vpliva na 

govorne navade otroka. Kateri dejavniki vplivajo na hripavost, pa sem sklepala na 

podlagi literature. 

 

Glede na podatke, ki sem jih dobila od staršev je hripavih 30% otrok s posebnimi 

potrebami. Pri pregledu otrok pa jih je bilo hripavih 23,8%. Rezultati se verjetno 

razlikujejo tudi zaradi razlike v številu vrnjenih vprašalnikov in pregledanih otrok. 

Odstotek hripavih otrok s posebnimi potrebami se ne razlikuje glede na že 

narejene raziskave o hripavosti v populaciji otrok nasploh. 

 

Prišla sem do rezultatov, da se pogostost hripavosti med populacijo otrok s 

posebnimi potrebami in brez posebnih potreb ne razlikuje. Na rezultat raziskave 

močno vpliva ocena kakovosti glasu, ki so jo podali starši, saj nisem imela 

možnosti pregledati vse v raziskavo vključene otroke. Deleža otrok se nista 

bistveno razlikovala, vendar pa bi točnejši podatek dal dejanski logopedski 

pregled vseh 60 otrok. 

 

Na podlagi strokovne literature sem predvidevala, kateri dejavniki vplivajo na 

hripavost in na podlagi tega postavila hipoteze. Predvidevala sem, da na 

kakovost glasu vplivajo: okolje, ki ga je otrok preživel v predšolskem obdobju, 

alergije, izpostavljenost cigaretnemu dimu, pogosti prehladi in bolezni, glasnost 

govora, upoštevanje glasovnih zmožnosti, pogostost kričanja, oponašanja živali 

in motorja, dominantnost med sorojenci, impulzivnost in motnje pozornosti. 

 

Statistična obdelava podatkov, ki sem jih dobila iz vprašalnika staršem v 

raziskavo vključenih otrok, je pokazala, da izpostavljenost cigaretnemu dimu, 

glasnost govora, neupoštevanje glasovnih zmožnosti, pogosto kričanje in 

oponašanje živali ter impulzivnost vplivajo na hripavost. 

 

Pri pregledu enaindvajsetih otrok sem našla odstopanja pri glasnosti govora pri 

devetih otrocih (42,9%), odstopanja pri govornem tempu pri dvanajstih otrocih 
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(57,1%), preveliko napetost mišic pri devetih otrocih (42,9%), motnje pozornosti 

pri šestnajstih otrocih (76,2%) in hiperaktivnost pri treh otrocih (14,3%). 

Pregledala sem lahko žal le eno tretjino otrok, ki so vključeni v raziskavo. 

Rezultati pregleda se razlikujejo od rezultatov vprašalnikov v vseh točkah, zato 

rezultatov, pridobljenih s pregledom, ne moremo posplošiti na vso populacijo. 

 

Raziskava je temeljila na srednje velikem vzorcu otrok s posebnimi potrebami. 

Vključila sem otroke stare od šest do dvanajst let. Pri raziskavi nisem imela 

dostopa do podatkov, koliko otrok ima lažje, zmerne, težje oziroma težke motnje 

v duševnem razvoju, ter  koliko otrok ima Downov sindrom. Če bi imela dostop do 

medicinskih podatkov, bi lahko sklepala, ali je hripavost posledica motnje v 

duševnem razvoju ali določenega sindroma. Predlagala bi tudi otorinolaringološki 

pregled otrok, ki bi pokazal vzrok za hripavost. Foniater bi ugotovil, ali je 

glasovna motnja funkcionalna ali organskega izvora. Za izboljšanje otrokovega 

glasu je pomembno, da pravočasno začnemo z zdravljenjem, saj lahko 

funkcionalna motnja privede do organske. Posledica akutnih vnetij ali zlorabe 

glasu so lahko vozlički na glasilkah ali celo polip. Za odločitev, kakšno zdravljenje 

je potrebno in primerno, pa je nujen otorinolaringološki pregled. 

 

Zanimivo bi bilo tudi raziskati, koliko so starši pozorni na kakovost glasu pri 

otrocih oziroma kritični celo do kakovosti lastnega glasu. 
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7. PRILOGE 
 

Priloga 1:  vprašalnik za starše 

 

HRIPAVOST MED OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI –vprašalnik za starše 

 

Ime in priimek otroka: 

Rojstni datum otroka: 

 

Ali vaš otrok dobro sliši? 

a) Da 

b) Ne, ima izgubo sluha. 

 

Kje je vaš otrok preživel večino predšolskega obdobja? 

a) V vrtcu. 

b) V domačem varstvu. 

 

Ali je vaš otrok alergičen na kakšno hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice? 

a) Ne 

b) Da, alergičen je na __________________________. 

 

Ali ima vaš otrok astmo? 

a) Ne  

b) Da, že ____ let 

 

Ali je vaš otrok izpostavljen cigaretnemu dimu? 

a) Da 

b) Ne  

 

Kako pogosto je vaš otrok prehlajen? 

a) 1-krat letno ali manj 

b) 2-krat do 4-krat letno 

c) 5-krat letno ali več 

 

Kako pogosto je vaš otrok tako bolan, da ne more v šolo? 

a) 1-krat letno ali manj 

b) 2-krat do 4-krat letno 

c) 5-krat letno ali več 

 

Ali vaš otrok govori glasno? 

a) Da 

b) Ne 
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Ali vaš otrok uporablja glas izven njegovih glasovnih zmožnosti? 

a) Da, kljub temu, da je otrok »na slabem glasu«, uporablja svoj glas kot običajno. 

b) Ko je otrok »na slabem glasu« ne kriči, vendar govori kot običajno. 

c) Ne, ko je otrok »na slabem glasu«, si privošči glasovni počitek. 

 

Ali vaš otrok pogosto kriči, oponaša motor, živali? 

a) Da, vsak dan. 

b) Da, pogosto. 

c) Da, vendar redko. 

d) Nikoli. 

 

Ali je vaš otrok dominanten med sorojenci? 

a) Da 

b) Ne 

c) Nima sorojencev 

 

Ali je vaš otrok impulziven (prehitro reagira, ne more počakati na vrsto)? 

a) Da 

b) Ne  

 

Ali ima vaš otrok motnje pozornosti? 

a) Da 

b) Ne 

 

Ali je vaš otrok pogosto hripav? 

a) Da, enkrat mesečno. 

b) Enkrat na šest mesecev. 

c) Enkrat letno ali manj. 

d) Še nikoli ni bil hripav. 
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Priloga 2: postopek logopedskega pregleda 

 

PREGLED OTROKA 

Ime in priimek: _____________________ 

Glasnost normalno glasno 

Govorni tempo normalno hitro 

Hripavost ni hripavosti hripav 

Napenjanje mišic normalno napenjanje mišic 

Motnja pozornosti ni motnje pozornosti motnja pozornosti 

Hiperaktivnost ni hiperaktivnosti hiperaktivnost 

 

 

 

 

 


