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POVZETEK 

Sporazumevanje preko govora, ki je razumljiv sogovornikom oziroma poslušalcem, je za 

človeka zelo pomembno. Učinkovitost sporazumevanja, ki je povezana tudi z razumljivostjo 

govora, vpliva na kakovost ţivljenja, saj preko učinkovitega sporazumevanja oz. razumljivega 

govora ustrezno prenesemo svoje ţelje, misli, ideje, pobude, sporočila drugim sogovornikom, 

poslušalcem oz. ljudem, ki nas obdajajo. Tako se lahko brez večjih naporov uveljavimo v 

različnih mikro ali makro okoljih znotraj druţine, vzgojno-izobraţevalne institucije, sluţbe, v 

krogu oţjih in širših prijateljev, znancev in drugih sogovornikov.  

V kolikšni meri bo predšolski otrok razumljiv različnim sogovornikom, tako poznanim kot 

nepoznanim, je odvisno od različnih dejavnikov, ki se nanašajo na otroka ali poslušalca oz. 

okolico. Ti dejavniki so predvsem otrokova starost, otrokov sluh, prisotnost določenih teţav, 

motenj ali okvar pri otroku, različni dejavniki okolice, kot so govorno-jezikovne oz. 

komunikacijske spodbude, prisotnost hrupa v okolju, poslušalčevo poznavanje jezika, ki ga 

govori otrok, ter drugo. Običajno so otroci v določenem obdobju, ko fonološki razvoj še ni 

zaključen, bolje razumljivi svojim staršem in bliţnjim znancem kot pa tujcu. Izboljšanje 

razumljivosti govora je ena od ključnih značilnosti govorno-jezikovnega razvoja, ki 

pomembno vpliva na otrokovo interakcijo z okolico. 

V diplomskem delu preučujem razumljivost govora pri predšolskih otrocih. V empiričnem 

delu s pomočjo Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju: slovenščina in dodatnih 

vprašanj, ki se nanašajo na govorno razumljivost, preučujem naslednje vidike in dejavnike, ki 

lahko vplivajo na otrokovo govorno razumljivost: stopnjo govorne razumljivosti glede na 

različne komunikacijske partnerje, otrokov spol, otrokova starost, prisotnost teţav, okvar ali 

motenj, povezanih s sluhom oz. poslušanjem, z govorom, jezikom ali/in s komunikacijo pri 

otroku, zaskrbljenost staršev v zvezi z govorom, jezikom ali s komunikacijo otroka, 

obiskovanje logopeda. Za vzorec sem izbrala otroke s področja Ljubljane in okolice, ki so 

stari od 2,0 do 6,0 let. Skupaj sem preučevala 223 otrok, od tega 133 dečkov in 90 deklic. 

V diplomskem delu me zanima, v kolikšni meri naj bi bil otrok razumljiv različnim ljudem pri 

določeni starosti, katere morebitne teţave/motnje pri otroku najbolj vplivajo na njegovo 

govorno razumljivost, kako se razlikuje razumljivost govora glede na otrokovo starost, 

otrokov spol, glede na prisotne posebnosti, okvare, motnje ali teţave. Zanima me tudi, 

kolikšna je razlika v govorni razumljivosti med otroki, ki imajo govorno-jezikovne teţave in 

obiskujejo logopeda, in med tistimi, ki ga ne, katere so tiste govorno-jezikovne motnje, pri 
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katerih je razumljivost govora najbolj oškodovana ter kateri so načini in pripomočki, s 

katerimi lahko logoped oceni razumljivost otrokovega govora. Diplomsko delo zaključim z 

napotki, kako lahko otroku s slabše razumljivim ali nerazumljivim govorom pomagamo. 

Cilj diplomske naloge je bil oceniti govorno razumljivost predšolskih otrok in preučiti 

različne ţe omenjene vidike oz. dejavnike, ki lahko na govorno razumljivost vplivajo. 

Rezultati raziskave, ki je preverjala sedem različnih hipotez v zvezi z govorno razumljivostjo 

otrok, so pokazali, da med deklicami in dečki enake starosti od 2. do 4. leta ne glede na 

prisotnost ali odsotnost teţav, povezanih z govorom, jezikom in/ali sluhom, ni statistično 

pomembnih razlik v govorni razumljivosti, od 4. do 6. leta pa so dečki s teţavami statistično 

pomembno manj govorno razumljivi kot deklice s teţavami, hkrati pa so dečki brez teţav 

statistično pomembno bolj govorno razumljivi kot deklice brez teţav. V splošnem so torej 

med dečki in deklicami v določeni starosti statistično pomembne razlike v govorni 

razumljivosti. Raziskava je pokazala tudi, da je otrokova starost v statistični povezanosti z 

razumljivostjo otrokovega govora, da so otroci, katerih starši so zaskrbljeni glede govora, 

jezika in/ali sluha, statistično pomembno manj govorno razumljivi kot otroci, katerih starši 

glede otrokovega govora, jezika in/ali sluha niso zaskrbljeni, da so otroci, katerih starši 

menijo, da imajo teţave s sluhom in/ali poslušanjem, statistično pomembno slabše govorno 

razumljivi v primerjavi s tipičnimi otroki, (ki nimajo teţav na omenjenem področju), hkrati pa 

so tudi otroci, ki imajo določene govorno-jezikovne motnje in/ali okvare oz. teţave, povezane 

s sluhom, statistično pomembno slabše govorno razumljivi v primerjavi s tipičnimi otroki. 

Rezultati raziskave nadalje kaţejo, da so otroci bolj razumljivi bliţnjim kot daljnim osebam, 

in sicer najbolj govorno razumljivi so staršem, nato oţjim druţinskim članom, sledijo jim 

otrokovi vzgojitelji, nato vrstniki, širši druţinski člani, znanci, pričakovano pa so otroci 

najmanj govorno razumljivi neznancem. Otroci, ki imajo teţave, motnje ali okvare na 

govorno-jezikovnem ali slušnem področju in obiskujejo logopeda, niso statistično pomembno 

bolj govorno razumljivi kot otroci, ki imajo govorno-jezikovne oz. slušne teţave, motnje ali 

okvare ter logopeda ne obiskujejo. Med omenjenima skupinama otrok ni statistično 

pomembnih razlik v razumljivosti govora.  

 

KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovni razvoj, razumljivost govora, vprašalnik, učinkovitost 

sporazumevanja. 
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ABSTRACT 

Communicating through speech, which is comprehensible to co-speakers and listeners, is very 

important for people. The efficiency of communicating, which is also related with intelligible 

speech, has an effect on the quality of life. It gives us the ability to successfully express our 

wishes, thoughts, ideas, initiatives and messages to our co-speakers, listeners and, generally, 

all the people who surround us. This gives us the ability to effortlessly enforce ourselves in 

different micro and macro environments within family, educational institutions, work, and 

also in our groups of close or more distant friends, acquaintances and other co-speakers. 

The extent of how much a preschool child's speech will be intelligible to various co-speakers–

acquaintances or strangers–depends on different factors relating to the child, the people who 

listen to him and surround him. Mainly, these factors include the child's age, his hearing, the 

presence of certain difficulties, disorders or defects in a child, different influences of his 

surroundings such as speech-language or communication incentives, a noisy environment and 

the listener's familiarity with the language spoken by child. Usually, in a period when the 

child's phonological development is not yet complete, children are more intelligible to their 

parents and acquaintances than to complete strangers. Improving the comprehension of 

speech is one of the key characteristics of speech and language development and significantly 

impacts a child's interaction with his environment. 

The main study of this work is speech intelligibility in preschool children. In the empirical 

part, the following aspects and factors which can impact a child's speech intelligibility are 

studied, with the help of the Intelligibility in Context Scale (Slovene) and some additional 

questions referring to speech intelligibility: the level of speech intelligibility according to 

different communication partners, the child's gender, the child's age, the presence of 

difficulties, disorders or defects related to the child's hearing or listening, speech, language 

and communication, the concerns of the parents with respect to child's speech, language or 

communication, and attending a speech therapist. The sample consists of children from the 

area of Ljubljana and its surrounding areas, aged between 2.0 and 6.0 years. Altogether, 223 

children have been studied, consisting of 133 boys and 90 girls. 

 

The main interests of this work are to find out the extent to which a child is intelligible to 

different people at a certain age, which potential difficulties or disorders in a child have the 



IV 
 

biggest effect on his speech intelligibility, and how speech intelligibility varies according to a 

child's age, sex and presence of specialities, difficulties, disorders or defects. Further interests 

include finding out the difference in speech intelligibility between children that have speech 

and language difficulties and attend a speech therapist and the ones that do not, discovering 

those speech and language disorders that effect speech intelligibility the most, and 

recognizing the methods and instruments that help a speech therapist assess a child's speech 

intelligibility. The dissertation concludes with instructions on helping a child whose speech is 

mildly or completely unintelligible. 

The purpose of this work is to assess speech intelligibility of preschool children and examine 

the aforementioned factors that can effect speech intelligibility. The results of the research, 

which verified seven different hypotheses relating to speech intelligibility of children, show 

that there are no statistically significant differences in speech intelligibility between girls and 

boys of the same age, ranging from 2.0 and 4.0 years, regardless of the presence or absence of 

problems associated with speech, language or hearing. However, with children aged between 

4.0 and 6.0 years, the results show that boys with difficulties are significantly less intelligible 

than girls with difficulties, but at the same time the boys without difficulties are significantly 

more intelligible than girls without difficulties. Therefore, statistically significant differences 

in speech intelligibility exist between boys and girls at a certain age.  

The research also reveals that a child's age is statistically associated with speech intelligibility, 

and that children whose parents are concerned about their child's speech, language or hearing 

are significantly less intelligible than children whose parents are not concerned about the said 

characteristics. Children whose parents think their child has difficulties with hearing or 

listening, are significantly less intelligible than ordinary children who have no difficulties in 

the said area. At the same time, children who have certain speech and language disorders, 

defects or difficulties associated with hearing, are significantly less intelligible in comparison 

with ordinary children. Furthermore, the results of the research show that children are more 

intelligible to their relatives rather than strangers. Their speech intelligibility is highest with 

their parents, followed by closer relatives, educators, peers, distant relatives, and 

acquaintances. Finally, as expected, children are least speech intelligible to strangers. 

Children who have difficulties, disorders or defects in the speech-language or the hearing area 

and attend a speech therapist are not significantly more intelligible than children who have 

speech-language or hearing issues, disorders or defects and do not attend a speech therapist. 
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Statistically significant differences in speech intelligibility do not exist among these two 

groups of children. 

KEYWORDS: speech and language development, speech intelligibility, questionnaire, the 

effectiveness of communication. 
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1. UVOD 

»Osnovni namen človeške govorne komunikacije je posredovati oz. predstaviti neko sporočilo, 

ki je razumljivo drugemu človeku« (Flipsen, 2006, str. 303). 

Razumljivost otrokovega govora, tako kot govorno-jezikovni razvoj v celoti, se razvija 

postopoma in najintenzivneje do konca predšolskega obdobja. Pri starosti petih let 

pričakujemo, da je razumljivost govora dobra, kar pomeni, da otroka razumejo tako starši in 

oţji druţinski člani kot tudi naključni sogovorniki oziroma poslušalci. 

Problem v govorno-jezikovnem funkcioniranju oziroma komuniciranju pa se pojavi pri 

otrocih, pri katerih so prisotne motnje zaradi prizadetosti oziroma okvar določenih 

sposobnosti (Vizjak Kure, 2010). Te motnje, okvare ali teţave na otrokov govor vplivajo tako, 

da je ta manj ali celo nerazumljiv za okolico (starše, sovrstnike, druge sogovornike). Poleg 

starosti, govornih spodbud in izkušenj otroka ter slabega sluha, ki je lahko posledica 

večkratnih vnetij srednjega ušesa, poznamo tudi druge vzroke oziroma druge skupine otrok, 

pri katerih je razumljivost govora slabša. To so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so 

pri isti starosti slabše razumljivi kot njihovi tipični vrstniki (Bowen, 2011). Vzroki za slabšo 

razumljivost govora se lahko prekrivajo ali jih je več, npr. otrok ima lahko dizartrijo oz. 

primanjkljaj na področju motorične kontrole govora, hkrati pa ima tudi fonološke teţave oz. 

primanjkljaj na področju jezikovnega procesiranja (Shriberg, 2006, v Bowen, 2011). 

Razumljiv govor nam omogoča učinkovito komunikacijo in socialno vključenost v okolico 

(Ozbič in Kogovšek, 2009). Govorna razumljivost pomembno vpliva na ţivljenje in 

komunikacijsko učinkovitost človeka. Slabša razumljivost otrokovega govora lahko vpliva na 

otrokov socialni oziroma čustveni razvoj, na slabšo samopodobo otroka (prav tam). Pomen 

govorne razumljivosti in dobrih govornih navad je torej zelo velik (Ozbič, Kogovšek, 2009), 

saj poleg tega, da slabša govorna razumljivost negativno vpliva na kakovost oz. učinkovitost 

govorne komunikacije, konkretneje na prenos sporočila, ki ga oseba ţeli nekomu posredovati, 

hkrati slabša razumljivost ali nerazumljivost govora vpliva na psihično oz. čustveno, 

akademsko oz. storilnostno in socialno področje človekovega funkcioniranja. 

Da bi logoped pri svojem delu čim bolje obravnaval vsakega otroka, je pomembno, da ima 

jasno sliko o tem, na kateri govorno-jezikovni razvojni stopnji je otrok. Ena od pomembnih 

značilnosti govora je tudi ta, v kolikšni meri je otrokov govor razumljiv za sogovornika, saj 

govorna razumljivost pomembno vpliva na ţivljenjsko učinkovitost oz. kakovost ţivljenja 

vsakega posameznika. Logoped si pri oceni govorno-jezikovnega statusa otroka lahko 
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pomaga z različnimi pripomočki, med katerimi je tudi Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem ţivljenju: slovenščina (McLeod, S., Harrison, L. J. in McCormack, J., prevedli: 

D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012), s pomočjo katere starši subjektivno ocenijo otrokovo 

funkcionalno razumljivost do različnih komunikacijskih partnerjev. 

 

1.1.GOVOR IN GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

1.1.1 GOVOR 

Govor je način komunikacije, preko katerega s pomočjo izgovorjenih besed izraţamo svoje 

misli, ţelje, potrebe. Sposobnost posredovati svoje potrebe, ţelje in informacije drugim, na 

način, ki je drugim razumljiv, je ena izmed bolj pomembnih lastnosti in zmoţnosti, ki jo ima 

človek. Kako pomembna je komunikacija v vsakdanjem ţivljenju, nam pove tudi naslednji 

citat: 

»Če bi mi odvzeli vse sposobnosti razen ene, bi ţelel zadrţati moč komunikacije, saj bi z njo 

hitro ponovno osvojil vse ostalo.« (Daniel Webster v Jelenc, 1998, str. 5). 

Govor je realizacija jezika, je eden izmed načinov podajanja jezika preko konkretne 

artikulacije glasov, torej eden izmed moţnih načinov (verbalnega) komuniciranja (Jelenc, 

1998). Je ena izmed ekspresivnih ali izraznih oblik jezika (Hočevar, Bolteţar, 2013). 

Omogoča nam, da se oblikujemo kot posamezniki (individualna funkcija govora) in 

vzpostavljanje komunikacije z okolico (druţbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990), 

»je sestavljena sposobnost ali skupek fiziološko-psihološke narave, ki so funkcionalno 

organizirane, da bi prenašale sporočila« (Titone v Marjanovič Umek, 1990, str. 11). 

Sporazumevanje preko govora je sposobnost, ki je dana samo človeku. Je kompleksna in 

najmlajša po filogenezi in zahteva usklajeno delovanje vseh psihofizioloških sposobnosti 

človeka (Vizjak Kure, 2010). Sporazumevanje omogoča prenos sporočil s pomočjo simbolov. 

1.1.2.  RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

Razvoj govora in jezika lahko v grobem razdelimo na predjezikovno in jezikovno obdobje 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Predjezikovno oz. predgovorno obdobje se začne 

ţe pred rojstvom in traja do pojava prve besede, nato mu sledi jezikovno oz. govorno obdobje, 

čeprav otrok razume jezik ţe pred pojavom 1. besede. 
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Dojenček ţe takoj po rojstvu izraţa znake ugodja ali bolečine preko joka in različnih zvokov 

(Bowen, 1998). Otrok okoli tretjega meseca se ţe nasmehne, ko se mu pribliţamo, in ţe 

uporablja različne vrste joka, da sporoči, ali ga zebe, ali pa je morda lačen. Dojenček tako 

uporablja različne zvoke ali vrste joka za različne situacije (Bowen, 1998). Ţe ob koncu 

prvega meseca se razvije nova oblika vokalizacije, imenovana gruljenje. Gre za posebno 

obliko komunikacije, ki vsebuje predvsem samoglasniške glasove in s katero nam otrok 

sporoča, da je zadovoljen, srečen ali razburjen. (Marjanovič Umek, 1990). Okoli šestega 

meseca se razvije bebljanje, ki vsebuje samoglasnike in soglasnike, ki jih otrok kombinira in 

povezuje v zloge (npr. ba-ga). Je prva oblika vokalizacije, ki ţe vsebuje nekaj podobnosti z 

govorom (prav tam). Do prvega leta starosti dojenčki vedno natančneje posnemajo 

izgovarjavo glasov, ki jo slišijo v okolici (Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2006), vedno 

pogosteje uporabljajo glasove, ki so značilni za njihov jezik (Marjanovič Umek, 1990). V 

predjezikovni fazi se otrok izraţa z glasovi in zlogi, ki še niso besede, saj jih otrok izgovarja 

naključno, brez razumevanja njihovega pomena (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

Govorni razvoj se v prvem letu torej razvije preko raznolike vokalizacije, joka, cviljenja, 

cmokanja, vzdihovanja, gruljenja ali izoliranega proizvajanja glasov do bebljanja (glasove 

povezuje v zloge) in naključnega posnemanja glasov ter se nadaljuje do prvih besed 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2006). 

Prva beseda je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo določen pomen (Marjanovič 

Umek, 1990). »Otrok spregovori prvo besedo okrog svojega prvega leta. Vendar so v tem 

pogledu med otroki velike razlike. O prvi besedi govorimo tedaj, ko je očitna zveza med 

izgovorjeno besedo in predmetom, osebo ali okoliščino. Beseda »mama« lahko pomeni: lačen 

sem, vzemi me, pridi sem in podobno. Torej prve besede pomenijo tudi stavke, s katerimi 

otrok izraţa svoje ţelje in potrebe« (Grobler, 1985, str. 191).  

Za razvoj govora in jezikovnih zmoţnosti je najbolj pomembno predšolsko obdobje (Vizjak 

Kure, 2010). Otrokov govorni razvoj se najbolj intenzivno razvija prav v prvih petih letih 

ţivljenja.  

Govorno-jezikovni razvoj vključuje postopni napredek na štirih glavnih področjih (Bowen, 

2011): 

 razumljivost (govorna izčrpnost, govorna jasnost), 

 fonološki razvoj (postopen razvoj sistematično organiziranih glasovnih kontrastov; 

urejenost govornih glasov): 
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 način shranjevanja glasov v otrokovem razumu, 

 način otrokove izgovarjave glasov, 

 fonološka pravila in procesi, ki se dogajajo med obema procesoma; 

 fonetski razvoj (sposobnost produkcije govornih glasov): 

 postopna pridobitev zmoţnosti izgovarjati govorne glasove (npr. /p/, /b/, /m/) 

in govorne strukture (npr. konsonantske klastre; STKati, FLora, PRinc, 

STRuna), 

 fonotaktičen razvoj (sposobnost produkcije zlogovnih ali besednih oblik, kot so CV, 

VC, CVC, CCV, VCC, CCVCC itd. (C=konsonant, V=vokal)). 

Otroci se morajo med govorom hkrati naučiti, kako uporabljati in regulirati značilnosti, kot so 

besedni naglas, časovna usklajenost govorjenja in prozodični elementi govora (višina, ritem, 

intonacija, nazalnost, glasnost govora) (Bowen, 2011). Vsi ti segmentalni in suprasegmentalni 

elementi prispevajo k razumljivosti govora. 

Kot je razvidno iz tabele številka 1 (na naslednji strani), so v govorno-jezikovnem razvoju 

pomembni mejniki, ki nam lahko pomagajo ugotoviti, ali otrok ustrezno napreduje in se 

razvija na področju govora ter jezika, ali pa je morda pri otroku prisoten zaostanek. 
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Tabela 1: Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju otroka do 6. leta starosti 

 

STAROST 

 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

 

RAZUMEVANJE IN ODGOVORI 

 

1 mesec 

 

Otrok veliko joka, cvili; producira nekaj 

samoglasnikov. 

 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; ob 

močnih zvokih se preplaši in zdrzne. 

 

3 meseci 

Različen jok za bolečino, lakoto, neugodje; 

upadanje časa, ki ga otrok prejoka; nekaj 

ponavljajočih glasov (fa, ga); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjajoče glasove; nekaj imitacijskih 

odgovorov na govor. 

 

5 mesecev 

Bebljanje; vokalne igre; mnogo 

ponavljajočih se glasov; vsi samoglasniki; 

soglasniki m, k, g, b, p; glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor upadajo; 

obračanje in gledanje za glasom; 

prepoznavanje domačega, poznanega glasu; 

z vokali izraţeno nezadovoljstvo, jeza. 

 

7 mesecev 

Različnost v bebljanju, glasu in ritmu; ţe 

naučenim glasovom doda d, t, n, v; govori - 

pogovarja se z igračami. 

Pogostejše so geste kot del vokalizacijskih 

odgovorov na draţljaje; na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

 

9 mesecev 

Jok, s katerim ţeli vzbuditi pozornost; 

»mama«, »baba«, »dada« so del vokalnih 

iger, ne gre za asociacijo na osebo ali objekt. 

 

Umikanje pred tujci, pogosto kombinirano z 

jokom; posnema ploskanje. 

 

11 mesecev 

V povprečju uporablja eno besedo pravilno; 

posnema glasove in pravilno število zlogov; 

malo joka. 

Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, pa« in 

podobno z ustreznimi kretnjami. 

 

12 leti 

Več nerazumljivega ţargona (npr. 

ţlobudranje); napredek v artikulaciji; pri 

dveh letih ţe poimenuje veliko predmetov; 

veliko eholalije  ponavljanja. 

Pri dveh letih prepozna 150300 besed; 

pravilno odgovarja na številne ukaze, kot so 

»Sedi!«, »Pridi!«, »Daj mi to!« ... 

 

23 leta 

Poskuša z novimi glasovi, vendar artikulacija 

zaostaja za besednjakom; 5075 % besed je 

razumljivih; pogosto izpušča zadnji 

soglasnik; ţlobudranje počasi upada. 

 

Pri treh letih razume 8001000 besed; 

odgovarja na različne ukaze, ki vsebujejo 

besede »na«, »pod«, »gor«. 

 

34 leta 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %; 

pogosto pomanjkljiva artikulacija l in r; 

uporablja 34 besede v stavkih; malo jih pri 

4 letih uporablja mnoţino. 

 

Prepozna mnoţino, spol, pridevnike; 

razume sestavljene stavke. 

 

46 let 

Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; sestavi 5- do 

6-besedne stavke; tekoči govor; lahko izraţa 

časovne odnose; glas dobro modulira v 

konverzaciji. 

Razume 25003000 besed; sledi navodilom, 

ki vsebujejo 34 aktivnosti; razume »če«, 

»zato« in »zakaj«. 

 

Vir: Ţnidarič, D. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport.  
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Apel in Masterson (2003, v Vizjak Kure, 2010) navajata podobne mejnike v razvoju govora 

otrok od 1. do 5. leta, dve postavki pa opisujeta tudi razumljivost otrokovega govora, saj se ta 

razvija vzporedno s celotnim govorno-jezikovnim razvojem: 

 Od 1. do 2. leta: 

 Besedišče je vedno bolj bogato. 

 Sprašuje z eno ali dvema besedama. 

 Uporablja dve besedi skupaj. 

 Uporablja različne soglasnike na začetku besede. 

 Od 2. do 3. leta: 

 Imenuje ţe skoraj vse. 

 Pri pogovoru in govorjenju uporablja povezano dve do tri besede. 

 Poznani poslušalci ga skoraj popolnoma razumejo. 

 Išče predmete in jih zahteva z besedami, tako, da jih poimenuje. 

 

 Od 3. do 4. leta: 

 Odgovarja na preprosta vprašanja (Kdo? Kaj? Kje? Zakaj?). 

 Pripoveduje o tem, kaj je počel drugje. 

 Razumejo ga tudi drugi poslušalci. 

 Uporablja veliko povedi s štirimi ali več besedami. 

 Običajno govori tekoče. 

 Od 4. do 5. leta: 

 Pozorno posluša kratke zgodbe in odgovarja na vprašanja v zvezi zgodbo. 

 Glas je jasen. 

 V povedih uporablja veliko podrobnosti. 

 Pripoveduje zgodbe in se drţi vsebine. 

 Tekoče komunicira z drugimi otroki in odraslimi. 

 Večino glasov izgovarja pravilno. 

 Govor je gramatičen.

Otrok ob koncu predšolskega obdobja tvori stavke, ki so vse bolj kompleksni, svoj govor je 

sposoben prilagajati poslušalcu (npr. s starejšo osebo govori drugače kot s svojim vrstnikom) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Tako je govor do 5. leta razvit in otrok ga uporablja, 

ko izraţa svoje misli, ţelje in potrebe (Vizjak Kure, 2010). 

Govorno-jezikovni razvoj traja celotno predšolsko obdobje in se delno nadaljuje še v šolskem 

obdobju, vzporedno z njim pa se razvija tudi razumljivost govora, vendar se razumljivost 
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govora pri tipičnem otroku dokončno razvije ţe prej, in sicer do 4. leta, kar bo podrobneje 

opisano v poglavju o stopnji razumljivosti govora. 

 

1.1.3. POGOJI ZA RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

Da se otrokov jezik in govor ustrezno razvijata, govor tudi tako, da je razumljiv za okolico, so 

potrebni določeni pogoji: 

a) Pravilno razvite psihične funkcije oz. ustrezna duševna osnova 

Pri razvoju govora so pomembne pravilno in dobro razvite različne psihične funkcije, kot so 

pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje, slušni spomin in drugo (Jančar in Lenart, 2012, 

Janeţič, 1991). Razvoj govora poteka v kontestu drugih psihičnih funkcij (Kranjc, 1999, v 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). Najbolj je povezan v kontekstu razvoja mišljenja, čustev 

in socialnih interakcij (prav tam). 

b) Zdrav ţivčni sistem 

Zdrav ţivčni sistem z zdravimi nevronskimi povezavami med govornimi središči, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril, omogoča ustrezen razvoj govora in jezika 

(Jančar in Lenart, 2012, Janeţič, 1991).  

c) Zdrava čutila 

S čutili sprejemamo govor okolja in kontroliramo lastno produkcijo (Janeţič, 1991). Z 

govorom sta povezana predvsem vid in sluh (Janeţič, 1991). Zdrav sluh je eden izmed 

pomembnih pogojev, ki omogočajo razvoj govora, saj se govora učimo spontano, s 

poslušanjem drugih. 

d) Zdrava in pravilno razvita govorila 

Pravilno delovanje in anatomija respiratornih, fonatornih in artikulacijskih organov: ustnice, 

jezik, mehko nebo, glasilke in grlne mišice, zobje, dihalni organi, kot so pljuča in mišice 

prsnega koša, diafragma in trebušne mišice (Jančar in Lenart, 2012, Janeţič, 1991).  
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1.1.4. DEJAVNIKI GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

Poznamo različne dejavnike, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj (tudi na razumljivost 

govora): 

a) Kakovost druţinskega okolja, ustrezna govorno-jezikovno-komunikacijska 

spodbuda 

Da bi se otrokov govor lahko razvijal, je pomembno harmonično in nekonfliktno druţinsko 

vzdušje, govorne spodbude in pravilen govorni model (primerna glasnost, hitrost, 

razumljivost, jasnost oz. kompleksnost govora staršev glede na otrokovo starost) (Jančar in 

Lenart, 2012, Janeţič, 1991). Pozitiven čustveni odnos do otroka, pogostost in kakovost 

govornih interakcij, spodbujanje govornih situacij, branje knjig, ustrezna vzgoja in nega 

otroka, vse to so značilnosti, ki spodbudno in pozitivno vplivajo na otrokov govorno-

jezikovni razvoj (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

b) Otrokov spol  

Različne raziskave glede vpliva otrokovega spola na razvoj govora pravijo različno. Nekateri 

avtorji (npr. Bornstein in Haynes, 1998; Macaulay, 1977; idr. v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006) ugotavljajo, da naj bi bile deklice v zgodnjem govornem razvoju uspešnejše, 

saj naj bi hitreje spregovorile, prej usvojijo slovnico, imajo bogatejši besednjak, dosegajo 

višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovarjave, tvorile naj bi tudi daljše stavke in podobno. 

Nekatere druge raziskave so pokazale, da se besednjak deklic v določenem obdobju res 

razvija hitreje, a se razlike v določenem obdobju izenačijo z dečki (Apostolos in Napoleon, 

2001; Bornstein in Haynes, 1998; Maccoby in Jacklin, 1974, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006), pri čemer nekatere druge raziskave kaţejo, da pomembne razlike ostanejo 

tudi vse do mladostniških let (Bornstein in Hayens, 1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Rezultati nekaterih drugih avtorjev (Sause, 1976; Macaulay, 1977, v 

Marjanovič Umek idr., 2006) pa kaţejo nasprotno, in sicer v prid dečkov, ki naj bi razumeli 

več besed kot deklice, v zgodnjem otroštvu naj bi rabili večje število besed kot deklice, 

izgovarjajo bolj raznolike glasove, izpuščajo manj glasov in podobno. Crawford (2001, v 

Marjanovič Umek idr., 2006) meni, da je na različnih področjih razvoja govora med 

deklicami in dečki več podobnosti kot razlik. Običajno bolj kot sam spol na otrokov govor 

vplivajo različni dejavniki socialnega okolja, v katerem otrok ţivi, ti dejavniki pa lahko 
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posledično vplivajo na razlike v govornem razvoju med deklicami in dečki (Crawford, 2001, 

v Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

c) Socialno-ekonomski dejavniki druţine 

Pod socialno-ekonomske dejavnike druţine spadajo predvsem ekonomski status, izobrazba 

staršev, velikost druţine (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Višji oziroma 

ugodnejši ekonomski status in višja izobrazba matere ali obeh staršev bolj pozitivno vpliva na 

otrokov govorno-jezikovni razvoj, saj so starši z višjo izobrazbo ali starši, ki izhajajo iz 

ugodnejših ekonomkih razmer, otrokom boljši govorni vzor (tvorijo drugačne izjave, imajo 

širši besednjak itd.), kar neposredno vpliva na otrokov govor oz. jezik (prav tam). Negativni 

vplivi druţinskega okolja učinkujejo na vse ravni jezikovnega sistema, glasoslovje, skladnjo 

in pomenoslovje, ter so opazni na vseh stopnjah govornega razvoja (Andrejc, 2011). Pri 

osebah z manj spodbudnega druţinskega okolja srečujemo na področju besednjaka sledeče 

značilnosti: uporaba preprostejših besednih zvez, oţji besednjak, manjša raznolikost besedišča 

in rabe različnih besed, oseba kasneje spregovori 1. besedo, se kasneje nauči brati idr. (prav 

tam). Na področju glasoslovja imajo otroci z manj spodbudnega druţinskega okolja večje 

teţave pri slušnem razločevanju besed, slabše tvorijo in razlikujejo sorodne foneme, imajo 

slabše fonološko zavedanje in slabšo artikulacijo fonemov. Na področju skladnje je povprečna 

dolţina otrokovih povedi krajša, stavki so slovnično preprostejši, nepopolni, nedokončani, 

značilna je revna skladenjska gradnja, otroci uporabljajo nerazumljive stavčne zveze, 

kompleksnost govora je manjša idr. (Andrejc, 2011). 

d) Vpliv vrtca in vrstniške skupine 

 Vpliv kakovosti vrtca 

Kakovost vrtca je lahko dejavnik, ki zmanjša razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti 

različno izobraţenih staršev oziroma otrok, katerih druţinsko okolje je pogosto manj 

spodbudno za govorno-jezikovni razvoj otroka (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Kakovostni vrtci spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok, katerih starši imajo nizko ali 

visoko izobrazbo, le da imajo pozitivnejši učinek na otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega 

okolja, kar pomeni, da so doma deleţni manj govornih spodbud, govor staršev je manj bogat, 

na razpolago imajo manj igrač, knjig in podobnega (prav tam). Na splošno vrtec kot institucija 

sam po sebi nima niti pozitivnega niti negativnega učinka na različna področja otrokovega 

razvoja (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Tako je bolj pomemben vpliv 

vzgojiteljičinih spoznavnih in govornih spodbud, njena občutljivost in odzivnost, ki pozitivno 
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vpliva na otrokovo kasnejše govorno in spoznavno funkcioniranje, hkrati pa je zelo 

pomemben dejavnik kakovost ţivljenja v druţini (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). 

Rezultati v okviru projekta IEA Preprimary Project, ki je bil izveden leta 2006 v desetih 

različnih drţavah, so o vplivu pedagoških pristopov v vrtcih pokazali štiri pomembne 

ugotovitve:  

1. Otrokove jezikovne/govorne sposobnosti se povečajo oziroma so boljše, kadar 

vzgojitelji otrokom v zgodnjem otroštvu omogočijo, da si samostojno izberejo obliko 

ali vrsto dejavnosti. 

2. Otroci so bistveno boljši v jezikovnem/govornem razvoju, če imajo njihovi vzgojitelji 

višjo stopnjo izobraţevanja. 

3. Otrokove sposobnosti mišljenja, ki so neposredno povezane tudi s sposobnostjo 

govora, napredujejo bolje, ko otroci manj časa sodelujejo v dejavnostih, ki so 

skupinske. 

4. Več opreme in raznolikega materiala v vrtcih pomeni razvojno boljše kognitivne 

sposobnosti otroka (torej tudi boljši razvoj govora). 

Vir: http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=280 

 Vpliv starosti ob vstopu v vrtec 

»Več tujih avtorjev (Caughy, DiPietro in Strobino, 1994; Chase-Lansdale in Owen, 1987; 

Lamb, 1997, v Marjanovič Umek idr., 2006) ugotavlja, da je zgodnja vključenost otroka 

pozitivna predvsem za tiste dojenčke in malčke, ki prihajajo iz druţin, katerih starši imajo 

niţjo izobrazbo in/ali manj spodbudno druţinsko okolje« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 

61). Andersson (1992, v Marjanovič Umek idr., 2006) ugotavlja, da so otroci, ki so bili hitreje 

vključeni v vrtec, kasneje dosegali boljše šolske uspehe pri starosti 8 in 13 let. Ena izmed 

raziskav (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005, v Marjanovič Umek idr., 2006) je 

pokazala, da so štiriletni otroci, ki so v vrtec vstopili pri prvem letu, pri pripovedovanju 

zgodbe uspešnejši, pripovedujejo bolj koherentne in slovnično zapletene zgodbe kot otroci, ki 

so se v vrtec vključili kasneje (pri tretjem letu). Vendar pa starost otrok ob vstopu v vrtec 

nima pomembnega učinka na splošno govorno kompetentnost mlajših in starejših otrok, saj se 

tako 3-letniki, kot 5-letniki ne razlikujejo v omenjeni značilnosti (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja in Bajc, 2005, v Marjanovič Umek idr., 2006). Kakovost vrtca in izobrazba staršev 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=280
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imata tako veliko večji vpliv na razvoj otrokovega govora kot starost, pri kateri otrok vstopi v 

vrtec (prav tam).  

 Vpliv vrstniške skupine 

Po drugem oz. tretjem letu vrstniki postanejo pomembni za otrokov govorni razvoj 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Eden izmed pozitivnih učinkov vrtca je ta, da si 

otrok preko vrstnikov pridobi pomembne govorne izkušnje (prav tam). Vrtec namreč 

omogoča govorne interakcije z vrstniki v večji meri kot otrokovo domače okolje (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Spontana igra z vrstniki otroka spodbuja k rabi drugačnih, 

bolj zapletenih in raznolikih izjav (prav tam). »Otrok rad posnema vedenje in govor drugih 

otrok, z njimi ţeli komunicirati, zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv« (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 59). 

e) Genetski dejavniki 

»Na razvoj govorne kompetentnosti vpliva interakcija večjega števila genov« (Muller, 1996, v 

Marjanovič Umek idr., 2006, str. 63.). Genetski dejavniki imajo delni vpliv na različna 

področja govornega razvoja; na razvoj otrokove slovnice, semantike, fonologije in artikulacije 

(Stromswold, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

1.2. RAZUMLJIVOST GOVORA 

1.2.1. DEFINICIJA RAZUMLJIVOSTI GOVORA 

Razumljivost govora pomeni jasnost ali razločnost izjav oz. povedi. Pomeni odstotek govora, 

ki ga poslušalec razume (Bowen, 2011; Hustad, 2008). Predstavlja nam »splošno merilo 

govorne zmoţnosti ali kompetence« (Hodge in Gotzke, 2011, str. 853). Na govornem nivoju 

je govorna razumljivost »splet dobre artikulacije, fonacije, resonance in prozodije« (Ozbič in 

Kogovšek, 2009, str. 399). 

Razumljivost govora je odvisna od načina govora in od načina poslušanja izrečenega govora, 

torej tako od govorca kot od poslušalca. Obstaja veliko spremenljivk oziroma dejavnikov, ki 

so povezani z govorcem in poslušalcem in lahko vplivajo na razumljivost govora (Hustad, 

2008). 
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1.2.2. POMEMBNOST RAZUMLJIVOSTI GOVORA  

Sporazumevanje, tudi preko govora, ki je drugim razumljiv, predstavlja integralni del 

posameznika (Jelenc, 1998). V vsakdanjem ţivljenju se te sposobnosti posluţujemo tako 

samoumevno, da se njenega ogromnega pomena na psihološkem oziroma emocionalnem, 

socialnem in storilnostnem polju sploh ne zavedamo ali se tega zavedamo šele takrat, ko to 

sposobnost izgubimo, ko postane zelo omejena ali ko se s teţavami na področju 

sporazumevanja oziroma govora in jezika ter posledično slabše razumljivosti srečamo pri 

svojem otroku (npr. v zgodnjem razvojnem obdobju, v času odraščanja, po prometni nesreči, 

po poškodbi glave itd.) (Jelenc, 1998). Obstaja povezava med  teţavami v razvoju in uporabi 

govora in jezika, te pa negativno vplivajo na osebno, socialno in akademsko področje 

delovanja (Markham in Dean, 2006). Longitudinalne študije so pokazale, da imajo otroci, ki v 

predšolskem obdobju  zaostajajo na jezikovnem področju, kasneje v ţivljenju večje tveganje 

za pojav teţav na čustvenem, izobrazbenem in poklicnem področju (Conti-Ramsden idr., 

2001; Snowling idr., 2001, v Markham in Dean, 2006), nekatere pa omenjajo povezanost 

govorno-jezikovnih motenj pri otroku s hkratnimi socialnimi in vedenjskimi teţavami 

(Markham in Dean, 2006). 

Tako slabša razumljivost govora oz. nezmoţnost podajati informacije, ţelje, potrebe na 

razumljiv način ni le problem v govorno-jezikovni komunikaciji, temveč se dotika celotne 

človeške osebnosti in funkcioniranja ter kakovosti bivanja v vsakdanjem ţivljenju (Hustad, 

2008). Razumljivost govora ima za človeka pomembno funkcijo, med drugim omogoča 

prenos sporočil, vpetost v druţbo, zmanjšana razumljivost govora pa vpliva na 

komunikacijske sposobnosti in lahko omeji poklicno, izobraţevalno in socialno področje 

(Hustad, 2008) ter hkrati vpliva tudi na psihološko oziroma čustveno področje 

posameznikovega ţivljenja. 

a) Prenos sporočila 

V govoru govorec in poslušalec pogosto izmenjujeta vlogi in si prenašata določene 

informacije, sporočila (Janeţič, 1991).  

Prenos sporočila ali informacije, ki potuje od govorečega k sogovorniku oz. poslušalcu, se 

začne na kortikalnem nivoju kot ideja in jezikovna zamisel; ta se prenese v subkortikalne 

predele centralnega ţivčnega sistema in s pomočjo impulzov v periferne govorne organe 

(Jelenc, 1998). Govorni organi nato spremenijo ţivčne impulze v zvočne signale oz. v 
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izgovarjanje glasov (prav tam). Sprejemnik, v našem primeru poslušalec, govorno sporočilo 

kodira, kar pomeni, da ga pretvori v njemu lastno vsebino oziroma da sporočenim besedam 

določen pomen (Jelenc, 1998). Če je poslušalec pripisal besedam govorca isti ali podoben 

pomen, to pomeni, da je sporočilo razumel, v nasprotnem primeru govorimo, da komunikacija 

ni učinkovita oz. govor ni bil razumljen (prav tam). Zaradi teţav, ki jih imajo osebe pri 

govoru (ki so lahko posledica različnih vzrokov, ki se dogajajo na enem ali več nivojih 

prenosa sporočila, od začetka oz. ideje za samo sporočilo v moţganskih centrih pa do same 

produkcije sporočila), je lahko sporočilo nepopolno, napačno razumljeno ali nerazumljeno, te 

teţave pa zmanjšujejo učinkovitost komunikacijskega procesa (Janeţič, 1991). Tako je 

sporazumevanje uspešno, če se namen, misel in izgovorjeno sporočilo pošiljatelja ali govorca 

ujemajo s prejemnikovim ali poslušalčevim sprejetim sporočilom (Jelenc, 1998). Šele takrat, 

ko sprejemnik sporočilo razume in ga na določen način interpretira, lahko sporočilo vpliva 

nanj in na njegovo vedenje, to sporočilo pa nato uskladišči ali realizira (prav tam). 

b) Vpetost v druţbo, socialni in storilnostni vidik 

»Vsa ţiva bitja se s svojim socialnim vedenjem odzivajo na komunikativno delovanje drugih 

ţivih bitij in so v medsebojni interakciji« (Vreg, 1997, v Jelenc, 1998, str. 6). Brez 

medsebojnega učinkovitega sporazumevanja ljudi, tudi preko razumljivega govora, brez 

moţnosti za tako sporazumevanje, bi bilo druţabno ţivljenje oz. vpetost v druţbo nemogoče, 

saj »sporazumevanje predstavlja temeljni socialni proces, ki omogoča nastajanje, delovanje in 

kontinuiteto socialnih tvorb« (Vreg, 1997, v Jelenc, 1998, str. 6). 

Spretnost učinkovite komunikacije in razumljivega govora je še posebno pomembna za tiste 

posameznike, ki delajo z ljudmi (s pacienti, z varovanci, učenci, s starši, kupci itd.) oziroma 

za tiste, ki svoj govor oz. sposobnost učinkovite komunikacije uporabljajo kot ključno 

sredstvo pri svojem poklicu (Jelenc, 1998). To so najpogosteje učitelji, vzgojitelji, svetovalci, 

terapevti, pevci, napovedovalci, igralci in drugi (prav tam). Kadar je ta sposobnost zaradi 

različnih vzrokov močno oškodovana (npr. po moţganski poškodbi glave, kapi itd.), se lahko 

posamezniki srečajo tudi s psihičnimi oziroma čustvenimi teţavami, kot na primer 

frustracijami, depresijo ali obupom, saj so lahko celo ob svoje delo, ki jim je omogočalo 

ekonomsko neodvisnost, hkrati pa postanejo socialno bolj izolirani, saj se njihov krog 

različnih socialnih mreţ zapre. 

Vendar pa je učinkovita in razumljiva verbalna komunikacija pomembna tudi pri drugih 

poklicih, saj pri večini poklicev in del navezujemo ter ohranjamo stike s sodelavci, 
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nadrejenimi in podrejenimi (Jelenc, 1998). Ti stiki nam lahko olajšajo delo in ga naredijo 

prijetnejšega, lahko pa so izvor nezadovoljstva, prizadetosti in občutkov neuspeha (prav tam). 

Nezmoţnost razumljivega govora lahko močno vpliva tudi na storilnost otrok, saj znanje 

pridobivamo preko jezika, besed, to znanje pa moramo pogosto posredovati prav preko 

govora, ustno. Tako se otroci lahko v času šolanja nemalokrat srečajo z različnimi teţavami, 

povezanimi s slabšo sposobnostjo posredovati sporočila preko govora na razumljiv način (npr. 

teţko posredujejo informacije pri ustnem preverjanju znanja, potrebujejo več časa, pogosto so 

lahko slabše ocenjeni, kljub temu da znanje imajo, a ga ne morejo posredovati na ustrezen, 

razumljiv način, če so teţave večje (npr. pri cerebralni paralizi oz. dizartriji, avtizmu, motnjah 

v duševnem razvoju itd.), ne morejo obiskovati rednih oblik vzgoje in izobraţevanja, kar 

posledično običajno pomeni tudi, da dosegajo niţjo stopnjo izobrazbe, saj imajo zaradi drugih 

pridruţenih motenj, okvar oz. teţav manjše sposobnosti za akademsko napredovanje). 

Polat (2003, v Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 400) je na vzorcu 1097 študentov ugotovil, da je 

»govorna razumljivost kot indeks komunikacijske sposobnosti pozitivno asociiran z vsemi 

odvisnimi spremenljivkami instrumenta Meadow/Kendall Sociall and Emotional Adjustment 

Inventory«. Rezultati so pokazali, da obstaja pozitivna odvisnost med psihosocialnimi 

spremenljivkami in spremenljivkami govorne razumljivosti, akademskih doseţkov, 

komunikacijskih metod v šolah, slušnega statusa staršev itd. Avtor pravi, da se bo oseba 

zdravo razvijala na vseh področjih, tako akademskih kot psihosocialnih, kadar 

komunikacijska metoda govorcu omogoča, da se uspešno oz. učinkovito izrazi, saj pozitivni 

odgovor s strani drugih rezultira v pozitivno samospoštovanje in oseba (v tej raziskavi so to 

gluhe osebe) se lahko doţivlja kot del širše socialne mreţe (prav tam). 

c) Psihološki, emocionalni in fizični vidik 

Učinkovita komunikacija, pod katero spada tudi razumljiv govor, predstavlja temeljni 

dejavnik, ki sooblikuje otrokov psihični in fizični razvoj (Jelenc, 1998). Sporazumevanje med 

otrokom in osebo, ki otroka neguje, je ţe v najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja med 

temeljnimi dejavniki, ki spodbujajo ali zavirajo otrokov psihomotorični razvoj (prav tam). 

Učinkovita komunikacija, ki se razvija postopoma, in se v predšolskem obdobju kaţe tudi 

preko vse bolj razumljive verbalne komunikacije, je izjemno pomembna za razvoj osebnosti 

in identitete posameznika (Jelenc, 1998). To velja tudi za vsa kasnejša obdobja človeškega 

ţivljenja, lahko celo rečemo, da je »komunikacija eden temeljnih pogojev za človeško 

preţivetje« (Brajša, 1993, Jelenc, 1998, str. 6). Da bi človek postal človek, mora skozi štiri 
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faze oz. rojstva: prvo rojstvo je biološko, drugo cerebralno, tretje personalno in četrto socialno 

(Brajša, 1993, v Jelenc, 1998). Neposredno komuniciranje je glavni del nastajanja človeka 

tako v prenatalnem kot tudi v postnatalnem razvoju, saj se brez neposrednega sporazumevanja 

ne bi razvili v človeka, saj se ne bi mogli razviti moţgani, osebnost in identiteta (prav tam). 

Po mnenju Brajše (1993) je človek rezultat interpersonalne ali medosebne komunikacije 

(Jelenc, 1998). 

Most in Weisel (1999, v Ozbič in Kogovšek, 2009) ugotavljata, da je na splošno dobra 

govorna razumljivost asociirana z atributi bolj pozitivnih osebnostnih kvalitet, prav tako pa 

nekatere študije (Most, weisel in Lev-Matezky, 1997) kaţejo splošno pravilo, da je pri slabše 

razumljivem ali nerazumljivem govoru (pri gluhih osebah) poslušalčeva ocena govorčeve 

osebnosti podrejena in hkrati pod vplivom govora govorca (Blood, Blood in danhauer, 1978; 

Blood, Mahanin, Hyman, 1979; Zukerman in Driver, 1989; v Ozbič in Kogovšek, str. 400).  

»Most (2007, v Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 400) poudarja pomembnost govorne 

produkcije, ne le za osnovno komunikacijo, temveč tudi kot faktor, ki lahko pomembno 

vpliva na otrokova socialna in čustvena občutenja«. Na vzorcu 19 gluhih oseb, starih od 12 do 

14 let, je ugotovil, da so korelacije med govorno razumljivostjo in občutki pomembne pri 

individualni inkluziji, in opozarja, da bi morali pri izbiri šole gledati preko akademskih 

faktorjev in upoštevati učinke govorne razumljivosti na splošno počutje v šoli (prav tam). 

1.2.3. OCENA STOPNJE RAZUMLJIVOSTI GOVORA 

Stopnja razumljivost govora je odvisna od kakovosti govorne produkcije in njenih zvočnih 

sosledij (Ozbič, 2007). Glavno vprašanje pri razumljivosti govora je, ali bo poslušalec 

sposoben preslikati slušne signale v ustrezne leksikalne enote kljub različnim elementom, ki 

vplivajo na govor in njegovo razumljivost (Hustad, Schueler, Schultz in DuHadway, 2012). 

Govorimo o segmentalnih in suprasegmentalnih elementih govora, ki vplivajo na samo 

razumljivost govora (Ozbič, 2007). Segmentalni in suprasegmentalni elementi so: naglas, 

izraţen z dolţino in jakostjo zlogov, besed, fraz, intonacija, melodija, nazalnost, zvenečnost, 

omejevanje in usmerjanje zračnega toka (Bench, 1992, v Ozbič, 2007). Vsi omenjeni elementi 

govora se razvijajo s pomočjo sluha (Ozbič, 2007) in kot ţe rečeno vplivajo na samo 

razumljivost govora. Vendar pa »razumljivost ne pomeni brezhibne artikulacije, temveč 

zadostno učinkovit prenos informacij kljub motečim elementom (npr. hrup, vzporedni govor, 

glasovne ali govorne motnje ipd.), ki pa ne smejo preseči določene količine« (Ozbič, 2007, 

str. 16). Tudi govor, kjer so prisotne različne motnje govora (npr. artikulacijske, fonološke, 
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glasovne itd.), je lahko torej razumljiv, le da ne preseţe kritične meje nestandardnih 

elementov (Ozbič, 2007). Ključnega pomena pri razumljivosti govora je konsistentnost 

govora. Govor, ki je nekonsistenten (nestalen, spreminjajoč), kar pomeni, da otrok enak 

predmet, dejanje oz. osebo vsakič poimenuje oz. opiše na drugačen način in z drugačnimi 

fonološkimi napakami, je izrazito slabše razumljiv, kot govor, ki je konsistenten (stalen, 

nespreminjajoč). 

Tipični otroci imajo ohranjen sluh in različne elemente govora običajno razvijejo brez večjih 

teţav, govorjenega jezika se naučijo spontano in pravilno (Ozbič, 2007). 

Tipični predšolski otrok, ki je star 4 do 5 let, bi moral razumeti govor ljudi, s katerimi se 

srečuje vsakodnevno, hkrati pa bi moral biti njegov govor razumljiv drugim (McLeod, 

Harrison, McAllister in McCormack, 2013). Caroline Bowen (2011) povzema različne 

avtorje, ki govorijo o tem, v kolikšni meri naj bi bil razumljiv govor tipičnih predšolskih 

otrok. Povzema Weissa (1982), ki navaja, da so otroci pri starosti 2,0 let razumljivi 2650 %, 

pri starosti 2,6 let 5170 % in pri starosti 3,0 let 7180 % razumljivi.  

Lynch, Brokshire in Fox (Bowen, 2011) pa navajajo, v kolikšnih odstotkih naj bi bile besede 

otroka razumljive njegovim staršem: pri 18 mesecih je otrokov govor običajno razumljiv v 25 

odstotkih, pri 24 mesecih je otrokov govor običajno razumljiv v 5075 odstotkih in pri 36 

mesecih je otrokov govor običajno razumljiv od 75100-odstotno. 

Pri razumljivosti otrokovega govora neznanim ljudem (ki otroku niso blizu in se z njimi ne 

srečuje pogosto), Coplan in Gleason (1988, v Bowen, 2011) predlagata naslednji izračun: 

 

 

 

 1 leto star otrok = 25 % razumljiv 

 2 leti star otrok = 50 % razumljiv 

 3 leta star otrok = 75 % razumljiv 

 4 leta star otrok = 100 % razumljiv  

 

DELEŢ RAZUMLJIVOSTI GOVORA 

S STRANI NEZNANCEV (%) 
STAROST V LETIH/4 × 100  
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Kot je razvidno iz zgornjih podatkov, razumljivost otrok s tipičnim govornim razvojem z leti 

enakomerno narašča. Drugače pa je z govorno razumljivostjo otrok, ki imajo kakršnekoli 

teţave, motnje ali okvare. 

Hodge in Gotzke (2011) v svoji raziskavi, pri kateri primerjata govorno razumljivost 

predšolskih tipičnih otrok in otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ugotavljata, da so pri 

spontanem govoru in imenovanju določenih enozloţnih besed, ki so minimalno kontrastne 

(minimalni pari, npr. kos-gos, sir-tir, rak-lak) bolj uspešni otroci brez govorno-jezikovnih 

motenj, torej tipični otroci. Prav tako pa sta avtorici raziskave ugotovili pomembno pozitivno 

povezanost med stopnjo uspeha pri razumljivosti v govorjenju minimalnih parov neznanemu 

poslušalcu in splošno uspešnostjo v govornem razumevanju v spontanem govoru (prav tam). 

Prisotnost nekaterih teţav z govorom, jezkom ali glasom pa ne predstavlja vedno tudi slabše 

razumljivost govora, saj mora biti določena teţava ali motnja izraţena v zadostni meri oz. 

mora biti pridruţena drugim teţavam, da je govor res slabše razumljiv za poslušalca. Tudi 

govor, kjer so prisotne različne motnje govora (npr. motnje ritma, resonance, glasu, 

artikulacijske, fonološke, glasovne itd.) je lahko razumljiv, le da ne preseţe kritične meje 

nestandardnih elementov (Ozbič, 2007). Pascoe (2005, v Bowen, 2011) pravi, da bi moral biti 

do tretjega leta otrok v spontanem govoru neznanim odraslim osebam razumljiv vsaj v 50 %, 

do 4. leta starosti pa bi moral biti spontan otrokov govor razumljiv neznanim odraslim, kljub 

morebitni prisotnosti nekaterih artikulacijskih ali fonoloških teţav (prav tam). Po navedenem 

lahko sklepamo, da je otrok, kadar na primer jeclja, vendar ne v hudi obliki, ali je samo rahlo 

hripav, za okolico še razmeroma dobro razumljiv. Če pa so omenjene teţave večje, npr. če je 

otrok izrazito hripav ali se mu ves čas močno zatika, hkrati pa so omenjenim teţavam 

pridruţene še druge govorno-jezikovne motnje (artikulacijske in fonološke motnje, brbotanje 

ali otroška apraksija govora), prisotnost jecljanja ali prisotnost teţav, povezanih s kakovostjo 

glasu, razumljivost govora le poslabša. Gordon-Brannan in Hudson (2000, v Bowen, 2011) 

menita, da je treba ukrepati, kadar je 4-letni otrok v manj kot 2/3 izjav razumljiv neznanemu 

poslušalcu. Neznani poslušalec bi moral tako razumeti vsaj 66 % tistega, kar pove 4-letni 

otrok, sicer potrebuje ustrezno intervencijo oz. obravnavo (prav tam). 
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1.2.4. PRIPOMOČKI IN NAČINI MERJENJA RAZUMLJIVOSTI GOVORA 

Na oceno govorne razumljivosti lahko vpliva tudi način, kako preverjamo govorno 

razumljivost, ali poslušamo posamezne besede, daljše izjave ali spontan govor (Gordan-

Brannan in Hudson, 2000; Mc Garr, 1983, v McLeod idr., 2012), kdo ocenjuje govorno 

razumljivost (npr. logoped, starš, neznanec), prisotnost/odsotnost določenih teţav, 

primanjkljajev ali motenj, otrokova starost, kontekstualni faktorji (okolja in jezika) itd. 

(McLeod idr. 2012 in Hustad, 2008).  

Obstaja veliko število postopkov, s katerimi lahko preverjamo oz. ocenjujemo otrokovo 

govorno razumljivost (McLeod idr., 2012).  

Kent, Miolo in Boedel (1994, v McLeod idr., 2012) so naredili obširen pregled 19 postopkov, 

vključno z različnimi pripomočki. Razdelili so jih v 5 skupin (McLeod, 2012, str. 648649): 

a) »Postopki, ki poudarjajo fonetsko kontrastno analizo (npr. the Test of Children's 

Speech Plus; Hodge in Daniels, 2007), 

b) postopki, ki poudarjajo fonološko analizo (npr. the Hodson Assessment of 

Phonological Patterns, Third Edition; Hudson, 2004), 

c) postopki, ki poudarjajo prepoznavanje besed (the Intelligibility Index; Schriberg, 

Austin, Lewis, McSweeny in Wilson, 1997, Flipsen 2006), 

d) pokazatelji fonetske pravilnosti v neprekinjenem govoru (odstotki pravilnih 

konsonantov, vokalov itd.; Schriberg idr., 1997),  

e) postopki, ki se zanašajo na različne metode merjenja, lestvice (npr. the Meaningful 

Use of Speech Scale; Osberger, 1992)«. 

Harris (1993 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2001) navaja 4 skupine standardiziranih 

preizkusov za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja. Skupine so razdeljene glede na to, 

kateri vidiki otrokovega govora se ocenjujejo: 

1. Preizkusi za ugotavljanje pravilnosti izgovarjave.  

2. Preizkusi za ugotavljanje obsega besednjaka. 

3. Preizkusi za ugotavljanje upoštevanja slovničnih pravil. 
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4. Preizkusi za ugotavljanje splošne psiholingvistične sposobnosti. 

S pomočjo različnih preizkusov govora pridobimo delno tudi informacije o razumljivosti 

otrokovega govora, saj obstajajo različni vidiki govora, kot so način izgovarjave, obseg 

besedišča in upoštevanje slovničnih pravil, področja, ki so povezana tudi s samo 

razumljivostjo otrokovega govora. 

Ker v Sloveniji na logopedskem področju trenutno še ni standardiziranih testov, si logopedi za 

preverjanje razumljivosti govora in drugih vidikov govora ter jezika pogosto pomagajo 

predvsem z nestandardiziranimi tehnikami ugotavljanja razvojne ravni otrokovega govora. 

Dve nestandardizirani tehniki sta npr. pripovedovanje ob slikah ali slikanici (samostojno ali 

vodeno s pomočjo podvprašanj) in pripovedovanje zgodbe (samostojno ali s pomočjo slik) 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). 

Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, str. 74) navajata 

neposredni in posredni način zbiranja podatkov o otrokovem govoru (tabela 2). 

Tabela 2: Načini zbiranja podatkov o otrokovem govoru 

ZBIRANJE 
PODATKOV 

DRUŢINSKO OKOLJE NEDRUŢINSKO OKOLJE 

NEPOSREDNO POSREDNO NEPOSREDNO POSREDNO 

NARAVNA 
SITUACIJA zapisovanje govora dnevniki staršev zapisovanje govora 

dnevniki 

vzgojiteljice 

TESTNA 
SITUACIJA 

lestvice oz. 

preizkusi govornega 

razvoja 

delno strukturiran 

pogovor s starši; ček 

liste besed in izjav 

lestvice oz. preizkusi 

govornega razvoja 

delno strukturirani 

pogovori z 

vzgojiteljico; ček 

liste besed in izjav 

 

Logopedska obravnava predstavlja testno, nenaravno in strukturirano situacijo, saj se 

večinoma logopedska ocena oz. analiza otrokovega govora izvaja v kliničnem okolju oz. 

kontekstu. Vendar pa je treba in je koristno pri ocenjevanju otrokovega govora upoštevati tudi 

otrokove zmogljivosti v bolj naravni situaciji, npr. znotraj druţine, vrtca ali šole, saj je lahko 

otrokov govor v omenjenih situacijah, kadar ni pod pritiskom oz. stresom, drugačen, morda 

izrazito boljši, pravilnejši, razumljivejši in podobno. Takšno oceno govorne razumljivosti pa 

omogoča lestvica Intelligibility in Context Scale ali Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem ţivljenju: slovenščina (McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J., prevedli: 
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D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012). Omenjena lestvica ni test, ki bi ga izvajali logopedi, ampak 

je namenjena staršem, ki odgovorijo na sedem vprašanj. Vprašanja se nanašajo na to, v 

kolikšni meri je otrokov govor razumljiv različnim osebam  v vsakdanjem  ţivljenju. Lestvica 

ima mnogo pozitivnih značilnosti oz. prednosti: je kratka, jasna in enostavna za uporabo 

(praktična in ekonomična), kriterijsko in vsebinsko veljavna ter zanesljiva, namenjena je 

staršem, ki so otrokovi prvi komunikacijski partnerji in ga najbolje poznajo, zato daje resnične 

podatke o otroku in ne podatkov, ki so pridobljeni znotraj ambulant in pogosto ne pokaţejo 

otrokovega realnega stanja, kaţe na otrokove zmoţnosti in ne sposobnosti, hkrati pa je 

primerna tako za enojezične kot večjezične otroke, prilagodimo pa jo lahko tudi za odraslo 

populacijo, pri kateri ţelimo preveriti stopnjo govorne razumljivosti (Kogovšek in Ozbič, 

2013; McLeod, Harrison in McCormack, 2012; McLeod, 2012; McLeod idr., 2013). Lestvica 

je bila prevedena ţe v več kot 40 jezikov in uporabljena v različnih pilotskih študijah oz. 

raziskavah o razumljivosti govora predšolskih otrok, tipičnih otrok in/ali otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami. Za ugotavljanje govorne razumljivosti slovenskih predšolskih otrok bo 

uporabljena tudi v tej diplomski nalogi. 

Lestvico oziroma vprašalnik lahko uporabljamo izolirano ali pa jo kombiniramo z dodatnimi 

vprašanji o govoru otroka (kar smo naredili tudi v tej raziskavi) ali, še bolje, jo kombiniramo 

z dodatnimi pripomočki ali merami za oceno otrokovega govorno-jezikovnega statusa (česar 

pa v tej raziskavi nismo naredili) (Kogovšek in Ozbič, 2013). Za oceno otrokove razumljivosti 

govora lahko tako poleg vprašalnika oz. vzporedno z ICS-vprašalnikom uporabimo naslednje 

mere za opis govora (Kogovšek in Ozbič, 2013; Ingram, 2002; Miller, 2013; McLeod idr., 

2012): 

 mero pravilno realiziranih fonemov (PCC  percentage of phonemes correct), 

 ujemanje celotne besede z zaţeleno obliko (WWM  whole word matching), 

 mero pravilno realiziranih konsonantov (PCC  percentage of consonant correct) 

 mero pravilno realiziranih samoglasnikov (PVC  percentage of vowels correct). 

Mere lahko uporabimo na testu posameznih besed ali pa v vezanem govoru (Kogovšek in 

Ozbič, 2013). Na tak način lahko ocenimo otrokov govor in njegovo govorno razumljivost, 

lahko načrtujemo potek logopedske obravnave in hkrati ocenimo napredek na funkcionalen 

način (prav tam). 
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1.2.5. VZROKI ZA SLABŠO RAZUMLJIVOST GOVORA 

Na razumljivost sporočila, ki ga govorec prenese do poslušalca, vplivajo različni dejavniki, 

kot so interes poslušalca, neverbalni znaki govorca, način govora (primerna izreka, prozodija), 

govorec in poslušalec morata uporabljati jezik, ki ga razumeta oba, poslušalec mora imeti 

zadosten oz. primeren sluh, raven hrupa v okolici mora biti dovolj nizka, da se preneseno 

sporočilo ne »izgubi« v okolici idr. (McLeod idr., 2012, Flipsen, 2006). Raziskave so 

pokazale, da na razumljivost govora vplivajo predvidljivost sporočila (Garcia in Cannito, 

1998), dolţina sporočila (Yorkston in Beukelman, 1981), faktorji, namigi konteksta (Hunter, 

Pring in Martin, 1991), vidne (obrazne in telesne) informacije pri sporočanju (Hustad in 

Cahill, 2003) in poslušalčeve izkušnje (Tjaden in Liss, 1995) (v Hustad, 2008). 

»Govor je fluenten tok segmentalnih in prozodičnih elementov, kot so glas, resonanca, 

prozodija, artikulacija; disfunkcija na enem izmed teh področij povzroči manj razumljiv 

govor« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 396). Kadar je razumljivost govora slabša, je vzrokov, 

ki so povezani z govorcem in njegovim načinom izreke, lahko več.  

Kobal in Kosmač (2006) navajata naslednje vzroke, ki so moţni za motnje v govorno-

jezikovnem razvoju in so hkrati lahko vzroki za slabšo govorno razumljivost pri otroku: 

podedovani dejavniki bolezni in poškodbe CŢS, slabši sluh, moten duševni razvoj, 

psihiatrična obolenja in psihične motnje. Znotraj raziskave, ki sta jo izvedla na 101 otroku, sta 

ugotovila, da so najpogostejši vzroki motenj v govornem razvoju bolezni in poškodbe CŢS 

(38,6 %), potem motnje v duševnem razvoju (20,8 %), podedovane motnje (18,8 %). Pri 

57,4 % otrok z motnjami v govornem razvoju so našli več kot en vzrok, pri 10,9 % otrok pa 

vzroka iz razpoloţljive dokumentacije niso mogli ugotoviti. Artikulacijske motnje je imelo 

69,7 % otrok z motnjami v govornem razvoju. Najbolj so napredovali otroci s podedovanimi 

vzroki za govorne motnje (45,5 % je doseglo sovrstnike), najmanj pa otroci z motnjami v 

duševnem razvoju (21,4 % otrok je doseglo vrstnike) in boleznimi in poškodbami CŢS 

(17,4 % otrok je doseglo vrstnike). Med vsemi otroki z motnjami v govornem razvoju je bilo 

21,8 % nedonošenih otrok in 5,9 % otrok s prenizko teţo ob porodu, ki so kljub pomoči v 

govoru slabše napredovali, le 21,4 % otrok je doseglo vrstnike (Kobal in Kosmač, 2006). 

SLABŠI SLUH 

Eden izmed moţnih razlogov za slabšo razumljivost govora je slabši sluh otroka, ki je lahko 

posledica prirojene ali pridobljene naglušnosti oziroma gluhote zaradi različnih vzrokov. V 
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predšolskem obdobju so pogosto vzrok slabšega sluha vnetja srednjega ušesa (npr. izlivno 

vnetje srednjega ušesa, kjer se v ušesu nabira tekočina in moti pravilno delovanje in 

prevajanje zvoka), ki lahko posledično zaradi prevodne naglušnosti vplivajo na sam govor in 

njegovo razumljivost. 

Zdrav sluh je pogoj za normalen govorno-jezikovni razvoj pri otroku, saj omogoča 

razumevanje govora in govorno izraţanje ter razvijanje jezikovnih sposobnosti (Hočevar 

Bolteţar, 2013). »Sluh je tudi glavni kontrolni mehanizem za uravnavanje glasu in 

artikulacije« (Hočevar Bolteţar, 2013. str. 115). 

Gluhost in naglušnost zmanjšata razumevanje govora, vplivata na govorno produkcijo, 

jezikovne sposobnosti in kakovost glasu (Hočevar Bolteţar, 2013). Gluhi otroci oziroma 

otroci, ki imajo teţave s sluhom, govora ne razvijajo spontano oziroma pravilno, saj ne 

razvijejo ustrezno različnih elementov govora (artikulacija, ritem, intonacija, višina, hitrost, 

pavze itd.), ki vplivajo na samo razumljivost govora in se razvijejo prav s pomočjo sluha 

(Ozbič in Kogovšek, 2009). Govorni razvoj pri gluhih oziroma naglušnih otrocih je običajno 

moten, saj slušna povratna zanka ne deluje učinkovito, kar se kaţe predvsem v motnjah 

artikulacije, resonance, prozodičnih elementov, fonacije (Ozbič in Kogovšek, 2009). Govor 

gluhega otroka je posledično manj razumljiv, zato je razumevanje za poslušalca, ki takega 

govora ni vajen, velik izziv (prav tam).  

Ob sodobnih moţnostih zgodnjega ugotavljanja stanja sluha pri novorojenčkih je moţna tudi 

zgodnja pomoč z različnimi pripomočki in govorno-slušno rehabilitacijo otrok, kot npr. 

pomoč s slušnim aparatom, s slušnimi pripomočki kot je BAHA (kostno vsidran slušni 

pripomoček), VSB (vibracijski vsadek v srednje uho), ABI (vsadek v moţgansko deblo) ali 

pomoč z zgodnjo vstavitvijo polţevega vsadka gluhemu otroku, ki mu omogoči moţnost 

normalnega govorno-jezikovnega razvoja, boljše govorne razumljivosti in s tem ustrezne 

kakovosti ţivljenja (Hočevar Bolteţar, 2013). 

Kako pomembna je povratna slušna zanka oz. zdrav sluh, spontano učenje govora preko 

vsakodnevnega izkušenj in poslušanja iz okolice za boljši govorni razvoj, je pokazala tudi 3-

letna raziskava (Zhou, Chen, Shi, Wu in Yin, 2013), v katero so bili vključeni dojenčki, ki so 

bili gluhi oz. skoraj popolnoma gluhi ţe od rojstva. Testirali so njihovo govorno razumljivost 

in slušno predstavo pred operacijo, ki je bila izvedena pred 18. mesecem starosti, ter 6, 12 in 

24 mesecev po operaciji. 19 otrok je bilo po operaciji vključenih v načrtovano 23-krat 

tedensko logopedsko in slušno terapijo, ki je trajala od 6 do 12 mesecev. 15 otrok pa po 
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operaciji ni bilo deleţne nobene terapije, ampak so bili izpostavljeni običajnemu svetu, kot 

običajno slišeči otroci. Ko so primerjali rezultate o slušni predstavi in govorni razumljivosti, 

so prišli do ugotovitve, da se skupini otrok skoraj ne razlikujeta po omenjenih značilnostih. 

Prišli so do zaključka, da je čim hitrejša vstavitev polţevega vsadka po rojstvu in s tem čim 

hitrejše poslušanje in spontano usvajanje govora s strani okolice ključni element, ki prispeva k 

otrokovemu dobremu govornem razvoju, celo bolj pomemben element, kot sama govorna 

terapija. Rezultati so namreč pokazali, da ni bistvenih razlik v slušnih predstavah in govorni 

razumljivosti med otroki z zgodnjo implantacijo polţevega vsadka, ki so bili deleţni govorne 

terapije (vključno s slušnimi treningi), in otroki z zgodnjo implantacijo polţevega vsadka, ki 

niso bili deleţni nobene terapije (Zhou, Chen, Shi, Wu in Yin, 2013). 

Ozbič (2007), Ozbič in Kogovšek (2009) sta v raziskavi, izvedeni na 91 gluhih in naglušnih 

osebah, starih od 5 do 23 let, ki so imele povprečno izgubo zračne prevodnosti 99 dB, 

ocenjevali in ugotavljali govorno razumljivost ter vpliv različnih vidikov govora na 

razumljivost gluhih in naglušnih oseb. Govorna razumljivost je bila normalna le pri 28,6 % 

govorcev, delno razumljivih pa je bilo 25,3 % oseb. Tako sta prišli do zaključka, da večina 

gluhih oseb govori premalo razumljivo ali nerazumljivo, največji vpliv na govorno 

razumljivost pa imata glasovna kakovost (glas, oralna in nosna resonanca) in artikulacija, nato 

jima sledi prozodični faktor (prav tam). Rezultati so pokazali, da je govorna fluentnost 

normalna le v 12,1 % , hitrost govora pa je normalna pri 33 % in visoka pri 17,6 % govorcev. 

John in Howarth (1965, v Ozbič in Kogovšek, 2009) trdita, da imajo časovne dimenzije velik 

vpliv na govorno razumljivost gluhih oseb in da nenormalni časovni odnosi v govoru gluhih 

oseb privedejo do nerazumljivega govora. »Govorne teţave gluhih oseb niso teţave v 

artikulaciji fonemov, temveč v fonemskem povezovanju« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 

408). 

Bench (1992, 8890, v Ozbič in Kogovšek, 2009) navaja različne študije, ki analizirajo 

količino oziroma stopnjo govorne razumljivosti gluhih otrok (od leta 1964 do 1987), ta 

stopnja pa se giblje od 18 % do 76 %. Öster (2002, v Ozbič in Kogovšek, 2009) je analiziral 

govor enajstih gluhih otrok, od tega so bili trije nerazumljivi (734 % razumljivega govora), 

dva delno razumljiva (5763 % razumljivega govora), šest otrok pa je bilo razumljivih (od 

7498 % razumljivega govora). Ocene glede razumljivosti govora se razlikujejo glede na 

izkušenost ocenjevalca, saj so študije pokazale, da izkušena oseba bolje razume govor 

gluhega kot neizkušena oseba (Boothroyd, 1985; McGarr, 1983; Monsen, 1983a, v Ozbič in 
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Kogovšek, 2009), saj izkušeni poslušalci, ki poznajo značilnosti govora gluhih, običajno 

ocenijo govor gluhih kot bolj razumljiv (Most idr., 1997, v Ozbič in Kogovšek, 2009). 

MOTNJE GLASU ALI FONACIJE 

Kadar otrok zaradi različnih vzrokov tako obremeni glas, da pride do glasovnih motenj, je 

lahko spremenjena višina, glasnost in/ali kakovost glasu (Hočevar Bolteţar, 2008). Glas je 

zadihan, hripav ali hrapav, napet, tresoč, neprimerno visok, lomljen, šibek, tih (prav tam) in 

posledično lahko ljudem v okolici slabše razumljiv. Če je otrok popolnoma brez glasu, 

govorimo o afoniji in je komunikacija preko govora oteţena oz. je otrok sposoben le šepetati 

(Hočevar Bolteţar, 2008). 

Pogostost glasovnih motenj pri otrocih je večja kot pri odraslih, saj pri otrocih glasilki še nista 

razviti v celoti, zato je grlo bolj občutljivo za obremenitve, otroci so običajno vključeni v 

vrtec, kjer jih velikokrat nepravilni govorni vzorci iz okolja in hrup privedejo do tega, da 

pretirano glasno govorijo in tako preobremenjujejo svoj glas, prav tako pa tudi pogosteje 

prebolevajo vnetja zgornjih dihal in vnetja srednjega ušesa, ki povzročijo dihanje na usta, 

vnetje glasilk, sapnika, kašelj, slabši sluh, kar so vse razlogi za nastanek hripavega glasu 

(Hočevar Bolteţar, 2008).  

Podatki o pogostosti glasovnih motenj med otroki se v različnih raziskavah precej razlikujejo 

(odvisni so od starosti otrok in njihovega okolja) (Hočevar Bolteţar, 2008, str. 113): Duff et 

al., 2004; Senturia in Wilson, 1968; Silverman in Zimmer, 1975: 3,9 % (starost 26 let), 

23,2 % (predšolski in šolski otroci), 21 % (starost 611 let). 

Raziskava na primeru 100 zaporedno obravnavanih otrok v Foniatrični ambulanti Klinike 

ORL in CFK, UKC Ljubljana je pokazala, kakšne so najpogostejše teţave otrok z glasovnimi 

motnjami: mišično-tenzijska disfonija brez sprememb na glasilkah (47 %), mišično-

tenzijska disfonija z vozliči na glasilkah (35 %), laringitis (11 %), drugo (7 %). 

Klemenčičeva (2013) je v raziskavi o glasovnih motnjah pri otrocih s posebnimi potrebami, v 

katero je bilo vključenih 60 otrok, prišla do naslednjih ugotovitev: 

1. Glede na podatke o oceni hripavosti, pridobljene s strani staršev, je hripavih 30 % 

otrok s posebnimi potrebami. Pri podrobnejšem pregledu, v katerega je bilo vključenih 

21 otrok, je bilo hripavih 23,8 % otrok. 
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2. Pogostost hripavosti med populacijo otrok s posebnimi potrebami in brez posebnih 

potreb se ne razlikuje. 

3. Na hripavost govora pri otrocih najbolj vplivajo izpostavljenost cigaretnemu dimu, 

glasnost govora, neupoštevanje glasovnih zmoţnosti, pogosto kričanje in oponašanje 

ţivali ter impulzivnost. 

ARTIKULACIJSKE MOTNJE  

Artikulacijske motnje zajemajo teţave pri fizični produkciji oz. motorični izvedbi za izreko 

določenih glasov, zlogov ali besed v govoru: 

 Substitucija: Otrok zamenjuje glas z drugim glasom: roka – loka.  

 Omisija: Otrok glasove izpušča: roka – oka.  

 Distorzija: Otrok glasove nepravilno artikulira – npr. medzobno.  

Vzroki pri artikulacijskih motnjah govora so običajno organski in funkcionalni (Ţnidarič, 

1993). Pod organske vzroke spadajo anomalije govornega aparata, kot so razcep ustnic, neba 

(shize), nepravilnosti zob in čeljusti (malokluzije), nepravilnosti jezika (nespreten, velik, 

asimetričen, z enostransko parezo, prekratka podjezična vez), prekratko ali negibljivo mehko 

nebo, teţave s sluhom itd. (prav tam). Funkcionalni ali neorganski ali drugi vzroki za motnje 

v artikulaciji so nespretnost govoril, slab govorni vzor, dvojezičnost, zaostajanje v 

intelektualnem razvoju idr. (Vuletić. 1987, v Ţnidarič, 1993). 

FONOLOŠKE MOTNJE  

Za fonološke motnje so značilne teţave v jezikovnem procesiranju jezika, ki se kaţejo v 

teţavah z učenjem, s priklicem, z uporabo in razumevanjem besed. 

Fonološka motnja je jezikovna motnja, ki vpliva na sposobnost učenja in organiziranja 

govornih glasov v sistem glasovnih vzorcev ali kontrastov (Bowen, 2011). Vpliva na teţave v 

govoru, kasneje lahko tudi pri branju in pisanju (Bowen, 2011, Jelenc, 1997). Govorimo, da 

otrok nima razvitega fonološkega zavedanja, ene izmed ravni jezikovnega zavedanja, ki 

vključuje zavedanje odnosa med tiskano besedo in njeno glasovno reprezentacijo in se nanaša 

na aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo teh glasov v 

besedah (Jelenc, 1997). Za fonološko motnjo je značilen nesprejemljiv sistem govornih 

glasov, spreminjanje govora brez postopnega izboljšanja, trajni fonološki procesi, kronološko 
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neujemanje (govor-otrokova starost), določena značilna pravila govora (npr. brisanje, 

redukcija konsonantov ali zlogov znotraj besed, anteriorizacija (fronting)  pomikanje glasov 

naprej, k, g, h = t, posteriorizacija (backing)  pomikanje sprednjih glasov nazaj, vnos 

vokalov ali konsonantov, zaustavljanje (stoping)  pripornik postane zapornik itd. (Ozbič, 

2013)) in omejena uporaba nasprotij (Grunwell, 1987, v Bowen, 2011). Do določene starosti 

so omenjene značilnosti običajne, vendar pa po petem letu (nekatere ţe po tretjem letu) 

opisane fonološke napake oz. procesi v govoru ne smejo biti več prisotni (Ozbič, 2013). 

Aktivnosti, ki povečujejo fonološko zavedanje, so npr. slušno razlikovanje različno dolgih 

besed, dinstinktivna obeleţja  razlikovanje besed po eni značilnosti (npr. mesto, način 

artikulacije), rimanje besed, analiza in sinteza besed itd. (prav tam). Poznamo konsistentno in 

nekonsistentno fonološko motnjo. Pri nekonsistentni fonološki motnji je vsaj 40 % besed 

izrečenih raznoliko (Holm, Crosbie in Dodd, 2007, v Bowen, 2011). Nasprotno pa so pri 

konsistentni fonološki motnji prisotne napake v govoru, ki so ves čas enake, se ne 

spreminjajo. Konsistentnost zamenjav povečuje stopnjo razumljivosti govora, torej bolj kot 

otrok nekonsistentno govori, slabša je stopnja razumljivosti govora. 

Fonološke motnje se je v preteklosti napačno enačilo z artikulacijskimi motnjami, vendar sam 

vzrok in način govora nista enaka (Bowen, 2011). Fonološke motnje se od artikulacijskih 

razlikujejo po tem, da je teţava v jezikovnem procesiranju in ne v sami motorični izvedbi 

govora (prav tam). Tako lahko otrok s fonološko motnjo pravilno izgovori posamezne 

glasove, a jih v govoru uporabi na napačnem mestu, kot substitut/zamenjavo drugemu glasu. 

Otrok z artikulacijsko teţavo pa ne zmore pravilno izgovoriti tako izoliranega glasu kot tudi 

glasu v govoru (Bowen, 2011). Fonološke motnje lahko vplivajo na sposobnost kasnejšega 

učenja branja in pisanja (Bowen, 2011). Otroci od 5. do 6. leta imajo lahko teţave s semantiko 

in sintakso (prav tam).  

DIZARTRIJA  

Dizartrija je motorična motnja govora, ki nastane zaradi nevrološke oškodovanosti oz. 

poškodbe ţivčne poti ali mišic, odgovornih za proizvajanje govora (Kent, 2000). Okvara je 

torej na nivoju ţivcev/moţganov (mali moţgani ali moţgansko deblo) in na nivoju mišičja, 

potrebnega za govor. Običajno dizartrija prizadane celoten govor, tako fonacijo in 

artikulacijo, tudi resonanco, dihanje ali respiracijo in prozodijo (Kent, 2000, Lang, 2013), vse 

to pa se odraţa na kakovosti glasu, razumljivosti in prozodiji (Kent, 2000). Omenjeno motnjo 

govora lahko opazimo pri Parkinsonovi bolezni, boleznih malih moţganov, kapi, amiotrofični 
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lateralni sklerozi, multipli sklerozi, cerebralni paralizi in moţganskih poškodbah (Kent, 

2000). Gre za motnjo govora, za katero so značilni upočasnjeni, nespretni in nekoordinirani 

gibi mišic govornega aparata (Yorkson idr., 2010, v Lang, 2013). Obstaja več vrst dizartrij, 

delimo pa jih glede na mesto okvare in stopnje prizadetosti (prav tam). Poznamo spastično, 

ataksično, flakcidno, hipokinetično in hiperkinetično dizartrijo, v primeru zelo hude 

prizadetosti in popolne nezmoţnosti govorne produkcije pa govorimo o anartriji (Lang, 2013). 

Za spastično dizartrijo je značilna spastičnost mišic, posledica pa je upočasnjen, napet, 

počasen govor (Kent, 2000). Pri ataksični dizartriji so značile teţave s koordinacijo gibov, kar 

se kaţe tudi v nekoordiniranemu govoru. Za flakcidno dizartrijo je značilna šibkost govornega 

aparata oz. slaboten, zadihan govor, pri hipokinetični dizartriji ima oseba omejene in rigidne 

gibe, govor je monoton, počasen, šibek, kar se kaţe tudi v artikulaciji, za hiperkinetično 

dizartrijo pa so značilni nehotni gibi (horea, atetoza, tremor), govor je napet in hiter (Kent, 

2000). Vse omenjene značilnosti znotraj posameznih oblik dizartrij vodijo do slabše stopnje 

razumljivosti govora. 

»Čeprav dizartrija predstavlja heterogeno skupino motenj, povezanih z govorom, je ena izmed 

zelo pogostih značilnosti zmanjšana govorna razumljivost« (Duffy, 2005; Yorkson, 

Beukelman, Strand in Bell, 1999, v Hustad, 2008, str. 562). 

Hustad idr. (2012) navajajo, da je za otroke in odrasle z dizartrijo značilna slabša govorna 

razumljivost, ki pomembno vpliva na primanjkljaje oz. teţave v funkcionalni komunikaciji. 

»Izboljševanje razumljivosti (pri osebah z dizartrijo) je pogosto glavni cilj komunikacijske 

intervencije« (Ansel in Kent, 1992, str. 1177 v Hustad idr., (2012)). Hustadova je skupaj s 

sodelavci (2012) preučevala različne vidike govorne razumljivosti pri 4-letnih otrocih. 

Raziskali so vpliv različnih ocenjevalcev na oceno otrokove razumljivosti, vpliv različnih 

načinov preizkušanja govorne razumljivosti pri otroku (posamezna beseda, poved) na njegovo 

govorno razumljivost, vpliv dolţine povedi in primerjali 4-letne tipične otroke in otroke s 

cerebralno paralizo oz. dizartrijo. Prišli so do ugotovitev, da z daljšanjem izjave ali povedi 

otroci brez dizartrije pridejo do neke maksimalne točke razumljivosti, nato ta razumljivost 

pada, otroci z dizartrijo pa ves čas kaţejo splošno nihanje ali padanje v razumljivosti. Ocene 

otrokove razumljivosti se med starši in »naivnimi poslušalci« niso bistveno razlikovale oz. so 

bile visoko povezane s točkami, ki so jih dobili pri transkripciji govorne razumljivosti. Med 

drugim so ugotovili tudi, da so tipični otroci v splošni razumljivosti pri posameznih besedah 

slabše razumljivi (do 80-odstotno) kot pri različno dolgih povedih. Govorna razumljivost 



28 
 

tipičnih otrok je dosegla vrh pri 4-besedni izjavi (do 92 odstotkov) in nato padala (do 85 

odstotkov) z dolţino povedi (prav tam). 

Pennington idr. (2013) so preučevali vpliv intenzivne terapije pri mlajših otrocih z dizartrijo 

in cerebralno paralizo na govorno razumljivost otrok. V vzorec je bilo vključenih 15 otrok, 

starih od 5 do 11 let, ki so šest tednov trikrat tedensko obiskovali individualno terapijo. 

Razumljivost posamezne besede in vezanega govora je bila primerjana petkrat, in sicer 1 in 6 

tednov pred terapijami in 1, 6 in 12 tednov po terapiji. Razumljivost so ocenjevali oz. 

točkovali trije znani in trije neznani poslušalci. Rezultati so pokazali, da je povprečna govorna 

razumljivost po terapijah narasla tako pri znanih (posamezne besede za 10,8 %, vezani govor 

za 9,4 %) kot tudi pri neznanih poslušalcih (posamezne besede za 9,3 %, vezan govor za 

10,5 %). Sklepne ugotovitve raziskave kaţejo, da je kratka intenzivna terapija za mlajše 

otroke z dizartrijo povezana z napredkom oz. izboljšanjem v govorni razumljivosti in 

komunikacijski interakciji. 

Širca (2013) je preučevala govor 4 oseb s Parkinsonovo boleznijo, pri kateri je prav tako 

prisotna dizartrija, in sicer t. i. hipokinetična dizartrija. Opisuje, da imajo osebe motorične 

teţave v govoru, pogosto te teţave spremljata tudi disfonija in teţave s poţiranjem. Omenja 

teţave s prekomernim slinjenjem, saj osebam pri hipotonični dizartriji slina pogosto uhaja iz 

ust, kar še dodatno oteţi razumljivost govora, prav tako pa pravi, da na razumljivost vplivajo 

tudi teţave s fluentnostjo, nemalokrat se namreč pojavita jecljanje in ponavljanja, kar je 

opazila tudi pri primerih, ki jih je obravnavala tekom raziskave. Pri opisovanju slik je bilo pri 

vseh osebah opaziti teţave, saj se je njihov opis osredotočal na posamezne detajle, ki 

poslušalcu ne zadostujejo za razumevanje situacije, prav tako so imele osebe teţave z 

vzdrţevanjem teme pogovora, kar razumljivost govora le poslabša. 

OTROŠKA GOVORNA APRAKSIJA 

Otroška govorna apraksija je govorna motnja, za katero so značilne teţave pri kognitivnem 

motoričnem načrtovanju ustreznih gibov za govorno produkcijo, teţave s koordinacijo gibov, 

vendar pa vzrok nista mišična oslabelost ali paraliza. Gre za motorično govorno motnjo, pri 

kateri imajo otroci teţave pri izgovarjavi glasov, zlogov in besed (ASHA, 19972013, 

Bowen, 2011). Vzrok teţav ni v šibkosti mišic ali paralizi, ampak v delovanju moţganov, in 

sicer v motoričnem načrtovanju, programiranju in izvedbi govora za premikanje nekaterih 

delov telesa (npr. ustnic, čeljusti in jezika), ki so potrebni za govorjenje (prav tam). Otrok ve, 

kaj ţeli povedati, vendar pa imajo pri tem njegovi moţgani teţavo s koordiniranjem mišic v 



29 
 

pravo gibanje za izreko ţeljenih besed/sporočil (ASHA, 19972013). Vzrok otroške apraksije 

so lahko genetske bolezni oz. sindromi ali kap oziroma moţganske poškodbe v predelu 

korteksa, ki povzročijo, da moţgani ne prenesejo ustreznega sporočila mišicam, ki sodelujejo 

pri govoru, da bi izvedle gibe za pravilno produkcijo govora (prav tam).  

Znaki ali simptomi, ki so značilni za otroško apraksijo govora (vendar ni nujno, da se vsi 

kaţejo pri istem otroku), so (ASHA, 19972013) : 

 Pri mlajšem otroku (leta v viru niso točno definirana, predvidevamo, da do 3. ali 4. 

leta): 

 kot dojenček ne gruli ali čeblja; 

 prve besede so pozne in lahko z izpuščenimi glasovi; 

  ima le nekaj soglasniških in samoglasniških glasov; 

 problemi z zdruţevanjem glasov, lahko so dolge pavze ali premori med 

glasovi; 

 poenostavljanje besed tako, da nadomesti teţke glasove z laţjimi ali jih izpusti 

(čeprav to delajo vsi otroci, otrok z otroško govorno apraksijo to počne 

pogosteje); 

 teţave s hranjenjem. 

 Pri starejšem otroku (leta v viru niso točno definirana, predvidevamo, da od 4. leta 

naprej): 

 dela nekonsistentne oz. naključne fonetske napake, ki niso rezultat 

nezrelosti/nerazvitosti; 

 razume jezik in govor veliko bolje kot ga lahko govori; 

 ima teţave s posnemanjem govora, a je govor, ki ga posnema/ponavlja, jasnejši 

in razumljivejši kot spontan govor; 

 lahko se zdi, da poskuša najti ali išče pravi poloţaj ustnic, jezika in/ali čeljusti 

pri produkciji glasov; 

 ima več teţav pri govorjenju daljših besed ali fraz kot pri krajših; 

 ima več teţav, ko je nervozen ali zaskrbljen; 
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 njegov glas je tresoč, monoton ali z nepravilnimi poudarki zlogov ali besed. 

 

 Morebitne druge teţave 

 zakasnel jezikovni razvoj; 

 druge ekspresivne jezikovne teţave (npr. teţave z besednim redom, priklicem 

besed); 

 teţave s finomotoričnimi gibi in/ali koordinacijo; 

 pretirana ali premajhna občutljivost v predelu ust; 

 teţave pri učenju branja, črkovanja in pisanja. 

Pomembna značilnost, ki se kaţe pri starejšem otroku z otroško govorno apraksijo in se 

nanaša na govorno razumljivost, je ta, da je otrok teţko razumljiv, še posebno neznanemu 

poslušalcu (ASHA, 19972013). 

Schiberg (2006, v Bowen, 2011) navaja 3 moţne vzroke zgoraj omenjenih govorno-

jezikovnih teţav (ki so posledično tudi moţni vzroki za slabšo razumljivost govora pri 

predšolskem otroku): 

1. Otrok ima lahko primanjkljaj na področju jezikovnega procesiranja z genetsko osnovo.  

2. Otrok ima lahko prevodno izgubo sluha, ki se lahko spreminja in je povezana z 

izlivnimi vnetji srednjega ušesa (glue ear).  

3. Otrok ima primanjkljaj na področju motorične kontrole govora (genetska osnova). To 

skupino predstavljajo otroci z motoričnimi govornimi motnjami, pod katere spadajo 

tudi otroška apraksija govora in dizartrije.  

Vzroki za slabšo razumljivost govora se lahko pri istem otroku prekrivajo oz. jih je več (npr. 

otrok ima primanjkljaj na področju jezikovnega procesiranja, hkrati ima prevodno naglušnost 

ali/in teţave z motorično kontrolo govora, gibov) (Shriberg, 2006, v Bowen, 2011).  

Kent (2000) pod motnje motoričnega nadzora govora oz. pod primanjkljaje na področju 

motorične kontrole govora poleg (otroške) apraksije, uvršča tudi dizartrijo, jecljanje in 

brbotanje. »Kljub temu da jecljanje in brbotanje spadata med motnje fluentnosti, pa jih 
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pogosto opisujejo skupaj s teţavami motoričnega nadzora« (Kent, 2000, v Širca, 2012, str. 

13), ki so tudi jezikovno pogojene. 

JECLJANJE 

Jecljanje je govorno-jezikovna motnja, ki vpliva na vsa področja človekovega ţivljenja 

(telesno, socialno, emocionalno, govorno-jezikovno itd.) (Podbreţnik, 2012). Problem v 

govorno-jezikovni komunikaciji se kaţe v ponavljanju glasov, zlogov, besed, delov stavkov, v 

dodajanju fraz, besed ali delov besed (Podbreţnik, 2012). »Osebe, ki jecljajo, uporabljajo 

pogosto sinonime, s katerimi nadomestijo besede, ki jih ne morejo izgovoriti, ter razna mašila. 

Govor pri jecljanju se lahko popolnoma ustavi zaradi blokade, oziroma toničnega ali 

kloničnega krča glasilk (Podbreţnik, 2012, str. 13).« Pri toničnem krču se običajno beseda 

ustavi na začetnem glasu ali zlogu, npr. p…et, lahko pa se zaustavi tudi na sredini ali na 

koncu besede, takšna zaustavitev traja tudi minuto in več (prav tam). Nasprotno pa pri 

kloničnem krču glasilk oseba ponavlja glasove, zloge ali dele besed, npr. pe-pe-pe…pet 

(Podbreţnik, 2012). Velikokrat gre za kombinacijo tonično-kloničnega jecljanja, pojavljajo pa 

se tudi nepravilna naglaševanja, motnje v tempu in ritmu govora ter višini glasu (prav tam). 

Jecljanje se pogosto pojavi med drugim in petim letom starosti, lahko pa tudi kasneje, celo v 

odrasli dobi (Podbreţnik, 2012). V predšolski dobi ima lahko otrok eno izmed naslednjih 

oblik jecljanja: fiziološko, primarno, sekundarno ali akutno jecljanje (prav tam). Fiziološko 

jecljanje se pojavi v obdobju intenzivnega razvoja med drugim in tretjim letom in se kaţe v 

zatikanju v govoru, ponavljanju zlogov in besed, oklevanju v govoru itd. (Podbreţnik, 2012). 

Fiziološko jecljanje je naravno in odraţa stanje na celotnem miselno-fiziološkem področju ter 

običajno samo izzveni (v 7580 %), vendar le kadar okolje ustrezno reagira, kar pomeni, da 

nismo pozorni na otrokov način izreke (prav tam). Primarno jecljanje prav tako še ni pravo 

jecljanje, saj se otrok ne zaveda svojega nepravilnega načina govora in se zato govoru ne 

izogiba, hkrati pa proces komunikacije ni oteţen, čeprav takšen govor ţe pritegne pozornost 

poslušalcev in so pri njem pogosteje kot pri fiziološkem jecljanju prisotna ponavljanja glasov 

in zlogov kot besed in fraz (Podbreţnik, 2012). Pri primarnem jecljanju so krči običajno 

klonični, kar pomeni, da so ponavljanja izvedena brez večjega napora, če pa postanemo 

pozorni na takšen način govora in se otrok prične zavedati motnje, se lahko ta oblika razvije v 

pravo jecljanje (prav tam). Pravo jecljanje pa je sekundarno jecljanje, pri katerem je prisotna 

celotna mišična napetost celega telesa, posebno govornih organov, prisoten je tudi strah pred 

govorom, zavedanje govorno-jezikovne motnje, pojav tikov, obrambnih mehanizmov, 

neskladje med dihanjem, fonacijo, artikulacijo in govorno-miselnimi procesi (Podbreţnik, 
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2012). Zadnja oblika jecljanja, ki jo ima lahko otrok v predšolski dobi, je akutno jecljanje, ki 

se pojavi nenadno oziroma hitro in nastane kot »rezultat patološko povečane emocionalne 

reakcije osebe na fizično ali psihično travmo« (Podbreţnik, 2012, str. 17). Običajno akutno 

jecljanje traja le od 7 do 14 dni (Podbreţnik, 2012). 

Vzroki jecljanja še vedno niso povsem pojasnjeni, verjetno pa gre za kombinacijo genetskih 

in nevrofizioloških motenj (Hočevar Bolteţar, 2008). Pogostejše pojavljanje v moški 

populaciji in druţinska obremenjenost kaţeta na genetsko poreklo motnje (prav tam). K 

začetku in razvoju jecljanja prispeva vrsta dednih, nevroloških, psiholoških, socialnih in 

lingvističnih dejavnikov (Podbreţnik, 2012). Tako lahko k nastanku jecljanja pripomorejo 

tudi zunanji vzroki, kot na primer strah pred psom, prepiri v druţini, rojstvo brata ali sestre, 

govorni vzor staršev oz. okolja, ki je nervozno, hiti in nima dovolj časa za (po)govor ipd. 

(prav tam). 

Samo jecljanje na razumljivost govora ne vpliva v tolikšni meri, da bi bil otrok bistveno 

slabše razumljiv ali celo nerazumljiv drugim sogovornikom oz. poslušalcem, vendar pa lahko 

skupaj z drugimi teţavami, odstopanji ali motnjami na govornem ali drugih področjih 

otrokovega delovanja, (so)vpliva na slabšo razumljivost. 

BRBOTANJE 

Tudi brbotanje je govorno-jezikovna motnja, pri kateri sta motena tako ritem kot tempo 

govora (Grobler, 1985). Brbotajoč govor je izrazito hiter, misli otroka tečejo hitreje kot govor, 

druga misel dohiteva in prekine prvo, še predno jo otrok uspe izgovoriti do konca. Govorni 

aparat in kontrolni mehanizmi še dozorevajo, notranji govor pa pri brbotanju prehiteva 

motorične sposobnosti artikulacije (Hočevar, 2008). »Posledica miselne neurejenosti je, da je 

govor le delno razumljiv ali celo popolnoma nerazumljiv zaradi nepopolne izreke glasov, 

ponavljanja zlogov in besed, zavlačevanja samoglasnikov, »poţiranja« glasov, zlogov, besed« 

(Grobler, 1985, str. 196). Otrok ni kritičen do svojega načina govorjenja, navadno se govorne 

motnje ne zaveda, zato ga ta ne odvrača od neprestanega govorjenja (Grobler, 1985). Otrok je 

površen, zaletav, kar se kaţe tudi v kratkotrajni pozornosti, običajno pa ima kasneje v šolskem 

obdobju tudi teţave pri branju in pisanju (prav tam). Brbotanje naj bi bilo med 3. in 5. letom, 

tako kot jecljanje, do neke mere fiziološko in takrat običajno samo izzveni (Hočevar Bolteţar, 

2008). Omenjena motnja v nasprotju z jecljanjem bistveno bolj vpliva na razumljivost govora, 

saj je pri brbotanju spremenjena (povečana) predvsem hitrost govora, pri jecljanju pa je 

spremenjen ritem, ki nima tako velikega vpliva na samo stopnjo razumljivosti govora. 
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ZAKASNEL GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

Eden izmed moţnih vzrokov za slabšo razumljivost govora je lahko zakasnel govorno-

jezikovni razvoj (Grobler, 1985). O zakasnelem govorno-jezikovnem razvoju govorimo, 

kadar otrokov govor odstopa od govora otrokovih vrstnikov in ne ustreza njegovi starosti, 

teţave pa se kaţejo na nivoju leksike, morfologije in sintakse. Običajno vsi otroci v začetnem 

razvoju govora in jezika delajo napake v govorno-jezikovnih oz. fonoloških strukturah, 

vendar je z razvojem teh napak vse manj. Pri otroku, ki kasni na področju razvoja jezika, 

napake vztrajajo in razkorak v primerjavi z vrstniki se veča. Jezikovne teţave se lahko 

pojavljajo na področju poslušanja, razumevanja in na področju izraţanja, ko otrok preko 

govora teţko izrazi lastne misli. Teţave, povezane z jezikom, so lahko bolj ali manj izrazite. 

Otrok ima lahko jezikovne teţave: 

 kadar pri dveh letih še ne govori; 

 kadar menimo, da nas ne razume; 

 kadar je njegov govor pri treh do štirih letih še vedno teţko razumljiv za okolico, 

govori po svoje; 

 kadar še po četrtem letu spušča dele besed, zamenjuje zloge, glasove znotraj besed; 

 kadar so stavki nepopolni (manjkajo vezniki, predlogi, pomoţni glagoli …); 

 kadar je govor agramatičen; 

 kadar ima teţave s postavljanjem vprašanj; 

 kadar teţko najde izraze za pojme, se teţko izraţa z govorom; 

 kadar ima teţave s poslušanjem, si teţko zapomni … 

(Vir: Zakasnel govorni razvoj, ZGNL, 2013) 

DRUGE MOTNJE, BOLEZNI, OKVARE 

Ameriško zdruţenje American Speech-language-Hearing Association (ASHA, 19972013) 

navaja, da so teţave, povezane z govorom, jezikom in glasom, ki vplivajo tudi na razumljivost 

govora, lahko rezultat naslednjih fizičnih teţav : 

 razvojne motnje, nepravilnosti (npr. shize, avtizem, motnje v duševnem razvoju), 

 genetski sindromi (npr. Downov sindrom), 

 bolezen (ušes, nosu, ustne votline, ţrela itd.), 
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 nevrološke motnje (npr. cerebralna paraliza). 

Otroci z razcepi v orofacialnem področju (razcep neba ali razcep ustnice, čeljustnega grebena 

in neba) imajo spremenjen razvoj govora, saj zaradi anatomskih sprememb uporabljajo 

nadomesten, kompenzatoren način izreke (Vogrinčič, 2013). Pogosteje kot tipični otroci so 

zaradi potreb po kompezatorni izreki podvrţeni razvoju vozličev na glasilkah oz. hripavosti, 

pogosteje imajo tudi druge teţave z govorom, kot so artikulacijske teţave in hipernazalnost 

zaradi nepopolne velofaringealne zapore (Vogrinčič, 2013). Vogrinčičeva (2013) je 

podrobneje raziskovala artikulacijo in nosno resonanco pri otrocih s shizami in prišla do 

ugotovitev, da ima večina otrok do 7. leta teţave z artikulacijo, vendar pa se odstotek 

pridobljenih konsonantov do 7. leta giblje ţe okoli 90 %, hkrati pa se tudi hipernazalna izreka 

zmanjšuje premosorazmerno z višanjem starosti otrok. Starše otrok z razcepi je spraševala 

tudi o razumljivosti otrokovega govora. Vprašala jih je, kdo razume otrokov govor, izmed 

dveh moţnih odgovorov (»vsi« ali »le domači«), pa so vsi starši odgovorili, da otroka 

razumejo vsi (sogovorniki ali poslušalci). Glede na prisotne teţave z govorom, ki jih imajo 

otroci z razcepom v orofacialnem področju, bi pričakovali, da so otroci manj govorno 

razumljivi, vendar so sledeči rezultati v omenjeni raziskavi verjetno posledica tega, da je bil 

govor otrok koherenten ali da je sodelovalo premalo otrok, predvsem predšolskih, saj je 

raziskava zajemala 27 otrok, od tega manj kot 12 predšolskih. Vseeno pa je v omenjeni 

raziskavi mama 11-letnega otroka omenila, da sina do 2. razreda okolica ni razumela, prav 

tako pa je tudi oče 5-letnega otroka omenil, da so otrokov govor nedolgo nazaj razumeli le 

domači, kar nakazuje na to, da je omenjena populacija predšolskih otrok vendarle slabše 

govorno razumljiva. 

Pri otrocih z laţjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju se pojavi kasnejši govorno-

jezikovni razvoj, imajo teţave tako pri ekspresivnem kot receptivnem govoru, prisotna je 

slabša artikulacija, skromnejši besedni zaklad, vezan na konkretne predmete (Radoman, 2010, 

v Tomaţič, 2011). Otroci s teţjo motnjo v duševnem razvoju imajo izraziteje oteţen govor in 

jezik, pojavlja se nagonska reprodukcija glasov, komunikacija je omejena (prav tam). Osebe 

oz. otroci s teţko motnjo v duševnem razvoju pa imajo najbolj omejen oz. oškodovan govor, 

jezik, tudi neverbalno komunikacijo, saj komunicirajo na svoj način, reproducirajo določene 

glasove, velikokrat pa se lahko pojavi mutizem (Radoman, 2010, v Tomaţič, 2011). Vse 

naštete značilnosti lahko vplivajo na to, da je razumljivost govora oseb z motnjami v 

duševnem razvoju za poslušalca slaba ali nezadostna. 
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Otroci z Downovim sindromom imajo na besednem oz. govornem področju prav tako različne 

teţave, ki vplivajo tudi na razumljivost govora (Otrok z Downovim sindromom, 2005, v 

Tomaţič, 2011), kot npr. skromen besedni zaklad, teţave z iskanjem ustrezne besede, teţave 

pri učenju slovničnih pravil, uporabljajo jezik, ki je tako po tonu kot po smiselnosti 

neustrezen, pogosto tudi ne znajo oceniti, kako se v določenih okoliščinah ustrezno izraziti, 

imajo veliko artikulacijskih teţav, ki so posledica majhnih ust, hipotoničnega jezika in ustnic 

itd. Otroci z Downovim sindromom imajo v večini primerov zapoznel govorno-jezikovni 

razvoj in teţave v govoru, ki se kaţejo tako, da v večini spregovorijo šele pri dveh letih, v 

najslabšem primeru tudi pri šestih letih, zdruţevanje besed in tvorjenje stavkov se razvija 

mnogo kasneje kot pri tipičnih otrocih, tudi do enajstega leta starosti (Tomaţič, 2011).  

V raziskavi o razumljivosti govora pri Downovem sindromu in vplivu otroške govorne 

apraksije, v katero je bilo vključenih 1620 otrok starih od 1 leta do 21 let, s povprečno 

starostjo 8 let, so ugotovili sledeče (Kumin, 2006): 

1. Pri posameznih osebah z Downovim sindromom so prisotni značilni simptomi otroške 

govorne apraksije. 

2. Posamezniki z Downovim sindromom, ki imajo značilnosti otroške govorne apraksije, 

so začeli govoriti kasneje. Otroci, ki so začeli govoriti po petem letu starosti, so imeli 

niţje ocene govorne razumljivosti s strani staršev. 

3. Posamezniki z Downovim sindromom, ki imajo značilnosti otroške govorne apraksije, 

so slabše govorno razumljivi kot drugi otroci z Downovim sindromom. Pojavljanje 

simptomov otroške govorne apraksije je visoko povezano s teţavami v govoru. 

4. Rezultati kaţejo, da imajo otroci z diagnozo apraksije in diagnozo govorno motorične 

teţave več teţav z govorno razumljivostjo (niţja razumljivost). Otroci, ki imajo le 

diagnozo govorno motorične teţave oz. teţave v oralnih motoričnih sposobnostih 

(ang. »difficulties in oral motor skills«), niso imeli niţjih točk pri govorni 

razumljivosti. Otroci, ki nimajo nobene izmed teh diagnoz, so imeli višje število točk 

govorne razumljivosti. 

Pri otroku, ki je slabše govorno razumljiv, je lahko fizični vzrok govornih motenj oz. slabše 

govorne razumljivosti poškodba centralnega ţivčnega sistema, pod katero spada nezgodna 

poškodba moţganov oziroma glave (Lang, 2013). Med govorne motnje zaradi poškodbe 

moţganov, kjer je govor slabše razumljiv, uvrščamo (otroško) govorno apraksijo in dizartrijo 

(prav tam), ki sta bili podrobneje ţe opisani v tem poglavju. 
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Posledica poškodbe ţivčevja oz. moţganov je tudi cerebralna paraliza, za katero je prav tako 

značilna slabša govorna razumljivost, ki je povezana z govornimi motnjami, ki vključujejo 

motnje dihanja in sluha, ritma in tempa, fonacije ter artikulacije. Najpogostejši govorni 

motnji, ki spremljata cerebralno paralizo, sta afazija in dizartrija (Tomaţič, 2011). Če je 

ţivčevje poškodovano na nivoju korteksa, se lahko teţave z govorom pojavljajo kot govorna 

apraksija ali pa kot afazija (globalna, motorična ali senzorična; odvisno od mesta in stopnje 

okvare), če pa so oškodovani niţji centri v subkorteksu (npr. bazalni gangliji, mali moţgani) 

oz. na nivoju zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona do mišic, so teţave povezane z 

govorom kaţejo kot dizartrije (flakcidna, ataksična, diskinetična, spastična). 
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2. PROBLEM 

Ena izmed najbolj pomembnih značilnosti govora je njegova razumljivost za sogovornika 

oziroma poslušalca. V zadnjih nekaj letih se intenzivno pripravljajo, prevajajo in prirejajo 

različni pripomočki za oceno oziroma analizo otrokovega govorno-jezikovnega statusa in 

hkrati tudi govorne razumljivosti, vendar pa v Sloveniji na področju logopedske stroke še 

nimamo standardiziranih testov. Med omenjenimi pripomočki je tudi Lestvica razumljivosti 

govora v vsakdanjem ţivljenju: slovenščina (McLeod, S., Harrison, L. J. in McCormack, J., 

prevedli: D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012), s katero sem pridobila podatke o govorni 

razumljivosti predšolskih otrok na območju Ljubljane in okolice (Dobrova, Polhov Gradec) 

ter tako delno prispevala k temu, da se v prihodnje pridobi norme za otroke do 6 leta starosti, 

hkrati pa sem preučevala tudi druge dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na govorno 

razumljivost predšolskih otrok. 
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3. CILJI IN HIPOTEZE 

3.1.CILJI 

Namen diplomske naloge je oceniti razumljivost govora pri predšolskih otrocih, starih od 2,0 

do 6,0 let. 

Z raziskavo ţelimo: 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v razumljivosti govora med predšolskimi deklicami in 

dečki; 

- ugotoviti, kakšna je povezanost med starostjo otroka in razumljivostjo govora; 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v razumljivosti govora med otroki, za katere so starši 

menili, da so zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije, in otroki, 

za katere starši niso zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije; 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v razumljivosti govora med otroki, za katere starši 

menijo, da imajo teţave s sluhom ali poslušanjem, in otroki, za katere starši menijo, da 

nimajo omenjenih teţav; 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v razumljivosti govora med otroki, ki imajo določene 

govorno-jezikovne motnje ali teţave (hripavost, teţave pri izreki posameznih glasov, 

teţave na področju govorjenja, jecljanje, zatikanje, jezikovne teţave ali drugo) ali 

okvare oz. teţave povezane s sluhom (pogosta vnetja srednjega ušesa, naglušnost, 

gluhota), in otroki, ki nimajo omenjenih motenj, okvar oz. teţav; 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v govorni razumljivosti otrok glede na različne 

poslušalce; ali so otroci »bliţnjim osebam« (staršem, znancem) bolje govorno 

razumljivi kot »daljnim osebam« (neznancem); 

- ugotoviti, ali se kaţejo razlike v govorni razumljivosti med otroki, ki imajo teţave, 

motnje ali okvare na govorno-jezikovnem področju in obiskujejo logopeda, in otroki, 

ki imajo govorno-jezikovne teţave, motnje ali okvare in logopeda ne obiskujejo. 
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3.2. DELOVNE HIPOTEZE 

H1: Med deklicami in dečki enake starosti ni statistično pomembnih razlik v razumljivosti 

govora.  

H2: Otrokova starost je v statistični povezanosti z razumljivostjo otrokovega govora. 

H3: Otroci, za katere starši menijo, da so zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. 

komunikacije, so statistično pomembno slabše govorno razumljivi kot otroci, pri katerih starši 

niso zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije. 

H4: Otroci, za katere starši menijo, da imajo teţave s sluhom ali poslušanjem, so statistično 

pomembno slabše govorno razumljivi, kot otroci, za katere starši menijo, da nimajo 

omenjenih teţav. 

H5: Otroci, ki imajo določene govorno-jezikovne motnje, teţave (hripavost, teţave pri izreki 

posameznih glasov, teţave na področju govorjenja, jecljanje, zatikanje, jezikovne teţave ali 

drugo) ali okvare oz. teţave, povezane s sluhom (pogosta vnetja srednjega ušesa, naglušnost, 

gluhota), so statistično pomembno slabše govorno razumljivi kot otroci, ki nimajo omenjenih 

motenj, okvar oz. teţav. 

H6: Otroci so statistično pomembno bolj razumljivi »bliţnjim kot daljnim osebam«. 

H7: Otroci, ki imajo teţave, motnje ali okvare na govorno-jezikovnem ali slušnem področju in 

obiskujejo logopeda, so statistično pomembno bolj govorno razumljivi kot otroci, ki imajo 

govorno-jezikovne oz. slušne teţave, motnje ali okvare, ter logopeda ne obiskujejo. 
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4. RAZISKOVALNA METODA 

4.1. VZOREC 

Vzorec predstavlja 223 predšolskih otrok, ki so stari od 2,0 do 6,0 let, od tega je 90 deklic, kar 

predstavlja 40,4 % vseh otrok, in 133 dečkov, kar predstavlja 59,6 % vseh otrok (slika 1). 

Podatki so bili pridobljeni za skupine otrok iz vrtca Polhov Gradec, Dobrova in zdravstvene 

enote ter vrtca Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. V vzorcu je okoli 10 % več dečkov, 

kar povezujemo s podatkom, da vzorec ni bil vzet naključno iz celotne populacije otrok, 

ampak je bilo veliko podatkov pridobljenih prek logopedinj v Zavodu za gluhe in naglušne 

Ljubljana. Na splošno velja, da je v populaciji otrok z govorno-jezikovnimi motnjami oz. 

teţavami več dečkov kot deklic, v raziskavi pa je bil velik del vzorca pridobljen s strani 

logopedinj, ki obravnavajo omenjeno populacijo otrok. To pojasnjuje, zakaj je deleţ dečkov 

toliko višji. 

 

Slika 1: Vzorec otrok glede na spol  

Celoten vzorec predšolskih otrok je vključeval 153 ali 68,6 % otrok, ki imajo teţave na 

področju govora, jezika in/ali sluha, od tega je 106 dečkov (69,3 %) in 47 deklic (30,7 %). 

Otrok, ki nimajo teţav z govorom, jezikom in/ali sluhom, je 70 ali 31,4 %, od tega 43 deklic 

(61,4 %) in 27 dečkov (38,6 %). Da je deleţ otrok, ki imajo teţave, toliko višji, pripisujemo 

dejstvu, da so v to skupino vključeni vsi otroci, pri katerih so starši navedli katerokoli teţavo, 

povezano z govorom, jezikom in/ali s sluhom, tudi če so bile te teţave manjše (npr. 

nepravilna izreka določenega glasu), torej tako otroci, ki obiskujejo logopeda, kot otroci, ki 

logopeda ne obiskujejo in imajo teţave, hkrati pa je večji deleţ otrok s teţavami povezan s 

podatkom, da je v celotnem vzorcu vključenih več dečkov. Manjši deleţ dečkov v skupini 

59,6% 

40,4% 

Dečki

Deklice
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otrok brez teţav in večji deleţ dečkov v skupini s teţavami lahko ponovno poveţemo z 

dejstvom, da skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v večji meri predstavljajo dečki 

oz. moška populacija. 

Glede na obiskovanje logopeda je celoten vzorec zastopan v podobnem deleţu, saj logopeda 

obiskuje 112 ali 50,2 % otrok, drugi otroci pa logopeda ne obiskujejo, teh otrok je bilo 111 ali 

49,8 %. Da je deleţ otrok, ki obiskujejo logopeda, tako velik, povezujemo s podatkom, da je 

bilo 150 lestvic izmed 440 razdeljenih med logopedinje na Zavodu za gluhe in naglušne v 

Ljubljani, ki so vprašalnike razdelile naprej med starše. Če bi lestvice razdelili le med 

predšolske otroke v vrtec, bi bil odstotek otrok, ki obiskujejo logopeda, izrazito niţji. 

4.2. SPREMENLJIVKE 

 Neodvisne spremenljivke:  

 Spol: Spol je opisna dihotomna spremenljivka (ţenski, moški). 

 Starost: Starost otrok variira od dveh do šestih let. 

 Obiskovanje logopeda: Je dihotomna spremenljivka (da, ne). 

 Zaskrbljenost staršev glede govora, jezika oz. komunikacije otroka: Je opisna 

spremenljivka (da, delno, ne). 

 Prisotnost govorno-jezikovnih ali slušnih teţav, okvar ali motenj: Je opisna 

spremenljivka (da, delno, ne, ne vem) (hripavost, teţave pri izreki posameznih 

glasov, teţave na področju govorjenja, jecljanje, zatikanje, jezikovne teţave, 

pogosta vnetja srednjega ušesa, naglušnost, gluhota ali drugo). 

 

 Odvisne spremenljivke: 

 Razumljivost govora ali stopnja razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju 

glede na različne poslušalce. Sedem postavk od 1 do 5 (1  nikoli, 2  redko, 3 

 včasih, 4  pogosto, 5  vedno): 

1. Ali vi razumete govor svojega otroka? 

2. Ali oţji člani razumejo govor vašega otroka? 

3. Ali člani razširjene druţine razumejo govor vašega otroka? 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 

6. Ali otrokovi vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 
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7. Ali druge otroku neznane osebe razumejo govor vašega otroka? 

4.3. VREDNOTENJE ODVISNIH SPREMENLJIVK 

Dodatna 3 vprašanja se nanašajo na neodvisne (opisne, nominalne) spremenljivke 

(obiskovanje logopeda, zaskrbljenost staršev glede govora, jezika oz. komunikacije otroka, 

prisotnost govorno-jezikovnih ali slušnih teţav, okvar ali motenj). Predstavljajo 3 področja, ki 

se nanašajo na in lahko vplivajo na stopnjo razumevanja govora. Vsako izmed treh področij 

bo na podlagi surovih podatkov predstavljeno v tabelah ali grafih (frekvenca ali pogostost 

neke spremenljivke oz. strukturni deleţ na podlagi celotnega vzorca). Vsako podskupino 

otrok (glede na določeno neodvisno spremenljivko) se bo primerjalo glede na skupni seštevek 

točk, doseţenih pri razumljivosti govora (npr. otroci, ki obiskujejo logopeda, z otroki, ki ga 

ne, otroci, katerih starši so zaskrbljeni, z otroki, katerih starši niso zaskrbljeni glede 

otrokovega govora itd.). Odgovori bodo zaradi laţjega pregleda oz. obdelovanja podatkov 

točkovani/vrednoteni sledeče: pri obiskovanju logopeda bo odgovor »ne« točkovan z 0, 

odgovor »da« pa z 1, zaskrbljenost staršev bo točkovana z 0  ne, 1  delno, 2  da, teţave na 

področju govora, jezika komunikacije pa z 0  ne, 1  delno, 2  da, 3  ne vem. 

4.4. INŠTRUMENTARIJ 

V raziskavi je uporabljena Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju: slovenščina 

(McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J., prevedli: D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012). 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju: slovenščina je pripomoček za 

subjektivno oceno razumljivosti otrokovega govora. Namenjena je šolskim in predšolskim 

otrokom, ki imajo teţave na področju govora. Lestvico običajno izpolnjujejo starši oz. 

skrbniki otrok. Razvita je bila kot dopolnilo drugim metodam zdravljenja oz. terapijam. 

Lestvica je sestavljena iz sedmih vprašanj na petstopenjski lestvici, vprašanja pa se nanašajo 

na stopnjo razumljivosti otrokovega govora (McLeod, Harrison in McCormack, 2012).  

Lestvici sem dodala še vprašanja, s katerimi sem pridobila potrebne podatke o neodvisnih 

spremenljivkah (obiskovanje logopeda, zaskrbljenost staršev in prisotnost teţav z govorom, 

jezikom ali sluhom), ki lahko vplivajo oz. so povezane s stopnjo razumljivosti otrokovega 

govora: 

1. Ali vaš otrok obiskuje logopeda?  

NE  DA 
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2. Ali ste zaskrbljeni glede govora, jezika ali komunikacije vašega otroka?  

NE  DELNO  DA  

 

3. Ali ima otrok katero izmed teţav, povezanih z govorom, jezikom ali sluhom? 

NE – DELNO  DA  NE VEM 

Katere so te teţave (ustrezno obkroţite ali navedite)? 

 Hripavost. 

 Teţave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ itd.). 

 Teţave na področju govorjenja 

(npr. krajšanje besed, zamenjave zlogov, izpuščanje zlogov, 

teţave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /l/ in /k/ in /g/)). 

 Jecljanje, zatikanje. 

 Jezikovne teţave (v jeziku, ki ga govori druţina) 

(npr. teţave z razumevanjem ali/in izraţanjem, manjše 

besedišče, veliko slovničnih napak). 

 Pogosta vnetja srednjega ušesa. 

 Naglušnost, gluhota. 

 Drugo:____________________. 

 

Opišite teţave: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

O raziskavi in načinu pridobivanja podatkov sem najprej obvestila ravnatelje oz. vodje vrtcev. 

Sprva sem pridobila njihovo soglasje za raziskavo, in sicer ustno ali pisno preko prošnje za 

dovoljenje za pridobivanje podatkov o otrocih s strani staršev v njihovem vrtcu. Lestvice oz. 

vprašalniki so bili razdeljeni med vzgojitelje, oni pa so jih naprej razdelili med starše. Pred 
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vsakim vprašalnikom smo tudi starše prosili za soglasje in pri vprašalniku dodali manjši listič, 

na katerem so izrazili strinjanje za pridobivanje in uporabo podatkov za namen raziskave o 

njihovem otroku. V začetku decembra 2013 so bili vprašalniki razdeljeni med starše. 440 

vprašalnikov je bilo razdeljenih sledeče: 

 100 vprašalnikov je bilo v dogovoru z ravnateljem OŠ Polhov Gradec in vodjo vrtca 

razdeljenih v Vrtec pri osnovni šoli Polhov Gradec. 

 160 vprašalnikov je bilo v dogovoru z vodjo vrtca in z njeno pomočjo razdeljenih v 

Vrtcu Dobrova (in v njihovi enoti Brezje ter v oddeleku v OŠ Dobrova). 

 30 vprašalnikov je bilo v dogovoru z ravnateljico osnovne šole in vrtca ter z njeno 

pomočjo razdeljenih vzgojiteljicam v Vrtcu pri Zavodu za gluhe in naglušne 

Ljubljana. 

 150 vprašalnikov ni bilo razdeljenih v vrtec, ampak so bili v dogovoru z vodjo 

logopedske zdravstvene enote v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in z njeno 

pomočjo razdeljeni med 10 do 15 logopedinj v Zavodu za gluhe in naglušne v 

Ljubljani. 

Vprašalnike so dali med otroke, ki so decembra 2013 dopolili 2 leti, in vse do starosti otrok, 

ki so decembra 2013 dopolnili 6 let. Izpolnjeni vprašalniki so bili vrnjeni v roku enega 

meseca in pol. Zbirali so se do sredine januarja 2014. Skupaj smo dobili malo več kot 

polovico vprašalnikov (50,7 %), in sicer 223 izpolnjenih vprašalnikov, ki so bili ustrezni za 

nadaljnjo obdelavo podatkov. Ostali vprašalniki niso bili vrnjeni ali pa so bili nepopolno 

izpolnjeni, teh je bilo 217. 

4.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pri statistični obdelavi podatkov sta bila uporabljena programa Microsoft Office Excel in IBM 

SPSS verzija 19. Podatke sem prikazala tabelarično, grafično in besedno (opisno). 

Opisna statistika vključuje: 

– frekvence (f) in strukturne odstotke (f%), 

– aritmetično sredino ali povprečje (M), 

– modus, 

– mediano, 

– asimetrijo, 

– sploščenost, 
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– standardni odklon (SO) ali standardno deviacijo (SD). 

Sklepna statistika vključuje: 

– Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve, 

– Cronbach alfa koeficient (preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta), 

– Mann-Whitney U-test (preverjanje razlik med dvema neodvisnama skupinama, katera 

porazdelitev lahko odstopa od normalne), 

– Spearmanov koeficient korelacije (preverjanje povazanosti med dvama 

spremenljivkama, ki nista normalno porazdeljeni), 

–  Friedmanov test (neparametričen substitut analizi variance (ANOVA) za parne 

vzorce). 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati raziskave so prikazani v obliki tabel in grafov (slik), ki so bili narejeni na osnovi 

podatkov, pridobljenih s pomočjo ICS-lestvice oz. vprašalnika govorne razumljivosti in treh 

dodatnih vprašanj. Pridobljeni rezultati so interpretirani tudi opisno. Najprej je predstavljen 

celoten vzorec po neodvisnih spremenljivkah, nato podrobneje glede na odvisno 

spremenljivko razumljivost govora, predstavljena je razumljivost govora glede na različne 

neodvisne spremenljivke, na koncu pa smo preverili hipoteze. 

5.1. SPLOŠNI PRIKAZ PODATKOV CELOTNEGA VZORCA PO NEODVISNIH 

SPREMENLJIVKAH 

a) Spol 

Vzorec predstavlja 223 predšolskih otrok, ki so stari od 2,0 do 6,0 let, od tega je 90 deklic, kar 

predstavlja 40,4 % vseh otrok in 133 dečkov, kar predstavlja 59,6 % vseh otrok (tabela 3). 

Tabela 3: Celoten vzorec glede na spol 

Spol f f% 

Moški 133 59,6 

Ţenski 90 40,4 

Skupaj 223 100 

 

b) Starost 

Celoten vzorec predšolskih otrok je bil na podlagi starosti, izraţene v mesecih, razdeljen v 

osem skupin, vsaka starostna skupina pa je bila zastopana v deleţih, ki so prikazani v tabeli 4.  

Tabela 4: Frekvence in frekvenčni odstotki otrok v posamezni starostni skupini 

Skupina 

 

Starost 

(meseci) 

Vsi 

otroci 

(%) 

Deklice 

(f) 

Deklice 

(f%) 

Dečki 

(f) 

Dečki 

(f%) 

1 2430 9,9 6 27,3 16 72,7 

2 3136 4,5 3 30,0 7 70,0 

3 3742 9,9 7 31,8 15 68,2 

4 4348 8,5 9 47,4 10 52,6 

5 4954 16,1 18 50,0 18 50,0 

6 5560 15,7 19 54,3 16 45,7 

7 6166 17,5 16 41,0 23 59,0 

8 6772 17,9 12 30,0 28 70,0 
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Kot je razvidno iz tabele 4, je bil največji deleţ otrok zastopan v najvišji starosti 6772 

mesecev (5,5 do 6 let), nato pa pri starosti 6166 mesecev (5 do 5,5 let). Otroci, stari od 5 do 

6 let, so tako predstavljali skupaj 35,4 %, kar je dobra tretjina vseh otrok. Najmanj je bilo 

otrok, ki so stari 3136 mesecev (2,5 do 3 leta), in sicer le 10 otrok od 223, kar predstavlja 

4,5 % vseh otrok. Otroci, stari 2430 in 3742 mesecev pa so zastopani v enakem deleţu, in 

sicer v slabih 10 odstodkih. Glede na zastopanost dečkov in deklic lahko vidimo, da v vseh 

starostnih skupinah prevladujejo dečki, le v starosti 5560 mesecev (4,55 let), je deleţ deklic 

višji, in sicer 54,3 %. Zanimiv je še podatek, da so v starosti 4954 mesecev (4,04,5 let) 

otroci zastopani v popolnoma enakem deleţu (18 deklic in 18 dečkov). 

Vzrok raznoliki zastopanosti otrok glede na starost in spol je treba pripisati dejstvu, da so bili 

podatki o otrocih pridobljeni v vrtcih, kjer so otroci v niţjih starostnih skupinah zastopani v 

manjšem številu, hkrati pa so bili podatki o otrocih pridobljeni tudi v logopedskih 

ambulantah, kjer je prav tako v obravnave vključeno izrazito manj mlajših otrok kot starejših, 

ti otroci pa so v večji meri dečki. Vsi omenjeni vzroki pojasnujejo, zakaj je toliko manj deklic 

kot dečkov in zakaj je toliko manj otrok, starih od 2 so 3 let, hkrati pa je veliko več otrok, ki 

so stari od 4 do 6 oziroma predvsem 5 do 6 let. 

c) Zaskrbljenost staršev 

Starši so na vprašanje, ali so zaskrbljeni z govorom, jezikom oz. komunikacijo svojega otroka, 

odgovorili sledeče: 13 staršev (5,8 %) je navedlo, da so zaskrbljeni glede govora, jezika oz. 

komunikacije svojega otroka, 64 staršev (28,7 %) je deloma zaskrbljenih, 146 staršev 

(65,5 %) pa glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije ni zaskrbljenih in to ne glede 

na to, ali ima otrok teţave (5). 

Tabela 5: Frekvence in frekvenčni odstotki zaskrbljenosti staršev 

Zaskrbljenost 

staršev f f% 

Da. 13 5,8 

Delno. 64 28,7 

Ne. 146 65,5 

Skupaj 223 100 
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d) Obiskovanje logopeda 

Na podlagi odgovora staršev o obiskovanju logopeda je celoten vzorec zastopan v podobnem 

deleţu, saj logopeda obiskuje 113 ali 50,7 % otrok, ostali otroci pa logopeda ne obiskujejo; 

teh otrok je bilo 110 ali 49,3 % (tabela 6). 

Tabela 6: Frekvence in frekvenčni odstotki celotnega vzorca glede na obiskovanje logopeda 

Obiskovanje 

logopeda f f% 

Da. 113 50,7 

Ne. 110 49,3 

Skupaj 223 100 

 

e) Prisotnost teţav na področju govora, jezika ali sluha 

Starše smo vprašali, ali ima njihov otrok teţave na področju govora, jezika ali sluha. Izbrali so 

lahko med sledečimi odgovori: ne, delno, da in ne vem. Na podlagi odgovorov (tabela 7), je 

največ otrok, ki imajo delne teţave, nato jim sledijo otroci brez teţav, v skoraj enakem deleţu 

so otroci s teţavami, najmanj staršev pa je odgovorilo, da ne vedo, ali ima njihov otrok 

teţave.  

Tabela 7: Frekvence in frekvenčni odstotki odgovorov o prisotnosti teţav pri otroku 

Prisotnost 

teţav 

Deklice Dečki Skupaj 

f f% f f% f f% 

Ne. 43 47,8 27 20,3 70 31,4 

Deloma. 25 27,8 51 38,3 76 34,1 

Da. 19 21,1 50 37,6 69 30,9 

Ne vem. 3 3,3 5 3,8 8 3,6 

Skupaj 90 100 133 100 223 100 

 

Starši, ki so na vprašanje o prisotnosti teţav pri svojem otroku odgovorili z »ne vem«, so vsi v 

dodatnem vprašanju, ki je bolj podrobno spraševalo o teţavah otroka, navedli, da otrok teţave 

ima, zato smo to skupino otrok v nadaljevanju tudi obravnavali kot otroke s teţavami na 

področju govora, jezika in/ali sluha. 

Otroke lahko glede na teţave zdruţimo v dve večji podskupini: skupino otrok, ki ima teţave 

(to so otroci, katerih starši so na vprašanje o prisotnosti teţav pri otroku odgovorili z da, 

deloma ali ne vem), in otroke brez teţav na področju govora, jezika in/ali sluha (to so otroci, 
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katerih starši so navedli, da otrok nima teţav oz. podrobneje niso navedli nobenih teţav). 

Celoten vzorec predšolskih otrok je tako vključeval 153 ali 68,6 % otrok, ki imajo teţave na 

področju govora, jezika in/ali sluha, od tega je 106 dečkov (69,3 %) in 47 deklic (30,7 %). 

Otrok, ki nimajo teţav z govorom, jezikom in/ali sluhom, je 70 ali 31,4 %, od tega 43 deklic 

(61,4 %) in 27 dečkov (38,6 %) (tabela 8). 

Tabela 8: Frekvence in frekvenčni odstotki otrok glede na spol in prisotnost teţav z govorom, jezikom 

in/ali sluhom 

Prisotnost 

teţav 

Deklice Dečki Skupaj 

f f% f f% f f% 

Ne. 43 47,8 27 20,3 70 31,4 

Da. 47 52,2 106 79,7 153 68,6 

Skupaj 90 100 133 100 223 100 

 

Tabela 9: Frekvence in frekvenčni odstotki različnih vrst teţav z govorom, jezikom in/ali sluhom 

TEŢAVE NA PODROČJU 

GOVORA, JEZIKA IN/ALI SLUHA f f% 

Teţave pri izreki posameznih glasov. 118 47,8 

Teţave na področju govorjenja. 57 23,1 

Jezikovne teţave. 19 7,7 

Jecljanje, zatikanje. 18 7,3 

Naglušnost, gluhota. 18 7,3 

Pogosta vnetja srednjega ušesa. 9 3,6 

Drugo. 7 2,8 

Hripavost. 1 0,4 

Skupaj 247 100 

 

68,6 % vseh otrok ima teţave na področju govora, jezika in/ali komunikacije. Izmed vseh 

teţav pri govoru, jeziku in/ali sluhu imajo otroci v največjem deleţu (47,8 %) teţave pri 

posamezni izreki glasov, kamor spadajo artikulacijske teţave ali motnje (npr. glasu l ali r ali 

sičnikov ali šumnikov itd), v 23,1 % so imeli otroci teţave na področju govorjenja, kot na 

primer izpuščanje in zamenjava glasov, zlogov ali besed, teţave pri izreki večih glasov itd., 

sledijo jezikovne teţave, ki se kaţejo v teţavah z razumevanjem ali/in izraţanjem, v manjšem 

besedišču, otrok ima veliko slovničnih napak itd. (7,7 %), v enakem deleţu (7,3 %) so imeli 

otroci naglušnost ali gluhoto in motnje fluentnosti/jecljanje ali zatikanje, pogosta vnetja 

srednjega ušesa pa je imelo 9 otrok oz. 3,6 % otrok (tabela 9 in slika 2). Otroci z drugimi 

teţavami so predstavljali najmanjši deleţ, in sicer 2,8 % vseh otrok; 7 staršev je navedlo tudi 
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druge teţave: avtizem (enkrat), shizo (enkrat), mikrotonijo levega ušesa (enkrat), zapletanje v 

govoru, ker otrok ţeli preveč povedati (enkrat), vedenjske teţave (enkrat) in povečano 

ţrelnico (dvakrat). 

 

Slika 2: Deleţi (frekvenčni odstotki) vseh teţav z govorom, jezikom in/ali sluhom 

 

5.2. PRIKAZ ODVISNE SPREMENLJIVKE: RAZUMLJIVOST GOVORA 

Razumljivost govora smo merili z »Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju: 

slovenščina«. Merski instrument je sestavljen iz sedmih trditev: 

1. Ali vi razumete govor svojega otroka? 

2. Ali oţji člani vaše druţine razumejo govor vašega otroka? 

3. Ali člani razširjene druţine razumejo govor vašega otroka? 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 

6. Ali otrokovi vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 

7. Ali druge otroku neznane osebe razumejo govor vašega otroka? 

Starši so odgovarjali na vprašanja, v kolikšni meri je njihov otrok govorno razumljiv 

različnim komunikacijskim partnerjem. Izbirali so lahko med odgovori vedno  5, pogosto  

4, včasih  3, redko  2 in nikoli  1. 
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Pri vseh trditvah višja ocena pomeni večjo razumljivost otrokovega govora, zato smo 

izračunali kompozitno spremenljivko »razumljivost govora« kot seštevek vseh sedmih trditev. 

Najniţja mogoča vrednost nove spremenljivke je 7, če bi starš odgovoril »nikoli« na vseh 

sedem trditev, najvišja mogoča vrednost pa je 35, kar pomeni, da je starš odgovoril »Vedno« 

na vseh 7 trditev. Višja vrednost nove spremenljivke pomeni večjo razumljivost, niţja pa 

niţjo razumljivost otrokovega govora v vsakdanjem ţivljenju. Povprečna vrednost nove 

spremenljivke je 29,59 s standardnim odklonom 4,561, mediana pa je 30 (mediana razdeli 

vzorec po velikosti na dva enaka dela). Modus (vrednost, ki se najpogosteje pojavi) je 35, kar 

je tudi najvišja vrednost spremenljivke, najniţja vrednost spremenljivke pa je 15 (tabela 10). 

Tabela 10: Opisne statistike nove spremenljivke »razumljivost govora« 

N Veljavni 223 

Manjkajoči 0 

Povprečna vrednost 29,59 

Mediana 30,00 

Modus 35,00 

St. odklon 4,561 

Asimetrija -,573 

Sploščenost -,095 

Minimum 15,00 

Maksimum 35,00 

 

Rezultati na vzorcu 223 predšolskih otrok so pokazali, da so otroci bolj razumljivi »bliţnjim 

kot daljnim osebam«, in sicer najbolj govorno razumljivi so staršem, nato oţjim druţinskim 

članom, sledijo jim otrokovi vzgojitelji, nato otrokovi prijatelji, širši druţinski člani, znanci, 

pričakovano pa so otroci najmanj govorno razumljivi neznancem, kar je razvidno tudi iz 

spodnjih podatkov (slika 3).  
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Slika 3: Stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje 

Otroci so svojim staršem večinoma vedno (61,9 %, 138 otrok) ali pogosto (35,8 %, 80 otrok) 

govorno razumljivi, le 5 staršev je navedlo, da otrokov govor razumejo včasih (tabela 11). 

Otrokov govor je vedno ali pogosto razumljiv tudi oţjim druţinskim članom. Oţji druţinski 

člani so komunikacijski partnerji, ki otroka najbolje govorno razumejo, takoj za starši, sledijo 

pa jim otrokovi vzgojitelji. Starši navajajo, da je govor njihovega otroka večinoma vedno ali 

pogosto razumljiv vzgojiteljem otroka, le en starš je navedel, da vzgojitelji otrokov govor 

redko razumejo, 16 pa jih navaja, da je otrokov govor vzgojiteljem razumljiv včasih. Otroci so 

svojim prijateljem dobro govorno razumljivi, in sicer največkrat pogosto (43 %), nato vedno 

(39,9 %), včasih so otroci razumljivi svojim prijateljem v 14,3 %, 5 staršev navaja, da je otrok 

prijateljem razumljiv redko, 1 pa je navedel, da nikoli. 

Tabela 11: Frekvence in strukturni odstotki za postavke ICS  

Odgovori 5 4 3 2 1 

Komunikacijski 

partnerji f f% f f% f f% f f% f f% 

Starši 138 61,9 80 35,9 5 2,2 0 0,0 0 0,0 

Oţji člani druţine 109 48,9 99 44,4 15 6,7 0 0,0 0 0,0 

Člani razširjene druţine 76 34,1 106 47,5 36 16,1 5 2,2 0 0,0 

Otrokovi prijatelji 89 39,9 96 43,0 32 14,3 5 2,2 1 0,4 

Drugi znanci 68 30,5 93 41,7 54 24,2 7 3,1 1 0,4 

Otrokovi vzgojitelji 98 43,9 108 48,4 16 7,2 1 0,4 0 0,0 

Drugi neznanci 68 30,5 81 36,3 59 26,5 13 5,8 2 0,9 
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Štirje otroci so bili popolnoma nerazumljivi (nikoli razumljivi) naslednjim komunikacijskim 

partnerjem: svojim prijateljem, drugim znancem in neznancem (tabela 11). Otroci so najmanj 

govorno razumljivi neznancem, in sicer največkrat so pogosto (36,3 %) govorno razumljivi, v 

30,5 % so neznacem otroci razumljivi vedno, v 26,5 % pa so otroci neznanim osebam 

razumljivi včasih. Po teh podatki lahko vidimo, da starši svoje otroke vedno razumejo dvakrat 

bolj pogosto (v 61,5 %) kot neznane osebe (30,5 %) (tabela 11). 

Na podlagi podatkov iz spodnje tabele 12 lahko vidimo, da aritmetična sredina povprečnih 

točk govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske partnerje prav tako pokaţe, da 

so starši tisti komunikacijski partnerji, katerim so otroci najbolj govorno razumljivi, in sicer 

pogosto oz. vedno (M = 4,6), hkrati pa so starši tisti sogovorniki oz. poslušalci, ki otrokov 

govor najbolj podobno razumejo oz. so svojim staršem najmanj raznoliko razumljivi, saj je 

standardni odklon od povprečja najmanjši (SD = 0,54). Aritmetična sredina stopnje govorne 

razumljivosti se glede na »oddaljenost« komunikacijskega partnerja zniţuje vse do vrednosti 

3,9, ki nakazuje, da so otroci najpogosteje govorno razumljivi neznancem le včasih oz. 

pogosto. Standardni odklon pri neznancih je največji (0,94), to pa nakazuje, da so otroci 

neznancem najbolj različno govorno razumljivi (od nikoli pa vse do vedno). Stopnja oz. ocena 

govorne razumljivosti otrok je pri starših in oţjih članih druţine najmanj raznolika oz. najbolj 

podobna, saj se giblje od 3 do 5 ali od včasih do vedno, najbolj pa se razlikuje pri otrokovih 

prijateljih, drugih znancih in pri (ţe omenjenih) neznancih, saj je stopnja govorne 

razumljivosti ocenjena vse od najniţje do najvišje pogostosti, torej od 1 do 5 oz. od nikoli do 

vedno. Pri članih razširjene druţine in otrokovih vzgojiteljih so odgovori zastopani od 2 do 5, 

kar pomeni, da so otroci omenjenim komunikacijskim partnerjem oz. poslušalcem govorno 

razumljivi od redko do vedno. 

Tabela 12: Aritmetična sredina govorne razumljivosti (povprečje točk) in standardni odklon (SD) ter 

najvišja (max) in najniţja (min) stopnja ocenjene govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske  

Komunikacijski 

partnerji M SD max min 

Starši 4,60 0,54 5 3 

Oţji člani 4,42 0,62 5 3 

Člani razširjene druţine 4,13 0,76 5 2 

Otrokovi prijatelji 4,20 0,80 5 1 

Drugi znanci 3,99 0,85 5 1 

Otrokovi vzgojitelji 4,36 0,63 5 2 

Drugi neznanci 3,90 0,94 5 1 
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Iz histograma je razvidno, da zelo izstopa število otrok z vrednostjo kompozitne 

spremenljivke 35 (slika 4). Zaradi tega je porazdelitev asimetrična v levo, torej ni mogoče 

govoriti o normalni porazdelitvi, kar dokazuje tudi Shapiro-Wilkov test normalnosti 

porazdelitve (Shapiro Wilk = 0,922, p < 0,001) (tabela 13). Ker število otrok z vrednostjo 

nove spremenljivke 35 tako močno odstopa od vseh ostalih, bi bila normalizacija neuspešna, 

zato bom za kasnejše preverjanje hipotez uporabila neparametrične metode, ki normalnosti 

porazdelitve ne predvidevajo. 

 

Slika 4: Histogram kompozitne spremenljivke »razumljivost govora« 

 

Tabela 13: Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve spremenljivke »razumljivost govora« 

 Shapiro-Wilk 

Statistika prostostne stopnje P 

Razumljivost govora ,922 223 ,000 

 

Za preverjanje zanesljivosti »Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju: 

slovenščina«, smo izračunali Cronbach alfa koeficient notranje konsistence. Ta je pokazal 

vrednost 0,949, torej lahko sklepamo, da je merski instrument zanesljiv. Zanesljivost 

merskega instrumenta je visoka in podobna kot v raziskavi, v kateri sta D. Kogovšek in M. 

Ozbič omenjeno Lestvico razumljivosti govorna v vsakdanjem ţivljenju prevedli, zagotovili 

konstruktno, kriterijsko in vsebinsko veljavnost in zanesljivost ter pridobili osnovne pilotske 
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podatke za vzorec 104 otrok, starih od 1,5 do 7 let (2013). Cronbach alfa koeficient notranje 

konsistence je v omenjeni raziskavi znašal 0,926. 

5.3. PRIKAZ PODATKOV RAZUMLJIVOSTI GOVORA GLEDE NA RAZLIČNE 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

5.3.1. Razumljivost govora med vsemi otroki glede na spol in starost otrok 

Tabela 14 prikazuje stopnjo razumljivosti otrok, pri kateri smo vzeli povprečje vseh zbranih 

točk na ICS-lestvici glede na spol in starost vseh otrok. Podatki nam kaţejo, da je stopnja 

govorne razumljivosti vseh deklic boljša v primerjavi s stopnjo razumljivosti vseh dečkov, 

hkrati pa lahko opazimo, da se stopnja govorne razumljivosti z leti oz. meseci otroka ves čas 

ne povečuje. 

Tabela 14: Primarjava povprečja celotnih točk na ICS-lestvici, glede na spol in različno starost otrok 

Starost 

(meseci) 

Razumljivost 

dečki 

Razumljivost 

deklice 

2430 24,4 25,7 

3136 27,0 28,3 

3742 29,2 29,1 

4348 31,5 28,8 

4954 26,8 32,6 

5560 29,2 31,8 

6166 29,0 32,1 

6772 30,6 32,2 

 

Na podlagi podatkov s tabele 14 ne smemo sklepati, da so deklice na splošno bolje govorno 

razumljive kot dečki ter da se stopnja govorne razumljivosti z leti ne povečuje, saj podatki 

predstavljajo celoten vzorec otrok, tako tistih s teţavami, kot tistih brez teţav. 

Da bi dobili boljši vpogled v to, ali se stopnja razumljivosti z leti res povečuje ter ali je 

stopnja razumljivosti med deklicami in dečki pri enaki starosti podobna oz. različna, moramo 

otroke ločiti glede na prisotnost ali odsotnost določenih teţav v zvezi z govorom, jezikom 

in/ali sluhom. 

5.3.2. Razumljivost govora med vsemi otroki glede na prisotnost ali odsotnost teţav 

na področju govora, jezika in/ali sluha  

Vzorec 223 otrok je bil sprva razdeljen v dve podskupini glede na prisotnost teţav. Prva 

podskupina so otroci brez teţav na področju govora, jezika in/ali sluha-tipični otroci, druga 
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skupina pa so bili otroci s teţavami na področju govora, jezika in/ali sluha. Rezultati so 

pokazali, da so otroci s teţavami na področju govora, jezika in/ali sluha slabše govorno 

razumljivi kot otroci brez omenjenih teţav, kar prikazuje spodnji graf (slika 5). Otroci brez 

teţav so v povprečju od 35 vseh moţnih točk zbrali 32,3 točk na ICS-lestvici, otroci s 

teţavami pa 28,4 točk.  

 

 

Slika 5: Primerjava govorne razumljivosti med vsemi otroki s teţavami na področju govora, jezika in/ali 

sluha ter otroki brez teţav 

 

5.3.3. Razumljivost govora med vsemi otroki glede na spol in prisotnost teţav v 

zvezi z govorom, jezikom in/ali sluhom  

Skupini otrok s teţavami in brez teţav sta bili razdeljeni še glede na spol. Tako sem ugotovila, 

da so v povprečju deklice ne glede na starost znotraj posamezne skupine, vendar glede na 

prisotnost teţav, rahlo bolj govorno razumljive od dečkov, saj je njihovo povprečje točk na 

ICS-lestvici v primerjavi z dečki za 0,2 točke višje; deklice brez teţav imajo povprečje točk 

4,7, dečki brez teţav pa 4,5, deklice s teţavami imajo povprečje točk 4,2, dečki s teţavami pa 

4,0 točke (tabela 15). S tem sem na vzorcu, ki je bil vključen v raziskavo, ugotovila, da so vse 

deklice brez teţav rahlo bolj govorno razumljive kot vsi dečki brez teţav, prav tako pa so tudi 

vse deklice s teţavam rahlo bolj govorno razumljive kot dečki s teţavami. Vendar pa so te 

razlike minimalne, hkrati pa tu še ni upoštevana govorna razumljivost enako starih otrok, saj 

so bili tu primerjani vsi otroci od 2. do 6. leta starosti. Podobno kot na sliki 5 lahko tudi v 

tabeli 15 vidimo, da so na splošno otroci brez teţav, tako deklice kot dečki, bolj govorno 
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razumljivi, kot otroci s teţavami, in sicer se povprečje točk na ICS-lestvici za posamezni spol 

razlikuje za 0,5 točke. Vsi otroci pa imajo povprečje točk na lestvici govorne razumljivosti 

enako 4 ali več, kar pomeni, da so na splošno v povprečju vsi otroci ne glede na teţave 

pogosto razumljivi, pri deklicah brez teţav, pa se to povprečje najbolj pribliţuje maksimalni 

vrednosti 5, kar pomeni vedno.  

Tabela 15: Frekvence in strukturni odstotki otrok, povprečje za postavke ICS-lestvice glede na spol in 

prisotnost teţav z govorom, jezikom in/ali sluhom 

Prisotnost teţav Otroci brez teţav Otroci s teţavami 
∑ 

Spol M Ţ M Ţ 

f 27 43 106 47 223 

f% 12,1 19,3 47,5 21,1 100 

Točke na ICS Doseţene Doseţene Moţne (max) 

Vse (M) 31,6 32,7 27,9 29,5 35 

Povprečje (M) 4,5 4,7 4,0 4,2 5 

 

5.3.4. Razumljivost govora med vsemi otroki glede na spol, starost in stopnjo teţav 

v zvezi z govorom, jezikom in/ali sluhom  

Znotraj podskupine otrok s teţavami me je zanimala tudi stopnja govorne razumljivosti med 

otroki, ki imajo večje teţave, in otroki, ki imajo manjše oz. delne teţave na področju govora, 

jezika in/ali sluha. Tako sem skupino otrok s teţavami razdelila še v manjši dve podskupini. 

Naredila sem graf, ki prikazuje omenjene primerjave skupaj s tipičnimi otroki brez teţav 

(slika 6). Graf nakazuje na to, da je znotraj skupine otrok, ki imajo teţave, govorna 

razumljivost boljša pri otrocih, za katere se starši odgovorili, da imajo le delne teţave, slabša 

pa pri otrocih, ki imajo večje teţave na področju govora, jezika in/ali sluha. Krivulja dečkov 

in deklic s teţavami na grafu je krajša, prav tako tudi krivulja deklic z delnimi teţavami, saj 

omenjene skupine otrok niso bile zastopane v vseh starostnih skupinah. Izrazito slabše 

govorno razumljivi so dečki, ki imajo večjo stopnjo teţav na področju govora, jezika in/ali 

sluha, in sicer so najmanj govorno razumljivi dečki v 4 skupini glede na starost, stari od 3,5 

leta do 4. leta. Najbolj govorno razumljivi so, kot ţe omenjeno, otroci brez teţav, in sicer tako 

deklice kot dečki pri najvišji starosti od 5,5. leta do 6. leta starosti. 
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Slika 6: Primerjava razumljivosti govora glede na spol, starost in stopnjo teţav v zvezi z govorom, 

jezikom ter sluhom 

V zgornjem grafu (slika 6) niso vključeni otroci, katerih starši so na vprašanje v zvezi s 

prisotnostjo teţav pri otroku odgovorili z »ne vem«, saj jih ni bilo mogoče objektivno 

razvrstiti med otroke z delnimi ali s popolnimi teţavami (so pa omenjeni otroci imeli teţave, 

saj so jih starši navedli v nadaljevanju vprašalika). Tabela 16 podrobnje prikazuje tudi 

omenjene otroke, zato tu lahko natančneje vidimo, kolikšne so vrednosti vseh zbranih točk na 

ICS-lestvici oz. stopnja govorne razumljivosti glede na spol, starost otrok ter na podlagi 

odgovorov o teţavah, ki so jih navedli starši (ne, da, deloma, ne vem). Podobno kot v tabeli 

15 lahko tudi tukaj vidimo, da je skupna povprečna vrednost doseţenih točk med vsemi 

deklicami in dečki podobna oz. da so deklice rahlo bolj govorno razumljive, kar pomeni, da se 

enako stari tipični otroci v govorni razumljivosti ne razlikujejo bistveno oz. so deklice rahlo 

bolj govorno razumljive od dečkov. V tabeli 16 si lahko govorno razumljivost pogledamo 

podrobneje tudi glede na starost. Opazimo lahko, da pri tipičnih otrocih, predvsem dečkih, 

stopnja govorne razumljivosti (točke ICS) z leti oz. meseci ves čas narašča. Pri deklicah brez 
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teţav prav tako narašča, vendar vmes tudi nekoliko pada, saj je v določenih kategorijah 

vključenih premalo otrok in lahko podatek le o enem otroku rezulatate govorne razumljivosti 

obrne pretirano navzgor ali navzdol. To velja tudi za ostale skupine (glede na stopnjo teţav) 

in starosti otrok. Pri določenih starostih in odgovorih ni podatka o govorni razumljivosti, saj 

je zelo malo staršev navedlo odgovor ne vem, prav tako pa lahko vidimo, da v vzorcu ni bilo 

dečkov starosti 3136 mesecev in deklic od starosti 23 mesecev do 36 mesecev, ki bi imele 

(popolne) teţave ter deklic starosti 6772 mesecev, ki bi imele delne teţave (tabela 16). Na 

splošno lahko rečemo, da je na preučevanem vzorcu opaziti, da stopnja govorne razumljivosti 

z leti narašča, da se med enako starimi deklicami in dečki, ki nimajo teţav ali imajo podobno 

stopnjo teţav bistveno ne razlikuje, se pa govorna razumljivost razlikuje med različno starimi 

otroki ter z različno stopnjo teţav. Otroci, ki imajo največjo stopnjo teţav (odgovor »da«), so 

tako najmanj govorno razumljivi, sledijo jim otroci z delnimi teţavami, nato pa otroci brez 

teţav.  

Tabela 16: Primerjava razumljivosti govora (povprečje vseh točk) glede na spol, starost in stopnjo teţav v 

zvezi z govorom, jezikom ter sluhom 

 GOVORNA RAZUMLJIVOST (VSE TOČKE ICS) 

Spol Dečki Deklice Dečki Deklice Dečki Deklice Dečki Deklice 

Teţave Ne Deloma Da  Ne vem 

2430 25,5 27,4 24,4 / 24,8 / 21,0 17,0 

3136 27,0 25,0 27,0 35,0 / / / / 

3742 29,6 34,0 28,3 28,7 32,0 25,0 28,0 / 

4348 34,5 33,5 29,0 26,0 19,0 21,0 / / 

4954 35,0 34,1 29,7 32,3 24,7 29,3 28,0 32,0 

5560 35,0 33,8 29,0 30,0 27,5 31,3 / 25,0 

6166 35,0 33,6 29,9 28,0 26,8 29,3 / / 

6772 35,0 35,0 29,8 31,7 29,6 30,3 28,0 / 

povprečje točk 31,6 32,7 28,7 30,2 27,3 29,3 25,2 24,7 

 

Otroke, pri katerih so starši na vprašanje o prisotnosti teţav pri otroku navedli odgovor »ne 

vem«, bi lahko po podatkih o povprečnem številu točk na ICS-lestvici razvrstili med otroke s 

popolnimi teţavami, saj so imeli povprečno število vseh točk celo niţje kot otroci s teţavami; 

deklice 24,7 in dečki 25,2. Niţjo povprečno vrednost točk pri deklicah, katerih starši so 

odgovorili »ne vem«, je treba pripisati predvsem vrednoti 17 točk, ki po podrobnejšem 

pregledu rezultatov pokaţe, da gre za deklico, ki je stara šele 2 leti in 2 meseca, in pri kateri 

starši navajajo »teţave značilne za to starost (pri izreki nekaterih glasov, izpuščanje zlogov)«. 
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Po vrednosti točk tako ne smemo takoj sklepati, da gre za otroka, ki ima popolne teţave na 

področju govora, jezika in /ali sluha oz. motnje na govorno-jezikovnem področju, ampak je 

treba upoštevati tudi in predvsem otrokova starost ter dodatne navedene značilnosti o govoru, 

ki so lahko popolnoma običajne za določeno starost, ko se jezik in govor še intenzivno 

razvijata. Če bi npr. starši 4- ali 5-letne deklice pri vprašanju o prisotnosti teţav v zvezi z 

govorom, jezikom ali sluhom odgovorili »ne vem« in bi bila vrednost vseh točk 17, bi lahko 

na podlagi tako nizke govorne razumljivosti lahko rekli, da gre za popolne taţave oz. motnjo 

na področju govoro-jezikovnega razvoja, saj mora biti 4- ali 5-letna deklica tako znancem kot 

neznacem popolnoma govorno razumljiva. 

5.3.5. Razumljivost govora med otroki, ki imajo teţave s sluhom in/ali poslušanjem 

in tipičnimi otroki brez teţav 

Otroci so bili razdeljeni glede na teţave v zvezi s sluhom in/ali poslušanjem v dve podskupini; 

na otroke, za katere starši menijo, da imajo teţave na področju sluha in/ali poslušanja oz. tiste 

otroke, katerih starši so navedli določene okvare, teţave ali motnje povezane s sluhom in 

poslušanjem (pogosta vnetja srednjega ušesa, naglušnost, gluhota), in tipične otroke, za katere 

starši menijo, da nimajo teţav na področju sluha in/ali poslušanja. Otrok s teţavami na 

področju sluha/ali poslušanja je bilo 28, tipičnih otrok brez teţav pa 70 (tabela 17). Otroci s 

teţavami na področju sluha in/ali poslušanja so imeli pogosto navedene tudi teţave na 

področju govora in/ali jezika. Ostalih otrok, ki niso bili vključeni v primerjavo, je bilo 125. To 

so bili otroci, ki so imeli teţave le na področju govora in/ali jezika. 

Tabela 17: Frekvence in frekvenčni odstotki, povprečje za postavke ICS-lestvice za tipične otroke ter 

otroke s teţavami na področju sluha in/ali poslušanja 

Teţave s sluhom 

in/ali poslušanjem 
Ne. Da. ∑ 

f 70 28 98 

f% 71,4 28,6 100 

Točke na ICS Doseţene Doseţene 
Moţne 

(max) 

vse 32,3 26,4 35 

povprečje 4,6 3,8 5 
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Slika 7: Primerjava govorne razumljivosti med otroki s teţavami s sluhom in/ali poslušanjem in tipičnimi 

otroki 

Rezultati, ki so prikazani v zgornji tabeli 17 in grafu (slika 7), so pokazali, da so otroci, ki 

imajo teţave na področju sluha in/ali poslušanja, v povprečju razumljivi včasih do pogosto 

(3,8), tipični otroci pa pogosto oziroma vedno (4,6). To pomeni, da so otroci, katerih starši 

menijo, da imajo teţave s sluhom in/ali poslušanjem slabše govorno razumljivi v primerjavi s 

tipičnimi otroki, katerih starši menijo, da nimajo omenjenih teţav. 

5.3.6. Razumljivost govora med vsemi otroki glede na zaskrbljenost njihovih 

staršev v zvezi z govorom, jezikom oz. komunikacijo 

Rezultati so pokazali (slika 8 in tabela 18), da so otroci, katerih starši so zaskrbljeni glede 

govora, jezika in/ali sluha otroka, manj govorno razumljivi v primerjavi z otroki, katerih starši 

so deloma zaskrbljeni glede govora, jezika in/ali sluha otroka. Najbolj govorno razumljivi so 

tako otroci, katerih starši niso zaskrbljeni glede njihovega govora, jezika in /ali sluha. Teh 

otrok je bilo največ, in sicer 146 oz. 65,5 %. Otroci, katerih starši so zaskrbljeni glede govora, 

jezika in/ali sluha otroka, so najmanj razumljivi, teh otrok je 13 oz. 5,8 %, v povprečju pa so 

razumljivi včasih (povprečje točk je 3,4). Otroci, katerih starši so deloma zaskrbljeni, so 

dosegli višje povprečje, in sicer 4,0, kar pomeni, da so v povprečju razumljivi pogosto. 

Otroci, katerih starši so deloma zaskrbljeni je bilo 64 oz. 28,7 %. Otroci nezaskrbljenih 

staršev pa so dosegli povprečje 4,4 točke, kar pomeni, da so večinoma razumljivi pogosto ali 

vedno. 
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Tabela 18: Frekvence in frekvenčni odstotki zaskrbljenosti staršev ter aritmetična sredina (povprečje) 

postavk ICS-lestvice 

Zaskrbljenost 

staršev 
Nezaskrbljeni 

Deloma 

zaskrbljeni 
Zaskrbljeni ∑ 

f 146 64 13 223 

f% 65,5 28,7 5,8 100 

Točke ICS Doseţene Doseţene Doseţene 
Moţne 

(max) 

vse 30,9 27,8 24,0 35 

povprečje 4,4 4,0 3,4 5 

 

 

Slika 8: Primerjava razumljivosti govora otrok (skupno število doseţenih točk na ICS-lestvici) glede na 

zaskrbljenost njihovih staršev 

 

5.3.7. Razumljivost govora med otroki, ki imajo teţave na področju govora, jezika 

in/ali sluha, glede na obiskovanje logopeda 

V skupino otrok, ki imajo teţave na področju govora, jezika in/ali sluha, so bili vključeni vsi 

tisti otroci, katerih starši so na vprašanje o prisotnosti teţav odgovorili z »da«, »deloma« ali 

»ne vem«. Vsi starši, ki so podali odgovor ne vem, so kasneje v podrobnejšem vprašanju o 

teţavah navedli teţave (predvsem v zvezi z govorom). Vseh otrok, ki imajo teţave na 

govorno-jezikovnem in/ali slušnem področju, je bilo 153, kar predstavlja 68,6 % vseh otrok v 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

zaskrbljenost staršev

Se
št

e
ve

k 
ra

zu
m

lj
iv

o
st

i g
o

vo
ra

 

zaskrbljeni

deloma zaskrbljeni

nezaskrbljeni



63 
 

vzorcu. od tega je bilo 73,2 % otrok, ki obiskujejo logopeda, in 26,8 %, ki logopeda ne 

obiskujejo (tabela 19). V celotnem vzorcu je bilo vseh otrok, ki obiskujejo logopeda 113, 

vendar pa je en starš navedel, da njegov otrok hodi k logopedu, a nima teţav, povezanih z 

govorom, jezikom in/ali sluhom, zato v tej primerjavi ni upoštevan, kar je tudi razlog, da se 

podatki o obiskovanju logopeda v tabeli 6 ne ujemajo s podatki v tabeli 19 in 20, saj je tu 

upoštevana še prisotnost teţav. Za primerjanje in preverjanje govorne razumljivosti med 

obema skupinama otrok je bilo vzeto povprečje števila vseh doseţenih točk na ICS-lestvici. 

Rezultati so pokazali, da otroci, ki obiskujejo logopeda, niso bolj govorno razumljivi kot 

otroci, ki ne obiskujejo logopeda. 

Tabela 19: Frekvence in strukturni odstotki obiskovanja logopeda ter povprečje postavk ICS-lestvice 

otrok s teţavami na področju govora, jezika in/ali sluha 

Otroci s teţavami na področju govora, jezika in/ali sluha 

Obiskovanje 

logopeda 

Da. Ne. 

f f% f f% 

112 73,2 41 26,8 

Stopnja 

razumljivosti 

(vse točke ICS) 

M M 

28,2 28,7 

 

Da so otroci, ki imajo teţave in ne obiskujejo logopeda, rahlo bolj govorno razumljivi (tabela 

19), povezujemo z dejstvom oz. podatki, ki kaţejo, da imajo slednji tudi manj teţav, 

povezanih z govorom, jezikom in/ali sluhom, te teţave pa so tudi manj kompleksne (v večini 

gre za teţave z izreko posameznih glasov), nasprotno pa imajo otroci, ki obiskujejo logopeda, 

več teţav, te pa so tudi bolj izrazite in kompleksnejše (npr. jezikovne teţave, jecljanje, 

naglušnost, gluhota itd.). Otroci, ki ne obiskujejo logopeda, imajo v 68,3 % delne teţave, 

otroci, ki obiskujejo logopeda, pa imajo delne teţave na področju govora, jezika in/ali sluha v 

43,0 %, kar pomeni, da imajo otroci, ki obiskujejo logopeda, v več kot polovici primerov 

večje teţave, med otroki, ki ne obiskujejo logopeda, pa ima večje teţave z govorom, jezikom 

in/ali sluhom slaba četrtina otrok (22,0 %) (tabela 20). 
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Tabela 20: Frekvence in strukturni odstotki otrok s teţavami na področju govora, jezika in/ali sluha glede 

na obiskovanje logopeda in stopnjo teţav 

Obiskovanje 

logopeda 

DA NE 

f f% f f% 

112 73,2 41 26,8 

Odgovori staršev o 

stopnji teţav 

Delno. Da. Ne vem. Delno. Da. Ne vem. 

f f% f f% f f% F % f f% f f% 

48 43,0 60 53,6 4 3,6 28 68,3 9 22,0 4 9,8 

  

Na podlagi otrokovega obiskovanja logopeda torej ne moremo sklepati, da je otrok bolj 

govorno razumlji, kot otrok, ki ima teţave in logopeda ne obiskuje, saj so bistveni podatki o 

stopnji, količini oz. kompleksnosti teţav, povezanih z govorom, jezikom in/ali sluhom, ki so 

prisotne pri otroku, vseeno pa so med obema skupinama otrok razlike v govorni razumljivosti 

minimalne oz. jih skoraj ni. 

 

5.4. PREVERJANJE HIPOTEZ 

5.4.1. HIPOTEZA 1 

 

Prva hipoteza se glasi: »Med deklicami in dečki enake starosti ni statistično pomembnih razlik 

v razumljivosti govora.«. 

Vzorec smo razdelili glede na starost otrok (od 24 do 48 mesecev in od 49 do 72 mesecev) ter 

glede na odgovor staršev na vprašanje, ali ima otrok katero izmed teţav, povezanih z 

govorom, jezikom ali sluhom. V eno skupino smo dali tiste, za katere so starši odgovorili, da 

nimajo teţav, v drugo skupino pa tiste, za katere so starši odgovorili, da imajo teţave, da 

imajo delno teţave ali pa so odgovorili z »ne vem«. Primerjavo med dečki in deklicami v 

spremenljivki »razumljivost govora« smo torej naredili za skupine otrok: 

1. 24 do 48 mesecev, otroci brez teţav, 

2. 24 do 48 mesecev, otroci s teţavami, 

3. 49 do 72 mesecev, otroci brez teţav in 

4. 49 do 72 mesecev, otroci s teţavami. 

Ker je spremenljivka »razumljivost govora« nenormalno porazdeljena, smo za primerjavo 

med dečki in deklicami uporabili Mann-Whitneyev U-test. Izkazalo se je, da med dečki in 
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deklicami ni statistično značilnih razlik v starostni skupini od 24 do 48 mesecev, tako pri 

otrocih brez teţav, kot pri otrocih s teţavami (p > 0,05). V skupini otrok s teţavami, starimi 

od 49 do 72 mesecev, smo ugotovili, da so glede na spremenljivko »razumljivost govora« 

dečki statistično značilno slabše razumljivi kot deklice (PVRdečki = 49,14, PVRdeklice = 67,4; 

PVdečki = 28,2, PVdeklice = 30,7, MW = 861,0, p = 0,005), v skupini otrok brez teţav v starostni 

skupini od 49 do 72 mesecev pa so statistično značilno bolj razumljivi dečki (PVRdečki = 26, 

PVRdeklice = 19,17; PVdečki = 35, PVdeklice = 33,9, MW = 110,0, p = 0,032) (tabela 21). 

Tabela 21: Mann-Whitney U-test za primerjavo med dečki in deklicami v spremenljivki »razumljivost 

govora« 

 Dečki Deklice  

 Skupina N PVR PV SO N PVR PV SO MW P 

24 do 48 mesecev, brez teţav 16 14,75 29,3 4,57 13 15,31 29,9 4,19 100,0 ,860 

24 do 48 mesecev, s teţavami 32 23,27 27,0 4,37 12 20,46 26,1 5,02 167,5 ,517 

49 do 72 mesecev, brez teţav 11 26,00 35,0 0,00 30 19,17 33,9 1,78 110,0 ,032 

49 do 72 mesecev, s teţavami 74 49,14 28,2 4,20 35 67,40 30,7 3,46 861,0 ,005 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 

MW – Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

V dveh skupinah  nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v razumljivosti govora med 

dečki in deklicami, v dveh skupinah pa smo ugotovili statistično pomembne razlike v 

razumljivosti govora med spoloma. Hipotezo 1 tako le delno sprejmemo, saj ni mogoče 

popolnoma trditi, da med deklicami in dečki enake starosti ni statistično pomembnih razlik v 

razumljivosti govora. 

Vendar pa je treba pripomniti, da bi pri preverjanju prve hipoteze za bolj zanesljive rezultate 

potrebovali večje vzorce za določene starosti, zato rezultate zaradi majhnosti vzorcev 

jemljemo z zadrţki. Najbolj gotov je podatek, da so dečki s teţavami slabše govorno 

razumljivi od deklic s teţavami pri starosti 4972 mesecev in je vzorec dovolj velik, da lahko 

trdimo, da so med omenjenima skupinama statistično pomembne razlike v govorni 

razumljivosti, za ostale skupine otrok pa tega ne moremo zagotovo trditi. Razlog, da so dečki 

s teţavami statistično pomembno manj govorno razumljiv kot deklice s teţavami, povezujemo 

s tem, da imajo dečki običajno večje oz. kompleksnejše teţave na področju govorno-

jezikovnega razvoja, kar neposredno vpliva tudi na slabšo razumljivost govora. 
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5.4.2. HIPOTEZA 2 

 

Druga hipoteza se glasi: »Otrokova starost je v statistični povezanosti z razumljivostjo 

otrokovega govora.« 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili povezanost med starostjo otrok v 

mesecih ter spremenljivko »razumljivost govora«. 

Izkazalo se je, da sta starost in razumljivost govora šibko, a statistično značilno povezana 

(rs = 0,285, p < 0,001), in sicer se s starostjo viša tudi vrednost spremenljivke »razumljivost 

govora«, tako da lahko drugo hipotezo sprejmemo in trdimo, da je otrokova starost v pozitivni 

statistični povezanosti z govorom otroka, torej so starejši otroci statistično pomembno bolj 

govorno razumljivi kot mlajši otroci (tabela 22).  

Tabela 22: Spearmanov korelacijski koeficient povezanosti med starostjo v mesecih ter spremenljivko 

»razumljivost govora« 

   

Meseci 

Razumljivost 

govora 

Spearman's rho Meseci Korelacijski koeficient 1,000 ,285
**

 

Stat. zn. (2-sm.) . ,000 

N 223 223 

Razumljivost 

govora 

Korelacijski koeficient ,285
**

 1,000 

Stat. zn. (2-sm.) ,000 . 

N 223 223 

** p < 0,01 

 

Potrjena hipoteza se ujemaja tudi z navedbami različnih avtorjev, ki govorijo o tem, da je 

otrok z višanjem starosti vse bolj govorno razumljiv (Flipsen, 2006, Coplan in Gleason, 1988, 

Lynchg, Brookshire in Fox, 1980, Weiss, 1982 v Bowen, 2011). 
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5.4.3. HIPOTEZA 3 

 

Tretja hipoteza se glasi: »Otroci, za katere starši menijo, da so zaskrbljeni glede otrokovega 

govora, jezika oz. komunikacije, so statistično pomembno slabše govorno razumljivi, kot 

otroci, pri katerih starši niso zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije.«. 

Z Mann-Whitneyevim U-testom smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

spremenljivki »razumljivost govora« med tistimi otroki, za katere so starši na vprašanje, ali so 

zaskrbljeni glede govora, jezika ali komunikacije svojega otroka, odgovorili »ne«, in tistimi, 

ki so odgovorili z »da« oz. »deloma«.  

Izkazalo se je, da so otroci staršev, ki so zaskrbljeni glede njihovega govora, jezika oz. 

komunikacije statistično značilno slabše razumljivi kot otroci staršev, ki niso zaskrbljeni 

(PVRnezaskrbljeni = 130,06, PVRzaskrbljeni = 77,75; PVnezaskrbljeni = 30,9, PVzaskrbljeni = 27,2; 

MW = 2984,0 , p < 0,001), tako da lahko tretjo hipotezo sprejmemo (tabela 23). 

Tabela 23: Mann-Whitney U-test za primerjavo spremenljivke »razumljivost govora« med otroki, katerih 

starši niso zaskrbljeni glede otrokovega govora, jezika oz. komunikacije, in otroki, katerih starši so 

zaskrbljeni oz. so delno zaskrbljeni 

 Zaskrbljenost  

 Ne Da oz. deloma  

 
N PVR PV SO N PVR PV SO MW P 

Razumljivost govora 146 130,06 30,9 4,24 77 77,75 27,2 4,19 2984,0 ,000 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 

MW – Mann-Whitney U statistika, p – statistična značilnost 
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5.4.4. HIPOTEZA 4 

 

Četrta hipoteza se glasi: »Otroci, za katere starši menijo, da imajo težave s sluhom ali 

poslušanjem, so statistično pomembno slabše govorno razumljivi kot otroci, za katere starši 

menijo, da nimajo omenjenih težav.«. 

Z Mann-Whitneyevim U-testom smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

spremenljivki »razumljivost govora« med tistimi otroki, za katere so starši odgovorili, da 

menijo, da imajo teţave s sluhom ali poslušanjem, in tistimi, za katere so starši odgovorili, da 

nimajo teţav.  

Izkazalo se je, da so otroci staršev, ki menijo, da imajo teţave s sluhom ali poslušanjem, 

statistično značilno slabše razumljivi kot otroci staršev, ki menijo, da teh teţav nimajo 

(PVRne = 58,4, PVRda = 27,25; PVne = 32,3, PVda = 26,4; MW = 357,0 , p < 0,001), tako da 

lahko četrto hipotezo sprejmemo (tabela 24). 

Tabela 24: Mann-Whitney U test za primerjavo spremenljivke »razumljivost govora« med otroki, katerih 

starši menijo, da imajo teţave s sluhom ali poslušanjem in tistimi, za katere so starši odgovorili, da teh 

teţav nimajo 

 Težave s sluhom ali poslušanjem  

 Ne Da  

 
N PVR PV SO N PVR PV SO MW P 

Razumljivost govora 70 58,4 32,3 3,83 28 27,25 26,4 5,01 357,0 ,000 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 

MW – Mann-Whitney U statistika, p – statistična značilnost 

 

Pridobljeni rezultati, ki vključujejo povezavo govorne razumljivosti in različnih teţav s 

sluhom in/ali poslušanjem, se ujemajo tudi z ţe omenjeno raziskavo, ki je bila izvedena na 

gluhih in naglušnih osebah, pri katerih sta avtorici prišli do zaključka, da večina gluhih oseb 

govori premalo razumljivo ali nerazumljivo (Ozbič, 2007, Ozbič in Kogovšek, 2009). 

 

 

 

 

 



69 
 

5.4.5. HIPOTEZA 5 

 

Peta hipoteza se glasi: »Otroci, ki imajo določene govorno-jezikovne motnje, težave 

(hripavost, težave pri izreki posameznih glasov, težave na področju govorjenja, jecljanje, 

zatikanje, jezikovne težave ali drugo) ali okvare oz. težave povezane s sluhom (pogosta vnetja 

srednjega ušesa, naglušnost, gluhota), so statistično pomembno slabše govorno razumljivi kot 

otroci, ki nimajo omenjenih motenj, okvar oz. težav.«. 

Z Mann-Whitneyevim U-testom smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

spremenljivki »razumljivost govora« med tistimi otroki, za katere so starši na vprašanje, ali 

ima otrok katero izmed, teţav povezanih z govorom, jezikom ali sluhom, odgovorili z »da«, 

»ne« ali »ne vem«, in tistimi, za katere so starši odgovorili, da nimajo teţav. 

Izkazalo se je, da so otroci staršev, ki menijo, da imajo katero izmed teţav, povezanih z 

govorom, jezikom ali sluhom, statistično značilno slabše razumljivi kot otroci staršev, ki 

menijo, da teh teţav nimajo (PVRne = 151,59, PVRda = 93,89; PVne = 32,3, PVda = 28,4; 

MW = 2584,0 , p < 0,001), kar se ujema tudi s podobnimi ugotovitvami različnih raziskav na 

področju govorne razumljivosti otrok (Flipsen, 2006, Hustad idr., 2012, McLeod idr. 2012, 

Ozbič in Kogovšek, 2009), tako lahko peto hipotezo sprejmemo (tabela 25). 

Tabela 25: Mann-Whitney U-test za primerjavo spremenljivke »razumljivost govora« med otroki, ki 

imajo katero izmed teţav povezanih z govorom, jezikom ali sluhom, in tistimi, ki teţav nimajo 

 Težave z govorom, jezikom ali sluhom  

 Ne Da  

 
N PVR PV SO N PVR PV SO MW P 

Razumljivost govora 70 151,59 32,3 3,79 153 93,89 28,4 4,35 2584,0 ,000 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 

MW – Mann-Whitney U statistika, p – statistična značilnost 
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5.4.6. HIPOTEZA 6 

 

Šesta hipoteza se glasi: »Otroci so statistično pomembno bolj razumljivi bližnjim kot daljnim 

osebam««. 

V tabeli 26 so predstavljene opisne statistike ocen razumljivosti po vrsti od oseb, ki otroka 

najbolj razumejo, do tistih, ki po mnenju staršev otroka razumejo najmanj. Otroka glede na 

povprečne vrednosti najbolj razumejo njegovi starši, nato oţji člani otrokove druţine, sledijo 

pa otrokovi vzgojitelji. Na četrtem mestu so otrokovi prijatelji, nato člani razširjene druţine, 

najmanj pa otroka razumejo preostali znanci ter druge otroku neznane osebe. »Govorna 

razumljivost se tako niţa z niţanjem stopnje poznavanja govorca«, ugotovljeni podatki o 

razumljivosti otrokovega govora različnim »bliţnjim in daljnim« osebam pa se popoloma 

ujemajo tudi z raziskavo o razumljivosti govora otrok, ki sta jo izvedli D. Kogovšek in M. 

Ozbič (2013, str. 30). Tudi tuji avtorji, ki so izvedli raziskavo o govorni razumljivosti na 120 

avstralskih predšolskih otrocih, prihajajo do podobnih ugotovitev, saj naj bi bili »otroci bolj 

govorno razumljivi osebam, s katerimi pogosteje komunicirajo, to pa so starši, oţji člani 

druţine in vzgojitelji, manj pa naj bi bili razumljivi tistim osebam, ki so jim manj blizu« (npr. 

neznancem) (McLeod, Harrison in McCromack, 2012, str. 653).  

Ker so osebe relativno ustrezno razporejene po bliţini otroku, glede na Friedmanov test 

(neparametričen substitut analizi variance (ANOVA) za parne vzorce) pa so razlike med 

spremenljivkami tudi statistično značilne (χ
2
 = 400,502, p < 0,001), lahko šesto hipotezo 

sprejmemo in trdimo, da so otroci statistično pomembno bolj razumljivi »bliţnjim kot daljnim 

osebam« (tabela 26). 

Tabela 26: Primerjava razumljivosti govora otrok različnim komunikacijskim partnerjem (Friedman 

test) 

 
N PVR PV SO 

Ali vi razumete govor svojega otroka?  223 5,18 4,6 0,54 

Ali oţji člani vaše druţine razumejo govor vašega otroka? 223 4,63 4,4 0,62 

Ali otrokovi vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 223 4,40 4,4 0,63 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 223 3,88 4,2 0,80 

Ali člani razširjene druţine razumejo govor vašega otroka? 223 3,70 4,1 0,76 

Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 223 3,22 4,0 0,85 

Ali druge otroku neznane osebe razumejo govor vašega otroka? 223 2,98 3,9 0,94 

Friedman χ2 = 400,502, p < 0,001 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 
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5.4.7. HIPOTEZA 7 

 

Sedma hipoteza se glasi: »Otroci, ki imajo težave, motnje ali okvare na govorno-jezikovnem 

ali slušnem področju in obiskujejo logopeda, so statistično pomembno bolj govorno 

razumljivi kot otroci, ki imajo govorno-jezikovne oz. slušne težave, motnje ali okvare ter 

logopeda ne obiskujejo.«. 

Izbrali smo samo otroke, za katere so starši na vprašanje, ali ima njihov otrok katero izmed 

teţav, povezanih z govorom, jezikom ali sluhom, odgovorili pritrdilno, ter z Mann-

Whitneyevim U-testom preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v spremenljivki 

»razumljivost govora« med tistimi otroci, ki obiskujejo logopeda, in tistimi, ki logopeda ne 

obiskujejo. 

Izkazalo se je, da otroci, ki imajo teţave, motnje ali okvare na govorno-jezikovnem ali 

slušnem področju in obiskujejo logopeda, niso statistično pomembno bolj govorno razumljivi 

kot otroci, ki imajo govorno-jezikovne oz. slušne teţave, motnje ali okvare ter logopeda ne 

obiskujejo (MW = 2084,5, p = 0,382) (tabela 27). Med obema skupinama otrok ni statistično 

pomembnih razlik v govorni razumljivosti, hipotezo 7 tako zavrnemo. 

Tabela 27: Mann-Whitney U-test za primerjavo spremenljivke »razumljivost govora« med otroki, ki 

obiskujejo logopeda, in tistimi, ki logopeda ne obiskujejo 

 Obiskuje logopeda  

 Ne Da  

 
N PVR PV SO N PVR PV SO MW P 

Razumljivost govora 41 82,16 28,7 4,46 112 75,11 28,2 4,32 2084,5 ,382 

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, 

MW – Mann-Whitney U statistika, p – statistična značilnost 
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6. ZAKLJUČEK 

Raziskava, ki sem jo izvedla, vsebuje ugotavljanje stopnje govorne razumljivosti predšolskih 

otrok. Vzorec zajema otroke v obdobju, ko je razvoj govora, jezika, sluha oziroma celotne 

verbalne in neverbalne komunikacije ter nenazadnje razumljivosti govora najbolj pomemben. 

Vzorec je bil razdeljen v podskupine glede na različne spremenjivke, po starosti, po spolu, 

prisotnosti določenih teţav na področju govora, jezika in/ali sluha, glede na obiskovanje 

logopeda ter glede na zaskrbljenost staršev glede govora, jezika oz. komunikacije svojega 

otroka. 

Po pregledu literature sem pričakovala statistično pomembne razlike v govorni razumljivosti 

med različno starimi otroki, med otroki, katerih starši so različno zaskrbljeni glede govora, 

jezika oz. komunikacije svojega otroka, med otroki, ki imajo teţave na področju govora, 

jezika in/ali sluha, in otroki, ki jih nimajo, ter med otroki, ki obiskujejo logopeda, in otroki, ki 

ga ne. Prav tako sem pričakovala, da na stopnjo govorne razumljivosti otroka vpliva 

poslušalec oz. komunikacijski partner otroka, in sicer da je otrok bolje razumljiv bliţnjim, 

znanim komunikacijskim partnerjem, kot so starši, oţji druţinski člani, vzgojitelji, prijatelji, 

ter da je manj razumljiv širšim druţinskim članom, znancem, še zlasti pa neznancem. Med 

deklicami in dečki enake starosti nisem pričakovala statistično pomembnih razlik, kar se je 

pokazalo tudi na otrocih, ki so stari od 2. do 4. leta, vendar pa se je izkazalo, da se deklice in 

dečki od 4. do 6. leta v govorni razumljivosti statistično pomembno razlikujejo, in sicer so 

deklice s teţavami statistično pomembno bolj govorno razumljive kot dečki s teţavami, dečki 

brez teţav pa so statistično pomembno bolj govorno razumljivi kot deklice brez teţav. Tako 

smo prišli do zaključka, da se deklice in dečki pri enaki starosti med seboj statistično 

pomembno razlikujejo, vendar pa bi bilo zaradi premajhnih vzorcev treba hipotezo ponovno 

preveriti na večjem številu otrok. Ostale hipoteze so bile večinoma potrjene, kar pomeni, da 

na stopnjo govorne razumljivosti vpliva tako otrokova starost (ta je statistično povezana z 

razumljivostjo otrokovega govora) kot tudi prisotnost določenih teţav v zvezi z govorom, 

jezikom in/ali sluhom pri otroku (otroci brez teţav so statistično pomembno bolj govorno 

razumljivi kot otroci s teţavami), prav tako pa sem ugotovila, da je zaskrbljenost staršev glede 

otrokovega govora, jezika oz. komunikacije dober napovednik stopnje otrokove govorne 

razumljivosti, saj so otroci zaskrbljenih staršev statistično pomembno slabše govorno 

razumljivi kot otroci, katerih starši niso ali so le deloma zaskrbljeni glede govora oz. jezika 

svojega otroka. Ugotovitev, ki ni ustrezala hipotezi, je ta, da otroci, ki obiskujejo logopeda in 

imajo teţave na področju govora, jezika in/ali sluha niso bolje govorno razumljivi kot otroci, 
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ki ne obiskujejo logopeda in imajo prav tako omenjene teţave. Bistven podatek ni 

obiskovanje logopeda, ampak stopnja teţav, ki jih ima otrok. Izkazalo se je namreč, da imajo 

otroci, ki obiskujejo logopeda, več kompleksnejših in/ali teţjih teţav na področju govora, 

jezika ali sluha kot otroci, ki logopeda ne obiskujejo, kar neposredno vpliva na samo govorno 

razumljivost otroka. Tako so bili v povprečju otroci, ki ne obiskujejo logopeda rahlo bolj 

govorno razumljivi, vendar so razlike tako minimalne, da med obema skupinama otrok ni 

statistično pomembnih razlik v govorni razumljivosti. 

V prihodnje bi bilo smiselno na področju raziskovanja govorne razumljivosti predšolskih 

otrok raziskave izvesti še na večjem vzorcu otrok, ki bi bili tudi bolj enakomerno zastopani, 

tako po spolu kot po drugih značilnostih, da bi dobili še več podatkov in pridobili norme za 

Lestvico govorne razumljivosti v vsakdanjem ţivljenju za slovensko populacijo otrok. 

Predvsem za preverjanje razlik v razumljivosti govora med otroki glede na spol in posamezno 

starost (hipoteza 1) bi bilo treba pridobiti večje število otrok, idealno bi bilo, da bi zajeli čim 

večje število otrok iz celotne Slovenije (več tisoč otrok za določeno starost, če bi hoteli 

pridobiti norme za slovensko populacijo otrok), kar pa v tej raziskavi zaradi časovnih in 

finančnih omejitev ni bilo mogoče, zato so vzorci glede na različne starostne skupine 

zastopani v premajhnem številu, da bi pri prvi hipotezi lahko prišli do popolnoma zanesljivih 

in ustreznih zaključkov. V prihodnje bi bilo tudi zanimivo bolj podrobno preučiti govorno 

razumljivost za posamezne skupine otrok, ki imajo določene teţave, motnje ali okvare 

povezane z govorom, sluhom in komunikacijo. Otroci z različnimi teţavami, motnjami ali 

okvarami so bili sicer v tej raziskavi preučevani, vendar so bili zastopani zelo raznoliko in 

zato v manjšem številu glede na posamezno motnjo, teţavo. Smiselno pa bi bilo preučiti tudi 

posamezno skupino v večjem številu, saj bi tako prišli do natančnejših ugotovitev, kolikšna je 

govorna razumljivost npr. pri otrocih z jecljanjem, pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju, z 

motnjo avtističnega spektra, pri otrocih z dizartrijo itd., posamezne skupine otrok pa bi lahko 

tudi med seboj primerjali. Z nadaljevanjem raziskovanja na področju govorne razumljivosti bi 

dobili še natančnejše informacije o govorni razumljivosti predšolskih otrok, tako običajnih kot 

tudi otrok z različnimi teţavami, motnjami ali okvarami, vse to pa bi logopedski stroki 

koristilo v procesu diagnosticiranja in rehabilitacije otrok, ki se spopadajo z raznolikimi 

teţavami in motnjami na področu govora, jezika ter komunikacije, ki vpliva tudi na 

razumljivost govora ter učinkovitost komuniciranja z drugimi. 

Področje učinkovite komunikacije, kamor spada tudi dobra oz. ustrezna govorna razumljivost 

otroka oziroma osebe, je izrednega pomena za ljudi. Učinkovito komuniciranje preko govora, 
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ki je drugim razumljiv, predšolskemu otroku omogoča, da se celostno razvija, tako na 

kognitivnem kot tudi na socialnem in čustvenem oz. psihološkem področju. Če je otrok v 

vsakdanjem ţivljenju zaradi različnih vzrokov izrazito slabše govorno razumljiv, je to treba 

čim hitreje ugotoviti in prav zaradi pomembnosti govora, ki je drugim razumljiv in vpliva na 

človekovo celotno delovanje, otroku nuditi ustrezno strokovno logopedsko pomoč, da se mu 

omogoči kar se da ugodno funkcioniranje na vseh področjih ţivljenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

7. LITERATURA IN VIRI 

 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (19972013) Childhood 

Apraxia of Speech. Pridobljeno 17. 10. 2013, s 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/childhoodapraxia/. 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (19972013) Speech sound 

Disorders. Pridobljeno 17. 10. 2013, s 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/SpeechSoundDisorders.htm. 

Andrejc, M. (2011). Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika 

pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 20. 3. 2014, s: http://pefprints.pef.uni-

lj.si/449/1/diploma-spirala.pdf. 

Bowen, C. (2011). Children's Speech Sound Disorders by Caroline Bowen, Questions 

from families about children's speech sound disorders. Pridobljeno 20. 9. 2013, s 

http://www.speech-language-

therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:ssd&catid=11:admin&

Itemid=120. 

Bowen, C. (1998). Ages and Stages Summary  Language Development 05 years. 

Pridobljeno 20. 9. 2013, s http://www.speech-language-

therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:ages&catid=11:admin

&Itemid=117. 

Flipsen, P., Jr. (2006). Measuring the intelligibility of conversational speech in children. 

Clinical Linguistics & Phonetics. 20(4), 202312. 

Grobler, M. (1985). Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje. Obzornik 

zdravstvene nege. 19(34),190197 Pridobljeno 14. 11. 2013, s 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=87d18e57-2930-4b24-

8c93-85ceb21a03f3. 

Hočevar Bolteţar, I. (2008). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz 

patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/childhoodapraxia/
http://www.asha.org/public/speech/disorders/SpeechSoundDisorders.htm
http://pefprints.pef.uni-lj.si/449/1/diploma-spirala.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/449/1/diploma-spirala.pdf
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:ssd&catid=11:admin&Itemid=120
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:ssd&catid=11:admin&Itemid=120
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:ssd&catid=11:admin&Itemid=120
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:ages&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:ages&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:ages&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=87d18e57-2930-4b24-8c93-85ceb21a03f3
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=87d18e57-2930-4b24-8c93-85ceb21a03f3


76 
 

Hodge, M.M. in Gotzke, C.L. (2011). Minimal pair distinctions and intelligibility in 

preschool children with and without speech sound disorders. Clinical Linguistics and 

Phonetics, 25(10), 853863. 

Hustad, K.C., Schueler, B., Schultz, L. in DuHadway, C. (2012). Intelligibility of 4Year-

Old Children With and Without Cerebral Palsy. Journal of Speech, Language and Hearing 

Research. 55, 11771189. 

Hustad, K.C. (2008). The Relationship Between Listener Comprehension and 

Intelligibility Scores for Speakers With Dysarthria. Journal Of Speech, Language, and 

Hearing Research. 51, 562573. 

IEA Preprimary Project. Pridobljeno 19. 11. 2013, s 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=280. 

Ingram, D. (2002). The measurement of whole-word productions. Journal of Child 

Language. 29(4); 713733. Pridobljeno 14. 1. 2014, s 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=FE840444D3A2FAFA7C

6FAE27E2483DA7.journals?fromPage=online&aid=133617. 

Jančar I., Lenart, I. (2012) Razvoj govora otroka v predšolskem obdobju. Pridobljeno 13. 

11. 2013, s http://www.vrtec-litija.si/wp-content/uploads/2012/12/Razvoj-govora-otroka-

v-pred%C5%A1olsekm-obdobju.pdf.  

Janeţič, S. (1991). Razvoj govora in pomen komunikacije. Pridobljeno 14. 11. 2013, s 

http://www.center-

jpv.si/dokumenti/KAKO%20LAHKO%20POMAGAM/razvoj%20govora%20in%20pom

en%20komunikacije.pdf. 

Jelenc, D. (1998). Osnovna vedenja v komunikaciji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Jelenc, D. (1997). Pomen fonološkega zavedanja za začetno branje in pisanje otrok s 

posebnimi potrebami. Uresničevanje integracije v praksi: vzgoja in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. Zbornik prispevkov s strokovnega simpozija. 

Portoroţ, 1997, 288296. 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=280
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=FE840444D3A2FAFA7C6FAE27E2483DA7.journals?fromPage=online&aid=133617
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=FE840444D3A2FAFA7C6FAE27E2483DA7.journals?fromPage=online&aid=133617
http://www.vrtec-litija.si/wp-content/uploads/2012/12/Razvoj-govora-otroka-v-pred%C5%A1olsekm-obdobju.pdf
http://www.vrtec-litija.si/wp-content/uploads/2012/12/Razvoj-govora-otroka-v-pred%C5%A1olsekm-obdobju.pdf
http://www.center-jpv.si/dokumenti/KAKO%20LAHKO%20POMAGAM/razvoj%20govora%20in%20pomen%20komunikacije.pdf
http://www.center-jpv.si/dokumenti/KAKO%20LAHKO%20POMAGAM/razvoj%20govora%20in%20pomen%20komunikacije.pdf
http://www.center-jpv.si/dokumenti/KAKO%20LAHKO%20POMAGAM/razvoj%20govora%20in%20pomen%20komunikacije.pdf


77 
 

Kent, R.D. (2000). Research on speech motor control and its disorders: a review of 

speech and prospective. J Commun Disord.-Journal of Communication Disorders, 33, str. 

391428. 

Klemenčič, T. (2013). Glasovne motnje pri otrocih s posebnimi potrebami. Diplomsko 

delo, Ljubljanja: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 13. 1. 2013, s 

http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1909/1/Glasovne_motnje_pri_otrocih_s_PP_kon%C4%8Dna.pdf. 

Kobal, A., Kosmač, B. (2006). Motnje v razvoju govora. Pridobljeno 27. 11. 2013, s 

http://www.medenosrce.net/arhimed/poglej.asp?id=137. 

Kogovšek, D. in Ozbič, M. (2013). Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina-Intelligibility in Context Scale (ICS). Komunikacija (Bilten Društva 

logopedov Slovenije), 2(3), 2834. 

Kumin, L. (2006). Speech intelligibility and childhood verbal apraxia in children with 

Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice.10(1),1022. Pridobljeno 11. 1. 

2014, s http://www.down-syndrome.org/reports/301/?page=1. 

Kranjc, S. (1999). Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete.  

Lang, A. (2013). Motnje sporazumevanja po nezgodni poškodbi možganov. Komunikacija 

(Bilten Društva logopedov Slovenije), 2(2), 2834. 

Marjanovič Umek, L. (1990). Mišljenje in govor predšolskega otroka. Ljubljana: DZS. 

Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. (2001). Razvojna psihologija: Izbrane teme (Govorno 

razumevanje, izražanje in raba jezika). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 6086. 

Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. 

Domţale: Izolit. 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Filozofska 

fakulteta. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1909/1/Glasovne_motnje_pri_otrocih_s_PP_kon%C4%8Dna.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1909/1/Glasovne_motnje_pri_otrocih_s_PP_kon%C4%8Dna.pdf
http://www.down-syndrome.org/reports/301/?page=1


78 
 

Markham, C. in Dean, T. (2006). Parents and professionals perceptions of Quality of Life 

in children with speech and language difficulty. Journal of Language & Communication 

Disorders. 41 (2), 189212. 

McLeod, S., Harrison, L. J. in McCormack, J. (2012). Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju: slovenščina. (prevod: D. Kogovšek in M. Ozbič). Bathurst, NSW, 

Australia: Charles Sturt University. Pridobljeno 20. 9. 2013, s 

http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics. PublishedNovember 2012. 

McLeod, S. (2012). Multilingual speech assessments. Bathurst, NSW, Australija: Charles 

Sturt University. Pridobljeno 20. 9. 2013, s http://www.csu.edu.au/research/multilingual-

speech/speech-assessments. 

McLeod, S., Harrison, L. J., McAllister L. in McCormack, J. (2013). Speech sound 

disorders in a community study of preschool children. American Journal of Speech-

Language Pathology, 22, 505522. 

McLeod, S., Harrison, L. J. in McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: 

Validity and Reliability of a Subjective Rating Measure. Journal of Speech, Language and 

Hearing Research, 55, 648656. 

Miller, N. (2013). Measuring up to speech intelligibility. Journal of Language & 

Communication Disorders, 48 (6), 601612. 

Ošlak, M.: Govorno jezikovni razvoj. Pridobljeno 9. 1. 2014, s http://www.vrtecmavrica-

vojnik.si/index.php/svetovalna-sluzba/nasveti-starsem/govorno-jezikovni-razvoj. 

Ozbič, M. (2013). Fonetika. Zapiski predavanj na podiplomskem izobraţevalnem 

programu specializacije klinične logopedije. 

Ozbič, M. (2007). Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha. Doktorsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Ozbič, M. in Kogovšek, D. (2009). Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora 

ter govorna razumlivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb. Prispevek je bil predstavljen 

na mednarodni konferenci InfoKomTeh 2009. Pridobljeno 19. 10. 2013, s 

http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics.%20PublishedNovember%202012


79 
 

http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarod

ne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf. 

Pennington, L., Roelant, E., Thompson, V., Robson, S., Steen, N. in Miller, N. (2013). 

Intensive dysarthria therapy for younger children with cerebral palsy. Developmental 

Medicine & Child Neurology. 55(5), 464471. 

Podbreţnik, V. (2012). Jecljam! Sem si kos?  Si mi kos?. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi. 

Širca, P. (2012). Govor oseb s Parkinsonovo boleznijo. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 12. 1. 2014, s 

http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1259/1/Govor_oseb_s_Parkinsonovo_boleznijo_(diplomsko_delo)_Patricija_%C5%

A0irca.pdf. 

Tomaţič, M. (2011). Analiza govora otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 

14.1.2014, s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/676/1/Analiza_govora_oseb_z_zmerno_motnjo_v_du%C5%A1evnem_razvoju.pdf. 

Vizjak Kure, T. (2010). Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in 

jezika. Priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja. Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo. 

Vogrinčič, B. (2013). Artikulacija in nosna resonanca v govoru pri otrocih z razcepi v 

orofacialnem področju. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. Pridobljeno 16. 12. 2013, s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1702/1/BARBARA_VOGRIN%C4%8CI%C4%8C_DIPLOMSKO_DELO.pdf. 

Wilken, E. (2012). Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom z izčrpnim 

prikazom KPK sistema  s kretnjami podprte komunikacije. Ljubljana: Sekcija za Downov 

sindrom pri Društvu Soţitje Ljubljana in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: Razvoj govora. Zakasnel govorni razvoj. 

Pridobljeno 14. 11. 2013, s http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/razvoj-govora in 

http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/odstopanje-v-govorno-jezikovni-

komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj. 

http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf
http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1259/1/Govor_oseb_s_Parkinsonovo_boleznijo_(diplomsko_delo)_Patricija_%C5%A0irca.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1259/1/Govor_oseb_s_Parkinsonovo_boleznijo_(diplomsko_delo)_Patricija_%C5%A0irca.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1259/1/Govor_oseb_s_Parkinsonovo_boleznijo_(diplomsko_delo)_Patricija_%C5%A0irca.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/676/1/Analiza_govora_oseb_z_zmerno_motnjo_v_du%C5%A1evnem_razvoju.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/676/1/Analiza_govora_oseb_z_zmerno_motnjo_v_du%C5%A1evnem_razvoju.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1702/1/BARBARA_VOGRIN%C4%8CI%C4%8C_DIPLOMSKO_DELO.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1702/1/BARBARA_VOGRIN%C4%8CI%C4%8C_DIPLOMSKO_DELO.pdf
http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/razvoj-govora
http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/odstopanje-v-govorno-jezikovni-komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj
http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/odstopanje-v-govorno-jezikovni-komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj


80 
 

Znakovni jezik za dojenčke Babysigns Slovenija. Pridobljeno 19. 11. 2013, s 

http://babysigns.si/pogosta-vprasanja/znakovni-jezik-za-dojencke/prednosti/. 

Zhou, H., Chen, Z., Shi, H., Wu, Y. in Yin, S. (2013). Categories of Auditory 

Performance and Speech Intelligibility Rating of Early-Implanted children without Speech 

Training. PLoS ONE, 8(1), e53852. 

Ţnidarič, D. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

http://babysigns.si/pogosta-vprasanja/znakovni-jezik-za-dojencke/prednosti/


81 
 

8. PRILOGE 

8.1. NAPOTKI ZA IZBOLJŠANJE GOVORA IN GOVORNE RAZUMLJIVOSTI 

Zgodnje odkrivanje ali intervencija je eden izmed pomembnejših dejavnikov za izboljšanje 

govora. Zelo pomembno je, da starši ali vzgojitelji čim hitreje opazijo, da otrok izrazito 

odstopa v govornem razvoju od sovrstnikov. Če opazijo, da je otrok nerazumljiv ali ima 

kakršnekoli teţave, povezane z govorom ali komunikacijo (npr. otrok se ne odziva na govorne 

spodbude, nima očesnega stika, ima zelo slabo artikulacijo), se posvetujejo s pediatrom, ki jih 

bo nadalje poslal k različnim strokovnjakom glede na vzrok teţave (nevrolog, psiholog, 

logoped, pedopsihiater itd.). Če gre za resnejše oziroma večje teţave (npr. naglušnost, 

avtizem, motnje v duševnem razvoju idr.), ki se kaţejo tudi na področju govora, bo otrok 

ustrezno obravnavan in bo imel večjo moţnost, da bo govorno napredoval. 

Logopedinja Irena Jančar glede govora in napotitve k logopedu svetuje (2012, str. 2): »Če pri 

otroku opazite upočasnjen govorni razvoj oziroma nerazvit govor, teţave pri izgovoru 

določenih glasov ali druga odstopanja v govoru, kot so motnje ritma in tempa govora 

(jecljanje, brbotanje, prehiter govor), motnje glasu oziroma fonacije, teţave pri jezikovnem 

izraţanju in razumevanju itd., vam priporočamo čim bolj zgodnje ukrepanje in napotitev 

otroka k logopedu, oziroma po potrebi tudi na dodatne preglede, kot so ORL-pregled s 

pregledom sluha, psihološki in nevrološki pregled. Pomembno je, da se vzrok teţav 

pravočasno odkrije in s tem prepreči otrokovo neugodje in teţave, s katerimi bi se lahko 

srečeval v kasnejšem obdobju. Mogoče govorna terapija za vašega otroka sploh ne bo 

potrebna, boste pa dobili ustrezne nasvete, kako otroku pomagati. Z zgodnjim odkrivanjem 

odstopanj v otroškem govoru tako ne zamudimo optimalnega predšolskega obdobja in 

preprečimo, da se pri otrocih ne ukorenini napačna izreka.« 

V govorno-jezikovni ali logopedski terapiji lahko vaje artikulacije, glasu in prozodičnih 

vidikov privedejo do bolj razumljivega govora (Ozbič in Kogovšek, 2009). Ne le primerna 

artikulacija, ampak tudi primerno dihanje, fonacija, učinkovita velofaringalna funkcija in 

dobra kontrola larinksa so pomembni za razumljiv govor (prav tam). »Če razvijamo vse 

elemente govorne produkcije, lahko doseţemo cilj zadostno razumljivega govora« (Ozbič in 

Kogovšek, 2009, str. 410). 

Etta Wilken (2012) za otroke z Downovim sindromom, ki zaradi različnih vzrokov še ne 

govorijo ali izrazito slabše govorijo in so zato manj razumljivi, predlaga spodbujanje govora s 
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s kretnjami podprto komunikacijo. Gre za podporno ali dopolnilno komunikacijo, ki preko 

uporabe kretenj, predmetov ali sličic in govora spodbuja postopni razvoj komunikacije, jezika 

in kasneje govora. Pomaga premostiti razkorak med jezikom in govorom, ko otrok razume 

jezik in ţeli nekaj sporočiti, a tega ne more storiti preko govora, ter si tako pomaga s kretnjo. 

Otroka se postopoma uči določenih znakov ali kretenj za določene predmete, osebe ali dejanja 

in jih brez govora ali skupaj z govorom uporablja pri vsakodnevnem komuniciranju. Otrok 

začne izgovarjati najprej preproste besede, za teţje pa še vedno uporablja kretnje. Nato kretnje 

vedno bolj opušča in postopno vse bolj uporablja govor za izraţanje misli, ţelja, potreb (prav 

tam).  

Metoda spodbujanja jezika oz. govora s s kretnjami podprto komunikacijo ni primerna le za 

otroke z Downovim sindromom, ampak tudi za otroke, ki prav tako še ne govorijo ali se 

spopadajo s slabšo razumljivostjo govora zaradi drugih vzrokov (npr. otrok ima spekter 

avtističnih motenj, motnje v duševnem razvoju, naglušnost, gluhoto ali cerebralno paralizo oz. 

diazartrijo). Za spodbujanje komunikacije in boljši ter hitrejši razvoj govora se metodo lahko 

uporablja tudi v predjezikovni fazi pri tipičnih dojenčkih brez teţav. 

Metoda, ki prav tako spodbuja hitrejše učenje govora s pomočjo znakov in hkrati vpliva na 

večjo razumljivost govora ter se uporablja pri tipičnih dojenčkih, je metoda Baby signs oz. 

znakovni jezik za dojenčke.. »Raziskava Dr. Acredolo in Goodwyn je pokazala, da uporaba 

Baby signs programa še dodatno pripomore k temu, da se dojenčki naučijo govoriti. Ugotovili 

sta, da imajo 2-letniki, ki so uporabljali Baby signs program, občutno večji besedni zaklad kot 

njihovi vrstniki, ki programa niso uporabljali. Do dopolnjenega tretjega leta so bile jezikovne 

sposobnosti otrok, ki so kot dojenčki uporabljali znakovni jezik, na ravni 4-letnikov. Dojenčki 

namreč pridobijo veliko znanja o jeziku, ko so lahko aktivni pri komunikaciji in se 

sporazumevajo z znaki, kar pa postavi dobre temelje za učenje govora. In tako kot je otrok, ki 

se nauči plaziti, bolj motiviran, da se nauči hoditi, je otrok, ki se nauči sporazumevati z znaki, 

bolj motiviran, da se nauči govoriti.«               

Vir: http://babysigns.si/pogosta-vprasanja/znakovni-jezik-za-dojencke/prednosti/ 

S kretnjami podprta komunikacija in metoda Baby signs sta le dve izmed mnogih metod, ki se 

jih je treba sistematično naučiti in jih strokovnjaki oziroma logopedi skupaj s starši uvajajo v 

otrokov vsakdan.  

Kadar je otrok v govoru nerazumljiv, mu poleg strokovnjakov in njihovih različnih metod 

oziroma startegij na različne načine lahko pomagamo sami. Predvsem starši, tudi dedki, 

http://babysigns.si/pogosta-vprasanja/znakovni-jezik-za-dojencke/prednosti/
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babice, starejši sorojenci, prav tako pa tudi vzgojitelji v vrtcih, ki bi morali namenjati razvoju 

otrokovega govora posebno pozornost in nekatere dejavnosti oz. vaje izvajati preventivno ali 

za odpravo govorno-jezikovnih in komunikacijskih teţav. Otrokom z večjimi ali manjšimi 

teţavami na področju razumljivosti govora lahko pomagamo na različne posredne in 

neposredne načine (Ţnidarič, 1993): 

 otroku vse od rojstva nudimo ustrezno nego, vzgojo, občutek ugodja, ki je zelo 

pomemben za razvoj prvih govornih poskusov; 

 biti moramo pozorni in uvidevni poslušalci in dobri sogovorniki (npr. kadar je otrok 

nerazumljiv, ga ne prekinjamo, počakamo, da pove do konca, smo potrpeţljivi, besedo 

ponovimo pravilno in ne poudarjamo napačne izreke, pozorni smo na to, ali nas otrok 

gleda, vzpostavi očesni stik ali pa so mu bolj zanimivi predmeti, kadar pri 18. mesecu 

ne kaţe zanimanja za komunikacijo z drugimi, ne daje pozornosti na osebe, ne kaţe s 

prstkom, ne deli pozitivnih čustev z nami itd. je treba poiskati pomoč); 

 pozorni smo na to, da otroka čim hitreje odvadimo od dude oz. mu jo damo le za 

spanje, saj lahko otrok, ki je ţe dovolj star in raziskuje svet okoli sebe, le tako uri 

govorila; 

 ob pogovoru z otrokom uporabljamo vsakdanje besede brez pomanjševalnic; 

 jezik, ki ga uporabljamo z otrokom, naj bo preprost, razumljiv, primerno hiter; 

 otroku pogosto opisujmo, pripovedujmo, kaj delamo in kaj se dogaja okoli nas; 

 izogibajmo se direktnemu učenju govora oz. besed ali celo siljenju otroka, da nam 

pove določeno besedo (izogibamo se izrazov Reci! Ponovi! Povej!), saj se otroci 

govora naučijo spontano, v vsakdanjih situacijah, preko igre; 

 ţe majhnemu otroku pripovedujmo in berimo kratke in preproste pravljice, pesmice, 

izštevanke, oglašamo se na različne načine (npr. oponašamo različne ţivali); 

 z otrokom lahko na čim bolj igriv in dinamičen način izvajamo različne pihalne in 

dihalne vaje (npr. različni načini dihanja, pihanje v veternico, balon, skozi slamico 

itd.) ter vaje za razgibavanje govoril (npr. oponašanje muce, ki pije mleko  

oblizovanja, iztegovanje, tleskanje z jezikom, delanje šobice z ustnicami, oponašanje 

brnjenja avtomobila z ustnicami), saj s tem pospešimo razvoj govora, pojavljanje 

nekaterih glasov, kajti otrok bolj uzavesti različne postavitve govoril, glade na način in 

mesto premikanja. 
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8.2.ORIGINALNA ICS-LESTVICA 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju:slovenščina je dostopna na: 

http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/400004/ICS-Slovenian-English.pdf. 

 

 

http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/400004/ICS-Slovenian-English.pdf
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8.3.VPRAŠALNIK, UPORABLJEN V RAZISKAVI (DOPOLNJENA ICS-

LESTVICA) 

Spoštovani, 

sem Meta Dolinar, študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

okviru diplomske naloge z naslovom Razumljivost govora predšolskih otrok pripravljam raziskavo o 

govorni razumljivosti predšolskih otrok v vsakdanjem življenju. Vljudno Vas prosim za sodelovanje in 

nekaj minut Vašega časa. Izpolnjeni podatki o Vašem otroku bodo uporabljeni izključno za namen 

raziskave in bodo v raziskavi predstavljeni anonimno.  

Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem! 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju 

Rojstni datum otroka:______________________________ Moški/ženska:_________________ 

Datum izpolnjevanja:______________________________ Otrokova starost:_________________ 

Naslednja vprašanja se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in sicer koliko je govor 

vašega otroka razumljiv drugim ljudem oz. osebam (koliko ljudi vašega otroka razume). Ko 

odgovarjate na vprašanja, Vas naprošamo, da razmišljate o otrokovem govoru v preteklem mesecu. 

Obkrožite le eno število za vsako postavljeno vprašanje, nato odgovorite še na nekaj vprašanj (na 

hrbtni strani lista), ki so povezani z govorno-jezikovnim razvojem Vašega otroka. 

 
vedno pogosto včasih redko nikoli 

1.  Ali vi razumete govor svojega otroka? 5 4 3 2 1 

2.  Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega 

otroka? 

5 4 3 2 1 

3.  Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega 

otroka? 

5 4 3 2 1 

4.  Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega 

otroka? 

5 4 3 2 1 

5.  Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

6.  Ali otrokovi vzgojitelji razumejo govor vašega 

otroka? 

(ne odgovorite, če otrok ne obiskuje vrtca) 

5 4 3 2 1 

7.  Ali druge otroku neznane osebe razumejo govor 

vašega otroka? 

5 4 3 2 1 

 (ne izpolnjujete) Skupni seštevek = /35     

 (ne izpolnjujete) Povprečje skupnega seštevka = /5     
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1. Ali vaš otrok obiskuje logopeda (obkrožite)?   

 NE   DA 

2. Ali ste zaskrbljeni glede govora, jezika ali komunikacije vašega otroka (obkrožite)? 

 NE DELNO  DA 

3. Ali ima otrok katero izmed težav, povezanih z govorom, jezikom ali sluhom (obkrožite)? 

 NE DELNO  DA NE VEM 

 

Katere so te težave (ustrezno obkrožite ali navedite)? 

 Hripavost. 

 Težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.). 

 Težave na področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjave zlogov, izpuščanje zlogov, 

težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /l/ in /k/ in /g/)). 

 Jecljanje, zatikanje. 

 Jezikovne težave (v jeziku, ki ga govori družina) (npr. težave z razumevanjem ali/in 

izražanjem, manjše besedišče, veliko slovničnih napak). 

 Pogosta vnetja srednjega ušesa. 

 Naglušnost, gluhota. 

 Drugo: ____________________. 

 

Opišite težave: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8.4. SPSS-IZPISI 

  

Testi normalne porazdelitve: 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Razumljivost govora ,138 223 ,000 ,922 223 ,000 

Ali vi razumete govor svojega otroka?                         ,393 223 ,000 ,661 223 ,000 

Ali oţji člani vaše druţine razumejo govor 

vašega otroka? 
,315 223 ,000 ,739 223 ,000 

Ali člani razširjene druţine razumejo govor 

vašega otroka? 
,246 223 ,000 ,820 223 ,000 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega 

otroka? 
,242 223 ,000 ,807 223 ,000 

Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? ,228 223 ,000 ,849 223 ,000 

Ali otrokovi vzgojitelji razumejo govor vašega 

otroka? 
,283 223 ,000 ,758 223 ,000 

Ali druge otroku neznane osebe razumejo govor 

vašega otroka? 
,212 223 ,000 ,863 223 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Cronbach alfa: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,949 7 

 


