
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARA SKLEDAR



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

Smer: surdopedagogika in logopedija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE BESED PRI UČENCU Z OKVARO SLUHA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: dr. Stanislav Košir Kandidatka: Barbara Skledar 

 

 

Ljubljana, april 2014 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Skledar Barbara; diplomsko delo 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Dr. Stanislavu Koširju se zahvaljujem za mentorstvo in strokovne nasvete pri izdelavi 

diplomskega dela.  

Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršni koli način sodelovali pri nastajanju tega diplomskega 

dela.  

Zahvaljujem se svoji družini za izkazano potrpežljivost in podporo. Posebej se zahvaljujem 

svojim staršem, ki so me vsa leta šolanja spodbujali in mi pomagali pri uresničevanju mojih 

ciljev.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Skledar Barbara; diplomsko delo 

III 

POVZETEK 

Cilj diplomskega dela je primerjava razumevanja besed med učencem z okvaro sluha, ki je 

vključen v prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 

standardom za gluhe in naglušne, in slišečimi vrstniki iz redne osnovne šole. Razlike v 

razumevanju sem ocenila s pomočjo semantičnega diferenciala. Test zajema štiri besede, in 

sicer: šola, vzorec, mačka in prijateljstvo. Učenci so slednje besede ocenili s posameznimi 

elementi denotativnega prostora besede na sedem stopenjski ocenjevalni lestvici. Cilj 

diplomskega dela je prav tako ugotoviti, v kolikšni meri lastnosti besed vplivajo na razlike v 

razumevanju med slišečimi učenci in učencem z okvaro sluha.  

 

Ključne besede:  

okvara sluha, slišeč, lastnosti besed, razumevanje, denotativni prostor  
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ABSTRACT 

In our thesis we compared word comprehension in a hearing impaired student and his peers 

with normal hearing. The hearing impaired student is currently participating in a hearing 

impaired specialized program at a primary school with educational standards equivalent to 

those of regular primary schools. The differences in word comprehension were assessed by 

applying the semantic differential. We conducted a test which included four Slovene words: 

šola (school), vzorec (sample or pattern), mačka (cat) and prijateljstvo (friendship). The 

students were asked to assess these words on a scale from 1 to 7, taking into account different 

elements of the word's denotation. Furthermore, the aim of our research was to determine to 

what extent word properties influence the differences in comprehension between the hearing 

impaired student and the students with normal hearing.  

 

Key words: 

hearing impairment, normal hearing, word properties, comprehension, denotation  
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1 UVOD 

1.1 Komunikacija, jezik in govor 

Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola »communicare«, ki pomeni skupno napraviti, 

sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, biti v medsebojni 

zvezi (Jelenc, 1998).  

»Komunikacijo označujejo vsi načini vedenja in izrazne oblike, s katerimi drugim ljudem kaj 

sporočamo. Zato je komunikacija dosti več kot le besedni jezik« (Wilken, 2012, str. 17).  

Vreg pojasnjuje, da začnemo komunikativno dejanje zaradi določenih interesov in ciljev, ki so 

bodisi osebni, skupinski ali družabni (po Jelenc, 1998). Pri sporazumevanju se povezujemo s 

svetom okoli nas, izražamo svoje namere, občutja in želje (Jelenc, 1998).  

 

Informacije se prenašajo z znaki, torej so znaki sredstvo komunikacije. Po vrsti znakov, ki jih 

uporabljamo v komunikaciji, govorimo o signalni in simbolni komunikaciji. V vsakdanjem 

življenju pa nam je bližja in bolj razumljiva delitev na neverbalno in verbalno komunikacijo 

(Jelenc, 1998).  

Signali se pojavijo spontano in izražajo notranje (afektivno) stanje organizma ali relativno 

trajne osebnostne poteze. Signalna komunikacija je tako zasnovana na paralingvističnih (tj. 

prozodičnih elementih), kinestetičnih (tj. facialna in okularna ekspresija ter drža telesa in gibi) 

in proksemičnih znakih (tj. fizična bližina in razporeditev v prostoru, osebni prostor in osebno 

območje), odvisno od tega, kateri del telesa je oddajnik in katero čutilo sprejemnik (Jelenc, 

1998).  

 

Sposobnost komuniciranja z uporabo simbolov je med živimi bitji razvita le pri človeku. 

Simbolna komunikacija temelji na znakih, ki so arbitrirani (poljubni) in konvencionalni 

(dogovorjeni). Najvažnejša vrsta simbolov, ki je zasnovana na arbitriranih znakih, je jezik. 

Med simbole spadajo tudi izraz obraza, geste, kadar te namerno uporabimo, da nekaj 

sporočimo (Jelenc, 1998). 

 

Jezik je abstrakten sistem simbolov, ki ga uporablja določena skupina ljudi, tj. narod oz. ljudje 

določene jezikovne skupine (Jelenc, 1998).  

»Jezikovni simboli predstavljajo stvari, dejanja, strukturirana zaporedja, odnose, čas, in sicer 

neodvisno od tega, ali gre za kretnje, glasovni jezik ali pisanje. Jezik omogoča kognitivno 
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obdelovanje zaznav in izkušenj ter je najvažnejše sredstvo za primerjanje in vrednotenje, za 

priklic iz spomina, kot tudi za tvorjenje kategorij. Te funkcije niso vezane na glasovni jezik, 

temveč na komunikacijski sistem simbolov. Zato lahko ljudje razvijejo enakovredne 

kognitivne sposobnosti tudi z drugimi jezikovnimi sistemi brez glasovnega jezika. Jezik ne 

služi le za sporazumevanje z drugimi ljudmi, temveč je tudi sredstvo za pridobivanje znanja, 

vedenjskih navad in socialnih pravil« (Wilken, 2012, str. 17 in 18). Določen jezik je torej 

eden in edinstven za vse ljudi, ki živijo v tej določeni skupini. Znanje tega jezika je pri 

različnih ljudeh in v različnih starostnih obdobjih neenako (Jelenc, 1998). Lipnik in Matić 

(1993) pišeta, da znati kak jezik, pomeni imeti bogat besedni zaklad in ga znati uporabiti v 

ustnem in pisnem sporočanju ter seveda razumeti tudi druge.  

Jezik ni prirojen ali podedovan, ampak se ga usvaja. Da se lahko posameznik določene 

jezikovne skupnosti sporazumeva z ostalimi, mora poznati pomen različnih kombinacij 

glasov, besed in stavkov. Hkrati pa mora usvojiti rabo jezikovnih pravil, s pomočjo katerih 

lahko tvori neomejeno število novih pojmov, izrazov (Jelenc, 1998).  

Da se lahko uporablja določen jezik, je potrebno osvojiti kar nekaj sistemskih pravil. 

Jezikovni sistem se deli na podsisteme (Jelenc, 1998):  

 Fonologija ali glasoslovje: veda o fonemih, ki so pomensko razlikovalni glasovi.  

 Morfologija ali oblikoslovje: veda o besednih oblikah. Proučuje najmanjše jezikovne 

enote, ki nekaj pomenijo – morfeme. Je sistem pravil za uporabo števil, glagolskih 

časov, spreganja in sklanjanja.  

 Sintaksa ali skladnja: je veda o povezovanju besed in njihovem medsebojnem odnosu 

v stavku. 

 Semantika ali pomenoslovje: se nanaša na pomen morfemov, besed, besednih zvez.  

 Pragmatika: predstavlja sistem pravil za uporabo jezika.  

 

Oralni govor je vokalna realizacija jezika, je rezultat specifičnih motoričnih dejanj z natančno 

senzomotorno koordinacijo (Prosnik, 2011). Predstavlja sistem glasov in glasovnih 

kombinacij, ki jih posameznik proizvaja s svojimi govorili (Jelenc, 1998). Toda izraženi 

glasovi imajo jezikovni pomen le, če ima govorec z njimi nekaj v mislih in se pri tem 

poslužuje dogovorjenega znakovnega sistema (Wilken, 2012).  

Škarić pravi, da govor funkcionira v kontekstu individualne zavesti in se realizira na 

subjektivni osnovi, v nasprotju z jezikom, ki je objektivna družbena tvorba (po Jelenc, 1998).  
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Za normalno realizacijo oralnega govora so pomembni različni vidiki. Ustrezno je treba tvoriti 

posamezne glasove; pri besednem redu in stavčni strukturi je treba upoštevati pravila in z 

izgovorjenimi besedami povezati namen. Za nemoteno komunikacijo je pomemben tudi tekoč 

govor, glasovna jakost in poudarjanje (Wilken, 2012).  

Organski predpogoj za razvoj govora so (Brdković, 2000): 

 izoblikovan govorni aparat, 

 dober sluh, 

 morfološko in funkcionalno dozorela možganska skorja.  

Govorni aparat je pripravljen za delovanje že pred rojstvom. Da je sposoben tvoriti artikuliran 

in strukturiran govor, je potrebno dozorevanje organskih komponent ter dolgotrajno učenje ob 

auditivnih in socialnih stimulacijah, dokler oseba ne obvlada veščine govora (Brdković, 

2000). Govor se pri otroku kljub zadoščenim organskim predpogojem ne razvije, če nima 

ustreznega okolja, ki mu daje govorni vzor in spodbuja njegov razvoj.  

 

1.2 Sluh  

Sluh je osnova za razvoj poslušanja, govora in jezika (Hernja idr., 2010).  

Za zaznavo zvoka morajo delovati zunanje, srednje in notranje uho, ki sprejmejo, prenesejo in 

spremenijo zvočno nihanje v električne impulze. Te slušni živec po slušni poti prenese do 

možganov, v katerih poteka proces avditivne predelave signalov. Človeški slušni sistem je 

občutljiv v območju od 20 do 20 000 Hz. Območje med 500 in 4000 Hz je pomembno za 

zaznavo in razumevanje govora. To pomeni, da človek ne zmore slišati zelo visokih in zelo 

nizkih tonov, saj so ti zunaj našega praga sluha. Prav tako ne zmore poslušati preglasnih 

zvokov zaradi praga bolečine, ki je okoli 120 dB (Hernja idr., 2010).  

Človeško uho je različno občutljivo za različne frekvence in različne jakosti zvoka. Glasnost 

zvoka je subjektivna veličina (Fefer, 2010).  

 

1.2.1 Anatomija ušesa in fiziologija sluha 

Uho je parni organ, ki zaznava zvok in uravnava ravnotežje (Bettelino, 2013). Sestavlja ga 

zunanje, srednje in notranje uho.  
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Slika 1: Zgradba ušesa (http://www.delo.si) 

Zunanje uho sestavljata uhelj in sluhovod (Hernja idr., 2010). Uhelj ima obliko sploščenega 

lijaka in je zgrajen iz elastičnega hrustanca, prekritega s kožo (Bettelino, 2013). Njegova 

naloga je, da sprejme zvočno valovanje in ga usmeri v sluhovod, po katerem se valovanje širi 

do bobniča (Hernja idr., 2010). Sluhovod je cevasta odprtina, ki vodi iz površine glave proti 

srednjemu ušesu in se konča z bobničem. Dolg je okoli dva in pol centimetra in širok okoli 

pol centimetra. Sestavljen je iz zunanjega hrustančnega dela in notranjega kostnega. Prekrit je 

s kožo, v kateri so ceruminalne žleze, ki tvorijo ušesno maslo. Ima obliko rahle krivulje S in s 

tem ščiti srednje uho pred mehanskimi poškodbami in večjimi temperaturnimi razlikami 

(Bettelino, 2013).  

 

Srednje uho tvorijo bobnič, votlina srednjega ušesa s tremi koščicami in dvema mišicama, 

kostne odprtine v bradavičastem (mastoidnem) odrastku senčnice in Evstahijeva troblja (tuba, 

cev) (Bettelino, 2013).  

Bobnič je tanka membrana, ki se zaradi zvočnega valovanja zatrese (Hernja idr., 2010). 

Njegova površina meri okoli pol kvadratnega cm. V osrednjem delu bobniča je vraščen del 

prve slušne koščice kladivca. Na njen srednji del se narašča mišica (musculus tensor timpani), 

ki se ob močnem zvoku skrči in tako učvrsti verigo slušnih koščic, kar zaščiti notranje uho. 

Kladivce tvori sklep z nakovalcem. Slednja slušna koščica se na drugi strani stika z zadnjo 
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slušno koščico stremence, katerega plošča leži na ovalni niši notranjega ušesa. Na stremence 

se narašča druga mišica (musculus stapedius), ki prav tako ščiti notranje uho pred premočnim 

zvokom (Bettelino, 2013).  

Naloga srednjega ušesa je prevajanje in ojačanje zvočnega signala, saj mora valovanje zraka 

prenesti v valovanje tekočine v notranjem ušesu. V srednjem ušesu je zvok tako ojačen do 18-

krat. Ojačitev nastane zaradi razlike v površini bobniča in ovalne niše ter navornega delovanja 

slušnih koščic (Bettelino, 2013).  

Evstahijeva troblja skrbi, da je tlak v srednjem ušesu izenačen z zunanjim zračnim tlakom. S 

tem omogoča neovirano gibanje bobniča in slušnih koščic. Je nekaj mm debela ter tri in pol 

centimetre dolga cev. Povezuje notranjo steno srednjega ušesa s stransko steno nosnega dela 

žrela. Odpre se, kadar zehamo, požiramo ali namensko skrčimo mišici mehkega neba ustnega 

dela žrela (Bettelino, 2013).  

Votlina srednjega ušesa in zračne votline v bradavičastem odrastku senčnice so pokrite s 

sluzjo in služijo kot rezervoar zraka, ki blaži spremembe v zračnem pritisku (Bettelino, 2013).  

 

Notranje uho skrbi za zaznavo zvoka in za ravnotežje (Bettelino, 2013). Je najnežnejši del 

ušesa. Lega v skalnici (tj. trd del senčne kosti) mu tako nudi dobro zaščito (Fefer, 2010). 

Notranje uho predstavlja več med seboj povezanih votlin in kanalov. Razlikujemo koščeni in 

membranski labirint. Deli koščenega labirinta so polž (cochlea), preddvor (vestibulum) in 

polkrožni kanali (canales semicirculares) (Berčič, 2002).  

Znotraj koščenega labirinta je kožni labirint, ki po obliki ustreza koščenemu. Prostor med 

koščenim in kožnim labirintom polni tekočina - perilimfa. Kožni labirint v preddvoru tvori 

vrečico in mešiček. Iz mešička izhajajo trije polkrožni kanali, iz vrečice pa kožnati polž 

(Stušek, 2005).  

Dinamični ravnotežni organ se nahaja v polkrožnih kanalih, ki so nameščeni pravokotno eden 

na drugega v treh smereh. Po njih se pretaka tekočina (endolimfa), ki pritiska na čutne celice, 

te pa omogočijo zaznavanje dinamičnih sprememb v legi telesa. Zraven dinamičnega 

ravnotežnega organa obstaja še statični ravnotežni organ. Slednji se nahaja v vrečici in 

mešičku (Stušek, 2005).  

Slušni del notranjega ušesa sestavljata polž in slušni živec. Slušni del notranjega ušesa 

spremeni mehansko valovanje tekočine v električni impulz, kar imenujemo transdukcija, pri 

čemer nastane akcijski potencial, ki se potem prevaja po živčnih povezavah do slušne 

možganske skorje v senčničnem režnju (Bettelino, 2013).  
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Ob prečnem prerezu koščenega polža vidimo, da je razdeljen na tri ločene hodnike ali kanale. 

Osrednji kanal tvori kožnati polž, zgornji in spodnji kanal pa predeljeni koščeni polž (Stušek, 

2005). Zgornji kanal se imenuje preddvorni (vestibularni) kanal in je povezan s preddvorom 

in prek ovalnega okenca s srednjim ušesom. Spodnji kanal se imenuje bobnični (timpanalni) 

kanal in meji na srednje uho z okroglim okencem (Bettelino, 2013). Oba kanala sta 

napolnjena s perilimfo in sta na vrhu med sabo povezana, saj osrednji hodnik ne sega do 

konca koščenega polža (Stušek, 2005).  

Kožnati polž je od koščenega ločen z membranami. Spodaj je ločen z osnovano (bazilarno) 

membrano in v območju preddvornega kanala z Vestibularno (Reissmerjevo) membrano.  

Notranjost kožnega labirinta zapolnjuje tekočina – endolimfa (Fefer, 2010).  

Sedež sluha je v kožnatem polžu, ki se ovije v dveh in pol zavojih okoli stebrička (Fefer, 

2010). Na osnovni membrani ležijo čutne celice z dlačicami, imenovane slušne celice (dlačne 

celice ali dlačnice). Slušne celice prekriva krovna (tektorialna) membrana. Na to membrano 

se pritrjujejo dlačice, ki štrlijo iz vrhnjih delov slušnih celic. Slušni organ ali drugače 

imenovani Cortijev organ, tvorijo torej bazilarna membrana, slušne celice in krovna 

membrana (Stušek, 2005).  

 

Slika 2: Shema Cortijevega organa (Hernja idr., 2010) 

Dlačnice so zaznavne celice v notranjem ušesu. V Cortijevem organu ločimo dve vrsti 

dlačnic: notranje in zunanje. Zunanjih dlačnic je približno 13500, notranjih je le okoli 3500. 

Zunanje dlačnice prve zaznajo zvok, ob tem se skrčijo in pri tem tvorijo zvok, ki ga 

imenujemo sevanje ušesa. Šele nato se vzdražijo notranje dlačnice. Dlačnice imajo na zgornji 

strani lasem podobne izrastke – stereocilije. Ti izrastki so v tesnem stiku s krovno membrano 

(Bettelino, 2013).  
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Notranje dlačnice pretvorijo mehansko energijo zvoka prek kemijskih procesov v električno. 

Zunanje dlačnice delujejo v tem procesu podobno kot servomehanizem. Mehansko ojačijo 

neznatne vibracije šibkih zvokov, s čimer stimulirajo notranje celice. Vsebujejo mišično tkivo 

in dopuščajo bazilarni membrani, da zadostno niha celo pri zelo nizkih zvočnih nivojih. 

Delovanje zunanjih dlačnic je nelinearno. To pomeni, da imajo pomemben učinek pri nizkih 

zvočnih nivojih, so pa tako rekoč brez učinka pri višjih zvočnih nivojih (Hernja idr., 2010).  

 

Gibanje stremenca, ki leži na ovalnem oknu, povzroči valovanje vestibularne tekočine. 

Tekočinski val potuje od bazalnega zavoja polža do vrha polža, kjer sta kostna kanala 

povezana. Valovanje nadaljuje pot po bobničnem kanalu od vrha polža do bazalnega zavoja in 

se nato preko okroglega okenca izgubi v srednjem ušesu (Bettelino, 2013). Pri tem se tlačne 

spremembe, ki so jih povzročile slušne koščice, prenesejo tudi na osnovno membrano 

(Stušek, 2005). Ko zaniha osnovna membrana, se dlačice premaknejo in spremenijo kot med 

stereocilijem, ki je vpet v krovno membrano in dlačnicami. To povzroči prehajanje K
+
 in Ca

+
 

ionov v celico in iz nje. Posledično pride do depolarizacije slušne celice in sprostitve 

kemijskega prenašalca, ki sproži akcijski potencial. Akcijski potencial se prenaša po živčnih 

povezavah do možganske skorje (Bettelino, 2013).  

Sestava osnovne membrane omogoča zaznavanje različnih frekvenc (Bettelino, 2013). Pri 

zvoku z visoko frekvenco (npr. 10 kHz) se zatresejo krajše in debele niti na začetku polža, to 

je blizu ovalnega okenca. Za srednje frekvence (npr. 1 kHz) je nihanje na sredini polža. Pri 

zvoku z nizko frekvenco (npr. 100 Hz) najintenzivneje nihajo dolge in tanke niti osnovne 

membrane na vrhu polža (Bettelino, 2013 in Hernja idr., 2010).   

 

Od Cortijevega organa se nadaljuje slušni živec do slušnih jeder v podaljšani hrbtenjači 

(Hočevar Boltežar, 2010, str. 16). »V kohlearnih jedrih pride do prve stopnje centralne 

predelave, ko se periferna slušna informacija cepi na številne vzporedne poti. Do 

medsebojnega prepletanja informacij iz obeh ušes in začetnega procesiranja lokalizacije 

zvoka prihaja v zgornjem olivarnem kompleksu. Glavni integracijski center in prvo mesto, 

kjer se lahko akustična informacija preplete z motoričnim, gibalnim sistemom, je spodnji 

kolikulus. Tu se tudi sprejemajo in prenašajo informacije proti talamusu in možganski skorji, 

kjer se zvočna informacija kompleksno predela« (Košir, 1999, str 23). Slušni center je v 

Heschlovem zavoju senčničnega (temporalnega) režnja velikih možganov (Hočevar Boltežar, 

2010).  
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1.3 Okvare sluha 

»Okvara sluha lahko nastane v različnem življenjskem obdobju zaradi različnih vzrokov, na 

različnih mestih slušne poti in različno močno« (Hernja idr., 2010, str. 21).  

V Sloveniji je prevalenca težke okvare sluha v predšolskem obdobju 0,9 na 1000 živorojenih 

otrok. Težave s sluhom ima 3 do 5 odstotkov šoloobveznih otrok, v starostni skupini 45 do 65 

let jih je s tovrstno motnjo okoli 29 odstotkov, nad 65 leti pa 43 odstotkov (Košir, 1999; Kesič 

Dimic, 2010).  

 

1.3.1 Stopnje okvare sluha 

Če je oseba sposobna zaznati zvoke in človeški govor, govorimo o naglušnosti. Pojem 

naglušnost zajema skupino okvar sluha od lažje do težje izgube sluha. Izgubo sluha nad 90 dB 

označujemo kot težko okvaro sluha ali gluhoto. Gluha oseba ne zmore zaznati zvoka (Hernja 

idr., 2010).  

Klasifikacije izgube sluha niso enotne. Nekatere vrednotijo izgubo sluha v decibelih, druge v 

odstotkih.  

Za okvare sluha, izražene v odstotkih, se uporablja metoda po Fowler-Sabine. Osnova 

izračuna je izmerjena izguba sluha na frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz. Rezultat 

predstavlja izgubo sluha obeh ušes. Osebe z izgubo sluha od 31 % do 95 % so naglušne 

osebe. Pri osebah z več kot 95 % izgubo sluha govorimo o popolni izgubi sluha ali gluhoti 

(Hernja idr., 2010).  

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami in Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti opredeljujeta okvaro 

sluha na temelju izgube izražene z decibeli: 

- Lažja naglušnost 

Pravilnik (2004): »Otrok z lažjo izgubo sluha (26-40 dB): Otrok ima težjo ali težko izgubo 

sluha na enem ušesu ter lažjo ali je brez izgube na drugem ušesu. Lahko ima tudi lažjo 

obojestransko izgubo sluha. Pri njemu je lahko prizadeto sporazumevanje in poslušanje 

govora. Prisotne so lahko tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Otrok je oviran v 

orientaciji.«  

Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti jo opredeljuje kot izgubo sluha od 

26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (Moravec Berger, 1997). 
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- Zmerna naglušnost 

Pravilnik (2004): »Otrok z zmerno izgubo sluha (41-55 dB): Otrok ima lahko obojestransko 

zmerno izgubo sluha, popolno izgubo sluha na enem ušesu, lažjo izgubo ali je brez izgube na 

drugem oziroma ima težko izgubo sluha na enem ušesu in zmerno, lažjo ali nima izgube na 

drugem ušesu. Pri otroku je lahko prizadeto sporazumevanje, poslušanje govora, lahko so 

prisotne tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Možna je prizadetost vedenja in prizadetost 

pri pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji in telesni neodvisnosti.«  

Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti jo opredeljuje kot izgubo sluha od 

41 do 55 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (Moravec Berger, 1997).  

 

- Težja naglušnost 

Pravilnik (2004): »Otroke s težjo izgubo sluha (56-70 dB): Otrok ima težjo obojestransko 

izgubo sluha ali težko izgubo sluha na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Pri 

otroku je prizadeto sporazumevanje, razumevanje govora in poslušanje govora. Možna je 

istočasna prizadetost vedenja, pridobivanja znanja in prilagajanja vedenja okoliščinam. Otrok 

s težjo izgubo sluha je oviran v orientaciji, pri vključevanju v družbo in pri telesni 

neodvisnosti.«  

Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti jo opredeljuje kot izgubo sluha od 

56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (Moravec Berger, 1997). 

 

- Težka naglušnost 

Pravilnik (2004): »Otroke s težko izgubo sluha (71-90 dB): Otrok ima popolno izgubo sluha 

na enem ušesu in težko izgubo sluha na drugem ušesu oziroma težko obojestransko izgubo 

sluha. Pri njemu je prisotna prizadetost sporazumevanja, predvsem razumevanja in poslušanja 

govora. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, prilagajanja vedenja okoliščinam, 

prizadetost pri pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri 

vključevanju v družbo.«  

Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti jo opredeljuje kot izgubo sluha od 

71 do 91 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (Moravec Berger, 1997).  

 

- Gluhota 

Pravilnik (2004) razlikuje: »Otrok z najtežjo izgubo sluha (91 decibelov in več): Otrok z 

najtežjo izgubo sluha ni sposoben slišati in razumeti govora, tudi če je ojačan. Otrok ne more 

v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Pri njem je prisotna prizadetost 
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sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti poslušanja. 

Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in prostoru, prilagajanje vedenja 

okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji, telesni 

neodvisnosti in pri vključevanju v družbo.  

Otrok s popolno izgubo sluha: Otrok s popolno izgubo sluha ne loči niti dveh jakosti zvoka 

niti ne dveh frekvenc, ni sposoben slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Otrok ne more 

sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Pri njem je prisotna prizadetost sporazumevanja, 

razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna 

prizadetost vedenja, orientacije v času in prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in 

prizadetost pri pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri 

vključevanju v družbo.«  

Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti opredeljuje popolno ali zelo težko 

okvaro sluha kot izgubo sluha več ko 91 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (Moravec 

Berger, 1997).  

 

1.3.2 Čas nastanka okvare sluha 

Čas nastanka okvare nam pove, kakšen vpliv ima okvara na razvoj govora, jezika in 

komunikacije. 

- Prelingvalna okvara (Hernja idr., 2010): 

Okvara nastane pred razvojem govora. Posledice tega se neposredno odražajo na razvoju 

jezikovnih sposobnosti. Predjezikovno obdobje je opredeljeno do 2. leta starosti ali po mnenju 

drugih avtorjev do 4. leta starosti.  

- Postlingvalna okvara: 

Do okvare pride, ko je govor že razvit. Kljub temu lahko nastala okvara vpliva na govorno 

komunikacijo, saj pri večji in dalj časa trajajoči naglušnosti vpliva na izgovorjavo.  

 

1.3.3 Vzroki okvare sluha v otroštvu 

a) Predporodni vzroki 

- Genetski vzroki 

Okoli 50 % prirojenih okvar je genetsko pogojenih. Dedna okvara sluha je lahko edino 

bolezensko znamenje ali pa se pojavlja v povezavi z anomalijami drugih organov ali 
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organskih sistemov in tako tvori sindrome (Hernja idr., 2010). Do 70 % genetskih okvar 

sluha je nesindromskih (Kladnik Stabej in Battelino, 2013a).  

- Bolezni matere 

Okvaro sluha lahko povzročijo različne okužbe in bolezni matere med nosečnostjo, kot so 

npr. okužba s paraziti (toksoplazmoza), z bakterijami (sifilis) ali virusi (citomegaluvirus, 

rdečke, mumps, gripa, herpes) oz. hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo. 

Okvaro lahko povzročijo ototoksična zdravila in toksini (alkohol, mamila, nikotin), ki jih 

uživa mati v času nosečnosti (Hernja idr., 2010).  

b) Obporodni vzroki  

- Nedonošenost 

Nedonošenost sama po sebi ne povzroča okvare sluha. Nanjo vezani dejavniki pa lahko 

povzročijo okvaro sluha (npr. prehiter porod, imunološka nerazvitost, dihalna stiska, 

infekti, zdravljene z ototoksičnimi zdravili, nekompatibilnost krvnih faktorjev) (Hernja 

idr., 2010; Kladnik Stabej in Battelino, 2013a).  

- Drugi obporodni zapleti 

Okvaro sluha lahko povzročijo obporodni zapleti, kot so poškodba pri porodu, možganska 

krvavitev, infekti, nekompatibilnost krvnih faktorjev (Hernja idr., 2010).  

c) Poporodni vzroki 

- Vnetje srednjega ušesa 

Vnetje srednjega ušesa je najpogostejša otroška bolezen, ki povzroča začasno ali trajno 

okvaro sluha. Pogosta vnetja srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu lahko vplivajo na 

razvoj otrokovega slušnega procesiranja (Hernja idr., 2010). Vnetje je lahko akutno ali 

kronično.  

- Bakterijski meningitis 

Je še vedno poglavitni vzrok hude okvare sluha v otroštvu (Kladnik Stabej in Battelino, 

2013a). 

- Virusne okužbe 

Danes so zaradi cepljenja otrok redke.  

- Poporodna zlatenica 

Težja oblika zlatenice se pojavi v 24 urah po porodu in lahko povzroči okvaro sluha.  

- Zdravljenje z ototoksičnimi zdravili 

Ototoksična zdravila se uporabijo v primerih, ko je potrebno zdravljenje otrok v enotah 

intenzivne terapije ali pri zdravljenju malignih obolenj za ohranitev njegovega življenja.  
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- Poškodbe glave in senčne kosti 

So le redko vzrok okvare sluha.  

- Akustična travma 

Gre za predolgo izpostavljenost hrupu ali prevelikim jakostim hrupa. Vedno pogosteje jo 

navajajo kot vzrok okvare sluha.  

- Neznani vzroki: 

Še vedno obstaja del naglušnosti in gluhot, katerim ni moč pripisati jasnega vzroka.  

 

1.3.4 Vrste okvar sluha 

Vrsta okvare sluha je odvisna od mesta v slušnem sistemu, kjer je nastala motnja. Ločimo dve 

poglavitni vrsti okvar sluha: periferno in centralno (Košir, 1999). Ko je okvara sluha na enem 

ušesu, govorimo o enostranski (unilateralna) okvari sluha. Če je okvara na obeh ušesih, 

govorimo o obojestranski (bilateralni) okvari sluha. Stopnja izgube sluha je v tem primeru 

lahko na obeh ušesih enaka ali različna (Hernja idr., 2010).  

a) Periferne slušne motnje 

Za periferno izgubo sluha je značilna motnja v zaznavi dražljaja na nivoju zunanjega, 

srednjega, notranjega ušesa in slušnega živca. Zanjo je značilna zmanjšana občutljivost na 

zvočne dražljaje (Kladnik Stabej in Battelino, 2013a).  

 

- Prevodna ali konduktivna okvara sluha 

Prevodna okvara sluha je posledica prirojene ali pridobljene patološke spremembe zunanjega 

in/ali srednjega ušesa, ki preprečuje normalen prenos zvočnih valov iz zunanjega sveta do 

čutnic v notranjem ušesu (Košir, 1999). Vzroki so lahko nepravilnosti sluhovoda, zamašitev 

sluhovoda, vnetje srednjega ušesa, poškodbe, idr. (Hernja idr., 2010).  

Ugotovimo jo s primerjanjem prevajanja zvoka po zračni poti s prevajanjem zvoka po kosti. V 

tem primeru je po zračni poti potrebna večja jakost zvoka, da se zazna slušni prag, kot pri 

kostnem prevajanju zvoka. Prevodna okvara sluha je navadno lažje do srednje stopnje in ni 

večja od 70 dB. Te vrste naglušnosti največkrat lahko pozdravimo z zdravili in/ali s 

kirurškimi posegi. Tudi slušni aparat v teh primerih dobro služi (Košir, 1999).  

 

- Zaznavna ali senzorična okvara sluha 

Zaznavna okvara sluha je posledica manjkajočih, slabo delujočih ali nedelujočih čutnic v 

notranjem ušesu (Hernja idr., 2010). To se kaže v zmanjšani občutljivosti čutnih celic, z 
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zmanjšano sposobnostjo razločevanja frekvenc, z zmanjšanim dinamičnim območjem sluha. 

Prevajanje zvoka po zračni in kostni poti je nespremenjeno, potrebna pa je večja jakost, da se 

zazna slušni prag (Košir, 1999).  

Je pogosto trajna okvara sluha in je ne moremo odpraviti z zdravljenjem ali z operacijo. 

Zaznavna okvara sluha je lahko različne stopnje, od lažje naglušnosti do popolne gluhote 

(Hernja idr., 2010; Košir, 1999). V primeru naglušnosti je v pomoč slušni aparat, pri velikih 

izgubah sluha pa uporaba polževega vsadka (Hernja idr., 2010). Zaradi okvare čutnic prihaja 

do popačenja zvoka. Zato je lahko govor kljub ojačanju slabše razumljiv (Košir, 1999).  

 

- Mešana ali kombinirana okvara sluha 

Nastane ob prepletanju dejavnikov prevodne in zaznavne okvare sluha v različnem obsegu 

(Košir, 1999).  

 

b) Centrale ali nevralne okvare sluha 

O centralnih okvarah sluha govorimo, v primeru okvare slušnega živca, slušne poti in 

možganskih centrov za sluh. Gre za različne stopnje okvare, ki so lahko prehodne ali trajne 

(Hernja idr., 2010). Moten je prenos električnega potenciala po slušni poti do možganske 

skorje. Večinoma se kaže kot nezmožnost pravilno slišati nadpražne zvoke (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2013a). Zato uporaba slušnega aparata ne pomaga. V nekaterih primerih 

okvarjenega slušnega živca je možna pomoč z vsadki, ki jih vsadijo v možgansko deblo 

(Hernja idr., 2010). Običajno je ob otorinolaringološki obravnavi potrebna še nevrološka. 

Centralne okvare sluha se pojavljajo bistveno redkeje kot periferne. (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2013a).  

 

1.4 Preiskave sluha 

1.4.1 Subjektivne metode diagnosticiranja okvar sluha 

a) Testiranje sluha s šepetom in glasnim govorom 

Preiskava se opravi v tihem, najbolje v akustično izoliranem prostoru. Vsako uho se testira 

posebej. Pri obeh preiskavah je potrebno maskirati drugo uho. Pri šepetu to storimo s pomočjo 

navlažene vate, ki jo vstavimo v sluhovod in jo med preiskavo premikamo. Med testiranjem 

sluha z glasnim govorom maskiramo nasprotno uho z Baranyjevo ropotuljo. Testiranje poteka 

tako, da preiskovalec šepeta dvozložne besede ali številke, ki jih preiskovanec glasno ponovi. 
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V primeru hude izgube sluha, ko s šepetom ne dobimo odgovora od preiskovanca, je potrebno 

opraviti še preiskavo sluha s pomočjo glasnega govora. Stopnje okvare sluha pridobljene s 

pomočjo preiskave sluha s šepetom in glasnim govorom (Kladnik Stabej in Battelino, 2013b): 

- zelo blaga okvara sluha (sliši šepet z razdalje 4-6 metrov),  

- lažja okvara sluha (sliši šepet z razdalje 1-4 metrov),  

- srednje težka okvara sluha (sliši šepet z razdalje manj kot 1 meter od ušesa),  

- težka okvara sluha (ob uhlju sliši le govor),  

- zelo težka okvara sluha (ob uhlju sliši le kričanje),  

- gluhota (ob uhlju ne sliši nič).  

 

b) Testiranje sluha z glasbenimi vilicami 

Glasbene vilice so zvočilo v obliki črke Y. V glavnem se uporabljajo glasbene vilice s 

frekvencami 500, 1000, 2000 in 4000 Hz (Berčič, 2002). S pomočjo glasbenih vilic 

razlikujemo med prevodno in zaznavno izgubo sluha, saj preverjamo zaznavanje določenega 

tona po zračni in kostni poti (Hernja idr., 2010).  

Webrov test: zveneče glasbene vilice postavimo preiskovancu na sredino temena, tako da sta 

kraka vilic vzporedna s prečno osjo glave. Ko preiskovanec sliši ton na obeh ušesih enako, je 

sluh normalen ali sta obe ušesi okvarjeni v enaki meri. Kadar preiskovanec bolj sliši na levo 

ali desno, govorimo o lateralizaciji. Pri prevodni naglušnosti lateralizira ton na okvarjeno uho. 

Pri senzonevralni pa ton lateralizira na zdravo oz. na manj okvarjeno uho (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2013b).  

Rinnejev test: pri Rinnejevem testu preverjamo zračno prevajanje s kostnim za vsako uho 

posebej. Zveneče glasbene vilice postavimo za nekaj sekund na masteoid. Bolnik pove, kdaj 

sliši ton glasneje, pred ali za ušesom. Rinnejev test je pozitiven, ko je zračno prevajanje boljše 

od kostnega, to je pri normalnem sluhu in pri senzorinevralni izgubi sluha. Pri prevodni izgubi 

sluha je Rinnejev test negativen (Kladnik Stabej in Battelino, 2013b).  

 

c) Tonska avdiometrija 

Testiranje poteka s pomočjo avdiometra. To je elektroakustična naprava, ki proizvaja tone 

različnih frekvenc (od 125 Hz do 8000 Hz) in jakosti. Preiskovanec zazna zvok preko slušalk 

(prenos zvoka po zračni poti) ali preko vibratorja (prenos zvoka po kosti) (Hernja idr., 2010). 

Pred testiranjem se s preiskonavncem dogovorimo za znak, ki ga bo dal, ko bo slišal zvok 

(Kladnik Stabej in Battelino, 2013b). Avdiometriranje mora potekati v zvočno izoliranem 
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prostoru. Preiskuje se vsako uho zase, zaradi možnosti preslišanja z ene strani na drugo pa se 

uporablja maskiranje na ušesu, ki se ga trenutno ne testira. V obrazec, imenovan avdiogram, 

se beleži najmanjša jakost tona določene frekvence, ki jo preiskovanec še zazna. Tako se dobi 

spodnja meja slišnosti ali slušni prag (Košir, 1999).  

 

Slika 3: Avdiogram (Fefer, 2010) 

 

č) Govorna avdiometrija 

Je preizkus, s katerim preverjamo razumevanje govora pri različnih glasnostih. Testiranje se 

izvaja z avdiometrom in slušalkami ali v prostem polju s pomočjo zvočnikov. Preverjamo 

lahko razumevanje s slušnim aparatom ali brez pripomočka (Hernja idr., 2010). Govorna 

avdiometrija je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz številčnega testa in enozložnega testa. 

Številčni test je sestavljen iz desetih dvomestnih številk v posameznem stolpiču, ki jih je 

skupaj šest. Enozložni test sestavlja deset stolpičev enozložnic, ki vsebuje 26 do 28 besed 

(Kastelic, 2013a). Besede, ki jih posredujemo, so izbrane po frekvenčnih značilnostih jezika, 

računamo pa odstotek pravilno slišanih oz. razumljenih besed (Hernja idr., 2010). Pri 

normalnem sluhu je grafični prikaz enozložnega testa S krivulja, 100 % razumljivost 

številčnega testa je pri 20 dB, enozložnega testa pa 40 dB. Pri prevodni naglušnosti se krivulja 

pomakne v desno, a ostane enake oblike. Pri zaznavni naglušnosti opazimo zraven premika 

krivulje tudi spremembo njene oblike (Kastelic, 2013a).  

 

1.4.2 Objektivne metode diagnosticiranja okvar sluha  

a) Meritve zvočnega sevanja ušesa (otoakustična emisija – OAE) 

Uporablja se kot presejalni test v slovenskih porodnišnicah. Pove nam, ali uho deluje 

normalno ali ne. Ne izvemo pa velikosti okvare sluha (Hernja idr., 2010).  
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Zvočno sevanje ušesa so akustični signali, ki nastajajo kot stranski produkt aktivnosti 

zunanjih čutnic Cortijevega organa (Košir, 1999). To sevanje imenujemo otoakustična 

emisija. Merimo jih s preciznim mikrofonom v zaprtem sluhovodu (Božič, 2013a).  

Spontano zvočno sevanje ušesa je ozkopasovni zvočni signal v območju 1000 do 2000 Hz, 

jakosti okoli 20 dB, ki ga beležimo v odsotnosti zunanjih zvočnih dražljajev. Prisotno je pri 

50-do 60 odstotkih zdravih ušes.  

Izzvano zvočno sevanje ušes beležimo pri vseh zdravih ušesih. Glede na dražljaj, ki ga 

uporabimo, ločimo tranzitorno, prehodno zvočno sevanje in zvočno sevanje kot produkt 

pačenja, distorzije. Tranzitorno zvočno sevanje ušesa se pojavi kot odgovor na draženje s 

klikom po 5-20 milisekundah v območju 500-4000 Hz. Ob istočasnem predvajanju dveh 

tonov različnih frekvenc beležimo zvočno sevanje ušesa kot produkt pačenja. Če izzovemo 

zvočno sevanje ušesa, lahko izključimo težjo okvaro sluha, če ga ne izzovemo, je tako uho 

naglušno ali gluho (Košir, 1999 in Božič, 2013a).  

 

b) Impedansmetrija (timpanometrija) 

To je diagnostična metoda, ki daje podatke o funkcionalnem stanju srednjega ušesa (Košir, 

1999). S timpanometrom zapremo sluhovod, nato pa s spreminjanjem zračnega tlaka v 

sluhovodu spreminjamo akustično impedanco – upor bobniča in nanj vezane verige slušnih 

koščic (Hernja idr., 2010). Prenos zvočne energije skozi srednje uho je najboljši, ko je zračni 

pritisk na obeh straneh bobniča enak. Beleženje kohleostapedialnega refleksa temelji na 

subjektivnem občutku glasnosti: ko je ton zadosti močan, se skrčita mišici v srednjem ušesu, 

kar zveča akustično impedanco. Odgovora ne dobimo pri boleznih srednjega ušesa, pri 

paralizi obraznega živca in izgubi sluha nad 80 dB. Spremembo akustične impedance 

prikažemo grafično. Za različne bolezni srednjega ušesa so značilne določene krivulje 

(timpanogrami). Poznamo tri krivulje: A, B in C. Timpanogram A je značilen za normalno 

funkcijo srednjega ušesa. Pri moteni funkciji srednjega ušesa zabeležimo timpanogram tipa B. 

Timpanogram C dobimo, ko gre za motnjo v delovanju Eustahijeve cevi (Božič, 2013a).  

 

c) Elektrofiziološke preiskave sluha (APMD – akustični potenciali možganskega 

debla) 

Merjenje akustičnih potencialov možganskega debla je preiskava, ki daje podatke o delovanju 

možganske poti in pragu sluha (Hernja idr., 2010). Stimulus je klik, tj. širokopasovni zvočni 

dražljaj, ki je predvajan v pacientovo uho po slušalki. Za draženje se uporabljajo frekvence 
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med 10 Hz in 3 kHz. Zabeleži se 2000 odzivov (Vidmar, 2013). Odgovor se pojavi v obliki 

niza valov, ki se javijo v določenem časovnem zaporedju po akustičnem dražljaju. Najbolj 

tipični so zgodnji in se pojavijo v prvih nekaj milisekundah ter jih je pet. Ustrezajo 

posameznim delom slušne poti od slušnega živca do centrov v možganskem deblu (Hernja 

idr., 2010). »V prvih dveh milisekundah beležimo elektrokohleogram, ki ponazarja delovanje 

polža. Akustični potenciali možganskega debla se javljajo v desetih milisekundah po 

dražljaju. Generirajo jih slušni živec in jedra v možganskem deblu. Dvajset do 50 milisekund 

po dražljaju beležimo hitri odgovor verteksa, ki nastane v primarnih slušnih centrih 

možganske skorje. Pozni verteks odgovor ima latenco 90 do 180 milisekund in je odvisen od 

stanja budnosti« (Košir, 1999, str. 29-30). Potenciale zaznajo elektrode nameščene na kožo 

(na ušesni mečici in temenu). Za določanje slušnega praga se opazuje peti val (NV). Če je ta 

val opazen, pomeni, da je pacient dražljaj slišal. Zato se jakost dražljaja zmanjšuje, vse dokler 

je NV še opazen (Vidmar, 2013).  

Med elektrofiziološke preiskave spada tudi novejša preiskava ASSR – Auditory Steady State 

Responses. Za dražljaj se uporabljajo modulirani toni različnih frekvenc in jakosti. Odziv 

primarnih slušnih centrov se meri z dvema elektrodama nameščenima na čelu in po eno 

elektrodo na obeh mastoidih. Med preiskavo lahko merimo odgovor obeh ušes hkrati. 

Dobljeni rezultati dajejo natančnejši vpogled sluha na različnih govornih frekvencah in tako 

pomagajo pri diagnosticiranju ter pri svetovanju glede uporabe slušnih pripomočkov (Vidmar, 

2013).  

 

1.5 Slušni pripomočki 

Obstajajo številni pripomočki, katerih skupni cilj je, da bi ojačili zvočni signal na poti do 

poslušalca. Pri izbiri in nastavitvi slušnih pripomočkov se upošteva izguba sluha, prag 

neugodja ob zaznavi zvoka in okolje, v katerem posameznik posluša (Hernja idr, 2010).  

1.5.1 Slušni aparat 

V osnovi so miniaturni elektroakustični sistemi za ojačevanje zvoka v frekvenčnem območju 

od 300 do 5000 Hz. Poleg ojačanja slušni aparat zvok tudi filtrira in nudi uporabniku različne 

frekvenčne razpone odvisno od tega, na katerih področjih ima ostanek sluha. Aparat izloči 

visoke, srednje ali nizke tone. Pomembna je stopnja in območje izločanja. Te prilagoditve so 

trajnejše in jih ne spreminjamo več. Z njimi poiščemo optimalno slušno polje posameznika, 

na katerem se bo moral učiti (ponovno naučiti) poslušanja. Slušni aparat ima možnost 
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jakostne prilagoditve, ki si jo lahko uporabnik sproti spreminja (Košir, 1999; Hernja idr., 

2010).  

Slušni aparat je sestavljen iz mikrofona, mikroprocesorja (ojačevalnika) in zvočnika 

(slušalke). Mikrofon sprejme zvočno energijo in jo pretvori v električno. Mikroprocesor 

omogoča ojačanje, filtriranje in varovanje. Slušalka pretvori električno energijo v zvočno. 

Skozi ušesni vložek (olivo) se prenaša ojačan zvok v sluhovod. Ušesni vložek je izdelan 

individualno in tako onemogoča povraten akustični vpliv (Božič, 2013b). Slušni aparat deluje 

na osnovi energije, ki jo dobi iz majhne baterije ali akumulatorja (Košir, 1999).  

Uporabnikom so glede na obliko na voljo naslednji tipi aparatov: zauheljni, vušesni in 

sluhovodni (Hernja idr., 2010). Kljub temu da lahko uporabnik prosto izbira aparat, mora biti 

pozoren na tehnične zmožnosti, ki mu jih ta nudi. Prav tako se mora zavedati, da s slušnim 

aparatom ne bo slišal kot slišeči ljudje, ampak mu le-ta omogoča potrebno jakost za slišanje le 

tistih zvokov, katerih slušne ostanke ima.  

 

1.5.2 Kostno usidrani slušni pripomoček - BAHA 

Kostno usidrani slušni pripomoček je namenjen osebam(Kastelic, 2013b): 

- s prirojenimi napakami sluhovoda in srednjega ušesa obojestransko,  

- s kroničnim vnetjem sluhovoda pri nosilcih običajnih slušnih aparatov,  

- s kroničnim vnetjem srednjega ušesa z izcedkom, kjer ni več možnosti kirurškega 

zdravljenja,  

- z enostransko gluhoto (predvsem, če je bil prej prisoten sluh na oglušeli strani). 

Kostno prevajanje zvoka je naraven način prevajanja zvoka.  

V kost se vstavi titanijev nosilec, nanj se tri mesece po operaciji pritrdi vibracijski slišni 

pripomoček BAHA (bobne anchored hearind aid). Preko vibracij v kost vzdraži tekočino v 

notranjem ušesu na strani, kjer leži in tudi na nasprotnem ušesu. Slušni pripomoček se nahaja 

v lasišču približno 5 cm za uhljem (Hernja idr., 2010; Kastelic, 2013b).  

 

1.5.3 Slušni pripomoček vgrajen v srednje uho 

Vibracijski vsadek za srednje uho (vibrant soundbridge - VSB) je slušni pripomoček, ki je 

vgrajen v srednje uho. Omogoča prenos mehaničnih vibracij direktno na gibajoče slušne 

koščice. Vibrant je namenjen odraslim in od nedavnega otrokom, ki imajo zaznavno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Skledar Barbara; diplomsko delo 

19 

naglušnost srednje ali težke stopnje (Kastelic, 2013b); pa tudi osebam, ki ne morejo nositi 

slušnega aparata (Hernja idr., 2010).  

Sestavljen je iz zunanjega in notranjega dela. Zunanji (slušni procesor) je nameščen v lasišču 

za uhljem in ga sestavljo mikrofon, magnet, baterije in signalno-procesorska enota. Notranji 

del je operativno vstavljen v srednje uho in je sestavljen iz magneta, obdanega s sprejemno 

tuljavo, demodulatorja signalov, transmisijske zanke in vibracijskega magneta. Mikrofon 

sprejme zvočni signal, ki se v procesorju spremeni v radijske valove. Ti potujejo do 

vgrajenega dela. Signal se tam demodulira in prenese preko transmisijske zanke do 

vibracijskega magneta, ki je navadno pritrjen na dolgi krak nakovalca. Zvočno valovanje se 

tako direktno prenese na slušno verigo (Kastelic, 2013b).  

 

1.5.4 Polžev vsadek (PV) 

Polžev vsadek (kohlearni implant) je primeren za okvare sluha, pri katerih je vzrok okvare v 

notranjem ušesu (polžu). Je elektronska naprava, ki pretvori zvočno valovanje iz okolice v 

električne impulze. Tako se zvočna informacija prenese mimo ušesa neposredno na slušni 

živec (Hernja idr., 2010).  

Polžev vsadek je iz notranjega in zunanjega dela. Zunanji del, ki je nameščen za ušesom, 

sestavljajo (Hernja idr., 2010): 

- kontrolna enota z mikrofonom in procesorjem signalov,  

- oddajnik, tj. plastičen obroč z navitjem in magnetom,  

- kabel, ki povezuje procesor signalov z oddajnikom,  

- baterijski del.  

Notranji del se operativno vstavi v izdolbeno ležišče zaušesne kosti (mastoida) in prekrije s 

kožo. Njegovi sestavni deli so: 

- sprejemnik,  

- polje elektrod.  

Mikrofon lovi zvoke iz okolja in jih prevaja v govorni procesor. Ta jih analizira in digitalizira 

v kodirane signale, ki potujejo po kablu do oddajnika. Oddajnik pošlje signale s pomočjo 

radijskih valov do notranjega dela. Tam se ponovno spremenijo v električni signal, ki 

nadaljuje pot po elektrodi v polžu in šibki električni impulzi stimulirajo živčne končiče. 

Električni signal potuje po slušni živčni poti v slušni center možganske skorje. Možgani 

prepoznajo te dražljaje kot zvok. Celotni prenos poteka nekaj milisekund in uporabnik sliši 

zvoke skoraj sočasno, ko se zgodijo (Kastelic, 2013b).  
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Štiri do šest tednov po operaciji se prvič nastavi procesor govora. Nastavitev je individualno 

prilagojena posamezniku. Elektroda, ki je v polžu, ima določeno število kanalov, ki pokrivajo 

različna frekvenčna področja. Za vsak kanal se nastavi prag slišnosti in prag najbolj ugodnega 

poslušanja. Na začetku so nastavitve pogoste, kasneje pa so odvisne od posameznika in od 

njegovega napredka (Kastelic, 2013b).  

 

1.5.5 Slušni pripomoček vgrajen v možgansko deblo 

Vsadek v možgansko deblo (Auditory brainstem implant - ABI) je kirurško vstavljen 

elektronski pripomoček, namenjen tistim gluhim, ki so oglušeli zaradi bolezni ali poškodbe 

notranjega ušesa ali slušnega živca. Zunanji del je podoben delu PV. Notranji del ima 

podoben procesor - stimulator, le dražilna elektroda je različna. Površinsko elektrodo 

položimo na področje v možganih, igelne elektrode pa zapičimo v slušno jedro. Slušno 

zaznavanje s pomočjo vsadka v možgansko deblo je omejeno, saj vstopimo v slušno pot šele 

na nivoju slušnega jedra. Slušno jedro je navajeno, da dobi frekvenčno ločene impulze iz 

polžka. Vsadek v možgansko deblo je redko uporabljen slušni pripomoček (Kastelic, 2013b).  

 

1.5.6 Drugi tehnični pripomočki 

V prostorih, kjer je prisoten večji hrup in tam, kjer se pojavlja odboj zvoka, je priporočljivo 

ustvariti boljše pogoje za poslušanje. Ti koristijo vsem prisotnim, nujni pa so za osebe z 

izgubo sluha. Boljše pogoje lahko zagotovimo z nekaterimi tehničnimi pripomočki (Hernja, 

2010).  

- Sistem ozvočenja: 

Učitelj govori v mikrofon. V razredu so razporejeni zvočniki, ki omogočajo učencem dober 

sprejem zvoka. Rezultat je jasen glas učitelja, zato je manj napačnega poslušanja, utrujenosti 

in nepozornosti.  

 

- Frekvenčno modulirani radijski sistemi (FM sistemi):  

So individualni in skupinski. Skupinski sistem je primeren za učilnice, kjer se na en oddajnik 

priključi več sprejemnikov. Individualni sistem sestavljata oddajnik in en sprejemnik.  

Na oddajnik je priključen mikrofon, ki ga ima učitelj ali je priključen na avdio napravo. 

Sprejemnik nosi učenec in ima nanj priključen slušni aparat ali polžev vsadek. Priklop na 

sprejemnik je lahko neposreden ali preko indukcijske zanke, ki jo učenec nosi okoli vratu. 
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Prednost FM-sistema je v tem, da imajo radijski valovi velik domet in potujejo v vse smeri, 

zato uporabnik sliši govorca tudi v drug prostor.  

 

- Infrardeči (IR) sistem: 

Deluje podobno kot FM-sistem, le da je prenosni medij za zvok namesto radijskega signala 

infrardeča svetloba. Oddajnik z zvočnim signalom modulira nevidno infrardečo svetlobo ter 

jo odda do sprejemnika, ki jo sprejme in jo pretvori nazaj v zvok. Za delovanje IR-sistema je 

potrebna optična povezava, zato med sprejemnikom in oddajnikom ne sme biti ovir. Prednost 

tega sistema je kakovosten prenos zvoka in neobčutljivost na elektromagnetne motnje okolice.  

 

- Indukcijska zanka: 

Sistem prenese zvok na indukcijsko zanko, ki je nameščena v prostoru. Zanka proizvaja 

elektromagnetno polje, ki deluje na telefonsko tuljavico vgrajeno v slušni aparat ali PV. Zvok 

se prenese preko indukcijske zanke.  

Sprejemnik dobi tako samo koristni zvok predavatelja in se izogne motečemu zvoku okolja, ki 

zmanjšuje razumevanje. Slišečega okolja pa s tem ne moti (Košir, 1999). Prednost je tudi ta, 

da ni potrebnih dodatnih sprejemnikov. Slabost sistema pa je ta, da je občutljiv na 

elektromagnetne motnje iz okolice (Hernja idr., 2010).  

 

- Aparati za individualno in skupinsko rehabilitacijo: 

So filtrski ojačevalci, pri katerih lahko glede na potrebe nastavljamo želene frekvenčne 

karakteristike. Uporabljajo se za diagnostiko in rehabilitacijo. Najpogosteje so rabljeni aparati 

Suvag oziroma Verboton in Logopedski set. Za poslušanje se uporabljajo slušalke ali/in 

vibrator.  

 

1.6 Razvoj govora in jezika 

Razvoj jezika zajema dve različni sposobnosti: sposobnost, da govor spontano proizvaja in 

sposobnost, da razume govor drugih.  

Predfonematična doba otroškega govora (prvo leto): 

Takoj po rojstvu se pojavi krik, ki je brezpogojni refleks in nastane zaradi spremembe okolja 

in toplote. Otrok nagonsko vdihne, temu sledi izdih, ki razpre reže med glasilkama in pri tem 

nastane neopredeljen vokal, na katerega vpliva lega jezika in ustnic (Omerza, 1972).  
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Za izražanje z glasovnim govorom so najpomembnejša govorila, ki se razvijejo postopoma. 

Najprej se razvije dobro delovanje ustnic in konica jezika pri sesanju mleka oz. pitju iz 

stekleničke. Hkrati se pri požiranju razvije delovanje zadnjega dela jezika, ki se dvigne. 

Zgodaj se razvije tudi delovanje mehkega neba, saj se pri dihanju povesi, pri požiranju in 

proizvajanju ustnih glasov pa dvigne. Delovanje glasilk in grla se razvije pri navadnem 

dihanju. Pomembni so tudi zobje, ki začnejo rasti pri približno petih mesecih starosti. Ko 

otroku zarastejo sprednji zgornji sekalci (8-12 mesec), lahko izreka glasove t, d, n (Omerza, 

1972).  

Govorni razvoj se prične z instinktivnim oglašanjem. Vokalizacija je omejena na jok in kratke 

glasove kot so cmokanje, cviljenje, gruljenje, vzdih. Jok je prvo sredstvo komunikacije 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja Peklaj, 2006). Dojenček že v prvih tednih z jokom 

opozori nase. Mame kmalu prepoznajo različne načine joka in vedo, katero potrebo morajo pri 

dojenčku zadovoljiti (Grobler, 1985). Marjanovič Umek idr. (2006) pišejo o tem, da obstajajo 

trije načini joka, s katerimi otrok izraža bolečino, lakoto ali jezo. 

Gruljenje je posebna predgovorna oblika komunikacije, s katero dojenček sporoča, da je 

zadovoljen (Lipnik in Matić, 1993). Predstavlja igro z govornimi organi (Grobler, 1985). V 

prvih petih mesecih je oglašanje refleksno. Otroci proizvajajo podobne glasove ne glede na 

raso in kulturo, v kateri živijo (Škarić, 1988).  

»Glasovi, ki jih tvori dojenček, so neopredeljeni, a vseeno podobni samoglasniškim in 

soglasniškim skupinam, zatorej predstavljajo pripravo na njihovo kasnejšo izvedbo« (Omerza, 

1972). S časom postajajo glasovi vse bolj podobni tistim iz materinega jezika.  

V prvih šestih mesecih napredujejo vsi otroci ne glede na značilnosti materinega jezika po 

istih razvojnih stopnjah, in sicer takih, kot jih določa biološka rast govorne cevi po rojstvu. 

Model govorjenja staršev torej ni pomemben dejavnik za razvoj zgodnje vokalizacije 

(Golden, 2001).  

Po petem ali šestem mesecu se pojavi ritmično ponavljanje skupine glasov (npr. papa, baba, 

mama). To fazo imenujemo bebljanje (Marjanovič Umek.idr., 2006). Prvi soglasniki v zlogih 

so zaporniki in od teh prevladujejo ustniki b, p, m, n, d in mehkonebni glasovi k, g 

(Golden, 2001). Različni avtorji pišejo o tem, da mora okolje reagirati na otrokovo bebljanje, 

saj s tem spodbuja njegov govorni razvoj.  

Dojenček star okoli 10 do 11 mesecev beblja v stavkih. V tej starosti prične namerno 

posnemati glasove iz govora odraslih, vendar še ne razumejo njihovega pomena (Marjanovič 

Umek idr., 2006).  
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Ob koncu predjezikovnega obdobja otrok prepoznava in tvori glasove svojega maternega 

jezika, vendar glasovni verigi še ni pridružen pomen odraslega govorca.  

Glasovni sistem svojega jezika začne otrok izdelovati nekako pri devetih mesecih in ga izdela 

med četrtim in petim letom (Golden, 2001).  

Če nam šele prve besede, ki jih otrok prične smiselno uporabljati, pomenijo začetek 

njegovega jezika, potem je prvo leto po rojstvu pripravljalno, predjezikovno obdobje. V tem 

obdobju je otrokova prva naloga začeti prepoznavati in tvoriti glasove svojega jezika (Golden, 

2001).  

Žnidarič (1993) navaja, da se proti koncu prvega leta zelo razvije slušno dojemanje, zato se 

razumevanje govora izboljša. Dojenček razume govor tri mesece prej, kot začne govoriti.  

V drugi polovici prvega leta uporablja dojenček za namene komunikacije geste in kretnje 

(Marjanovič Umek idr., 2006). Omerza (1972) navaja, da se pri tem giba z vsem telesom.  

 

Doba malčka (1. do 3. leto): 

Prvo besedo spregovori večina otrok v starosti med enajstim in dvajsetim mesecem. O prvi 

besedi govorimo, ko (Marjanovič Umek idr., 2006):  

- otrok rabi besedo spontano,  

- otrok rabi besedo vedno za isti predmet, osebo ali dejavnost,  

- besedo prepozna odrasla oseba, ki z njim komunicira v različnih situacijah.  

V začetku imajo otrokove besede mnogo pomenov. Prve besede predstavljajo pravzaprav 

misli ali stavke in jim pravimo holofraze (Golden, 2001; Lipnik in Matić, 1993).  

Prve besede so vezane na predmete iz neposrednega okolja. Najpogosteje imenujejo družinske 

člane, živali, predmete, hrano, dele telesa, socialno rutino, ali so preprost ukaz (Marjanovič 

Umek idr., 2006). Prve besede so navadno samostalniki, istočasno z njimi ali malo kasneje se 

pojavijo tudi glagoli (Grobler, 1985).  

Dva pomembna skoka v razvoju otrokovega besednjaka se zgodita v obdobju med šestnajstim 

in dvajsetim mesecem ter v obdobju med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem. Obseg 

otrokovega besednjaka se v teh dveh obdobjih povečuje za več besed na dan (Marjanovič 

Umek, idr., 2006). V malčkovem govornem razvoju se izmenjujejo obdobja hitrega razvoja in 

obdobja zastojev. Slednje nastopijo takrat, ko je malček zaposlen s pridobivanjem nove 

spretnosti ali sposobnosti. To je posebej opazno, ko se otrok uči hoditi (Omerza, 1972).  

Razvoj otrokovega besednjaka ne poteka ločeno od slovničnih pravil. Otrok se namreč uči 

novih besed preko interakcije z odraslimi osebami, ki mu podajajo večbesedne izjave.  
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Uspešnost usvajanja novih besed je odvisna od sposobnosti pomnjenja zaporedja glasov in 

sposobnosti prepoznavanja referenta. Enoletni otrok razume pomen posamezne besede, ko 

besedo sliši približno desetkrat (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Pri starosti enega leta začne otrok tvoriti prve, enobesedno dolge povedi in hkrati prevzema 

vlogo aktivnega udeleženca v pogovoru (Golden, 2001).  

Marchman in Bates (po Marjanovič Umek idr., 2006) navajata, da zmore otrok preiti k tvorbi 

dvobesednih izjav, ko njegov besednjak zajema od 50 do 100 besed. V obdobju med 18. in 

20. mesecem otrok združi dve besedi, da bi z njima izrazil določeno misel.  

V tem obdobju začne otrok na sistematičen način izražati prva pomenska razmerja. Prvih 

pomenskih razmerij ne izraža s slovničnimi morfemi in besedami. To lastnost njegovega 

skladenjskega obdobja psiholingvisti poimenujejo telegrafski govor (Golden, 2001). Za 

telegrafski govor je značilno, da otrok rabi le polnopomenske besede (Marjanovič Umek idr., 

2006).  

Lipnik in Matić (1993) pišeta o tem, da začne otrok obvladovati prve sklonske in osebne 

oblike v drugi polovici drugega leta.  

V starosti med 24. in 30. mesecev malček oblikuje izjave sestavljene iz treh ali štirih besed. 

Hitro usvaja slovnična pravila (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Omerza (1972) navaja, da začne malček na prehodu med drugim in tretjim letom starosti 

uporabljati razne jezikovne oblike, njegov govor postane tako pregiben. Pri treh letih se pojavi 

pri malčku raba preteklega in prihodnjega časa. Tudi Groblerjeva (1985) piše, da ima otrok 

okoli tretjega leta osvojene gramatične strukture ter uporablja vse besedne vrste.  

Delovanje govoril je še nekoliko okorno. Slušno dojemanje ter razlikovanje ni povsem 

razvito. Ker izreka temelji na teh dveh področjih, še nastajajo težave pri izreki daljših besed 

(Omerza, 1972).  

 

Predšolska doba (3. leto do vstopa v šolo):  

Do šestega leta se ob spodbudi okolja utrdi raba vljudnostnih izrazov, kot so prosim, hvala, 

oprostite. Te besede postanejo ob tem sestavni del otrokovega besednjaka (Omerza, 1972). Do 

petega oz. šestega leta starosti otrok razvije osnovno strukturo govora in razume večino 

sporočil odraslega, pa tudi sam tvori sporočila, ki jih drugi razumejo (Marjanovič Umek idr., 

2006).  

V obdobju srednjega in poznega otroštva se besednjak širi in postaja vedno bolj fleksibilen. 

Pogosta je raba besed z več pomeni, raba primer in metafor. Otrok oblikuje bolj sestavljene 

izjave z zapleteno zgradbo (Marjanovič Umek idr., 2006).  
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V zgodnjem otroštvu, tj. med 3. in 6. letom, se govor na področju slovnice, ki zajema obliko, 

vsebino in tudi pragmatiko hitro razvija, in sicer v medsebojni povezanosti. V tem razvojnem 

obdobju je pogosta nepravilna posplošitev slovničnih pravil. Vendar to pomeni, da je otrok 

neko slovnično pravilo že usvojil, a ga je uporabil tudi na izjemah, za katere to pravilo ne 

velja (Marjanovič Umek idr., 2006).  

V začetku četrtega leta prične otrok razumeti vzročnost. To se kaže z neprestanim 

spraševanjem. Najpogosteje uporabljene vprašalnice so: zakaj, kako in kdaj (Lipnik in Matić, 

1993).  

Po mnenju Omerze (1972) predšolski otrok izpopolnjuje priredne in podredne povedi, ki so 

sestavljene. V stavkih uporablja vse več zaimkov, glagolov, veznikov, predlogov, prislovov in 

pridevnikov.  

Govorni tempo predšolskega otroka je počasnejši kot govor odrasle osebe, saj še z naporom 

artikulira težje glasove (Omerza, 1972).  

Šestletni otrok rad posluša pravljice. Tudi sam si rad izmišljuje zgodbe, v katerih prepleta 

resničnost in neresničnost. Svojega govora ne veže več le na konkretno, ampak je sposoben 

pripovedovati o stvareh iz preteklosti in prihodnosti in tako prehaja na kontekstni govor 

(Lipnik in Matić, 1993; Omerza, 1972).  

 

Šolska doba: 

Škarić (1988) piše, da naj bi šola ne samo bogatila besedni zaklad, ampak razvijala tudi 

sintakso in semantiko. Razlike med učenci se v jezikovnem izražanju kažejo kot posledica 

razlik v intelektualno-motivacijski in kulturni sferi vedenja.  

V šoli prehaja pasivni besednjak v aktivnega. V srednjem in poznem otroštvu se besednjak 

otrok širi predvsem v smer rabe novih specifičnih besed. Z izborom besed so otroci ali 

mladostniki sposobni natančno opisati neko dejavnost. Razumejo, da imajo lahko iste besede 

več pomenov. V govoru pogosteje kot mlajši otroci uporabljajo nadpomenke, podpomenke, 

metafore, ironije in humor, torej besede s prenesenim pomenom (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Sočan in Komidar, 2011).  

Terman (po Omerza, 1972) meni, da obvlada 8 let star otrok okoli 3600 besed, desetletni 5600 

besed in dvanajstletni otrok okoli 7200 besed.  

Povedi, ki jih oblikujejo otroci v srednjem in poznem otroštvu, so bolj celovite in zapletene. 

Vse pogosteje oblikujejo podredne povedi, s katerimi sporočajo razumevanje vzročno-

posledičnih odnosov. Chomsky, Owens, Papalia idr. (po Marjanovič Umek idr., 2011) pišejo, 
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da se z razvojem rabe podrednih veznikov, kot so ker, toda, ali, kot, da, pridruži tudi raba 

veznikov, kot so čeprav, čeravno, kljub temu da.  

Po sedmem ali osmem letu začnejo otroci logično in smiselno uporabljati slovnična pravila 

jezika (Marjanovič Umek idr., 2011).  

Otroci in mladostniki pripovedujejo vse daljše, vsebinsko in slovnično strukturirane 

konvencionalne zgodbe (Marjanovič Umek idr., 2011). »V tej dobi ni govor več le sredstvo 

sporazumevanja in izražanja, temveč tudi sredstvo za teoretično poučevanje in vajo pisnega 

izražanja« (Omerza, 1972, str. 53).  

 

V šoli razvijajo učitelji slušno analizo in sintezo glasov v besedi, da ima otrok dobro razvit 

fonematski sluh in razlikuje posamezne glasove svoje govorice. To je namreč osnova za 

uspešen proces branja in pisanja (Sgerm, 2004).  

Sinclair-de-Zwart (po Kunst Gnamuš 1979) opozarja, da lahko hitro precenimo otrokove 

jezikovne zmožnosti: otrokove ubeseditve namreč vsebujejo psevdobesede in 

psevdostrukture, ki nastanejo le v povsem določenih sobesedilih in ki jih je otrok osvojil s 

posnemanjem, ni pa zmožen razumeti njihove logične vsebine.  

V začetku je slovnična oblika povezana s konkretno, izkušenjsko obliko razmerij in se šele 

postopoma odtrga od nje ter se preoblikuje v slovnično obliko, ki izraža razmerja med 

predmeti abstraktno, neodvisno od oblik empiričnega obstajanja. Domneva se, da se na tak 

način oblikuje pomen predlogov, predpon, pripon, veznikov in drugih skladenjskih sredstev 

(Kunst Gnamuš, 1979).  

Stabilna slovnična struktura se po mnenju Adjuriaguerre, Inhelderjeve in Sinclairjeve (po 

Kunst Gnamuš, 1979) pokaže šele pri 12-13 letih, to je v istem času, ko se razvije formalno 

mišljenje. Vrh jezikovnega razvoja je dosežen, ko je otrok sposoben postavljati hipoteze in 

izpeljevati sklepe na jezikovni ravni. 

 

Škarić (1988) pa piše, da se pri devetem letu starosti avtomatizira artikulacija in raba 

morfoloških in sintaktičnih pravil v govoru. Semantični vidik govora se razvija in izgrajuje 

skozi celo življenje posameznika.  

»V govoru se razodeva celotna otrokova osebnost. V njegovem tempu se kaže otrokov 

temperament. V intonaciji, ritmiki in izraznosti njegova čustvena plat. V njegovi vsebini 

duhovno bogastvo, zanimanje in usmerjenost« (Omerza, 1972, str. 54).  
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1.6.1 Govorno-jezikovni razvoj otrok z okvaro sluha 

Za začetek otrokovega razvoja je potrebna zgodnja interakcija med otrokom in materjo. 

Kakovost in količina zgodnje interakcije ima usodne posledice za govorni razvoj otroka. V 

tem času še ni tako pomembna stopnja izgube sluha in ali interakcija poteka po verbalni poti 

ali s kretnjo (Košir, 1999). V primerjavi s slišečimi otroci je izpostavljenost jeziku pri gluhih 

otrocih zmanjšana, kar velja tako za govorni kot znakovni jezik. 95 % gluhih otrok ima 

namreč slišeče starše, ki ne obvladajo znakovnega jezika (Coppens, Tellings, Verhoeven in 

Schreuder, 2013). Košir (1999) poudarja, da se slišeči starši ob rojstvu otroka prvič srečajo s 

problematiko gluhote. Zato težko nudijo otroku emocionalno stabilno okolje, ki spodbuja 

njegov razvoj.  

Kasneje je govorno-jezikovni razvoj otrok z okvaro sluha odvisen od stopnje izgube sluha in 

pravočasne dodelitve ustreznega tehničnega pripomočka, nanj pa vplivajo tudi individualne 

značilnosti in spodbudno okolje (Hernja idr., 2010). Po raziskavah imajo gluhi do 5 let 

zaostanka, naglušni pa do 2 leti zaostanka v razvoju jezika in govora (Ciglar, 2007 in Košir, 

1999).  

Otroci z okvaro sluha dlje časa ostanejo na stopnji vokalizacije. Dlje časa posnemajo 

izgovorjavo odraslih. Dlje časa in pogosteje se izražajo z eno besedo in potrebujejo več časa, 

da preidejo od enobesednega do dvobesednega izražanja. Oblikujejo krajše in nepopolne 

stavke, tudi ko razumejo vprašalnico (npr. Kakšne barve je žoga? Modro. Kaj ima kuža? Kuža 

žogo igra.) (Hernja idr., 2010).  

Besedišče pridobivajo počasneje. Besedni zaklad povprečnega učenec, ki zaključi srednjo 

šolo, zajema pri 18 letih 30 000 besed ali več. Na dan se slišeči učenec nauči povprečno 5 

novih besed. Gluhi učenci imajo pri 18 letih v svojem besednem zakladu 12 000-18 000 

besed. Povprečno se na dan naučijo 2 ali 3 besede (Blamey, 2003).  

Med besednimi vrstami pridobijo najprej samostalnike. Pfifer (2010) navaja, da je 

samostalnik prevladujoča besedna vrsta tako pri slišečih kot pri otrocih z okvaro sluha. 

Vendar je pri slednjih raba manj raznolika. Hernja idr. (2010) poročajo, da otroci z okvaro 

sluha težko pridobijo pojme, nasprotja in abstraktne pojme. Pogosto poznajo le eno besedo za 

sorodne pojme. Včasih uporabijo namesto samostalnika glagol (npr.: klop = stol, krožnik = 

juha, krtačka = zobe umiti). Marschark in sodelavci (po Coppens, Tellings, Verhoeven in 

Schreuder, 2013) so uporabili nalogo besednih asociacij, ki je vključevala nadpomenske in 

podpomenske odnose (npr. sadje za besedo jabolko in jabolko za besedo sadje) ter nalogo iz 

reševanja analogij, ki je vsebovala razmerja, kot sta jabolko : sadje; pes : ____. Namen 

slednje naloge je bilo ugotoviti, kako gluhi učenci razvrščajo in kategorizirajo koncepte v 
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primerjavi s slišečimi učenci. V povprečju so bili gluhi učenci pri nalogi iz analogije manj 

uspešni kot njihovi slišeči vrstniki. Presenetljivo pa je, da so imeli manj težav pri analogijah, 

ki so zahtevale navedbo podpomenke kot pri tistih, ki so zahtevale nadpomenko, medtem ko 

se je za slišeče otroke izkazalo prav obratno.  

Gluhi otroci poznajo manj besed, poleg tega pa jih poznajo tudi slabše kot slišeči otroci. 

Zaradi omejenega besedišča imajo številni gluhi otroci resne težave pri bralnem razumevanju 

(Coppens, Tellings, Verhoeven in Schreuder, 2013). Moeller (po Coppens, Tellings, 

Verhoeven in Schreuder, 2013) pravi, da naj bi otroci z izgubo sluha v primerjavi s slišečimi 

otroci zaostajali manj v ekspresivnem besednjaku kot receptivnem besednjaku.  

 

Za razvoj slovnice je potrebno besedišče. Zato je razumljivo, da je razvoj slovnice počasnejši 

(npr.: Motor moje., Kuža spi v luknja.) (Hernja idr., 2010).  

Izgovarjava otrok z okvaro sluha se razlikuje od izgovarjave slišečih. Motnje izgovarjave so 

pri njih prisotne v večji meri in dlje časa. Pojavljajo se zamenjave in izpuščanje glasov ter 

skrajševanje besed (npr.: miza = mida, usta = uta, čebelica = belica) (Hernja idr., 2010).  

Lažje razumejo besede v situaciji. Slišano kombinirajo z odgledovanjem sogovornika in 

branjem z ustnic. Z odgledovanjem je moč prepoznati le okoli 30 % glasov govora. Zato 

lahko odgledovanje nadomesti del poslušanja le pri otrocih, ki s slušnimi pripomočki dobro 

slišijo glasove in razvijejo pričakovano jezikovno spretnost. Najtežje spremljajo besedilo le s 

poslušanjem. Slednje s težavo obnovijo, če niso prej seznanjeni s temo slišanega. Težave 

imajo na področju spremljanja, pomnjenja slišanega in oblikovanja odgovorov. Kadar 

ponavljajo posamezno besedo, so njihove napake lahko posledica napačnega poslušanja. 

Ponovijo jih na podlagi sposobnosti sledenja dolžini stavka. Besede zamenjujejo po 

poznavanju. Primeri ponavljanja stavkov: V šoli zelena kava. = V šoli je zelena tabla. Tvoje 

prijatelj mi je dal igračko. = Tvojemu prijatelju bom dal igračko. (Hernja idr., 2010).  

Ne zmorejo poslušati z razdalje. V hrupu se ne uspejo usmeriti le na poslušanje govora 

(Hernja idr., 2010).  

Osebe z okvaro sluha komunicirajo besedno, uporabljajo slušne pripomočke in si pomagajo z 

odgledovanjem. Lahko pa komunicirajo z znakovnim jezikom (Hernja idr., 2010).  

 

1.7 Poslušanje 

Poslušanje je pridobljeni proces in pomeni mnogo več kot slišati. Poslušanje je analiza in 

predelava slušnih informacij. To je proces centralnega živčnega sistema. Ko zaznamo dražljaj, 
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ga v možganih zadržimo, primerjamo s prejšnjimi zaznavami, predelamo, oblikujemo 

odgovor in ga preverjamo glede na odziv sogovornika (Hernja idr., 2010). 

 

Košir (1999) navaja, da zajema proces poslušanja štiri stopnje: zaznavanje, razločevanje, 

prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov. Na prvi stopnji, stopnji zaznavanja, se otrok 

preprosto odzove na prisotnost ali odsotnost zvoka. To sposobnost ima že 26 tednov star 

zarodek. Tudi Hernja idr. (2010) pišejo, da se proces poslušanja začne razvijati v zadnjih 

tednih nosečnosti, ko je uho toliko razvito, da zvoke pretvori v bioelektrične signale. Nekatere 

osebe z okvaro sluha imajo težave že na tej stopnji, da določenih zvokov ne zaznajo (Košir, 

1999). »Sposobnost razločevanja nastopi, ko se otrok nauči suprasegmentalnega razlikovanja 

jakosti, trajanja in višine zvoka. Znano je, da že novorojenček loči moški glas od ženskega« 

(Košir, 1999, str. 10). Otrok že v prvih dnevih življenja loči materin glas od drugih (Hernja 

idr. 2010). Otroci z okvaro sluha imajo težave na tej stopnji, da ne razločijo dveh zvokov. 

Zaznajo pa njihovo prisotnost (Košir, 1999). Pri štirih mesecih otrok loči izvor zvoka v smeri 

levo-desno. Pri šestih mesecih pa določi izvor zvoka iz vseh smeri (Hernja idr., 2010). Na 

stopnji prepoznavanja otrok ponovi ali pokaže na izvor zvoka. Za to je potreben spomin, ne pa 

tudi dojemanje. Ta proces je pri otrocih z okvaro sluha upočasnjen, ker je zanj pomembno 

učenje, ki predstavlja pogostost srečevanja z zvokom. Otroci z okvaro sluha se lahko srečajo z 

zvokom le v posebnih pogojih in še to le z nekaterimi zvočnimi dražljaji, ne pa vsemi. Zaradi 

omejene raznovrstnosti in redkejšega slišanja zvočnih dražljajev se pri otrocih z okvaro sluha 

prepoznavanje časovno zelo zavleče. Končna stopnja je razumevanje zvočnih signalov. Otrok 

na tej stopnji z adekvatno reakcijo pokaže, da razume pomen zvoka, ki ga je slišal. Vse 

pogosteje naredi to z besedo (Košir, 1999). »Stopnja je posledica učenja, neprestanega 

poslušanja, akustičnega pomnjenja, motorične dejavnosti, asociacijskih miselnih povezav, kot 

tudi kontrole nad lastno produkcijo. Pri gluhih/naglušnih se stopnja razumevanja časovno zelo 

podaljša in ne dosega enake kvalitete kot pri slišečih otrocih. Posledice se ne kažejo le v tem, 

da posameznik ne govori, ali da ne govori razločno, ampak tudi ne piše in ne razumeva 

napisanega, ker si ni mogel ustvariti jezikovnega sistema kot osnove sporazumevanja« (Košir, 

1999, str. 11).  

 

Kako gluhi in naglušni otroci razvijejo poslušanje, je odvisno od objektivnih in subjektivnih 

dejavnikov (Hernja idr., 2010): 

- od časa nastanka okvare: prej kot je nastala okvara, manj je možnosti, da se bo 

poslušanje razvilo;  
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- od stopnje okvare sluha: težja kot je izguba sluha, manj bo poslušanje razvito; 

- od časa odkritja okvare: prej ko je odkrita okvara, prej se otroku zagotovi 

ustrezne tehnične pripomočke in slušno-govorno obravnavo;  

- od ustreznega tehničnega pripomočka: če otrok zazna s tehničnim pripomočkom 

vse glasove, bo lažje razvil poslušanje;  

- od načina slušne vzgoje v domačem okolju: poslušanje se razvija ves dan, zato je 

pomemben način komunikacije v družini in z otrokom;  

- od individualnih značilnosti otroka: otroci so različno motivirani za zvok in 

poslušanje.  

Poslušanje je prav tako v tesni povezavi s kognitivnimi sposobnostmi.  

 

Otroci z okvaro sluha slišijo glasove tišje, nekaterih sploh ne slišijo. Glasove, ki jih ne slišijo, 

tudi nepravilno izgovarjajo, nekatere zamenjajo ali jih izpustijo. Najlažje slišijo in razlikujejo 

samoglasnike, najtežje pa kratke soglasnike. Lažje poslušajo daljše besede kot enozložne ali 

besede, ki so na koncu stavka. Lažje prepoznajo samostalnike, glagole in pridevnike. Predlogi 

in vezniki so kratki, nepoudarjeni ali celo izgovorjeni skupaj z naslednjo besedo, zato so za 

otroke z okvaro sluha najtežji. Potem, ko usvojijo besedišče, poslušajo tako, da nepopolno 

slišano sporočilo kombinirajo z znanimi besedami (Hernja idr., 2010).  

 

1.8 Posledice okvare sluha 

Razvoj otroka z okvaro sluha poteka skoraj na vseh področjih po enakih razvojnih principih 

kot pri slišečih otrocih. Seveda to ne pomeni, da je popolnoma enak. V največji meri okvara 

sluha vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Ta pa je ozko povezan tudi z drugimi 

področji in vpliva na spoznavni, socialni in osebnostni razvoj otroka (Košir, 1999). Hernja 

idr. (2010) navajajo, da vse kar dojenček sliši, vpliva na njegov jezikovi razvoj. Poslušanje je 

pomemben element socialno-emocionalnega razvoja (Hernja idr., 2010).  

Drugačnosti v razvoju otroka z okvaro sluha niso posledica same gluhote, slabših sposobnosti, 

prizadetosti ali nezmožnosti. Otrok ima večino potrebnih lastnosti in sposobnosti. Ker pa je 

razvoj jezika in komunikacije pri otrocih z okvaro sluha slabši, ne razumevajo dovolj 

zakonitosti sveta okoli sebe, primanjkuje jim informacij in razlag, njihovi socialni stiki so 

omejeni in možnost frustracij je večja. To se izkazuje v razvoju in napredku otroka. Nerazvit 

ali slabo razvit govor ima lahko naslednje posledice, ki se različno močno odražajo: 
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1.8.1 Posledice v mišljenju  

Stališča o odnosu med govorom in mišljenjem so zelo raznolika. Nekateri enačijo govor in 

mišljenje. To bi pomenilo, da če ni govora, ni mišljenja. Spet drugi menijo, da je mišljenje 

relativno neodvisno od govora. To pomeni, da se mišljenje razvije ne glede na govor (Košir, 

1999). Težko bi izbrali eno izmed obeh razlag. Košir nadaljuje, da se mišljenje slišečih ljudi 

razvija pod vplivom celokupne senzorike, pri osebah z okvaro sluha pa predvsem pod 

vplivom vida, brez akustične komponente. Strokovnjaki za sluh in govor izpostavljajo, da je 

mišljenje gluhih osnovano na vidnih slikah, predvsem konkretno, manj pa abstraktno, manj 

dinamično in relativno.  

 

Osebe z okvaro sluha so si tako kot slišeči zelo različne po intelektualnih sposobnostih. S 

pomočjo prirejenih in na gluhi populaciji standardiziranih testih je dokazano, da imajo osebe z 

okvaro sluha podobno distribucijo inteligentnosti kot celotna populacija. Razpon se giblje od 

zelo inteligentnih do duševno manj razvitih. Številne študije potrjujejo, da ni direktne 

povezave med gluhoto in inteligenco (Košir, 1999).  

 

1.8.2 Posledice v kognitivnem razvoju 

Gluhi dosegajo slabše rezultate na verbalnih inteligentnostnih testih kot slišeči ljudje. Z njimi 

dosegajo pa povsem enake rezultate na neverbalnih testih. Na osnovi tega bi lahko rekli, da 

govor selektivno vpliva na nekatere kognitivne funkcije.  

Gluhi lahko zaostajajo v reševanju nekaterih specifičnih nalog, pri katerih verbalni govor 

olajšuje njihovo reševanje, ali zaostajajo zato, ker je vzrok za slušno motnjo isti, ki je 

povzročil tudi duševno motnjo. Sposobnosti abstraktnega mišljenja se pri gluhih ljudeh enako 

distribuirajo kot pri slišečih ljudeh. Dokaz za to so dobri in vrhunski matematiki ter nekateri 

šahisti z okvaro sluha (Košir, 1999). 

 

1.8.3 Akademska znanja 

Kljub temu da imajo otroci z okvaro sluha normalne intelektualne sposobnosti, so njihovi učni 

in šolski dosežki bistveno slabši od pričakovanih in povprečno nižji od povprečnih dosežkov 

slišečih ljudi (Košir, 1999). Večina učencev z okvaro sluha uspe zaključiti le poklicno šolo 

(Opara, 2005). Tudi zaposlujejo se na manj zahtevnih delovnih mestih. Opravljajo obrtno 
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spretnostne poklice, kjer pa so vešči in se izkažejo kot samostojni in zelo sposobni (Košir, 

1999).  

Svet, v katerem živimo, je svet slišečih. Pridobivanje akademskih znanj je zato verbalno 

pogojeno, prav tako tudi merila za šolski in poklicni uspeh. Zaradi načina pridobivanja 

znanja, ki osebam z okvaro sluha najpogosteje ni prilagojen, ostajajo nepoučeni, 

neinformirani in posledično dosegajo nizke izobrazbene ravni. Drugi razlog za nizke poklicne 

dosežke je številčno premajhna populacija gluhih otrok. Posledično je težko zagotavljati 

šolanje na prilagojen način za različne poklice in stopnje šolanja (Košir, 1999). 

 

1.8.4 Socialne in emocionalne posledice 

Schmidt in Čagran (2006) pišeta, da je pri gluhih otrocih moč zaslediti večjo stopnjo 

impulzivnosti in slabšo emocionalno kontrolo.  

Primanjkljaji na socialno-emocionalnem področju so posledica neustrezne vzgoje, tj. zaščitno 

ravnanje ali zavračanje, in težav v komunikaciji otrok-mati (Schmidt in Čagran, 2006). 

Pomanjkanje zgodnje komunikacije v družini prikrajša gluhe otroke za številne izkušnje in 

možnosti učenja, ki so slišečim otrokom samoumevne. Razumevanje različnih situacij je pri 

njih slabše, zato počasneje pridobivajo izkušnje in se nanje pogosteje neustrezno odzivajo. 

Večina negativnih lastnosti kot so težaven, agresiven, rigiden, egocentričen, sugestibilen je 

posledica pomanjkljivih možnosti sporazumevanja med slišečimi in gluhimi ljudmi (Košir, 

1999). Z odraščanjem, ko postaja igra bolj prepletena s komunikacijo, se pojavlja izoliranost 

in zavračanje gluhega otroka s strani slišečih vrstnikov. Težave v ekspresivnem govoru 

prizadenejo razvoj socialnih veščin (Schmidt in Čagran, 2006).  

 

Z ustreznim odzivom okolice na problem gluhote se lahko osebnostni razvoj gluhih 

normalizira. V prid temu govorijo raziskave, ki kažejo, da imajo otroci, s katerimi se 

komunicira na njim prilagojen način, normalen socialno-emocionalni in osebnostni razvoj ter 

vedenje (Košir, 1999). Otroci z okvaro sluha, ki se rodijo gluhim staršem imajo višjo 

samopodobo ter izkazujejo večjo stopnjo emocionalne stabilnosti in komunikacijskih 

kompetenc (Schmidt in Čagran, 2006).  

 

1.8.5 Posledice v motoričnem razvoju 

Otroci z okvaro sluha imajo v povprečju več težav v gibalnem razvoju kot slišeči vrstniki. 

Pogosteje imajo probleme z ravnotežjem in grafomotorične težave.  
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Motorični razvoj je lahko oviran zaradi pomena sluha pri kontroli in regulaciji gibanja. Oviran 

je lahko zaradi organske okvare, ker je v srednjem ušesu tudi ravnotežnostni organ človeka ali 

pa je vzrok v pomanjkanju motoričnih izkušenj. Mnogokrat smo namreč v skrbi za otroka 

preveč osredotočeni le na govorno-jezikovni razvoj in pozabljamo na otrokov celovit razvoj 

(Košir, 1999).  

 

1.8.6 Posledice v vedenju in osebnosti  

Motnje vedenja so med gluhimi in naglušnimi pogostejše (8 do 22 %) kot med slišečimi 

otroki (7 do 10 %). Otroci naj bi imeli več težav z vrstniki, več naj bi bilo fizične in psihične 

agresivnosti, impulzivnosti, hiperaktivnosti, egocentričnosti, primanjkuje jim razumevanja in 

empatije do ostalih ljudi (Košir, 1999). Otroci z okvaro sluha težje ocenijo oz. se vživijo v 

občutke drugih. Ocenjuje se, da so v primerjavi s slišečimi 50 % manj sposobni oceniti 

občutja drugih na podlagi slišanega, razumeti odzive drugih ali nepričakovano sprejeti njihove 

emocionalne odzive (Hernja idr., 2010).  

»Da so vedenjske motnje med gluhimi tako pogoste, je verjetno več razlogov, ki so posledica 

interakcije med fiziološkimi in psihološkimi faktorji. Nekateri od teh so povzročili tako 

gluhoto kot tudi pogoje za vedenjske težave (npr. kaka infekcijska bolezen je lahko vzrok tako 

za izgubo sluha kot tudi za hiperkinetičnost).  

Najbolj pomembni vzroki pa so verjetno povezani s težavami v socializaciji. Ti otroci ne 

znajo na ustrezen način zadovoljevati svojih potreb ali izražati čustev. Ne vedo, kaj se od njih 

pričakuje in zakaj. To pa je v veliki meri posledica pomanjkljive komunikacije v otrokovem 

odraščanju« (Košir, 1999, str. 20).  

 

1.9 Rehabilitacija 

Rehabilitacija se mora pri otroku začeti takoj po odkritju slušne motnje. Živčni sistema je 

namreč v omejenem časovnem obdobju optimalno pripravljen na razvoj fonoloških 

sposobnosti (do 1. leta starosti), semantičnih sposobnosti (do 4. leta starosti) in sintaktičnih 

sposobnosti (do pubertete). Ta obdobja zato predstavljajo optimalen čas za učenje jezika in 

govora tudi pri otrocih z okvaro sluha. Zato je tako pomembno takoj po diagnozi začeti z 

vajami poslušanja in govora. Z zakasnitvami se izgublja optimalno obdobje posamezne faze. 

Učenje v drugih obdobjih je manj učinkovito (Košir, 1999).  
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1.9.1 Verbalno usmerjena rehabilitacija 

Glede na verbalno okolje in velik pomen besede v človekovem življenju je lahko 

rehabilitacija usmerjena verbalno (Košir, 1999). Cilj te rehabilitacije je pri otroku z okvaro 

sluha razvoj sposobnosti poslušanja in govora, ki se zaradi okvare sluha ne razvija po naravni 

poti. Sposobnost poslušanja se razvija s posebnimi pristopi, vendar po enakih fazah, kot 

potekajo pri slišečih otrocih. Med samo rehabilitacijo poteka tudi diagnostika. Terapevt na ta 

način pridobiva podatke o tem, kako otrok zaznava in posluša s tehničnimi pripomočki, 

koliko razume, kaj in kako govori oz. se oglaša. Postopki in cilji rehabilitacije so individualno 

prilagojeni posameznemu otroku (Hernja, idr. 2010). Rehabilitacija mora biti celovita in 

multidisciplinarna. Pomembno je, da ob akustičnih stimulacijah spodbujamo tudi ostala čutila. 

Uporaba vseh čutil je pomembna za sprejem govora, za njegovo učenje in razumevanje, kot 

tudi za kontrolo nad lastnim govorom. S čutili prihajamo do spoznanj, ki jih z jezikom 

posplošimo ali preciziramo in izmenjujemo med seboj (Košir, 1999).  

Verbalno usmerjena rehabilitacija želi zraven poslušanja govora razviti tudi branje teksta z 

razumevanjem, razumljiv ustni govor in pisanje gluhe osebe. Zato uporablja ostanke sluha in 

elektroakustično opremo (npr. Suvag, Verboton). Pripomočki omogočajo prenos nizkih 

frekvenc, izbor optimalnega slušnega polja posameznika s pomočjo posebnega sistema filtrov 

in ojačevalcev (Hernja idr., 2010).  

Cilj rehabilitacije je prav tako usposobiti družino za aktivno delo z gluhim/naglušnim. 

Izsledki raziskav (Pfifer, 2010) kažejo, da povprečna vpletenost družine v proces intervencije 

ni zadostna za doseganje dobrih jezikovno-govornih sposobnosti pri gluhih otrocih. Za 

doseganje najboljših rezultatov je potrebna nadpovprečna vpletenost družine.  

Rehabilitacija mora zagotavljati socialno rehabilitacijo. Usposabljanje osebe z okvaro sluha 

mora omogočiti njegovo socialno vrnitev v družbo. Pri tem ni toliko pomembno ali v družbo 

gluhih ali v družbo slišečih (Košir, 1999). 

 

1.9.2 Neverbalno usmerjena rehabilitacija 

Znakovni jezik temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanju telesa (Kesič 

Dimic, 2010). Kretalna metoda predstavlja naravni izvor sporazumevanja gluhih. Temelji na 

znakih, ki so jih gluhi ustvarili, da bi izrazili svoje potrebe, notranja stanja in želje. Ob tem 

uporabljajo (Košir, 2010): 
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-  mimiko: to so naravni gibi obraznih mišic, oči, obrvi, ust, lic. Izražajo predvsem 

psihična in emocionalna stanja pri vseh ljudeh. Pomen mimičnih slik na obrazu ni 

natančno opredeljen, ampak si jih sami interpretiramo.  

- pantomimo: je nebesedna dramatizacija. Z gibi vsega telesa predstavlja vsebino, 

razpoloženja.  

- kretnjo: so sistem ročnih znakov, vključujejo obče človeške geste in kodirane gluhe 

znake. Pri izvedbi posamezne kretnje smo pozorni na obliko roke, točko izvedbe, gib 

in orientacijo, saj lahko npr. hitrost, smer idr. pomeni znak za drugo besedo.  

 

Neverbalni način komunikacije se pogosteje uporablja pri osebah z okvaro sluha, ki se oralno 

slabo in nezanesljivo sporazumevajo (Košir, 1999).  

Košir nadaljuje, da lahko oseba z okvaro sluha z neverbalno komunikacijo hitro in brez 

napora zadosti svojim osnovnim vsakodnevnim komunikacijskim potrebam. Za pridobivanje 

akademskih znanj pa ne zadošča. Opara (2005) namreč navaja, da ima slovenski jezik okoli 

100 000 simbolov, med tem ko ima slovenski znakovni jezik blizu 2000 gesel. Iz tega ni težko 

sklepati, da je skromna simbolika velika ovira za razvoj mišljenja in govora pri gluhih. Košir 

(1999) piše, da ni mogoče dobro prevajati kinetičnega govora v verbalnega ali obratno 

verbalni govor v kinetični govor. Zraven skromnega besednjaka kinetični govor nima 

besednih vrst v verbalnem pomenu, nima obrazil, ne uporablja števila in časa dogajanja. 

Veliko je možnosti manipulacije, ker je oseba odvisna od prevajalca, tolmača. Pravila tvorbe 

misli so zelo skromna.  

Pogosto je neverbalno sporazumevanje s strani slišečih ljudi slabo sprejeto, čudno in 

nerazumljeno. Vendar je rehabilitacija, ki je usmerjena v neverbalni način sporazumevanja 

tista, ki sporazumevanje omogoča (Košir, 1999). Verbalno usmerjene rehabilitacije večkrat ne 

omogočajo komunikacije med dvema gluhima osebama. Neverbalna komunikacija pa gluhim 

osebam nudi prav to.  

Schmidt in Čagran (2006) navajata, da je znakovni jezik prvi jezik vseh gluhih in bi se ga 

morali gluhi otroci učiti že od zgodnjih let od svojih staršev, učiteljev, širšega okolja. 

Nacionalni verbalni jezik, ki temelji na pisni besedi, je za gluhega otroka drugi jezik. 

Znakovni jezik oz. kretnja naj bi bila za gluhega otroka razumljivejša in nazornejša kot 

verbalni govor. Znakovni jezik predstavlja dobro osnovo za razvoj branja, pisanja in oralnega 

govora. Tak pristop imenujemo bilingvalni.  
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2 CILJ 

Osnovni cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako učenec z okvaro sluha ocenjuje oz. razume 

posamezne besede v primerjavi s slišečimi vrstniki. Ugotoviti želim, ali imajo lastnosti besed, 

kot sta frekventnost in abstraktnost, vpliv na razumevanje pri učencu z okvaro sluha.  

2.1 Hipoteze 

 Hipoteza 1: Razumevanje frekventne besede se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno ne razlikuje. 

 Hipoteza 2: Razumevanje nefrekventne besede se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje. 

 Hipoteza 3: Razumevanje konkretne besede se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje. 

 Hipoteza 4: Razumevanje abstraktne besede se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje.  
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3 METODE DELA 

3.1 Vzorec 

Vzorec zajema 25 učencev, ki v šolskem letu 2013/14 obiskujejo četrti razred redne osnovne 

šole (Ormož in Središče ob Dravi) in so torej stari 9-10 let. V raziskavo je vključen še učenec 

z okvaro sluha, ki obiskuje 4. razred v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z 

enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (na Centru za sluh in govor 

Maribor).  

Opis učenca z okvaro sluha: V predšolskem obdobju je bil pri dečku sum na naglušnost. Leta 

2009 je bil opredeljen kot otrok z zmerno izgubo sluha. Izguba sluha je bila takrat na nivoju 

50 dB desno in 60-70 dB levo. Stanje sluha se postopoma slabša. Preiskave v drugi polovici 

leta 2013 so pokazale na desnem ušesu kombinirano naglušnost na nivoju 70 do 90 dB, levo 

pa 55 do 70 dB. Učenec uporablja slušni aparat. Zaradi izgube sluha ima učenec težave na 

področju artikulacije in poslušanja manj slišnih glasov, predvsem na višjih frekvencah. 

Učenec razume govorna sporočila in ima bogat besednjak. Bere ustrezno in prebrano razume. 

Piše samostojno in po nareku.  

 

3.2 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 

- starost 

- spol 

- okvara sluha 

Odvisne spremenljivke: 

- šola 

- vzorec 

- prijateljstvo 

- mačka 

 

3.3 Instrumentarij 

Raziskava je potekala ob uporabi semantičnega diferenciala za razumevanje pomena izbranih 

besed. Test sem sestavila sama. Besede so izbrane na podlagi naslednjih dveh kriterijev: 

frekventnosti in stopnje abstraktnosti besede. Test vsebuje 4 besede: frekventno pogosto, 
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frekventno redko besedo, konkretno in abstraktno besedo. Izbrane besede so: šola, vzorec, 

mačka in prijateljstvo.  

 

3.4 Način vrednotenja 

Vse štiri besede so ocenjene na skali 10 parov besed. Učenci so ocenili vsako besedo na tej 

skali s 7-stopenjsko lestvico. Vrednotenje je osnovano na 7-stopenjski lestvici. Stopnja ena 

pomeni popolno strinjanje. Stopnja 7 predstavlja polno nestrinjanje s pomenom posameznega 

binarnega elementa denotativnega prostora besede.  

 

3.5 Način izvedbe 

Starše učencev sem obvestila o svoji raziskavi in jih prosila, da izpolnijo soglasje, s katerim 

so mi dovolili testiranje njihovega otroka. Vsi starši so se odzvali pozitivno.  

Po dogovoru z učiteljicama je testiranje potekalo v začetku prve ure. Učence sem testirala 

skupinsko, le učenec z okvaro sluha je bil testiran individualno. Navodila za reševanje sem 

podala ustno. Prikazan je bil tudi primer reševanja naloge. Nato je vsak učenec dobil svoj 

izvod testa, ki ga je samostojno izpolnil. Ko je učenec zaključil z reševanjem, je dvignil roko 

in oddal test. Celotni proces testiranja je bil izveden v 20 minutah.  

 

3.6 Statistična obravnava podatkov  

Ocene učencev iz redne osnovne šole brez okvare sluha so preračunane z opisno statistiko in 

predstavljajo normo razumevanja besed. Za vsako besedo posebej je izračunana povprečna 

vrednost – aritmetična sredina ocen na 7-stopenjski lestvici. Odstopanje je opredeljeno s 

standardnim odklonom od povprečja. Raznolikost odgovorov slišečih učencev je bila 

izračunana s pomočjo koeficienta variabilnosti.  

Na podlagi teh izračunov je narejena primerjava z odgovori učenca z okvaro sluha. Del 

primerjave temelji na izračunih evokatov, ki predstavljajo oddaljenost ene besede do druge. 

Statistična pomembnost razlik v denotativnem prostoru med slišečimi učenci in učencem z 

okvaro sluha se je preverjala z uporabo One sample t-testom. Hipoteze so sprejete na nivoju 

manj kot 5% tveganja (p=0,05).  

Obdelava podatkov je potekala s pomočjo programov Microsoft Word, Microsoft Excel in 

SPSS verzija 20. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Vsebina pojma šola 

ŠOLA 

Otrok lepa polna velika dobra rdeča draga zanimiva resnična žalostna dolga 

1 3 1 1 1 3 2 3 4 4 2 

2 5 2 4 3 4 3 5 1 6 5 

3 1 1 1 1 4 1 1 1 7 4 

4 4 3 1 2 3 1 2 1 3 1 

5 1 1 1 1 4 1 3 1 7 3 

6 7 1 1 7 4 1 7 1 4 1 

7 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 

8 4 3 4 4 3 3 3 1 5 4 

9 4 1 1 5 7 3 7 1 4 1 

10 4 3 1 4 4 4 4 1 6 4 

11 2 2 3 2 1 3 2 1 6 2 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 

13 3 1 2 2 3 2 3 1 6 2 

14 2 1 1 2 3 1 4 1 4 4 

15 2 3 2 4 5 2 3 2 6 2 

16 2 1 2 5 4 1 5 1 7 1 

17 4 1 3 4 3 3 2 1 6 3 

18 4 2 2 3 4 4 3 1 6 5 

19 1 1 2 2 7 1 1 2 7 1 

20 3 5 6 4 1 1 1 1 7 7 

21 1 2 3 1 7 1 3 4 7 7 

22 1 2 5 1 7 6 3 1 7 7 

23 4 1 2 3 4 1 1 1 7 7 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 

Povprečna 

vrednost 

2,80 1,84 2,24 2,76 3,80 2,20 2,96 1,48 5,68 3,32 

Standardni 

odklon 

1,50 0,987 1,332 1,535 1,732 1,323 1,645 0,872 1,406 2,056 

Koeficient 

variabilnosti 53,57 53,62 59,45 55,62 45,58 60,13 55,58 58,90 24,75 61,92 

Učenec z 

okvaro sluha 

5 3 5 5 4 3 5 3 7 6 

Tabela 1: Rezultati ocen posameznih elementov denotativnega prostora za pojem šola 

 

V tabeli so prikazane ocene 25 slišečih učencev in ocena učenca z okvaro sluha za posamezne 

dimenzije pri pojmu šola.  
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Iz rezultatov je razvidno, da se je učenec z okvaro sluha s svojimi rezultati najbolj približal 

povprečni vrednosti v dimenzijah draga, polna in rdeča. Povprečna ocena za element polna je 

1,8. Učenec z okvaro sluha je izbral oceno 3. 3,8 je povprečna ocena za element rdeča. Ocena 

za ta element je pri učencu z okvaro sluha ocena 4. Povprečna ocena pri slišečih vrstnikih je 

za element draga 2,2. Učenec z okvaro sluha je ta element ocenil s 3.  

Slišeči učenci se med seboj najbolj razlikujejo pri elementu dolga, kjer znaša koeficient 

variabilnosti 61,9 %. Najbolj enotni pa so si pri elementu žalostna. Koeficient variabilnosti 

znaša 24,6 %. Koeficient variabilnosti pri ostalih dimenzijah se nahaja med tema dvema 

vrednostma, vendar se jih večina nahaja nad vrednostjo 50 %.  

 

Učenec z okvaro sluha ima pri pojmu šola ocene posameznih elementov denotativnega 

prostora višje od povprečja ocen slišečih vrstnikov. Največja razlika med njegovo oceno in 

povprečjem ocen slišečih učencev je pri elementu velika. Povprečna vrednost pri tem 

elementu znaša 2,2, učenec z okvaro sluha pa ima oceno 5.  

 

 

Graf 1: Denotativni prostor za pojem šola 

 

Grafa 1 prikazuje, da je denotativni prostor pri učencu z okvaro sluha po obliki dokaj podoben 

denotativnemu prostoru slišečih vrstnikov, vendar je večji. Pove nam, da je pojem šole pri 

učencu z okvaro sluha vsebinsko širši. Učenec z okvaro sluha še ni uspel diferencirati tega 

pojma tako natančno, kot so to spontano naredili njegovi vrstniki. Predvidevam, da prihaja do 
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razlik zaradi počasnejšega jezikovnega razvoja. Učencu z okvaro sluha se je namreč stanje 

sluha poslabšalo pred vstopom v šolo. Torej ravno takrat, ko bi moral ta pojem slišati 

največkrat. Najverjetneje se je s specifičnimi izrazi, ki se nanašajo na pojem šole, srečal 

manjkrat kot njegovi vrstniki. Beseda šola vsebuje šumnik, ki ga učenec z okvaro sluha slabše 

zaznava, kar v določeni meri tudi vpliva na razumevanje tega pojma.  
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4.2 Vsebina pojma vzorec  

VZOREC 

Otrok poln velik dolg lep dober rdeč žalosten drag resničen zanimiv 

1 2 4 3 4 3 2 5 4 1 4 

2 4 2 7 4 5 4 7 7 4 5 

3 3 1 4 5 4 4 4 4 1 4 

4 1 1 2 3 4 5 4 5 2 3 

5 6 2 3 1 3 7 7 2 2 2 

6 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 

7 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 

8 4 4 4 3 3 3 4 6 2 4 

9 4 1 1 1 1 1 7 7 1 1 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

11 2 6 5 2 2 2 5 5 1 4 

12 6 2 6 2 2 6 6 6 2 2 

13 2 4 3 3 4 3 6 7 3 2 

14 4 4 4 7 4 3 4 7 1 7 

15 2 4 6 2 2 4 6 6 3 2 

16 1 7 6 3 1 2 6 7 1 4 

17 3 5 4 3 2 6 6 5 4 3 

18 4 6 3 2 2 4 5 2 5 2 

19 1 6 6 3 1 7 1 7 1 4 

20 4 4 1 4 3 4 5 6 5 3 

21 5 7 1 5 1 3 1 7 4 7 

22 1 7 1 1 2 7 7 2 1 1 

23 4 4 1 1 1 4 7 5 1 1 

24 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 

25 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 

Povprečna 

vrednost 

3,16 3,76 3,36 2,80 2,48 4,20 5,08 4,80 2,12 3,12 

Standardni 

odklon 

1,491 1,985 1,890 1,500 1,194 1,683 1,656 2,00 1,333 1,666 

Koeficient 

variabilnosti 47,19 52,799 56,26 53,57 48,16 40,08 32,60 41,67 62,87 53,41 

Učenec z okvaro 

sluha 1 1 2 1 1 1 7 7 1 1 

Tabela 2: Rezultati ocen posameznih elementov denotativnega prostora za pojem vzorec 
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Rezultati v tabeli prikazujejo, da se je učenec z okvaro sluha najbolj približal povprečju 

rezultatov slišečih vrstnikov pri elementih resničen, dolg in dober. Pri elementu resničen je 

povprečna vrednost 2,1. Učenec ima za ta element oceno 1. Povprečje ocen za element dolg 

znaša 3,4, učenec z okvaro sluha pa ima oceno 1. Povprečna ocena za element dober je 2,5. 

Učenec z okvaro sluha je ta element ocenil z 1.  

Na podlagi rezultatov v tabeli je moč ugotoviti, da so pri učencu z okvaro sluha prisotne 

skrajne ocene, pri čemer prevladujejo predvsem nizke. Njegove ocene so v primerjavi s 

skupino vrstnikov pri osmih elementih pod povprečjem in pri dveh nad povprečjem.  

 

Vrstniki imajo najbolj variabilne ocene pri elementih resničen in dolg. Ravno v teh dveh 

dimenzijah se je učenec z okvaro sluha najbolj približal ocenam slišečih vrstnikov.  

 

 

Graf 2: Denotativni prostor za pojem vzorec  

 

Graf 2 prikazuje denotativni prostor učenca z okvaro sluha in denotativni prostor slišečih 

vrstnikov pri pojmu vzorec. Največje odstopanje učenca z okvaro sluha od povprečja slišečih 

vrstnikov je opazno pri elementih rdeč in velik. Denotativni prostor učenca z okvaro sluha je 

pri osmih dimenzijah ožji. Pri preostalih dveh dimenzijah je denotativni prostor za pojem 

vzorca širši. Pojem vzorec sodi med besede, ki ima nizko frekvenco rabe v tem starostnem 

obdobju. Učenci se s pojmom vzorec srečujejo kratek čas in to le občasno. Nimajo še 

razvitega utrjenega in stabilnega pomena za besedo vzorec. Pri učencu z okvaro sluha je 

pojem vzorec skromen, mnogo ožji kot pri vrstnikih. Pojem namreč ne vključuje vseh 
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razsežnosti, ki so značilne za slišeče vrstnike. Manjka mu posplošitev. Ožji denotativni 

prostor učenca z okvaro sluha lahko pojasnimo z upočasnjenim jezikovnim razvojem. 

Vsebina za izbran pojem se pri učencu z okvaro sluha izgrajuje počasneje, saj se z dano 

besedo sreča redkeje, hkrati pa mora besedo slišati večkrat, da lahko razume njen pomen. Med 

pogovorom je učenec z okvaro sluha priznal, da besede vzorec ne zna pojasniti. Na podlagi 

tega sklepam, da se je z dano besedo srečal premalokrat, da bi zanjo razvil ustrezen pojem v 

svojem besednjaku in ga tam shranil.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Skledar Barbara; diplomsko delo 

45 

4.3 Vsebina pojma mačka 

MAČKA 

Otrok dolga žalostna zanimiva resnična polna lepa velika rdeča draga dobra 

1 3 5 1 1 2 1 3 4 4 2 

2 4 7 1 1 4 1 4 4 4 1 

3 4 7 1 1 1 1 1 4 1 1 

4 7 6 2 4 3 1 7 1 2 4 

5 6 7 1 1 4 1 1 4 1 1 

6 4 4 4 1 1 4 5 4 1 1 

7 6 6 2 2 3 3 4 4 4 2 

8 4 5 2 1 5 1 4 6 3 3 

9 4 7 1 1 4 1 1 7 7 1 

10 4 6 1 1 4 4 4 4 4 1 

11 5 6 2 1 2 3 6 2 3 2 

12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 4 6 3 2 4 2 4 3 5 3 

14 6 4 5 1 4 2 4 5 6 4 

15 6 4 2 2 1 1 4 3 6 2 

16 6 7 1 1 2 1 7 3 3 1 

17 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

18 4 5 1 1 4 1 5 4 1 2 

19 6 6 1 1 4 1 2 1 3 2 

20 4 7 1 1 2 1 4 4 3 1 

21 1 7 2 1 7 1 3 2 7 1 

22 6 7 1 3 1 1 7 6 7 1 

23 4 4 1 1 3 1 4 4 1 1 

24 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 

25 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 

Povprečna 

vrednost 

4,48 5,84 1,84 1,52 2,96 1,72 4,04 3,52 3,40 1,88 

Standardni 

odklon 

1,503 1,068 1,106 0,823 1,457 1,061 1,814 1,503 1,979 1,013 

Koeficient 

variabilnosti 33,56 18,28 60,11 54,12 49,23 61,71 44,90 42,71 58,21 53,90 

Učenec z 

okvaro sluha 

3 5 1 4 3 4 1 1 1 1 

Tabela 3: Rezultati ocen posameznih elementov denotativnega prostora za pojem mačka 
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Iz tabele 3 so razvidni rezultati za pojem mačka pri slišečih učencih in učencu z okvaro sluha. 

Vidimo, da ima učenec z okvaro sluha pri 7 elementih ocene pod povprečjem, ki je značilno 

za slišeče vrstnike. Pri ostalih 3 elementih so ocene učenca z okvaro sluha nad povprečjem.  

Učenec z okvaro sluha se je slišečim vrstnikom s svojimi ocenami najbolj približal pri 

elementu polna. Njegova ocena znaša 3, povprečje pri slišečih vrstnikih pa 2,96.  

Slišeči vrstniki so najbolj raznoliko ocenili element lepa. Pri tem elementu odstopa učenec z 

okvaro sluha od povprečja za dobri 2 točki. To odstopanje sodi glede na odstopanje pri drugih 

elementih med večja.  

 

 

Graf 3: Denotativni prostor za pojem mačka 

 

Denotativni prostor pojma mačka je zgolj z 1/3 podoben denotativnemu prostoru slišečih 

vrstnikov. Podobnosti se kažejo pri elementih: poln, zanimiv in žalosten. V preostalih 2/3 se 

učenec z okvaro sluha zelo razlikuje od svojih vrstnikov.  

Pojem mačka je konkretna beseda. Učenci so se z njo srečali že v obdobju malčka. Vsebino 

pojma mačke so lahko razvili preko praktičnih izkušenj. Mačko je mogoče prikazati tudi 

grafično. Učenci so do starosti desetih let uspeli dobro razviti njen pomen. Učenec z okvaro 

sluha ima nekaj izkušenj, ki so podobne izkušnjam slišečih vrstnikov. To lahko vidimo v 

delnem skladanju denotativnih prostorov. Učenec z okvaro sluha delno sledi razvoju, kot je 

pri slišečih vrstnikih. Bolj kot skladanje denotativnih prostorov je opazno odstopanje.  
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Novo besedo se naučimo, tako da besedo slišimo in nato razvijemo zanjo še pojem. Druga pot 

za širjenje besednega zaklada je preko zaznav (vidnih, slušnih, tipnih) oz. preko izkušenj. V 

obeh primerih prejme učenec zaradi okvare sluha iz okolja manj informacij. Te so pogosto 

nepopolne ali celo napačne. Pomanjkanje zadostnega števila popolnih informacij, se izkazuje 

že pri razumevanju konkretne besede, kot je na primer mačka.  
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4.4 Vsebina pojma prijateljstvo 

PRIJATELJSTVO 

Otrok zanimivo žalostno drago dobro resnično dolgo polno lepo rdeče veliko 

1 2 6 2 1 1 4 2 1 5 3 

2 1 7 4 1 1 4 4 1 4 1 

3 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 7 2 3 4 4 1 3 7 3 

5 1 7 4 1 1 1 4 1 4 4 

6 1 7 1 1 1 4 4 1 4 1 

7 2 6 4 4 3 2 3 4 4 4 

8 1 7 2 1 1 2 4 1 4 4 

9 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 

10 1 7 4 1 1 4 4 1 4 1 

11 2 6 3 2 1 2 3 2 2 3 

12 2 6 6 2 2 2 2 2 6 2 

13 1 7 7 1 2 2 3 1 2 1 

14 1 7 7 1 2 1 3 1 2 1 

15 1 6 6 2 4 4 2 1 6 6 

16 1 7 7 1 1 5 3 1 4 3 

17 4 7 2 3 2 1 3 3 4 2 

18 2 6 1 2 3 3 3 1 6 1 

19 1 7 6 4 2 3 7 4 5 4 

20 1 7 7 1 1 4 2 1 4 2 

21 1 7 3 1 4 7 1 2 6 2 

22 2 6 6 1 3 6 2 1 6 7 

23 1 7 2 1 1 3 4 1 4 3 

24 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 

Povprečna 

vrednost 

1,44 6,64 4,04 1,64 1,88 3,96 2,80 1,60 4,20 2,56 

Standardni 

odklon 

0,712 0,490 2,131 0,952 1,054 1,620 1,354 0,957 1,683 1,609 

Koeficient 

variabilnosti 49,43 7,38 52,74 58,06 56,04 54,72 48,36 59,84 40,08 62,87 

Učenec z 

okvaro sluha 

1 7 1 2 1 3 3 3 3 3 

Tabela 4: Rezultati ocen posameznih elementov denotativnega prostora za pojem prijateljstvo 
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Tabela 4 prikazuje, da so 4 ocene posameznih elementov denotativnega prostora pri učencu z 

okvaro sluha pod povprečjem, 6 pa jih je nadpovprečjem.  

Največja razlika je med učencem z okvaro sluha in slišečimi vrstniki v elementu drago. 

Povprečna ocena znaša 4,04. Na drugi strani pa ima učenec z okvaro sluha oceno 1. Kar v 

šestih elementih je razlika med povprečjem ocen slišečih učencev in učenca z okvaro sluha 

manjša kot 0,5 točke. Vendar nam bo šele One sample t-test podal informacije, ali gre za 

statistično pomembne razlike ali ne.  

Glede na vse štiri ocenjevane pojme se ocene učenca z okvaro sluha najbolj skladajo z 

ocenami slišečih vrstnikov prav pri pojmu prijateljstvo. Rezultat malce preseneča, saj je 

beseda prijateljstvo abstraktna beseda in jo je težko prikazati na konkretni ravni. Vendar je 

glede na frekventnost dokaj pogosto rabljena beseda. Vsaka oseba ima vsaj enega prijatelja in 

ima izkušnjo o prijateljstvu. Tudi učenec z okvaro sluha ima prijatelje in ima tako podobne 

izkušnje kot slišeči vrstniki. Morda bi lahko prav s pomočjo frekventnosti pojasnili 

podobnosti v rezultatih. 

 

 

Graf 4: Denotativni prostor za pojem prijateljstvo 

Denotativni prostor učenca z okvaro sluha se v primerjavi z denotativnimi prostori drugih 

pojmov najbolj ujema z denotativnim prostorom slišečih vrstnikov pri pojmu prijateljstvo.  
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4.5 Evokati 

 

 

Graf 5: Evokata za pojma šola in vzorec 

Grafa 5 prikazuje razdaljo med pojmoma šola in vzorec pri slišečih učencih in pri učencu z 

okvaro sluha. Pri slišečih učencih je razdalja med pojmoma 3,4. Učenec z okvaro sluha ima v 

primerjavi s slišečimi vrstniki razdaljo med pojmoma trikrat daljšo in le ta znaša 10,6. 

Rezultati v grafu kažejo na to, da sta pojma šola in vzorec pri učencu z okvaro sluha 

vsebinsko manj povezana, kot je značilno za vrstnike. Glede na to, da je imel učenec z okvaro 

sluha ozek denotativni prostor pri pojmu vzorec, nas rezultati tega evokata ne bi smeli 

presenetiti. Za pojem vzorec še namreč ni razvil vseh razsežnosti, ki bi mu omogočile boljše 

vsebinske povezave med pojmom šole in vzorca.  

 

 

Graf 6: Evokata za pojma šola in mačka 

Graf 6 prikazuje razdaljo med pojmoma šola in mačka pri slišečih učencih in pri učencu z 

okvaro sluha. Učenec z okvaro sluha ima v primerjavi s slišečimi vrstniki večjo razdaljo med 

pojmoma. Ta razdalja je pri njem dolga 8,7 in je dva in pol krat daljša od evokata pri slišečih 

učencih, ki znaša 3,3.  

Iz grafov 5 in 6 je torej razvidno, da ima učenec z okvaro sluha večje razdalje med pojmi kot 

slišeči vrstniki. Pri učencu z okvaro sluha je razdalja med dvema konkretnima besedama 

nekoliko krajša, kot je razdalja med konkretno in abstraktno besedo. Med tem ko se pri 

slišečih učencih razdalja med pojmoma skoraj ne spremeni, kljub spremembi primerjanih 

besed. Glede na to, da so evokati pri učencu z okvaro sluha večji, to pomeni, da imajo besede 
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pri njem manj skupnih točk in so vsebinsko manj povezane. Ugotovitve o denotativnih 

prostorih kažejo na to, da učenec z okvaro sluha še nima razvitih vseh razsežnosti za dane 

besede. Zatorej ima manj možnosti za vsebinsko povezovanje besed in izračuni evokatov to 

potrjujejo.  
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5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Hipoteza 1: Razumevanje frekventne besede se med učencem z okvaro sluha in slišečimi 

vrstniki statistično pomembno ne razlikuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: T-vrednosti za pojem šola 

 

Glede na to, da je pojem šola pogosta beseda in se učenci z njo dnevno srečujejo že vsaj 3 

leta, sem pričakovala, da ocene posameznih elementov ne bodo statistično pomembno 

odstopale. Izkazalo se je, da to drži za eno od desetih testiranih dimenzij. Statistično 

pomembne razlike ne obstajajo pri dimenziji rdeča. Pri vseh ostalih dimenzijah so razlike med 

učencem z okvaro sluha in slišečimi vrstniki statistično pomembne pri stopnji tveganja 

manjše od 5 %. Hipotezo 1 ovržemo, saj se razumevanje frekventnega pojma pri 9 elementih 

statistično pomembno razlikuje. Vzrok za odstopanje je ta, da je bil učenec z okvaro sluha 

deležen premalo raznolikih izkušenj. Te bi mu omogočile razvoj specifičnih vsebin o pojmu 

šola.  

  

ŠOLA 

 Učenec z 

okvaro 

sluha 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

t vrednost 2P 

lepa 5 2,80 1,500 -7,333 0,000 

polna 3 1,84 0,987 -5,879 0,000 

velika 5 2,24 1,332 -10,363 0,000 

dobra 5 2,76 1,535 -7,296 0,000 

rdeča 4 3,80 1,732 -0,577 0,569 

draga 3 2,20 1,323 -3,024 0,006 

zanimiva 5 2,96 1,645 -6,200 0,000 

resnična 3 1,48 0,872 -8,718 0,000 

žalostna 7 5,68 1,406 -4,694 0,000 

dolga 6 3,32 2,056 -6,518 0,000 
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Hipoteza 2: Razumevanje nefrekventne besede se med učencem z okvaro sluha in slišečimi 

vrstniki statistično pomembno razlikuje. 

 

VZOREC 

 Učenec z 

okvaro 

sluha 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

t vrednost 2P 

poln 1 3,16 1,491 7,243 0,000 

velik 1 3,76 1,985 6,952 0,000 

dolg 2 3,36 1,890 3,597 0,001 

lep 1 2,80 1,500 6,000 0,000 

dober 1 2,48 1,194 6,195 0,000 

rdeč 1 4,20 1,683 9,505 0,000 

žalosten 7 5,08 1,656 -5,796 0,000 

drag 7 4,80 2,000 -5,500 0,000 

resničen 1 2,12 1,333 4,201 0,000 

zanimiv 1 3,12 1,666 6,361 0,000 

Tabela 6: T-vrednosti za pojem vzorec  

 

Pojem vzorec je beseda, ki je nefrekventna in jo učenci stari 9-10 let redko uporabljajo. 

Predpostavljala sem, da zaradi manjšega števila ponovitev te besede učenec z okvaro sluha še 

ni uspel razviti ustreznega pojma za to besedo in se posledično razlikuje v razumevanju dane 

besede od slišečih vrstnikov. To predpostavko sem ob uporabi One sample t-testa potrdila. 

Učenec z okvaro sluha statistično pomembno odstopa v vseh desetih dimenzijah pri pojmu 

vzorec. Zato je hipoteza 2, ki trdi, da se razumevanje nefrekventne besede med učencem z 

okvaro sluha in slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje, potrjena. Na podlagi te 

ugotovitve z večjo gotovostjo trdimo, da je imel učenec z okvaro sluha premalo srečanj z 

dano besedo. Odstopanje je posledica omejitev, ki jih povzroča okvara sluha. Učenec se lahko 

uči novih besed v okolju, ki je prilagojeno njegovim potrebam in mu omogoča zadostno 

število ponovitev. Posledično je proces širjenja besedišča počasnejši, kar se kaže v obliki 

odstopanja pri razumevanju nefrekventnega pojma v primerjavi s slišečimi vrstniki. 
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Hipoteza 3: Razumevanje besede s konkretno vsebino se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje. 

 

MAČKA 

 Učenec z 

okvaro 

sluha 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

t vrednost 2P 

dolga 3 4,48 1,503 4,922 0,000 

žalostna 5 5,84 1,068 3,934 0,001 

zanimiva 1 1,84 1,106 3,797 0,001 

resnična  4 1,52 0,823 -15,074 0,000 

polna 3 2,96 1,457 -0,137 0,892 

lepa 4 1,72 1,061 -10,740 0,000 

velika 1 4,04 1,814 8,380 0,000 

rdeča 1 3,52 1,503 8,381 0,000 

draga 1 3,40 1,979 6,063 0,000 

dobra 1 1,88 1,013 4,342 0,000 

Tabela 7: T-vrednosti za pojem mačka 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da se učenec z okvaro sluha v primerjavi s slišečimi vrstniki statistično 

pomembno razlikuje v devetih elementih. V elementu polna razlika ni statistično pomembne 

razlike. Hipotezo 3, ki trdi, da se razumevanje besede s konkretno vsebino med učencem z 

okvaro sluha in slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje, sprejmemo.  

Učenec z okvaro sluha je zaradi svoje specifike deležen strukturirane surdo-logopedske 

obravnave, vendar je na drugi strani prikrajšan za marsikatero akustično izkušnjo, ki jo 

njegovi vrstniki pridobijo spontano v svojem vsakdanjiku. Stvari si veliko lažje zapomnimo, 

če jih doživimo in sprejmemo multisenzorno. Učenec z okvaro sluha ima pri prejemanju 

informacij omejitve, kar ima za posledico drugačno razumevanje že konkretnih in v govoru 

pogosto rabljenih besed. Primer za to je pojem mačka. 
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Hipoteza 4: Razumevanje besede z abstraktno vsebino se med učencem z okvaro sluha in 

slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje. 

 

PRIJATELJSTVO 

 Učenec z 

okvaro 

sluha 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

t vrednost 2P 

zanimivo 1 1,44 0,712 3,091 0,005 

žalostno 7 6,64 0,490 -3,674 0,001 

drago 1 4,04 2,131 7,134 0,000 

dobro 2 1,64 0,952 -1,890 0,071 

resnično 1 1,88 1,054 4,176 0,000 

dolgo 3 2,96 1,620 -0,123 0,903 

polno 3 2,80 1,354 -0,739 0,467 

lepo 3 1,60 0,957 -7,311 0,000 

rdeče 3 4,20 1,683 3,565 0,002 

veliko 3 2,56 1,609 -1,367 0,184 

Tabela 8: T-vrednosti za pojem prijateljstvo 

 

Iz tabele 8 lahko odčitamo, da se rezultati učenca z okvaro sluha statistično pomembno 

razlikujejo v šestih dimenzijah. V preostalih štirih dimenzijah, tj. dobro, dolgo, polno in 

veliko, razlike niso statistično pomembne. Ne glede na to, da razlike niso prisotne v vseh 

dimenzijah, hipotezo 4, ki pravi, da se razumevanje besede z abstraktno vsebino med 

učencem z okvaro sluha in slišečimi vrstniki statistično pomembno razlikuje, sprejmemo.  

Lažje si je zapomniti stvari, s katerimi lahko rokujemo. To nam pomaga pri oblikovanju 

vsebine za izbran pojem. Veliko težje je operirati s pojmi, ki so abstraktni. Beseda 

prijateljstvo sodi med slednjo skupino pojmov. Učenec z okvaro sluha je potreboval kar nekaj 

izkušenj, da je razvil vsebino za ta pojem. Vendar je zaradi nepopolne analize slušnih 

informacij razvil drugačne pojme za to besedo. Informacije, ki jih je prejel o besedi 

prijateljstvo, niso bile namreč vedno pravilne in popolne. Primerjava s slišečimi vrstniki je 

pokazala, da so med njihovim razumevanjem in razumevanjem učenca z okvaro sluha 

statistično pomembne razlike. Učenec bi potreboval še več srečanj z dano besedo v okolju, ki 

bi mu nudilo optimalno poslušanje in s tem razumevanje.   
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem želela preveriti, ali se razumevanje posameznih besed pri učencu z 

okvaro sluha razlikuje od razumevanja pri slišečih vrstnikih. Preverjala sem razumevanje 

besed šola, vzorec, mačka in prijateljstvo. Besede so bile izbrane načrtno ob upoštevanju 

stopnje frekventnosti ali stopnje abstraktnosti. Zanimalo me je, ali se razumevanje in s tem 

denotativni prostor spremenita zaradi vpliva besednih lastnosti, kot sta frekventnost in 

abstraktnost. Grafično prikazani rezultati so predstavljali denotativni prostor posamezne 

besede in so bili osnova za primerjavo razumevanja učenca z okvaro sluha in slišečih 

vrstnikov. Statistično pomembnost razlik sem preverila z One sample t-testom.  

 

Izkazalo se je, da se učenec z okvaro sluha statistično pomembno razlikuje pri razumevanju 

vseh testiranih besed. Razlike so večje pri nefrekventni besedi. Najmanj odstopanj je bilo pri 

razumevanju abstraktne besede.  

Dosedanje raziskave so preučevale predvsem učinek besednih lastnosti pri slišečih odraslih in 

otrocih. Sorazmerno malo raziskav je bilo izvedenih o vplivih besednih značilnosti pri 

odraslih in otrocih z okvaro sluha. V obstoječih študijah je bilo kljub temu ugotovljeno, da 

različne besedne značilnosti vplivajo na razvoj besednjaka in miselno obdelavo besed 

(Coppens, Tellings, Verhoeven in Schreuder, 2013). Med najpomembnejše lastnosti besed, ki 

imajo tak vpliv, sodijo starost ob pridobitvi besede, dolžina besede, pogostost (Cuetos, 

Monsalve, Pinto in Rodriguez-Ferreiro, 2004).  

Otrok z okvaro sluha težko pridobi abstraktne pojme (Hernja idr., 2010), zato sem pričakovala 

pri abstraktni besedi večja odstopanja, kot pri konkretni besedi. Vendar rezultati tega niso 

potrdili. Coppens idr. (2013) pišejo, da so nekatere besedne značilnosti med seboj močno 

povezane, iz česar lahko sklepamo, da je napovedna moč posamezne značilnosti omejena. 

Vendar pa vse besedne lastnosti med seboj niso tesno povezane (npr. dolžina besede in 

možnost miselne predstave; besedna vrsta in pogostost). Poleg tega pa nekatere lastnosti 

vplivajo druga na drugo le pod nekaterimi pogoji. Predvidevam, da so imele vpliv na 

razumevanje druge besedne lastnosti, na katere se nisem osredotočila. Mislim, da bi bilo v 

prihodnjih raziskavah smotrno upoštevati še druge besedne lastnosti in njihove interakcije.  

V primerjavi s slišečimi gluhi otroci ne le poznajo manj besed, temveč jih poznajo tudi slabše 

(Coppen idr., 2013). Rezultati diplomskega dela kažejo na to, da se učenec z okvaro sluha 

razlikuje v razumevanju besed od slišečih vrstnikov. Njegov denotativni prostor je drugačen 

od denotativnega prostora slišečih vrstnikov. Razlike se kažejo pri vseh pojmih, ne glede na 
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besedno lastnost danega pojma. Vendar ne moremo z gotovostjo trditi, da je to vpliv besedne 

lastnosti, ki je bila predvidena v moji raziskavi. Cuetos, idr. (2004) so v svoji študiji namreč 

ugotovili, da pogostost nima statistično pomembnega vpliva pri osebah, ki imajo 

postlingvalno okvaro in pri gluhih osebah, ki se sporazumevajo z znakovnim jezikom. Ne 

glede na čas nastanka okvare in način komunikacije ima čas ob pridobitvi besede največjo 

napovedno vrednost.  

Na drugačno razumevanje besed pri učencu z okvaro sluha kažejo tudi izračuni evokatov. Z 

njimi sem namreč ugotovila, da so razdalje med besedami pri učencu z okvaro sluha večje, 

kot je to značilno za slišeče vrstnike. Torej imajo pri njem besede manj vsebinskih povezav. 

Na podlagi tega lahko sklepamo na drugačno razumevanje besed.  

Coppens idr. (2013) so raziskovali individualne in skupinske razlike v poznavanju besedišča 

pri gluhih in slišečih otrocih. Raziskava je zajemala vaje iz prepoznavanje besed (v naboru 

besed in psevdobesed) ter vaje iz izbire besedne rabe. Prišli so do ugotovitev, da so slišeči 

otroci dosegali boljše rezultate kot gluhi pri obeh nalogah. Nadalje so ugotovili, da so razlike 

v rezultatih pri slišečih in gluhih otrocih večje pri vaji iz izbire besedne rabe kot pri vaji iz 

prepoznavanje besed. Razlike med gluhimi in slišečimi otroci so se zvišale, ko so besede in 

naloge postale bolj zapletene. Iz tega sledi sklep, da so razlike v poznavanju besedišča pri 

gluhih in slišečih otrocih odvisne od vrste naloge in tipa besede. Tretja glavna ugotovitev te 

študije je, da čeprav so gluhi otroci v splošnem dosegali nižje rezultate kot slišeči pri obeh 

nalogah, so bile iste vrste nalog in besed relativno »težke« oz. »lahke« za obe skupini otrok. 

Končna ugotovitev avtorjev je, da čeprav popolna izguba sluha omejuje izpostavljenost 

besedam in imajo zato ti otroci drugačne izkušnje z besedami kot slišeči otroci, so gluhi otroci 

v tej raziskavi pokazali izredno podobne vzorce razvijanja besednjaka in miselne obdelave 

besed kot njihovi slišeči vrstniki.  

Kljub temu da je bil učenec v začetnem obdobju usvajanja jezika naglušen in je postopoma 

izgubljal sluh in je torej imel neprecenljive akustične izkušnje, se vsebina njegovih besed 

razlikuje od vsebine, ki jo imajo slišeči vrstniki. Učenec z okvaro sluha lahko izkazuje 

razumevanje prebranega besedila, besede lahko pravilno izgovarja, piše ter ustrezno poveže 

besedo in njen grafični prikaz, a ima kljub temu drugačno vsebino za posamezno besedo kot 

jo imajo sicer slišeči vrstniki. V diplomskem delu sem prišla do ugotovitve, da se vsebina 

besed razlikuje pri vseh pojmih ne glede na lastnosti, ki jih ima dana beseda. Torej učenec z 

okvaro sluha pomembno drugače razume že pogoste in konkretne besede. To je alarm, ki nas 

mora opozoriti na možne posledice. Drugačno razumevanje lahko namreč predstavlja veliko 

oviro v pridobivanju in razumevanju znanja v osnovni šoli, kjer seveda poteka pouk po 
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verbalni poti. Morda je prav razumevanje vzrok za slabše učne uspehe učencev z okvaro 

sluha.  

Glede na obstoječi besedni status se zdi, da je učenec v prezahtevnem okolju. Čez čas bi bilo 

zanimivo preveriti, ali to okolje omogoča vsebinsko približevanje učenca z okvaro sluha 

slišečim vrstnikom, ali pa razlike persistirajo ali se celo povečujejo. Na tak način bi bilo 

mogoče preverjati, ali je delo surdopedagoga ustrezno zastavljeno in uspejo učenci z okvaro 

sluha razvijati vsebino pojmov na podoben način kot slišeči. V nadaljnjih raziskavah bi lahko 

prav tako preverili, če obstajajo razlike v razumevanju med naglušnimi učenci. S primerjavo 

razumevanja pri naglušnih in gluhih učencih bi prišli do spoznanj, kako stopnja izgube sluha 

vpliva na razumevanje in oblikovanost denotativnega prostora besed.  
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8 PRILOGE 

- Primer soglasja staršev o dovoljevanju vključevanja otroka v raziskavo za namene 

diplomskega dela 

- Instrumentarij 
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SOGLASJE STARŠEV 

 

Spodaj podpisani/a ______________________________ (ime in priimek)  

 

soglašam                                   ne soglašam 

 

 da se mojega otroka__________________________ (ime in priimek) vključi v raziskavo 

o razumevanju besed (pri učencu z okvaro sluha).  

Rezultati raziskave bodo anonimni in uporabljeni le v namene diplomskega dela študentke 

Barbare Skledar. 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                             Podpis staršev: 

____________________________                               _____________________________ 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Skledar Barbara; diplomsko delo 

66 

Spol:      MOŠKI      ŽENSKI 

 

ŠOLA 

 

lepa 1     2     3     4     5     6     7    grda 

polna 1     2     3     4     5     6     7    prazna 

velika 1     2     3     4     5     6     7    majhna 

dobra 1     2     3     4     5     6     7    slaba 

rdeča 1     2     3     4     5     6     7    modra 

draga 1     2     3     4     5     6     7    poceni 

zanimiva 1     2     3     4     5     6     7    dolgočasna 

resnična 1     2     3     4     5     6     7    lažna 

žalostna 1     2     3     4     5     6     7    vesela 

dolga 1     2     3     4     5     6     7    kratka 
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VZOREC 

 

poln 1     2     3     4     5     6     7    prazen 

velik 1     2     3     4     5     6     7    majhen 

dolg 1     2     3     4     5     6     7    kratek 

lep 1     2     3     4     5     6     7    grd 

dober 1     2     3     4     5     6     7    slab 

rdeč 1     2     3     4     5     6     7    moder  

žalosten 1     2     3     4     5     6     7    vesel 

drag 1     2     3     4     5     6     7    poceni 

resničen 1     2     3     4     5     6     7    lažen 

zanimiv 1     2     3     4     5     6     7    dolgočasen 
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MAČKA  

 

dolga 1     2     3     4     5     6     7    kratka 

žalostna 1     2     3     4     5     6     7    vesela 

zanimiva 1     2     3     4     5     6     7    dolgočasna 

resnična 1     2     3     4     5     6     7    lažna 

polna 1     2     3     4     5     6     7    prazna 

lepa 1     2     3     4     5     6     7    grda 

velika 1     2     3     4     5     6     7    majhna 

rdeča 1     2     3     4     5     6     7    modra 

draga 1     2     3     4     5     6     7    poceni 

dobra 1     2     3     4     5     6     7    slaba 
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PRIJATELJSTVO 

 

zanimivo 1     2     3     4     5     6     7    dolgočasno 

žalostno 1     2     3     4     5     6     7    veselo 

drago 1     2     3     4     5     6     7    poceni 

dobro 1     2     3     4     5     6     7    slabo 

resnično 1     2     3     4     5     6     7    lažno 

dolgo 1     2     3     4     5     6     7    kratko 

polno 1     2     3     4     5     6     7    prazno 

lepo 1     2     3     4     5     6     7    grdo 

rdeče 1     2     3     4     5     6     7    modro 

veliko 1     2     3     4     5     6     7    majhno 

 


