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POVZETEK 

Študija je nastala z namenom preučevanja razumljivosti govora otrok v vsakdanjem življenju 

s primarno govorno-jezikovno motnjo v starostnem obdobju od 3 do 6 let. Raziskovalna 

problematika je osredotočena na vprašanje, kako govor otroka z govorno-jezikovno motnjo 

razumejo starši oz. skrbniki, ožji člani družine (sestra, brat, stari starši), razširjeni člani 

družine (teta, stric, sestrična, bratranec), otrokovi prijatelji, drugi znanci, otrokovi vzgojitelji 

oz. učitelji in ostali neznanci. 

Ugotavljali smo, ali stopnja poznavanja otroka vpliva na razumljivost govora otrok z 

govorno-jezikovno motnjo. Obenem nas je tudi zanimalo, ali obstaja statistično pomembna 

razlika med razumljivostjo govora otrok z govorno-jezikovno motnjo in otrok brez govorno-

jezikovne motnje v odnosu do zgoraj opisanih kategorij oseb. 

Za merjenje opisane raziskovalne problematike smo kot pripomoček uporabili "Lestvico 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: Slovenščina - ICS", ki sta jo prevedli Kogovšek 

in Ozbič. Lestvica je namenjena ocenjevanju otrokove govorne razumljivosti.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so otroci z govorno-jezikovno motnjo slabše razumljivi od 

otrok brez govorno-jezikovne motnje. Ugotovili smo, da se stopnja razumljivosti govora niža 

z nižanjem stopnje poznavanja otroka, tako so otroci najbolj govorno razumljivi staršem in 

najmanj neznancem. Govorna razumljivost otrok se viša z višanjem kronološke starosti. Pri 

otrocih z govorno motnjo je govorna razumljivost boljša od otrok z jezikovno motnjo. 

Ugotovili smo tudi, da je razumljivost govora deklic boljša od razumljivosti govora dečkov, 

vendar ni statistično pomembne razlike. 

 

KLJUČNE BESEDE: razumljivost govora, govorno-jezikovna motnja, ICS lestvica 
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SUMMARY 

The purpose of this study is to examine speech intelligibility of children with primary speech 

and sound disorders aged 3 to 6 years in everyday life. The research problem is based on the 

degree to which parents or guardians, immediate family members (sister, brother, 

grandparents), extended family members (aunt, uncle, cousin), child's friends, other 

acquaintances, child's teachers and strangers understand the speech of children with speech 

sound disorders.  

We examined whether the level of familiarity influences speech intelligibility of children with 

speech sound disorders. At the same time, we investigated whether the statistically significant 

difference between speech intelligibility of children with speech and sound disorders and 

children without speech and sound disorders in relation to the above mentioned 

communication partners exists.  

We used the Intelligibility in Context Scale (ICS), a tool for assessing children's speech 

intelligibility, to measure the research problem.  

The results suggest that children with speech and sound disorders are less intelligible than 

children without speech and sound disorders. The level of speech intelligibility decreases with 

the decrease of the level of familiarity, therefore, children are most intelligible to their parents 

and least intelligible to strangers. Speech intelligibility increases with chronological age. 

Speech intelligibility in children with a speech disorder is higher than in children with a sound 

disorder.  Girls' speech intelligibility is higher than boys' speech intelligibility, but it is not 

statistically significant. 

 

KEY WORDS: speech intelligibility, speech and sound disorders, Intelligibility in Context 

Scale 
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1. UVOD 

 

Razumljiv govor je osnova za učinkovito komunikacijo in socialno vključenost (Kogovšek, 

Ozbič, 2009). Hustad (2012) pojasnjuje, da je razumljivost govora pomemben del 

učinkovite komunikacije. Za otroke z govorno-jezikovno motnjo razumljivost oz. 

nerazumljivost njihovega govora negativno vpliva na njihovo socialno in komunikacijsko 

vključenost. 

Pri otrocih je razumljivost govora razvojni proces, ki se začne že zelo zgodaj v prvem letu 

življenja z bebljanjem in glasovno aproksimacijo in se nato nadaljuje v otroštvu do razvoja 

govora, ki je podoben govorici odrasle osebe (Hustad, Schueler, Schultz in DuHadwaya, 

2012).  

Osnovni cilj komunikacije je predstaviti sporočilo tako, da bo sogovorniku razumljivo oz., 

da ga bo sogovornik razumel. Kar pa ni vedno enostavno, saj na razumljivost vpliva več 

dejavnikov. Prvič, govorec in poslušalec morata govoriti enak jezik. Drugič, govorec mora 

vse enote jezika proizvajati dovolj natančno, z dovolj veliko amplitudo in s primerno 

prozodijo. Tretjič, poslušalec mora imeti dovolj razvit sluh, da lahko posluša govor in 

četrtič, raven hrupa v okolju mora biti nizka, da ne moti komunikacije (Flipsen, 2006).  

Razumljivost govora je zelo pomembna pojava, ki jo je po navadi težko meriti, zlasti pri 

otrocih z govorno-jezikovno motnjo (Pascoe, 2013). Gordon-Brannan in Hodson (2000) sta 

v svoji raziskavi prišli do zaključka, da je vsakega otrok, ki je starejši od štirih let in doseže 

manjši rezultat kot 66% razumljivosti govora, potrebno napotiti po pomoč.  

Izraz govorna razumljivost se nanaša na jasnost govora in na delež proizvedenega govora 

govorca, ki ga poslušalec lahko razume. V tipičnem razvoju, ko se otroci učijo govoriti, se 

njihova razumljivost za poslušalce nenehno povečuje, medtem ko je ključna značilnost 

otrok z govorno-jezikovno motnjo ta, da so v večini primerov slabše razumljivi kot otroci 

brez govorno-jezikovne motnje iste starosti (Bowen, 2013).  

Flipsen Jr. (1995) in avtorice Lestvice razumljivosti govora (ICS) ugotavljajo, da je 

razumljivost govora odvisna od tega, ali poslušalec pozna govorca ali ne. 
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Razumljivost lahko opredelimo kot sposobnost govorca posredovanja sporočila do 

poslušalca s pomočjo zvočnega signala. To je mogoče oceniti z ocenjevalnimi lestvicami 

ali pravopisnimi prepisi posameznih besed ali spontanega govora (Lagerberg, Azberg, 

Hartelius in Persson, 2013). 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti razumljivost govora otrok z govorno-jezikovno 

motnjo v starostnem obdobju od 3 do 6 let.  

Prispevek raziskave je za logopedsko stroko pomemben, saj bo raziskava pokazala razvoj 

govorne razumljivosti otrok od 3 do 6 let in ponudila bo norme za slovensko populacijo ter 

validacijo instrumenta za govorno-jezikovne motnje.  

 

1.1. Razumljivost govora 

 

V tem poglavju bomo predstavili, kaj je razumljivost govora in kako govorno-jezikovna 

motnja vpliva na razumljivost govora.  

 

1.1.1. Definicija razumljivosti govora in vpliv govorno-jezikovne motnje na 

razumljivost govora 

 

Razumljivost govora se nanaša na povezavo med namenom govorca in odgovorom 

poslušalca in na zmožnost uporabe govora v vsakodnevni komunikaciji. To je najbolj 

neposreden kriterij, po katerem lahko presodimo otrokovo zmožnost komunikacije. Jasno 

je, da je razumljivost govora zelo pomembna pojava, ki pa jo je po navadi težko meriti, 

zlasti pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo. Znano je, da se stopnja razumljivosti govora 

viša s kronološko starostjo otroka. Pri treh letih starosti naj bi bil govor otroka vsaj 50% 

razumljiv neznanim odraslim, čeprav so lahko prisotne artikulacijske in fonološke težave 

(Pascoe, 2013). Gordon-Brannan in Hodson (2000) sta v svoji raziskavi prišli do zaključka, 

da vsak otrok, ki je starejši od štirih let in doseže manjši rezultat kot 66% razumljivosti 

govora, ga je potrebno napotiti po pomoč. 
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Izraz govorna razumljivost se nanaša na jasnost govora in na delež proizvedenega govora 

govorca, ki ga poslušalec lahko razume. V tipičnem razvoju, ko se otroci učijo govoriti, se 

njihova razumljivost za poslušalce nenehno povečuje. Ključna značilnost otrok z govorno-

jezikovno motnjo je ta, da so v večini primerov slabše razumljivi, kot otroci brez govorno-

jezikovne motnje iste starosti. Pri majhnih otrocih je pogosto zelo velika razlika med 

razumljivostjo ene besede in razumljivostjo govora v celoti, med razumljivostjo v odnosu 

do znanih ljudi in neznanih ljudi ter med razumljivostjo poznane in nepoznane teme 

pogovora. V povezavi z družino so lahko včasih bratje in sestre bolj spretni od staršev v 

dojemanju, kaj njihovi mali bratje in sestre pravijo (Bowen, 2013). 

 

Razumljivost govora je mogoče opredeliti kot "stopnjo, do katere je otrokov govor 

razumljiv poslušalcu" (Gordon-Brannan, 1994, v Speake, Stackhouse in Pascoe, 2012). 

Vendar pa je pri preiskovanju razumljivost govora potrebno upoštevati tri spremenljivke 

(Pascoe et al., 2006, v Speake, Stackhouse in Pascoe, 2012):  

 govor, ki ga proizvaja govorec, 

 prenos v okolju in  

 dojemanje poslušalca 

Razumljivost lahko opredelimo kot sposobnost govorca posredovanja sporočila do 

poslušalca s pomočjo zvočnega signala. To je mogoče oceniti z ocenjevalnimi lestvicami 

ali pravopisnimi prepisi posameznih besed ali spontanega govora. Kadar se uporablja 

spontani govor, je najboljša primerjava transkripcije poslušalcev in prepisa ocenjevalca 

in/ali njihovih skrbnikov. Vendar je ta postopek zamuden in obstaja potreba po iskanju 

alternativnih metod. Alternativna metoda merjenja razumevanja govora s transkripcijami 

govora je ocenjevanje razumljivosti govora na podlagi procenta zaznanih zlogov, ki so bili 

razumljeni večjemu številu poslušalcev, če se uporablja povprečje razumljenih zlogov 

večjemu številu poslušalcev. Pilotska študija je pokazala, da je metoda veljavna in 

zanesljiva (Lagerberg, Azberg, Hartelius in Persson, 2013). 

 

Hustad (2012) razlaga, da je razumljivost govora pomemben del učinkovite komunikacije. 

Za otroke z govorno-jezikovno motnjo razumljivost oz. nerazumljivost njihovega govora 

negativno vpliva na njihovo socialno in komunikacijsko vključenost. Dalje razlaga, da se 

razumljivost govora nanaša na to, kako natančno razume poslušalec govorčev zvočni 

signal. Čeprav se ta definicija zdi enostavna, moremo upoštevati različne dejavnike s strani 
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govorca in poslušalca, ki močno vplivajo na dešifriranje govornega signala (Hustad, 2008). 

Raziskave so pokazale, da predvidljivost sporočila (Garcia in Cannito, 1996, v Hustad, 

2008), dolžina sporočila (Yorkston in Beukelman, 1981, v Hustad, 2008), kontekstualne 

oz. temeljne točke besedila (Hunter, Pring in Martin, 1991, v Hustad, 2008), vizualne 

informacije (Hustad in Cahill, 2003, v Hustad, 2008) in slušne izkušnje poslušalca (Tjaden 

in Liss, 1995, v Hustad, 2008) pomembno vplivajo na razumljivost govora.  

 

Pri otrocih je razumljivost govora razvojni proces, ki se začne že zelo zgodaj, v prvem letu 

življenja z bebljanjem in glasovno aproksimacijo in se nato nadaljuje v otroštvu do razvoja 

govora, ki je podoben govorici odrasle osebe. Točne starosti, kdaj naj bi bil govor otroka 

popolnoma razumljiv, še ni mogoče določiti (Hustad, Schueler, Schultz in DuHadwaya, 

2012).  

 

Lynch, Brookshire in Fox (1980, v Bowen, 2013) pravijo, da je razumljivost govora otrok 

popolna od 36. meseca dalje. Starši naj bi pri 18. mesecu razumeli 25% govora svojega 

otroka, pri 24 mesecih od 50% do 75% govora in do 36. meseca naj bi bil otrokov govor 

razumljiv od 75% do 100%.  

 

Weiss (1982, v Bowen, 2013) pa pravi, da je otrokov govor pri 36 mesecih šele 80% 

razumljiv. Po njegovih izračunih naj bi bil govor pri otrocih starih 2 leti od 26 do 50% 

razumljiv, pri 2,6 letih od 51% do 70% in pri 3 letih od 71% do 80%. 

 

Gordon-Brannan in Hodson (2000) trdita, da je otrokov govor pri štirih letih 76% 

razumljiv, medtem pa Austin in Shriberg (1997, v Hustad, Schueler, Schultz in 

DuHadway, 2012)  trdita, da je govor otrok pri štirih letih že več kot 90% razumljiv. 
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Cilj logopedske obravnave pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo je ta, da se zviša 

njihova zmožnost komunikacije in interakcije z okoljem. Velik delež v komunikacijskem 

procesu je razumljivost govora oz. razumevanje govora s strani poslušalca (Kumin, 2006, v 

Namsivayam, e tal., 2013). Otroci brez težav v razvoju so do svojega četrtega leta že 100% 

razumljivi (Coplan in Gleason, 1988). Logopedsko terapijo priporočajo vsem otrokom, ki 

so starejši od 4,5 let in je njihov govor neznancem slabše razumljiv kot 66% (Gordon-

Brannan in Hodson, 2000). Otroci, ki dosegajo nižjo stopnjo razumljivosti govora, so 

velikokrat slabše razumljivi vrstnikom in učiteljem oz. vzgojiteljem, zato lahko sklepamo, 

da je govorna razumljivost pomemben dejavnik uspeha pri socialnem in izobraževalnem 

faktorju predšolskih otrok (Gordon-Branna in Hodson, 2000).  

 

Veliko avtorjev se je že ukvarjalo s povezavo med kontrolo motorike govoril, artikulacijo 

in razumljivostjo govora, ki je zelo kompleksna (Weismar, 2008, v Namasivayam, 2013). 

Domnevamo lahko, da se s spremembami v kontroli motorike govoril izboljša artikulacija 

govora, ki s časoma privede do boljše razumljivosti (Namasivayam, 2013).  

 

1.2. Govor in govorno-jezikovne motnje 

 

V pričujočem poglavju se bomo ukvarjali z definicijo govorno-jezikovne motnje ter z 

delitvijo na govorne motnje in jezikovne motnje. V praksi se redko kdaj govori o govornih 

ali jezikovnih motnjah, saj pri večini pacientov gre za govorno-jezikovno motnjo (torej, če 

je oškodovan jezik, je v veliki večini oškodovan tudi govor in obratno). V poglavju bomo 

natančneje predstavili govorne-jezikovne motnje, ki so pomembne za našo raziskavo in jih 

v grobem razdelili na govorne in jezikovne motnje. To delitev bomo tudi kasneje uporabili 

pri statistični obdelavi podatkov. 

 

Govorne in jezikovne motnje bomo razdelili po modelu združenja ASHA, zato je 

pomembno, da opredelimo tudi govor in jezik.  
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1.2.1. Definicija govorno-jezikovne motnje 

 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) definira govorno-jezikovno motnjo kot 

motnjo komunikacije. To so lahko motnje ritma in tempa, motnje artikulacije, motnje glasu 

ali motnje jezika, ki vplivajo na otrokovo učno uspešnost (NICHCY, 2013).  

 

Združenje American-Speech-Language-Hearing Association (ASHA) definira pod 

govorno-jezikovno motnjo naslednje motnje: 

 motnjo produkcije določenega glasu (motnje artikulacije, apraksija, 

dispraksija), 

 motnje resonance (hipernazalnost in hiponazalnost), 

 motnje glasu (kakovost glasu, dihanje, višina glasu), 

 motnje fluentnosti (jecljanje), 

 motnje jezika (razumevanje, izražanje, pragmatika, semantika, sintaksa), 

 motnje zaznavanja (pozornost, spomin, reševanje problemov, izvršilne 

funkcije), 

 motnje hranjenja in požiranja (oralna, žrelna in požiralna faza).   

 

Izraz motnja glasov govora (speech sound disorder – SSD) zajema vrsto govorno-

jezikovnih motenj, kot so težave v lingvistični bazi (npr. fonološke motnje) in/ali težave v 

produkciji korektne artikulacije (npr. fonetične motnje). V splošnem so otroci z govorno-

jezikovno motnjo bolj podvrženi možnosti kratkotrajnim in dolgotrajnim težavam pri 

branju, pisanju in težavam na socialnem in čustvenem področju. Vse to lahko negativno 

vpliva na njihov poklic in možnost zaposlovanja v odrasli dobi. Zato, da zmanjšamo vpliv 

govorno-jezikovne motnje na njihovo življenje, je zelo pomembno, da ugotovimo izvor oz. 

naravo govorno-jezikovne motnje in določimo pravo terapijo. Otroci z govorno-jezikovno 

motnjo spadajo v heterogeno skupino z različnimi nivoji motnje (stopnja težavnosti, 

vzročni in vzdrževani faktorji), zato je diferencialna diagnostika otežena, saj imajo lahko 

otroci tudi kombinacijo različnih motenj (Namasivayam, et al., 2013). 

 

O govorno-jezikovni motnji govorimo takrat, kadar govor odstopa od normale v tolikšni 

meri, da vzbuja našo pozornost (bolj kot na vsebino smo pozorni na način govora), je 

onemogočena verbalna komunikacija in govorca težje razumemo (CSGM, 2014).  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo opredeljuje govorno-jezikovno motnjo kot motnjo 

pri učenju in razumevanju ter govornem izražanju, ki ni posledica izgube sluha. (ZRSS, 

2014) 

 

Po Medicinski klasifikaciji bolezni (MKB10) so specifične razvojne motnje pri govorjenju 

in jezikovnem izražanju motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega 

izražanja moteni od zgodnjih razvojnih faz. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati 

nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma njihovim primanjkljajem, senzoričnim 

okvaram, duševni zaostalosti ali dejavnikom okolja. Specifičnim razvojnim motnjam pri 

govorjenju in jezikovnem izražanju pogosto sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri 

branju in pisanju, abnormnosti v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje 

(MKB-10-AM, 2008, str. 283). 

 

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

posebnimi potrebami opredeljujejo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami kot otroke, ki 

imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter govornem izražanju, ki niso posledica 

izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju govora in govorno-jezikovnem izražanju, od 

blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje na področju razumevanja, 

strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med besednimi in 

nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno se motnje kažejo tudi na področju branja in 

pisanja ter pri učenju v celoti. V kriterijih razlikujejo: otroke z lažjimi, zmernimi, težjimi in 

težkimi govorno jezikovnimi motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Uradni list RS, 

54/2003). 

 

1.2.2. Govor in govorne motnje 

 

Govor je realizacija jezika in ima svoje specifike. Je najbolj sestavljena funkcija 

centralnega živčnega sistema, ob tem je osnovno sredstvo človeške komunikacije in pogoj 

za zadovoljevanje socialnih potreb (Žnidaršič, 1993). 
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Združenje ASHA razvrsti pod govorne motnje slednje: 

 otroško apraksijo, 

  dizartrijo,  

 motnje glasov govora - artikulacijo in motnjo fonoloških procesov,  

 glasovne motnje in 

 jecljanje.  

O govorni motnji govorimo takrat, ko oseba ni sposobna pravilne ali tekoče produkcije 

glasov ali ima težave z glasom (ASHA, 2007). 

 

1.2.2.1. Motnje artikulacije in fonoloških procesov 

 

Artikulacijske motnje, motnje izgovarjave ali dislalia so najpogostejša govorne motnje v 

splošni populaciji otrok, še pogostejše pa so pri otrocih s posebnimi potrebami, tj. s 

težavami v razvoju. Pojavljajo se pri predšolskih  in šolskih otrocih, v manjšem odstotku 

jih najdemo tudi pri odrasli populaciji (Grilc, 2013). 

Motnje artikulacije se pojavljajo v treh oblikah: 

 opuščanje ali neslišna realizacija glasu (omisija): npr. riba – otrok izgovarja iba, 

krava – kava; 

 zamenjava glasu (substitucija): otrok glas ali skupino glasov, ki jih ne more 

izgovoriti, zamenjuje z drugim glasom, npr. roka – otrok izgovarja joka; 

 nepravilno izgovarjanje glasu ali skupine glasov (distorzija): npr. francoski (grleni) 

izgovor glasu /r/, zelo mehek izgovor glasov /š/, /ž/, /č/ (Grilc, 2013). 

Motnje artikulacije so lahko sistematične, ko otrok v sojem govoru vedno na enak način 

dela določene napake, ali gre za omisijo, substitucijo ali distorzijo nekega glasu, in 

nesistematične, kar pomeni, da dela napake v izgovoru glasov ne vedno in ne na enak 

način tudi, če te glasove v posameznih situacijah izgovori pravilno (Grilc, 2013). 

Zgodnji govorni razvoj otroka lahko spremljajo nesistematične artikulacijske napake. V 

kolikor niso prepogoste v govoru otroka, jih smatramo za del normalnega razvoja do 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-9- 
 

četrtega leta starosti. Če pa se nesistematične govorne napake pojavljajo po četrtem letu 

starosti, lahko govorimo o leksični dislaliji ali negotovi sliki besede, npr.; 

 izpušča glasove ali zloge v besedah (papir – pir); 

 dodaja glasove ali zloge v besedah (lokomotiva – lokomokotiva); 

 zamenjuje položaj glasov ali zlogov v besedah (lokomotiva – kolomotiva) (Grilc, 

2013). 

Glasove delimo v glasovne skupine. Artikulacijske motnje, ki zajemajo posamezne 

glasovne skupine so naslednje: 

 sigmatizem: motnje izreke glasov /s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/. To je najpogostejša motnja 

glasov iz te skupine, ki so lahko zamenjani med seboj ali pa tudi z drugimi glasovi, 

najpogosteje z glasovoma /t/ in /d/; 

 rotacizem: motnja izreke glasu /r/; 

 lambdacizem: motnja izrek glasu /l/; 

 kapacizem in gamacizem: motnja v izgovoru glasov /k/ in /g/. Najpogosteje 

zamenjajo glas /k/ z glasom /t/ in glas /g/ z glasom /d/;  

 tetacizem in deltacizem: motnja izreke glasov /t/ in /d/; 

 etacizem: motnja v izgovoru glasu /e/ (Grilc, 2013). 

Razvoj izgovarjave glasov je pri vsakem otroku individualen in postopen. Določeni otroci 

pridejo lahko zelo hitro do pravilne izreke glasov, pri nekaterih pa pride do pravilne izreke 

preko mnogoterih napak. Nekatere glasove pridobijo že zelo zgodaj, druge pa kasneje. 

Glasovi, ki so akustično in motorično preprostejši za izvajanje, se v govoru pojavljajo 

zgodaj, izgovor boj zapletenih glasov pa se pojavi kasneje  (Grilc, 2013). Okvirne norme 

izgovarjave za posamezne glasove glede na starost otroka je za slovensko populacijo 

objavila Muznikova (2012) v svojem diplomskem delu. Ugotovila je, da se do 6. leta 

starosti v 95% razvijejo glasovi /m/, /j/, /n/, /p/, /l/ in /h/, v 85% glasovi /k/, /v/, /b/ in /f/, v 

80% glasova /k/, /v/, /b/ in /f/, v 65% glas /d/ ter v manj kot 50% kritični glasovi /s/, /z/, /c/, 

/č/, /š/, /ž/ in glas /r/.  
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1.2.2.2. Glasovne motnje 

 

Glasovne motnje ali motnjo glasu imenujemo vse, kar zmanjšuje učinkovitost 

komunikacije in kadar glas postaja manj ugoden, govornik pa za primerno močan in 

ugoden glas zapravlja preveč energije (Bolfan – Stošić, 1994, v Grilc, 2013). 

Vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom, predstavlja glasovno 

motnjo. V okviru glasovnih motenj je pomembno, da ločujemo med pojmoma disfonija in 

hripavost, kar v slovenskem prostoru še vedno pogosto enačimo. Pojem "disfonija" se 

uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanje višine, glasnosti, ritma, kvalitete glasu 

ali prozodičnih prvin glasu. Izraz "hripavost" se uporablja za odstopanja v kvaliteti glasu in 

ne glasnosti in višine. 

Glasovne motnje delimo na: 

 organske motnje: pri otorinolaringološkem pregledu lahko odkrijemo strukturno 

okvaro, ki je vzrok hripavosti, npr. prirojene spremembe v grlu, žleb na glasilkah, 

vozliči, polipi, cista, Reinkejev edem, kontaktna razjeda, varice na glasilkah, 

krvavitev v glasilkah, poškodbe grla, papilom grla, infektivna in neinfektivna 

vnetja grla, akutni laringitis, granulom grla, kronični laringitis, okvare 

krikoaritenoidnega sklepa in 

 funkcionalne motnje: so glasovne motnje, ki jih povzroča prekomerna ali napačna 

raba ali celo zloraba na videz anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega 

aparata, npr. mišično tenzijska disfonija s spremembami na sluznici grla, mišično 

tenzijska disfonija brez sprememb na sluznici grla, psigone disfonije, psifogene 

afonije, puberofonija, transseksualen glas. 

Glasovne motnje otrok se od glasovnih motenj odraslih razlikujejo v tem, da se otroške 

glasovne motnje pojavljajo pri razvijajočem in spreminjajočem se vokalnem traktu. Zato so 

tudi vzroki, diagnostični postopki in zdravljenje različni (Hočevar-Boltežar, 2008). 

 V ZDA ugotavljajo, da je pogostost pojava glasovnih motenj v celotni populaciji 3% - 9%, 

med starejšimi pa od 12% - 35%. Za slovensko populacijo pa takšnih podatkov še nimamo. 
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V raziskavi, narejeni v Foniatrični ambulanti Klinike za ORL in CFK, UKC Ljubljana, so 

ugotavljali, kakšne težave je imelo 100 zaporednih obravnavanih otrok z glasovnimi 

motnjami: 

 mišično tenzijska disfonija brez sprememb na glasilkah 47%, 

 mišično tenzijska disfonija z vozliči na glasilkah 35%, 

 laringitis 11%, 

 ostalo 7% (Hočevar-Boltežar, 2008). 

 

1.2.2.3. Jecljanje ali motnje fluentnosti  

 

V strokovni literaturi uporabljamo za motnjo fluentnosti naslednje izraze: jecljanje, motnje 

ritma in tempa, prehitri govor, upočasnjeni tempo govora in skandiran govor (Grilc, 2013).  

Cooper (1993) v svoji definiciji jecljanja razlaga, da je jecljanje sestavljeno iz treh vidikov 

(ABC's of Stuttering) in sicer čustveni vidik (Affective), vedenjski vidik (Behavioral) in 

kognitivni vidik (Cognitive). Po njegovem mnenju je sindrom jecljanja večplasten in 

sestavljen iz ABC komponent. Jecljanje je rezultat soobstoja in medsebojnega vpliva 

psiholoških, fizioloških in okoljskih dejavnikov. 

Jecljanje je motnja ritma in tempa govora. Kaže se v ponavljanju glasov, zlogov, besed ali 

fraz, s podaljševanjem posameznih glasov (zlasti vokalov), z brezglasnimi zastoji na 

začetku ali znotraj besede, z napetostjo in s krčevitim govorom, dodajanjem pomožnih 

glasov "a, h", katerih funkcija je, da otrok obvlada težavo (Grilc, 2013). Jecljanje je lahko 

komaj opazno, lahko pa povsem onemogoča govorno komunikacijo. Čustveno stanje 

osebe, ki jeclja, predstavlja veliko večjo oviro normalni komunikaciji, kot pa jecljanje 

samo. Velikokrat občutijo strah pred pogovorom, novimi situacijami, nemir, zaskrbljenost, 

napetost, samopomilovanje, stres, sram, občutek manjvrednosti in izgubljanja kontrole 

med govorom (Hočevar-Boltežar, 2008).  

Najpogosteje se pojavlja v predšolski dobi, med drugim in petim letom starosti, čeprav se 

lahko pojavi tudi kasneje (Grilc, 2013).  

Prehitri govor je tudi motnja fluentnosti. Obstaja le malo oseb le s čistim jecljanjem ali 

prehitrim govorom. Običajno ju zamenjujejo (Grilc, 2013). 
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Pretirano počasni govor se pojavlja kot posledica obolenj centralnega živčnega sistema, pa 

tudi pri določenih otrocih z duševno motnjo in pri psihično bolnih otrocih. Glavna 

značilnost je podaljševanje vseh glasov, predvsem samoglasnikov, upočasnjen ritem in 

tempo govora (Grilc, 2013). 

Skandiran govor se kaže kot upočasnjen govor, ritem je okvarjen s spremembami višine 

in/ali intenziteto govora znotraj besede in/ali povedi. Do tega pride zaradi nezmožnosti 

usklajevanja finih gibov organov z artikulacijo. Skandiran govor najpogosteje srečamo pri 

otrocih z motoričnimi težavami, kot sekundarna posledica primarne motorične okvare 

(Grilc, 2013). 

 

1.2.3. Jezik in jezikovne motnje 

 

Jezik je abstrakten sistem arbitriranih in konvencionalnih simbolov, ki ga uporablja 

določena skupina ljudi. Je sistem sredstev za govorno in pisno sporazumevanje (Jelenc, 

1998).  

Pod jezikovne motnje razvrsti ASHA: 

 težave z učenjem, ki temeljijo na jeziku,  

 selektivni mutizem in  

 jezikovne motnje predšolskih otrok.  

O jezikovni motnji govorimo takrat, ko ima oseba težave z razumevanjem drugih 

(perceptivna komponenta jezik) ali, ko ima oseba težave z izražanjem misli, idej in čustev 

(ekspresivna komponenta jezika) (ASHA, 2007). 

V strokovni literaturi jezikovne težave pogosto označujejo naslednji izrazi: 

 upočasnjen govorni razvoj, 

 zaostali razvoj govora, 

 govor ni dovolj razvit, 

 nerazvit govor (alalija), 

 govor na meji dislalije, 

 specialne jezikovne težave (Grilc, 2013). 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-13- 
 

Pri jeziku gre bolj za razumevanje slišanega, kot za produkcijo posameznih glasov. 

Jezikovna motnja se nanaša na slabšo zmožnost razumevanja in/ali rabo besed v kontekstu. 

Otrok ima lahko ekspresivno motnjo (težave v izražanju idej ali potreb), receptivno motnjo 

(težave z razumevanjem govorca) ali pa mešano obliko motnje. Otroci lahko vidijo ali pa 

slišijo določeno besedo, vendar ne razumejo njenega pomena. Velikokrat zunanja okolica 

ne razume, kaj želijo sporočiti (NICHCY, 2013). 

Kadar so sposobnosti razumevanja in produkcije govora otroka pod nivojem pričakovanem 

za starostno obdobje otroka, govorimo o zaostanku v govorno-jezikovnem razvoju 

(Golubović, 2006). 

Razlikujemo nekaj vrst težav: 

 upočasnjen govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razvit govor, 

 nerazvit govor, 

 posebne jezikovne težave (Grilc, 2013). 

Če pride do zaostanka v zgodnjem govorno-jezikovnem razvoju otroka v starosti do 

četrtega leta, govorimo o upočasnjenem govorno-jezikovnem razvoju. V kolikor se težave 

nadaljujejo tudi po četrtem letu starosti, govorimo o nezadostno razvitem govoru. 

Značilnosti le-teh otrok: 

 spregovorijo kasneje kot vrstniki, 

 govorijo manj od svojih vrstnikov in uporabljajo omejeno število besed, 

 uporabljajo krajše in bolj preproste povedi kot njegovi vrstniki, 

 uporabljajo agramatične izjave, 

 uporabljajo neobičajni vrstni red besed, 

 pogosto spuščajo in/ali zamenjujejo zloge v besedah, 

 delajo številne sistematične in nesistematične napake v izgovoru, tako, da je njihov 

govor težje razumljiv okolici, 

 imajo težave v razumevanju vprašanj in navodil (Grilc, 2013). 

Nerazvit govor se nanaša na najtežjo obliko motnje govorno-jezikovnega razvoja. Gre za 

odsotnost govora ali izrazito osiromašenost besednega in slovničnega izražanja. V blažjih 

oblikah lahko otrok uporablja geste, želi komunicirati ob obteženem sporazumevanju z 
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okolico in ima oslabljeno razumevanje. Pri težjih oblikah pa otrok ne govori in ne razume 

govorca. Pogosto je ta oblika motnje znak splošnega odstopanja v razvoju (Grilc, 2013). 

Posebne jezikovne težave so neznanega vzroka. Nanašajo se na otroke, katerih jezikovne 

sposobnosti so osiromašene glede na otrokovo starost in njegove neverbalne sposobnosti. 

Glavne značilnosti takih otrok so: 

 otrok spregovori kasneje, 

 upočasnjen jezikovni razvoj, osiromašeno in omejeno besedišče, 

 nepravilna sklanjatev, agramatične povedi, 

 kaže se povprečna razvitost splošnih intelektualnih sposobnosti, 

 pri otroku ne obstaja organska okvara, okvara sluha ali težka čustvena motnja 

(Grilc, 2014). 

 

1.2.4. Kombinirane motnje 

 

O kombiniranih motnjah govorimo takrat, ko se pri posamezniku pojavlja več kot ena od 

govornih ali jezikovnih motenj hkrati. 

Po American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2007) se motnja 

komunikacije kaže, kot oslabitev sposobnosti za sprejemanje, pošiljanje, obdelovanje in 

razumevanja koncepta verbalnih, neverbalnih in grafičnih simbolov sistema. Lahko se kaže 

v procesih sluha, govora in/ali jezika. Težavnostna stopnja sega od blagih do težkih 

motenj. Lahko so organske narave ali pa funkcionalne narave, lahko so prirojene ali 

pridobljene. Pri posameznikih se lahko pojavi v samostojni obliki, lahko pa kot 

kombinacija motenj. Poznamo primarne ali specifične motnje komunikacije in sekundarne 

motnje komunikacije, ki so posledica drugih deficitov. 

Govorno-jezikovne motnje se lahko pojavljajo: 

 samostojno kot primarne motnje, (npr. motnje artikulacije, jezikovne motnje, 

glasovne motnje,…), 

 sekundarne motnje (kot posledica drugih motenj, npr. govorna-jezikovna motnja 

kot posledica motnje v avtističnem spektru) ali  
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 kot pridružene motnje hkrati z drugimi motnjami, če so ugotovljena odstopanja v 

skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne 

motnje (npr. otrok je hripav in ima artikulacijske in jezikovne motnje) (ZRSS, 

2014). 

 

1.3. Merjenje razumljivosti govora 

 

V tem poglavju bomo predstavili različne pristope merjenja razumljivosti govora v tujini in 

pri nas. 

Pascoe (2013) nam predstavi tri pristope, ki jih lahko uporabimo pri merjenju razumljivosti 

govora: 

 Naloga indentifikacije besede: Naloga zahteva od poslušalca ali poslušalcev, da 

napišejo, kar otrok pravi. V večini primerov se uporablja oblika odprtega tipa 

odgovora, kjer poslušalec napiše to, kar se mu zdi, da je slišal. Lahko se pa uporabi 

tudi odgovore zaprtega tipa, kjer poslušalci izberejo med več možnosti, ki so že 

dane. Postopek točkovanja je različen, v večini primerov so kriterij točkovanja 

pravilne ključne besede ali skupek vseh pravilno zaznanih besed. 

 Poslušalčeva ocenjevalna lestvica: Poslušalec ocenjuje otrokovo razumljivost 

govora s pomočjo ocenjevalne lestvice. Lestvica zahteva od uporabnika, da vsaki 

zabeleženi besedi dodeli oceno. V večini primerov se uporablja 5, 7 ali 9 

stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni, da je otrokov govor popolnoma nerazumljiv in 

9, da je otrokov govor popolnoma razumljiv. Magnituda neposredne ocene zahteva 

oceno – po navadi v odstotkih – delov stavka, ki je razumljiv (npr. 100% pomeni, 

da je poslušalec razumel celoten stavek in 50% pomeni, da je poslušalec razumel 

približno polovico besed v stavku). 

 Formalno ocenjevanje: Obstaja nekaj objavljenih ocenjevalnih lestvic 

razumljivosti govora, ki omogočajo uporabo ene ali obeh zgoraj opisanih metod. 

Ena od teh je Children's Speech Intelligibility Measure (CSIM,  Wilcox and 

Morris, 1999, v Pascoe, 2013). Zasnovana je za oceno razumljivosti posamezne 

besede. Otrok ponovi in na kaseto posname 50 naključno izbranih besed iz 
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določenega niza besed. Nato dva ali trije ocenjevalci poslušajo kaseto in naredijo 

transkripcijo besed ali pa izbirajo med že danimi besedami. 

Stopnjo razumljivosti govora se pogosto uporablja pri kliničnih odločitvah, zato je zelo 

pomembno, da so meritve natančne in zanesljive. Take meritve so pomembne tudi za 

strokovnjake, saj lahko preko razumljivosti govora opazujejo spremembe med terapijo pri 

otrocih z govorno-jezikovno motnjo saj, kot pravita Dodd in Bradford (2000, v Pascoe, 

2013), je razumljivost govora dolgoročni cilj pri terapiji otrok z govorno-jezikovno 

motnjo. 

 

Kljub temu bi se moralo ocenjevanje razumljivosti govora usmeriti tudi k opisnem 

ocenjevanju razumljivosti govora in poskušati ugotoviti vzrok deficita razumljivosti 

govora. Dva otroka z dizartričnim govorom lahko dosežeta enake rezultate pri ocenjevanju 

razumljivosti posameznih besed, kljub tem, da se kakovostno njun govor sliši zelo drugače. 

Analiza napak matrik lahko razkrije različne prednosti in slabosti. Celovit model 

razumljivosti mora upoštevati te razlike in šele nato se ga lahko uporabi za določanje 

terapije in spremljanje napredka otrok z govorno-jezikovno motnjo (Pascoe, 2013). 

Kot izhodišče si lahko zamislimo tri glavne spremenljivke pri merjenju razumljivosti 

govora: 

1. Značilnosti govorca (npr. starost otroka, značilnosti prisotne govorno-jezikovne 

motnje). 

2. Produkcija govora (npr. posamezne besede ali spontani stavki) in prenos le tega do 

ocenjevalca (npr. poslušanje v živo ali preko avdio ali video kasete). 

3. Značilnosti poslušalcev, ki izvajajo vrednotenje (npr. ali otroka poznajo ali ne). 

Pri vsaki korekciji razumljivosti govora moramo najprej izmeriti parametre vseh treh 

spremenljivk in tudi upoštevati korelacijo med njimi. Na razumljivost govora vplivajo tako 

segmentalne značilnosti (npr. posamezni glasovi), kot suprasegmentalne značilnosti (npr. 

intonacija in ritem govora).  Produkcija posameznih glasov je ključni dejavnik, ki vpliva na 

razumljivost govora, vendar ne predstavlja več kot 50% tega, kar naredi posameznika 

razumljivega (De Bodt, Hernandez-Diaz and Van De Heyning, 2002, v Pascoe, 2013). 

Segmentalne značilnosti, kot so omisija začetnih glasov, zamenjava podobnih glasov pri 

izreki (npr. b/p), težave pri soglasniških sklopih, zamenjavi samoglasnikov in distorzije 
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močno povezujemo z zmanjšano razumljivostjo govora (te značilnosti lahko najdemo pri 

otrocih z apraksijo v govoru) (Pascoe, 2013). 

Vse kaže, da je interakcija segmentalnih in suprasegmentalnih značilnosti pomemben vidik 

razumevanja razumljivosti govora. Yorkston, Dowwdlen in Beukelman (1992, v Pascoe, 

2013) pravijo, da so ravno te informacije potrebne za približevanje k modelu, ki temelji na 

celostni korekciji razumljivosti govora. Za strokovnjake je pomembno, da vedo katere 

značilnosti, segmentalne ali supra-segmentalne imajo večji vpliv na razumljivost govora, 

saj jim tako lahko dajo prednost v terapiji. Ti dejavniki se od otroka do otroka razlikujejo, 

vendar natančna raziskava na področju posameznikov nam bo omogočila boljšo podporo 

posameznim otrokom, večje teoretično razumevanje same razumljivosti govora in ne 

nazadnje dobili bomo še en pripomoček za meritve razumljivosti govora, ki bo socialno in 

funkcionalno pomemben (Pascoe, 2013). 

 

Coplan in Gleason (1988, v Bowen, 2013) predlagata naslednji izračun razumljivosti 

otrokovega govora neznanim ljudem: 

Starost v letih/4 x 100 = delež razumljivosti govora s strani neznancev (%) 

 1 leto star otrok = 25% razumljiv neznancem, 

 2 leti star otrok = 50% razumljiv neznancem, 

 3 leta star otrok = 75% razumljiv neznancem, 

 4 leta star otrok = 100% razumljiv neznancem. 

 

1.4. Opravljene raziskave na področju razumljivosti govora 

 

V tem poglavju bomo predstavili opis opravljenih raziskav na področju razumljivosti 

govora v tujini in pri nas. 

Z razumevanjem govora so se ukvarjali že mnogi avtorji po svetu in tudi pri nas. 

Izpostavili bomo raziskavi Flipsen Jr., ki je leta 1995 izdal raziskavo "Speaker-listener 

familiarity: Parents as judges of delayed speech intelligibility", kjer je ugotovil, da je 

razumljivost govora odvisna od tega, ali poslušalec pozna govorca ali ne (Flipsen, 1995), 
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in raziskavo, ki jo je izdal leta 2006 v ZDA, v kateri pravi, da je govor v socialnem 

kontekstu najpomembnejši za ocenjevanje razumljivosti govora. Razumljivost govora meri 

s štirimi postavkami: a) kriterij razumljivosti govora-original (II-Original), kjer 

prepisovalec uporabi pristop analize razumljivosti govora od izjave do izjave in poveže vse 

nerazumljive zloge v besede b) kriterij razumljivosti govora -1.25 (II-1.25), kjer se število 

nerazumljivih besed izračuna na osnovi predpostavke, da je v otrokovem govoru v 

povprečju 1.25 besed (glede na pravilo 3:1 Shriberga iz leta 1986) c) (II-PS) vsak govorec 

deluje kot samokontrola (število zlogov v besedi v deležu razumljivega govora uporabimo 

za namen izračuna število besed v deležu nerazumljivega govora in d) (II-AN) 

razumljivost govora računa z regresijsko enačbo (Flipsen, 2005), ki računa starostno 

normirano vrednost zlogov v besedi, kateri določajo število nerazumljivih besed. V 

raziskavo je bilo vključenih 320 otrok brez govorno-jezikovne motnje in 202 otrok z 

govorno-jezikovno motnjo v starostnem obdobju od 3 do 8 let. Prišel je do zaključka, da je 

govor otrok z govorno-jezikovno motnjo slabše razumljiv, kot govor otrok brez govorno-

jezikovne motnje. (Flipsen, 2006). 

Coplan in Gleason sta leta 1988 izdali raziskavo, kjer pravita, da se razumevanje govora 

izboljšuje z naraščanjem starosti in je popolnoma razumljiv od četrtega leta starosti dalje. 

Slabša razumljivost govora oz. nerazumljiv govor je v veliki večini znak težjih motenj v 

jeziku, v kognitivnem razvoju ali sluhu (Coplan in Gleason, 1988). 

Namasivayam in sodelavci (2013) so opravili raziskavo, kjer so preverjali, kakšna je 

povezava med motorično kontrolo govoril in razumljivostjo govora pri otrocih z govorno 

motnjo s pomočjo PROMPT interventnega pristopa. PROMPT pristop je taktilno-

kinestetično bazirana intervencija za motnje na področju motorike govoril, kjer taktilno-

kinestetične pripomočke uporabljajo na otrokovem obrazu. Pred in po PROMPT pristopu 

so na otrocih vključenih v raziskavo, izvedeli Children's Speech Intelligibility Measure 

(CSIM) na besedni ravni, Beginner's Intelligibility Test (BIT) na ravni povedi in test 

kontrole motorike govoril in artikulacije. V raziskavo je bilo vključenih 12 otrok v 

starostnem razponu od 3;11 do 6;7 let s kombiniranimi govornimi motnjami, ki vključujejo 

od zmerne to težje artikulacijske motnje, s težavami v fonološkem procesu in z različnimi 

stopnjami težavnosti kontrole motorike govoril. PROMPT pristop so izvajali dvakrat 

tedensko po 45 minut v obdobju od osem tednov. Govorno razumljivost je ocenjevalo 

štiriindvajset laikov brez strokovne podkovanosti, v starostnem obdobju od 22 do 45 let. 

Prišli so do zaključka, da med razumljivostjo posameznih besed in povedi obstaja 
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statistično pomembna korelacija s kontrolo motorike govoril, medtem ko pa ni statistično 

pomembne povezave med kontrolo motorike govoril in artikulacijo. Dalje pravijo, da 

stopnja težavnosti kontrole motorike govoril in zaporedje vprašanj pomembno vpliva oz. 

lahko zmanjša faktor razumljivosti govora, zato je pomembno, da se s temi težavami 

ukvarjamo že v zgodnji obravnavi. 

Hustad (2008) v svoji raziskavi "Povezava med poslušalčevim razumevanjem in 

razumljivostjo govora govorcev z dizartrijo" ugotavlja, da ni statistično pomembne 

povezave med enim in drugim, ko izločimo faktor težavnostne stopnje dizartrije. V 

raziskavo je bilo vključenih 12 govorcev z dizartrijo kot posledica cerebralne paralize. 

Težavnostna stopnja dizartrije je obsegala vse od blagih do najtežjih dizartričnih motenj. 

Za vsakega govorca je 12 poslušalcev naredilo transkripcijo govora in odgovarjalo na 

vprašanja o vsebini slišanega. Rezultati kažejo, da sama transkripcija razumljivosti govora 

ne kaže točnih rezultatov razumevanja le-tega. Natančnejše rezultate bi dobili, če bi 

preverjali tako razumevanje, kot razumljivost govora pri govorcu in poslušalcu hkrati. 

Avtorice McLeod, Harrison in McCormak (2012) so razvile lestvico razumljivosti govora 

(Intellibility in Contex Scale:ICS) kot subjektivno meritev funkcionalne razumljivosti 

govora otrok z govorno-jezikovno motnjo. Na poskusni študiji so prišle do zaključka, da je 

razumljivost govora odvisna od poslušalca (McLeod, 2012). V raziskavo je bilo zajetih 120 

staršev otrok v starostnem razponu od 4 do 5 let. Od vseh otrok je bilo 109 takih, ki so jih 

starši ali vzgojitelji označili kot otroke s težavami v govoru in pri produkciji glasov, in 

samo 11 takih, ki niso imeli nikakršne težave z govorom. 

Na slovenskem področju sta Kogovšek in Ozbič leta 2013 prevedli ICS – lestvico 

"Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: Slovenščina – Intelligibility in 

context scale (ICS)" in izvedeli poizkusno študijo ter prišli do enakega zaključka kot 

Flipsen Jr. leta 1995. Govorna razumljivost se niža z nižanjem stopnje poznavanja govorca 

(Kogovšek in Ozbič, 2013). Ravno tako so sta prišli do zaključka, da se s staranjem otroka 

veča stopnja razumljivosti, kot Coplan in Gleason v svoji raziskavi leta 1988. V raziskavo 

je bilo vključenih 104 otrok, od tega 55 dečkov in 49 deklic iz večji slovenskih mest v 

starostnem obdobju od 18 mesecev do 7 let. 84,6% otrok je bilo iz enojezičnih družin, 

ostali pa so izhajali iz dvojezičnih družin. Ugotovili sta tudi, da je ICS lestvica koristen 

pripomoček za subjektivno oceno otrokove razumljivosti govora v vsakodnevnem 
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življenju. Večjezične različice omogočajo uporabo tudi pri drugojezičnih govorcih ali pri 

otrocih, ki so večjezični. 

Zgoraj omenjeno poizkusno študijo je na večjem vzorcu izvedla Dolinarjeva (2014) za 

svojo diplomsko delo. Razumljivost predšolskih otrok je merila s slovensko različico ICS-

lestvico na populaciji 223 predšolskih otrok v starostnem obdobju od 2 do 6 let. V vzorec 

je bilo zajetih 70 otrok brez govorno-jezikovne motnje in 153 otrok z govorno-jezikovno 

motnjo. Ugotovila je, da med deklicami in dečki iste starosti obstaja razlika v razumljivosti 

govora, vendar ni statistično pomembne razlike.  Kot veliko drugih (Flipsen, 2006, Coplan 

in Gleason, 1988, Lynch, Brookshire in Fox, 1980, Weiss, 1982 in Bowen, 2011) je tudi 

Dolinarjeva prišla do zaključka, da se razumljivost govora povečuje z višanjem kronološke 

starosti otrok. Tako kot Kogovšek in Ozbič (2013) in McLeod, Harrison in McCormack 

(2012) je tudi Dolinarjeva prišla do zaključka, da se razumljivost govora niža z nižanjem 

stopnje poznavanja govorca. Ugotovila je tudi, da otroci staršev, ki so zaskrbljeni glede 

njihovega govora, jezika oz. komunikacije, so statistično značilno slabše razumljivi kot 

otroci staršev, ki niso zaskrbljeni. Tudi Kogovšek in Ozbič (2009) sta prišli do enakega 

zaključka, da otroci staršev, kjer starši menijo, da imajo njihovi otroci težave s sluhom ali 

poslušanjem, so statistično značilno slabše razumljivi kot otroci staršev, ki menijo, da teh 

težav nimajo. Ugotovila je tudi, da otroci, ki imajo težave, motnje ali okvare na govorno-

jezikovnem področju ali slušnem področju in obiskujejo logopeda, niso statistično 

pomembno bolj govorno razumljivi kot otroci, ki imajo težave, motnje ali okvare ter 

logopeda ne obiskujejo. Dolinar (2014), Flipsen (2006), Hustad et al. (2012), McLeod et 

al. (2012) ter Kogovšek in Ozbič (2009) razlagajo, da otroci staršev, ki menijo, da imajo 

katero izmed težav, povezanih z govorom, jezikom ali sluhom, so statistično značilno 

slabše razumljivi kot otroci staršev, ki menijo, da teh težav nimajo. 

2. PROBLEM 

 

V diplomski nalogi predstavljamo razumljivost govora otrok v vsakdanjem življenju s 

primarno govorno-jezikovno motnjo v starostnem obdobju od 3 do 6 let. 
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Posebej nas je zanimalo, kako se razumevanje govora otrok z govorno-jezikovno motnjo  

odraža glede na odnos med govorcem in poslušalcem. Raziskovalna problematika je 

osredotočena na vprašanje, kako govor otroka z govorno-jezikovno motnjo razumejo:  

 starši oz. skrbniki, 

 ožji člani družine (sestra, brat, stari starši), 

 razširjeni člani družine (teta, stric, sestrična, bratranec), 

 otrokovi prijatelji, 

 drugi znanci, 

 otrokovi vzgojitelji oz. učitelji, 

 ostali neznanci. 

 

Ugotavljali smo, ali stopnja poznavanja otroka vpliva na razumljivost govora otrok z 

govorno-jezikovno motnjo. Obenem nas je tudi zanimalo, ali obstaja statistično pomembna 

razlika med razumljivostjo govora otrok z govorno-jezikovno motnjo in otrok brez  

govorno-jezikovne motnje v odnosu do zgoraj opisanih kategorij oseb. Raziskovanje smo 

omejili na populacijo otrok v starostnem obdobju od 3;06 do 6;11 let. 

 

Za merjenje opisane raziskovalne problematike smo kot pripomoček uporabili "Lestvico 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: Slovenščina – (ICS)" (Kogovšek, Ozbič, 

2013), ki je namenjena ocenjevanju otrokove razumljivosti govora. Lestvica in 

metodologija bosta podrobneje opisani v nadaljevanju. 

3. CILJI IN HIPOTEZE 

 

3.1. Cilji 

 

Namen empirične raziskave je bilo oceniti razumljivost govora otrok z govorno-jezikovno 

motnjo v starostnem obdobju od 3 let do 6 let v odnosu do različnih sogovorcev ter jih 

primerjati z razumljivostjo govora otrok brez govorno-jezikovne motnje v odnosu do 

zgoraj omenjenih sogovorcev. 

Z raziskavo želimo: 
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 ugotoviti, kakšne razlike obstajajo med razumljivostjo govora otrok z govorno-

jezikovno motnjo in otrok brez govorno-jezikovne motnje; 

 ugotoviti, kakšna je povezanost med starostjo otroka in razumljivostjo govora; 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike v razumljivosti govora otrok v odnosu do različnih 

sogovorcev; 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike med razumljivostjo govora otrok z govorno motnjo 

in otrok z jezikovno motnjo; 

 ugotoviti, ali se kažejo razlike v razumljivosti govora med deklicami in dečki; 

 ugotoviti, ali so starši zaskrbljeni glede govora svojih otrok; 

 ugotoviti, koliko otrok od vzorca obiskuje logopeda. 

 

3.2. Delovne hipoteze 

 

H1: Otroci z govorno-jezikovno motnjo so slabše razumljivi v primerjavi z vrstniki brez 

govorno-jezikovne motnje. 

H2: Stopnja razumljivosti govora obeh primerjalnih skupin se niža z nižanjem stopnje 

poznavanja otroka.  

H3: Govorna razumljivost otrok se statistično pomembno viša z višanjem kronološke 

starosti obeh primerjalnih skupin. 

H4: Pri otrocih z govorno motnjo  je govor statistično pomembno bolje razumljiv od 

govora otrok z jezikovno motnjo. 

H5: Razumljivost govora deklic je statistično pomembno višja od razumljivosti govora 

dečkov v obeh primerjalnih skupinah. 
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4. RAZISKOVALNA METODA 

 

4.1. Instrumentarij 

 

Za namen raziskave bomo uporabili ICS lestvico (»Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju«), ki se v originalni izvedbi avtorjev S. McLoad, LJ. Harrison in J. 

McCormack imenuje Intelligibility in  Context Scale (ICS). Lestvico najdemo prirejeno in 

prevedeno na spletni strani  

http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf. V 

slovenščino sta jo prevedli in priredili dr. Ozbič in dr. Kogovšek.  

 

Starši izpolnjuje lestvico, kjer odgovarjajo na sedem postavk na petstopenjski lestvici 

(Likertova lestvica, kjer 1 pomeni nikoli in 5 vedno). Postavke se nanašajo na to, kako 

pogosto različni komunikacijski partnerji razumejo otroka. Lestvica je namenjena oceni 

otrokove razumljivosti v vsakdanjem življenju oz. vplivu otrokovega govora na njegovo 

razumljivost. Gre za upoštevanje okolja, konteksta, v katerem teče vsakodnevna 

komunikacija. Seštevek rezultatov na omenjenih sedmih postavkah bo tvoril skupni 

rezultat, ki se bo gibal med minimalnimi 7 točkami in maksimalnimi 35 točkami. 

 

Da bi pridobili dodatne podatke glede vključenosti otrok v logopedsko obravnavo, 

zaskrbljenosti staršev v zvezi z govorom, jezikom ali komunikacijo otroka in prisotnosti 

težav na področju govora, jezika ali komunikacije otroka, smo oblikovali štiri dodatna 

vprašanja, ki niso del vprašalnika ICS: 

1. Ali vaš otrok obiskuje logopeda? 

2. Ali ste zaskrbljeni glede govora, jezika ali komunikacije svojega otroka? 

3. Ali ima otrok, katero izmed težav povezanih z govorom, jezikom ali komunikacijo? 

4. Katere težave ima (ustrezno označite)? 

 Hripavost.  

 Težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.). 

 Težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/ in /g/, itd.). 

 Težave na področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjava zlogov, 

izpuščanje zlogov).  

http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf
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 Jecljanje, zatikanje. 

 Jezikovne težave (v jeziku, ki ga govoru družina) (npr. težave z 

razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, veliko slovničnih 

napak). 

 Nima težav. 

 Kombinacija težav oz. več težav hkrati (npr. hripavost in težave pri izreki 

posameznih glasov ali več glasov hkrati, jecljanje in hripavost, itd.) 

 

Starši so na dodatna vprašanje odgovarjali tako, da so se odločali med naprej postavljenimi 

možnostmi. Možna odgovora na prvo dodatna vprašanje sta «da» in «ne». Pri drugem 

dodatnem vprašanju starš lahko izbira med tremi možnimi odgovori – «da», «ne» in 

«delno», pri tretjem pa me štirimi – «da», «ne», «delno» in «ne vem». Pri zadnjem, četrtem 

dodatnem vprašanju, lahko starš izbira med osmimi odgovori -  «hripavost», «težave pri 

izreki posameznih glasov», «težave pri izreki več glasov», «težave na področju 

govorjenja», «jecljanje, zatikanje», «nima težav» in «kombinacija težav». 

 

4.2. Spremenljivke 

 

 Neodvisne spremenljivke: 

o Spol 

o Starost 

o Obiskovanje logopeda 

o Zaskrbljenost staršev glede govora, jezika ali komunikacije otroka 

o Prisotnost govorno-jezikovne motnje 

o Govorno-jezikovna motnja  

o Jezik otroka  

 

 Odvisne spremenljivke: 

 Sedem postavk lestvice ICS: 

1. Ali vi (starši) razumete govor svojega otroka? 

2. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka? 
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3. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 

6. Ali otrokovi učitelji razumejo govor vašega otroka? 

7. Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka? 

 Skupni rezultat – razumljivost govora glede na različne komunikacijske 

partnerje. 

 

4.3. Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke za raziskavo smo zbirali v dveh delih oz. dveh fazah. Prva faza je potekala leta 

2013. Pridobljene podatke smo uporabili za izdelavo pilotske študije, kjer smo preverjali, 

kako se ICS lestvica obnaša pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo. V drugi fazi leta 

2014, pa smo obstoječim podatkom dodali nove, ki so vsebovali še dva dodatna vprašanja.  

Da bi dobili podatke o eksperimentalni skupini, smo vprašalnike, v dogovoru z ravnateljem 

Centra za korekcijo sluha in govora Portorož, razdelili le-tam zaposlenim logopedinjam. 

Logopedinje so staršem 3-6 let starih otrok, ki s svojimi otroki obiskujejo logopedsko 

obravnavo, posredovale prošnjo za sodelovanje in soglasje za pridobivanje ter uporabo 

podatkov o otroku za namen raziskave. V primeru, da so starši privolili v sodelovanje, pa 

so še izročile vprašalnike.   

 

Vprašalnike eksperimentalne skupine smo zbirali v dveh fazah. 100 jih je bilo razdeljenih v 

začetku meseca marca 2013 (pilotska študija), v začetku februarja 2014 pa še dodatnih 

150. Vprašalniki, razdeljeni leta 2013, so bili del pilotske študije in so vsebovali le dve 

dodatni vprašanji - «Katera težava je prisotna v govoru, jeziku ali komunikaciji otroka» in 

«Ali otrok obiskuje logopeda», preostala dva vprašanja («Ali ste zaskrbljeni glede govora, 

jezika ali komunikacije vašega otroka» in «Ali ima otrok, katero izmed težav povezanih z 

govorom, jezikom ali komunikacijo») pa ne. Zaradi tega bo pri statistični obdelavi na 

omenjenih dveh manjkajočih spremenljivkah prihajalo do odstopanj v številu podatkov.  

Na dodatni vprašanji vprašalnikov iz leta 2013, so odgovarjale logopedinje iz Centra za 

korekcijo sluha in govora Portorož, medtem ko so na dodatna vprašanja vprašalnikov iz 
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leta 2014 odgovarjali starši. Izvedeli smo deskriptivno pilotsko študijo za pridobljene 

podatke iz leta 2013 z namenov ugotovitve reagiranja lestvice pri otrocih z govorno-

jezikovno motnjo. Pridobljene rezultate pilotne študije smo vključili v diplomsko delo 

zaradi reprezentativnosti vzorca. Pilotno študijo smo predstavili v enem od poglavij.  

 

V kontrolno skupino smo vključili otroke brez govorno-jezikovnih oz. komunikacijskih 

težav iz vrtcev, s katerimi sodelujejo logopedinje, zaposlene v Centru za korekcijo sluha in 

govora Portorož. V dogovoru z ravnateljicami vrtca smo v mesecu marcu razdelili 200 

vprašalnikov. Tudi za kontrolno skupino smo pridobili soglasje staršev za pridobivanje in 

uporabo podatkov o otroku za namen raziskave. Vprašalnike smo predali ravnateljicam, ki 

so jih nato razdelile po enotah vrtcev. Vprašalnike so nato vzgojiteljice razdelile staršem 

otrok, starih od 3 do 6 let, le-ti so jih vrnili vzgojiteljicam, vzgojiteljice ravnateljicam in 

ravnateljice nam. 

 

Skupaj je bilo tako razdeljenih 450 vprašalnikov: 

 250 vprašalnikov je bilo v dogovoru z ravnateljem CKSG Portorož razdeljenih le-

tam zaposlenim logopedinjam.  

 100 vprašalnikov je bilo v dogovoru z ravnateljico vrtca Semedela razdeljeno po 

enotah vrtca. 

 100 vprašalnikov je bilo v dogovoru z ravnateljico vrtca Koper razdeljeno po 

enotah vrtca. 

 

Vprašalnike za kontrolno skupino smo tako zbirali od začetka februarja, pa do konca aprila 

2014 in vprašalnike za eksperimentalno skupino od marca 2013 do maja 2014. Vrnjenih 

vprašalnikov, ki so bili ustrezni za  nadaljnjo obdelavo, je bilo nekaj več kot polovica, in 

sicer 257 oz. 57,1%. Ostali vprašalniki niso bili vrnjeni ali pa so bili nepopolno izpolnjeni, 

teh je bilo 193 oz. 42,9%. 
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V raziskavo so bili vključeni vsi izpolnjeni vprašalniki. Vprašalnike so izpolnjevali v 

papirnati obliki ali preko elektronske strani na spletni strani 

https://docs.google.com/forms/d/1f5m_pc2ZCAkJ4S9SBErkFqzW9mvn0mJQau2dIYYhI

E/viewform. Tudi preko spletne strani smo pridobili soglasje staršev za pridobivanje in 

uporabo podatkov v namen raziskave. 

 

4.4. Postopek obdelave podatkov 

 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili program IMB SPSS Statistic verzija 20 in 

Microsoft Office Excel 2010.  Pri statističnem tveganju smo upoštevali stopnjo tveganja 

0,05. Podatke smo prikazali na različne načine, in sicer v obliki tabel, grafov in besedil 

(opisno). 

 

Pri osnovni statistični obdelavi smo izračunali: 

 aritmetično sredino ali povprečje (M), 

 modus (Mo), 

 mediana (Me), 

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

 standardni odklon (SO) ali standardno deviacijo (SD). 

 

Normalnost porazdelitve spremenljivk vključenih v analizo smo preverjali s Shapiro-

Wilksovim testom. Za preverjanje razlik med spremenljivkama smo pri neodvisnih vzorcih 

uporabili Kruskal-Wallisov test in Mann-Whitney test, pri vzorcih odvisnih spremenljivk 

pa Friedmanov test.  

  

https://docs.google.com/forms/d/1f5m_pc2ZCAkJ4S9SBErkFqzW9mvn0mJQau2dIYYhIE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1f5m_pc2ZCAkJ4S9SBErkFqzW9mvn0mJQau2dIYYhIE/viewform
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4.5. Opis vzorca 

 

Vzorec predstavlja 257 otrok, od tega 195 predšolskih otrok, starih od 3;06 let do 5;11 let,  

in 62 prvošolcev, starih od  6;0 let do 6;11 let. V kategoriji predšolskih otrok je bilo 93 

deklic, kar predstavlja 36,2% celotnega vzorca, in 102 dečkov, kar predstavlja 39,7% 

celotnega vzorca. V kategoriji prvošolcev je bilo 33 deklic, kar predstavlja 12,8% 

celotnega vzorca, in 29 dečkov, kar predstavlja 11,3% celotnega vzorca. V celotnem 

vzorcu predstavljajo deklice 49,0% in dečki 51,0% (slika 1).  

 

Podatki so bili pridobljeni za skupine otrok iz vrtca Koper in vrtca Semedele, večina 

podatkov pa je bilo pridobljenih preko logopedinj zaposlenih na Centru za korekcijo sluha 

in govora Portorož. 

 

 

Slika 1: Vzorec otrok glede na spol in starost 

 

Vzorec predstavlja 257 otrok, v starostnem obdobju od 3,06 do 6,11 let. V celotnem vzorcu 

predstavljajo deklice 49,0% in dečki 51,0% (tabela 1). 
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Tabela 1: Frekvenca in frekvenčni odstotek otrok glede na spol 

 

 

 

 

 

Celoten vzorec otrok je vključeval 183 oz. 71,2% otrok z govorno-jezikovno motnjo, od 

tega je bilo 71 oz. 38,8% deklic in 112 oz. 61,2% dečkov. Otrok brez govorno-jezikovne 

motnje je bilo 74 oz. 28,8%, od tega 55 oz. 74,3% deklic in 19 oz. 25,7% dečkov (slika 2).    

 

Slika 2: Vzorec otrok glede na prisotnost oz. odsotnost govorno-jezikovne motnje 

 

Delež otrok, ki imajo govorno-jezikovno motnjo, je bistveno večji, čemur pripisujemo 

dejstvu, da je večji del (63,4%) vprašalnikov bilo pridobljenih od logopedinj iz Centra za 

korekcijo sluha in govora Portorož. 
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Dečki 131 51,0 

Skupaj 257 100 
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V celotnem vzorcu ugotavljamo, da je delež dečkov z govorno-jezikovno motnjo bistveno 

večji (za 22,4%), kar pripisujemo dejstvu, da je več dečkov kot deklic vključenih v 

logopedsko obravnavo, saj je govorno-jezikovno motnja bolj prisotna pri dečkih.  

 

Od celotne vzorca je 167 oz. 65% otrok, ki so deležni logopedske obravnave, in 90 oz. 

35% takih, ki logopedske obravnave niso deležni (slika 3). Da je delež otrok, ki obiskuje 

logopeda, tako velik, povezujemo s podatkom, da je bilo večina vprašalnikov pridobljenih 

iz strani logopedinj iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož. Iz pridobljenih 

vzorcev smo ugotovili, da je 71,2% otrok z govorno-jezikovno motnjo in le 65% otrok, ki 

so deležni logopedske obravnave, kar nam nakazuje, da niso vsi otroci z govorno-

jezikovno motnjo deležni logopedske obravnave. 

 

 

Slika 3: Vzorec otrok glede na logopedsko obravnavo 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je delež dečkov, ki obiskujejo logopeda bistveno večji (78,6%), 

kot je delež deklic, ki obiskujejo logopeda (50,8%). 
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Tabela 2: Frekvence in frekvenčni odstotek vzorca glede na obiskovanje logopeda 

Logopedska 

obravnava 

Vsi otroci 

f 

Vsi otroci 

(f%) 

Deklice 

(f) 

Deklice 

(f%) 

Dečki 

 (f) 

Dečki 

(f%) 

Da 167 65 64 50,8 103 78,6 

Ne 90 35 62 49,2 28 21,4 

Skupaj 257 100 126 100 131 100 

 

Vsi sodelujoči v raziskavi so izjavili, da govorijo slovensko. 

 

4.6. Vrednotenje spremenljivk 

 

Sedem odvisnih spremenljivk, ki so vezane na sedem postavk  »Lestvice razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju«, so se vrednotile na način, predviden v merskem 

instrumentariju.  

 

Dodatne 4 postavke, ki se nanašajo na neodvisne, opisne spremenljivke (obiskovanje 

logopeda, zaskrbljenost staršev glede govora, jezika ali komunikacije otroka, prisotnost 

težav povezanih z govorom, jezikom ali komunikacijo ter področje težav v govoru, jeziku 

ali komunikaciji) pa so se zaradi lažje obdelave podatkov šifrirali na naslednji način:   

 Odgovori na vprašanje glede obiskovanje logopeda: da – 1, ne – 2; 

 Odgovori na vprašanje glede zaskrbljenosti staršev glede govora, jezika ali 

komunikacije: da – 1. ne – 2, delno – 3; 

 Odgovori na vprašanje glede prisotnosti težav v govoru, jeziku ali 

komunikaciji: da – 1, ne – 2, delno – 3, ne vem – 4; 

 Odgovori na vprašanje glede področja težav v govoru, jeziku ali komunikaciji:  

hripavost – 1, težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.) – 2, 

težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/ in /g/, itd.) – 3, težave na 

področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjava zlogov, izpuščanje 

zlogov) – 4, jecljanje, zatikanje – 5, jezikovne težave (v jeziku, ki ga govoru 
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družina) (npr. težave z razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, 

veliko slovničnih napak) – 6, ima težav – 7, kombinacija težav oz. več težav 

hkrati (npr. hripavost in težave pri izreki posameznih glasov ali več glasov 

hkrati, jecljanje in hripavost, itd.) – 8.  

Podskupine otrok se je primerjalo glede na določeno neodvisno spremenljivko. 

 

4.7. Pilotska študija 

 

Pilotno študijo smo opravili z namenom ugotovitve obnašanja ICS lestvice pri otrocih z 

govorno-jezikovno motnjo. Točneje nas je zanimalo, ali se razumljivost govora pomembno 

razlikuje pri spolu, kaj se dogaja z razumljivostjo govora z višanjem kronološke starosti, 

kako se razumljivost govora spreminja pri različnih govorno-jezikovnih motnjah in kako 

so otroci razumljivi različnim komunikacijskim partnerjem. 

Podatke smo zbirali spomladi leta 2013 preko logopedinj, zaposlenih na Centru za 

korekcijo sluha in govora Portorož. 

Neodvisne spremenljivke: 

o Spol 

o Starost 

o Obiskovanje logopeda 

o Govorno-jezikovna motnja  

o Jezik otroka  

 

Odvisne spremenljivke: 

 Sedem postavk lestvice ICS: 

8. Ali vi (starši) razumete govor svojega otroka? 

9. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka? 

10. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 

11. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

12. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 
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13. Ali otrokovi učitelji razumejo govor vašega otroka? 

14. Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka? 

 Skupni rezultat – razumljivost govora glede na različne komunikacijske 

partnerje. 

 

Pri statistični obdelavi smo izračunali: 

 aritmetično sredino ali povprečje (M), 

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

 standardni odklon (SO) ali standardno deviacijo (SD). 

Sedem odvisnih spremenljivk, ki so vezane na sedem postavk  »Lestvice razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju«, so se vrednotile na način, predviden v merskem 

instrumentariju.  

Dodatni 2 postavki, ki se nanašata na neodvisne, opisne spremenljivke (obiskovanje 

logopeda in področje težav v govoru, jeziku ali komunikaciji), pa so se zaradi lažje 

obdelave podatkov, šifrirali na naslednji način:   

 Odgovori na vprašanje glede obiskovanje logopeda: da – 1, ne – 2; 

 Odgovori na vprašanje glede področja težav v govoru, jeziku ali komunikaciji:  

hripavost – 1, težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.) – 2, 

težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/ in /g/, itd.) – 3, težave na 

področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjava zlogov, izpuščanje 

zlogov) – 4, jecljanje, zatikanje – 5, jezikovne težave (v jeziku, ki ga govoru 

družina) (npr. težave z razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, 

veliko slovničnih napak) – 6, ima težav – 7, kombinacija težav oz. več težav 

hkrati (npr. hripavost in težave pri izreki posameznih glasov ali več glasov 

hkrati, jecljanje in hripavost, itd.) – 8.  

 

V vzorec je bilo vključenih 62 otrok z govorno-jezikovno motnjo v starostnem obdobju od 

4 do 6 let. Od tega je bilo 23 deklic in 39 dečkov, kar je razvidno v tabeli 3. Vsi sodelujoči 

v raziskavi so izjavili, da govorijo slovensko in vsi sodelujoči v raziskavi so obiskovali 

logopeda. 
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Tabela 3: Frekvence in frekvenčni odstotek otrok glede na spol 

SPOL f f% 

Deklice 23 37,1 

Dečki 39 62,9 

Skupaj 62 100 

 

Spodnja tabela (4) prikazuje dosežene točke na ICS lestvici glede na spol in različno 

starostno skupino. Za lažjo obdelavo podatkov smo otroke razvrsti v tri starostne skupine 

in sicer: 

 starostna skupina 4 let: otroci stari od 4;00 do 4;11 let, 

 starostna skupina 5 let: otroci stari od 5; 00 do 5;11 let in  

 starostna skupina 6 let: otroci stari od 6;00 do 6;11 let. 

Zanimive so razlike najnižjih in najvišjih doseženih točk na ICS lestvici pri deklicah in 

dečkih. Deklice so ne glede na starostno skupino, dosegale najnižji rezultat 20 in najvišji 

35, dečki pa najnižji rezultat 16 in najvišji 35. 

Tabela 4: Primerjava doseženih točk na ICS-lestvici, glede na spol in različno 

starostno skupino otrok 

SPOL 
Skupno število točk 

doseženih na ICS. 

Starostne skupine 
Skupaj 

4 5 6 

Deklice 

20 0 0 1 1 

22 1 0 0 1 

24 0 1 0 1 

25 0 0 1 1 

28 1 2 0 3 

29 0 3 0 3 

30 0 1 1 2 

31 0 1 2 3 

32 0 2 0 2 

33 0 1 1 2 
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34 1 1 0 2 

35 0 1 1 2 

  Skupaj   3 13 7 23 

Dečki 

16 1 0 0 1 

18 2 0 0 2 

21 0 1 0 1 

23 0 1 0 1 

24 1 2 0 3 

25 0 1 0 1 

26 1 0 0 1 

27 1 0 0 1 

28 2 3 0 5 

29 1 2 2 5 

30 0 2 0 2 

31 1 2 1 4 

32 0 1 0 1 

33 0 1 0 1 

34 0 1 0 1 

35 0 6 3 9 

  Skupaj   10 23 6 39 

Deklice in 

dečki 

16 1 0 0 1 

18 2 0 0 2 

20 0 0 1 1 

21 0 1 0 1 

22 1 0 0 1 

23 0 1 0 1 

24 1 3 0 4 

25 0 1 1 2 

26 1 0 0 1 

27 1 0 0 1 

28 3 5 0 8 

29 1 5 2 8 
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30 0 3 1 4 

31 1 3 3 7 

32 0 3 0 3 

33 0 2 1 3 

34 1 2 0 3 

35 0 7 4 11 

  Skupaj   13 36 13 62 

 

Tabela 5 prikazuje povprečje točk, doseženih na ICS lestvici, glede na spol in starostno 

skupino. Razvidno je, da se razumljivost govora pri dečkih viša z višanjem kronološke 

starosti. Pri deklicah pa je drugače, saj so najvišje povprečje točk na ICS lestvici dosegale 

v starostni skupini 4 let.  

Razumljivost govora deklic je v starostni skupini 4 let in 5 let boljša od razumljivosti 

govora dečkov v enakih starostnih skupinah. Razumljivost govora dečkov je boljša od 

razumljivosti govora deklic v starostni skupini 6 let. Za boljši pregled smo podatke 

prikazali tudi v grafu (slika 4). 

Tabela 5: Primerjava povprečja celotnih točk na ICS-lestvici, glede na spol in 

različno starostno skupino otrok 

Starostne skupine M razumljivosti deklic M razumljivosti dečkov 

4;00-4;11 28 24,5 

5;00-5;11 30,3 30 

6;00-6;11 29,3 32,2 
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Slika 4: Primerjava povprečja celotnih točk na ICS-lestvici, glede na spol in različno 

starostno skupino otrok 

 

Tabela 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev vzorca glede na posamezne govorno-jezikovne 

motnje. V vzorec so bili zajeti 3 otroci, ki so bili hripavi, 17 otrok, ki ima težave pri izreki 

posameznih glasov, 27 otrok, ki ima težave pri izreki več glasov, 2 otroka, ki jecljata, 8 

otrok z jezikovnimi težavami in 5 otrok, ki ima več motenj hkrati. 

 

Tabela 6: Frekvence in frekvenčni odstotki glede na področje težav 

PODROČJE TEŽAV f f% 

Hripavost 3 4,8 

Težave pri izreki posameznih glasov 17 27,4 

Težave pri izreki več glasov 27 43,5 

Jecljanje 2 3,2 

Jezikovne težave 8 12,9 

Več težav 5 8,1 

Skupaj 62 100 
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Tabela 7 prikazuje povprečni rezultat razumljivosti govora na ICS lestvici. Najbolje 

govorno razumljivi so otroci, ki imajo težave pri izreki posameznih glasov (32,6), nato 

sledijo otroci, ki so hripavi (30) in za njimi so otroci, ki imajo težave pri izreki več glasov 

(29,6). Sledijo otroci, ki jecljajo (29,5), nato otroci z jezikovnimi težavami (24,9) in na 

zadnje še otroci z več težavami hkrati (22,4). Povprečje razumljivosti govora vseh otrok z 

različnimi govorno-jezikovnimi motnjami je 29,2. 

Tabela 7: Razumljivost govora glede na področje težav v govoru, jeziku ali 

komunikaciji 

Področje težav M N SD min max 

Težave pri izreki posameznih glasov 32,6 17 2,64714 28 35 

Hripavost 30 3 2,64575 28 33 

Težave pri izreki več glasov 29,6 27 3,67249 20 35 

Jecljanje 29,5 2 7,77817 24 35 

Jezikovne težave 24,9 8 4,91172 18 31 

Več težav 22,4 5 4,50555 16 28 

Skupaj 29,2 62 4,73709 16 35 

 

Spodnja tabela (8) prikazuje razumljivost govora različnim komunikacijskim partnerjem. 

Otroci so tako bili najbolje razumljivi staršem (govor otroka jim je bil razumljiv včasih, 

pogosto in vedno), nato članom ožje družine (govor otroka jim je bil razumljiv včasih, 

pogosto in vedno), sledijo otrokovi učitelji/vzgojitelji in otrokovi prijatelji ter člani 

razširjene družine (govor otroka jim je bil razumljiv redko, včasih, pogosto in vedno). 

Najslabše so bili otroci razumljivi ostalim znancem in nato drugim neznancem (govor 

otroka jim je bil razumljiv redko, včasih, pogosto in vedno). 
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Tabela 8: Razumljivost govora glede na različne komunikacijske partnerje 

Različni komunikacijski partnerji min max M SD 

Starši 3 5 4,6129 0,58267 

Člani ožje družine 3 5 4,3548 0,70355 

Otrokovi učitelji/vzgojitelji 2 5 4,2258 0,75573 

Otrokovi prijatelji 2 5 4,1935 0,78592 

Člani razširjene družine 2 5 4,0806 0,7531 

Drugi znanci 2 5 3,9516 0,81838 

Ostali neznanci 2 5 3,8065 0,88408 

 

 

Slika 5: Razumljivost govora glede na različne komunikacijske partnerje 

Ob zaključku pilotske študije smo pogrešali podatke vidika staršev, zato smo se odločili, 

da bomo v diplomsko delo vključili še dve dodatni vprašanji, ki razkrivata zaskrbljenost 

staršev glede govora otroka in prepoznavanje oz. zaznavanje težav v govoru otroka. 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Podatke, pridobljene s pomočjo ICS lestvice razumljivosti govora in štirih dodatnih 

vprašanj, prikazujemo v obliki tabel in grafov. Rezultate smo interpretirali opisno. 

 

Predstavljamo vzorec po neodvisnih spremenljivkah, podrobno predstavljamo vzorec 

odvisnih spremenljivk (7 postavk ICS letvice) ter na koncu preverjamo še zastavljene 

hipoteze. 

 

5.1 Prikaz podatkov po neodvisnih spremenljivkah 

 

a) Starost 

Zaradi statistične obdelave smo starost otrok celotnega vzorca pretvorili v mesece in jih 

razdelili v štiri skupine, kot prikazuje tabela 9. 

Tabela 9: Frekvence in frekvenčni odstotki otrok v posamezni starostni skupini 

Skupina Starost 

(meseci) 

Vsi otroci 

(f/%) 

Deklice  

(f) 

Deklice 

(f%) 

Dečki 

(f) 

Dečki 

(f%) 

1 42-47 3,5 5 4 4 3 

2 48-59 25,7 30 23,8 36 27,5 

3 60-71 46,7 58 46 62 47,3 

4 71-83 24,1 33 26,2 29 22,2 

Skupaj  100 126 100 131 100 

 

Iz tabele je razvidno, da je bil največji delež otrok (46,7%) zastopan v starosti od 60 do 71 

mesecev (5,00 - 5,11 let), sledi delež otrok (25,7%) v starostnem obdobju od 48 do 59 

mesecev (4,00 – 4,11 let) in delež otrok (24,1%) v najstarejšem starostnem obdobju od 71 

do 83 mesecev (6.00 – 6,11 let). Najnižji delež (3,5%) predstavljajo otroci stari od 42 do 

47 mesecev (3,06 – 3,11 let). 
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Največji delež deklic (46%) in dečkov (47,3%) je v starostni skupini od 60 do 71 mesecev. 

Glede na zastopanost deklic in dečkov lahko ugotovimo, da v dveh starostnih skupinah (48 

– 59 in 60 – 71 mesecev) prevladujejo dečki. To sta tudi skupini z največjim številom 

otrok. V ostali dveh skupinah (42 – 47 mesecev in 72 – 83 mesecev) pa prevladujejo 

deklice. 

Starost je raznoliko zastopana zaradi dejstva, da smo podatke pridobili v vrtcih in od 

logopedinj, zaposlenih na Centru za korekcijo sluha in govora Portorož, kjer so otroci v 

nižjih starostnih skupinah zastopani v manjšem številu. Največji delež otrok je v 

starostnem obdobju od 60 do 71 mesecev, ker se ravno v tem obdobju posveča največ 

pozornosti razvoju govora in jezika. Vsak otrok, ki dopolni pet let, je v sklopu 

sistematičnega pregleda, deležen preventivnega pregleda govora in jezika. »Sistematični 

pregled pri logopedu obsega diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno-jezikovnih 

sposobnosti in komunikacije: pregled artikulacije, pregled gramatike, pregled sintakse in 

semantike, ocena komunikacije« (Ur. l. RS, št. 19/1988, člen 2.1.8.) 

 

b) Zaskrbljenost staršev glede govora, jezika ali komunikacije otroka 

V vzorec je bilo vključenih 195 vprašalnikov, saj v 62 primerih starši niso odgovarjali na 

to vprašanje. 

Za lažjo interpretacijo podatkov smo v spodnji tabeli (10) prikazali frekvenčno 

porazdelitev prisotnosti težav v govoru, jeziku ali komunikaciji. Iz tabele je razvidno, da je 

med udeleženimi v raziskavi bilo kar 62,5% otrok z govorno-jezikovno motnjo in le 

37,95% otrok brez govorne-jezikovne motnje.  

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev glede na prisotnost težav v govoru, jeziku ali 

komunikaciji 

Prisotnost težav f f% 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 121 62,05 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 74 37,95 

Skupaj 195 100 
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V povezavi z zgornjo tabelo si lahko razlagamo tudi pridobljene vzorce iz spodnje tabele 

(11). Iz tabele je razvidno, da je delež zaskrbljenih staršev glede govora otrok zelo nizek 

(13,8%), tudi delež staršev, ki so delno zaskrbljeni, je relativno nizek (17,9%). Torej, kar 

47,5% staršev ni zaskrbljenih glede govora, jezika ali komunikacije otroka, kar lahko 

sklepamo, da je posledica dobre oskrbe govornih težav. 

 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev in frekvenčni odstotek glede na zaskrbljenost 

staršev 

Zaskrbljenost staršev f f% 

Da 27 13,8 

Ne 122 47,5 

Delno 46 17,9 

Skupaj 195 75,9 

 

c) Prisotnost težav na področju govora, jezika ali komunikaciji 

V vzorec je bilo vključenih 195 vprašalnikov, saj v 62 primerih starši niso odgovarjali na 

to vprašanje, saj vprašanje še ni bilo vključeno (glej tabelo 10). 

 

Tabela 12: Frekvence in frekvenčni odstotek glede na prisotnost težav v govoru, 

jeziku ali komunikaciji 

Prisotnost težav f f% 

Da 60 23,4 

Ne 91 35,4 

Delno 40 15,6 

Ne vem 4 1,6 

Skupaj 195 75,9 
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Kljub velikemu deležu otrok s težavami v govoru, jeziku ali komunikaciji (62,05%), je 

večina staršev (35,4%) odgovorila, da njihov otrok nima težav v govoru, jeziku ali 

komunikaciji. Delež staršev, ki pa prisotnost težav v govoru, jeziku ali komunikaciji 

zaznavajo je 23,4% in tistih, ki le delno zaznavajo je 15,6%. 1,6% staršev je sicer navedlo 

da ne vedo ali njihov otrok ima težave v govoru, jeziku ali komunikaciji, vendar so v 

dodatnem vprašanju, ki je bolj podrobno spraševalo o težavah otroka, težave otroka 

opredelili. Zaradi tega smo te otroke opredelili kot otroke s težavami v govoru, jeziku ali 

komunikaciji oz. kot otroke z govorno-jezikovno motnjo. 

 

d) Težave, ki jih ima otrok oz. govorno-jezikovne motnje 

Celoten vzorec otrok je vključeval 183 oz. 71,2% otrok z govorno-jezikovno motnjo, od 

tega je bilo 71 oz. 56,4% deklic in 112 oz. 85,5% dečkov. Otrok brez govorno-jezikovne 

motnje je bilo 74 oz. 28,8%, od tega 55 oz. 43,6% deklic in 19 oz. 14,5% dečkov (tabela 

13). 

Tabela 13: Frekvenca in frekvenčni odstotek glede na spol in prisotnost težav v 

govoru, jeziku ali komunikaciji 

Prisotnost težav Deklice Dečki Skupaj 

 f f% f f% f f% 

Otroci z govorno-

jezikovno motnjo 

71 56,4 112 85,5 183 71,2 

Otroci brez govorno-

jezikovne motnje 

55 43,6 19 14,5 74 28,8 

Skupaj 126 100 131 100 257 100 
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Tabela 14: Frekvence in frekvenčni odstotek glede na področje težav z govorom, 

jezikom ali komunikacijo 

Področje težav f f% 

Hripavost 6 2,3 

Težave pri izreki 

posameznih glasov 

72 28,0 

Težave pri izreki več glasov 

hkrati 

54 21,0 

Težave na področju 

govorjenja 

4 1,6 

Jecljanje, zatikanje 11 4,3 

Jezikovne težave 12 4,7 

Kombinacija težav 24 9,3 

Skupaj 183 100 

 

Zgornja tabela (14) nam prikazuje porazdelitev nabora govorno-jezikovnih motenj.  Izmed 

vseh govorno-jezikovnih motenj imajo največji delež težave pri izreki posameznih glasov 

(28%), kamor spadajo artikulacije motnje (npr. glasu /r/ ali /s/ ali /š/ itd.), sledijo težave pri 

izreki več glasov hkrati (21%), kamor tudi spadajo artikulacijske motnje (npr. /r/ in /s/, /š/, 

/l/ in /k/ in /g/, itd.), nato sledijo kombinirane težave (9,3%), kamor spada prisotnost več 

težav hkrati (npr. hripavost in nepravilna izreka posameznih glasov, jecljanje in nepravilna 

izreka več glasov hkrati, zatikanje in hripavost, itd.), sledijo jezikovne težave (4,7%), ki se 

kažejo kot težave z razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, veliko slovničnih 

napak. Le 4,3% otrok je imelo težave z jecljanjem, zatikanje in le 2,8% otrok je hripavih. 

Najmanjši delež zastopajo otroci s težavami na področju govorjenja (1,6%), kot so 

krajšanje besed, zamenjava zlogov in izpuščanje zlogov. 
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Slika 6: Frekvenčni odstotki govorno-jezikovnih motenj 

 

5.2. Prikaz podatkov po odvisnih spremenljivkah 

 

Razumljivost govora smo merili z «Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina», ICS. Merski instrument je sestavljen iz sedmih postavk: 

1. Ali vi (starši) razumete govor svojega otroka? 

2. Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka? 

3. Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

5. Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 

6. Ali otrokovi učitelji razumejo govor vašega otroka? 

7. Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka? 

8. Skupni rezultat. 

Lestvico so izpolnjevali starši, ki so odgovarjali na zgoraj navedenih sedem postavk na 

petstopenjski lestvici (Likertova lestvica, kjer 1 pomeni nikoli in 5 vedno). Postavke se 

nanašajo na to, kako pogosto različni komunikacijski partnerji razumejo otroka.  
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V spodnji tabeli (15) smo kot seštevek vseh sedmih trditev izračunali kompozitno 

spremenljivko «razumljivost govora» oz. skupni rezultat dosežen na ICS lestvici. Najnižja 

možna vrednost kompozitne spremenljivke je 7 (v vseh sedmih postavkah je bil izbran 

odgovor 1 – nikoli) in najvišja vrednost je 35 (v vseh sedmih postavkah je bil izbran 

odgovor 5 – vedno). To pomeni, da višja kot je vrednost kompozitne spremenljivke, večja 

je razumljivost otrokovega govora. Povprečna vrednost kompozitne spremenljivke je 31,07 

s standardnim odklonom 4,703. Mediana je 33, modu (vrednost, ki se najpogosteje pojavi) 

je 35, kar je tudi  najvišja vrednost kompozitne spremenljivke (maximum), najnižja 

vrednost pa je 15 (minimum). 

 

Tabela 15: Opisna statistika kompozitne spremenljivke «razumljivost govora» 

N                                                        Veljavni 257 

                                                           Manjkajoči 0 

Povprečna vrednost 31,07 

Mediana 33,00 

Modus 35,00 

St. odklon 4,703 

Minimum 15,00 

Maximum 35,00 

 

Rezultati na vzorcu 257 otrok so pokazali, da so otroci bolje razumljivi ljudem, ki preživijo 

več časa z njimi, kot tistim, ki so le redko v stiku z njimi, ter da so otroci brez govorno-

jezikovne motnje bolje razumljivi od otrok z govorno-jezikovno motnjo.  

 

Otroke z govorno-jezikovno motnjo najbolje razumejo starši, nato ožji člani družine, 

vzgojitelji, prijatelji, člani razširjene družine, ostali znanci in najmanj razumejo neznanci. 

Pri otrocih brez govorno-jezikovnih motenj pa je vrstni red komunikacijskih partnerjev 

podoben, le da so prijatelji pred učitelji oz. vzgojitelji (slika 7).  
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Slika 7: Stopnja razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje 

 

Na podlagi podatkov iz tabele 16 ugotavljamo, da pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo 

aritmetična sredina vrednosti razumljivosti govora kaže na to, da so starši (4,623) tisti, ki 

otroke najbolje razumejo, kar nam kaže, da so odgovarjali z odgovori 4 – pogosto in 5 – 

vedno. Tukaj je tudi najnižji standardni odklon (SD je 0,579). Manjša kot je stopnja 

poznavanja otroka, nižja je povprečna vrednost stopnje govorne razumljivosti, ki se zniža 

vse do 3,923 (odgovori 3 – včasih in 4 – pogosto). Standardni odklon pri neznancih je 

največji (SD je 0,934), kar pomeni, da so bili neznancem otroci najbolj različno govorno 

razumljivi. 

Pri otrocih brez govorno-jezikovne motnje ugotavljamo podobne rezultate z različnimi 

vrednostmi. Starši najbolje razumejo otroke s povprečno vrednostjo 4,92, tudi tu je 

standardni odklon najnižji (SD je 0,278). Najnižja povprečna vrednost stopnje 

razumljivosti govora glede na različne komunikacijske partnerje je 4,77 (neznanci) z 

najvišjim standardnim odklonom SD je 0,511. 
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Tabela 16: Število vzorca (N), aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD) ter 

najvišja (max) in najnižja (min) stopnja ocenjene govorne razumljivosti glede na 

različne komunikacijske partnerje 

 

Različni 

komunikacijski 

partnerji 

Otroci z govorno-jezikovno 

motnjo 

Otroci brez govorno-jezikovne 

motnje 

N 183 74 

  min max Mean  SD min max Mean SD 

Starši 2 5 4,623 0,579 4 5 4,92 0,278 

Ožji družinski 

člani 
2 5 4,454 0,724 3 5 4,905 0,338 

Vzgojitelj/učitelj 2 5 4,388 0,717 4 5 4,878 0,329 

Prijatelji 2 5 4,312 0,768 4 5 4,892 0,313 

Člani razširjene 

družine 
1 5 4,148 0,835 3 5 4,839 0,406 

Ostali znanci 1 5 4,027 0,91 3 5 4,838 0,439 

Neznanci 1 5 3, 923 0,934 3 5 4,77 0,511 

 

Iz spodnje (8) slike je razvidno, da so v povprečju otroci brez govorne-jezikovne motnje 

veliko bolje govorno razumljivi (34/35 točk) od otrok z govorno-jezikovno motnjo 

(29,9/35 točk).  
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Slika 8: Povprečna vrednost doseženih točk na ICS za otroke z govorno-jezikovno 

motnjo in otroke brez govorne-jezikovne motnje 

 

 

Slika 9:  Povprečna vrednost doseženih točk na ICS za vsako govorno-jezikovno 

motnjo 

 

Slika 9 prikazuje povprečno vrednost doseženih točk na ICS za vsako skupino s 

posamezno govorno-jezikovno motnjo vključeno v raziskavo. Razvidno je, da največje 
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število točk dosegajo otroci s težavami pri izreki posameznih glasov (32,7/35 točk), nato so 

otroci, ki so hripavi (31,67/35 točk), za njimi so otroci, ki jecljajo oz. se jim zatika (30,2/35 

točk), sledijo otroci s težavami pri izreki več glasov hkrati (29,5/35 točk). Bistveno nižje 

povprečne vrednosti doseženih točk na ICS so dosegli otroci z jezikovni težavami 

(26,08/35 točk), sledijo otroci s težavami v govoru (24,5/35), in otroci, ki imajo več težav 

hkrati (24,3/35 točk).  

Iz slike 10 je razvidno, da bistveno izstopa število otrok z vrednostjo kompozitne 

spremenljivke (skupni rezultat) 35, kar nakazuje, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Normalnost porazdelitve spremenljivke razumljivost govora smo testirali tudi s Shapiro-

Wilksovim testom (tabela 17), s katerim smo ugotovili, da podatki niso normalno 

porazdeljeni tako pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo, kot pri otrocih brez govorne-

jezikov motnje ter na celotnem vzorcu. Zaradi tega bomo pri preverjanju hipotez 

uporabljali neparametrične metode, ki normalnosti porazdelitve ne predvidevajo. 

 

 

Slika 10: Histogram spremenljivke »razumljivost govora« 
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Tabela 17: Testiranje normalnosti porazdelitve spremenljivke »razumljivost govora« 

(kompozitna spremenljivka) 

  

Vzorec 

Shapiro-Wilk 

Statistika 
Stop. 

prostosti 
Stat. zn. 

Razumljivost 

govora 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 0,891 183 0,000 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 0,495 74 0,000 

Celotni vzorec 0,816 257 0,000 

 

V naši raziskavi smo zanesljivost »Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju; 

slovenščina« preverjali s pomočjo Cronbachovega koeficienta zanesljivosti (alfa 

koeficienta). Visoka vrednost (0,962) nam pravi, da je merski instrument zanesljiv. 

Zanesljivost merskega instrumenta je podobna kot v raziskavi Kogovšek in Ozbič (0,926) 

ter diplomskem delu  Dolinarjeve (0,949). 

 

Tabela 18: Izračun Cronbachovega koeficienta zanesljivosti za »Lestvico 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju« 

Cronbachov 

koeficient 

Cronbachov koeficient na 

standardiziranih 

postavkah 

Število 

postavk 

,958 ,962 7 
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5.3. Prikaz podatkov razumljivosti govora glede na več neodvisnih 

spremenljivk 

 

5.3.1. Razumljivost govora glede na spol 

 

Slika 11 nam kaže, da je povprečna vrednost razumljivosti govora deklic v celotnem 

vzorcu 32,2, deklice brez govorno-jezikovne motnje dosegajo 34,3, deklice z govorno-

jezikovno motnjo pa 30,6. Povprečna vrednost razumljivosti govora dečkov v celotnem 

vzorcu je 30. Pri dečkih z govorno-jezikovno motnjo je povprečna vrednost razumljivosti 

govora 29,4 in pri dečkih brez govorno-jezikovne motnje pa 33,2. Glede na povprečje 

rezultatov razumljivosti govora so otroci z govorno-jezikovno motnjo znatno slabše 

govorno razumljivi (29,9) od otrok brez govorno-jezikovne motnje (34). Povprečje 

razumljivosti govora celotnega vzorca je 31,1.  

 

Slika 11: Razumljivost govora glede na spol 
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5.3.2. Razumljivost govora celotnega vzorca glede na spol in starost 

 

Tabela 19: Primerjava povprečja celotnih točk na ICS-lestvici, glede na spol in 

različno starostno skupino otrok 

 

 

Tabela 19 prikazuje stopnjo razumljivosti govora otrok, pri kateri smo vzeli povprečje vseh 

zbranih točk na ICS lestvici glede na spol in starost celotnega vzorca. Podatki nam kažejo, 

da se stopnja razumljivosti govora viša z višanjem kronološke starosti, tako pri deklicah 

kot pri dečkih in hkrati nam nazorno pokaže, da so v vseh starostnih skupinah deklice bolje 

govorno razumljive od dečkov. Za lažjo predstavo smo podatke prikazali še v grafu (slika 

12). 

 

 

Slika 12: Primerjava povprečja celotnih točk na ICS-lestvici, glede na spol in različno 

starostno skupino otrok 
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5.3.3. Razumljivost govora glede na starostno skupino in prisotnost težav v govoru, 

jeziku ali komunikaciji 

 

Za lažjo statistično obdelavo smo starost otrok razdelili v 4 starostne skupine in sicer: 

 skupina 1: otroci stari od 3;06 do 3;11 let (42-47 mesecev), 

 skupina 2: otroci stari od 4;00 do 4;11 let (48-59 mesecev), 

 skupina 3: otroci stari od 5;00 do 5;11 let (60-71 mesecev) in  

 skupina 4: otroci stari od 6;00 do 6;11 let (72-83 mesecev). 

V spodnji tabeli je pregled osnovne statistične obdela (povprečna vrednost = M, število 

vzorca = N, Standardni odklon, minimum = Min in maksimum = Max) razumljivosti 

govora glede na starost za celoten vzorec, za otroke z govorno-jezikovno motnjo in za 

otroke brez govorne-jezikovne motnje. 

Tabela 20: Razumljivost govora glede na starostno skupino in prisotnost težav v 

govoru, jeziku ali komunikaciji 

Celoten vzorec 

Starostne skupine M N SD Min Max 

3;06-3;11 27,6 9 5,0525 23 35 

4;00-4;11 28,4 66 5,56052 15 35 

5;00-5;11 31,8 120 4,07286 19 35 

6;00-6,11 32,9 62 3,13326 20 35 

Skupaj 31,1 257 4,70272 15 35 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

Starostne skupine M N SD Min Max 

3;06-3;11 23,6 5 0,89443 23 25 

4;00-4;11 26,8 49 5,36325 15 35 

5;00-5;11 31,0 89 4,29983 19 35 

6;00-6,11 31,9 40 3,43847 20 35 

Skupaj 29,9 183 4,91248 15 35 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 

Starostne skupine M N SD Min Max 
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3;06-3;11 32,5 4 2,88675 30 35 

4;00-4;11 32,9 17 3,2381 26 35 

5;00-5;11 34,2 31 1,90979 28 35 

6;00-6,11 34,9 22 0,2132 34 35 

Skupaj 34,0 74 2,20485 26 35 

 

Iz podatkov je razvidno, da se razumljivost govora veča s višanjem kronološke starosti v 

vseh treh vzorcih. V celotnem vzorcu je povprečna razumljivost govora prve starostne 

skupine 27,6 (SD je 5,05), druge starostne skupine 28,4 (SD je 5,56), tretje 31,8 (SD je 

4,07) in četrte starostne skupine 32,9 (SD je 3,13). V vzorcu otrok z govorno-jezikovno 

motnjo je povprečna govorna razumljivost prve starostne skupine 23,6 (SD je 0,89), kar je 

tudi najnižja povprečna vrednost v celotnem vzorcu, druge starostne skupine 26,8 (SD je 

5,36), tretje  starostne skupine 31,0 (SD je 4,30) in četrte starostne skupine 31,9 (SD je 

3,44). V vzorcu otrok brez govorno-jezikovne motnje je povprečna govorna razumljivost 

prve starostne skupine 32,5 (SD je 2,87), druge starostne skupine 32,9 (SD je 3,24), tretje 

starostne skupine 34,2 (SD je 1,91) in četrte starostne skupine 34,9 (SD je 0,21), kar je tudi 

najvišja povprečna vrednost razumljivosti govora v celotnem vzorcu. Preseneča nas 

ugotovitev, da so otroci brez govorne- jezikovne motnje v najmlajši starostni skupini bolje 

razumljivi (32,5) od otrok z govorno-jezikovno motnjo v najstarejši starostni skupini 

(31,9). 

Zanimivi so tudi podatki maksimalne in minimalne vrednosti posameznih starostnih 

skupin. V celotne vzorcu je minimalna vrednost 15 (v drugi starostni skupini) in 

maksimalna vrednost 35 (v vseh starostnih skupinah). V skupini otrok z govorno-jezikovno 

motnjo je najmanjša vrednost 15 (v drugi starostni skupini) in najvišja vrednost 35, razen v 

prvi starostni skupini, kjer je maksimalna vrednost le 25.  

 

5.3.3. Razumljivost govora glede na obiskovanje logopeda 

 

Od celotnega vzorca je 167 ali 65% otrok, ki so deležni logopedske obravnave in 90 ali 

35% takih, ki logopedske obravnave niso deležni (tabela 2). Ugotovili smo, da je 71,2% 
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otrok z govorno-jezikovno motnjo in le 65% otrok, ki so deležni logopedske obravnave 

(glej sliko 2 in 3). 

Iz spodnje slike je razvidno, da so v obeh primerjalnih skupinah bolje razumljivi otroci, ki 

ne obiskujejo logopeda oz. niso deležni logopedske obravnave. Otroci z govorno-jezikovno 

motnjo, ki obiskujejo logopeda, dosegajo povprečno vrednost razumljivosti govora 29,7, 

otroci z govorno-jezikovno motnjo, ki ne obiskujejo logopeda, pa dosegajo večjo 

povprečno vrednost razumljivosti govora 31,5. Otroci brez govorno-jezikovne motnje, ki 

obiskujejo logopeda, dosegajo povprečno vrednost razumljivosti govora 28,5, otroci brez 

govorno-jezikovne motnje, ki ne obiskujejo logopeda, pa dosegajo povprečno vrednost 

razumljivosti govora 34,2.  

V skupini otrok z govorno-jezikovno motnjo, ki ne obiskujejo logopeda (M je 31,5) je 

stopnja razumljivosti govora višja od stopnje razumljivosti govora otrok z govorno-

jezikovno motnjo, ki logopeda obiskujejo (M je 29,7), iz česar lahko sklepamo, da 

obiskujejo logopeda tisti otroci, katerih je govorno-jezikovna motnja kompleksnejša, in da 

obiskujejo logopeda otroci, katerih starši so bolje ozaveščeni glede težav svojih otrok. 

Sklepamo lahko tudi, da ravno slabša razumljivost govora prispeva k temu, da se starši 

odločijo za obisk logopeda. Nekoliko nenavadna je razumljivost govora otrok brez 

govorno-jezikovne motnje, ki obiskujejo logopeda (28,5), saj prikazuje najnižjo povprečno 

vrednost razumljivosti govora.  

 

Slika 13: Razumljivost govora glede na obiskovanje logopeda 
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5.3.4. Razumljivost govora otrok z govorno motnjo in otrok z jezikovno motnjo 

 

Skupino otrok z govorno-jezikovno motnjo smo razdelili na posamezne govorno-jezikovne 

motnje in le-te še dodatno porazdelili v govorne motnje in v jezikovne motnje.  

Tako smo v govorno motnjo vključili: hripavost, težave pri izreki posameznih glasov (npr. 

/r/ ali /s/ ali /š/ itd.), težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/ in /g/, itd.) in 

jecljanje oz. zatikanje.  

V jezikovno motnjo pa smo vključili: težave na področju govorjenja (npr. krajšanje besed, 

zamenjava zlogov, izpuščanje zlogov) in jezikovne težave (v jeziku, ki ga govoru družina) 

(npr. težave z razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, veliko slovničnih napak). 

Kombinacijo težav oz. več težav hkrati (npr. hripavost in težave pri izreki posameznih 

glasov ali več glasov hkrati, jecljanje in hripavost, itd.), nismo razvrstili v jezikovne oz. 

govorne motnje, temveč v govorne-jezikovne motnje, saj sklepamo, da so to težje motnje 

kjer je oškodovan tako govor kot jezik. Smo pa podatke kombiniranih motenj primerjali s 

podatki jezikovnih motenj in govornih motenj. 

Tabela 21: Numerus (N), povprečna vrednost (M) in standardni odklon (SD) 

razumljivosti govora glede na govorno in jezikovno motnjo 

  N M SD 

Govorne motnje 145 31,1 4,06326 

Jezikovne motnje 12 26,1 4,98102 

Kombinacija težav 24 24,3 5,06032 

Skupaj 181 29,9 4,93222 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je povprečna vrednost razumljivosti govora otrok z govorno 

motnjo (31,1) znatno višja od povprečne vrednosti razumljivosti govora otrok z jezikovno 

motnjo (26,1). Povprečna vrednost razumljivosti govora otrok s kombinacijo motenj oz. z 

govorno-jezikovno motnjo je najnižja (24,3). 
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5.4. Preverjanje hipotez 

 

5.4.1. Hipoteza 1 

 

Prva hipoteza se glasi: Otroci z govorno-jezikovno motnjo so slabše govorno razumljivi v 

primerjavi z vrstniki brez govorno-jezikovne motnje. 

Zaradi podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (tabela 17), smo za ugotavljanje, ali je 

razumljivost govora otrok z govorno-jezikovno motnjo pomembno nižja od razumljivosti 

govora otrok brez govorno-jezikovne motnje, uporabili neparametrični test Mann-Whitney 

U. 

 

Tabela 22: Prikaz povprečnih rangov na spremenljivki 'Razumljivost govora' za obe 

primerjalni skupini 

Primerjalna skupina N M rangov Ʃ rangov 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 183 108,23 19806,5 

Otroci brez govorne-jezikovne motnje 74 180,36 13346,5 

Skupaj 257     

 

Povprečni rang pripadnikov skupine otrok z govorno-jezikovno motnjo na spremenljivki 

'Razumljivost govora' (108,23) je nižji od povprečnega ranga skupine otrok brez govorne-

jezikovne motnje (180,36). 

 

Tabela 23: Razlika v razumljivosti govora med kontrolno in eksperimentalno skupino 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Stat. pomembnost (2p) 

2970,5 19806,5 -7,326 0,000 

 

Mann-Whitneyev U test je potrdil statistično pomembnost razlik v razumljivosti govora 

med skupinama na stopnji tveganja 0,000, kar se tudi ujema s podobnimi ugotovitvami 
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različnih raziskav na področju razumljivosti govora otrok (Flipsen, 2006, Hustad et.al., 

2012, McLeod et.al., 2012, Kogovšek in Ozbič, 2009, Dolinar, 2014). Glede na pridobljene 

rezultate potrjujemo prvo hipotezo. 

 

5.4.2. Hipoteza 2 

 

Druga hipoteza se glasi: Stopnja razumljivosti govora obeh primerjalnih skupin se niža z 

nižanjem stopnje poznavanja otroka. 

Rezultati, ki so jih dosegli pripadniki testiranih skupin, so natančneje prikazani v tabeli 16 

in sliki 7. Razvidno je, da se povprečni skupni rezultat pripadnikov obeh primerjalnih 

skupin (razumljivost govora) veča z večanjem stopnje poznavanja otroka.  

Da bi ugotovili, ali stopnja poznavanja otroka vpliva na razumljivost govora, smo 

komunikacijske partnerje razdelili v štiri skupine glede na stopnjo poznavanje otroka. V 

skupino 'Najbolje poznajo' smo vključili starše in ožje družinske člane. V drugo skupino 

'Dobro poznajo' smo umestili vzgojitelje oz. učitelje in prijatelje otroka. Druge znance in 

člani razširjene družine smo umestili v tretjo skupni 'Slabše poznajo'. V zadnjo skupino 'Ne 

poznajo' smo umestili neznance. 

Tabela 24: Prikaz povprečnih rangov po skupinah komunikacijskih partnerjev za 

obe primerjalni skupini 

Primerjalna skupina Starostna skupina 
M 

rangov 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

Najbolje poznajo 3,2 

Dobro poznajo 2,75 

Slabo poznajo 2,18 

Ne poznajo 1,87 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 

Najbolje poznajo 2,65 

Dobro poznajo 2,53 

Slabo poznajo 2,47 

Ne poznajo 2,34 
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V tabeli 24 so prikazani rezultati za skupine otrok z govorno-jezikovno motnjo in otrok 

brez govorno-jezikovne motnje.  

V skupini otrok z govorno-jezikovno motnjo je razvidno, da se vrednost povprečnega 

ranga različnih komunikacijskih partnerjev (M rangov) povečuje s stopnjo poznavanja 

otroka. Najvišji povprečni rang so dosegli komunikacijski partnerji, ki smo jih umestili v 

skupino 'Najbolje poznajo' otroka (3,20), sledijo komunikacijski partnerji umeščeni v 

skupino 'Dobro poznajo' otroka (2,75) ter 'Slabše poznajo' (2,18). Najnižji povprečni rang 

(1,87) so dosegli neznanci, ki so bili uvrščeni v skupino 'Ne poznajo' otroka. 

V skupini otrok brez govorno-jezikovne motnje je iz tabele razvidno, da so najvišji 

povprečni rang dosegli komunikacijski partnerji, ki smo jih umestili v skupino 'Najbolje 

poznajo' otroka (2,65), sledijo komunikacijski partnerji umeščeni v skupino 'Dobro 

poznajo' otroka (2,53) ter 'Slabše poznajo' (2,47). Najnižji povprečni rang (2,34) so dosegli 

neznanci, ki so bili uvrščeni v skupino 'Ne poznajo' otroka. 

Zaradi podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (tabela 17), smo za ugotavljanje, ali je 

razlika govorne razumljivosti otrok pomembna glede na različne komunikacijske partnerje, 

uporabili neparametrični test za odvisne spremenljivke Friedman test. 

 

Tabela 25: Friedmanov test za obe primerjalni skupini 

Primerjalna skupina 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

N 183 

Hi-kvadrat 224,678 

Stop. prostosti 3 

Stat. pomembnost 0,000 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 

N 74 

Hi-kvadrat 16,299 

Stop. prostosti 3 

Stat. pomembnost 0,001 

 

Friedmanov test (tabela 25) je pokazal, da v skupini otrok z govorno-jezikovno motnjo  

obstaja statistično pomembna razlika (stopnja tveganja 0,000) v razumevanju govora 
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otroka med različnimi komunikacijskimi partnerji. Opisani rezultati potrjujejo, da se 

stopnja razumljivosti govora otrok eksperimentalne skupine niža z nižanjem stopnje 

poznavanja otroka. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi avtorji v tujini in pri nas 

(McLeod, 2012, Kogovšek in Ozbič, 2013, Kumin, 2006, Flipsen, 1995 in Dolinar 2014). 

Za obe primerjalni skupini je bilo potrjeno, da se rezultati statistično pomembno znižujejo 

z zniževanjem stopnje poznavanja otroka, zato potrjujemo drugo hipotezo. 

 

5.4.3. Hipoteza 3  

 

Tretja hipoteza se glasi: Razumljivost govora otrok se statistično pomembno viša z 

višanjem kronološke starosti obeh primerjalnih skupin. 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo od 3,06 do 3,11 let (starostna skupina 1) so dosegli 

povprečje razumljivosti govora 23,6, otroci brez govorno-jezikovne motnje so v isti 

starostni skupini dosegli povprečno vrednost razumljivosti govora 32,5. V starostni skupini 

od 4,00 do 4,11 let (starostna skupina 2) so otroci z govorno-jezikovno motnjo dosegli 

povprečno vrednost razumljivosti govora 26,8, otroci brez govorne-jezikovne motnje pa 

32,9. V tretji starostni skupini (5,00-5,11 let) so otroci z govorno-jezikovno motnjo dosegli 

povprečno vrednost razumljivosti govora 31, otroci brez govorno-jezikovne motnje pa 

34,2. V četrti starostni skupini (6,00-6,11 let), kjer so najstarejši otroci vidimo tudi 

največje povprečne vrednosti govorne razumljivosti, tako pri otrocih z govorno-jezikovno 

motnjo 31,9 kot pri otrocih brez govorno-jezikovne motnje 34,9. 

Tudi na celotnem vzorcu so podatki podobni, saj se tudi tukaj povprečna vrednost  

razumljivosti govora viša z višanjem starosti. Najnižja povprečna vrednost razumljivosti 

govora je v prvi starostni skupini 27,5 in najvišja v četrti starostni skupini 32,9.  
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Slika 14: Razumljivost govora otrok z govorno-jezikovno motnjo glede na starostno 

skupino 

 

Zaradi podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (tabela 17) smo za ugotavljanje, ali se 

govorna razumljivost otrok pomembno viša z višanjem kronološke starosti, uporabili 

neparametrični test Kruskal-Wallies. 
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Tabela 26: Razumljivost govora otrok obeh primerjalnih skupin glede na starostno 

skupino 

Primerjalna skupina Starostna skupina N M rangov 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

1 5 23,5 

2 49 60,39 

3 89 103,86 

4 40 112,9 

Skupaj 183   

Otroci brez govorno-jezikovne 

motnje 

1 4 27,25 

2 17 31,41 

3 31 37,48 

4 22 44,09 

Skupaj 74   

 

 

Tabela 27: Kruskal-Wallies test razumljivosti govora glede na starostno skupino za 

primerjalni skupini 

Primerjalni skupini 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

Hi-kvadrat 37,372 

Stop. prostosti 3 

Stat. 

pomembnost 
0,000 

Otroci brez govorne-jezikovne motnje 

Hi-kvadrat 8,37 

Stop. prostosti 3 

Stat. 

pomembnost 
0,039 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da je razlika v razumljivosti govora med otroci iz različnih 

starostnih skupin statistično pomembna v obeh primerjalnih skupinah. V skupini otrok z 

govorno-jezikovno motnjo so razlike statistično pomembne na stopnji tveganja 0,000, v 

skupini otrok brez govorno-jezikovne motnje pa na stopnji tveganja 0,039, kar se ujema z 
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obstoječimi raziskavami (Coplan in Gleason, 1988, Lynch et.al, 1980, Weis, 1982, Bowen 

2011, Hustad et.al., 2012, Kogovšek in Ozbič, 2013, Dolinar, 2014). 

Rezultat govori v prid tretji hipotezi, ki jo sprejemamo. 

 

5.4.4. Hipoteza 4 

 

Četrta hipoteza se glasi: Pri otrocih z govorno motnjo je govor statistično pomembno bolje 

razumljiv od govora otrok z jezikovno motnjo. 

Iz slike 15 je razvidno, da je razumljivost govora otrok z govorno motnjo veliko boljša od 

razumljivosti govora otrok z jezikovno motnjo. 

 

 

Slika 15: Primerjava razumljivosti govora med otroci z govorno motnjo in otroci z 

jezikovno motnjo 

 

Zaradi podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (tabela 17), smo za ugotavljanje, ali se 

govorna razumljivost otrok z govorno motnjo statistično pomembno razlikuje od 

razumljivosti govora otrok z jezikovno motnjo, uporabili neparametrični test Mann-

Whitney U. 
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Tabela 28: Povprečje rangov razumljivosti govora glede na govorno in jezikovno 

motnjo 

Področje težav N M rangov Ʃ rangov 

Govorne motnje 145 82,45 11955,00 

Jezikovne motnje 12 37,33 448,00 

Skupaj  157 
 

  

 

Povprečni rang pripadnikov skupine otrok z govorno motnjo na spremenljivki razumljivost 

govora (82,45) je višji od povprečnega ranga skupine otrok z jezikovno motnjo (37,33). 

 

Tabela 29: Mann-Whitney test govorne in jezikovne motnje 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Stat. pomembnost (2-p) 

370,000 448,000 -3,361 0,001 

 

Mann-Whitneyev U test je potrdil statistično pomembnost razlik v razumljivosti govora 

med skupinama na stopnji tveganja 0,001. Glede na pridobljene rezultate potrjujemo četrto 

hipotezo. 

 

5.4.5. Hipoteza 5 

 

Peta hipoteza se glasi: Razumljivost govora deklic je statistično pomembno višja od 

razumljivosti govora dečkov v obeh primerjalnih skupinah. 

V sliki 16 so prikazani povprečni rezultati razumljivosti govora po spolu za obe primerjalni 

skupini. Razvidno je, da je povprečni rezultat razumljivosti govora deklic v obeh 

primerjalnih skupinah višji od povprečnega rezultata dečkov. 
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Slika 16: Razumljivost govora glede na deklice in dečke 

Zaradi podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (tabela 17), smo za ugotavljanje, ali se 

govorna razumljivost deklic statistično pomembno razlikuje od razumljivosti govora 

dečkov v obeh primerjalnih skupinah, uporabili neparametrični test Mann-Whitney U. 

 

Tabela 30: Povprečni rangi razumljivosti govora deklic in dečkov v obeh 

primerjalnih skupinah 

Primerjalni skupini Spol N 
M 

rangov 
Ʃ rangov 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

Deklice 71 99,44 7060 

Dečki 112 87,29 9776 

Skupaj 183     

Otroci brez govorne-jezikovne motnje 

Deklice 55 40,17 2209,5 

Dečki 19 29,76 565,5 

Skupaj 74     

 

Povprečni rang deklic skupine otrok z govorno-jezikovno motnjo na spremenljivki 

'Razumljivost govora' (99,44) je višji od povprečnega ranga dečkov (87,29) enake skupine 

otrok. 

30,6 

34,3 

29,4 

33,2 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Otroci z govorno-jezikovno motnjo Otroci brez govrno-jezikovne motnje

deklice

dečki



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-67- 
 

Povprečni rang deklic (40,17) skupine otrok brez govorno-jezikovne motnje je na 

spremenljivki 'Razumljivost govora' višji od povprečnega ranga dečkov (29,76) enake 

skupine otrok. 

Tabela 31: Mann-Whitney test razumljivosti govora glede na spol 

Primerjalna skupina     

Otroci z govorno-jezikovno motnjo 

Mann-Whitney U 3448 

Wilcoxon W 9776 

Z -1,53 

Stat. pomembnost (2p) 0,126 

Otroci brez govorno-jezikovne motnje 

Mann-Whitney U 375,5 

Wilcoxon W 565,5 

Z -2,527 

Stat. pomembnost (2p) 0,012 

 

Razlika med razumljivostjo govora deklic in dečkov se v skupini otrok z govorno-

jezikovno motnjo ni izkazala za statistično pomembno, saj je tveganje za potrditev 

predpostavke o obstoju razlik v razumljivosti govora med spoloma preveliko (0,126).  

V skupini otrok brez govorno-jezikovne motnje pa je razlika med rezultati razumljivosti 

govora deklic in dečkov statistični pomembno različna (0,012). 

Na osnovi podatkov peto hipotezo delno potrjujemo, kar se ujema z obstoječo raziskavo 

Dolinarjeve (2014). V obeh primerjalnih skupinah so namreč povprečni rezultati 

razumljivosti govora deklic višji od povprečnih rezultati razumljivosti govora dečkov, 

vendar je razlika statistično pomembna samo v skupini otrok brez govorno-jezikovne 

motnje. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi smo ugotavljali stopnjo govorne razumljivosti v vsakdanjem življenju pri 

otrocih z govorno-jezikovno motnjo. Za ta namen smo uporabili lestvico razumljivosti 

govora ICS. V vzorec so bili zajeti otroci z govorno-jezikovno motnjo in otroci brez 

govorno-jezikovne motnje v starostnem obdobju od 3 do 6 let, ko je razvoj govora najbolj 

pomemben. Celoten vzorec smo razdelili v dve osnovni podskupini glede na prisotnost 

govorne-jezikovne motnje ter na neodvisne spremenljivke spol, starost, obisk logopeda, 

zaskrbljenost staršev glede govora, jezika ali komunikacije otroka, prisotnost težav na 

področju govora, jezika ali komunikacije, težave, ki jih ima otrok oz. govorno-jezikovne 

motnje; glede na odvisne spremenljivke razumljivosti govora glede na različne 

komunikacijske partnerje, razumljivost govora otrok z govorno-jezikovno motnjo in 

razumljivost govora otrok brez govorno-jezikovne motnje, razumljivost govora za vsako 

govorno-jezikovno motnjo, in glede na povezavo med odvisnimi in neodvisnimi 

spremenljivkami razumljivost govora glede na spol, razumljivost govora glede na starostno 

skupino in prisotnost govorno-jezikovne motnje, razumljivost govora glede na obiskovanje 

logopeda, razumljivost govora glede na govorno motnjo in glede na jezikovno motnjo. 

Glede na obstoječo literaturo in objavljenimi raziskavami smo v diplomskem delu 

pričakovali, da bodo otroci  govorno-jezikovno motnjo slabše govorno razumljivi v 

primerjavi z otroki brez govorno-jezikovne motnje. Ravno tako smo pričakovali, da se 

razumljivost govora niža z nižanjem stopnje poznavanja otroka ter da se razumljivost 

govora viša z višanjem kronološke starosti otrok. Prav tako smo pričakovali, da bo 

razumljivost govora deklic v obeh primerjalnih skupinah boljša od razumljivosti dečkov v 

obeh primerjalnih skupinah, vendar se je izkazalo, da je razumljivost govora deklic boljša 

od dečkov samo v skupini otrok z govorno-jezikovno motnjo. V skupini otrok brez 

govorno-jezikovne motnje obstajajo razlike v razumevanju govora med deklicami in dečki, 

vendar razlika ni statistično pomembna. V kolikor bi želeli točnejše rezultate, bi bilo 

potrebno izpeljati raziskavo še na večjem številu vzorca. O tem, ali se razumljivost govora 

statistično pomembno razlikuje med otrocih z govorno motnjo in otroci z jezikovno 

motnjo, pa še ni predhodne literature. Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna 

razlika med razumevanjem govora otrok z govorno motnjo in otrok z jezikovno motnjo. 

Veliko boljšo govorno razumljivost imajo otroci z govorno motnjo glede na otroke z 
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jezikovno motnjo, če pa bi to želeli posplošiti, bi morali raziskavo izpeljati na večjem 

številu vzorca. Osnovni namen empiričnega dela je bil preverjanje petih hipotez, ki smo si 

jih zastavili na začetku raziskave. Vse hipoteze so bili potrjene, razen zadnje (pete), ki pa 

je bila le delno sprejeta. 

V prihodnje bi bilo potrebno izvesti raziskavo o razumljivosti govora na večjem številu 

otrok, da bi dobili še več podatkov in pridobili norme za Lestvico razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju za slovensko populacijo. Predvsem za preverjanje razlik v 

razumljivosti govora med otroki glede na spol in starost, glede na govorno motnjo in 

jezikovno motnjo in glede na govorno razumljivost posameznih govorno-jezikovnih 

motenj. Zaradi časovne in finančne omejitve ni bilo mogoče pridobiti večjega vzorca otrok 

glede na različne starostne skupine ter glede na govorno motnjo in jezikovno motnjo. Večji 

vzorec otrok bi koristil tudi logopedski stroki v procesu diagnosticiranja in rehabilitacije 

trok. V bodoče bi lahko ICS lestvico uporabili kot vstopni kriterij za obisk logopeda. 

  



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-70- 
 

7. LITERATURA IN VIRI 

 

1. American-Speech-Language-Hearing Association [ASHA]. (2007). ZDA: ASHA. 

Pridobljeno 13.3.2014 s svetovnega spleta: http://www.asha.org/uploadedFiles/SLP-

Medical-Review-Guidelines.pdf#search=%22definition%22 

2. Bowen, C. (2013). Speech-language Pathologist. ZDA: Speech.language-therapy dot 

com. Pridobljeno 20.2.2014 s svetovnega spleta: http://www.speech-language-

therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:admin&catid=11:a

dmin&Itemid=117 

3. Center za sluh in govor Maribor [CSGM]. (2014). Maribor: Center za sluh in govor 

Maribor. Pridobljeno 19.2.2014 s svetovnega spleta: http://www.z-

csg.mb.edus.si/index.php/ambulante/ambulante-govorna-in-jezikovna-motnja 

4. Cooper. E.B. (1993). Red herrings, dead horses, straw men, and blind alleys: Escaping 

the stittering conundrum. Journal of fluency Disorders,18. 375-387 

5. Coplan, J., & Gleason, J. R. (1988). Unclear speech: Recognition and significance of 

unintelligible speech in preschool children. Pediatrics, 82 (3), 447-452. 

6. Dolinar, M. (2014). Razumljivost govora predšolskih otrok. Diplomsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

7. Flipsen, P.,Jr.(1995). Speaker-listener  familiarity:  Parents  as  judges  of  delayed  

speech  intelligibility.  Journl  of Communication Disorders, 28 (1), 3-19. 

8. Flipsen, P., Jr. (2006). Measuring the intelligibility of conversational speech in 

children. Clinical Linguistics & Phonetics, 20 (4), 202-312. 

9. Golubović, S. (2006). Razvojni jezički poremćaji. Beograd: Društvo Defektologa 

Srbije. 

10. Grilc, N. (2013). Govorno-jezikovne motnje: priročnik z vajami. Ljubljana: Zavod RS 

za šolstvo. 

11. Gordon-Brannan, M., in Hodson, B. (2000). Intelligibility/Severity Measurements of 

Prekindergarten Children's Speech. American Journal of Speech-Language Pathology, 

9, 141-150 

12. Hočevar-Boltežar, I. (2008). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz 

patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.asha.org/uploadedFiles/SLP-Medical-Review-Guidelines.pdf#search=%22definition%22
http://www.asha.org/uploadedFiles/SLP-Medical-Review-Guidelines.pdf#search=%22definition%22
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:admin&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:admin&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:admin&catid=11:admin&Itemid=117
http://www.z-csg.mb.edus.si/index.php/ambulante/ambulante-govorna-in-jezikovna-motnja
http://www.z-csg.mb.edus.si/index.php/ambulante/ambulante-govorna-in-jezikovna-motnja


»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-71- 
 

13. Hustad, C. K. (2008). The relationship between listener comprehension and 

intelligibility scores for speakers with dysarthria. Journal of Speech, Language, and 

Hearing Research, 51, 562-573. 

14. Hustad, C. K.. (2012). Speech Intelligibility in Children With Speech Disorders. 

Perspectives on Language Learning and Education, 19, str. 7-11. 

15. Hustad, C. K., Schueler, B., Schultz, L. in DuHadway, C.. (2012). Intelligibility of 4-

Year-Old Children With and Without Cerebral Palsy. Jurnal of Speech, Languege, and 

Hearing Research, 55, str. 1177-1189. 

16. Jelenc, D. (1998). Osnovna vedenja o komunikaciji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

17. Kogovšek, D. in Ozbič, M. (2009). Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti 

govora ter govorna razumljivsot slovenskih gluhih in naglušnih oseb. Prispevek je bil 

predstavljen na mednarodni konferenci InfoKomTeh 2009. Pridobljeno 25.5.2014 s 

svetovnega spleta 

http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednar

odne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf 

18. Kogovšek,  D. in Ozbič, M. (2013). Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem 

življenju: Slovenščina - Intelligibility in Context Scale (ICS). Komunikacija, bilten 

Društva Logopedov Slovenije, 2 (3), 28-34. 

19. Namasivayama, A. K., et al.. (2013). Relationship between speech motor control and 

speech intelligibility in children with sppeech sound disorders. Journal of 

Communication Disorders, 5626. 

20. Lagerberg, T. B., Asberg, J., Hartelius, L. in Persson, C.. (2013). Assessment of 

intelligibility using children's spontaneous speech: Metodological aspect. International 

jurnal of language & communication disorders. 00 (0), str. 1-12. 

21. McLeod, S. (2012). Administration of the Intelligibility in Context Scale: Version 1.0. 

Bathurst, NSW, Australia: Charles Sturt University. Pridobjeno 20.2.2014 s svetovnega 

spleta: http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/408356/ICS-instructions-

VERSION-1-November-2012.pdf.  

22. McLeod S., Harrison L. J. in McCormack J. (2012). Intelligibility in Context Scale. 

Bathurst, NSW, Australia: Charles Sturt University;  Pridobljeno 20.2.2014 s 

svetovnega spleta: http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics. 

23. Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene [MKB-10-AM]. (2008). Avstralska modifikacija. Verzija 6. Ljubljana: Inštitut 

za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf
http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf
http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/408356/ICS-instructions-VERSION-1-November-2012.pdf
http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/408356/ICS-instructions-VERSION-1-November-2012.pdf


»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-72- 
 

24. Muznik, M. (2012). Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija 

govora). Diplomsko delo, Ljubljana: pedagoška fakulteta. 

25. National Dissemination Center for Children with Disabilities [NICHNCY]. (2013). 

Speech and language impairments. ZDA: NICHCY. Pridobljeno 18.2.2014 s 

svetovnega spleta: http://nichcy.org/disability/specific/speechlanguage 

26. Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na pravni ravni. Uradni list 

RS, št. 19/1988. 

27. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami. Uradni list RS, št. 54/2003, str. 6359-6363. 

28. Speake, J., Stackhouse, J. in Pascoe, M.. (2012). Wovel targeted intervetion for chidren 

with persesting speech difficulties: Impact on intelligbility. Child Language Teaching 

and Therapy, 28 (3), str.277-295. 

29. Pascoe, M. (2013). What is intelligibility? How do SLP's evaluate and address 

children's intelligibility intervention? The apraxia-Kids Monthly, 6, 5. The Childhood 

Apraxia of Speech Association of North America [CASANA]. (2014). ZDA: 

CASANA. Pridobljeno 20.2.2014 s svetovnega spleta: http://www.apraxia-

kids.org/library/speech-intelligibility 

30. Zavod Republike Slovenije za šolstvo [ZRSS]. (2014). Ljubljana: ZRSS. Pridobljeno 

na dan 19.5.2014 s svetovnega spleta: http://www.zrss.si/?rub=3498 

31. Žnidaršič, M. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

in šport. 

  

http://nichcy.org/disability/specific/speechlanguage
http://www.zrss.si/?rub=3498


»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«   »Ivetac Tina; diplomsko delo« 

-73- 
 

8. PRILOGE 

8.1. Originalna ICS – lestvica 
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8.2. Vprašalnik, uporabljen v raziskavi 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Tina Ivetac in sem študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike, smeri 

surdopedagogike in logopedije na Univerzi v Ljubljani. Za svojo diplomsko nalogo 

(mentorica: dr. Martina Ozbič, doc.) želim preveriti stopnjo razumljivosti govora otrok v 

vsakdanjem življenju pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo in brez govorno-jezikovne 

motnje, v starosti od 3 do 6 let. Prosila bi Vas, da izpolnite spodnji vprašalnik in ga vrnete 

logopedinji. Vse osebne podatke bom uporabila zgolj v namen raziskave anonimno.  

Iskreno se Vam zahvaljujem za Vaše sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

1. Ali vaš otrok obiskuje logopeda? 

DA – NE 

2. Ali ste zaskrbljeni glede govora, jezika ali komunikacije svojega otroka? 

DA – NE – DELNO 

3. Ali ima otrok, katero izmed težav povezanih z govorom, jezikom ali komunikacijo? 

DA – NE – DELNO – NE VEM 

4. Katere težave ima (ustrezno obkrožite)? 

 Hripavost.  

 Težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.). 

 Težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/ in /g/, itd.). 

 Težave na področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjava zlogov, 

izpuščanje zlogov).  

 Jecljanje, zatikanje. 

 Jezikovne težave (v jeziku, ki ga govoru družina) (npr. težave z 

razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, veliko slovničnih 

napak). 

 Nima težav. 
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 Kombinacija težav oz. več težav hkrati (npr. hripavost in težave pri izreki 

posameznih glasov ali več glasov hkrati, jecljanje in hripavost, itd.) 

 

5. Prosila bi, da vpišete starost svojega otroka v letih in mesecih (npr. 4 leta in 7 

mesecev). 

Starost otroka (leto in meseci): ______________ 

6. Spol otroka: 

ŽENSKI – MOŠKI 

7. Jezik(i), ki ga (jih) govori otrok (ustrezno označite)? 

 slovenski 

 italijanski 

 angleški 

 hrvaški 

 dvojezični 

 drugo 

 

8. Vloga osebe, ki izpolnjuje vprašalnik (ustrezno označite): 

 mati 

 oče 

 skrbnik 

 stari starši 

 

9. Ko odgovarjate na vprašanja, Vas naprošamo, da razmišljate o otrokovem govoru v 

preteklem mesecu.  

Govor otroka ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer velja:1 govor otroka ni nikoli 

razumljiv, 2 govor otroka je redko razumljiv, 3 govor otroka razumete včasih, 4 

govor otroka razumete pogosto, 5 govor otroka je vedno razumljiv. 
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  nikoli redko včasih pogosto Vedno 

1. Ali razumete govor svojega otroka? 1 2 3 4 5 

2. Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? (npr. brat, sestra, 

stari starši) 

1 2 3 4 5 

3. Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? (npr. stric, teta, 

bratranec, sestrična) 

1 2 3 4 5 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 

1 2 3 4 5 

5. Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 

1 2 3 4 5 

6. Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 

1 2 3 4 5 

7. Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 

1 2 3 4 5 

 (ne izpolnjujete) Skupni seštevek=   /35     

 (ne izpolnjujete) Povprečje skupnega 

seštevka= 

  /5     

 

10. Če želite biti obveščeni o rezultatih raziskave, prosim, vtipkajte svoj elektronski 

naslov. 

_______________________________________________________________ 

Diplomska naloga bo objavljena na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani na naslovu  http://pefprints.pef.uni-lj.si/ predvidoma v mesecu maju 2014. 

11. Dodatna vprašanja? 

V kolikor Vas zanima več o raziskavi, vpišite vprašanja v spodnje okence. Z 

veseljem Vam bom odgovorila na Vaš elektronski naslov. 

Iskrena hvala za Vaše sodelovanje. Lep pozdrav, Tina Ivetac 


