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POVZETEK
Glas in govor sta posledica usklajevanja med več organskimi sistemi; zgornjih in
spodnjih dihal z grlom, centralnega in perifernega živčevja in artikulatorjev. Glasovna
motnja, tudi funkcionalna disfonija še posebej vpliva na kakovost življenja pri osebah
z glasovno obremenitvijo pri delu, lahko nastopa kot poklicna bolezen.
Učitelji in pedagoški delavci spadajo v skupino glasovno zelo obremenjenih poklicev,
pri katerih pogosto prihaja do preobremenitve glasovnega aparata. To lahko pripelje
do hripavosti ali drugih glasovnih motenj. Prevalenca glasovnih težav pedagoških
delavcev v Sloveniji je bila leta 2004 ocenjena na 66%.
Namen in cilj raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti pogostost glasovnih motenj
pri skupini učiteljev 10 let po že narejeni raziskavi v Sloveniji, kaj so vzroki zanje ter
vpliv neprimernih govornih navad na pojavljanje glasovnih motenj.
Na vzorcu 117 učiteljev iz občin Kamnik in Komenda sem ugotavljala pogostost
pojavljanja glasovnih težav in neprimerne govorne navade, tehnike in razvade. Pri
zbiranju podatkov sem uporabila vprašalnik. Spraševala sem po starosti, spolu,
dolžini delovne dobe, glasovni obremenitvi doma in v službi, o morebitnih težavah z
glasom in iskanjem pomoči strokovnjakov, bolniškem dopustu, zadostni hidraciji med
delom, morebitnih alergijah in težavah z želodcem, pogostem prebolevanju okužb
dihal, morebitnih naglušnih učencih in učencih z vedenjskimi motnjami v njihovem
razredu/skupini. Na podlagi odgovorov vrnjenih vprašalnikov sem učitelje razdelila v
dve skupini; na tiste s pogostejšimi glasovnimi težavami in na tiste brez glasovnih
težav. Ti dve skupini sem med seboj primerjala glede neprimernih govornih navad,
govornih razvad, ki vplivajo na kakovost glasu. Nadalje sem v raziskavo povabila še
izbrano skupino učiteljev, 22 se jih je odločilo sodelovati. Opazovala sem njihov način
komuniciranja in govora v razredu med poučevanjem in kasneje tudi v pogovoru oz.
razgovoru v individualni situaciji. Primerjala sem rezultate učiteljev brez glasovnih
težav in učiteljev z glasovnimi težavami po navedbah iz vprašalnika glede na moje
ocenjevanje govora v pogovoru v individualni situaciji in med poučevanjem učencev v
razredu. Iskala sem različne dejavnike, ki bi lahko vplivali na pogostost glasovnih
težav. Primerjala sem tudi, kako dobro so učitelji ocenili svoj glas glede na mojo
oceno govora in glasu.

Rezultati raziskave so pokazali, da je delež učiteljev z glasovnimi težavami enak kot
pred 10 leti – skoraj 65% učiteljev je takih, ki imajo enkrat letno ali pogosteje
glasovne težave. Glasovne motnje so nastale pri 12,8% kot posledica glasovnega
napora, pri 35,9% kot posledica prebolevanja okužb dihal, pri 42,7% pa zaradi obeh
naštetih dejavnikov. 27,4% učiteljev je v svoji karieri že imelo bolniški dopust zaradi
glasovnih težav, le 32,5% učiteljev pa je poiskalo tudi pomoč strokovnjaka. Velik
delež učiteljev, skoraj 70% pozna ukrepe za izboljšanje govornih navad in
preprečevanje glasovnih motenj. Kljub temu so rezultati vprašalnika pokazali, da
13,7% učiteljev pogosto kriči, 59,0% učiteljev govori preglasno, 42,7% pa navaja
hiter tempo govora. Opazovanje učiteljev v resnični situaciji v razredu ali pogovoru pa
je pokazalo, da je 30-40% učiteljev napačno ocenilo svoje glasovne navade in je tako
morda odstotek nepravilnih govornih navad morda celo višji. Vzpodbuden rezultat je,
da le majhen delež učiteljev kadi (9,4%) ali pogosto uživa gazirane in kofeinizirane
pijače (3,4%).
Za statistično pomembne dejavnike, ki se pojavljajo pogosteje pri učiteljih z
glasovnimi težavami, sta se pokazala pogosto odkašljevanje in pojav napetosti na
vratu med govorom. Zelo blizu statistične pomembnosti se je pokazalo tudi, da na
pojav hripavosti vpliva hiter tempo govora in pitje alkoholnih pijač. Skupina učiteljev z
glasovnimi težavami je imela večje število neugodnih dejavnikov za glas kot pa
skupina brez glasovnih težav.
Vzrok za izboljšanje poznavanja osnov glasovne higiene, je verjetno dejstvo, da je v
rednih osnovnih šolah vse več izobraževanj na temo, kako ohraniti zdrav glas.
Menim, da bi bilo potrebno že v študij za pedagoške poklice vključiti pouk o pravilni
govorni tehniki in preprečevanju ter zdravljenju glasovnih motenj in preventivno
preveriti primernost kandidatov za bodoči pedagoški poklic glede na visoko glasovno
obremenitev. Tako bi se morda lahko preprečil ali vsaj zmanjšal nastanek glasovnih
težav učiteljev.
KLJUČNE BESEDE: glas, glasovne motnje, učitelj, poklic

VOICE DISORDERS IN TEACHERS
ABSTRACT
Voice and speech are the result of coordination of many organic systems; upper and
lower respiratory tract including the throat, central and peripheral nervous system and
articulators. A voice disorder can become an occupational disease, including
functional dysphonia which can affect the quality of life of people who talk a lot at
work.
Teacher and pedagogical workers belong to a group of occupations with severe
vocal loading and they experience overload of speech organs. This can lead to
hoarseness and other voice disorders. The prevalence of voice disorders in
pedagogical workers in Slovenia was in 2004 estimated to 66%.
The purpose of this thesis was to establish the frequency of voice disorders in a
group of teachers 10 years after a similar research already done in Slovenia. The
goal was to find the causes for these voice disorders and how bad speaking habits
affect the occurrence of voice disorders.
I gathered information with the help of a questionnaire from 117 teacher from
municipalities Kamnik and Komenda to establish the frequency of voice disorders,
bad speaking habits and techniques. The questions were about their age, sex, years
of employment, hours of pedagogical work and hours of speaking at work and at
home, problems with their voice and seeking professional help, sick leave,
appropriate hydration at work, allergies and stomach problems, frequency of
respiratory infections, students with hearing problems and students with behavioural
problems in their class or group.
On the basis of returned questionnaire I divided the teachers into two groups; those
with frequent voice disorders and those without voice disorders. In these two groups I
compared the bad speaking habits that affect the quality of voice.
I invited a group of teacher for further research and 22 decided to cooperate. I
observed their way of communication and speaking while teaching and later while
conducting individual interviews. I compared the results from the questionnaires with
my observations. I was trying to find various factors that could influence the

frequency of voice disorders. I also compared how the teachers described their voice
with my observations of their voice and speech.
The results have shown that the percentage of teachers with voice disorders is the
same as 10 years ago - almost 65% of teachers have voice disorders once or more
times a year. The voice disorders in 12,8% were the result of some kind of strain on
the speech organs, in 35,9% as the result of getting over respiratory infection, in
42,7% because of the both factors previously mentioned. 27,4% of teachers have
already taken sick leave because of the voice disorders at least once in their career
but only 32,5% of the teachers have sought out the help of a professional. The
majority of teachers, almost 70%, know what to do to improve their bad speaking
habits and how to prevent voice disorders. Nevertheless the results have shown that
13,7% of the teachers frequently yell, 59% of the teachers speak too loud, 42,7%of
the teachers say that they speak too quickly. Observing the teachers in the
classroom or while talking to them has shown that 30-40% of the teachers has
inappropriately described their speaking habits and therefore the percentage of bad
speaking habits may be even higher. A good indicator is that only a small percentage
of teachers smoke (9,4%) or consumes fizzy drinks or caffeine (3,4%).
Statistically important factors that are more common with teachers with voice
disorders are frequent coughing and tension in the neck while talking. The fact that
hoarseness is influenced by speaking fast and drinking alcoholic drinks was very
close to being statistically important. The group of teachers with voice disorders had
a bigger number of unfavorable factors for the voice than the group of teachers
without voice disorders.
The fact that teachers in primary schools are becoming more and more educated on
the subject of how to keep a healthy voice is the reason for improving the knowledge
of general vocal hygiene. I think that already while studying to become teachers the
faculties should provide students with classes on the correct speech techniques and
how to prevent and treat voice disorders. The faculties should also check if the
students are fit to become teachers because of the huge vocal loading. Maybe this
could prevent or at least reduce the occurrence of voice disorders in teachers.
KEY WORDS: voice, voice disorders, teacher, occupation
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1 UVOD
1.1

DEFINICIJE GLASOVNIH MOTENJ

Glasovnih motenj ni mogoče natančno definirati. Ni jasnih pravil, ki določajo
normalen oziroma nenormalen glas. O nenormalnem glasu ne govorimo le, ko je
oteženo razumevanje. Na splošno lahko rečemo, da o glasovnih motnjah govorimo,
kadar kakovost glasu moti poslušalca. Govor z glasovno motnjo onemogoča
brezhibno komunikacijo. Pozornost je preusmerjena iz tega, kaj se govori, na to kako
se govori. Glasovna motnja je vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s
sluhom.
Glasovne motnje se nanašajo na kvaliteto zvoka, ki ga imenujemo človeški glas.
Nanaša se na samo moteno produkcijo zvoka (drugi izrazi za motnjo je še disfonija).
Glas mora biti jasen, čist, prilagojen njegovemu izvajalcu: njegovi starosti, spolu,
njegovemu ožjemu okolju. Če glas odstopa od svojih značilnosti, govorimo o glasovni
motnji. (Gajšek 2007)
Otrok ima glasovno motnjo, če v njegovem glasu prepoznamo eno ali več naštetih
karakteristik (Willson 1979, v Gajšek 2007)
1. motena je kvaliteta glasu zaradi disfunkcije grla; glas je zamolkel, hrapav,
šumen;
2. hipernazalnost ali hiponazalnost;
3. glas je pretih, da bi se slišal, ali preglasen;
4. glas je previsok ali prenizek glede na starost, spol, telesno zgradbo;
5. neadekvatna fleksibilnost višine in glasnosti.
Te značilnosti lahko apliciramo tudi na odrasle in tako opredelimo glasovno motnjo.
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1.2

HRIPAVOST

Hripavost ali disfonija je glasovna motnja, ki pomeni akustično spremembo lastnosti
glasu, ki jo zaznamo s sluhom. Nastane kot posledica patoloških sprememb na
organih, ki sodelujejo pri fonaciji. Če površina glasilk ni več gladka ali prosti rob
glasilk ni več raven, ni možen popoln stik med glasilkama med nihanjem. Zrak uhaja
med glasilkama, kar slišimo kot šum. Hripavost je lahko tudi posledica nepravilnega
nihanja glasilk. Poleg temeljnega in višjih harmoničnih tonov se v glasu pojavijo šumi,
ki nastanejo zaradi nepravilnosti pri pretoku zraka skozi grlo oziroma nepravilnosti v
nihanju glasilk. (Hočevar Boltežar 2008)

Klinična slika osebe s kakršnokoli obliko disfonije je:


hripavost,



glas je hrapav, stisnjen,



previsok ali prenizek glas,



lomljiv glas,



pri govoru se oseba pretirano utrudi,



glas postaja sčasoma vedno bolj hripav ali šibek,



pogosto imajo te osebe med govorjenjem občutek tujka v predelu grla,



tožijo, da čutijo po krajšem ali daljšem govorjenju napetost ali celo bolečino v
vratu, jeziku in mišicah, ki premikajo spodnjo čeljust.

Hripavost je nepravilnost v zvočni kvaliteti glasu, katera je posledica
neperiodičnega vibriranja glasilk oziroma vibriranja s prekinitvami, kar povzroči
nastanek šuma. To motnjo povzroči nepravilna uporaba glasu, spremembe v
masi, elastičnosti ali premikih glasilk. (Casper 1981)
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Hripavost je lahko akutna, postane pa lahko tudi kronična, če ne začnemo
pravočasno z zdravljenjem in ne upoštevamo navodil logopeda oziroma foniatra.
Hripavost se najpogosteje pojavlja pri ljudeh, ki v svojem poklicu veliko govorijo:
profesorji, učitelji, igralci, pevci, duhovniki, telefonisti, prodajalci ipd. Njihova
glasovna obremenitev je večja kot pri poklicih brez glasovnega napora.
Pojem »disfonija« se uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanja višine,
glasnosti, kakovosti glasu, ritma ali prozodičnih prvin. Izraz »hripavost« pa je
omejen na odstopanja v kakovosti glasu in naj ne vključuje motenj višine,
glasnosti in ritma. (Dejonckere HP, Bradley P., Clemente P. 2001)

1.3

NASTANEK GLASOVNIH MOTENJ

Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih motenj:
-

biološki dejavniki (starost, diete, utrujenost, hormonske motnje, infekcija ali
alergija, zdravila, kajenje, uživanje drog, alkohola)

-

dejavniki okolja (kvaliteta zraka, vlažnost, hrup, temperatura prostora, razdalja
med govorcem in poslušalcem)

-

psihološki dejavniki (agresivnost, sovraštvo, pretiran smeh ali jok, strah,
anksioznost, samopodoba)

-

fiziološki dejavniki (kašelj, pretirana vokalizacija, vokalne omejitve, kričanje,
nepravilna drža telesa...) (Child and Johnson 1991)

1.3.1 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA KAKOVOST GLASU

Glasovne motnje nastanejo, če pri fonaciji nastane ena ali več od naštetih okoliščin:
nepopoln stik med glasilkama pri nihanju, nepravilno nihanje glasilk vključno z
motenim sluzničnim valom, nepravilnosti v odzvočni cevi nad in pod glasilkama.
Vsi neugodni dejavniki za glas povzročajo draženje sluznice grla, povečujejo
napetost mišic, ki sodelujejo pri tvorbi ali oblikovanju glasu ali pa povečujejo
obremenitev glasilk (govorno in negovorno).
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Dejavniki, ki povzročijo draženje sluznice grla, predvsem glasilk, povzročajo vnetje,
spreminjajo vlažnost sluznice, povečujejo glasovno obremenitev govorca. Sem
štejemo neugodne mikroklimatske pogoje na delovnem mestu ali doma (dražeče
snovi npr. hlapi lakov, lepil, kemikalij, plinov, prah, tudi prah šolske krede, neprimerna
temperatura in vlažnost zraka), neprimerni akustični pogoji na delovnem mestu ali
doma (silijo govorca h glasnejšem govorjenju in s tem k večji obremenitvi grla, npr.
ropot, sporazumevanje z naglušnimi osebami), škodljive razvade (kajenje, čezmerno
uživanje alkoholnih pijač, uporaba drog; močno škodujejo sluznici grla in dihal),
alergije,

gastroezofagealni

refluks

(želodčna

vsebina

povzroča

bolezenske

spremembe na sluznici), nekatera zdravila, disfunkcija ščitnice, kašelj (predstavlja
velik dodaten nekontroliran napor za glasilki, tudi t.i. čiščenje grla), pomanjkanje sluzi
na glasilkah (onemogoča, da bi glasilki pri nihanju spolzeli druga ob drugi, zato so
mehanske obremenitve sluznice v takih primerih večje), hormonske motnje in virusne
in bakterijske okužbe dihal. Zaradi teh dejavnikov, sluznica glasilk in sapnika
nabrekne, bolnik kašlja ali se odhrkava. Zaradi spremenjene debeline sluznice se
spremenijo lastnosti glasilke, motena je napetost in nihanje glasilk med fonacijo.
(Hočevar Boltežar 2008)
Bolezni in stanja, ki spreminjajo napetost notranjih in zunanjih grlnih mišic ali
spreminjajo položaj grla v vratu so disfunkcija vratne hrbtenice, prenapeta artikulacija
in nepopolna velofaringalna zapora. Nekatere mišice se naraščajo na spodnjo
čeljust, v jezik, v steno žrela in zaradi njihove prevelike napetosti se spremeni položaj
grla v vratu, posredno s tem pa tudi položaj in napetost grlnih mišic. Dolgotrajna
prevelika napetost mišic grla lahko nastane kot posledica bolnikove reakcije na stres,
konflikt, strah, zaskrbljenost, depresijo. Pri tem ima veliko vlogo okolje, v katerem se
bolnik nahaja in same osebnostne značilnosti bolnikovega načina reagiranja.
(Hočevar Boltežar 2008)

1.3.2 DELITEV GLASOVNIH MOTENJ

Glasovne motnje običajno razdelimo na organske in funkcionalne.

Pri organskih

glasovnih motnjah pri otorinolaringološkem pregledu odkrijemo strukturno okvaro, ki
je vzrok hripavosti. Funkcionalne glasovne motnje pa nastanejo zaradi napačne,
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prekomerne rabe glasu ali celo zlorabe na videz anatomsko in funkcionalno
normalnega vokalnega aparata. (Hočevar Boltežar 2008)

1.3.3 ORGANSKE GLASOVNE MOTNJE

Mathieson (2001) opredeljuje etiologijo organskih glasovnih težav na:
-

strukturne: prirojene (npr. jadrasta opna v sprednji komisuri glasilk, žleb na
glasilkah) in pridobljene (npr. poškodba, zožitev vokalnega trakta,
starostne spremembe grla)

-

nevrogene: pareza ali paraliza povratnega grlnega živca in multiple okvare
(bolezen motoričnega nevrona, multipla skleroza,...)

-

endokrinološke: tireotoksikoza, miksedem, moška spolna retardacija,
virilizem pri ženskah, nezaželeni sopojavi zdravil

-

bolezni grla: benigne in maligne novotvorbe

-

druge bolezni grla: papilomatoza, ciste

-

vnetja: akutni in kronični laringitis, avtoimunske bolezni, revmatoidni artritis
krikoaritenoidnega sklepa, gastroezofagealni refluks, glivične okužbe,
tuberkuloza

Znana je tudi druga delitev organskih glasovnih motenj. Organski vzroki za glasovne
motnje so lahko bolezenske spremembe na grlu:


prirojene nepravilnosti;



poškodbe (zunanje, notranje);



tujki;



vnetja (akutna, kronična);



pareze in paralize laringealnih živcev;
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maligni tumorji (supraglotisni, glotisni, subglotisni karcinom);



zamejene hiperplastične spremembe na laringalni sluznici (vozliči, polipi,
granulomi, zamejena keratoza, kontaktna razjeda, Reikejev edem, cista grla,
papilomi) – za vse zamejene tvorbe laringalne sluznice so značilna podobna
bolezenska znamenja. Najznačilnejše znamenje je hripavost, ki je odvisna od
velikosti in kraja spremembe (Kambič 1984)

1.3.4 FUNKCIONALNE GLASOVNE MOTNJE

O funkcionalni glasovni motnji govorimo, kadar pri pregledu hripavega bolnika ne
najdemo organskega vzroka za hripav glas. Funkcionalna glasovna motnja je lahko
primarna, če so napačni vzorci fonacije prirojeni, podedovani ali pa sekundarna če se
posledično razvije zaradi:
- slabe tehnike fonacije (prirojene ali pridobljene) – »misuse«
- prekomerne obremenitve ob sicer primerni tehniki fonacije – »overuse«
- glasovne zlorabe – »abuse«.
Pri vseh funkcionalnih motnjah najdemo preveliko napetost grlnih mišic, ki so med
sabo slabo usklajene. Pogost problem je tudi motena koordinacija med dihanjem,
položajem in napetostjo glasilk. (Rosen and Murry 2000)

1.3.4.1 POJEM FUNKCIONALNE DISFONIJE
V sodobni literaturi avtorji vedno pogosteje uporabljajo izraz mišično-tenzijska
disfonija (MTD), kadar označujejo funkcionalno glasovno motnjo z nepravilno
aktivnostjo mišic, ki sodelujejo pri fonaciji. Funkcionalna disfonija je vzrok hripavosti
pri skoraj polovici bolnikov z glasovnimi motnjami (Hočevar Boltežar 2008)
Škofič (2004) je opisala kriterije za funkcionalno motnjo glasu. Funkcionalna motnja
glasu obstaja, kadar:
-

ni vidnih sprememb strukture pri laringoskopiji

-

stroboskopija pokaže nenormalno nihanje glasilk
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-

gre za disfonijo nesorazmerno velike jakosti glede na obstoječe lezije in vnetja

-

motnja je živčnega porekla, ima variabilne simptome in je prenosljiva na
organske strukture

-

motnja je reverzibilna

-

spremenjena je funkcija (motnja izgine, če se organ pravilno uporablja)

-

gre za motorično disfunkcijo

-

obstaja želja prekrivanja vzroka.

Funkcionalna glasovna motnja je motnja glasu, ki se izraža v:
-

šumski komponenti glasu

-

lomljenju glasu

-

neprimerni glasnosti

-

neprimerni višini

-

preveliki ali premajhni napetosti fonatornega organa

-

neprimerni napetosti vokalnega trakta

-

motnjah resonance

-

neprimernem govornem dihanju (Radšel 2000 v: Škofič 2004).

1.3.4.2 RAZDELITEV FUNKCIONALNIH DISFONIJ

Pri nastanku in oblikovanju glasu sodeluje okrog 100 različnih mišic – dihalnih, grlnih
mišic in mišic, ki sodelujejo pri artikulaciji. Pri funkcionalni glasovni motnji so včasih
udeleženi vsi trije sistemi (dihanje, fonacija, artikulacija), včasih dva, redkeje samo
grlne mišice. Pri vseh funkcionalnih motnjah pa najdemo preveliko (nenormalno)
napetost grlnih mišic. Funkcionalna glasovna motnja je lahko primarna, če so
napačni vzorci fonacije podedovani, prirojeni, ali sekundarna, če se razvije zaradi
druge okvare ali prevelike glasovne obremenitve. (Hočevar Boltežar 2008)
Večina avtorjev želi upoštevati obe merili (funkcionalno in etiološko načelo), s tem pa
razdelitev izgubi svojo jasnost. Razdelitev funkcionalne disfonije pa otežuje tesno
prepletanje organskih vzrokov v grlu, psihogenih dejavnikov ter individualnih
glasovnih zmogljivosti.
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Razdelitev funkcionalnih disfonij je kar nekaj. Včasih so jih delili glede na dejavnosti,
aktivnosti grlnih mišic v:
-

hiperfunkcijske, hipofunkcijske

-

hiperkinetske, hipokinetske

Pri hiperinetski hripavosti so posamezne fonacijske mišice ali mišične skupine, ki
sodelujejo pri fonaciji, dihanju in artikulaciji, prenapete, pri hipokinetski pa so
ohlapne. V tem primeru se glasilki ne stikata, med njima ostaja reža.
Hiperkinetska disfonija se najpogosteje javlja v otroštvu in med poklicnimi disfonijami.
Hipokinetska disfonija je pogostejša pri starostnikih, je redkejša od hiperkinetske.
Hripav glas je pri hiperkinetski hripavosti visok, stisnjen, piskajoč, se občasno
prelomi; pri hipokinetski pa zadihan, šibek, tih in se hitreje utrudi.
Glede na vzrok nastanka jih je Perello delil v fonoponoze (vzrok v napačnem
napenjaju fonatornih mišic),

fononevroze (vzrok psihogen), največ pa naj bi bilo

mešanih oblik. Fonoponoza nastane zaradi neekonomične uporabe glasu ali
nenehne prevelike obremenitve glasilk. Pogosto se pojavlja pri otrocih, pevcih,
učiteljih, prodajalcih... Za ljudi, ki imajo te težave je značilno, da se jim glas med
daljšimi glasovnimi premori popravi. Fononevroze pa so izraz duševnih motenj, saj
sta človekov glas in govor občutljiv kazalec za akutne in kronične duševne težave. Ko
se tem dejavnikom pridružijo še neekonomična uporaba glasu, neugodni endogeni
vplivi in vplivi telesnega ustroja, pa govorimo o mešani funkcionalni disfoniji. (Perrelo
v Kambič, 1984)
Danes se najpogosteje uporabljata naslednja izraza:
-

mišično tenzijska disfonija (MTD)

-

»muscle misuse voice disorders« (Morrison v Hočevar Boltežar 2008)

Mathieson deli funkcionalne glasovne motnje v:
-

MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah (t.i. glasovna zloraba): vozliči,
Renkejev edem, granulom, polipi, kontaktna razjeda, kronični laringitis)

8

-

MTD brez opaznih sprememb na sluznici glasilk (t.i. glasovno napenjanje ali
napačna raba glasu)

-

psihogene glasovne motnje (stanja zaskrbljenosti, bojazni, afonija, zakasnela
mutacijska sprememba glasu) (Mathieson 2001).

1.3.4.3 ETIOLOŠKI DEJAVNIKI FUNKCIONALNIH DISFONIJ

Do funkcionalne glasovne motnje pride zaradi neskladja med individualnimi
zmogljivostmi za glasovno obremenitev in dejanskimi glasovnimi obremenitvami.
To so dejavniki, ki povečajo napetost mišic, ki sodelujejo pri tvorbi in oblikovanju
glasu in vplivajo na sluznico grla in ostalih dihal in povečujejo obremenitev glasilk.
Noben od teh dejavnikov sam zase ne sproži funkcionalne disfonije, ponavadi
nastopata vsaj dva hkrati. Prisotna pa je nenormalna aktivnost fonacijskih mišic.
Osnovni vzrok funkcionalne disfonije je nepravilna in neusklajena aktivnost mišic, ki
sodelujejo pri govoru in je lahko posledica slabe glasovne tehnike, prekomerne
glasovne obremenitve ali glasovne zlorabe. Hiter in glasen govor prispevata k razvoju
funkcionalne disfonije. Pri glasnem govoru glasilki nihata z večjimi amplitudami.
Govorec večjo glasnost doseže z večjo aktivacijo fonacijskih mišic, kar povzroči
hitrejšo utrujenost. Napačna in prekomerna raba glasilk, povzroči vnetje z oteklino in
rdečino glasilk. Če traja dovolj dolgo, lahko nastanejo vozliči, polipi ali razjede, ki
lahko vodi v trajno hripavost. (Hočevar Boltežar 2008)
Vzrok za disfonijo je lahko tudi stres, saj povečuje napetost mišičja. Pri tem igra
pomembno vlogo okolje, v katerem se bolnik nahaja in osebnostne značilnosti,
bolnikov način reagiranja na stresno situacijo, v kateri se znajde. Psihogen vzrok je
lahko tudi bolnikovo doživljanje komunikacije zaradi hripavosti. (Roy, Bless and
Haisey 2000)
Disfunkcija vratne hrbtenice lahko vpliva na kakovost glasu. Če zaradi poškodbe
hrbtenice pride do draženja živčnih korenin, se nenormalno napnejo vratne mišice,
tudi zunanje grlne mišice. Zaradi nenormalne napetosti mišic se lahko spremeni
položaj grla v vratu, posredno s tem pa tudi položaj in napetost grlnih mišic in njihovo
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delovanje. Moten je motorični vzorec delovanja mišic, ki sodelujejo pri fonaciji. (Hülse
1991)
Glasovne motnje lahko nastanejo kot posledica glasovne obremenitve pri delu.
Vilkman in sodelavci delijo dejavnike tveganja za nastanek glasovne motnje na tiste,
ki so neposredno povezani s poklicem (neprimerni akustični pogoji in narava dela,
neugodni mikroklimatski pogoji na delovnem mestu itd.) in na tiste, ki so odvisni na
vsakega posameznika:


značilnosti posameznika (osebe, ki so po konstituciji dovzetnejše za
glasovne motnje npr. benigne zamejene hiperplastične spremembe na
glasilkah)



osebnost (čustveni status, medsebojni odnosi so pomembni dejavniki
pri vokalni hiperfunkciji in vplivajo na način uporabe glasu)



bolezni dihal (npr. astma in bolezni, ki zavirajo normalen pljučni izdih;
dodaten napor za glasilki je tudi kašelj)



škodljive razvade (cigaretni dim draži sluznico dihal in jo suši; lahko
pride do vnetja sluznice)



zdravila (nekatera zdravila imajo negativen učinek na grlo)



hormoni (v sluznici grla so receptorji za spolne hormone; motnje ravni
ščitničnih hormonov pa vplivajo na sluznico glasilk)



gastroezofagealni refluks (zaradi zadebeljene sluznice, povzroča poleg
hripavosti tudi odhrkavanje, kašelj, občutek tujka v žrelu in grlu)

Prav tako lahko do nastanka funkcionalne disfonije privede prevelika napetost mišic,
ki sodelujejo pri artikulaciji in oblikovanju velofaringalne zapore. Te mišice se
naraščajo na spodnjo čeljust, jezik, steno žrela in tako vplivajo na položaj grla v vratu.
Hripavost nastane tudi zaradi napačne rabe mišičnih skupin, ki sodelujejo pri fonaciji,
dihanju in artikulaciji. Na nastanek disfonij vpliva tudi slaba drža telesa. (Vilkman
2000)
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1.4

POKLICNE GLASOVNE MOTNJE

1.4.1 POKLICNE BOLEZNI

Poklicna bolezen je definirana kot bolezen, ki je povzročena z daljšim neposrednim
vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali
na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan
in je navedena v Seznamu poklicnih bolezni. Da se prizna bolezen za poklicno
bolezen, je ključna izpostavljenost škodljivosti na delovnem mestu, ki povzroči
nastanek bolezni pri prej zdravi osebi. (Bilban 1999)
Seznam poklicnih bolezni je seznam bolezni in škodljivih dejavnikov iz delovnega
okolja, ki povzročajo značilne spremembe na zdravju delavcev. (Pravilnik o seznamu
poklicnih bolezni, 2003)
Evropska unija je septembra 2003 izdala priporočila za ugotavljanje poklicnih bolezni.
Pravilnik deli poklicne bolezni na tri skupine:
-

poklicne bolezni, povzročene s kemičnimi snovmi, fizikalnimi dejavniki in
biološkimi dejavniki,

-

poklicne bolezni po prizadetih organskih sistemih,

-

poklicne bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi.

Bolezni, ki se nanašajo na delovno okolje, lahko razdelimo na:
-

poklicne bolezni

-

z delom povezane bolezni, kjer je vir obremenitev pretežno pri poklicnem delu
in naj ne bi šlo za poklicno bolezen s pravnega vidika (bolezni ni na seznamu
poklicnih bolezni)

-

sum na poklicno bolezen, kjer naj bi šlo za poklicno bolezen s seznama,
vendar niso izpolnjeni vsi kriteriji (strokovni in pravni) za priznanje poklicne
bolezni.
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Vsaka država se sama odloči, katere bolezni, diagnoze se vključijo med poklicne
bolezni in kakšni so pogoji, da se bolezen smatra kot poklicna. Pomemben je vzrok,
etiologija bolezni, ki je povezana z delom, ki ga nekdo opravlja. Če je bolnik
izpostavljen škodljivosti, je bolj verjetno, da pride do poklicne bolezni.
Pogostost poklicnih bolezni v EU ocenjujejo na okoli 50 / 100.000 prebivalcev.
Pogostost poklicnih bolezni v Sloveniji je približno 2,5 / 100.000 prebivalcev. Število
bolnikov pri poklicnih boleznih je v Sloveniji nižje kot v evropskem povprečju, ker je v
Sloveniji manj priznanih bolezni, ki sodijo med poklicne bolezni. (Hočevar Boltežar
2008)
Za zdravljenje poklicnih bolezni bi bila idealna odstranitev s področja s škodljivim
vplivom (npr. menjava delovnega mesta ali pa reorganizacija, prekvalifikacija
zaposlenih),

uporaba

zaščitnih

sredstev

in

zdravljenje

poklicne

bolezni

z

medicinskimi sredstvi. (Bilban 1999)

Poklicna bolezen spremeni kakovost bolnikovega življenja, lahko mu povzroči
poškodbo na nekem organu ali celem telesu. Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) je podala mednarodno klasifikacijo poškodbe oz. bolezni in njenih vplivov na
življenje – IDH.
Impairment (poškodba, oslabitev) = nenormalnost v delovanju
Disability (nezmožnost) = omejitev v aktivnosti ali vedenju zaradi poškodbe
Handicap (oškodovanost) = oškodovanost, zaradi omejitev v delovanju neke funkcije

Ta klasifikacija se lahko uporabi tudi za opis vpliva glasovne motnje na posameznika.
Npr. povratni grlni živec je okvarjen. Stik med glasilkama pri fonaciji ni popoln. To je
poškodba (impairment). Bolnik zaradi tega ne more glasno govoriti, to je nezmožnost
(disability). Bolnik je prikrajšan (handicap), ker ne more glasno govoriti zaradi
nepopolnega stika med glasilkama in je nezmožen opravljati poklic učitelja. (Hočevar
Boltežar 2008)

12

1.4.2 GLASOVNA MOTNJA KOT POKLICNA BOLEZEN

V priporočilih EU je glasovna motnja uvrščena na seznam bolezni, ki so povezane z
delom.
Kakovosten glas je bistven za opravljanje poklica. Če oseba večino svojega
delovnega časa govori, bi lahko glasovne motnje predstavljale poklicno bolezen.
Koufman & Isacson delita uporabnike glasu na 4 kategorije:
1. stopnja: elitni glasovni izvajalci (profesionalni pevci, igralci ...). Že najmanjša
glasovna motnja pri njih pomeni nezmožnost opravljanja poklica, ki pa temelji
na uporabi glasu.
2. stopnja: profesionalni glasovni uporabniki (učitelji, predavatelji, vzgojitelji,
duhovniki, telefonisti...). Ob glasovni motnji še nekako opravljajo svoj poklic,
vendar dolgotrajna glasovna motnja pomeni nezmožnost za nadaljevanje
poklica.
3. stopnja: neglasovni profesionalci (zdravniki, odvetniki, prodajalci ...). Ta
skupina kljub bistveni oviri pri delu lahko opravlja poklic. Glasovna motnja ni
vzrok za popolno opustitev poklica.
4. stopnja:

neglasovni neprofesionalci. Ta skupina pri delu ni glasovno

obremenjena. Njihovo opravljanje poklica ni odvisno od glasu in govora.
Na količino glasovne obremenitve vplivajo poleg poklica tudi lastnosti posameznika:
količina glasovne uporabe, srednja govorna lega, glasnost, fonacijski čas, čas
govorjenja brez premora, kakovost glasu.
Da se glasovna motnja prizna kot poklicna bolezen, bi morali imeti pred začetkom
opravljanja dela zdrav vokalni aparat. Najbolje bi to ugotovili s pregledom pri foniatru
in logopedu, ki bi ocenila vokalni trakt ter tehniko fonacije in govora.
V nekaterih evropskih državah priznavajo glasovne motnje kot poklicno bolezen za 1.
in 2. stopnjo (predvsem pedagoške poklice) uporabnikov glasu. Primerno bi bilo, da
bi osebe še pred začetkom študija morali opravljati pregled, ki bi določil primernost za
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opravljanje poklica z glasovno obremenitvijo. (Gluvajić, Bilban, Hočevar Boltežar
2012)
Za poklic z glasovno obremenitvijo ni sposoben kandidat z: prirojeno anomalijo grla,
parezo ali paralizo ene glasilke ali mehkega neba, ponavljajočimi se vozliči na
glasilkah, papilomi v grlu, na terapijo odporno psihogeno afonijo, mutacijsko glasovno
motnjo in funkcionalno glasovno motnjo, kroničnim laringitisom, jecljanjem, odprtim
nosljanjem, naglušnostjo, enostransko gluhostjo. (Hočevar Boltežar 2008)

1.4.2.1 GLASOVNA MOTNJA KOT POKLICNA BOLEZEN V SLOVENIJI

Glasovna motnja v Sloveniji ni priznana kot poklicna bolezen. Priznana je kot z delom
povezana bolezen.
Foniatričen in logopedski pregled se pred začetkom študija zahteva le na Akademiji
za gledališče, radio, film in televizijo, smer dramska igra.
Najpogostejši obiskovalci otorinolaringologov zaradi glasovnih motenj so pedagoški
delavci, ker so pri delu močno glasovno obremenjeni in odvisni od svojega glasu.
(Titze, Lemke, Montequin 1997)
V času študija dobijo študentje znanja o nastanku glasu, glasovnih motnjah, glasovni
tehniki in negi glasu le na AGRFT in Pedagoški fakulteti, smer surdopedagogikalogopedija. (Hočevar Boltežar 2008)
Ker je velika večina poklicnih glasovnih težav funkcionalnih disfonij (mišično tenzijska
disfonija brez ali s sluzničnimi spremembami na glasilkah), je dobrodošla tudi
intenzivna logopedska obravnava s tehnikami glasovne terapije.
Prognoza zdravljenja profesionalnih disfonij (Radšel 2000 v: Škofič 2004):


izboljšanje stanja - 60-70%;



prekinitev zdravljenja, terapije - 20%;



stanje ostane nespremenjeno – 15%;



potrebna sprememba poklica – 5%.
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1.4.3 POKLICI Z GLASOVNO OBREMENITVIJO IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA
POJAV GLASOVNIH MOTENJ

Tretjina zaposlenih ljudi dela v poklicih z glasovno obremenitvijo. (Titze, Lemke,
Montequin 1997)
Profesionalni glasovni uporabniki so odvisni od svojega glasu pri opravljanju poklica.
Glasovne motnje pa lahko vodijo v nezmožnost opravljanja dela. Kadar je glas
bistvenega pomena za opravljanje poklica, glasovne motnje lahko postanejo poklicna
bolezen. Elitni glasovni uporabniki so poklicni pevci in igralci. Pedagoški delavci pa
spadajo med poklice z veliko glasovno obremenitvijo. V to skupino poklicev pa
spadajo še radijski in televizijski voditelji, duhovniki, telefonisti, prodajalci, odvetniki in
socialni delavci. (Koufman, Isaacson 1991)

PEVCI IN IGRALCI
Delež populacije, ki se ukvarja s tem poklicem, je relativno zelo majhen, kljub temu
pa je v tej skupini velik delež pevcev, ki imajo glasovne motnje v primerjavi z drugimi
poklici. V Sloveniji morajo bodoči pevci in poklicni igralci pred vpisom na akademijo
na pregled k foniatru, igralci pa poleg tega tudi k logopedu. Na študij se lahko vpišejo
v primeru, če je njihov glasovni aparat zdrav. (Hočevar Boltežar 2008)

PEDAGOŠKI DELAVCI
Pri pedagoških delavcih obstaja največje tveganje za razvoj glasovnih motenj. Pri
delu so zelo odvisni od svojega glasu in kar močno glasovno obremenjeni.
Strokovnjaki so ocenili, da pri njih glasilki nihata tudi do 40% delovnega časa. V ZDA
je kar 16-20% bolnikov, ki poiščejo pomoč otorinolaringologa, so učitelji. (Titze,
Lemke, Montequin 1997; Smith, Gray, Dove Kirchner, Heras 1997)
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DUHOVNIKI
Tudi duhovniki spadajo med poklice z veliko glasovno obremenitvijo. Tudi v
duhovniškem poklicu je kakovost glasu pomembna za opravljanje poklica. Prednost
duhovnikov pred učitelji je njihova nekoliko manjša glasovna obremenjenost. Pred
začetkom njihovega študija pa tako kot v primeru pedagoških delavcev ni obvezen
otorinolaringološki pregled. (Hočevar Boltežar 2008)

ZDRAVNIKI
Zdravniki velik del svojega delovnega časa govorijo, vsaj tisti, ki opravljajo
ambulantno delo, pogosto pa tudi glasno govorijo s starejšimi in naglušnimi.
Izpostavljeni so pogostim okužbam zgornjih dihal. Dnevna glasovna obremenitev
zdravnikov dosega glasovne obremenitve pedagoških delavcev, vendar v glavnem
komunicirajo s posameznikom in ne s skupino. Glasovne težave se pri zdravnikih
pogosteje pojavljajo ob prebolevanju okužb dihal, kot zaradi glasovne obremenitve.
(Šereg Bahar, Soklič Košak, Hočevar Boltežar 2012).

PRODAJALCI
V

SV Sloveniji je leta 2008 potekala raziskava med prodajalci, zaposlenimi v

prehranski, tekstilni panogi, cvetličarstvu, skladišču, prodajalnah bele tehnike,
knjigarni. Pogostost glasovnih težav je bila 69,86%. Razlik med spoloma ni bilo.
Ženske so imele pogosteje glasovne težave zaradi glasovne obremenitve, moški
prodajalci pa zaradi okužb zgornjih dihal. Med prodajalci je bilo slabo poznavanje
higiene – le ena tretjina upošteva, da je treba molčati ob glasovnih težavah.
Prodajalci so zaradi strahu pred izgubo službe rajši delali z glasovnimi težavami, kot
pa ostali doma. Pogosti dejavniki tveganja za hripavost so kajenje, alergije in
gastroezofagealni refluks. (Kravos 2008)
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DELAVCI V TELEFONSKI PRODAJI
Titze je označil delavce v telefonski prodaji kot enega pogosteje zastopanih poklicev
med bolniki z glasovnimi motnjami. Pri telefonistih se glasovne motnje pojavljajo
pogosteje kot pri drugih poklicih, pri kar 31 % oseb pa so zaradi otežene glasovne
komunikacije ugotovili zmanjšano delovno storilnost. (Jones s sod. 2002)
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2
2.1

PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
OPREDELITEV PROBLEMA

Glas je najbolj uporabljeno in pomembno sredstvo sporazumevanja.

Pomembno

vlogo predstavlja za ljudi, ki ga največ uporabljajo pri svojem delu; igralci, pevci,
telefonisti, duhovniki, učitelji, novinarji in prodajalci.
Učiteljev glas je pomemben, saj predstavlja vzor za otroke. Je osnovno orodje pri
njegovem delu, zato je pomembno, da je učiteljev glas dober, da ga ne zlorablja in da
ga uporablja na pravilen način.

2.2

CILJI

Leta 2004 je že potekala raziskava o pogostnosti glasovnih motenj med učitelji.
Osnovni cilj diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri se pojavljajo glasovne
motnje med učitelji rednih osnovnih šol 10 let kasneje, kaj so vzroki zanje in kako
zanesljiva je lastna ocena učiteljev glede na opazovanje njihovega govora v realnih
življenjskih situacijah.

2.3

HIPOTEZE

Pri načrtovanju raziskave sem predpostavila naslednje:
1. Večina učiteljev je v svoji karieri že imela glasovne težave.
2. Kajenje vpliva na pogostost glasovnih težav.
3. Pitje gaziranih in kofeiniziranih pijač vpliva na pogostost glasovnih težav.
4. Pitje alkoholnih pijač vpliva na pogostost glasovnih težav.
5. Kričanje vpliva na pogostost glasovnih težav.
6. Hitro govorjenje vpliva na pogostost glasovnih težav.
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7. Glasno govorjenje vpliva na pogostost glasovnih težav.
8. Pogostost glasovnih težav je odvisna od starosti.
9. Pogostost glasovnih težav je odvisna od dolžine delovne dobe.
10. Učitelji imajo znanje o primerni glasovni higieni.
11. Večje število neugodnih dejavnikov se pojavlja pri hripavih učiteljih.
12. Glasovne težave se pri učiteljih pojavljajo večinoma kot posledica glasovnega
napora.

3
3.1

METODE DELA
VZOREC

Raziskava je potekala na štirih osnovnih šolah občine Kamnik in Komenda. K
sodelovanju pri izpolnjevanju ankete so bili povabljeni vsi učitelji omenjenih šol, k
sodelovanju dela raziskave z opazovanjem učiteljevega glasu in govornega vedenja
v razredu ter v osebnem pogovoru pa učitelji ene od teh osnovnih šol. Vprašalnike je
vrnilo 117 učiteljev; za ocenjevanje govora v razredu in v osebnem pogovoru je bilo
pripravljenih sodelovati 22 od 30 naprošenih učiteljev.

3.2

POTEK RAZISKAVE

3.2.1 VPRAŠALNIK

Učitelji so izpolnili vprašalnik, ki je zajemal vprašanja o splošnih podatkih, delovnih
razmerah, glasovnih težavah, glasovnih navadah in razvadah. Vprašalnik je zajemal
34 vprašanj zaprtega, odprtega in mešanega tipa. Spraševala sem po starosti, spolu,
dolžini delovne dobe, o glasovni obremenitvi doma in v službi, o morebitnih težavah z
glasom in iskanjem pomoči strokovnjakov, bolniškem dopustu, zadostni hidraciji med
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delom, morebitnih alergijah in težavah z želodcem, pogostem prebolevanju okužb
dihal, morebitnih naglušnih učencih in učencih z vedenjskimi motnjami v njihovem
razredu/skupini. Priloga 1.

3.2.2 OCENJEVANJE UČITELJEVEGA GOVORA V RAZREDU IN V OSEBNI
KOMUNIKACIJI

Najprej sem pri vsakem učitelju hospitirala v razredu (oz. pri eni učiteljici na
individualni obravnavi dodatne strokovne pomoči). Vsakega sem opazovala eno
šolsko uro. Osredotočila sem se na učitelja in njegov govor in ga ocenjevala po
protokolu (Priloga 2). Opazovala sem tempo govora, glasnost, morebitno
odkašljevanje, kričanje, pretirano gestikuliranje, grimasiranje, govorjenje s celim
telesom, napetosti na vratu med govorom in utrujen ali hripav glas, Vsakega učitelja
sem potem povabila še na osebni razgovor za oceno govora v individualni situaciji po
istem protokolu. To je bilo lahko istega dne ali pa tudi ne. V individualni situaciji smo
se pogovarjali o vsakdanjih stvareh. Pogovori so bili službene in privatne narave.
Pogovori so trajali med 20 in 30 minut. Učitelji niso vedeli, da opazujem oz.
ocenjujem njihov govor zaradi reakcije prve od vključenih učiteljic na informacijo o
načrtovanem opazovanju glasu in govora. Ko sem ji povedala da bom ocenjevala
njen govor med najinim pogovorom, je pripomnila, da torej mora paziti, kako govori.
Ker nisem želela, da bi učitelji med osebnim pogovorom zavestno ravnali ali govorili
drugače kot sicer v vsakodnevni situaciji, jim tega pred osebnim pogovorom nisem
povedala. Tako so bili bolj sproščeni in pokazali njihov običajni govor. Pogovor s prvo
vključeno učiteljico sem kasneje ponovila. Ob koncu osebnega razgovora sem
vsakega učitelja vprašala, ali dovoli moja opažanja uporabiti v diplomskem delu. Vsi
so privolili.
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3.2.3 SPREMENLJIVKE

Neodvisne spremenljivke so: spol, starost, delovna doba, mesto zaposlitve, glasovna
obremenitev na delovnem mestu, glasovna obremenitev doma, neprimerne glasovne
navade (glasen govor, hiter govorni tempo, kričanje), razvade (kajenje, uživanje
gaziranih pijač, alkoholnih pijač), poznavanje glasovne higiene in terapije ter težave
po glasovni obremenitvi – bolečine v vratu.
Odvisne spremenljivke so: glasovne motnje.

3.2.4 PRIMERJAVA ODVISNIH IN NEODVISNIH SPREMENLJIVK

Učitelje sem razdelila v dve skupini na podlagi odgovorov na 7. vprašanje
vprašalnika; na tiste, ki imajo vsaj enkrat letno ali pogosteje glasovne težave in tiste,
ki glasovnih težav nimajo oziroma jih imajo zelo redko. Skupini sem med seboj
primerjala po starosti, dolžini delovne dobe, delovnem mestu, dodatni glasovni
obremenitvi doma, neprimernih navadah in razvadah in poznavanju higiene glasu. V
skupini 22 učiteljev, pri katerih sem ocenjevala njihov govor in glas med
poučevanjem in v osebnem razgovoru, sem primerjala tudi njihove odgovore na
vrnjene vprašalnike in moja opažanja med razgovorom v razredu. Za primerjavo sem
uporabila naslednje statistične teste: χ²-test, t-test programa SPSS Statistics 20.
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4
4.1

ANALIZA REZULTATOV
OPISNA STATISTIKA REZULTATOV VPRAŠALNIKA

Na vseh štirih šolah je zaposlenih 185 učiteljev. Vprašalnike je vrnilo 117 učiteljev.
Med poučevanjem v razredu sem opazovala 22 učiteljev izmed 30 povabljenih v
raziskavo. Prav toliko sem jih ocenjevala v osebnem razgovoru v individualni situaciji.

4.1.1 STRUKTURA VZORCA GLEDE NA STAROST IN SPOL UČITELJEV
Graf 1:Grafični prikaz distribucije starosti učiteljev (N=117)
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Število učiteljev

Distribucija učiteljev po starostnih razredih je takšna: 8,5% učiteljev je bilo starih od
21 do 30 let, največ učiteljev je starih od 31 do 40 let (48,7%), 35,9% je starih med
41 in 50 let, 6,8% je starih med 51 in 60 let. Nihče ni bil star več kot 56 let.
Med zajetimi 117 učitelji je bilo 109 žensk (93,2%) in 8 moških (6,8%).
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4.1.2 STRUKTURA VZORCA GLEDE NA DELOVNO DOBO
Graf 2:Grafični prikaz distribucije delovne dobe učiteljev (N=117)
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Do 10 let delovne dobe ima 37,6% učiteljev, največ učiteljev ima od 11 do 20 let
delovne dobe (40,2%), od 21 do 30 let delovne dobe jih ima 21,4%, 0,8% opravlja
poklic učitelja 33 let.
4.1.3 STRUKTURA VZORCA GLEDE NA DELOVNO MESTO ZAPOSLITVE
Graf 3:Grafični prikaz distribucije delovnega mesta učiteljev (N=117)
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Med učitelji, ki so odgovorili na anketo, jih največ opravlja svoje delo na razredni
stopnji (46,2%), v podaljšanem bivanju jih je 6,8%, na predmetni stopnji uči 29,9%,
dodatno strokovno pomoč (DSP) nudi 12,0%, učiteljev športne vzgoje je 5,1%. Na
vprašanje, kjer je bilo možnih več odgovorov, in sicer kateri razred poučujejo, jih je
največ (66) odgovorilo, da poučujejo 4.-6. razred. 62 učiteljev je obkrožilo poučevanje
1.-3. razreda, 52 pa jih poučuje v zadnji triadi (7.-9. razred).

4.1.4 POGOSTOST GLASOVNIH TEŽAV

pogostost glasovnih težav

Graf 4:Grafični prikaz pogostosti glasovnih težav pri učiteljih (N=117)
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Dobra tretjina učiteljev (35,0%) ni imela nikoli oziroma je imela zelo redko glasovne
težave v svoji pedagoški karieri, dobra polovica učiteljev (54,7%) jih ima težave
enkrat do trikrat letno, 6,8% učiteljev ima težave več kot trikrat na leto, skoraj vsak
mesec ima glasovne težave 3,4% učiteljev.
Glede na rezultate ankete ima torej 76 (64,9%) učiteljev vsaj enkrat letno ali
pogosteje glasovne težave.
45 učiteljev (38,5%) je na vprašanje, ali so bili hripavi v zadnjem šolskem letu,
odgovorilo nikalno, 72 (61,5%) pa pritrdilno.
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4.1.5 LASTNA OCENA GLASU
Na vprašanje, kakšen je njihov glas ta teden, jih je 26,5% odgovorilo, da je hripav,
73,5% pa pravijo, da imajo normalen glas.

4.1.6 VZROKI HRIPAVOSTI
Graf 5:Grafični prikaz vzrokov hripavosti (N=107)
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Če so učitelji hripavi, je hripavost pri 12,8% posledica glasovnega napora, pri 35,9%
posledica prebolevanja okužb dihal, 42,7% pa zaradi obeh naštetih dejavnikov. 8,5%
učiteljev ni bilo hripavih.

4.1.7 GLASOVNE TEŽAVE V ČASU ŠTUDIJA
Na vprašanje, če so učitelji imeli težave z glasom že v času študija za pedagoški
poklic, jih je 15,4% (18) odgovorilo pritrdilno, 99 (84,6%) pa nikalno.

4.1.8

POSLEDICE GLASOVNIH MOTENJ

Zaradi glasovnih motenj je 32 učiteljev že imelo bolniški dopust. Od tega štirje po dva
tedna, ena učiteljica 2 meseca, 5 po teden dni, 12 po en mesec in 10 po nekaj dni.
Ostalih 85 (72,6%) ni imelo bolniškega dopusta zaradi glasovnih težav. Pomoč
strokovnjakov

(zdravnika, logopeda, foniatra, otorinolaringologa) je poiskalo 38
25

učiteljev, ostalih 78 (66,7%) pa pomoči ni poiskalo. En učitelj na to vprašanje ni
odgovoril.
Graf 6:Grafični prikaz strukture posledic glasovnih težav, katera področja so bila
prizadeta zaradi glasovnih težav (N=117)
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Zaradi glasovnih težav je bilo moteno delo v službi pri skoraj polovici učiteljev
(49,6%), 29,1% jih je odgovorilo, da so imeli težave v socialnem življenju, 13,7% jih je
imelo težave pri družinskih obveznostih, 7,7% pa ni imelo glasovnih motenj.

4.1.9 GLASOVNA OBREMENITEV V PROSTEM ČASU
55,6% je odgovorilo, da doma niso glasovno obremenjeni, da jim izven službe ni
treba toliko govoriti. 44,4% pa pravi, da imajo doma dodatne obremenitve, kar je tudi
lahko vzrok za težave.
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4.1.10 NEPRIMERNA GOVORNA TEHNIKA IN NAVADE
Graf 7:Grafični prikaz strukture glasnega govorjenja učiteljev (N=117)
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59,0% učiteljev pravi, da govorijo glasno, da skušajo preglasiti učence. 41,0% se
ocenjuje, da ne govorijo glasno.

Graf 8:Grafični prikaz strukture hitrega govorjenja (N=117)
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42,7% učiteljev pravi, da hitro govorijo, ostalih 57,3% pa ocenjuje, da ima normalen
govorni tempo.
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Graf 9:Grafični prikaz strukture pogostega odkašljevanja (N=117)
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68,4% učiteljev nima navade pogostega odkašljevanja in nima pogostega občutka
tujka v žrelu, 31,6% pa se pogosto odkašljujejo.

Graf 10:Grafični prikaz strukture pogostega kričanja učiteljev (N=117)
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13,7% učiteljev pravi, da pogosto kričijo. Največkrat se to dogaja na razredni stopnji
poučevanja. 86,3% učiteljev tega ne počne.
40 učiteljev (34,2%) je povedalo, da hkrati govorijo in pišejo s kredo po tabli. 65,8%
pa tega ne počne.
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Graf 11:Grafični prikaz strukture učiteljev z bolečinami v vratu po glasovni
obremenitvi (N=117)
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21,4% učiteljev po koncu dneva občuti bolečine v vratu, 78,6% pa jih ne občutijo.

4.1.11 NEPRIMERNE RAZVADE
Graf 12:Grafični prikaz strukture kajenja učiteljev (N=117)
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Med učitelji, ki so odgovorili na anketo, jih 9,4% kadi, 76,9% jih ne kadi, kajenje pa je
opustilo 13,7% anketiranih. Izmed 11 učiteljev, ki kadijo, jih 6 kadi več kot 20 let, 3
kadijo več kot 10 let in 2 kadita 5 let.
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Graf 13:Grafični prikaz strukture pitja kofeiniziranih in gaziranih pijač (N=117)
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Nikoli ali redko (81,2%) učiteljev pije kofeinizirane in gazirane pijače, občasno jih pije
15,4% in 3,4% učiteljev pogosto uživa gazirane in kofeinizirane pijače.

Graf 14:grafični prikaz strukture pitja alkoholnih pijač (N=117)
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občasno
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Nihče od anketiranih učiteljev alkohola ne uživa pogosto. 29,1% alkoholne pijače pije
občasno, 70,9% pa nikoli oziroma redko.
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4.1.12 ZADOSTNA HIDRACIJA MED POUKOM
Izmed vseh učiteljev, ki so odgovarjali na anketo, jih 63 (53,8%) pravi, da med
delovnim časom ne spije vsaj 0,5 litra tekočine, 46,2% pa spije vsaj toliko ali več.

4.1.13 SEZNANJENOST Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE GLASOVNIH MOTENJ
Graf 15:Grafični prikaz seznanjenosti učiteljev z ukrepi za preprečevanje glasovnih
motenj (N=117)
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70,1% učiteljev pozna ukrepe za preprečevanje glasovnih motenj, poznajo ukrepe za
pravilen govor in glas, 29,9% pa ne. Na vprašanje, ali ste bili že v času študija
seznanjeni s težavami z glasom, ki jih prinaša pedagoški poklic, jih je 77,8%
odgovorila nikalno, 22,2% pa pritrdilno.
V vprašalniku je bilo tudi vprašanje, kaj storijo, kadar so hripavi. Večina učiteljev je
odgovorila, da vzamejo kakšne tablete, pijejo veliko čaja ali tekočine, skušajo biti tiho,
uživajo vitamine, med, grgrajo slano vodo, vzamejo septolete ali Isla bombone. Med
neobičajnimi odgovori pa sem našla, da gredo v savno, da ne naredijo nič, so hripavi
in par dni že zdržijo.
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4.1.14 OSTALI DEJAVNIKI, KI POVZROČAJO GLASOVNE MOTNJE

35,0% (41) učiteljev je na vprašanje, ali pogosto prebolevate okužbe dihal s kašljem,
zamašenim nosom ter bolečinami v žrelu, odgovorila pritrdilno, 64,0% (76) pa
nikalno.
84,6% (99) učiteljev je odgovorilo, da v razredu ali skupini nimajo nobenega
naglušnega učenca, 15,4% (18) pa imajo in zato morda občasno govorijo z višjo
jakostjo.
75,2% (88) učiteljev, je odgovorilo, da imajo v razredu ali skupini kakšnega učenca z
vedenjskimi motnjami.
16,2% učiteljem (19) so ugotovili kakšno alergijsko obolenje. Med najpogostejšimi
odgovori so astma, alergija na pršice, trave, cvetni prah, moko, živalsko dlako, in na
nekatere antibiotike. 83,8% učiteljev je na vprašanje o možnih alergijah odgovorilo
nikalno.
Težave z želodcem oz. se jim spahuje ali peče zgaga ima 30,0% (35) učiteljev.
Ostalih 70,0% (82) učiteljev pa omenjenih težav nima.

4.2

PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE

4.2.1 PRIMERJAVA REZULTATOV UČITELJEV BREZ GLASOVNIH TEŽAV IN
UČITELJEV Z GLASOVNIMI TEŽAVAMI
Primerjava podskupin učiteljev, ki imajo vsaj enkrat letno ali pogosteje glasovne
težave, s tistimi, ki glasovnih težav nimajo oziroma jih imajo zelo redko, je prikazana
v tabeli 1.
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Tabela 1: Primerjava med skupino učiteljev z glasovnimi težavami (N=76) in učitelji
brez glasovnih težav (N=41).
Dejavnik

Spol

M
Ž

Glasno govori
Hiter tempo
Odkašljuje
Kriči
Bolečine v vratu
Kadi
Pije alkohol. pijače
Popije 0,5l
tekočine
Pije kofein. pijače
Alergija, astma
Zgaga
Pozna glas.
higieno v času
študija
Pozna glasovno
higieno
Naglušni v razredu
Učenci z
vedenjskimi
motnjami v razredu

Število
učiteljev
brez
glasovnih
težav
5
36

Število
učiteljev z
glasovnimi
težavami

X2 - test

p

3
73

2.84

0,126

20
13
19
5
8
2
16
22

49
37
18
11
17
9
18
32

2,71
3,14
6,32
0,12
0,13
1,52
3,04
1,43

0,100
0,077
0,012*
0,732
0,719
0,324
0,081
0,232

10
6
14
9

12
13
21
17

1,29
0,12
0,54
0,01

0,256
0,730
0,463
0,959

27

55

0,54

0,463

10
31

8
57

3,93
0,01

0,047*
0,942

Analiza rezultatov vprašalnika in podatkov je pokazala, da je med učitelji z glasovnimi
težavami statistično značilno več takih, ki pogosto kašljajo in se odkašljujejo ter takih,
ki imajo v razredu naglušnega učenca.

33

4.2.2 PRIMERJAVA REZULTATOV UČITELJEV BREZ GLASOVNIH TEŽAV IN Z
GLASOVNIMI TEŽAVAMI GLEDE NA STAROST, DELOVNO DOBO IN
ŠTEVILOM NEUGODNIH DEJAVNIKOV ZA GLAS

Tabela 2: Primerjava med skupino učiteljev z glasovnimi težavami in skupino učiteljev
brez glasovnih težav glede na starost, delovno dobo in številom neugodnih
dejavnikov za glas.
Dejavnik
Starost
Delovna
doba
Št.
neugodnih
dejavnikovvprašalnik
Št.
neugodnih
dejavnikovskupaj

Glasovne
težave
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne

Srednja
vrednost
40,64
38,24
14,67
12,17
6,75
6,06

Standardni
odklon
7,43
6,85
7,74
6,74
1,71
1,77

p

Da
Ne

20,67
11,40

5,47
4,55

0,000*

0,090
0.084
0,073

Analiza rezultatov je pokazala, da je med učitelji z glasovnimi težavami statistično
značilno več tistih, ki imajo skupno večje število neugodnih dejavnikov. Ti dejavniki
so bili osnovani glede na učiteljevo lastno oceno iz vprašalnika, hospitiranja in
opazovanja govora v razredu in oceno govora v pogovoru. Če sem ugotovila
neugoden dejavnik v vsaj eni od situacij, sem to upoštevala kot prisoten neugoden
dejavnik.
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4.2.3 PRIMERJAVA REZULTATOV UČITELJEV BREZ GLASOVNIH TEŽAV IN
UČITELJEV Z GLASOVNIMI TEŽAVAMI GLEDE NA OCENJEVANJE
GOVORA MED POUČEVANJEM V RAZREDU
Primerjava podatkov med skupino učiteljev z glasovnimi težavami in učiteljev brez
glasovnih težav (kot so se opredelili v vprašalniku) glede na oceno govora med
poučevanjem v razredu je prikazana v tabeli 3.

Tabela 3: Primerjava med skupino učiteljev z glasovnimi težavami (N=12) in učiteljev
brez glasovnih težav (N=10) glede na oceno govora med poučevanjem.
Dejavnik

Hiter tempo
Glasno govori
Odkašljuje
Kriči
Gestikulira
Grimasira
Utrujen, hripav glas
Govori s celim
telesom
Napetost na vratu

Število
učiteljev
brez
glasovnih
težav
4
6
4
3
10
0
3
6

Število
učiteljev z
glasovnimi
težavami

X2 – test

p

6
7
10
6
12
3
7
7

0,22
0,01
4,43
0,90
/
2,90
0,18
0,01

0,691
0,937
0,074
0,415
/
0,221
0,231
0,937

1

9

9,30

0,004*

Pri ocenjevanju govora poučevanja učitelja v razredu je med učitelji z glasovnimi
težavami statistično značilno več takih, ki imajo napetost na vratu med govorom.
Gestikulacija je konstanta, saj so vsi učitelji gestikulirali med govorom.

4.2.4 PRIMERJAVA REZULTATOV UČITELJEV BREZ GLASOVNIH TEŽAV IN
UČITELJEV Z GLASOVNIMI TEŽAVAMI GLEDE NA OCENJEVANJE
GOVORA V POGOVORU V INDIVIDUALNI SITUACIJI
Primerjava podatkov med učitelji z glasovnimi težavami in učitelji brez glasovnih
težav (kot so se opredelili v vprašalniku) glede na oceno govora v pogovoru v
individualni situaciji je prikazana v tabeli 4.
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Tabela 4: Primerjava med skupino učiteljev z glasovnimi težavami (N=12) in učiteljev
brez glasovnih težav (N=10) glede na oceno govora v pogovoru v individualni
situaciji.
Dejavnik

Hiter tempo
Glasno govori
Odkašljuje
Kriči
Gestikulira
Grimasira
Utrujen, hripav glas
Govori s celim
telesom
Napetost na vratu

Število
učiteljev
brez
glasovnih
težav
2
1
3
0
9
1
0
4

Število
učiteljev z
glasovnimi
težavami

X2 – test

p

4
7
9
0
11
3
7
7

0,49
5,51
4,46
/
0,02
0,83
8,56
0,73

0,646
0,031*
0,084
/
0,892
0,594
0,005*
0,392

1

8

7,25

0,011*

Analiza rezultatov ocene je pokazala, da je med učitelji z glasovnimi težavami
statistično značilno več takih, ki so v individualnem razgovoru glasno govorili, so imeli
napetosti na vratu in so imeli glede na mojo oceno utrujen oziroma hripav glas. Med
pogovorom nihče od učiteljev ni kričal.
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4.2.5 PRIMERJAVA REZULTATOV UČITELJEV GLEDE NA NJIHOVO OCENO
GOVORA IN OCENO OPAZOVANJA GOVORA V RAZREDU IN
POGOVORU

Med ocenjevanjem učiteljevega govora med poučevanjem učencev v razredu in v
pogovoru sem spremljala naslednje dejavnike: govorni tempo (hitro govorjenje),
glasnost govora, pogosto odkašljevanje, kričanje, gestikuliranje, grimasiranje, govor s
celim telesom, napetost na vratu. Primerjala sem mojo oceno v obeh situacijah glede
govornega

tempa,

glasnosti,

odkašljevanja,

kričanja

ter

ustrezen

odgovor

posameznega učitelja v vprašalniku.

Tabela 5:Primerjava rezultatov učiteljev glede na njihovo oceno govora in oceno
opazovanja govora v razredu in pogovoru.
Učitelj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
skupaj

Glasno govori
Hitro govori
Se odkašljuje
Kriči
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
ne
da
da
ne
ne
ne
da
da
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
14
11
9
vprašalnik
razred

Glasno govori
Hitro govori
Se odkašljuje
Kriči
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
0
13
10
14
pogovor

Glasnost govora
Hitro govori
Se odkašljuje
Kriči
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
9
8
6
12

0

Po primerjavi rezultatov ankete, opazovanja in ocenjevanja govora v razredu in
pogovora v individualni situaciji sem dobila sledeče rezultate:
-

Glasnost govora – 11 učiteljev (50%) je pravilno ocenilo svojo glasnost, med
poučevanjem v razredu, 12 učiteljev (54,5%) pa se je pravilno ocenilo glede
na glasno govorjenje med osebnim pogovorom.
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-

Hiter govor – 13 učiteljev (59,1%) je pravilno ocenilo svoj govorni tempo glede
na mojo oceno govora med poučevanjem v razredu, 15 učiteljev (68,2%) pa je
pravilno ocenilo svoj tempo govora glede na oceno govora v individualni
situaciji v pogovoru.

-

Pogosto odkašljevanje – 13 učiteljev (59,1%) je v vprašalniku enako ocenilo
morebitno odkašljevanje, kot sem ga ocenila ob opazovanju njihovega govora
med poučevanjem otrok, 14 učiteljev (63,6%) pa podobno, kot sem ocenila
med individualnim pogovorom.

-

Kričanje -

Na vprašalniku so vsi učitelji, ki sem jih spremljala tudi med

poučevanjem v razredu (22) odgovorili, da ne kričijo pogosto. Med pogovorom
v individualni situaciji nihče od učiteljev ni kričal. Med poučevanjem v razredu
je vmes kričalo 13 učiteljev (59,1%). Ta delež učiteljev se je narobe ocenil.

5
5.1

SPREJEMANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA
H10: Večina učiteljev je v svoji karieri že imela glasovne težave.

Prva hipoteza pravi, da je večina učiteljev v svoji karieri že imela glasovne težave.
Hipotezo sem preverila in jo lahko na podlagi vprašalnika potrdim. Prišla sem do
ugotovitve, da je na vzorcu anketiranih učiteljev skoraj dve tretjini (64,9%) v svoji
karieri že imelo glasovne težave. Polovica učiteljev (54,7%) ima težave enkrat do
trikrat letno, 6,8% pa več kot trikrat letno. Dobra tretjina učiteljev (35%) v svoji karieri
ni imelo oziroma je imelo zelo redko glasovne težave.
Hipotezo 1 torej potrdim.
V primerjavi z anketo med slovenskimi učitelji iz leta 2004 se odstotek učiteljev z
glasovnimi težavami ni bistveno spremenil, občasno hripavost je namreč v takratni
raziskavi navedlo 51% zajetih učiteljev, pogoste težave 15% učiteljev, torej skupno
66% vseh od 1504 učiteljev iz raziskave. (Soklič, Hočevar Boltežar 2004)
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5.2

H20: Kajenje vpliva na pogostost glasovnih težav.

Drugo hipotezo, ki pravi, da kajenje vpliva na pogostost glasovnih težav učiteljev,
lahko ovržem. Razlika med skupinama se ni izkazala za statistično značilno, torej
kajenje ni vplivalo na pojavljanje glasovnih težav.
Hipoteze 2 torej ne morem potrditi.
Podobno so ugotovili tudi v raziskavi leta 2004. (Soklič, Hočevar Boltežar 2004)
5.3

H30: Pitje gaziranih in kofeiniziranih pijač vpliva na pogostost glasovnih
težav.

Analiza podatkov je pokazala, da se odnos med pitjem gaziranih in kofeiniziranih
pijač in glasovnimi težavami ni pokazal kot statistično značilen. To še ne pomeni, da
verjetnost te povezanosti v splošni populaciji ne obstaja. Dobre štiri petine učiteljev
(81,2%) nikoli oziroma zelo redko pije kofeinizirane in gazirane pijače, občasno jih
uživa 15,4 % in 3,4% pogosto.
Hipoteze 3 torej ne morem potrditi.
Če združim oba odgovora, slaba petina učiteljev občasno ali pogosto uživa
kofeinizirane in gazirane pijače, kar je relativno malo glede na splošno populacijo.
Nikoli oziroma zelo redko te pijače uživa visok delež učiteljev, kar je verjetno
posledica boljšega poznavanja skrbi za glas med učitelji. Kar 70% učiteljev je namreč
navedlo, da poznajo osnovne principe glasovne higiene. Pitje omenjenih pijač pa
draži sluznico žrela, kar povzroča odkašljevanje, ki je še dodaten napor za glasilke.
5.4

H40: Pitje alkoholnih pijač vpliva na pogostost glasovnih težav.

Odnos med pitjem alkoholnih pijač in pojavljanjem glasovnih težav, se ni pokazal kot
statistično pomemben. Kar 70,9% učiteljev ne uživa alkoholnih pijač, oziroma jih
uživa redko. 29,1% učiteljev alkoholne pijače pije občasno in nihče od anketiranih
učiteljev alkohola ne uživa pogosto.
Hipoteze 4 torej ne morem potrditi.
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Rezultati kažejo na to, da se učitelji zavedajo negativnega vpliva alkohola na zdravje.
Pitje alkoholnih pijač vpliva tudi na refluks želodčne kisline in draži sluznico ter sili k
odhrkavanju in odkašljevanju, kar spet negativno vpliva na kakovost glasu.
5.5

H50: Kričanje vpliva na pogostost glasovnih težav.

Analiza podatkov je pokazala, da ni statistične povezanosti med kričanjem in
pojavljanjem glasovnih motenj. 13,7% učiteljev pravi, da pogosto kričijo.

86,3%

učiteljev tega ne počne. Večina učiteljev, ki so odgovorili, da pogosto kričijo, pa
navajajo tudi pogostejše glasovne težave.
Hipoteze 5 torej ne morem potrditi.
Tudi v raziskavi iz leta 2004 statistično pomembnega vpliva pogostega kričanja na
pojavljanje glasovnih motenj niso odkrili. (Soklič, Hočevar Boltežar 2004)
5.6

H60: Hitro govorjenje vpliva na pogostost glasovnih težav.

Povezanost hitrega govornega tempa in pojavljanjem glasovnih težav se ni pokazala
za statistično značilno, je pa zelo blizu meje povezanosti. 42,7% učiteljev pravi da
hitro govorijo, ostalih 57,3% pa ocenjuje, da ima normalen govorni tempo.
Hipoteze 6 torej z gotovostjo ne morem potrditi.
Hitrejši tempo govora pomeni tudi večjo obremenitev glasilk ter tudi večjo glasovno
utrujenost. Prehiter oz. hiter govorni tempo ali motnje v tempu je največkrat možno
popraviti s samokontrolo, razen če gre za nevrološko pogojeno stanje npr. jecljanje.
5.7

H70: Glasno govorjenje vpliva na pogostost glasovnih težav.

Povezanost med glasnim govorjenjem in pogostejšimi glasovnimi težavami se na tem
vzorcu anketiranih učiteljev ni pokazalo za statistično značilno. 59,0% učiteljev pravi,
da govorijo glasno, da skušajo preglasiti učence. 41,0% pa se ocenjuje, da ne
govorijo glasno.
Hipoteze 7 torej ne morem potrditi.
Glasno govorjenje predstavlja napor za glasilki, saj sta ti bolj napeti. Zaradi
glasovnega napora se pojavlja glasovna utrudljivost, lahko pa to pripelje do
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funkcionalne glasovne motnje. Posledica le-te pa so lahko vozlički ali polipi na
glasilkah.
5.8

H80: Pogostost glasovnih težav je odvisna od starosti.

Povezava med starostjo in pogostostjo glasovnih motenj, se je pokazala za
statistično nepomembno, zato zavrnem hipotezo 8.
Menila sem, da bodo pri starejših učiteljih glasovne težave pogostejše kot pri mlajših.
V raziskavi iz leta 2004 so namreč ugotovili, da je starost nad 40 let povezana s
pojavljanjem glasovnih težav. (Soklič, Hočevar Boltežar 2004) To sem pričakovala
zaradi funkcionalnih sprememb govornih struktur. Starostne spremembe tudi
povzročijo, da postajata glasilki vedno manj napeti. S starostjo pa prihaja tudi več
bolezni, ki lahko posredno vplivajo na govorni aparat.
5.9

H90: Pogostost glasovnih težav je odvisna od dolžine delovne dobe.

Hipotezo, ki pravi, da dolžina delovne dobe vpliva na pogostejše pojavljanje
glasovnih težav, sem preverila in jo na podlagi podatkov lahko ovržem.
Lahko bi rekla, da so učitelji z daljšo delovno dobo pridobili ustrezna znanja o
glasovni higieni in pravilni uporabi glasu. Menim, da so si pridobili tehniko pravilnega
govora. Tisti s slabo govorno tehniko, pa imajo težave že ves čas od začetka
zaposlitve.
5.10 H100: Učitelji imajo znanje o primerni glasovni higieni.
Hipotezo, ki pravi, da imajo učitelji znanje o primerni glasovni higieni lahko delno
potrdim. Večina učiteljev ima zadovoljivo znanje o glasovni higieni. Dobrih 70%
učiteljev pozna ukrepe za preprečevanje glasovnih motenj in ukrepe za pravilen
govor in glas.
V vprašalniku je bilo zajeto tudi vprašanje, če so bili že v času študija seznanjeni s
težavami z glasom, ki jih prinaša pedagoški poklic. Dobre tri četrtine (77,8%) učiteljev
je na to vprašanje odgovorilo nikalno, 22.2% pa pritrdilno. Iz tega sklepam na porast
znanja učiteljev o primerni glasovni higieni med delovno dobo. To bi pripisala temu,
da je v osnovnih šolah vse več strokovnih izobraževanj in delavnic na to temo. V
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učnem programu učiteljev razrednega ali predmetnega pouka na Pedagoški fakulteti
v Ljubljani še vedno ni predmeta, ki bi dal ustrezno znanje o pravilni glasovni tehniki
že v času študija.
5.11 H110: Večje število neugodnih dejavnikov se pojavlja pri hripavih učiteljih.
Povezanost med večjim številom neugodnih dejavnikov in glasovnimi težavami
učiteljev lahko potrdim. To pomeni, da je med učitelji, ki so imeli več neugodnih
dejavnikov za kakovost glasu, seštetih skupaj iz podatkov vprašalnika, ocene govora
v razredu in med individualnim razgovorom, je statistično značilno več takih, ki so
hripavi.
Hipotezo 11 torej lahko potrdim.
5.12 H120: Glasovne težave se pri učiteljih pojavljajo večinoma kot posledica
glasovnega napora.
Pri skoraj 13% učiteljev hripavost nastane zaradi glasovnega napora. Pri skoraj 48%
učiteljev pa zaradi kombinacije infekta-prebolevanja okužb dihal in glasovnega
napora. Torej, če seštejem, se glasovne težave pojavljajo pri več kot 60% v raziskavo
vključenih učiteljev kot posledica glasovnega napora.
Hipotezo 12 torej lahko potrdim.
Učitelji, ki so hripavi zaradi posledic infekta in glasovnega napora, verjetno hripavi
tudi poučujejo. Tu se pokaže, da ti učitelji nimajo dovolj znanja o skrbi za glas in
glasovni higieni ali pa ga ne uporabljajo v praksi.

Cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, v kolikšni meri se pojavljajo glasovne težave
pri učiteljih. V raziskavi je sodelovalo 117 učiteljev iz občin Kamnik in Komenda.
Analiza rezultatov je pokazala, da je skoraj 65% učiteljev takih, ki imajo enkrat letno
ali pogosteje glasovne težave. Kadar so bili učitelji hripavi, je ta pri 12,8% posledica
glasovnega napora, pri 35,9% posledica prebolevanja okužb dihal, 42,7% pa zaradi
obeh naštetih dejavnikov. 27,4% učiteljev je v svoji karieri že imelo bolniški dopust
zaradi glasovnih motenj, le 32,5% učiteljev pa je poiskalo tudi pomoč strokovnjaka,
kar kaže na premajhno zavedanje učiteljev, kako pomembna je dobra kakovost glasu
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za opravljanje njihovega poklica. Menim, da je potrebno izobraževanje o skrbi za glas
že v času študija, da se nato učitelji pravilno govorno obnašajo od začetka delovne
dobe naprej.
Rezultati vprašalnika so pokazali, da 13,7% učiteljev pogosto kriči. Menim, da je ta
odstotek v realnosti večji, saj so vsi učitelji, ki sem jih opazovala med poučevanjem v
razredu na vprašalniku odgovorili, da ne kričijo pogosto; med mojo hospitacijo pa je
vmes kričalo skoraj 60% opazovanih učiteljev. Glede na odgovore v anketi 59,0%
učiteljev govori preglasno, 42,7% pa imajo hiter tempo govora, kar sta tudi neugodna
dejavnika za kakovost glasu. Ko sem primerjala odgovore iz vprašalnika in svoje
ocene govora učiteljev med opazovanjem v razredu in med osebnim pogovorom,
sem ugotovila, da med 30 in 40% učiteljev ni znalo pravilno oceniti svoje glasovne
navade, kar dopušča, da je odstotek učiteljev z neprimernimi govornimi navadami
celo višji.
Med učitelji, ki so odgovorili na anketo jih 9,4% kadi, 76,9% jih ne kadi, kajenje pa je
opustilo 13,7% anketiranih. Nihče od anketiranih učiteljev alkohola ne uživa pogosto.
29,1% alkoholne pijače pije občasno, 70,9% pa nikoli oziroma redko. Precej majhen
odstotek (3,4%) učiteljev pogosto uživa gazirane in kofeinizirane pijače, občasno
15,4%, nikoli oz. zelo redko pa 81,2%. Tudi uživanje gaziranih in kofeiniziranih pijač
neugodno vpliva na kakovost glasu, saj povzroča gastroezofagealni refluks. Torej bi
pogojno tudi to razvado lahko prišteli k slabim razvadam. Učitelj je učencem oz.
otrokom tudi vzor na vzgojnem področju in menim, da je pomembno, da ima učitelj
čim manj neprimernih razvad, v katerih bi ga otroci lahko posnemali.
40 učiteljev (34,2%) je povedalo, da hkrati govorijo in pišejo s kredo po tabli, kar bi
morda lahko prispevalo k večji razdraženosti glasilk zaradi vdihovanja krednega
prahu ob tem in posledično k hripavosti. Navsezadnje so tudi v učilnicah zelene table
s kredo v veliki večini primerov zamenjale bele table s flomastri.
Kar 70,1% učiteljev pozna ukrepe za preprečevanje glasovnih motenj, poznajo
ukrepe za pravilen govor in glas. To bi pripisala temu, da je v osnovnih šolah vse več
strokovnih izobraževanj na to temo. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani
namreč bodoči učitelji v učnem načrtu nimajo vsebin o tvorbi glasu, vzrokih glasovnih
motenj ter predvsem o preprečevanju glasovnih motenj.
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Kljub navedbi, da kar 70,1% učiteljev pozna ukrepe za preprečevanje glasovnih
motenj, pa so me malo presenetili odgovori na vprašanje, kaj storijo, kadar so hripavi.
Večina učiteljev je odgovorila, da vzamejo kakšne tablete, pijejo veliko čaja ali
tekočine, skušajo biti tiho, uživajo vitamine, med, grgrajo slano vodo, vzamejo
septolete ali Isla bombone. Med neobičajnimi odgovori pa sem našla, da gredo v
savno, da ne naredijo nič, so hripavi in par dni že zdržijo.
Med neugodne dejavnike za pojav glasovnih motenj učiteljev, bi lahko šteli tudi
prisotnost naglušnih učencev ali učencev z vedenjskimi motnjami v razredu. 84,6%
(99) učiteljev je odgovorilo, da v razredu ali skupini nimajo nobenega naglušnega
učenca, 15,4% (18) pa imajo, in zato morda občasno govorijo z višjo jakostjo. 75,2%
(88) učiteljev, je odgovorilo, da imajo v razredu ali skupini kakšnega učenca z
vedenjskimi motnjami. Menim, da je za te otroke potrebno več govorjenja, ne pa tudi
kričanja za umirjanje in usmerjanje pozornosti. V nasprotju s pričakovanji pa je med
učitelji, ki imajo malo ali nimajo glasovnih težav več takih, ki imajo naglušnega
učenca v razredu, kot v razredih tistih učiteljev z glasovnimi težavami. Sklepam, da
se učitelji zaradi poznavanja glasovne higiene znajo pravilno govorno obnašati v
stiku z naglušnimi učenci, oziroma, da morda prav zaradi zavedanja možnosti
prevelike glasnosti ob naglušnem otroku bolj pravilno uravnavajo svojo glasnost v
govoru.
Učitelji so glasovno zelo obremenjen poklic, na teden imajo 22 do 27 pedagoških ur.
Poleg tega pa 44,4% učiteljev pravi, da so doma dodatno glasovno obremenjeni, kar
je tudi lahko vzrok za težave. Učiteljem bi predlagala, da šolske ure pripravijo tako,
da ne govorijo ves čas, da ne pretiravajo z artikuliranjem in obremenjevanjem glasu,
da pazijo na glasnost in tempo govora, da dajo učencem več samostojnega dela,
pomagajo si s čim več didaktičnega materiala, predlagam tudi kratka in jasna
navodila, tudi pitje zadostne količine vode med poučevanjem, saj se na to velikokrat
pozablja, skratka vrsto ukrepov, ki bi pomagali in pripomogli k omilitvi glasovnega
napora učitelja in boljši skrbi za zdrav glas.
V razmislek predlagam tudi podobne raziskave, ki bi pokazale katera skupina
učiteljev je najbolj obremenjena (učitelji na razredni, predmetni stopnji, učitelji športne
vzgoje, podaljšanega bivanja, učitelji v šoli s prilagojenim programom...).
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ZAKLJUČEK

Glas je pri pedagoških delavcih – učiteljih osnovno sredstvo pri sporazumevanju in
opravljanju poklica. Poleg tega so pogosto tudi doma dodatno glasovno obremenjeni.
Rezultati raziskave so pokazali, da je delež učiteljev z glasovnimi težavami enak kot
pred 10 leti - skoraj 65% učiteljev je takih, ki imajo enkrat letno ali pogosteje glasovne
težave. Glasovne motnje so nastale pri skoraj dveh tretjinah učiteljev zaradi glasovne
obremenitve ali kombinacije prebolevanja okužbe zgornjih dihal in glasovne
obremenitve. Le dobra četrtina učiteljev je v svoji karieri že imela bolniški dopust
zaradi glasovnih težav, le slaba tretjina je zaradi tega poiskala tudi pomoč
strokovnjaka. Približno dve tretjini učiteljev ima neprimerne govorne navade, manj kot
desetina pa jih kadi.
Za statistično pomembne dejavnike za pojav glasovnih motenj sta se pokazala
pogosto odkašljevanje in pojav napetosti na vratu med govorom. Skupina učiteljev z
glasovnimi težavami je imela tudi večje število neugodnih dejavnikov za glas kot pa
skupina brez glasovnih težav. Velik delež učiteljev, skoraj 70%, pozna ukrepe za
izboljšanje govornih navad in preprečevanje glasovnih motenj. Kljub temu menim, da
bi bilo potrebno že v študij za pedagoške poklice vključiti pouk o pravilni govorni
tehniki in preprečevanju ter zdravljenju glasovnih motenj in preventivno preveriti
primernost kandidatov za bodoči pedagoški poklic še pred vpisom na študij. Tako bi
se morda lahko zmanjšal nastanek glasovnih težav učiteljev.
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PRILOGE

Priloga 1: Vprašalnik za učitelje

49

VPRAŠALNIK O GLASOVNIH TEŽAVAH ZA UČITELJE
V raziskavi, ki je del diplomske naloge, me zanima kako pogosto imajo učitelji
glasovne težave in kaj so vzroki za glasovne motnje.
Pri vsakem vprašanju prosim obkrožite ustrezen odgovor, lahko dopišete pripombe.
1. Spol:
a) m
b) ž

2. Starost: ________ let

3. Koliko let delate v svojem poklicu?
_________let
4. Vaše delovno mesto (učitelj razrednega pouka, učitelj v podaljšanem bivanju,
učitelj, učitelj predmetne stopnje, učitelj športne vzgoje, učitelj slovenščine ...)

______________________________________________________
5. Kateri razred poučujete:
a) 1.-3. razred
b) 4.-6. razred
c) 7.-9. razred

6. Ali ste bili hripavi v zadnjem šolskem letu?
a) ne
b) da
7. Ali ste v celotni pedagoški karieri že imeli težave z glasom: hripavost, tih glas,
glas se je lomil, ga je zmanjkovalo, ob govorjenju vas je bolelo v vratu, ostali
brez glasu...?
a) nikoli / zelo redko
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b) enkrat do trikrat letno
c) več kot trikrat letno
d) skoraj vsak mesec

8. Hripavost je nastala:
a) Po glasovnem naporu
b) Ob prebolevanju okužbe dihal
c) Po glasovnem naporu in/ali ob prebolevanju okužbe dihal
9. Ste imeli težave z glasom že v času študija za pedagoški poklic?
a) Ne
b) Da
10. Ali ste zaradi glasovnih težav imeli bolniški staž ali dopust?
a) Ne
b) Da, koliko časa? ______________
11. Ali ste zaradi glasovnih težav poiskali pomoč strokovnjakov (zdravnika,
logopeda, foniatra, otorinolaringologa...)? Ustrezno podčrtajte.
a) Ne
b) Da
12. Ali je bilo zaradi glasovnih težav kdaj moteno:
a) Delo v službi
b) Socialno življenje (aktivnosti v prostem času)
c) Družinske obveznosti
d) Nimam glasovnih težav
13. Ste glasovno obremenjeni tudi doma ali v prostem času? Morate tudi izven
službe veliko govoriti?
a) Ne
b) Da
14. Ali glasno govorite? Poskušate preglasiti učence?
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a) Ne
b) Da

15. Ali hitro govorite?
a) Ne
b) Da
16. Ali se pogosto odkašljujete, imate občutek tujka v žrelu?
a) Ne
b) Da
17. Ali pogosto kričite?
a) Ne
b) Da
18. Ali hkrati govorite in pišete s kredo po tabli?
a) Ne
b) Da
19. Ali čutite ob koncu delovnega dne bolečine v vratu?
a) Ne
b) Da

20. Ali kadite?
a) Ne
b) Da, kadim že ____let
c) Kajenje sem opustil/a
21. Ali pijete alkoholne pijače?
a) Nikoli/redko
b) Občasno
c) Pogosto
22. Ali pijete kofeinizirane (coca-cola, energijske pijače...) in gazirane pijače?
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a) Nikoli/redko
b) Občasno
c) Pogosto
23. Ali popijete v času pedagoškega dela v službi vsaj 0,5 litra tekočine?
a) Ne
b) Da
24. So vam ugotovili astmo ali kakšno alergijsko obolenje?
a) Ne
b) Da, alergijo na ___________________
25. Imate težave z želodcem, se vam spahuje, vas peče zgaga?
a) Ne
b) Da
26. Ali ste seznanjeni z ukrepi za pravilen govor, glas in preprečevanje glasovnih
motenj?
a) Ne
b) Da
27. Ste bili že v času študija seznanjeni s težavami z glasom, ki jih prinaša
pedagoški poklic?
a) Ne
b) Da

28. Kaj storite, kadar ste hripavi?
______________________________________________________
29. Ali pogosto prebolevate okužbe dihal s kašljem, zamašenim nosom ter
bolečinami v žrelu?
a) Ne
b) Da
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30. Ali imate v skupini /razredu kakšnega naglušnega učenca?
a) Ne
b) Da
31. Ali imate v skupini/razredu kakšnega učenca z vedenjskimi motnjami?
a) Ne
b) Da
32. Kakšen je vaš glas ta teden?
a) Normalen
b) Hripav

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
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Lea Ficko

Priloga 2: Protokol ocenjevanja govora učiteljev pri hospitacijah v razredu in v
pogovoru

Učitelj

Govorni tempo
Glasnost govora
Se odkašljuje
Kriči
1 da
da
da
da
2 ne
da
ne
ne
3 da
da
da
ne
4 ne
ne
da
ne
5 da
da
ne
ne
6 ne
da
da
da
7 da
da
da
da
8 ne
ne
da
ne
9 ne
da
da
ne
10 da
da
ne
da
11 ne
ne
ne
ne
12 da
da
da
da
13 ne
ne
da
ne
14 da
da
ne
ne
15 ne
ne
da
da
16 ne
ne
da
ne
17 da
da
ne
da
18 ne
ne
ne
ne
19 ne
ne
da
ne
20 da
da
da
da
21 da
da
da
da
22 ne
ne
ne
ne
razred pogovor

Gestikuliranje
Grimasiranje
Hripav/utrujen/prijeten
Govori s celim
Napetost
glas
telesom
na
Govorni
vratu tempo
Glasnost govora
Se odkašljuje
Kriči
da
ne
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
da
da
ne
da
da
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
da
da
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
da
ne
ne
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
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Gestikuliranje
Grimasiranje
Hripav/utrujen/prijeten
Govori s celim
Napetost
glas
telesom
na vratu
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
da
da
da
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
da
da
da
ne
ne
ne
ne

