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II 

 

IZVLEČEK   

 

Teoretično izhodišče magistrskega dela začenjam s kratko opredelitvijo govora, fonacije 

in glasu. Izpostavim dejavnike, ki vplivajo na glas. Posebno pozornost namenim 

glasovnim motnjam, ki jih opredelim in nakažem možne vzroke zanje. Prikažem 

simptome in znake glasovnih težav. Opredelim glasovne uporabnike ter se ustavim pri 

profesionalnih glasovnih uporabnikih – učiteljih. Izpostavim učitelje, ki se ukvarjajo z 

otroki s posebnimi potrebami. Zajamem dejavnike tveganja, podatke o pojavnosti 

glasovnih motenj pri učiteljih. Opozorim na potrebo po timski obravnavi oseb z 

glasovnimi težavami. Predstavim možnost opredelitve glasovne motnje kot poklicne 

bolezni. V zaključku teoretičnega uvoda navedem nekatere načine skrbi za glas.  

 

Raziskava je bila osredotočena na učitelje, ki se pri svojem delu soočajo z otroki s 

posebnimi potrebami. Uporabila sem anonimni vprašalnik o glasovnih težavah, navadah 

ter poznavanju dejavnikov, ki vplivajo na glas. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, 

da se med posameznimi skupinami učiteljev ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede pogostosti pojavljanja glasovnih težav, čeprav lahko zasledimo, da se z 

glasovnimi težavami učitelji dodatne strokovne pomoči (DSP) srečujejo predvsem zelo 

redko, učitelji na redni osnovni šoli ter učitelji na osnovni šoli s prilagojenim 

programom (OŠPP) pa v približno isti meri. Pokazalo se je, da se pogostost hripavosti 

povečuje s starostjo ter dolžino delovne dobe. Kar zadeva skrb za glas, se je izkazalo, da 

so učitelji v najmanjši meri seznanjeni z vplivom hormonov na glas. Dokaj neznan jim 

je tudi pojem glasovna higiena.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: glasovne motnje, profesionalni glasovni uporabniki, 

dejavniki tveganja, skrb za glas 
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ABSTRACT   

 

The theoretical starting point of the master's thesis starts with a short definition of 

language, phonation and voice. The factors that have an effect on the voice are 

underlined. Special attention is devoted to voice disturbance which is defined and where 

possible reasons therefore are indicated. There are shown symptoms and signs of voice 

problems. There are defined the main users and a special focus is on the professional 

voice users – the teachers. There is emphasize on the teachers who deal with disabled 

children with special needs. The risk factor and the data of appearance of voice 

disturbance with teachers is also mentioned. Attention was called to the need of team 

approach to people with voice difficulties. A possibility of defining voice disturbances is 

presented as occupational disease. In the conclusion of the theoretical introduction there 

are mentioned some ways how to care for the voice.  

 

The research was focused on teachers who are confronted with disabled children at their 

work. An anonymus questionnaire about voice difficulties, habits and knowing the 

factors was used which have an effect on the voice. On the basis of the research it was 

found out that among the individual groups of teachers there do not appear statistical 

important differences according to the frequency of the presence of voice difficulties 

although it was found out that teachers for additional professional help (DSP) are very 

rarely confronted with voice difficulties, teachers in the regular primary school and 

teachers at primary schools with adapted programs (OŠPP) in the same frequency. It 

turned out that the frequency of hoarseness increases with the old age and the length of 

years of service. About the care for the voice it turned out that the teachers are in a less 

extend acquainted with the effect of hormones to the voice. They are not acquainted 

with the idea of voice hygiene. 

 

 

KEY WORDS: voice disorders, professional voice users, risk factor, caring for the 

voice 
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I. UVOD  

 

»Govor je povezovanje glasovnih, slogovnih in besednih simboličnih enot v sistem, ki 

omogoča medsebojno verbalno sporazumevanje« (Kneževič, 2002, str. 128).  

 

Človeški glas, temeljno sredstvo verbalne komunikacije, je produkt zdravih dihal, 

zdravega in normalno delujočega grla ter artikulacijskih organov v najširšem pomenu 

besede. Pomembni so tudi kontrolni mehanizmi na periferiji, periferni senzorični in 

motorični živci ter predeli v centralnem živčevju, ki uravnavajo zaznavanje, razumevanje, 

načrtovanje govora in govorne produkcije. Motnja v kateremkoli delu tega sistema 

onemogoči normalno delovanje ter privede do glasovne motnje (Mysack, 1976, v 

Hočevar Boltežar, 2003). Glasovna motnja ali disfonija je »bolezenski znak, ko se v glasu 

poleg temeljnega in višjih harmoničnih tonov pojavijo šumi oziroma je motnja višine ali 

amplitude prevelika« (Koufman in Isaacson, 1991, v Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004, 

str. 494). V osnovi delimo glasovne motnje na organske in funkcionalne, pri čemer sta 

obe vrsti medsebojno prepleteni (Hočevar-Boltežar, 2010).  

 

V nekaterih poklicih so zahteve delovnega mesta takšne, da morebitna glasovna motnja 

negativno vpliva ali celo ogroža posameznikovo profesionalno kariero (Krischke, 

Weigelt, Kollner, Klotz, Eysholdt idr., 2005; Mchenry in Carlson, 2004; Roy, Merrill, 

Thibeault, Gray in Smith, 2004; Smith, Verdolini, Gray, Nichols, Lemke, Barkmeier idr. 

1996; Williams, 2003; v Smolander in Huttunen, 2006). Osebe, ki so poklicno odvisne od 

svojega glasu, Koufman in Isaacson (1991) opredelita kot profesionalne glasovne 

uporabnike. Mednje sodijo tudi učitelji, saj je za nemoteno opravljanje pedagoškega dela 

pomemben zdrav, prijeten, prepričljiv in kultiviran glas (Hočevar-Boltežar, 2010).  

 

Če smo seznanjeni z dejavniki tveganja za pojav glasovnih motenj, lahko preprečimo ali 

pomembno zmanjšamo težave na tem področju. Titze s sodelavci (1997, v Soklič in 

Hočevar-Boltežar, 2004) je ugotovil, da imajo učitelji med vsemi poklicnimi govorniki 

največjo incidenco glasovnih motenj. Številni avtorji (Roy, Merrill, Thibeault, Gray in 

Smith, 2004; Ryan, Rotunda, Song in Maina, 2012) opozarjajo, da so učitelji tudi ena 

izmed najštevilnejših profesionalnih skupin, ki išče medicinske nasvete v povezavi z 

glasovnimi težavami. Izhajajoč iz tega ne presenečajo podatki (Roy idr., 2004; Soklič in 
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Hočevar-Boltežar, 2004) o visoki prevalenci glasovnih težav med učitelji. Ponekod so ta 

problem zaznali in problematiko uredili z uvrstitvijo glasovnih motenj med poklicne 

bolezni (Francija, Rusija, Poljska) (Hazlett, Duffy in Moorhead, 2009, v Boltežar in Šereg 

Bahar, 2014). V Sloveniji temu zaenkrat še ni tako, zato je velik delež odgovornosti na 

samih učiteljih. V prvi vrsti se morajo zavedati lastnih omejitev, saj zmožnosti govornega 

sistema niso neomejene. Veliko težav lahko že v osnovi preprečimo, če smo seznanjeni z 

osnovami skrbi za glas. Programi preventivne glasovne oskrbe ter kratkotrajni tečaji so 

namreč pokazali pozitivne rezultate (Duffy in Hazlett, 2004; Lehto, Rantala, Vilkman, 

Alku, Bäckström, 2003; v Smolander in Huttunen, 2006). Kljub številnim priporočilom o 

vključitvi skrbi za glas v proces izobraževanja učiteljev in drugih strokovnjakov, ki 

delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, glede slednje še vedno ni zaslediti 

prepotrebnega napredka. Pri tem se pogosto pozablja na učitelje otrok s posebnimi 

potrebami, saj ti, tako kot učitelji na rednih osnovnih šolah, kot temeljno orodje svojega 

dela uporabljajo glas. Poleg tega se poklicno ukvarjajo s populacijo otrok, ki zahteva 

drugačen pristop k poučevanju, zato jih nikakor ne smemo prezreti.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 GOVOR IN GLAS 

 

1.1   O GOVORU 

 

Govor je ena najmlajših in hkrati tudi najbolj vsestranskih človekovih aktivnosti, ki 

nastane kot rezultat kompleksne ter natančno usklajene mišično-živčne dejavnosti 

(Kambič, Fischinger, Gale, Radšel in Žargi, 1986), pri kateri sodelujejo številni telesni 

predeli.  

 

Najprej se v govornih centrih velikih možganov pojavi ideja o tem, kaj bi želeli povedati. 

Impulzi gredo nato v premotorični, motorični areal velikih možganov, kjer nastanejo 

ukazi za delovanje posameznih mišic, ki morajo biti med seboj usklajeni. Za to poskrbi 

ekstrapiramidni sistem – bazalni gangliji, subtalamična jedra, talamus ter mali možgani. 

Naloge navedenih struktur so usklajevanje delovanja posameznih mišic, časovno 

usklajevanje zaporedja aktivacije mišic, uravnavanje napetosti, moči, hitrosti, stopnje 

aktivnosti ter smeri gibov. Ukazi potujejo preko možganskih, spinalnih in freničnem 

živcu do efektorjev (dihala, grlo, odzvočna cev, artikulacijski organi), ki tvorijo glas. V 

nadaljevanju tega zapletenega procesa je pomembna senzorična kontrola (sluh, povrhnja 

in globoka senzibiliteta, vid) – zaznava lastne in tuje produkcije ter sprotno usklajevanje 

izvedbe z načrtom programa. Informacije se prenašajo tudi od senzorjev na periferiji v 

centralni živčni sistem, kar privede do sprotnega usklajevanja izvedenega programa in 

načrta ter popravljanja morebitnih napak (Hočevar-Boltežar, 2010).  

 

Izmed vseh navedenih komponent največ pozornosti posvečamo grlu, ki se med 

življenjem spreminja. Do približno 20. leta starosti sta značilni rast in dozorevanje, ki sta 

najintenzivnejši v obdobju adolescence. V odraslosti so, zlasti pri ženskah, v ospredju 

hormonske spremembe. Po 60. letu so čedalje bolj izrazite starostne spremembe, kot so 

zakostenevanje grlnih hrustancev, degenerativne spremembe sklepov med hrustanci, 

zmanjšanje mase grlnih mišic, spremembe elastičnih vlaken (atrofija, zmanjšanje števila, 

tanjšanje), debelenje kolagenih vlaken, togost vokalnega ligamenta, spremembe sluznice, 

zmanjšana aktivnost žlez v grlu (gosta sluz), pojavi se tudi fiziološka involucija CŽS 
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(periferni živci, receptorji, mišice, kite, sklepi) (Hočevar-Boltežar, 2010). 

 

Motnja v kateremkoli delu tega sistema se odraža na področju govora. Govorne motnje po 

Kambiču (1984, str. 205) delimo na fonacijske motnje (motnje pri nastajanju glasu), 

artikulacijske motnje, motnje govornega ritma, subsimbolične ter simbolične motnje. V 

nadaljevanju bom nekoliko podrobneje osvetlila področje fonacije.  

 

 

1.2   O GLASU 

 

 »Glas je zvok, ki ga z zračnim tokom proizvaja nihanje glasilk« (Kneževič, 2002, str. 

127). Fonacija je pojem, ki je neločljivo povezan z glasom. Hočevar-Boltežar (2010) 

fonacijo opredeli kot nastanek glasu v grlu, ki je posledica preciznega in usklajenega 

delovanja zračnega toka iz pljuč, odzvočne cevi in artikulatorjev. Nihanje glasilk, ki je 

časovno, amplitudno in frekvenčno usklajeno, rezultira v kakovostnem glasu. Poleg tega 

morata glasilki v času t. i. zaprte faze (primaknjenost glasilk) tvoriti popoln stik.  

 

1.2.1 Vpliv dejavnikov na kakovost glasu 

 

Hočevar-Boltežar (2010, str. 54) navaja naslednje dejavnike, ki vplivajo na glas:  

 rast kosti, hrustancev, mišic; 

 vpliv hormonov (androgeni, estrogeni); 

 splošno zdravstveno stanje; 

 uporaba glasu; 

 življenjski stil; 

 okolje (akustični in mikroklimatski pogoji); 

 psihološko stanje govorca; 

 kulturni dejavniki okolja; 

 degenerativne spremembe. 

 

Navedena avtorica (prav tam, str. 86–87) podrobneje opredeli tudi dejavnike, ki vplivajo 

na kakovost glasu – ti dejavniki namreč povzročijo »draženje sluznice grla, zlasti glasilk, 

vnetje, spreminjajo vlažnost sluznice, povečujejo glasovno obremenitev govorca ali 
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povzročajo glasovno utrujenost z negovornimi obremenitvami grla«. 

 

1. Okužbe (virusne, bakterijske, glivične) privedejo do vnetja celotne sluznice grla in 

glasilk, vključno z zgornjimi in spodnjimi dihali. Če gre za vnetje nosne sluznice (rinitis), 

je človek prisiljen k dihanju na usta, kar povzroči dotok neustreznega zraka (prevroč, 

premrzel, suh, neočiščen) do grla ter posledično draženje sluznice, tako da le-ta oteče. 

Okužbe spodnjih dihal (bronhitisi, pljučnice) silijo človeka h kašljanju. Gre za aktivnost, 

ki je za grlo zelo obremenjujoča – »bolnik močno stisne glasilki, ventrikularni gubi, 

spusti poklopec čez grlo, nato pa v forsiranem izdihu vse tri zapore na nivoju grla 

nenadoma odpre. Močno narasli tlak pod glasilkama in v dihalnih poteh sproži hiter tok 

zraka skozi grlo navzven, ki odnese s sabo vse nečistoče, sluz, gnoj, tujke iz dihalnih 

poti«. Močno in dolgotrajno kašljanje lahko povzroči spremembe na glasilkah (npr. 

polipi) oziroma vodi h govorni utrujenosti.  

 

2. Neugodni mikroklimatski pogoji na delovnem mestu ali doma 

Ko govorimo o mikroklimatskih pogojih, imamo v mislih temperaturne, kemijske, 

mehanske in alergijske pogoje. Suh ter vroč zrak sušita sluznico zgornjih dihal, zlasti pri 

dihanju skozi usta. Različne dražeče snovi (hlapi lakov, lepil, kemikalij, plinov) 

povzročajo neinfektivno vnetje na glasilkah ter vplivajo na lastnosti glasilk pri fonaciji. 

Sluznico dražijo tudi mehanski delci v zraku (hišni, lesni in papirni prah ...). Glede na to, 

da je moje magistrsko delo osredotočeno na učitelje, moram posebej izpostaviti fin prah 

šolske krede, ki je za glasilke izredno neugoden, saj suši in draži sluznico grla ter 

prispeva k nastanku kašlja. Na tem področju je bil sicer narejen korak naprej, saj učitelji 

dandanes za pisanje na tablo namesto krede v večini primerov uporabljajo posebna pisala.  

 

3. Neprimerni akustični pogoji na delovnem mestu ali doma 

Za neprimerne imamo vse pogoje, ki prispevajo h glasnejšemu govoru ter tako k večji 

obremenitvi grla (glasen govor učencev, ropot v šoli in izven nje …).  

 

4. Škodljive razvade, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkoholnih pijač, uživanje 

drog … negativno vplivajo na sluznico grla, dihal in zgornjih prebavil. Snovi, ki se 

nahajajo v cigaretih, dražijo sluznico grla, vroč dim pa jo dodatno osuši. Ta dva dejavnika 

privedeta do nespecifičnega vnetja sluznice, zaradi česar se sluznica zadebeli ter izgubi 



Cestnik Brezovnik, T.: Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi 

potrebami, Magistrsko delo, 2016 

 

6 

 

svoje biomehanične sposobnosti. Posledica je sprememba avtomatiziranega 

kinestetičnega modela fonacije. Poleg tega cigaretni dim vpliva na sluz, ki postane 

gostejša, kar oteži izkašljevanje. Kadilci so rizični tudi za pojav pljučnih bolezni (kronični 

bronhitis, astma, pljučni rak), za katere je značilen kašelj.  

 

5. Alergije so »preobčutljivost organizma za določene snovi« (Alergija, b.d.), ki za 

večino ostalih ljudi niso škodljive. Najpogostejša je alergija tipa I. Oseba v stiku z 

alergenom (cvetni prah, hišni prah, pršica, mleko, jajca ...) doživi alergijsko reakcijo – 

nastane oteklina sluznice, pride do povečanega izločanja žlez, kar posledično vpliva na 

samo fonacijo. Vnetne spremembe ter hripavost povzroča zlasti alergija tipa III.  

 

6. Nekatera zdravila 

Na grlo imajo negativen učinek nekatera zdravila za zniževanje krvnega tlaka (dražeč 

kašelj), odvajanje vode (dehidracija), starejši antihistaminiki (sušenje sluznice grla, 

gostejša sluz), kortikosteroidna pršila za astmo. Slednja lahko prispevajo k stanjšanju 

sluznice grla, nastanku glivičnega vnetja na glasilkah ter hripavosti.  

 

7. Hormonske motnje 

V sluznici grla imamo receptorje za spolne hormone. Spremembe v glasu so občutne v 

času predmenstrualnega sindroma ter pri stalni uporabi kontracepcijskih tablet. Zaradi 

slednje se lahko pojavi lahen edem glasilk. Vpliv na glas imajo tudi drugi hormoni – 

anabolni hormoni, ki so namenjeni povečanju mišične mase športnic, povzročijo globlji 

glas ter zmanjšajo glasovni obseg. Nadomestna hormonska terapija ob boleznih ščitnice 

prav tako vpliva na sam glas. Če gre za pomanjkanje ščitničnih hormonov, se lahko na 

glasilkah pojavi oteklina, ki povzroči znižanje glasu, hripavost. Prevelika količina 

ščitničnih hormonov pa privede do funkcionalne glasovne motnje.  

 

8. Gastroezofagealni refluks (GER) in laringofaringealni refluks (LFR) 

Gre za zatekanje želodčne vsebine iz želodca v požiralnik. Želodčna vsebina poškoduje 

sluznico požiralnika. Kadar vsebina potuje v žrelo in grlo, govorimo o 

laringofaringealnem refluksu. Podatki pričajo o tem, da je sopojavljanje GER, LFR ter 

glasovnih težav zelo visoko. V foniatrični ambulanti Klinike za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo ugotavljajo, da ima 35 % bolnikov, ki se tam oglasijo zaradi 
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glasovnih težav, tipične simptome GER, 51 % pa simptome LFR. Poleg hripavosti se pri 

teh pacientih pojavljajo še odhrkavanje, kašelj, občutek tujka v žrelu in grlu. Na grlu 

lahko refluks povzroči nastanek posteriornega laringitisa, kontaktne razjede ali 

granuloma, zadebeljene sluznice ter oteklino glasilk ali celotne sluznice grla. V ustni 

votlini se lahko pojavi pekoč občutek v predelu lic ter erozija zobne sklenine. 

 

9. Disfunkcija vratne hrbtenice 

Zunanje grlne mišice so oživčene preko vratnih spinalnih živcev. V primeru poškodbe 

hrbtenice ali morebitnih izrastkov pride do draženja živčnih korenin ter nenormalne 

napetosti vratnih mišic ter s tem povezanih grlnih mišic. Spremenijo se položaj grla v 

vratu ter položaj in napetosti notranjih grlnih mišic. Posledično je tako moten motorični 

vzorec mišic, ki so ključne pri fonaciji.  

 

10. Avtoimunske bolezni slinavk 

Tovrstne bolezni vplivajo na izločanje sluzi v ustih ter sline. Sluzi je manj, zaradi česar 

glasilki nista obdani s tanko plastjo sluzi. Posledica je lahko organska okvara. Bolezni 

slinavk pa vplivajo tudi na povečanje gostote sluzi, ki sproža odkašljevanje ter poveča 

negovorni napor grla.  

 

11. Velofaringealna insuficienca 

Nastane kot posledica razcepa neba, okvar v oživčenju mehkega neba, brazgotin ali 

poškodb tkiva po operaciji ali obsevanju (področje mehkega neba ali ustnega žrela). 

Lahko pa gre za posledico nesorazmerja med dolžino mehkega neba in globino žrela. 

Nepopolna velofaringealna zapora poveča kompenzatorne aktivnosti in napetosti mišic v 

stranski steni žrela ter zgornji žrelni zažemalki. Spremeni se tudi napetost notranjih grlnih 

mišic. Vse to vodi k funkcionalni glasovni motnji.  

 

12. Osebnostne značilnosti in govorne navade 

Ne smemo zanemariti vpliva posameznikovih značilnosti ter njegove osebnosti. Nekateri 

ljudje so namreč po konstituciji bolj dovzetni za nastanek glasovnih motenj. Pri vokalni 

hiperfunkciji igrajo pomembno vlogo tudi medosebni odnosi (Gluvajić, Bilban in 

Hočevar-Boltežar, 2012) oziroma vedenje posameznika v družbi.   
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Poznavanje zgoraj navedenih dejavnikov je ključnega pomena za ustrezno preventivo in 

zdravljenje glasovnih motenj. Slednje so lahko posledica problematičnega govornega 

(preglasen govor, govor izven lastnega glasovnega razpona) in/ali negovornega obnašanja 

(močan kašelj, izkašljevanje, glasno smejanje, nepotrebno pokašljevanje) (Johnson, 1994, 

v Kovačić in Buđanovac, 2000). Vse to je povezano z nepoznavanjem skrbi za glas, kateri 

se bom v večji meri posvetila ob koncu teoretičnega uvoda.  

 

 

2 GLASOVNE MOTNJE   

 

2.1   OPREDELITEV 

 

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

sluhom« (Hočevar-Boltežar, 2010, str. 84). Omenjena avtorica opozarja na razliko med 

pojmoma hripavost in disfonija, ki ju v Sloveniji še vedno pogosto enačimo. To je opazno 

tudi pri nekoliko starejših avtorjih, npr. Kambič (1984, str. 3), ki navaja, da je »hripavost 

– disfonija zvočna sprememba glasu, ki jo zaznamo s sluhom in ki spremlja, kot 

najizrazitejše bolezensko znamenje, patološka dogajanja na organih, predvsem grlu, ki 

sodelujejo pri fonaciji«.  

 

Medtem ko pojem disfonija zajema vse vrste glasovnih motenj (odstopanje višine, 

glasnosti, kvalitete glasu, ritma, prozodičnih elementov), je izraz hripavost vezan zgolj na 

odstopanje v kvaliteti glasu (Dejonckere idr., 2001). Kadar bolezenske spremembe 

preprečujejo normalno nastajanje glasu, govorimo o hripavosti. Le-to zvočno zaznamo 

kot hreščeč, zamolkel, votel, piskajoč, kovinski, brezzvočen, bobneč, hrapav, zastrt in 

raskav glas (Kambič, 1984). Tako imenovani hripavi bolniki pogosto omenjajo težave, 

kot so spremenjen glas, izguba glasu, utrujenost po daljšem govorjenju, zadihan in tih 

glas, pogosto odkašljevanje, bolečine pri govorjenju, praskanje v grlu in občutek tujka 

(Child in Johnson, 1991).  

 

Hripavost je stanje, ki so ga izkusili že številni posamezniki. Vzrok lahko med drugim 

najdemo tudi v akutnih ali kroničnih vnetjih. Akutno vnetje (okužba) se pojavlja zelo 

pogosto. Najbolj opazno bolezensko stanje tega vnetja je nenadna hripavost. Stopnja le-te 
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je odvisna od sprememb na glasilkah. Pojavijo se občutek suhega grla, pekoča bolečina, 

občutek tujka, oteženo je izkašljevanje. Bolnik v primeru akutnega bakterijskega vnetja 

prejme ustrezno medikamentozno terapijo – antibiotike, kapljice za nos. Priporoča se 

molčanje, izogibanje kajenju, hladnim pijačam ter kakršnokoli grgranje (Child in 

Johnson, 1991).  

 

Kronična vnetja se za razliko od akutnih, ki lahko prizadenejo vsakogar in so največkrat 

posledica okužb, pojavljajo v glavnem pri odraslih moških. Vzroki za nastanek 

kroničnega vnetja so zelo različni. Kambič (1984) navaja ponavljajoča se ali neuspešno 

zdravljena akutna vnetja grlne sluznice (zelo redko), kronično vnetje sluznice drugih 

delov zgornjih dihal, kronična vnetja spodnjih dihal, kajenje, uživanje žganih alkoholnih 

pijač, nepravilnosti v delovanju glasilk, oteženo dihanje skozi nos, neprimeren vdihani 

zrak zaradi neustrezne toplote in vlage. Etiologija je ključna pri določitvi ustreznega 

načina zdravljenja. Eden izmed razlogov za nastanek kroničnega kataralnega laringitisa 

po Kambiču (1984) je tudi nepravilna oziroma čezmerna raba glasu, kar vodi do nastanka 

vozliča, ki ga sprva spremlja akutno, nato pa kronično vnetje okoliškega tkiva. Pogosto o 

kataralnem laringitisu govorimo pri profesionalnih uporabnikih glasu. Kronični laringitis 

traja dlje časa, pri čemer se izmenjujejo stanja izboljšanja ter tudi poslabšanja.  

 

Če vzroka ne najdemo, govorimo o funkcionalni hripavosti. Gre za moteno ali zmanjšano 

zmožnost oblikovanja glasu. V tem primeru je potrebno človeka seznaniti z glasovno 

higieno (Kambič, 1984) in z glasovno terapijo izboljšati glasovno tehniko. 

 

 

2.2   DELITEV GLASOVNIH MOTENJ 

 

V osnovi delimo glasovne motnje na organske in funkcionalne. Če gre za organsko 

glasovno motnjo, lahko pri otorinolaringološkem pregledu »odkrijemo strukturno 

okvaro«, ki nastane zaradi »okužbe (akutni laringitis), draženja sluznice grla (granulom 

grla, posteriorni laringitis, kronični laringitis), poškodbe (varice na glasilkah, krvavitev v 

glasilko), imunskih mehanizmov, mehanskih obremenitev glasilk pri fonaciji ob preveliki 

ali napačni rabi glasu, lahko pa je posledica prirojenih napak v grlu (jadrasta opna, sulcus 

vocalis)« (Hočevar-Boltežar, 2010, str. 91). V to skupino sodijo tudi nevrološko pogojene 

glasovne motnje.  
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Funkcionalna glasovna motnja je rezultat »prekomerne, napačne rabe ali zlorabe na videz 

anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega aparata« (Hočevar-Boltežar, 2010, str. 

85). Praviloma gre za nenormalno, preveliko aktivnost grlnih mišic, ki so medsebojno 

neusklajene. Ločimo primarno in sekundarno funkcionalno glasovno motnjo. O primarni 

govorimo, kadar so »napačni motorični vzorci fonacije prirojeni«, o sekundarni pa, kadar 

se le-ti razvijejo kot posledica druge okvare, bolezni ali prevelike glasovne obremenitve 

(Hočevar-Boltežar, 2010, str. 105). Povzročijo jo dejavniki iz okolja, minimalne 

spremembe v grlu, oddaljene organske spremembe ali psihogeni dejavniki. Opazna je tudi 

povezava med slabšo zmožnostjo prilagajanja motoričnih vzorcev novim okoliščinam v 

grlu (npr. oteklini glasilk).  

 

Na tem mestu bi v ospredje postavila funkcionalno glasovno motnjo, ki jo Mathieson 

(2001) opredeljuje zlasti kot posledico slabe tehnike fonacije (angl. misuse), prekomerne 

obremenitve ob sicer primerni tehniki fonacije (angl. overuse) ter posledico glasovne 

zlorabe (angl. abuse).  

 

Kot pogost vzročni faktor je navedena vokalna zloraba (Herrington-Hall, Lee, Stemple, 

Niemi in McHone, 1988; Sapir, Keidar in Mathers-Schmidt, 1993, v Van Houtte, Claeys, 

Wuyts in Van Lierde, 2012). Podobno sta ugotovili tudi Boltežar in Šereg Bahar (2014) 

saj sta kot temeljni vzrok hripavosti pri osebah, ki glas pri delu izdatno koristijo, 

izpostavili glasovno obremenitev.  

 

V sodobni literaturi je moč pogosto zaslediti izraz mišično-tenzijska disfonija, ki se 

nanaša na funkcionalno glasovno motnjo, pri kateri se pojavlja nepravilna aktivacija 

mišic, ki sodelujejo pri fonaciji (Koufman, 1991; Morrison, 1986, v Hočevar-Boltežar, 

2003). T. i. mišično-tenzijska disfonija je lahko posledica motnje na nivoju grla, 

prekomerne in slabo koordinirane aktivnosti fonatornih mišic ali motnje na nivoju dihanja 

in artikulacije. Rosen in Murry (2000, v Hočevar-Boltežar, 2003) kot temeljno težavo 

vidita moteno koordinacijo med dihanjem, položajem in napetostjo glasilk. Hočevar-

Boltežar (2010) izpostavlja neskladje med individualnimi zmožnostmi posameznika ter 

dejanskimi glasovnimi obremenitvami.  

 

Koufman in Blalock (1991) navajata, da je funkcionalne glasovne motnje lažje prepoznati 
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kot ostale psihosomatske motnje, saj ima zdravnik možnost videti grlne strukture in 

njihovo funkcioniranje. Če so videne strukture normalne, je sprememba kakovosti glasu 

funkcionalne narave. Zavedati se moramo, da sta že majhno odstopanje glasovne tehnike 

ali prekomerna raba glasu zadostni za povzročitev glasovnih težav (Boone, 1993, v Bele, 

2008).  

 

Obe osnovni obliki glasovnih motenj sta medsebojno tesno povezani – funkcionalna 

motnja lahko povzroči organske spremembe (vozliči, polipi, ciste, Reinkejev edem, 

kontaktna razjeda). Nasprotno pa tudi vsaka organska sprememba na glasilkah povzroča 

kompenzatorne načine tvorbe glasu ter posledično funkcionalno glasovno motnjo 

(Hočevar-Boltežar, 2010).  

 

Obstajajo številne delitve glasovnih motenj. Odločila sem se, da bom predstavila pogleda 

dveh avtorjev, s katerima sem se seznanila tekom študija (Tabeli 1 in 2).  

 

Prirojene (strukturne) glasovne motnje 

Glasovne motnje, povezane s tkivnimi spremembami  

 okužba,  

 mehanski stres, 

 draženje površine sluznice (kajenje) 

 rak 

 sistemske spremembe (dehidracija, vpliv zdravil, hormonov) 

Glasovne motnje, povezane z nevrološkimi in mišičnimi spremembami 

Glasovna utrudljivost 

 

Tabela 1: Razdelitev glasovnih motenj glede na odgovor biomehanskega oscilatorja (grla) na sistemske 

pogoje, okolje ter poškodbe po Tietzeju (v Hočevar-Boltežar, 2010, str. 85) 

ORGANSKE GLASOVNE MOTNJE 

Strukturne 
 prirojene (jadrasta opna v sprednji komisuri glasilk, »sulcus vocalis«); 

 pridobljene (poškodba, zožitev vokalnega trakta, starostne spremembe grla); 

Nevrogene 

 pareza ali paraliza povratnega grlnega živca, psevdobulbarna pareza ali 

paraliza, cerebelarna ataksija, benigni esencialni tremor, parkisonizem, horea, 

atetoza, dispraksija, grlna fokalna distonija, posledice možganske kapi; 

 multiple okvare: bolezen motoričnega nevrona, multipla skleroza, Guilliain-

Barre sindrom, miastenija gravis, Wilsonova bolezen; 

Endokrinološke 
 tirotoksikoza, miksedem, moška spolna retardacija, virilizem pri ženskah, 

nezaželeni sopojavi zdravil; 

Bolezni grla  benigne ali maligne novotvorbe; 

Druge bolezni grla  papilomatoza, ciste; 

Vnetja 
 akutni in kronični laringitis, avtoimunske bolezni, revmatoidni artritis 

krikoaritenoidnega sklepa, GER, sifilis, glivične okužbe, tuberkuloza; 
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Tabela 2: Etiološka klasifikacija glasovnih motenj po Mathiesonu (v Hočevar-Boltežar, 2010, str. 85) 

 

 

2.3   SIMPTOMI IN ZNAKI  

 

Najprej je potrebno razmejiti pojma simptom in znak. Hočevar-Boltežar (2010, str. 74) 

simptom opredeli kot »bolnikovo težavo, o kateri poroča v anamnezi«, znak pa kot tisto, 

»kar strokovnjak opazi med pregledom, obravnavo«.  

 

Kot najpogostejše navaja naslednje simptome (prav tam):  

 hripavost – spremembe kakovosti glasu; 

 glasovna utrujenost; 

 zadihan glas – šibek glas; 

 zmanjšan glasovni obseg;  

 afonija – nezmožnost tvorbe glasu, možen je le šepet; 

 lomljenje glasu, neprimerna višina glasu – občasen izostanek glasu, previsok ali 

prenizek glas; 

 napor pri govoru – napenjanje; 

 tremor – tresenje glasilk; 

 bolečine v vratu, predelu grla ali drugje pri govoru. 

 

Najpogostejši znaki so (prav tam, str. 75):  

 nenormalna višina glasu – monotona višina, neprimerna višina glasu, lomljenje glasu, 

zmanjšan glasovni obseg; 

 nenormalna glasnost – monotona glasnost, preveliko spreminjanje glasnosti v govoru, 

zmanjšan obseg glasnosti; 

FUNKCIONALNE GLASOVNE MOTNJE 

          (V OŽJEM SMISLU – t. i. »BEHAVIOURAL«) 

Hiperfunkcionalne 

 mišično-tenzijska disfonija (MTD) brez opaznih sprememb na sluznici glasilk 

(glasovno napenjanje ali napačna raba glasu); 

 MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah (glasovna zloraba): vozliči, 

Reinkejev edem, granulom, polipi, krvavitev v glasilko, kontaktna razjeda, 

kronični laringitis; 

Psihogene 

 stanja zaskrbljenosti, bojazni; 

 konverzivna afonija/disfonija; 

 zakasnela mutacijska sprememba glasu (t. i. puberofonija, mutacijski falset); 

 transseksualni konflikt; 
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 spremenjena kvaliteta glasu – hripav ali hrapav glas, zadihan glas, napetost v glasu, 

tremor, govor z naporom, nenadna prekinitev nihanja glasilk, diplofonija; 

 stridor – sikajoči in piskajoči šumi pri dihanju zaradi zožitve zgornjih dihalnih poti; 

 odkašljevanje; 

 afonija. 

 

Nekateri simptomi in znaki se nekoliko tudi prekrivajo – npr. odkašljevanje je lahko 

simptom, če o njem kot o svoji težavi poroča bolnik, in hkrati znak, če ga opazi zdravnik 

ali logoped med pregledom. 

 

Učitelji vse pojavljajoče se znake in simptome pogosto razumejo kot posledico svojega 

poklicnega dela. Vzroke za nastalo situacijo vidijo predvsem v slabši preddispoziciji ter 

občutljivi sluznici. Premalokrat pa pomislijo na neustrezno oziroma neekonomično rabo 

glasu (Coblenzer in Muhar, 2003).   

 

Coblenzer in Muhar (2003) izpostavita nekatere nepravilnosti artikulacije, govora, ki 

pogosto sočasno nastopajo pri glasovni motnji, vplivajo nanjo, poslabšujejo razumljivost 

govora in negativno vplivajo na sposobnost sporazumevanja. Navajata nejasno ali 

pretirano artikulacijo, požiranje končnih zlogov, pomanjkljivo usklajenost mimike in 

kretenj pri govoru, dahnjen oziroma aspiriran glas, stiskanje glasu, hipernazalnost, 

pogrkovanje, prenizek ali previsok glas, glasno govorjenje oziroma govorjenje s 

poudarkom ter modno rabo glasu. Tudi na te posebnosti mora biti logoped pozoren med 

pregledom.  

 

Glede na to, da so učitelji pri opravljanju dela povsem odvisni od svojega glasu, je strah 

pred njegovo odpovedjo stalno prisoten, kar vodi k dodatnemu naprezanju ter posledično 

poslabšanju stanja. Ko oseba glasovnega napora resnično ne zmore več, je zaradi narave 

dela prisiljena iti v bolniški stalež. Smith s sodelavci (1997, v Soklič in Hočevar-Boltežar, 

2004) je na osnovi raziskave ugotovil, da so glasovne težave 20 % učiteljev začasno 

preprečile opravljanje delovnih obveznosti.  
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2.4   GLASOVNI UPORABNIKI 

 

Ključna za uspešno zdravljenje pacienta z glasovnimi motnjami je identifikacija njegove 

glasovne potrebe. Koufman in Blalock (1991) glede na stopnjo glasovne rabe razlikujeta 

med štirimi skupinami glasovnih uporabnikov (Tabela 3).  

 

Stopnja Poimenovanje skupine Poklici 

1. Elitni glasovni izvajalci Profesionalni pevci, igralci … 

2. Profesionalni glasovni uporabniki Učitelji, vzgojitelji, predavatelji … 

3. Neglasovni profesionalci 
Zdravniki, komercialisti, odvetniki, 

prodajalci … 

4. Neglasovni neprofesionalci  
 

Tabela 3: Delitev poklicev glede na pomen glasu za opravljanje poklica po Koufmanu in Blalocku  

(1991, v Hočevar-Boltežar, 2010) 

 

Navedene stopnje nas opozarjajo na to, da ima lahko glasovna motnja različne posledice 

za pacienta. Bistveno je, da vsak določi lastno raven glasovne uporabe, ki temelji na 

poklicnih zahtevah in naravi glasovne težave (Koufman in Blalock, 1991).  

 

Poleg poklica ne smemo prezreti lastnosti posameznika, saj le-te pomembno vplivajo na 

količino glasovne obremenitve. Hočevar-Boltežar (2010, str. 124) izpostavi »količino 

glasovne uporabe, srednjo govorno lego, glasnost, fonacijski čas, čas govorjenja brez 

premora ter kakovost glasu«.  

 

V nadaljevanju se bom posvetila profesionalnim glasovnim uporabnikom – učiteljem, ki 

so tudi predmet raziskovalnega dela. 

 

2.4.1 Profesionalni glasovni uporabniki  

 

Vokalni profesionalci so osebe, ki uporabljajo glas kot osnovno sredstvo profesionalne 

aktivnosti (Kovačić in Buđanovac, 2000).  

 

Regensburg (2000, v Jeličić, Remic-Čuček in Krump, 2003) šteje za vokalnega 

profesionalca osebo, ki na delovnem mestu govori več kot štiri ure dnevno. Regensburg 

uporabi tudi izraz intenzivni vokalni profesionalec, med katere uvršča osebe, ki v času 
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govorne obremenitve govorijo ali pojejo neprekinjeno 90 minut. Učitelja v osnovni šoli bi 

torej po tem avtorju lahko opredelila kot vokalnega profesionalca, saj šolska ura traja 

predvidoma 45 minut oziroma 60 minut v posebnem program vzgoje in izobraževanja, 

čemur sledi odmor. Kovačić in Buđanovac (2000) profesionalni glas opredelita s pomočjo 

različnih fonacijskih zahtev kot konverzacijskega, prezentacijskega in umetniškega. T. i. 

konverzacijski glas (prodajalec, javni uslužbenec) je v primerjavi s prezentacijskim 

glasom, katerega med drugim uporablja tudi učitelj, manj zahteven.  

 

Učitelji se v največji meri poslužujejo besednega sporočanja, torej uporabe glasu. 

Učiteljev govor je večfunkcionalen, kar izhaja iz njegove dvojne naloge: izobraževanja in 

vzgoje. Pri izobraževanju je v ospredju spoznavna funkcija govora, saj učitelj razlaga, 

podaja učno snov, znanje ter izobražuje učence. Vzgoja pa terja govor praktičnega 

sporazumevanja, zaradi česar govorimo o socialni ali družbeni funkciji govora (Kunst-

Gnamuš, 1990, v Zidar Gale, 2002). Socialna funkcija govora se odraža na področju 

vodenja, usmerjanja, nadzorovanja, spodbujanja in vrednotenja ter prispeva k boljšim 

medsebojnim odnosom (Zidar Gale, 2002).  

 

Obe navedeni funkciji govora se tesno prepletata. Učitelj mora biti usmerjen k razvoju 

obeh, truditi se mora, da receptivne komunikacijske dejavnosti zamenja s produktivnimi, 

saj slednje omogoča učencu aktivno vključevanje v sporočanje (Pečjak, 1997, v Zidar 

Gale, 2002), hkrati pa na ta način tudi pozitivno vpliva na lastni glas. Morebitna hripavost 

ali afonija lahko namreč ogrozita učiteljevo kariero ter ga na nek način prisilita k iskanju 

alternativne zaposlitve (Titze, Lemke in Montequin, 1997, v Boltežar in Šereg Bahar, 

2014).  

 

Učitelji so izpostavljeni visokemu tveganju za razvoj glasovnih motenj ravno zaradi 

dolgotrajne in intenzivne poklicne rabe glasu (Russel, Oates in Greenwood, 1998; Roy, 

Merrill, Thibeault, Gray in Smith, 2004; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray in Smith, 

2004; Smith, Lemke, Taylor, Kircherr, Hoffman, 1998, v Van Houtte idr., 2012). 

Strokovnjaki so s pomočjo meritev ocenili, da pri pedagoških delavcih glasilki nihata kar 

15–40 % delovnega časa (Rantala, Haataja in Vilkman, 1994, v Gluvajić idr., 2012).  

 

Glasovne težave so pogosto odraz glasovne obremenitve, glasovne zlorabe ter infekcij 
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respiratornega sistema (Boltežar in Šereg Bahar, 2014).  

 

2.4.1.1. Učitelji otrok s posebnimi potrebami  

 

Učitelji otrok s posebnimi potrebami se pri svojem delu srečujejo s specifično populacijo 

otrok. V nadaljevanju bom nekaj besed namenila učiteljem, ki poučujejo na osnovni šoli s 

prilagojenim programom (OŠPP), ter učiteljem dodatne strokovne pomoči (DSP), saj 

bodo le-ti v središču sledečega empiričega dela.  

 

Stična točka omenjenih učiteljev so otroci s posebnimi potrebami, ki predstavljajo zelo 

heterogeno skupino otrok. Izhajajoč iz 2. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZOUPP-1, 2011) so otroci s posebnimi potrebami »otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi 

in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja«. 

 

Kljub skupinam otrok s posebnimi potrebami pa se je treba zavedati, da je vsak otrok 

drugačen – vsak ima enkratno kombinacijo kognitivnih in drugih primanjkljajev, kar terja 

učiteljevo senzibilnost, odprtost ter prilagojeno uporabo didaktičnih pristopov (Navodila 

za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

2003).  

 

Ne glede na to, v katerem programu se otrok s posebnimi potrebami nahaja, potrebuje 

vzgojno-izobraževalno obravnavo, ki se po kakovosti in količini pomembno razlikuje od 

povprečne pomoči, ki so je v procesu poučevanja deležni njegovi vrstniki. Poleg tega je 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami treba uporabljati drugačna učna gradiva in 

tehnične pripomočke (Kavkler, 2008a).  

 

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, s katerim se »ureja 
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usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in 

izobraževanja« (1. člen, ZOUPP-1, 2011) so lahko otroci s posebnimi potrebami 

usmerjeni v sledeče izobraževalne programe:  

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojen program za predšolske otroke; 

 vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

 prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

 poseben program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju ter druge posebne programe (v nadaljevanju posebni program vzgoje 

in izobraževanja); 

 vzgojne programe (5. člen ZOUPP-1, 2011). 

 

V nadaljevanju bom na kratko opredelila izobraževalne programe, znotraj katerih delujejo 

učitelji otrok s posebnimi potrebami, zajeti v raziskavi.  

 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo 

 

Ti programi pomenijo najmanjšo stopnjo prilagoditev učencu s posebnimi potrebami. 

Otrok je vključen v redni izobraževalni program, kar pomeni, da obravnava enake vsebine 

ter sledi določenim izobrazbenim standardom. Prilagoditve so vidne pri izvajanja 

programa ter nudenju dodatne strokovne pomoči (Opara, 2005). Otrokom se lahko 

prilagodi »organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 

razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč« (7. člen ZOUPP-1, 2011). 

 

Obseg, vrsta ter način izvajanja dodatne strokovne pomoči so razvidni iz odločbe o 

usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (Opara, 2005). »Dodatna strokovna pomoč se 

izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem 

ali socialnovarstvenem zavodu« (9. člen ZOUPP-1, 2011). 
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»Strokovni delavec, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, mora imeti dodatna strokovna 

znanja v zvezi s poznavanjem različnih vrst primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja, njihovih značilnosti, posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev s temi 

primanjkljaji (osnovna specifična znanja) in specialna didaktično-metodična znanja za 

delo s temi učenci (dodatna specifična znanja)« (Košir, 2008). 

 

Prilagojeni izobraževalni programi in posebni program vzgoje in izobraževanja 

 

»Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 

osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju« (6. člen ZOUPP-1, 2011).  

 

Strokovni delavci v teh programih morajo imeti veliko količino specializiranega znanja, 

znanje o uporabi specifičnih metod dela, pripomočkov in didaktičnih sredstev (Opara, 

2005).  

 

V osnovi govorimo o dveh vrstah prilagojenih izobraževalnih programov, in sicer o 

programu z enakovrednim izobraževalnim standardom ter z nižjim izobraževalnim 

standardom (Opara, 2005). V prilagojenih izobraževalnih programih z enakovrednim 

izobraževalnim standardom se otroku lahko prilagodijo »predmetnik, organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, način eksternega preverjanja znanja, napredovanje in 

časovna razporeditev pouka« (11. člen ZOUPP-1, 2011). Znotraj nižjega izobrazbenega 

standarda in posebnega programa je možno prilagoditi »predmetnik in učni načrt, 

vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v osnovni šoli, 

način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoje za dokončanje 

izobraževanja« (11. člen ZOUPP-1, 2011).  

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom z izrazitimi primanjkljaji 

– zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V okviru tega programa ni 

predmetov, standardov znanja, klasičnega ocenjevanja, saj se program osredotoča na 
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pridobivanje temeljnih veščin, potrebnih za življenje (skrb za samega sebe, komunikacija, 

razvijanje socialnih veščin, razvijanje delovnih sposobnosti in navad) (Opara, 2005).  

 

Učitelji otrok s posebnimi potrebami morajo v prvi vrsti verjeti, da imajo ti otroci 

sposobnosti, znanja in spretnosti za učenje, hkrati pa verjeti v to, da imajo tudi sami 

sposobnosti, spretnosti in znanja, ki so potrebna za uspešno poučevanje otrok s posebnimi 

potrebami (Kavkler, 2008b). Kljub temu da je v skupini manj otrok ali pa gre celo za 

individualno delo, je zaradi vsakodnevnega prilagajanja vsebin, metod, oblik dela 

potrebna tudi izdatna raba glasu (večkratne ponovitve, vodeni razgovori …).  

 

 

3 GLASOVNE MOTNJE PRI UČITELJIH  

 

3.1   DEJAVNIKI TVEGANJA  

 

Glasovne motnje so, kot smo že videli, rezultat različnih vzrokov. Raziskovalci se poleg 

vzrokov osredotočajo še na dejavnike, ki povečajo možnost za nastanek glasovne motnje. 

  

Vilkman, Sala in Kanerva (1996, v Gluvajić idr., 2012) govorijo o dveh skupinah 

dejavnikov tveganja za nastanek glasovne motnje kot poklicne bolezni. V prvo skupino 

sodijo dejavniki, ki so neposredno povezani z opravljanjem poklica ali delovnim okoljem 

– glasovna obremenitev, hrup, slabi akustični pogoji delovnega prostora, velika razdalja 

med govorcem in poslušalcem, neugodna mikroklima na delovnem mestu, stres, 

neprimerna oprema. Podobne okoljske dejavnike navajajo tudi drugi avtorji (Sapir, Keidar 

in Mathers-Schmidt, 1993; Vilkman, 2000; Vilkman, 2004; v Van Houtte idr., 2012). Na 

drugi strani pa so dejavniki, ki izhajajo iz posameznika – nepravilna tvorba glasu, slabe 

glasovne navade, prekomerna raba glasu izven delovnega časa, škodljive razvade, slabo 

splošno zdravstveno stanje in bolezni dihal.  

 

Smolander in Huttunen (2006) govorita o štirih temeljnih komponentah t. i. profesionalne 

glasovne motnje. Kot prva komponenta so navedeni okoljski dejavniki, pri čemer bi 

posebej izpostavila poučevanje na prostem. Na zunanjih površinah je večja stopnja 

izpostavljenosti ropotu prometa, delu v gradbeništvu, hrupu ostalih učencev, vetru ... Vsi 
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ti pogoji pomembno določajo način glasovne rabe (Ryan idr., 2012). Drugo večjo skupino 

predstavljajo dejavniki, vezani na način življenja (pretirana glasovna raba, zanemarljiva 

ali šibka vokalna higiena, kajenje, prekomerno uživanje alkohola). Nadalje so pomembni 

tudi zdravstveni dejavniki (GERB, strukturalne deviacije in poškodbe, laringitis, razvoj 

vozličkov ali polipov kot posledica infekcij, astme ali uporabe zdravil, ki se inhalirajo). 

Nazadnje pa so tukaj še psihološki dejavniki (anksioznost in napetost). V navedenih 

komponentah lahko zasledimo prepletenost organskih in funkcionalnih dejavnikov, kar 

nadalje določa način zdravljenja (Smolander in Huttunen, 2006).  

 

Ena izmed raziskav tujih avtorjev (Van Houtte idr., 2012) se je osredotočila na poklicne 

dejavnike tveganja učiteljev ter psiho-emocionalne dejavnike. Pokazalo se je, da je pri 

učiteljicah v primerjavi z učitelji prisotno skoraj dvakratno tveganje za razvoj glasovnih 

motenj. Prisotnost glasovnih motenj je bila pomembno višja pri učiteljih nekadilcih. 

Alergija in GERB nista vplivali na povečanje tveganja za pojav glasovnih motenj, prav 

tako ne število let poučevanja ter število delovnih ur na teden. Nasprotno pa sta bila hrup 

(hrup, povzročen s strani učencev, ventilacije, tehnične opreme) ter pogoste temperaturne 

spremembe zaznana kot dejavnika, ki pomembno povišata tveganje za nastanek glasovnih 

motenj. V navedeni raziskavi so avtorji dokazali tudi, da obstaja pomembna povezava 

med psiho-emocionalnimi dejavniki ter pojavom glasovnih motenj.  

 

Povezanost med stresom in hripavostjo so z raziskavo proučevali tudi Novak, Jarc in 

Hočevar-Boltežar (2003), in sicer na vzorcu 39 osnovnošolskih učiteljev. Ugotovili so, da 

je imelo 87 % učiteljev med poučevanjem že težave z glasom, 59 % v zadnjem šolskem 

letu, 28 % v zadnjem mesecu. Raziskovanci so kot glavnega povzročitelja hripavosti 

navajali glasovni napor (59 %), sledila sta infekt (23 %) ter kombinacija obojega (18%). 

Kar zadeva stres, je 33 % učiteljev navedlo, da doživljajo hud stres, 49 % zmernega ter 

18 % nizkega. Teh podatkov gotovo ne smemo prezreti, saj nas opozarjajo na to, da bo 

poleg preventive treba več časa nameniti tudi ozaveščanju o pojavu stresa pri delu ter 

prikazati možne načine spopadanja z njim.  

 

Roy idr. (2004) kot dejavnike tveganja za pojav glasovnih motenj navajajo ženski spol, 

starost med 40 in 59 leti, 16 ali več let dela na področju izobraževanja ter prisotnost 

glasovnih motenj v družini. Boltežar in Šereg Bahar (2014) sta kot pomembne dejavnike 
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izpostavili ženski spol, starost nad 40 let ter prisotnost alergij. Na pomembno razliko med 

spoloma opozori tudi Jong s sodelavci (2006, v Van Houtte idr., 2012), ki navaja, da je 

prevalenca glasovnih motenj pri učiteljih 46,1 %, pri učiteljicah pa 61 %. Razlike med 

spoloma si lahko razlagamo kot posledico različne oblikovanosti ter delovanja grla – 

ženske imajo krajši glasilki, ki nihata s približno dvakratno frekvenco glede na moški 

glasilki (Butler, 2001, v Gluvajić idr., 2012).  

 

Zdi se, da je starost 40 let pomemben mejnik, po katerem se pričenjajo kazati spremembe 

grla, vezane na hormonske spremembe pri ženskah, v manjši meri tudi na starost, poleg 

tega pa se poveča pogostost pojavljanja kroničnih bolezni v primerjavi z obdobjem na 

začetku kariere. Pedagoški delavci z leti zaradi izkušenosti sprejemajo dodatne 

obveznosti, kar samo še poveča njihovo obremenitev na delovnem mestu (Mathieson, 

2001; Gotaas in Starr, 1993; Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004; Koufman in Blalock, 

1991; v Gluvajić idr., 2012).  

 

Upoštevati je treba tudi nenamerno rabo glasu za namen discipliniranja (Bele, 2008), 

zlasti pri učencih, ki imajo vedenjske težave. Za umiritev učenca je občasno treba 

povzdigniti glas, kar dodatno škodljivo deluje na glasilki. Pri zagotavljanju učinkovite 

komunikacije v razredu mora biti učitelj sposoben komunicirati z učenci, ne da bi pri tem 

škodoval svojemu glasu (Jonsdottir, 2003, v Bele, 2008).  

 

Številni raziskovalci so na podlagi izsledkov poskušali razviti preventivne programe za 

učitelje, pri katerih so prisotni t. i. rizični dejavniki, ter za tiste, ki so se že soočili z 

glasovnimi težavami. Pri številnih raziskavah je bila v ospredju primerjava med učitelji 

ter ne-učitelji (glej Sliwinska-Kowalska, Niebudek-Bogusz, Fiszer, Los-Spychalska, 

Kotylo, Sznurowska-Przygocka, Modrzewska, 2006; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray 

in Smith, 2004; Smith, Gray, Dove, Kirchner, Heras, 1997; Smith, Lemke, Taylor, 

Kirchner, Hoffman, 1998; Smith, Kirchner, Taylor, Hoffman, Lemke, 1998; Miller, 

Verdolini, 1995; v Chen, Chiang, Chung, Hsiao in Hsia, 2010). Le peščica raziskav je bila 

usmerjenih zgolj na učitelje. Ena izmed takšnih je tudi raziskava o dejavnikih tveganja za 

nastanek glasovnih motenj, ki je proučevala dve skupini učiteljev – učitelje z glasovnimi 

težavami ter učitelje brez njih. Hkrati pa se je ta raziskava usmerila tudi na proučevanje 

vpliva glasovnih težav na vsakdanje življenje posameznika. Vključenih je bilo 245 
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učiteljev osnovnih, srednjih ter višjih šol iz Tajpeja. V navedeni raziskavi se je kot 

temeljni dejavnik tveganja pojavil glasen govor. Izkazalo se je še, da glasovne težave 

vplivajo na spremembo ravni zadovoljstva pri delu – učitelji se čutijo komunikacijsko 

manj sposobne, zmanjšajo število telefonskih klicev, okrnijo socialne stike. Poleg tega pa 

zaznavajo spremembo lastnega čustvenega stanja ter se hitreje razburijo (Chen  idr., 

2010). Vse to priča o visokem psihosocialnem vplivu glasovnih težav pri učiteljih. 

Morebitna preprečitev oz. preventivno delo na področju glasovnih težav bi tako lahko 

zmanjšalo tudi druge težave, ki se pojavijo sočasno ali kot posledica glasovnih težav.  

 

Zavedati se moramo, da smo ljudje medsebojno različni ter da je tudi anatomija tista, ki 

pomembno vpliva na naše poklicno udejstvovanje. Vsak vokalni aparat ima omejitve, ki 

pa se jih pogosto ne zavedamo ali jih ne upoštevamo. Če ima oseba že v otroštvu, 

mladostništvu težave z grlom, hripavostjo, bi jo bilo smiselno usmeriti v poklic, ki ne 

vključuje velike glasovne obremenitve. O tem pričajo tudi izsledki raziskav (glej Soklič 

in Hočevar-Boltežar, 2004; Hočevar-Boltežar, 2009; Trpkov, 2008; v Boltežar in Šereg 

Bahar, 2014). Prisotnost glasovnih težav med študijem je eden izmed prediktorjev 

glasovnih težav profesionalne kariere učiteljev, duhovnikov in logopedov. Radšel, Jarc in 

Hočevar-Boltežar (1988, v Boltežar in Šereg Bahar, 2014) so pokazale, da je imelo kar 

25 % bodočih učiteljev resne glasovne in govorne težave, kar predstavlja veliko oviro za 

nadaljnjo poklicno kariero.  

 

Zanemariti ne smemo niti znanja o glasovni higieni, saj le-to pomembno vpliva na 

glasovno rabo oziroma zlorabo v aktivnih poklicnih letih. Jeličić idr. (2003, str. 174) v 

članku izpostavljajo »pomanjkljivo znanje o varovanju glasu, vokalno nepripravljenost, 

neustrezno uporabo glasu v neustreznih delovnih pogojih (hrup, slabe akustične lastnosti 

prostora, neustrezna kakovost zraka in vlažnost prostora) ter nekatere druge razloge (npr. 

nizka stopnja vokalne kulture)«.  

 

Kovačić in Buđanovac (2000) navajata študijo z Univerze v Zagrebu, v kateri so študenti 

zaključnih letnikov logopedije, fonetike in razrednega pouka izpolnjevali testni vprašalnik 

o poznavanju skrbi za glas. Najboljše znanje na tem področju so pokazali študenti 

logopedije, za njimi so se zvrstili študenti fonetike, najslabše rezultate pa so dosegli 

študenti razrednega pouka (Kovačić in Buđanovac, 2000).  
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V Sloveniji dobijo informacije o vokalni tehniki, vzrokih glasovnih motenj in vokalni 

higieni bodoči logopedi, duhovniki ter zdravniki. Med temi ni učiteljev, čeprav je 

prevalenca glasovnih motenj med učitelji v Sloveniji zelo visoka – 88,7 %. Kar 18 % 

učiteljev je navajalo pogoste glasovne motnje (Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004).  

 

Če bi želeli znotraj posamezne ustanove zastaviti učinkovit preventivni program, bi 

morali najprej raziskati, kateri dejavniki tveganja so najizrazitejši, ter glede na to 

zasnovati primerne smernice za delo.  

 

 

3.2   PREVALENCA  

 

Podatki o prevalenci glasovnih težav pri učiteljih zelo variirajo. Študije kažejo, da med 

11 % in 89 % učiteljev poroča o raznolikih vokalnih simptomih, kot so disfonija, 

glasovna utrujenost, povečan fonacijski napor, vneto grlo, tiščanje ter suho grlo (Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa in drugi, 2004; Yiu, 2002, v Ryan idr., 2012). Smith, Lemke in 

drugi (1998, v Van Houtte idr., 2012) poročajo, da je 20 % učiteljev zaradi glasovnih 

težav že izostalo z dela, medtem ko jih je 32 % poročalo o občasni glasovni utrujenosti. 

Russell, Oates in Greenwood (1998, v Ryan idr., 2012) so poročali, da se med šolskim 

letom 20 % učiteljev sooča z glasovnimi težavami. Raziskava iz leta 2004 (Roy idr., 

2004) je pokazala, da je o glasovnih težavah poročalo 57 % učiteljev.  

 

Van Houtte idr. (2012) so s pomočjo raziskave ugotovili, da je 51,2 % učiteljev že imelo 

glasovne motnje. Roy in drugi (2004) so primerjali vzorec učiteljev s t. i. ne-učitelji ter 

ugotovili, da je prevalenca glasovnih težav pri učiteljih 57,7 % ter pri ne-učiteljih 28,8 %. 

Tudi Smith s sodelavci (1998, v Van Houtte idr., 2012) je ugotovil, da je prevalenca 

glasovnih motenj pri učiteljih v primerjavi s kontrolno skupino pomembno višja (31 % 

proti 1 %). Thibeault in drugi (2004, v Van Houtte idr., 2012) poročajo, da je prevalenca 

glasovnih motenj med učitelji 58 %.  

 

Med slovenskimi pedagoškimi delavci je bila prevalenca glasovnih težav v letu 

2002/2003 najmanj 66 % (Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004). Jeličić (2012b) vidi vzrok 
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za to v dejstvu, da določen del učiteljev nima zdravega vokalnega trakta oz. ima 

funkcionalne glasovne ali govorne motnje.  

 

Učitelji predstavljajo velik delež ljudi, ki išče medicinsko pomoč ter ustrezno terapijo za 

glasovne motnje (Roy, Merill, Thibeault, Gray in Smith, 2004; Smith, Lemke, Taylor, 

Kirchner in Hoffman, 1998; Fritzell, 1996; Herrington-Hall, Lee, Stemple, Niemi in 

McHone, 1988; v Van Houtte idr., 2012). Raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da 

predstavljajo učitelji z glasovnimi težavami 34 % delež pacientov, obravnavanih pri 

logopedih (Comins, 1995; v Ryan idr., 2012). 

 

Boltežar in Šereg Bahar (2014) sta izvedli meta-analizo raziskav na področju Slovenije, 

ki so vključevale vprašanja o pojavu glasovnih motenj in razlogih zanje. Omenjene 

raziskave so se poleg učiteljev osredotočale še na druge poklice, za katere je značilna 

velika glasovna obremenitev – zdravnike, prodajalce, duhovnike, medicinske sestre in 

logopede. Pokazalo se je, da je izmed vseh zgoraj navedenih poklicev ravno poklic 

učitelja tisti, ki prinaša največ težav z glasom.  

 

 

3.3    TIMSKA OBRAVNAVA  

 

Prikazala sem že, da so glasovne motnje odraz prepletenosti različnih vzrokov, kar 

nakazuje na potrebo po timski obravnavi pacientov, ki se soočajo s tovrstnimi težavami. 

Slednjo prakticirajo tudi v Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike za 

otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani. Hripava oseba je najprej 

pregledana pri foniatrinji (otorinolaringologinji, usmerjeni v motnje glasu, govora, 

požiranja), ki s pomočjo kliničnega pregleda, videoendostroboskopije, akustične analize 

glasovnih vzorcev ter z aerodinamičnimi meritvami pojasni vzrok hripavosti. Če gre za 

organsko pogojeno hripavost, pride v poštev medikamentozna terapija ali kirurško 

zdravljenje. Če gre za funkcionalno disfonijo oz. je organska sprememba na glasilkah 

posledica funkcionalne motnje, gre oseba še na pregled k specialistki klinične logopedije 

in specialistki klinične psihologije (Novak idr., 2003). Klinična logopedinja ugotavlja 

morebitno »motnjo v govornem dihanju, glasovnem nastavku, artikulaciji, resonanci, 

višini glasu, govornem tempu« (Hočevar-Boltežar, 2003, str. 132). Glede na izsledke 
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diagnostike nakaže pacientu ustrezne modele usklajenega dihanja pri govoru, opozori ga 

na sproščeno držo telesa. Usmerja ga k ustrezni fonaciji, torej h glasu, ki je ustrezne 

jakosti, višine in primernega trajanja. Dejansko gre za usklajevanje vseh delov telesa, ki 

sodelujejo pri nastanku glasu in realizaciji govora (Novak idr., 2003). Del tima je lahko 

tudi otorinolaringolog (če ni foniatra), h kateremu gre na pregled pacient, ki je hripav več 

kot tri tedne (Hočevar-Boltežar, 2003).  

 

Potrebna je nenehna izmenjava informacij med člani tima ter seveda tudi sodelovanje 

pacienta.   

 

Podatki iz raziskave, ki je vključevala pregled dokumentacije 200 pacientov, ki so bili na 

Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani pregledani v letu 

1999, je pokazala, da je bila največkrat vzrok hripavosti primarna ali sekundarna 

funkcionalna glasovna motnja. Neustrezne govorne navade so bile tiste, ki so prispevale k 

večji izrazitosti težav. Iz tega izhaja velika potreba po nasvetih glede glasovne higiene, 

ustreznega govornega dihanja, pravilne fonatorne tehnike ter vaj za odpravo prevelikih 

napetosti mišic, ki sodelujejo pri fonaciji (Hočevar-Boltežar, 2003).  

 

Na tem mestu bi opredelila še pojem glasovna rehabilitacija, ki je definiran kot 

obnavljanje normalne glasovne funkcije po stanju disfunkcije. Treba je opozoriti, da je 

glasovna habilitacija več kot zgolj popravilo glasu oz. vrnitev k stanju t. i. normalnosti. 

Gre za to, da posamezniku pomagamo pridobiti tak glas, da bo zmožen izpolnjevati 

zahteve poklica. T. i. normalni glas namreč ni dovolj za izpolnjevanje zahtev tistih 

poklicev, kjer je glas temeljno orodje (Tietze, 1996, v Bele, 2008).  

 

V osnovi govorimo o dveh različnih pristopih t. i. zdravljenja glasovnih težav: direktnem, 

ki vključuje vaje za krepitev glasu in pripomore k večji elastičnosti glasu ter sproščeni 

fonaciji (npr. metoda zvečenja – Fröschels, 1952; poudarna metoda – Smith in Thyme, 

1978, v Bele, 2008), ter indirektnem. Slednji se osredotoča na poznavanje glasovne 

higiene (Fröschels, 1943, v Bele, 2008). Običajno gre pri glasovni terapiji za kombinacijo 

obeh navedenih pristopov. Glasovni trening je lahko razdeljen na štiri temeljne 

komponente: glasovno higieno, relaksacijo, dihanje ter t. i. direktno/neposredno 

obravnavo fonacijske tehnike. Poleg tega je treba posvetiti čas generalizaciji, t. i. prenosu 



Cestnik Brezovnik, T.: Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi 

potrebami, Magistrsko delo, 2016 

 

26 

 

na novo naučenega znanja v vsakdanje življenje (Holmberg in drugi, 2001, v Bele, 2008; 

Haskell, 1994, v Kovačić in Buđanovac, 2000).  

 

Zakaj je glasovna terapija tako pomembna? Odgovor lahko najdemo v podatku, da je 

približno 90 % glasovnih težav posledica zlorabe glasu, kar pomeni, da lahko tovrstne 

težave preprečimo oziroma pomembno zmanjšamo (Marge, 1991, v Bele, 2008). Poleg 

tega tudi tuje raziskave pričajo o tem, da so imeli učitelji, ki so bili v času izobraževanja 

deležni glasovnega treninga, manj glasovnih težav po dveh letih poučevanja v primerjavi 

s kontrolno skupino brez izobraževanja o pravilni glasovni in govorni tehniki (Sapir in 

dugi, 1993, v Bele, 2008).  

 

 

3.4    GLASOVNA MOTNJA KOT POKLICNA BOLEZEN 

 

Na začetku je treba pojasniti pojem poklicne bolezni. V Pravilniku o seznamu poklicnih 

boleznih (2003) je poklicna bolezen opredeljena kot »bolezen, 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«. »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). V 

navedenem Seznamu ni t. i. glasovnih motenj, kljub temu da približno tretjina zaposlenih 

ljudi v moderni družbi opravlja poklic, za katerega je značilna visoka glasovna 

obremenitev (Vilkman, 2000, v Gluvajić idr., 2012). 

 

Poklicna bolezen se odraža kot poškodba na nekem organu, organskem sistemu, celem 

telesu, poleg tega pa omejuje posameznikovo življenje, vpliva na pridobivanje sredstev za 

življenje ter spremeni kakovost posameznikovega življenja (Hočevar-Boltežar, 2010).  

 

V tujini lahko v zvezi s t. i. glasovnimi motnjami kot poklicnimi boleznimi zasledimo 

različne prakse. Disfonija, povezana z glasovno obremenitvijo med delom, je poklicna 

bolezen v Franciji, Rusiji in na Poljskem, ne pa tudi v Nemčiji, Veliki Britaniji, Italiji ali 

Sloveniji (Hazlett, Duffy in Moorhead, 2009, v Boltežar in Šereg Bahar, 2014). Na 
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Hrvaškem priznavajo vozličke, ki nastanejo kot posledica poklicne glasovne rabe, za 

poklicno bolezen (Registar profesionalnih bolesti, 2012, v Boltežar in Šereg Bahar, 2014). 

V priporočilih Evropske unije je disfonija na seznamu bolezni, ki so povezane z delom 

(Commission Recommendation of 19 September 2013 concerning the European schedule 

of occupational disease, 2003, v Gluvajić idr., 2012).  

 

V Evropski uniji pogostost poklicnih bolezni ocenjujejo na približno 50 na 100.000 

prebivalcev. Leta 2000 je bila ugotovljena pri 48 moških in 22 ženskah (podatek je na 

100.000 prebivalcev). Delež v Sloveniji je nekoliko nižji – 2,5 osebe na 100.000 

prebivalcev. Vzroke lahko iščemo v seznamu poklicnih bolezni. Vsaka država članica 

Evropske unije namreč sama določi diagnoze, ki sodijo med poklicne bolezni, ter pogoje, 

ki morajo biti za to izpolnjeni. Bistvena je izpostavljenost vzroku oz. etiologija bolezni, ki 

izhaja iz dela, ki ga delavec opravlja (Hočevar-Boltežar, 2010).   

 

V Sloveniji glasovna motnja ni poklicna bolezen, temveč je opredeljena kot z delom 

povezana bolezen (Hočevar-Boltežar, 2010). Gre za bolezni, »ki so poklicne bolezni z 

zdravstvenega vidika, saj je vir obremenitev pretežno pri poklicnem delu in manj zunaj 

dela, vendar niso poklicne bolezni s pravnega vidika, ker niso navedene v Seznamu 

poklicnih bolezni« (Bilban, 1999, v Gluvajić idr., 2012, str. 794). Poklicna bolezen se v 

Sloveniji ugotavlja in dokazuje z »zdravstvenim nadzorom delavcev preko preventivnih 

zdravstvenih pregledov. Izpostavljenost obremenitvam se ugotavlja z delovno anamnezo 

in oceno tveganja obremenitev in škodljivosti, ki naj bi bolezen povzročile. Bolezen 

oziroma bolezenski znaki se ugotavljajo na podlagi klinične slike, laboratorijskih in 

funkcijskih testov ter ostalih ustreznih diagnostičnih postopkov in preiskav« (Pravilnik o 

seznamu poklicnih bolezni, 2003). 

 

Za prepoznavanje glasovne motnje kot poklicne bolezni bi morala imeti oseba pred 

začetkom opravljanja dela, za katerega je značilna velika glasovna obremenitev, zdrav 

glasovni aparat. Hočevar-Boltežar (2010, str. 125) navaja, da za poklic z glasovno 

obremenitvijo ni primeren kandidat s/z:  

 prirojeno anomalijo grla;  

 vokalnim sulkusom na eni ali obeh glasilkah;  

 parezo ali paralizo ene glasilke; 
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 ponavljajočimi se vozlički na glasilkah;  

 papilomi v grlu;  

 na terapijo odporno mutacijsko glasovno motnjo; 

 na terapijo odporno funkcionalno glasovno motnjo; 

 na terapijo odporno psihogeno afonijo; 

 laringealno distonijo; 

 kroničnim laringitisom; 

 stanjem po poškodbi grla; 

 parezo ali paralizo mehkega neba; 

 odprtim noslanjem;  

 jecljanjem, brbotanjem:  

 sigmatizmom zaradi anomalije čeljusti, napačnega griza zob; 

 srednjestopenjsko naglušnostjo; 

 enostransko gluhoto«.  

 

Primernost kandidata bi se dokazovala s pregledom pri foniatru ali otorinolaringologu, o 

primerni glasovni in govorni tehniki pa bi sodbo podal logoped. Poleg tega bi moralo biti 

opazno slabšanje kvalitete glasu med glasovno rabo, medtem ko bi se stanje ob vikendih 

ali v času dopusta izboljšalo (Gluvajić idr., 2012).   

 

Vilkman (2000, v Gluvajić idr., 2012, str. 794) vidi glasovno motnjo kot »posledico 

ponavljajočega se nihanja in trka glasilk pri fonaciji. Verjame, da bi lahko bila uvrščena 

med poškodbe zaradi ponavljajočih se obremenitev«. Vendar pa praksa običajno ni 

takšna. Vzroke za to lahko najdemo v preveliki osredotočenosti na psihološke in 

emocionalne dejavnike nastanka glasovnih motenj ter v neupoštevanju glasovne 

preobremenjenosti. Glasovna motnja je namreč še vedno smatrana kot bolezen 

posameznika in ne kot poklicna bolezen (Wilson, Deary, Scott, MacKenzie, 1995; 

Aronson, 1985, v Gluvajić idr., 2012).  

 

Na tem mestu se morda vprašamo, zakaj je opredelitev neke bolezni kot poklicne bolezni 

tako pomembna. Odgovor najdemo predvsem v pravicah, ki izhajajo iz tega (Bilban, 

2009, v Gluvajić idr., 2012). V veliki meri so te vezane na zdravljenje poklicnih bolezni.  
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Prognoza zdravljenja profesionalnih disfonij je kar spodbudna – v 60–70% pride do 

izboljšanja stanja, 20 % ljudi prekine zdravljenje, pri 15 % ostane stanje nespremenjeno. 

Zgolj 5 % ljudi potrebuje menjavo poklica (Hočevar-Boltežar, 2010). Ta odstotek res ni 

visok, vendar se moramo zavedati teže, ki jo nosi posameznik, kadar je prisiljen k 

menjavi poklica.  

 

 

4 SKRB ZA GLAS OZIROMA GLASOVNA HIGIENA 

 

Kot zdravega pojmujemo glas, ki je čist, jasen, primerne glasnosti ter zveneč. Za razliko 

od tega lahko pri glasovni motnji s sluhom zaznamo hripav, stisnjen ali zadihan glas 

(Kambič, 1984). Sinonimi, kot so skrb za glas, glasovna higiena, glasovna nega, pomenijo 

»način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj zmanjšuje glasovno obremenitev, hkrati pa 

pozitivno vpliva na celo telo« (Hočevar-Boltežar, 2010, str. 150). Profesionalni glasovni 

uporabniki, med katere sodijo tudi učitelji, so vsakodnevno izpostavljeni večjim 

fonacijskim zahtevam, zato je poznavanje glasovne higiene ena izmed osnovnih 

predpostavk za glasovno zdravje in učinkovitost (Kovačić in Buđanovac, 2000). 

Osredotoča se na dejavnike, ki pozitivno (zdrava prehrana, dobra psiho-fizična kondicija, 

reden ritem spanja …) in negativno (kajenje, govorjenje v hrupu idr.) vplivajo na glas 

(Kovačić in Buđanovac, 2000).  

 

V nadaljevanju (Tabela 4) podajam temeljne napotke skrbi za zdrav glas (Hočevar-

Boltežar, 2010, str. 150–155). 
 

UKREP POMEN UKREPA PRAKTIČNI NAPOTKI 

Uživaj dovolj tekočine 

Dehidracija zmanjša količino  

sluzi na glasilkah, ki deluje kot 

obloga. Posledično nastaneta 

večje trenje med glasilkama pri 

nihanju ter večja mehanska 

obremenitev, kar lahko vodi do 

okvare glasilk. 

Priporoča se: 

 2–3 litre tekočine dnevno v 

obliki hrane in pijače; 

 od tega se svetuje 1,5–2 litra 

vode. 
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Izogibaj se snovem, ki dražijo 

sluznico dihal 

Dražeče snovi zadebelijo 

sluznico dihal, povečajo maso 

glasilk, upočasnijo frekvenco 

nihanja glasilk ter znižajo glas. 

Rezultat je hitrejša glasovna 

utrujenost. 

Izogibati se je treba: 

 kajenju (aktivnemu in 

pasivnemu); 

 dražečim plinom, lakom, 

lepilom, agresivnim razkužilom, 

čistilom, dimu, kemikalijam; 

 hišnemu prahu, lesnemu, 

papirnemu prahu, tekstilnim 

vlaknom, kovinskim opilkom; 

 azbestnim vlaknom. 

Izboljšaj mikroklimatske 

pogoje v prostoru 

Ustrezna temperatura, kemijski, 

mehanski pogoji. 

Priporoča se: 

 redno zračenje prostorov; 

 primerna temperatura in 

vlažnost zraka. 

Izboljšaj akustične pogoje v 

prostoru 

Hrup vodi h glasnejšemu 

govoru in povečanemu 

napenjanju fonacijskih mišic. 

Izogibati se je treba: 

 kričanju. 
 

Priporoča se: 

 izključitev naprav v ozadju 

(npr. radio, televizija); 

 bližina sogovorcu. 

Prilagodi glasovne 

obremenitve zmogljivostim 

Vsak mora poznati lastne 

glasovne meje – govor brez 

utrudljivosti, neugodnih 

občutkov v predelu grla, vratu. 

Treba je upoštevati zmožnost 

vokalnega aparata. 

Ne zlorabljaj svojega glasu 

Opazne so izrazito napete 

mišice, ki sodelujejo pri tvorbi 

in oblikovanju glasu. Posledica 

so glasovna utrudljivost in 

bolečine v fonatornih mišicah. 

Izogibati se je treba: 

 preglasnemu govoru; 

 šepetu; 

 oponašanju živali, motorjev; 

 kričanju; 

 pretiranemu petju in petju 

izven lastnega obsega. 

Pri govoru, petju bodi 

obrnjen k poslušalstvu 

To pripomore k manjši potrebni 

glasnosti. 

Izogibati se je treba hkratni 

razlagi in pisanju po tabli. 

Pri govoru, petju stoj ali sedi 

vzravnano 

Prostornina prsnega koša v tej 

legi je največja, najlažje se 

razširi, izboljša se tudi kontrola 

izdiha. 

Priporoča se ustrezna drža telesa. 

Ne govori prehitro, natančno 

oblikuj glasove 

Če zaradi nerazumljenosti s 

strani poslušalcev večkrat 

ponovimo povedano, se poveča 

glasovna obremenitev. 

Priporoča se: 

 počasen govor; 

 precizno oblikovanje glasov. 

Pri govorjenju upoštevaj 

ločila ter ne govori predolgo 

Nepretrgan govor povzroči 

pomanjkanje zraka za tvorbo 

glasu, zaradi česar pride do 

izrazitega napenjanja glasilk. 

Priporoča se: 

 upoštevanje ločil pri govoru 

(premor). 

Spremeni monolog v dialog 
Vokalni trakt med poslušanjem 

počiva. 

Slediti je treba učinkovitim 

tehnikam komuniciranja. 
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Glasovna obremenitev naj bo 

enakomerno porazdeljena 

preko dneva in tedna 

Izdatna raba glasu vodi v 

glasovno obremenitev, ki se 

odraža v kakovosti glasu. 

Obveznosti, pri katerih se 

zahteva velika stopnja glasovne 

rabe, si moramo organizirati na 

način, da glas ni preobremenjen. 

Za vzbujanje pozornosti 

uporabljaj akustična 

pomagala, ne glasu. 

Pri delu na prostem vedno 

uporabljaj akustična 

pomagala 

Kričanje in vpitje povzročata 

fonotravmo. 

Za pritegnitev pozornosti lahko: 

 zaploskamo; 

 uporabimo zvonček, piščalko 

… 

Za dober dih je potrebna 

telesna aktivnost 

Telesna aktivnost doprinese k 

povečanju pljučne 

zmogljivosti. 

Priporoča se redna telesna 

aktivnost. 

Hripavost zahteva glasovni 

počitek 

Hripavost je znak, da je z 

vokalnim aparatom nekaj 

narobe. 

Priporoča se krajši glasovni 

počitek. 

Upoštevaj navodila za 

preprečitev 

gastroezofagealnega in 

laringofaringealnega refluksa 

Z upoštevanjem navodil bomo 

pozitivno vplivali tudi na 

kvaliteto glasu. 

Izogibati se je treba: 

 sladkih, mastnih, začinjenih 

jedi, kave, alkohola, čaja, orehov, 

paradižnika, čebule, gaziranih 

pijač, peperminta, česna; 

 počitka in prepogibanja po 

jedi; 

 tesnih oblačil. 

 
 

Priporoča se: 

 večkratno dnevno 

prehranjevanje (manjši obroki); 

 2–3  ure pred spanjem zgolj 

pitje vode; 

 dvignjeno vzglavje ležišča. 

 

Tabela 4: Napotki skrbi za glas (Hočevar-Boltežar, 2010, str. 150–155). 

 

V današnjem času je moč zaslediti poudarjanje pomena preventive, kar bi morali prenesti 

tudi na glasovno področje, saj bi lahko tako preprečili marsikatero glasovno težavo. 

Izhajajoč iz dejstva, da glasovne motnje niso priznane kot poklicna bolezen, je velik delež 

odgovornosti za poznavanje in upoštevanje skrbi za glas na učiteljih. Jeličić (2012a) je na 

podlagi ankete med slovenskimi pedagoškimi delavci ugotovil, da je poznavanje skrbi za 

glas v tej poklicni skupini slabo. Ugotovljeno je bilo, da sta že sama pojma glasovna 

higiena in zloraba glasu dokaj nepoznani. Izhajajoč iz tega tudi ukrepanje ob 

prebolevanju okužbe dihal oziroma hripavosti, ki nastopi kot posledica vnetje sluznice, ni 

ustrezno. V duhu skrbi za glas bi bilo treba v tem primeru močno zmanjšati glasovni 

napor ali ostati doma, torej iti v bolniški stalež.   
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Gluvajić idr. (2012) izpostavljajo potrebo po vključitvi teoretičnega in praktičnega pouka 

o pravilni glasovni tehniki, negi glasu in glasovnih motnjah v vse poklice, za katere je 

značilna visoka glasovna obremenitev. Ljudje bi tako lažje prepoznali neugodne 

dejavnike na delovnem mestu, neprimerno govorno vedenje ter bolezni, povezane z 

glasom. Znali bi pravočasno poiskati ustrezno pomoč, s čimer bi morda preprečili oz. 

pomembno zmanjšali težave. Logoped bi osebi pomagal razviti pravilno govorno tehniko. 

Če kljub vsemu posredovanju (tudi v okolje) glasovna motnja ne bi bila odpravljena, bi jo 

lahko označili kot poklicno bolezen (prav tam).  

 

Jeličić (2012b) je v raziskavi primerjal znanje logopedov in učiteljev na področju 

glasovne higiene. Ugotovil je, da imajo logopedi boljše znanje na tem področju, saj je 

bilo to v povprečju višje za 17,5 % v primerjavi z osnovnošolskimi učitelji. Rezultati so z 

vidika logopedov spodbudni, saj imajo ti pomembno vlogo pri preprečevanju glasovnih 

motenj. Hkrati pa kažejo potrebo po okrepitvi preventivnih programov ter vključitvi znanj 

v izobraževanje bodočih učiteljev, tudi teh, ki se poklicno ukvarjajo z otroki s posebnimi 

potrebami. Precej se govori o tem, da so glasovne motnje med učitelji pogoste, premalo 

pozornosti pa se nameni preventivi.  

 

Meta-raziskava, ki sta jo na področju Slovenije izvedli Boltežar in Šereg Bahar (2014), je 

pokazala, da učitelji manj skrbijo za svoj glas v primerjavi z duhovniki.  

 

V Sloveniji so pedagoškim delavcem na razpolago seminarji oziroma preventivna 

izobraževanja, ki so vezana na uporabo glasu. Tako je bil v preteklih letih na voljo tudi 

seminar »Zdrav glas v pedagoških poklicih«, katerega cilj je bil »edukacija udeležencev o 

motnjah glasu, dihanju, pravilni uporabi in zaščiti glasu ter osnovnih tehnikah 

sproščanja« (Jeličić idr., 2003, str. 174). Logopedski del programa je obsegal osem 

šolskih ur predavanj, v času katerih so udeleženci izvedeli nekaj o osnovnih značilnostih 

glasu, dihanju, nastavku glasu in glasovni opori, zlorabi in negi glasu. Udeleženci so se na 

seminarju tudi snemali ter s pomočjo predavateljev analizirali svoj glas.  

 

V šolskem letu 2015/2016 je bil pod okriljem Centra za korekcijo sluha in govora 

Portorož na voljo seminar »Joj, moj glas«, ki je prvenstveno namenjen pedagoškim 
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delavcem (vzgojitelji, učitelji, profesorji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, svetovalni 

delavci). Na navedenem seminarju so se udeleženci seznanili z vajami in tehnikami, 

katerih namen je skrb za lasten glas ter preprečitev glasovnih motenj. Udeleženci so se na 

praktičen način seznanili s podpornimi tehnikami za optimalno govorno-glasovno 

komunikacijo (KATIS, 2015).  

 

S preventivo bi bilo treba začeti že v času študija. Glasovna edukacija bi morala biti 

sestavni del izobraževanja vokalnih profesionalcev, saj razvoj zavesti o lastnem glasu, 

poznavanje osnovne anatomije in fiziologije vokalnega aparata, glasovne higiene in 

vokalnih tehnik vodi k dolgi in uspešni profesionalni karieri (Kovačić in Buđanovac, 

2000). Poleg tega glasovna edukacija prispeva k oblikovanju glasu, ki je poslušalcu 

prijeten, kar je pomembno tudi v učiteljskem poklicu oz. v procesu prenosa znanja.  

 

Cilj vokalnih treningov bi moral biti usmerjen v izboljšanje glasovnega funkcioniranja. 

Gre za krepitev in razvoj normalnega glasovnega delovanja, z namenom, da bi učitelj 

lažje prenesel zahteve poklica (Bele, 2008).  

 

 

  

https://lim3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1516.pdf


Cestnik Brezovnik, T.: Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi 

potrebami, Magistrsko delo, 2016 

 

34 

 

III. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

»Pedagoški delavci so zaradi velike glasovne obremenitve pri delu ena najbolj ogroženih 

populacij za pojav glasovnih težav« (Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004, str. 493). Glede 

na to je torej razumljivo, da so bile oziroma so glasovne težave pri pedagoških delavcih 

pogost predmet raziskav po svetu. Raziskovalci se pri tem osredotočajo na različne vidike 

in dejavnike. Odločila sem se posvetiti skupini, ki doslej v raziskavah še ni bila v 

ospredju – učiteljem otrok s posebnimi potrebami. Delo z otroki s posebnimi potrebami 

terja od učiteljev posebne metode in oblike dela. Zanima me, ali je kljub manjšemu 

številu hkrati obravnavanih otrok pri teh učiteljih mogoče zaslediti glasovne težave, s 

katerimi se, izhajajoč iz že opravljenih raziskav, srečujejo učitelji na rednih osnovnih 

šolah. Ne nazadnje vsi učitelji, ne glede na prevladujočo obliko dela in število hkrati 

obravnavanih otrok, pri svojem delu izdatno koristijo lasten glas.   

 

Dandanes lahko zasledimo tudi močno poudarjen vpliv preventive. Preventiva pred 

pojavom glasovnih težav je poznavanje skrbi za glas, zato želim izvedeti, v kolikšni meri 

so z njo seznanjeni učitelji otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi podatkov, 

pridobljenih s pomočjo raziskave, želim kolektive, vključene v raziskavo, spodbuditi k 

spremljanju svojega glasu, upoštevanju napotkov skrbi za glas, saj bodo tako dolgoročno 

prispevali k ohranjanju zdravja na delovnem mestu.  

 

 

2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Osnovni cilj raziskave je s pomočjo pridobljenih podatkov ugotoviti, kako učitelji 

opisujejo svoj glas oziroma v kolikšni meri vpliva kvaliteta njihovega glasu na kvaliteto 

njihovega življenja. Zanimalo me je, ali so med skupinami učiteljev, ki se na delovnem 

mestu srečujejo z različnimi zahtevami in oblikami dela, prisotne razlike glede 

pojavljanja glasovnih težav. Želela sem spoznati njihove glasovne navade ter obnašanje v 

obdobjih glasovnih težav. Osredotočila sem se tudi na poznavanje dejavnikov, ki vplivajo 

na glas, ter vplivu poznavanja teh dejavnikov na pogostost pojavljanja glasovnih težav.  
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HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Večina učiteljev je med svojo poklicno kariero že izkusila hripavost. 

 

Hipoteza 2: Učitelji, ki so imeli že v času študija glasovne težave, navajajo višjo 

prevalenco glasovnih težav kot učitelji brez glasovnih težav med študijem.  

 

Hipoteza 3: Večina učiteljev je zaradi hripavosti že potrebovala bolniški stalež. 

 

Hipoteza 4: Večina učiteljev meni, da je hripavost nastopila ob glasovnem naporu v času 

prebolevanja infekta.  

 

Hipoteza 5: Večina učiteljev ob hripavosti ne zmanjša glasovnega napora.  

 

Hipoteza 6: S starostjo in dolžino delovne dobe se povečuje pogostost pojavljanja 

glasovnih težav.  

 

Hipoteza 7: Pogostost pojavljanja glasovnih težav je povezana s številom učencev, ki jih 

učitelj hkrati poučuje. 

 

Hipoteza 8: Učitelji, ki opravijo več delovnih ur tedensko, imajo več glasovnih težav. 

 

Hipoteza 9: Učitelji dodatne strokovne pomoči imajo manj glasovnih težav kot učitelji, 

ki učijo v rednih osnovnih šolah.  

 

Hipoteza 10: Učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom imajo manj glasovnih 

težav kot učitelji v rednih osnovnih šolah.  

 

Hipoteza 11: Učitelji s pogostimi glasovnimi težavami slabše poznajo vzroke za 

hripavost in dejavnike, ki vplivajo na glas.   

 

Hipoteza 12: Učitelji, ki poučujejo/obravnavajo učence z vedenjskimi težavami, imajo 

več glasovnih težav.  

 

Hipoteza 13: Učitelji, ki svoj glas v zadnjem letu ocenjujejo kot slabega, poročajo o 

negativnem vplivu glasu na kvaliteto njihovega življenja.  
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3 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je potekala po kvantitativnem pristopu. Uporabila sem kavzalno- 

neeksperimentalno metodo, kar pomeni, da sem raziskovala vzročno-posledične odnose 

med pojavi (Sagadin, 1991).   

 

 

3.1 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Neslučajnostni-namenski vzorec sta zajemali dve eksperimentalni in ena kontrolna 

skupina. V eksperimentalni skupini sem zajela učitelje dodatne strokovne pomoči ter 

učitelje, ki delujejo na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Podravski regiji. 

Odziv na vprašalnik je bil zelo dober – izpolnjeno anketo je vrnilo 60 od 68 zaposlenih 

učiteljev na dveh osnovnih šolah s prilagojenim programom. Kontrolno skupino so 

predstavljali učitelji rednih osnovnih šol v Podravski regiji. Večina učiteljev 27 – od 

skupno 37 zaposlenih – je prihajala iz ene redne osnovne šole. Preostale 3 vprašalnike so 

rešili učitelji v rednih osnovnih šolah, ki sem jih poprostila za sodelovanje. Zaradi 

nadaljnje statistične obdelave sem si želela pridobiti številčno usklajene vzorce tako v 

eksperimentalnih kakor tudi kontrolni skupini. Skupno je bilo v raziskavo zajetih 90 

učiteljev – 30 učiteljev, ki poučujejo na osnovni šoli s prilagojenim programom, 30 

učiteljev, ki nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ter 30 

učiteljev iz rednih osnovnih šol.  

 

3.1.1 Struktura celotnega vzorca glede na spol in starost  

 

V celotnem vključenem vzorcu učiteljev je bilo 92,2 % žensk in 7,8 % moških (Graf 1).  

 

 

 

 

 

   

 

Graf 1: Število vključenih učiteljev glede na spol (N=90) 
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Povprečna starost v raziskavo vključenih učiteljev je bila 40,28 let. Starostni razpon je bil 

med 25 in 58 let (SD = 9,78).  

 

 

3.2   POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

Namensko sestavljeni vprašalnik sem najprej uporabila v pilotni raziskavi, v katero sem 

zajela osebe, ki so bile podobne preučevani populaciji (4). Po izpolnitvi vprašalnika sem 

se z njimi pogovorila ter v vprašalnik vnesla nekatere spremembe. Pisne vprašalnike sem 

po predhodnem dogovoru z ravnatelji v mesecu februarju 2016 po večini osebno odnesla 

na izbrane osnovne šole v Podravski regiji. Na eni izmed šol je vprašalnike razdelila 

strokovna delavka. Vključitev v raziskavo je potekala na prostovoljni bazi. Anketirancem 

je bil v času pedagoške konference oziroma jutranjega sestanka s strani ravnatelja 

obrazložen namen raziskave. Na oglasni deski je bila izobešena tudi prošnja za 

sodelovanje v raziskavi, s katero so bili učitelji pozvani k izpolnjevanju. Izpolnjene 

vprašalnike so odložili v za to pripravljeno škatlo.   

 

 

3.3   OPIS INSTRUMENTA 

 

Učitelji, vključeni v raziskavo, so izpolnjevali anonimni vprašalnik, sestavljen iz treh 

delov.  

 

Začetni del je bil usmerjen v pridobivanje demografskih podatkov in podatkov, vezanih 

na delovno mesto. Zanimalo me je, kako pogosto se soočajo s hripavostjo, čemu jo 

pripisujejo in kako ob pojavu hripavosti ravnajo (bolniški stalež, zmanjšanje glasovnega 

napora). Vključila sem tudi njihove govorne navade (glasen govor, kričanje, hiter govor, 

odkašljevanje).  

 

Sledil je Vprašalnik o glasovnih težavah – Voice Handicap Index-10 (VHI-10), ki meri 

posameznikovo oviranost zaradi glasu. VHI-10 je skrajšana različica vprašalnika Voice 

Handicap Index – VHI s 30 vprašanji, ki je preveden v slovenski jezik in validiran (Arhar, 

2012). VHI-10 naj bi bil dobra zamenjava za daljšo različico VHI. Statistična analiza točk 
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med VHI in VHI-10 preučevane skupine namreč ni pokazala statistično pomembne 

razlike med vprašalnikoma glede na diagnoze bolnikov (Rosen idr., 2004). Vprašani so 

pri vsaki posamezni trditvi (10 trditev) obkrožili enega izmed odgovorov na 5-stopenjski 

lestvici (0=ne, 1=skoraj nikoli, 2=včasih, 3=skoraj vedno, 4=vedno) (Jacobson, 1997, v 

Arhar, 2012). Odgovore sem nato številčno vrednotila (0, 1, 2, 3, 4). Najvišja možna 

vsota točk pri VHI-10 je 40, najnižja pa 0 točk. 

 

Nadalje so vprašani s pomočjo desetstopenjske lestvice ocenjevali svoj glas (0=najslabši 

možen glas; 10=odličen glas) v zadnjem letu ter negativni vpliv glasovnih težav na 

kakovost življenja (0=glas nima nobenega vpliva na posameznikovo kvaliteto življenja, 

10=slab glas v največji možni meri vpliva na kakovost življenja). 

 

Zadnji del vprašalnika je bil namenjen poznavanju skrbi za glas, ki sem jo preverila s 

pomočjo skrajšanega testnega vprašalnika avtorjev Kovačić in Buđanovac (2000). S 

privoljenjem mag. Mladena Jeličića, specialista klinične logopedije, sem uporabila 

njegove prevode testnih postavk, ki jih je vključil v članek Poznavanje glasovne higiene 

pri logopedih v Sloveniji (2012b). Testni instrument sem za potrebe raziskave priredila – 

izbrala sem zgolj tiste spremenljivke, ki se nanašajo na predmet tega magistrskega dela. 

Spremenljivke, ki se v izvirnem testnem vprašalniku nanašajo predvsem na pevce, sem 

izločila. V raziskavo vključeni učitelji so se pri posamezni trditvi opredelili, ali je trditev 

po njihovem mnenju pravilna (P), nepravilna (N), ali pa podatka o tem niso imeli (NE 

VEM).  

 

Vprašalnik je priložen (Priloga 1).  

 

 

3.4   POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem obdelala s statističnim programom SPSS 23.0. Kar zadeva desktiptivno 

statistiko, sem koristila frekvenčne porazdelitve, standardni odklon ter srednjo vrednost.  

 

Pri primerjanju posameznih skupin učiteljev sem največkrat uporabila t-test in ᵪ2 test (pri 

spremeljivkah, kjer so bile pričakovane frekvence odgovorov več kot 20 % nižje od 5, 
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sem uporabila Fisherjev natančni test). Pri nenormalni porazdelitvi podatkov sem 

uporabila neparametrični Man Whittney test ter preverila tudi povezanost spremenljivk s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Zaradi relativno majhnega vzorca skupin učiteljev 

sem pri analizi rezultatov nekatere kategorije pri posameznih spremenljivkah združila.  

 

Rezultati so prikazani opisno, tabelarično in grafično. Grafi so bili oblikovani v programu 

Excel.  

 

Neodvisne spremenljivke:  

 spol (moški, ženski); 

 starost (številčno; razredi: mlajši – do 40 let, starejši – 41 let in več); 

 delovno mesto (učitelj na redni osnovni šoli, (mobilni) učitelj za dodatno strokovno 

pomoč, učitelj na osnovni šoli s prilagojenim programom); 

 delovna doba (številčno; razredi: 0–10 let, 11 let in več). 

 

Odvisne:  

 oblika dela; 

 povprečno število učencev; 

 učenci z vedenjskimi težavami; 

 število ur poučevanja; 

 glasovne težave v času študija; 

 pogostost hripavosti; 

 vzrok hripavosti; 

 zmanjšanje glasovnega napora; 

 bolniški stalež; 

 neustrezne govorne navade; 

 vsota VHI-10; 

 kakovost glasu v zadnjem letu; 

 negativni vpliv kvalitetete glasu na kvaliteto življenja; 

 poznavanje glasovne higiene.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

 

4.1.1 Razdelitev vzorca glede na starostne skupine 

 

Anketirance sem razdelila v dve starostni skupini – mlajše, kamor sem vključila osebe do 

vključno 40 let starosti, ter starejše, kamor sem vključila osebe, ki štejejo 41 let in več. 

Mlajših je bilo nekoliko več (54,4 %) kot starejših (45,6 %) (Graf 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Število vključenih učiteljev glede na starost (N=90) 

 

4.1.2 Struktura vzorca glede na delovno dobo  

 

Učitelji so imeli od 1 do 37 let delovne dobe, v povprečju 16,11 let. Standardni odklon je 

znašal 10,72.  

 

Pridobljene podatke o številu let delovne dobe sem razdelila v dva razreda – 0–10 let ter 

11 let in več. Nekoliko več je bilo oseb z 11 leti in več delovne dobe, in sicer 60 % 

celotnega vzorca (Graf 3).  
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Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo (N=90) 

 

4.1.3 Struktura vzorca glede na prevladujočo obliko dela ter število hkrati 

poučevanih/obravnavanih otrok 

 

Med učitelji, ki so rešili vprašalnike, se individualnega dela poslužuje 33,3 % učiteljev. 

Največ jih dela v skupini – poučuje več učencev hkrati (66,7 %) (Graf 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na prevladujočo obliko dela (N=90) 

 

Kar zadeva delo v skupini, so najštevilnejše skupine s po 2–8 učencev (35,6 %), sledijo 

skupine z več kot 15 učenci (17,8 %) ter skupine 9–15 učencev (13,3 %) (Graf 5).  
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Graf 5: Struktura vzorca glede na povprečno število hkrati obravnavanih/poučevanih učencev (N=90) 

 

Izhajajoč iz Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne šole 

(2005) je v rednih osnovnih šolah v razredu največ 28 učencev (pouk, jutranje varstvo – 

JV, oddelek podaljšanega bivanja – OPB). Če gre za večje število otrok, so le-ti razdeljeni 

v več razredov. Tako je lahko v nekem razredu zgolj 15 učencev, v drugem pa 28. 

Normativi so zaradi posebne populacije otrok nekoliko nižji v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. V programih z nižjim izobrazbenim standardom je v 1., 2. in 3. 

razredu največ 8 učencev, v 3., 4. in 5. razredu največ 10 učencev ter v 7., 8., 9. razredu 

12 učencev. Za jutranje varstvo se oblikujejo skupine s po 8 učencev, za OPB pa po 12 

učencev. Za oddelek vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni otroci z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju, je normativ še dodatno znižan, in sicer znaša na prvi 

stopnji 6 učencev, na drugi 7 učencev, na tretji, četrti, peti in šesti stopnji pa 8 učencev. 

Normativi se lahko v primeru, če so v razred vključeni otroci s težkimi motnjami oz. več 

motnjami, na vsaki posamezni stopnji še dodatno zniža za enega učenca. V posamezno 

skupino OPB je lahko vključenih 8 učencev.  
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22 

61 

manj kot 19 ur

od 19 do 22 ur

23 ur in več

4.1.4 Struktura vzorca glede na število delovnih ur na teden  

 

Manj kot 19 pedagoških ur tedensko opravlja 7,8 % anketiranih učiteljev, 24,4 % jih 

opravlja 19–22 pedagoških ur tedensko. Največji delež, 67,8 % opravlja 23 ur in več 

(Graf 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Struktura vzorca glede na število delovnih ur na teden (N=90) 

 

Izhajajoč iz 2. člena Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne 

šole (2005) je tedenska učna obveza učitelja, izražena v urah po 45 minut, na redni 

osnovni šoli 22 ur. Enako velja za učitelje DSP. Učitelji v OPB imajo tedensko učno 

obvezo, izraženo v urah po 50 minut, 25 ur, učitelji jutranjega varstva pa 35 ur (izraženo v 

urah po 60 minut).  

 

4.1.5 Poučevanje/obravnava učencev z vedenjskimi težavami  

 

Na vprašanje, ali obravnavajo oziroma poučujejo kakšnega učenca z vedenjskimi 

težavami, je nikalno odgovorilo 24,4 % vprašanih, pritrdilno pa 50 %. 25,6 % učiteljev je 

navedlo, da je med njihovimi učenci več takšnih z vedenjskimi težavami (Tabela 5).  

 

Odgovor Število 

ne 22 

da 45 

da, več učencev 23 

Skupaj 90 

 

Tabela 5: Poučevanje/obravnava učencev z vedenjskimi težavami 
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87 

3 ne

da

57 
27 

6 

zelo redko

1-3 krat letno

več kot 3-krat letno

4.1.6 Glasovne težave v času študija 

 

Velik delež vprašanih, kar 96,7 %, ni imel glasovnih težav v času študija. Pritrdilno so 

odgovorili zgolj 3 učitelji, kar predstavlja 3,3 % (Graf 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Glasovne težave v času študija (N=90) 

 

4.1.7 Pogostost hripavosti 

 

63,3 % učiteljev se z glasovnimi težavami sooča zelo redko, 30 % 1–3 krat letno. Zgolj 

6,7 % vprašanih je hripavih več kot 3-krat letno (Graf 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Pogostost hripavosti (N=90) 

 

4.1.8 Vzrok hripavosti 

 

Slaba polovica vprašanih (44,4 %) je hripavost pripisovala glasovnemu naporu v času 

prebolevanja infekta. 30 % učiteljev je videlo vzrok zgolj v glasovnem naporu, 25,6 % pa 

v prebolevanju infekta (Tabela 6).  
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76 

14 ne

da

Vzrok hripavosti Število 

ob glasovnem naporu 27 

ob prebolevanju infekta 23 

ob glasovnem naporu v času prebolevanja infekta 40 

Skupaj 90 

 

Tabela 6: Vzrok hripavosti 

 

4.1.9 Zmanjšanje glasovnega napora 

 

Ob hripavosti glasovni napor zmanjša kar 84,4 % učiteljev. 15,6 % glas uporablja 

nemoteno kljub hripavosti (Tabela 7).  

 

Zmanjšanje glasovnega napora Število 

ne 14 

da 76 

Skupaj 90 

 

Tabela 7: Zmanjšanje glasovnega napora 

 

4.1.10 Bolniški stalež zaradi hripavosti 

 

Med učitelji, ki so izpolnili anketo, je bolniški stalež zaradi hripavosti koristilo zgolj 15,6 

% vprašanih. 84,4 % doslej na bolniškem staležu zaradi glasovnih težav še ni bilo (Graf 

9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Bolniški stalež zaradi hripavosti (N=90) 
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4.1.11  Neustrezne govorne navade 

 

Kar dve tretjini vprašanih je navedlo, da pogosto govorijo glasno, ena tretjina ve, da 

govorijo hitro, in ena četrtina se jih pogosto odkašljuje. Velika večina vprašanih ne kriči 

pogosto (Tabela 8). 

 

Govorna navada 

Da Ne 

število odstotek število odstotek 

glasen govor 61 67,8 29 32,2 

kričanje 8 8,9 82 91,1 

hiter govor 30 33,3 60 66,7 

odkašljevanje 23 25,6 67 74,4 

 

Tabela 8: Neustrezne govorne navade 

 

4.1.12  Rezultati Vprašalnika Voice Handicap Index-10 (VHI-10) 

 

Učitelji so s pomočjo Vprašalnika VHI-10 opisali svoj glas ter vpliv kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja. Dosežena sta bila najnižji (0 točk) in najvišji možni rezultat (40 točk). 

V povprečju so vprašani dosegli približno eno šestino možnih točk, kar govori o majhni 

oviranosti zaradi glasovnih težav (Tabela 9).  

 

Spremenljivka Število 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vsota vseh točk 

VHI-10 
90 0 40 6,23 6,98 

 

Tabela 9: Rezultati VHI-10 

 

4.1.13  Subjektivna ocena kakovosti glasu v zadnjem letu  

 

Vprašani so lasten glas ocenili s pomočjo 10-stopenjske lestvice. V povprečju so ga 

ocenili kot zelo dobrega (Tabela 10).  
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Spremenljivka Število 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Ocena kakovosti 

glasu 
90 1 10 8,26 1,76 

 

Tabela 10: Subjektivna ocena kakovosti glasu v zadnjem letu 

 

4.1.14  Negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja 

 

Na 10-stopenjski skali so učitelji ocenili negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto 

življenja. Rezultati vprašalnika so pokazali, da je bil negativen vpliv kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja pri anketiranih učiteljih v povprečju skoraj neznaten, vendar so se 

odgovori anketirancev precej razlikovali, na kar kažeta minimalna in maksimalna 

vrednost (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11: Ocena negativnega vpliva kvalitete glasu na kvaliteto življenja  

 

4.1.15  Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na glas 

 

Rezultati vprašalnika o dejavnikih, ki vplivajo na glas, kažejo na to, da so učitelji z 

nekaterimi dejavniki seznanjeni v zelo veliki meri – skoraj vsi vedo, da kričanje ni dobro 

za glas in da kajenje škoduje glasu. Dobro so seznanjeni tudi s škodljivim vplivom govora 

v hrupnem prostoru ter o pomenu zadostne hidracije.  

 

Na tem mestu bi posebej izpostavila tudi dejavnike, ki škodujejo kakovosti glasu, vendar 

učitelji z njimi niso seznanjeni v zadostni meri. To so vpliv glasnega smeha, vpliv 

hormonov na glas pri ženskah med menstrualnim ciklusom ter vpliv začinjene hrane na 

glas. Tudi sam pojem glasovna higiena pozna samo ena tretjina vprašanih (Tabela 12). 
 

  

Spremenljivka Število 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Negativen vpliv 

kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja 

90 0 9 1,33 2,23 



Cestnik Brezovnik, T.: Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi 

potrebami, Magistrsko delo, 2016 

 

48 

 

Trditev 

Število odgovorov % pravilnih 

odgovorov na 

trditve P N NE VEM 

Kajenje škoduje glasu. 78 2 10 P   86,7 

Kričanje ni dobro za glas. 86 3 1 P   95,6 

Močan kašelj je posledica prehlada, vendar ne 

škoduje glasu. 
11 51 28 N   56,7 

Glasovna utrujenost je prisotna le pri opernih 

pevcih. 
/ 73 17 N   81,1 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. 3 41 46 N   45,6 

Hripavost lahko pozdravimo le z zdravili. 3 65 22 N   72,2 

Pitje večjih količin vode je dobro za glas. 63 4 23 P   70,0 

Glasovna higiena pomeni zdravljenje bolezni 

grla. 
19 30 41 N   32,2 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je zanesljiv 

znak motnje pri nastanku glasu. 
55 6 29 P   60,0 

Zelo glasen smeh koristi glasu. 11 37 42 N   38,9 

Nekaj dni pred menstruacijo so možne 

spremembe v glasu. 
14 10 66 P   15,6 

Glasno šepetanje je manj škodljivo za glas od 

zmerno glasnega govora. 
9 55 26 N   60,0 

Vozlički na glasilkah nastanejo le pri kadilcih. 2 61 27 N   66,7 

Govor v hrupnem prostoru škodi glasu. 68 10 12 P   75,6 

Za dober glas je pomembno ohranjanje dobre 

telesne kondicije. 
55 11 24 P  61,1 

Legenda: P=trditev je pravilna, N=trditev je nepravilna, NE VEM=oseba se ne more opredeliti 

 

Tabela 12: Odgovori vprašanih učiteljev glede dejavnikov, ki vplivajo na glas (N=90) 

 

4.2 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

 

4.2.1  Primerjava odgovorov učiteljev redne osnovne šole z odgovori učiteljev 

dodatne strokovne pomoči  

 

Rezultati χ
2 

testa so pokazali statistično pomembne razlike med navedenima skupinama 

glede oblike dela in povprečnega števila hkrati poučevanih/obravnavanih učencev. 

Medtem ko učitelji na redni osnovni šoli delajo s skupino učencev, se učitelji DSP 

poslužujejo predvsem individualnega dela. 
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Ne glede na to, da se razlike niso izkazale za statistično pomembne, pa lahko zasledimo 

razlike tudi glede starosti ter delovne dobe učiteljev. Učitelji DSP so nekoliko mlajši ter 

imajo posledično manjše število let delovne dobe. Ta skupina se s hripavostjo pretežno 

sooča zelo redko, medtem ko sta pri učiteljih na rednih osnovnih šolah odgovora »zelo 

redko« in »več kot 1-krat letno« zastopana v približno isti meri. 

 

Skupini se nista razlikovali glede govornih navad, hripavosti v času študija, vzroka 

hripavosti, števila ur pouka ter števila učencev, ki bi lahko bili vzrok za večjo glasovno 

obremenitev pri delu (Tabela 13).  

 

Spremenljivka 

Delovno mesto 
 

P učitelji na redni OŠ, 

N=30 

učitelji DSP,  

N=30 

Spol 

0,112 moški 4 0 

ženski 26 30 

Starost 

0,067 mlajši (do 40 let) 14 21 

starejši (41 let in več) 16 9 

Delovna doba 

0,067 0–10 let 9 16 

11 let in več 21 14 

Oblika dela 

0,000 individualno delo 0 30 

delo v skupini 30 0 

Povprečno število učencev 

0,000 1–8 2 30 

9 in več 28 0 

Učenci z vedenjskimi težavami 23 23 1,000 

Število ur na teden 

0,592 do 22 ur 12 10 

23 ur in več 18 20 

Glasovne težave v času študija 0 1 1,000 

Pogostost hripavosti 

0,052 zelo redko 17 24 

več kot 1-krat letno 13 6 

  



Cestnik Brezovnik, T.: Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi 

potrebami, Magistrsko delo, 2016 

 

50 

 

Vzrok hripavosti 

0,390 

ob glasovnem naporu ali ob 

glasovnem naporu v času 

prebolevanja infekta 

20 23 

ob prebolevanju infekta 10 7 

Zmanjšanje glasovnega napora 

ob hripavosti 
26 26 1,000 

Bolniški stalež 2 5 0,424 

Glasen govor 19 18 0,791 

Kričanje 3 1 0,612 

Hiter govor 12 10 0,592 

Odkašljevanje 9 6 0,371 
 

Tabela 13: Primerjava odgovorov učiteljev redne osnovne šole z odgovori učiteljev DSP glede atributivnih 

spremenljivk 

 

Razlike med učitelji na redni osnovni šoli in učitelji DSP glede vsote VHI-10, kakovosti 

glasu v zadnjem letu ter negativnem vplivu kvalitete glasu na kvaliteto življenja niso 

statistično pomembne. Izstopa spremenljivka vsota VHI-10, kjer dosegajo učitelji DSP v 

povprečju za 2,13 nižji rezultat, pri čemer pa so odgovori v skupini učiteljev na redni 

osnovni šoli precej bolj razpršeni (Tabela 14).  

 

 

 

Tabela 14: Primerjava učiteljev na redni osnovni šoli in učiteljev DSP glede na vsoto VHI-10, kakovost 

glasu v zadnjem letu in negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja 

 

Na podlagi primerjave števila pravilnih odgovorov o poznavanju dejavnikov skrbi za glas 

med skupino učiteljev na redni osnovni šoli ter učitelji DSP lahko ugotovimo, da se 

statistično pomembna razlika pojavlja zgolj pri trditvi, ki se osredotoča na vpliv kajenja, s 

Spremenljivka 

Delovno mesto 

t-test P 
učitelji na redni OŠ, 

N=30 

učitelji DSP,  

N=30 

Vsota VHI-10 

�̅� = 7,20 �̅� = 5,07 

- 1,549 0,172 

SD = 9,30 SD = 4,91 

Kakovost glasu v 

zadnjem letu 

�̅� = 8,57 �̅�  = 8,40 

0,455 0,651 

SD = 1,04 SD = 1,71 

Negativen vpliv kvalitete 

glasu na kvaliteto 

življenja 

�̅� = 1,17 �̅� =1,37 

0,169 0,868 

SD = 2,15 SD = 2,34 
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katerim so učitelji DSP seznanjeni v večji meri. Posebej bi opozorila tudi na vpliv 

hormonskega stanja pred menstruacijo, saj je to področje, s katerim so oboji učitelji v 

najmanjši meri seznanjeni. Kljub temu da razlika ni statistično pomembna, pa se učitelji 

DSP nekoliko bolje zavedajo, da so nekaj dni pred menstruacijo možne spremembe glasu 

(Tabela 15).  
 

 

Trditev Spremenljivka 

Število pravilnih 

odgovorov glede na 

delovno mesto 
P 

učitelji na 

redni OŠ, 

N=30 

učitelji 

DSP,  

N=30 

Kajenje škoduje glasu. kajenje 22 29 0,012 

Kričanje ni dobro za glas. kričanje 28 28 1,000 

Močan kašelj je posledica prehlada, 

vendar ne škoduje glasu. 
močan kašelj 17 21 0,292 

Glasovna utrujenost je prisotna le 

pri opernih pevcih. 
glasovna utrujenost 25 24 0,744 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. zelo začinjena hrana 13 14 0,799 

Hripavost lahko pozdravimo le z 

zdravili.  
hripavost - zdravila 23 19 0,267 

Pitje večjih količin vode je dobro za 

glas. 
voda 23 20 0,399 

Glasovna higiena pomeni 

zdravljenje bolezni grla. 
glasovna higiena 10 11 0,791 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je 

zanesljiv znak motnje pri nastanku 

glasu.  

pogosta/ 

dolgotrajna 

hripavost 

20 18 0,599 

Zelo glasen smeh koristi glasu. smeh 13 11 0,605 

Nekaj dni pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
menstruacija 2 7 0,074 

Glasno šepetanje je manj škodljivo 

za glas od zmerno glasnega govora.  
glasno šepetanje 16 17 0,799 

Vozlički na glasilkah nastanejo le 

pri kadilcih. 
vozlički 22 19 0,414 

Govor v hrupnem prostoru škodi 

glasu. 
hrup 23 23 1,000 

Za dober glas je pomembno 

ohranjanje dobre telesne kondicije. 
telesna kondicija 16 18 0,610 

Tabela 15: Primerjava pravilnih odgovorov o poznavanju skrbi za glas med učitelji na redni osnovni šoli in 

učiteljih DSP  
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4.2.2 Primerjava odgovorov učiteljev redne osnovne šole z odgovori učiteljev 

osnovne šole s prilagojenim programom 

 

Podatki kažejo, da se statistično pomembna razlika med odgovori učiteljev na rednih 

osnovnih šol in odgovori učiteljev na OŠPP pojavlja zgolj glede povprečnega števila 

učencev znotraj razreda, kar izhaja iz Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole (2005), ki sem ga predhodno že navedla. Glede na govorne 

navade, pojav hripavosti in vzroke za njo, obremenitve pri delu se skupini nista 

pomembno razlikovali med seboj (Tabela 16).  

 

Spremenljivka 

Delovno mesto 

P 
učitelji na redni 

OŠ, N=30 

učitelji na OŠPP, 

N=30 

Spol  

1,000 moški 4 3 

ženski 26 27 

Starost  

1,000 mlajši (do 40 let)  14 14 

starejši (41 let in več)  16 16 

Delovna doba 

0,584 0–10 let 9 11 

11 let in več 21 19 

Oblika dela 

1,000 individualno delo 0 0 

delo v skupini 30 30 

Povprečno število učencev   

1–8 2 30 0,000 

9 in več 28 0  

Učenci z vedenjskimi 

težavami  
23 22 0,766 

Število ur na teden  

 

0,165 
do 22 ur 12 7 

23 ur in več 18 23 

Glasovne težave v času 

študija 
0 2 0,492 

Pogostost hripavosti  

0,795 zelo redko 17 16 

več kot 1-krat letno 13 14 
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Vzrok hripavosti 

 

0,243 

ob glasovnem naporu ali ob 

glasovnem naporu v času 

prebolevanja infekta 

20 

 
24 

 

ob prebolevanju infekta 10 6 

Zmanjšanje glasovnega 

napora ob hripavosti 
26 24 0,488 

Bolniški stalež 2 7 0,145 

Glasen govor 19 24 0,152 

Kričanje 3 4 1,000 

Hiter govor 12 8 0,273 

Odkašljevanje 9 8 0,774 
 

Tabela 16: Primerjava odgovorov učiteljev redne osnovne šole z odgovori učiteljev na OŠPP glede 

atributivnih spremenljivk 

 

Primerjava odgovorov učiteljev na redni osnovni šoli in odgovorov učiteljev na OŠPP 

glede spodaj navedenih numeričnih spremenljivk ni pokazala statistično pomembnih 

razlik. Opazno pa je, da učitelji na OŠPP čutijo nekoliko manjšo oviranost zaradi stanja 

lastnega glasu, ki ga pa v povprečju ocenjujejo nekoliko nižje kot učitelji na redni 

osnovni šoli. Glede negativnega vpliva kvalitete glasu na kvaliteto življenja med 

skupinama učiteljev ni opaznih velikih razlik (Tabela 17). 

 

 

Tabela 17: Primerjava učiteljev na redni osnovni šoli in učiteljev na OŠPP glede na vsoto VHI-10, kakovost 

glasu v zadnjem letu in negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja 

 

  

Spremenljivka 

Delovno mesto 

t-test P 
učitelji na redni 

OŠ, N=30 

učitelji na OŠPP, 

N=30 

Vsota VHI-10 

�̅�= 7,20 �̅� = 6,43 

- 2,000 0,184 

SD = 9,30 SD = 6,05 

Kakovost glasu v 

zadnjem letu 

�̅� = 8,57 �̅� =7,90 

1,457 0,153 

SD = 1,04 SD = 2,28 

Negativen vpliv 

kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja 

�̅� = 1,17 �̅� = 1,47 

0,509 0,619 

SD = 2,15 SD = 2,26 
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Med učitelji, ki poučujejo na redni osnovni šoli, in tistimi, ki poučujejo na osnovni šoli s 

prilagojenim programom, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede števila 

pravilnih odgovorov o poznavanju posameznih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost glasu 

(Tabela 18).  

 

 

Tabela 18: Primerjava pravilnih odgovorov o poznavanju skrbi za glas med učitelji na redni osnovni šoli in 

učitelji na OŠPP 

  

Trditev Spremenljivka 

Število pravilnih odgovorov 

glede na 

delovno mesto 
P 

učitelji na 

redni OŠ, 

N=30 

učitelji na 

OŠPP,  

N=30 

Kajenje škoduje glasu. kajenje 22 27 0,099 

Kričanje ni dobro za glas. kričanje 28 30 0,161 

Močan kašelj je posledica prehlada, 

vendar ne škoduje glasu. 
močan kašelj 17 13 0,310 

Glasovna utrujenost je prisotna le pri 

opernih pevcih. 
glasovna 

utrujenost 
25 24 0,744 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. 
zelo začinjena 

hrana 
13 14 0,799 

Hripavost lahko pozdravimo le z 

zdravili. 
hripavost - 

zdravila 
23 23 1,000 

Pitje večjih količin vode je dobro za 

glas. 
voda 23 20 0,399 

Glasovna higiena pomeni 

zdravljenje bolezni grla. 
glasovna higiena 10 8 0,581 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je 

zanesljiv znak motnje pri nastanku 

glasu. 

pogosta/ 

dolgotrajna 

hripavost 

20 16 0,300 

Zelo glasen smeh koristi glasu. smeh 13 11 0,605 

Nekaj dni pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
menstruacija 2 5 0,235 

Glasno šepetanje je manj škodljivo 

za glas od zmerno glasnega govora. 
glasno šepetanje 16 21 0,190 

Vozlički na glasilkah nastanejo le pri 

kadilcih. 
vozlički 22 19 0,414 

Govor v hrupnem prostoru škodi 

glasu. 
hrup 23 22 0,770 

Za dober glas je pomembno 

ohranjanje dobre telesne kondicije. 
telesna kondicija 16 21 0,190 
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4.2.3 Primerjava odgovorov učiteljev dodatne strokovne pomoči z odgovori učiteljev 

osnovne šole s prilagojenim programom 

 

Primerjava pridobljenih podatkov po posameznih spremenljivkah je pokazala na nekatere 

statistično pomembne razlike med odgovori učiteljev DSP ter odgovori učiteljev OŠPP. 

Prva pomembna razlika je oblika dela – medtem ko se učitelji na OŠPP poslužujejo dela s 

skupino učencev, delajo učitelji DSP predvsem individualno. Razlika sicer ni statistično 

pomembna, vendar pa podatki kažejo tudi na to, da so učitelji DSP mlajši. S hripavostjo 

se soočajo pretežno zelo redko (80 %), učitelji na OŠPP pa zelo redko ter več kot 1-krat 

letno v približno enaki meri. Glede govornih navad, hripavosti v času študija, vzroka za 

pojav hripavosti se skupini nista razlikovali med seboj (Tabela 19).  

 

Spremenljivka 

Delovno mesto 

P 
učitelji DSP,  

N=30 

učitelji na OŠPP, 

N=30 

Spol  

0,237 moški 0 3 

ženski 30 27 

Starost  

0,067 mlajši (do 40 let)  21 14 

starejši (41 let in več)  9 16 

Delovna doba 

0,194 0–10 let 16 11 

11 let in več 14 19 

Oblika dela 

0,000 individualno delo 30 0 

delo v skupini 0 30 

Povprečno število učencev  

/ 1–8 30 30 

9 in več 0 0 

Učenci z vedenjskimi 

težavami  
23 22 0,766 

Število ur na teden  

0,390 do 22 ur 10 7 

23 ur in več 20 23 

Glasovne težave v času 

študija 
1 2 1,000 
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Pogostost hripavosti   

zelo redko 24 16 0,028 

več kot 1-krat letno 6 14  

Vzrok hripavosti 
 

 

ob glasovnem naporu ali ob 

glasovnem naporu v času 

prebolevanja infekta 

23 24 0,754 

ob prebolevanju infekta 7 6  

Zmanjšanje glasovnega 

napora ob hripavosti 
26 24 0,488 

Bolniški stalež 5 7 0,519 

Glasen govor 18 24 0,091 

Kričanje 1 4 0,353 

Hiter govor 10 8 0,573 

Odkašljevanje 6 8 0,542 
 

Tabela 19: Primerjava odgovorov učiteljev DSP z odgovori učiteljev na OŠPP glede atributivnih 

spremenljivk 

 

Kar zadeva primerjavo med skupinama glede numeričnih spremenljivk, se razlike niso 

izkazale za statistično pomembne. Razvidno pa je, da učitelji DSP čutijo manjšo oviranost 

zaradi glasu, višje vrednotijo kakovost lastnega glasu v zadnjem letu ter zaznavajo 

nekoliko manjši negativni vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja (Tabela 20).  

 

 

Tabela 20: Primerjava učiteljev DSP z učitelji na OŠPP glede na vsoto VHI-10, kakovost glasu v zadnjem 

letu in negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja 

 

 

Spremenljivka 

Delovno mesto 

 

t-test 

 

P učitelji DSP,  

N=30 

učitelji na OŠPP, 

N=30 

Vsota  

VHI-10 

�̅� = 5,07 �̅� = 6,43 

-1,861 0,092 

SD = 4,91 SD = 6,05 

Kakovost glasu v 

zadnjem letu 

�̅�= 8,40 �̅� =7,90 

0,960 0,341 

SD = 1,71 SD = 2,28 

Negativen vpliv 

kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja 

�̅� =1,37 �̅�= 1,47 

0,355 0,728 

SD = 2,34 SD = 2,26 
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Učitelji DSP in učitelji OŠPP se statistično pomembno razlikujejo zgolj glede ene trditve 

v zvezi s poznavanjem pravil o skrbi za glas, in sicer glede tega, da je močan kašelj 

posledica prehlada, vendar ne škoduje glasu. Učitelji DSP so s to trditvijo seznanjeni v 

večji meri kot učitelji na OŠPP (Tabela 21).  

Trditev Spremenljivka 

Število pravilnih 

odgovorov glede na 

delovno mesto 
P 

učitelji 

DSP,  

N=30 

učitelji na 

OŠPP, 

N=30 

Kajenje škoduje glasu. kajenje 29 27 0,310 

Kričanje ni dobro za glas. kričanje 28 30 0,161 

Močan kašelj je posledica prehlada, 

vendar ne škoduje glasu. 
močan kašelj 21 13 0,038 

Glasovna utrujenost je prisotna le pri 

opernih pevcih. 
glasovna utrujenost 24 24 1,000 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. zelo začinjena hrana 14 14 1,000 

Hripavost lahko pozdravimo le z 

zdravili. 
hripavost - zdravila 19 23 0,267 

Pitje večjih količin vode je dobro za 

glas. 
voda 20 20 1,000 

Glasovna higiena pomeni zdravljenje 

bolezni grla. 
glasovna higiena 11 8 0,414 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je 

zanesljiv znak motnje pri nastanku 

glasu. 

pogosta/dolgotrajna 

hripavost 
18 16 0,610 

Zelo glasen smeh koristi glasu. smeh 11 11 1,000 

Nekaj dni pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
menstruacija 7 5 0,527 

Glasno šepetanje je manj škodljivo za 

glas od zmerno glasnega govora. 
glasno šepetanje 17 21 0,292 

Vozlički na glasilkah nastanejo le pri 

kadilcih. 
vozlički 19 19 1,000 

Govor v hrupnem prostoru škodi 

glasu. 
hrup 23 22 0,770 

Za dober glas je pomembno 

ohranjanje dobre telesne kondicije. 
telesna kondicija 18 21 0,425 

 

 

Tabela 21: Primerjava pravilnih odgovorov o poznavanju skrbi za glas med učitelji DSP in učitelji na OŠPP 
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4.2.4 Primerjava poznavanja skrbi za glas med učitelji vseh treh skupin 

 

V nadaljevanju sledi tabela, ki ponazarja, v kolikšni meri so posamezne skupine učiteljev 

seznanjene z dejavniki, ki vplivajo na glas (Tabela 22). Najnižji delež pravilnih odgovor 

so dosegli učitelji rednih osnovnih šol, in sicer pri trditvi, ki govori o tem, da so nekaj dni 

pred menstruacijo možne spremembe v glasu. Tudi preostali dve skupini učiteljev sta pri 

tej postavki dosegli najnižji delež pravilnih odgovorov. Najnižji rezultat so pri tej 

postavki dosegli tudi učitelji, vključeni v raziskavo, ki jo je na vzorcu 77 osnovnošolskih 

učiteljev izvedel Jeličić (2012a). Kravosova (2012) opozarja, da je vpliv hormonov na 

glas na splošno slabo znan. Ženske lahko približno 5 dni pred nastankom ter v času 

samega poteka menstruacije zaznajo utrudljiv glas, zmanjšan glasovni obseg in 

spremembe v kakovosti glasu, ki so prehodne narave.  

 

Tudi pojem glasovna higiena je slabo poznan med vsemi skupinami učiteljev, ravno tako 

vpliv glasnega smeha na glas, s katerim so v največji meri seznanjeni učitelji na redni 

osnovni šoli. Jeličić (2012b) je na podlagi svoje raziskave ugotovil, da je vpliv glasnega 

smeha na glas znan zgolj 35,1 % učiteljev, kar je bil tudi v moji raziskavi drugi najnižji 

dosežen odstotek pravilnih odgovorov. Vprašani so pri postavki, da zelo začinjena hrana 

koristi glasu, dosegli manj kot polovično uspešnost. Razlike med skupinami učiteljev 

lahko zasledimo pri dojemanju vpliva močnega kašlja. Slednjega se v največji meri 

zavedajo učitelji DSP, v najmanjši meri pa učitelji, ki poučujejo na OŠPP. Tudi vpliv 

kajenja je najbolj znan učiteljem DSP, najmanj pa učiteljem na redni osnovni šoli. To, da 

lahko hripavost pozdravimo le z zdravili, meni največ učiteljev DSP. Pozitivnega učinka 

pitja vode na glas se najbolj zavedajo učitelji na redni osnovni šoli. Pogosto ali 

dolgotrajno hripavost kot zanesljiv znak motnje pri nastanku glasu v največji meri vidijo 

učitelji rednih osnovnih šol, v najmanjši pa učitelji na OŠPP. Pri postavki o škodljivem 

vplivu glasnega šepetanja na glas so bili najuspešnejši učitelji OŠPP, najmanj pa učitelji 

na redni osnovni šoli. Slednji so v največji meri ozaveščeni, da se vozlički lahko pojavijo 

tudi pri nekadilcih. Pozitivnega vpliva dobre telesne kondicije na glas se najbolj zavedajo 

učitelji OŠPP, najmanj pa učitelji na redni osnovni šoli.  
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V celoti so bili uspešni zgolj učitelji OŠPP v zvezi s vplivom kričanja na glas. Pri tej 

postavki so bili najuspešnejši tudi učitelji, ki so bili del raziskave mag. Mladena Jeličića 

(2012b).  

 

Trditev Spremenljivka 

Odstotek pravilnih odgovorov glede na 

delovno mesto 

učitelji na 

redni OŠ, 

N=30 

učitelji 

DSP, 

N=30 

učitelji na 

OŠPP, 

N=30 

Kajenje škoduje glasu. kajenje 73,3 % 96,7 % 90 % 

Kričanje ni dobro za glas. kričanje 93,3 % 93,3 % 100 % 

Močan kašelj je posledica prehlada, 

vendar ne škoduje glasu. 
močan kašelj 56,7 % 70 % 43,3 % 

Glasovna utrujenost je prisotna le pri 

opernih pevcih. 
glasovna utrujenost 83,3 % 80 % 80 % 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. zelo začinjena hrana 43,3 % 46,7 % 46,7 % 

Hripavost lahko pozdravimo le z 

zdravili.  
hripavost - zdravila 76,7 % 63,3 % 76,7 % 

Pitje večjih količin vode je dobro za 

glas. 
voda 76,7 % 66,7 % 66,7 % 

Glasovna higiena pomeni zdravljenje 

bolezni grla. 
glasovna higiena 33,3 % 36,7 % 26,7 % 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je 

zanesljiv znak motnje pri nastanku 

glasu.  

pogosta/ 

dolgotrajna 

hripavost 

66,7 % 60 % 53,3 % 

Zelo glasen smeh koristi glasu. smeh 43,3 % 36,7 % 36,7 % 

Nekaj dni pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
menstruacija 6,7 % 23,3 % 16,7 % 

Glasno šepetanje je manj škodljivo za 

glas od zmerno glasnega govora.  
glasno šepetanje 53,3 % 56,7 % 70 % 

Vozlički na glasilkah nastanejo le pri 

kadilcih. 
vozlički 73,3 % 63,3 % 63,3 % 

Govor v hrupnem prostoru škodi 

glasu. 
hrup 76,7 % 76,7 % 73,3 % 

Za dober glas je pomembno 

ohranjanje dobre telesne kondicije.  
telesna kondicija 53,3 % 60 % 70 % 

 

Tabela 22: Odstotek pravilnih odgovorov učiteljev glede poznavanja temeljnih dejavnikov skrbi za glas 

 

Primerjava med posameznimi skupinami učiteljev je pokazala, da so največje število 

pravilnih odgovorov dosegli učitelji DSP (279), sledili so učitelji OŠPP (274) ter učitelji 

na redni OŠ (273). Razlike med skupinami so zares majhne, tako da ne bi mogla narediti 

nobenih pomembnih zaključkov, ki izhajajo iz delovnega mesta.  
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4.2.5 Primerjava učiteljev s pogostejšimi glasovnimi težavami in tistih z redkimi 

glasovnimi težavami 

 

Primerjava rezultatov vprašalnikov učiteljev, ki so imeli le redko glasovne težave, in 

tistih, ki so jih imeli več kot 1-krat letno, je pokazala, da je med tistimi s pogostejšimi 

glasovnimi težavami značilno več starejših učiteljev (41 let in več) ter takih, ki imajo več 

kot 11 let delovne dobe. Tudi delo s skupino (nad 9 učencev) v primerjavi z individualnim 

delom vpliva na pogostejše pojavljanje glasovnih težav. Tisti učitelji, ki so bili pogosteje 

hripavi, so v večji meri že koristili bolniški stalež zaradi glasovnih težav. Izmed 

neustreznih govornih navad izstopa odkašljevanje, saj je bilo pri učiteljih, ki so hripavi 

več kot 1-krat letno, le-to prisotno v večji meri  (Tabela 23). 

 

Spremenljivka 

Pogostost hripavosti 

P zelo redko,  

N=57 

več kot 1-krat letno, 

N=33 

Spol  

1,000 moški 5 2 

ženski 52 31 

Starost  

0,029 mlajši (do 40 let) 36 21 

starejši (41 let in več)  13 20 

Delovno mesto 

0,065 
redna OŠ 17 13 

DSP 24 6 

OŠPP 16 14 

Delovna doba 

0,020 0–10 let 28 8 

11 let in več 29 25 

Oblika dela 

0,020 individualno delo 24 6 

delo v skupini 33 27 

Povprečno število učencev   

1–8  42 20 0,197 

9 in več 15 13  

Učenci z vedenjskimi 

težavami  
41 27 0,293 
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Število ur na teden  

0,864 do 22 ur 18 11 

23 ur in več 39 22 

Glasovne težave v času 

študija  
1 2 0,552 

Vzrok hripavosti  

ob glasovnem naporu ali ob 

glasovnem naporu v času 

prebolevanja infekta 

 

40 

 

 

27 

 

0,222 

ob prebolevanju infekta 17 6  

Zmanjšanje glasovnega 

napora ob hripavosti 
48 28 0,936 

Bolniški stalež  2 12 0,000 

Glasen govor  36 25 0,218 

Kričanje  5 3 1,000 

Hiter govor  16 14 0,164 

Odkašljevanje  6 17 0,000 
 

Tabela 23: Primerjava zelo redko in več kot 1-krat letno hripavih učiteljev glede atributivnih spremenljivk 

 

Skupini učiteljev z zelo redkimi glasovnimi težavami in učiteljev s težavami več kot 1-

krat letno sta se med seboj statistično značilno razlikovali glede rezultatov VHI-10 ter 

subjektivne ocene kakovosti glasu v zadnjem letu, ne pa tudi po oceni negativnega vpliva 

kvalitete glasu na kvaliteto življenja. Pričakovano so bili rezultati glede oviranosti zaradi 

glasu (VHI-10) ter ocene glasu v zadnjem letu slabši v skupini učiteljev s pogostejšimi 

glasovnimi motnjami (Tabela 24).  

 

  

Tabela 24: Primerjava zelo redko in več kot 1-krat letno hripavih učiteljev glede na vsoto VHI-10, kakovost 

glasu v zadnjem letu in negativen vpliv kvalitete glasu na kvaliteto življenja 

Spremenljivka 

Pogostost hripavosti 

t-test P zelo redko,  

N=57 

več kot  

1-krat letno,  

N=33 

Vsota  

VHI-10 

�̅� = 3,30 �̅� = 11,30 

- 5,224 

 

0,000 

SD = 3,73 SD = 8,33 

Kakovost glasu v 

zadnjem letu 

�̅�  =8,90 �̅�  =7,24 
 

4,806 
 

0,000 

SD = 1,45 SD = 1,77 

Negativen vpliv kvalitete 

glasu na kvaliteto 

življenja 

�̅� =0,84 �̅�  = 2,18 
 

- 2,671 
 

0,10 

SD = 1,93 SD = 2,48 
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Primerjava med zelo redko hripavimi učitelji ter tistimi, ki se s hripavostjo soočajo več 

kot 1-krat letno, je pokazala, da so zelo redko hripavi učitelji v večji meri pravilno 

odgovorili na posamezne trditve v zvezi s skrbjo za glas. Do statistično pomembne razlike 

je prišlo pri trditvi, da je glasovna utrujenost prisotna le pri opernih pevcih, ter pri trditvi, 

ki govori o koristnosti glasnega smeha za glas. Razvidna je tudi razlika pri dojemanju 

pogoste ali dolgotrajne hripavosti kot znaka motnje pri nastanku glasu (Tabela 25).  

 

Trditev Spremenljivka 

Število pravilnih odgovorov 

glede na 

pogostost hripavosti 

P 

zelo redko, 

N=57 

več kot  

1-krat letno, 

N=33 

Kajenje škoduje glasu. kajenje 49 29 0,800 

Kričanje ni dobro za glas. kričanje 54 32 0,625 

Močan kašelj je posledica prehlada, 

vendar ne škoduje glasu. 
močan kašelj 35 16 0,238 

Glasovna utrujenost je prisotna le pri 

opernih pevcih. 
glasovna 

utrujenost 
43 30 0,047 

Zelo začinjena hrana koristi glasu. 
zelo začinjena 

hrana 
23 18 0,197 

Hripavost lahko pozdravimo le z 

zdravili.  
hripavost - 

zdravila 
41 24 0,936 

Pitje večjih količin vode je dobro za 

glas. 
voda 39 24 0,672 

Glasovna higiena pomeni zdravljenje 

bolezni grla. 
glasovna higiena 18 11 0,866 

Pogosta ali dolgotrajna hripavost je 

zanesljiv znak motnje pri nastanku 

glasu.  

pogosta/ 

dolgotrajna 

hripavost 

30 24 0,055 

Zelo glasen smeh koristi glasu. smeh 17 18 0,024 

Nekaj dni pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
menstruacija 8 6 0,606 

Glasno šepetanje je manj škodljivo 

za glas od zmerno glasnega govora.  
glasno šepetanje 32 22 0,326 

Vozlički na glasilkah nastanejo le pri 

kadilcih. 
vozlički 37 23 0,647 

Govor v hrupnem prostoru škodi 

glasu. 
hrup 40 28 0,100 

Za dober glas je pomembno 

ohranjanje dobre telesne kondicije. 
telesna kondicija 34 21 0,712 

 

Tabela 25: Poznavanje skrbi za glas med zelo redko in več kot 1-krat letno hripavimi učitelji  
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5 PREVERJANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

 

 

Hipoteza 1: Večina učiteljev je med svojo poklicno kariero že izkusila hripavost.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so se vsi udeleženci že srečali s hripavostjo, vendar 

63,3 % zelo redko. Rezultati se skladajo z rezultati dosedanjih raziskav o glasovnih 

motnjah pri profesionalnih uporabnikih glasu v Sloveniji. Soklič in Hočevar-Boltežar 

(2004) sta ugotovili visoko prevalenco glasovnih motenj med pedagoškimi delavci v 

Sloveniji – 51 % učiteljev je bilo občasno ter 15 % pogosto hripavih. Meta-analiza šestih 

raziskav, ki so se v slovenskem prostoru ukvarjale s profesionalnimi glasovnimi 

uporabniki, je pokazala, da se je večina (88,7 %) učiteljev že srečala s hripavostjo v času 

poklicne kariere, 18,1 % pa pogosto (Boltežar in Šereg Bahar, 2014). Hipotezo lahko 

sprejmem.  

 

 

Hipoteza 2: Učitelji, ki so imeli že v času študija glasovne težave, navajajo višjo 

prevalenco glasovnih težav kot učitelji brez glasovnih težav med študijem.  

 

Velika večina vprašanih učiteljev – kar 96,7 % – navaja, da v času študija ni imela 

glasovnih težav (Graf 7). Soklič in Hočevar-Boltežar (2004) sta sicer z meta-analizo 

ugotovili, da je zgolj 7,2 % učiteljev (N=1509) poročalo o glasovnih težavah v času 

študija. Odstotek učiteljev z glasovnimi težavami v času študija je v navedeni raziskavi 

višji, vendar je bilo zajetih večje število učiteljev, ki so poučevali ne samo na osnovnih 

šolah, pač pa tudi v srednjih šolah. Vključeni so bili tudi vzgojitelji predšolskih otrok.  

 

Možen razlog za manjši odstotek hripavih učiteljev že med študijem v naši raziskavi bi bil 

lahko tudi ta, da so bile težave morda premalo izrazite, da bi bil potreben obisk zdravnika. 

Morda so bodoči pedagoški delavci doživljali svojo hripavost kot del normalnega 

življenja, še posebno, ker so se šolali za poklic z veliko glasovno obremenitvijo. Možno 

je tudi, da so osebe, ki so imele resne glasovne težave že v času študija za poklic z 

glasovno obremenitvijo, študij enostavno opustile in poiskale drug študij.  
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Od učiteljev, ki v času študija niso imeli glasovnih težav, se jih večina s hripavostjo 

srečuje zelo redko (64,4%), 35,6 % se z glasovnimi težavi srečuje več kot 1-krat letno.  

Zgolj 3 vprašani, kar ustreza 3,3 % celotnega vzorca, so imeli v času študija glasovne 

težave, pri čemer se 1 oseba s hripavostjo srečuje zelo redko, 2 pa več kot 1-krat letno 

(Tabela 26).   

 

 Pogostost pojavljanja glasovnih 

težav 
Skupaj 

zelo redko 
več kot  

1-krat letno 

Glasovne težave 

v času študija 

ne 56 31 87 

da 1 2 3 

Skupaj 57 33 90 

 

Tabela 26: Povezanost med glasovnimi težavami v času študija ter pogostostjo glasovnih težav 

  

Raziskava, opravljena v Sloveniji (Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004), je pokazala, da 

hripavost v času študija prinaša 1,7-krat višje tveganje za nastanek kasnejših glasovnih 

težav. To nakazuje na potrebo po že omenjenem pregledu govornega aparata pri 

kandidatih, ki se odločajo za poklice z veliko govorno obremenitvijo. Če se težave 

pojavijo med študijem, pa bi oseba morala razmisliti o  menjavi poklica oziroma iskati 

poklicne možnosti znotraj izbranega poklica glede na kakovost glasu in glasovne 

zmožnosti.  

 

Razlika  glede pojavljanja glasovnih težav že v času študija med učitelji z glasovnimi 

težavami in tistimi, ki jih nimajo ali imajo zelo redko, statistično ni bila pomembna. 

Hipotezo zavrnem. 

 

 

Hipoteza 3: Večina učiteljev je zaradi hripavosti že potrebovala bolniški stalež. 

 

Podatki kažejo (Graf 9), da je samo 15,6 % vprašanih že potrebovalo bolniški stalež 

zaradi hripavosti. Velika večina zajetih učiteljev – kar 84,4 % – bolniškega staleža zaradi 

hripavosti še ni koristila.  

 

Rezultati raziskav v tujini kažejo, da je preko 20 % učiteljev že izostalo z dela zaradi 

glasovnih težav (Smith, Gray, Dove, Kirchner in Heras, 1997; de Jong, Kooijman, 
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Rhomas, Huinck, Graamans in Schutte, 2006, v Boltežar in Šereg Bahar, 2014). 

Postavljene hipoteze nisem potrdila.   

 

 

Hipoteza 4: Večina učiteljev meni, da je hripavost nastopila ob glasovnem naporu v 

času prebolevanja infekta.  

 

Največ vprašanih učiteljev – 44,4% – vzrok za nastanek hripavosti pripisuje glasovnemu 

naporu v času prebolevanja infekta (Tabela 6). Novak idr. (2003) so z raziskavo, v kateri 

je sodelovalo 39 pedagoških delavcev na osnovni šoli, ugotovili, da učitelji vzrok 

pripisujejo predvsem glasovnemu naporu. Glasovni napor v času prebolevanja infekta je 

bil s strani učiteljev zaznan kot najmanj pogost vzrok za hripavost. Podobno sta ugotovili 

tudi Boltežar in Šereg Bahar (2014). Postavljena hipoteza je potrjena.  

 

 

Hipoteza 5: Večina učiteljev ob hripavosti ne zmanjša glasovnega napora.  

 

Pridobljeni podatki (Tabela 7) kažejo na to, da večina anketirancev (84,4%) ob hripavosti 

zmanjša glasovni napor. Nad pridobljenimi rezultati sem bila pozitivno presenečena, saj 

kažejo, da samo 15,6 % vprašanih ne upošteva stanja svojega glasu. Moja predvidevanja 

so bila napačna, zato postavljeno hipotezo zavrnem.  

 

 

Hipoteza 6: S starostjo in dolžino delovne dobe se povečuje pogostost pojavljanja 

glasovnih težav.  

 

Pridobljeni podatki kažejo na to, da se večina anketirancev ne glede na starost zelo redko 

srečuje z glasovnimi težavami (63,3 %). Pri starejših anketirancih je v primerjavi z 

mlajšimi moč opaziti pogostejše glasovne težave (več kot 1-krat letno) (60,6 % proti 39,4 

%) (Tabela 27). 
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Tabela 27: Povezava med starostjo in pogostostjo hripavosti 

 

Razlike v vzorcu so statistično pomembne, na kar nakazuje vrednost ᵪ2 testa (P=0,029). 

Med mlajšimi in starejšimi učitelji, ki so bil del raziskave, se pojavljajo pomembne 

razlike glede pogostosti pojavljanja glasovnih težav. Soklič in Hočevar-Boltežar (2004) 

sta z raziskavo, v katero sta vključili učitelje osnovnih šol, srednjih šol ter vzgojitelje v 

vrtcih, podobno ugotovili, da imajo osebe, ki so starejše od 40 let, statistično večjo 

verjetnost (2,3-krat višje tveganje) za pogoste glasovne motnje.  

 

V raziskavo zajeti učitelji, ki imajo do 10 let delovne dobe, se z glasovnimi težavami zelo 

redko srečujejo (77,8 %). 22,2 % učiteljev z manj delovne dobe je hripavih več kot 1-krat 

letno. Pri učiteljih z več let delovne dobe lahko opazimo, da se jih 53,7 % z glasovnimi 

težavami srečuje zelo redko, kar 46,3 % pa več kot 1-krat letno (Tabela 28). 

 

 

Tabela 28: Povezava med delovno dobo in pogostostjo hripavosti 

 

Vrednost ᵪ2 testa je statistično pomembna (P=0,20), kar pomeni, da se z dolžino delovne 

dobe povečuje pogostost pojavljanja glasovnih težav.  

 

Obe navedeni spremenljivki se nahajata med dejavniki tveganja za nastanek glasovnih 

težav, ki sem jih podrobneje navedla v teoretičnem uvodu. Različni avtorji navajajo 

 Pogostost pojavljanja glasovnih 

težav 
Skupaj 

zelo redko 
več kot  

1-krat letno 

Starost 

mlajši (do 40 let) 36 13 49 

starejši (41 let in več) 21 20 41 

Skupaj 57 33 90 

 

Pogostost pojavljanja glasovnih 

težav 
Skupaj 

zelo redko 
več kot  

1-krat letno 

Delovna doba 

0–10 let 28 8 36 

11 let in več 29 25 54 

Skupaj 57 33 90 
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starost 40 let kot ločnico, po kateri se pogostost glasovnih težav poveča (Roy idr., 2004; 

Boltežar in Šereg Bahar, 2014), kar povezujem s spremembami, ki nastopijo v grlu 

(hormonske in starostne spremembe). Kar zadeva delovno dobo, Roy idr. (2004) navajajo 

16 ali več let delovnih izkušenj na področju izobraževanja. Glede na trend zaposlovanja 

sem mejo med manj in več let delovne dobe potegnila nekoliko nižje (nad 11 let), vendar 

pa so se kljub temu pokazale statistično pomembne razlike. Postavljeno hipotezo lahko v 

celoti potrdim.  

 

 

Hipoteza 7: Pogostost pojavljanja glasovnih težav je povezana s številom učencev, ki 

jih učitelj hkrati poučuje oziroma obravnava.  

 

Učitelji, ki obravnavajo otroke individualno ali pa poučujejo v manjših skupinah (do 8 

učencev), se večinoma s hripavostjo srečujejo zelo redko (67,7 %). Pri učiteljih, ki 

poučujejo večje skupine učencev, se glasovne težave v skoraj enaki meri pojavljajo zelo 

redko (53,6 %) in več kot 1-krat letno (46,4 %) (Tabela 29).  

 

 

Tabela 29: Povezava med povprečnim številom hkrati obravnavanih učencev in pogostostjo glasovnih težav 

 

Raziskava v tujini je pokazala, da je število učencev znotraj razreda pomemben dejavnik 

tveganja za pojav glasovnih težav. Pri večjem številu učencev je namreč prisotna 

izdatnejša glasovna obremenitev. Zaznati je mogoče več hrupa v ozadju, ki ga skuša 

učitelj na nek način preglasiti oziroma pritegniti pozornost učencev (Titze, 1994, v Van 

Houtte idr., 2012). Gluvajić idr. (2012) navajajo, da se glasovna obremenitev povečuje z 

naraščanjem števila učencev.  

 

Ne glede na to, da se razlike v raziskavi niso pokazale za statistično pomembne 

(P=0,197), pa vseeno ne smemo zanemariti razlik, ki se med skupinama pojavljajo, saj 

 

  
Pogostost pojavljanja 

glasovnih težav 
Skupaj 

zelo redko 
več kot  

1-krat letno 

Povprečno število hkrati 

obravnavanih/ 

poučevanih učencev 

1–8 učencev 42 20 62 

9 in več učencev 15 13 28 

Skupaj 57 33 90 
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nas opozarjajo na to, da so učitelji, ki znanje posredujejo skupini učencev, izpostavljeni 

večjemu tveganju za pojav oziroma večji pogostosti glasovnih težav. Hipotezo zavrnem.  

 

 

Hipoteza 8: Učitelji, ki opravijo več delovnih ur tedensko, imajo več glasovnih težav. 

 

Največ v raziskavo zajetih učiteljev, kar 67,8 %, opravlja 23 in več ur tedensko. Med temi 

se jih 63,9 % z glasovnimi težavami srečuje zelo redko, 36,1 % pa več kot 1-krat letno. 

Učitelji, katerih delovna obveznost znaša manj kot 22 ur, se z glasovnimi težavami 

večinoma srečujejo zelo redko (62,1%) (Tabela 30).  

 

 

Tabela 30: Povezava med številom delovnih ur tedensko ter pogostostjo glasovnih težav 

 

Van Houtte idr. (2012) navajajo, da se v raziskavah, ki so jih izvedli številni raziskovalci 

(npr. Smith, Kirchner, Taylor, Hoffman in Lemke, 1998; Sapir, Keidar in Mathers-

Schmidt, 1993; Kooijman, de Jong, Thomas, Huinck, Donders Graamans in drugi, 2006; 

Smolander in Hottunen, 2006), število ur tedensko ni izkazalo za dejavnik tveganja. 

Gluvajić idr. (2012) pa opozarjajo, da so mnenja glede vpliva večjega števila ur na pojav 

hripavosti deljena.  

 

Pričakovala bi, da se s povečano glasovno obremenitvijo, ki izhaja iz večje količine 

delovnih ur tedensko, poveča pogostost pojavljanja glasovnih težav, vendar pa vrednost ᵪ2 

testa ni bila statistično pomembna (P=0,864), zato postavljeno hipotezo zavrnem.  

 

 

  

 

Pogostost pojavljanja glasovnih težav 

Skupaj 

zelo redko več kot 1-krat letno 

Število ur na teden 

do 22 ur 18 11 29 

23 ur in več 39 22 61 

Skupaj 57 33 90 
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Hipoteza 9: Učitelji dodatne strokovne pomoči imajo manj glasovnih težav kot 

učitelji, ki učijo v rednih osnovnih šolah.  

 

Rezultati med omenjenima skupinama se razlikujejo, čeprav razlike niso statistično 

pomembne (P=0,052). Medtem ko se pri učiteljih na rednih osnovnih šolah glasovne 

težave pojavljajo zelo redko pri 56,7 % ter več kot 1-krat letno pri 43,3 %, so učitelji DSP 

poročali predvsem o zelo redkem pojavljanju glasovnih težav (80%) (Tabela 13).  

 

Prva očitna razlika med omenjenima skupinama učiteljev je zagotovo število hkrati 

poučevanih/obravnavanih učencev. Medtem ko so v rednih osnovnih šolah razredi 

številčno precej heterogeni, se učitelji dodatne strokovne pomoči poslužujejo v glavnem 

individualnega dela. Pogled v vzorec je razkril razliko v povprečni starosti med 

navedenima skupinama učiteljev – učitelji dodatne strokovne pomoči so bili v povprečju 

stari 36,23 let (SD=9,24), učitelji na rednih osnovnih šolah pa 42,03 (SD=9,0). Razlika 

med navedenima skupinama je tudi v povprečni delovni dobi. Medtem ko imajo v 

raziskavo vključeni učitelji dodatne strokovne pomoči v povprečju 12,18 let (SD=9,9), 

imajo učitelji na rednih osnovnih šolah povprečno 17,47 let delovne dobe (SD=10,3). 

Hipotezo zavrnem.  

 

 

Hipoteza 10: Učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom imajo manj 

glasovnih težav kot učitelji v rednih osnovnih šolah. 

 

Primerjava rezultatov v povezavi s pogostostjo glasovnih težav je pokazala, da se med 

učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom in učitelji redne osnovne šole ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti pojavljanja glasovnih težav 

(P=0,795) (Tabela 17). Kljub zmanjšanemu normativu na osnovnih šolah s prilagojenim 

programom ter posledično manj številčnim skupinam se učitelji srečujejo s podobnimi 

glasovnimi zahtevami, kar se odraža v pogostosti glasovnih težav. Tudi povprečna starost 

ter število let delovne dobe sta med navedenima skupinama učiteljev zelo podobni. 

Postavljeno hipotezo zavrnem.  
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Hipoteza 11: Učitelji s pogostimi glasovnimi težavami slabše poznajo vzroke za 

hripavost in dejavnike, ki vplivajo na glas.   

 

Statistična analiza rezultatov ni pokazala pomembne razlike (P=0,258), zato hipotezo 

zavrnem, saj mi ni uspelo dokazati povezave med pogostostjo glasovnih težav ter 

poznavanjem skrbi za glas. Kljub temu pa menim, da lahko zlasti funkcionalne glasovne 

motnje preprečimo ali pa vsaj pomembno zmanjšamo, če upoštevamo ustrezne načine 

skrbi za glas.  

 

 

Hipoteza 12: Učitelji, ki poučujejo/obravnavajo učence z vedenjskimi težavami, 

imajo več glasovnih težav.  

 

75,6 % vprašanih se pri svojem delu srečuje z otroki z vedenjskimi težavami (Tabela 5). 

Med slednjimi se 60,3 % učiteljev z glasovnimi težavami srečuje zelo redko, 39,7 % pa 

več kot 1-krat letno. Povezava med rabo povišanega glasu za namen discipliniranja 

vedenjsko izstopajočih učencev ter pogostostjo glasovnih težav se ni izkazala za 

statistično pomembno (P=0,293). Postavljeno hipotezo zavrnem.  

 

 

Hipoteza 13: Učitelji, ki svoj glas v zadnjem letu ocenjujejo kot slabega, poročajo o 

negativnem vplivu glasu na kvaliteto njihovega življenja.  

 

Učitelji so kakovost lastnega glasu v povprečju ocenili z vrednostjo 8,26 na 10-stopenjski 

lestvici (Tabela 10). Skladno s tem je bil rezultat v zvezi z negativnim vplivom kvalitete 

glasu na kvaliteto življenja zgolj 1,33 na 10-stopenjski lestvici (Tabela 11). Že iz teh 

rezultatov lahko sklepamo na povezavo med navedenima spremenljivkama, kar je 

pokazal tudi rezultat rabe Pearsonovega korelacijskega koeficienta. 

 

Korelacija med kakovostjo glasu v zadnjem letu ter negativnem vplivu kvalitete glasu na 

kvaliteto življenja je bila šibka in negativna (r =-0,358) ter statistično pomembna s 

stopnjo tveganja P= 0,01. Hipotezo potrdim.  
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IV. ZAKLJUČEK 

 

S pomočjo pričujočega magistrskega dela sem želela področje glasovnih motenj in skrbi 

za glas osvetliti z vidika učiteljev otrok s posebnimi potrebami. Izhajajoč iz raziskav (npr. 

Soklič in Hočevar-Boltežar, 2004, Boltežar in Šereg Bahar, 2014), ki so bile opravljene na 

področju Slovenije, je znano, da je prevalenca glasovnih motenj med učitelji visoka.  

 

S povabilom za sodelovanje v raziskavi sem želela pri učiteljih spodbuditi razmišljanje o 

kakovosti lastnega glasu ter jih pozvati k temu, da bi bili na morebitne spremembe v glasu 

pozornejši. Vsi učitelji, ne glede na to, ali poučujejo na redni osnovni šoli, na osnovni šoli 

s prilagojenim programom ali pa nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi 

potrebami, vsakodnevno izdatno koristijo lasten glas, zato jih po Koufmannu in Blalocku 

(1991) uvrščamo med profesionalne glasovne uporabnike. Že znanim delitvam glasovnih 

uporabnikov, ki so upoštevale stopnjo vokalne rabe ter poklicnih zahtev, sem želela 

dodati še en pomemben vidik, in sicer dejavnik števila in zahtevnosti slušateljev.  

 

Kot smo lahko videli v teoretičnem uvodu, zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami 

uporabo specifičnih metod in tehnik. Velikokrat je treba učno snov ponoviti, učence je 

treba nenehno voditi pri delu, kar kljub manjšemu številu hkrati obravnavanih otrok 

privede do velike glasovne obremenitve. To je razvidno tudi iz pričujoče raziskave, saj se 

ni pokazala statistično pomembna povezava med številom hkrati 

obravnavanih/poučevanih učencev ter pogostostjo glasovnih težav. Razlike so se 

nakazovale, vendar menim, da so bile te posledica vzorca – učitelji DSP so bili precej 

mlajši ter so posledično imeli tudi manj let delovne dobe. Na podlagi raziskave sem 

namreč uspela dokazati, da se s starostjo in dolžino delovne dobe povečuje pogostost 

glasovnih težav.  

 

Primerjava med kontrolno in posamezno eksperimentalno skupino ter obema 

eksperimentalnima skupinama ni pokazala statistično pomembne razlike glede pogostosti 

pojavljanja glasovnih težav, čeprav je mogoče pri učiteljih DSP zaznati manj pogoste 

glasovne težave kot pri učiteljih, ki poučujejo v rednih osnovnih šolah. Tudi med učitelji 

na redni osnovni šoli in učitelji na OŠPP razlike niso bile statistično pomembne, se pa 

učitelji na OŠPP nekoliko redkeje srečujejo z glasovnimi težavami. Menim, da bi večji 

vzorec morda pokazal večje razlike med posameznimi skupinami učiteljev.  
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Kar zadeva poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na glas, med skupinami učiteljev ni 

prihajalo do velikih razlik. Z nekaterimi dejavniki so učitelji seznanjeni v veliki meri – 

predvsem s škodljivim vplivom kričanja in kajenja. Zavedajo se tudi škodljivega vpliva 

govora v hrupnem prostoru ter pozitivnega vpliva pitja zadostne količine vode. V 

najmanjši meri so učitelji seznanjeni z vplivom hormonov na glas. Več pozornosti pa bo 

treba v prihodnje posvetiti tudi samemu pojmu glasovna higiena, saj menim, da je to 

pomemben temelj, na katerem lahko gradimo. Jeličić (2012b) na podlagi raziskave 

zaključi, da bi bilo treba med učitelji okrepiti preventivne programe v zvezi s skrbjo za 

glas. Opozarja, da je med poklicno skupino učiteljev v ospredju zdravljenje glasovnih 

motenj, ne pa preventiva.  

 

Kljub temu da se veliko govori o nujnosti glasovnega počitka v času hripavosti, učitelji 

bolniški stalež koristijo zgolj v majhni meri, kar je morda odvisno tudi od ozaveščenosti 

zdravnikov. Veliko lahko na tem področju storijo tudi logopedi, ki zasedajo različna 

delovna mesta – v vrtcih in osnovnih šolah so zaposleni na delovnem mestu svetovalnega 

delavca ali izvajalca dodatne strokovne pomoči. Poleg časa, ki ga namenjajo obravnavi 

gluhih in naglušnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi težavami, bi bilo treba čas 

nameniti tudi skrbi za glasovno zdravje sodelavcev. Pri sistematizaciji delovnih mest v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi bilo treba upoštevati, da je za zdravje celotnega 

pedagoškega kolektiva pomembno znanje o nastanku glasu, glasovnih in govornih 

motnjah ter njihovem preprečevanju, zato bi moral biti del delovnega časa na šoli ali v 

vrtcu zaposlenega logopeda namenjen tudi skrbi za glas sodelavcev. 

 

Z izvedeno raziskavo sem želela nakazati potrebo po novi oziroma dodatni vlogi 

logopeda v izobraževalnih ustanovah. Poleg znanja o pravilni glasovni tehniki ter skrbi za 

glas bi se bilo treba dotakniti tudi načina poučevanja (Gluvajić idr., 2012). Že sama 

uporaba akustičnih pomagal bi lahko izdatno zmanjšala glasovno obremenitev učiteljev.  

 

Vsi, ki delujemo v poklicih z veliko glasovno obremenitvijo, se moramo zavedati, da smo 

sami odgovorni za lastno zdravje, tudi za zdravje lastnega vokalnega aparata. Vseh težav 

ne moremo preprečiti, lahko pa jih pomembno zmanjšamo, če sledimo stanju lastnega 

glasu ter upoštevamo splošna priporočila skrbi za glas. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Primer vprašalnika 

 

VPRAŠALNIK O GLASOVNIH TEŽAVAH, NAVADAH TER POZNAVANJU 

DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA GLAS 

 

V raziskavi, ki predstavlja pomemben del magistrskega dela, me zanima, kakšne so glasovne 

težave in navade učiteljev ter kako ste seznanjeni z dejavniki, ki vplivajo na glas.  

 

Obkrožite ustrezen odgovor oziroma dopišite zahtevane podatke pri posameznem vprašanju. 

 

1) Spol:  

a) moški 

b) ženski 

 

2) Starost: _____________ let 

 

3) Vaše trenutno delovno mesto:  

a) učitelj na redni osnovni šoli (razredni, predmetni, OPB) 

b) (mobilni) učitelj za dodatno strokovno pomoč (DSP) 

c) učitelj na osnovni šoli s prilagojenim programom (EIS, NIS, PPVI, OPB) 

 

4) Koliko let delate na področju vzgoje in izobraževanja?    _____________ let 

 

5) Katera oblika dela je pri vas prevladujoča?  

a) individualno delo (poučujem/obravnavam samo enega učenca hkrati) 

b) delo v skupini (poučujem več učencev/cel razred hkrati) 

 

6) Koliko učencev povprečno naenkrat poučujete/obravnavate? 

a) 1 učenca (če gre za individualno pomoč učencu) 

b) 2−8 učencev 

c) 9−15 učencev 

d) več kot 15 učencev 

 

7) Ali je med vašimi učenci tudi kakšen z vedenjskimi težavami?  

a) da 

b) da, več učencev 

c) ne 



 

 

 

8) Koliko ur na teden poučujete? 

a) manj kot 19 ur 

b) 19–22 ur 

c) 23 ur in več 

 

9) Ste imeli težave z glasom že pred nastopom poklica (v času študija)? 

a) da 

b) ne 

 

10) Kako pogosto ste v času svoje pedagoške kariere že imeli težave s hripavostjo? 

a) zelo redko 

b) 1−3-krat letno 

c) več kot 3-krat letno 

 

11) Hripavost je po vašem mnenju največkrat nastopila: 

a) ob glasovnem naporu 

b) ob prebolevanju infekta 

c) ob glasovnem naporu v času prebolevanja infekta 

 

12) Ali ob hripavosti zmanjšate glasovni napor? 

a) da 

b) ne 

 

13) Ali ste že morali na bolniški stalež zaradi hripavosti? 

a) da 

b) ne 

 

14) Pri vsakem vprašanju obkrožite DA ali NE: 

 

Ali glasno govorite? DA                                NE 

Ali pogosto kričite? DA                                NE 

Ali hitro govorite? DA                                NE 

Ali se pogosto odkašljujete? DA                                NE 



 

 

 

15) Pred vami so stavki, ki jih uporabljamo, kadar poskušamo opisati svoj glas ali vpliv 

kvalitete glasu na življenje. Obkrožite odgovor (številko), ki označuje, kako pogosto se tudi 

vam dogaja v stavku opisana trditev. 

 

0 = nikoli 

1 = skoraj nikoli 

2 = včasih 

3 = skoraj vedno 

4 = vedno 

 

1. Zaradi mojega glasu me ljudje težko slišijo. 

0               1             2            3              4 

 

2. Drugi me težko razumejo v hrupnem prostoru. 

   0               1             2            3              4 

 

3. Težave z glasom me omejujejo v osebnem in družabnem življenju. 

   0               1             2            3              4 

 

4. Zaradi svojega glasu se počutim izključenega iz pogovora. 

   0               1             2            3              4 

 

5. Zaradi težav z glasom manj zaslužim. 

   0               1             2            3              4 

 

6. Pri tvorbi glasu se moram naprezati. 

   0               1             2            3             4 

 

7. Ne morem predvideti, kako čist bo moj glas. 

   0               1             2            3             4 

 

8. Moji problemi z glasom me vznemirjajo. 

   0               1             2            3             4 

 

9. Zaradi svojega glasu se počutim oviran, prikrajšan. 

   0              1             2            3              4 

 

10. Ljudje me sprašujejo: »Kaj je narobe s tvojim glasom?« 

   0               1             2            3              4 

 

(Vir: Vprašalnik o glasovnih težavah – VHI 10)  



 

 

 

16) Kako bi ocenili svoj glas v zadnjem letu?  

(obkrožite ustrezno oceno; 0 − zelo slab, 10 − z glasom nisem imel/a nobenih težav) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17) Ali kvaliteta vašega glasu negativno vpliva na kvaliteto vašega življenja? 

(obkrožite ustrezno oceno; 0 − nič ne vpliva, 10 − glasovne težave onemogočajo moje življenje) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

18) Pri vsaki trditvi obkrožite odgovor, za katerega menite, da je pravilen.  

(P pomeni, da je trditev pravilna, N označuje nepravilno trditev, besedno zvezo “ne vem” pa 

obkrožite, če ne poznate odgovora).  

 

1. Kajenje škoduje glasu.  P ne vem N 

2. Kričanje ni dobro za glas.  P ne vem N 

3. Močan kašelj je posledica prehlada, vendar ne škoduje glasu.  P ne vem N 

4. Glasovna utrujenost je prisotna le pri opernih pevcih.  P ne vem N 

5. Zelo začinjena hrana koristi glasu.  P ne vem N 

6. Hripavost lahko pozdravimo le z zdravili.  P ne vem N 

7. Pitje večjih količin vode je dobro za glas.  P ne vem N 

8. Glasovna higiena pomeni zdravljenje bolezni grla.  P ne vem N 

9. Pogosta ali dolgotrajna hripavost je zanesljiv znak  motnje pri nastanku 

glasu.  
P ne vem N 

10. Zelo glasen smeh koristi glasu.  P ne vem N 

11. Nekaj dni pred menstruacijo so možne spremembe v glasu.  P ne vem N 

12. Glasno šepetanje je manj škodljivo za glas od zmerno glasnega govora.  P ne vem N 

13. Vozlički na glasilkah nastanejo le pri kadilcih.  P ne vem N 

14. Govor v hrupnem prostoru škodi glasu.  P ne vem N 

15. Za dober glas je pomembno ohranjanje dobre telesne kondicije.   P ne vem N 

       (Prirejeno po: Kovačić in Buđanovac, 2000) 

 

HVALA, DA STE SI VZELI ČAS ZA IZPOLNITEV TEGA VPRAŠALNIKA! 

Tina Cestnik Brezovnik 


