
UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM                  

DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST 

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

Ljubljana, 2019 

Nina Škrlj 

Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega 

preizkusa v slovenskem jeziku 

MAGISTRSKO DELO



 

 

  



UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM                  

DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST 

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

Ljubljana, 2019 

Nina Škrlj 

Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega 

preizkusa v slovenskem jeziku 

MAGISTRSKO DELO 

Mentorica: izr. prof. dr. Saba Battelino, dr. med. 

Somentorica: red. prof. dr. Tatjana Marvin



 

 

  



 

 

Zahvala 

Iskreno se zahvaljujem svoji mentorici, izr. prof. dr. Sabi Battelino, dr. med., in 

somentorici, red. prof. dr. Tatjani Marvin, za njun trud, strokovno podporo, 

neverjetno odzivnost in potrpežljivost. 

Najlepša hvala Aniti Kastelic, spec. klin. logoped., in Mateji Božič, spec. klin. 

logoped., pa tudi ostalim zaposlenim na Kliniki ORL UKC Ljubljana, ki so 

prijazno odstopili svoj čas in mi pomagali pri zbiranju podatkov. Hvala podjetju 

IMS merilni sistemi d.o.o., ki je omogočilo snemanje besed, zaposlenim v Vrtcu 

Sežana za podporo pri izvedbi prve raziskave in Eriki za pomoč pri statistični 

analizi. Zahvala pa gre seveda tudi vsem staršem in otrokom, ki so mi s svojim 

sodelovanjem v raziskavi nesebično priskočili na pomoč. 

Hvala vama, Cirila in Matjaž, za vsa navdihujoča druženja, spodbudne besede in 

preganjanje mojih dvomov vase. 

Hvala tebi, Nik, da si ves ta čas mirno poslušal moje jamranje in me ob težkih 

trenutkih zalagal s sladoledom. 

Prav posebna zahvala pa gre moji družini, ki mi je omogočila izkusiti plovbo po 

akademskih vodah in me je potrpežljivo podpirala skozi vsa leta študija. 

Hvala! 



 

 

 

  



 

 

 

Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega  

preizkusa v slovenskem jeziku 

Povzetek 

Govorna avdiometrija je avdiološka diagnostična metoda, s katero ugotavljamo 

posameznikovo sposobnost zaznavanja, prepoznavanja in razumevanja govornih 

dražljajev. V Sloveniji nimamo na voljo preizkusa, ki bi bil primeren za govorno 

avdiometrijo mlajših otrok. V magistrskem delu sem se zato lotila izdelave otroške 

različice govornoavdiometričnega preizkusa z enozložnicami, ki je prilagojena za 

preverjanje nadpražnih sposobnosti govornega zaznavanja pri otrocih od petega 

do šestega leta starosti. 

Izdelava preizkusa je potekala v dveh fazah. V prvi fazi izdelave preizkusa je bil 

najprej sestavljen nov nabor besed, ki so primerne za testiranje otrok ciljne starosti. 

Del sposobnosti zaznavanja govora je namreč tudi zmožnost nadomestitve izpada 

slušne informacije na podlagi jezikovnega znanja, zato je pomembno, da preizkus 

uporablja besede, ki jih preiskovanci poznajo. Ker je bil moj cilj izdelati preizkus 

zaprtega tipa, so bile v tej fazi izdelane tudi ilustracije zbranih besed. Poznavanje 

besed in ustreznost njihovih slikovnih upodobitev sta bili preverjeni na pilotnem 

vzorcu 20 normalno slišečih otrok. V drugi fazi izdelave testa so bili na podlagi 

nabora besed, ki so se v prvi fazi izkazale za ustrezne, sestavljeni štirje fonetično 

uravnoteženi in po težavnosti enakovredni testni seznami. Ustreznost preizkusa je 

bila nato preverjena na skupini 10 normalno slišečih in skupini 6 naglušnih otrok. 

Rezultati pilotnega preverjanja ustreznosti testa so pričakovano pokazali razliko v 

povprečnem dosežku na preizkusu med testiranima skupinama otrok, kar kaže na 

ustrezno konstruktno veljavnost preizkusa. Notranja zanesljivost preizkusa je bila 

dobra v skupini normalno slišečih otrok, ne pa tudi v skupini naglušnih otrok. Nov 

otroški enozložni preizkus bi bilo tako v prihodnje potrebno dodatno preveriti na 

večjem številu udeležencev in ga izboljšati z vidika metrične ustreznosti. 

Ključne besede: govorna avdiometrija, dosežek govornega razumevanja, razvoj 

testa, enozložni preizkus, predšolski otroci 



 

 

 

Construction of a Slovenian speech audiometry test for children 

Abstract 

Speech audiometry is a diagnostic hearing test used to evaluate a person’s ability 

to perceive, recognize and understand speech. At the moment, in Slovenia there is 

no suitable test available for speech audiometry in young children. In the thesis I 

therefore attempt to construct a monosyllabic speech audiometry test to be used 

for supra-threshold speech perception assessment in children from five to six years 

of age. 

The test was developed in two phases. In the first phase of test construction, a new 

set of words suitable for children of selected age group was compiled. Part of the 

ability to perceive speech is filling in the missing speech information based on 

language knowledge; therefore, it is important that the test uses words that are 

familiar to the subjects. Because my goal was to construct a closed-set test, 

illustrations of selected words were also created in this phase. Familiarity with 

words and adequacy of their pictorial representations were evaluated in a pilot 

study on 20 normal hearing children. In the second phase, four phonetically 

balanced lists of approximately equal difficulty were created from the words that 

were found to be suitable in the first phase of test construction. The test was then 

evaluated on a group of 10 normal-hearing and a group of 6 hearing-impaired 

children. 

As expected, the results of the pilot test evaluation showed a significant difference 

in average test scores between the two groups of subjects, indicating adequate 

construct validity of the test. Internal reliability was found to be good in the group 

of normal-hearing children, but not in the group of hearing-impaired children. The 

new monosyllabic test for children should therefore be further evaluated on a 

larger sample of participants and improvements of its metric characteristics are 

needed.  

Keywords: speech audiometry, speech recognition score, test construction, 

monosyllabic test, preschool children 
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1 Uvod 

Dober sluh je ključnega pomena za otrokov razvoj jezika in govora. Okvara sluha 

v zgodnjem otroštvu prizadetega posameznika prikrajša za kakovostno govorno 

komunikacijo, kar vodi v slabše govorno-jezikovne sposobnosti in nižjo kakovost 

življenja v primerjavi z normalno slišečimi vrstniki (Pfifer, 2010). Pri otrocih je 

zato zgodnje prepoznavanje slušnega primanjkljaja še posebej pomembno, saj je s 

primerno terapijo in slušnimi pripomočki mogoče preprečiti nekatere negativne 

posledice izgube sluha (Moeller, 2000; Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter in Mehl, 

1998). Ena od osnovnih preiskav, s katerimi ugotavljamo prisotnost slušne okvare, 

je tudi govorna avdiometrija. Z njeno pomočjo ocenjujemo pacientovo zmožnost 

zaznavanja, prepoznavanja in razumevanja govornih dražljajev (Harris idr., 2007). 

Pomaga nam pri diagnosticiranju okvar slušne poti, načrtovanju rehabilitacije in 

spremljanju napredka pri uporabi slušnih pripomočkov (Podlesek idr., 2007). 

V Sloveniji trenutno nimamo na voljo govornoavdiometričnega preizkusa, ki bi 

bil primeren za testiranje mlajših otrok. Osrednji problem magistrskega dela je bil 

zato izdelati otroško različico testa za govorno avdiometrijo v slovenskem jeziku. 

V uvodnem poglavju najprej predstavim teoretična spoznanja, ki so relevantna za 

to področje in na osnovi katerih so bile postavljene smernice za oblikovanje testa. 

Sledi podrobnejši oris problema magistrske naloge ter predstavitev zastavljenih 

ciljev in raziskovalnih hipotez. V tretjem poglavju sta opisani obe fazi sestavljanja 

preizkusa za otroke in predstavljena metodologija dveh pilotnih raziskav, ki sta 

bili izvedeni v okviru izdelave preizkusa. Rezultate opravljenih pilotnih raziskav 

predstavim v četrtem poglavju. Magistrsko delo zaključim z diskusijo, v kateri so 

povzete glavne ugotovitve in rezultati naloge ter izpostavljene nekatere omejitve 

študije in izdelanega preizkusa. 
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1.1 Sluh 

Sluh je zaznavna sposobnost telesa, da longitudinalno zračno valovanje pretvori v 

subjektivno zaznavo zvoka (Battelino, 2012). Zmožnost zaznavanja zvoka igra 

pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, saj so akustični signali eden 

glavnih virov informacij o dogajanju v okolju, ki nas obdaja. Poleg tega je dober 

sluh osnova za govorno sporazumevanje z drugimi ljudmi, ki predstavlja sestavni 

del večine naših vsakodnevnih aktivnosti. V nadaljevanju bom zato najprej 

opisala, kako pri človeku poteka procesiranje zvočnih dražljajev in kakšne so 

lahko motnje tega procesa, ter predstavila avdiološke preiskovalne metode, s 

pomočjo katerih jih odkrivamo. 

1.1.1 Fizikalne lastnosti zvoka 

Za razumevanje sluha je najprej potrebno opredeliti, kaj razumemo pod besedo 

zvok. Pojem zvoka se namreč običajno uporablja za označevanje tako fizičnega 

dražljaja kot tudi našega zaznavnega odziva, ki ga takšen dražljaj sproži 

(Goldstein, 2010). S fizikalnega stališča je zvok opredeljen kot nihanje molekul 

snovi, ki se v obliki valovanja širi od svojega izvora (Derganc, 2017). Osrednji 

akustični lastnosti, s pomočjo katerih opisujemo zvočno valovanje, sta frekvenca 

in jakost. 

Pojem frekvence (f; slika 1a) se nanaša na število nihajev v določenem časovnem 

obdobju. Za njeno opisovanje uporabljamo mersko enoto hertz (Hz), ki označuje 

en nihaj na sekundo. Vrednost frekvence, izražena v hertzih, torej pomeni število 

zvočnih nihajev, ki se zgodijo v eni sekundi. Frekvenca zvoka je povezana z našo 

zaznavo višine tona. Tone z nižjimi frekvencami zaznavamo kot nizke, medtem 

ko višje frekvence ustrezajo zaznavam višjih tonov. Človekov slušni sistem lahko 

zaznava zvoke s frekvencami od 20 do 20.000 Hz, za zaznavanje govora pa je 

pomembna predvsem občutljivost v frekvenčnem območju med 500 in 4000 Hz 

(Stach, 2010). 

Jakost (ali intenzivnost; slika 1b) zvoka je merilo za gostoto energijskega toka 

zvočnega valovanja. Odvisna je od amplitude nihanja molekul snovi (oz. od 

amplitude zvočnega tlaka) in je povezana s psihološko zaznavo glasnosti. Večja 
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kot je amplituda valovanja, glasnejši se nam zdi zvok. Razpon jakosti zvočnega 

valovanja, ki jih je sposobno zaznati človeško uho, je zelo velik. Za objektivno 

ocenjevanje glasnosti zato namesto jakosti zvoka navadno uporabljamo količino 

nivo jakosti zvoka, pri čemer je zvočna jakost izražena v logaritemski lestvici z 

mersko enoto decibel (dB) glede na izbrano referenčno vrednost. Standardna 

akustična lestvica za objektivno primerjavo glasnosti zvokov je nivo jakosti zvoka 

SPL (angl. sound pressure level), pri kateri je zvočni tlak (ki je sorazmeren z 

jakostjo zvoka) preračunan v nivo zvočnega tlaka glede na najmanjšo amplitudo 

zvočnega tlaka pri 1000 Hz, ki jo še slišimo. Razpon nivoja zvočne jakosti slišnih 

tonov po tej lestvici sega od meje slišnosti pri približno 0 dB do meje bolečine pri 

okoli 120 dB (Derganc, 2017). Nivo jakosti normalnega pogovora je od 45 do 60 

dB (Zadeh in Selesnick, 2001). 

 

Slika 1: Osnovni akustični lastnosti zvoka. (a) Čista tona imata enako amplitudo in se med seboj 

razlikujeta po frekvenci. (b) Tona imata enako frekvenco in se med seboj razlikujeta po amplitudi 

(prirejeno po Lotto in Holt, 2010). 

Na zaznano glasnost tona poleg amplitude zvočnega valovanja vpliva tudi njegova 

frekvenca. Ker je človeško uho na nekatere frekvence občutljivo bolj kot na druge, 

se nam dva tona z isto jakostjo in različnima frekvencama ne zdita enako glasna. 

Za merjenje fiziološkega občutka glasnosti (angl. loudness) je bila zato uvedena 

enota fon. Glasnost v fonih je definirana na način, da pri frekvenci 1000 Hz foni 

približno ustrezajo jakosti zvoka v dB (SPL), medtem ko pri drugih frekvencah 

sledijo frekvenčni občutljivosti ušesa (tj. bolj kot je uho občutljivo na določeno 
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frekvenco, manjša jakost je potrebna, da dosežemo enak občutek glasnosti zvoka). 

Dva tona z isto jakostjo in različnima frekvencama imata tako lahko različno 

glasnost, izraženo v fonih (Derganc, 2017).  

Ločimo več vrst zvoka. Najbolj enostavna oblika zvočnega valovanja je sinusno 

nihanje z eno samo frekvenco in določeno amplitudo, ki ga imenujemo čisti ton. 

Ustvarimo ga lahko s pomočjo glasbenih vilic in elektroakustičnih naprav, v naravi 

pa ga običajno ne najdemo. Večina zvokov iz narave, vključno z govorom, spada 

med kompleksne zvoke. Vsak kompleksen zvok je sestavljen kot vsota čistih tonov 

z različnimi frekvencami in amplitudami (Derganc, 2017). 

1.1.2 Anatomija ušesa in fiziologija sluha 

Beseda zvok poleg povsem fizičnega zvočnega valovanja označuje tudi psihološko 

izkušnjo, ki jo takšen dražljaj vzbudi (Goldstein, 2010). Za pretvorbo mehanskega 

valovanja molekul snovi v subjektivno zaznavo zvoka je potrebno dobro in 

usklajeno delovanje slušnega sistema, ki obsega uho, slušni živec in centralne 

slušne poti (Nadol, 1993).  

 

Slika 2: Zgradba ušesa (prirejeno po Goldstein, 2010). 

Čutilo za sluh, ki hkrati skrbi tudi za ohranjanje ravnotežja, je uho (slika 2). 

Človeško uho je parni organ, sestavljen iz zunanjega, srednjega in notranjega 

ušesa. Zvok najprej doseže zunanje uho, ki se deli na uhelj in zunanji sluhovod. 
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Uhelj je vidni del ušesa, katerega naloga je sprejemanje zvočnega valovanja in 

njegovo usmerjanje v zunanji sluhovod. Po sluhovodu se zvok s površine glave 

prenese do srednjega ušesa, obenem pa sluhovod zaradi svoje oblike varuje srednje 

uho pred mehanskimi poškodbami ter notranje uho pred večjimi temperaturnimi 

spremembami (Battelino, 2012; Stach, 2010). 

Srednje uho je od zunanjega ločeno s tanko opno, ki se imenuje bobnič. Ko zvok 

potuje po sluhovodu, zadane ob bobnič, pri čemer se ta zatrese. Ob tem sta moč in 

hitrost tresenja bobniča sorazmerni z jakostjo in frekvenco zvočnega valovanja. 

Srednje uho obsega z zrakom izpolnjeno votlino, v kateri so tri majhne slušne 

koščice (kladivce, nakovalce in stremence), ki delujejo kot sistem vzvodov. 

Napetost verige slušnih koščic uravnavata dve mišici. Koščena veriga je prek 

kladivca pritrjena na bobnič, zato se tresenje bobniča prenese na verigo slušnih 

koščic. Njihovo navorno delovanje zvok ojača in prenese vibracije bobniča na 

ovalno okence, ki predstavlja mejo med votlino srednjega ušesa in notranjim 

ušesom. Energija zračnega valovanja, ki doseže bobnič, se prek srednjega ušesa 

tako pretvori v energijo valovanja tekočine v notranjem ušesu. K ojačenju zvočnih 

valov in s tem prenosu kar se da velike količine energije iz zraka na tekočino 

notranjega ušesa poleg delovanja verige slušnih koščic prispeva tudi razlika v 

površini bobniča in ovalnega okenca, saj je površina bobniča več kot desetkrat 

večja od površine ovalnega okenca. Na ta način se zvok v srednjem ušesu okrepi 

za približno 20-krat (Bear, Connors in Paradiso, 2007; Derganc, 2017). Zračni tlak 

v srednjem ušesu uravnava z nosnim delom žrela povezana Evstahijeva cev in s 

tem skrbi za neovirano gibanje bobniča in slušnih koščic (Stach, 2010). 

Notranje uho se deli na slušni in ravnotežni del. Ovalno okence zapira vhod v 

slušni predel notranjega ušesa, ki je po obliki podoben polževi lupini, zato ga 

imenujemo polž (ali kohlea). Polž je sestavljen iz treh spiralno zavitih razdelkov, 

napolnjenih s tekočino. Sredinski razdelek polža (lat. scala media) je od drugih 

dveh ločen z bazilarno membrano na spodnjem in vestibularno (ali Reissnerjevo) 

membrano na zgornjem delu. Na bazilarni membrani se nahaja Cortijev organ, ki 

vsebuje zaznavne celice notranjega ušesa, poimenovane dlačnice (ali lasne celice). 

Na vrhu dlačnic se izraščajo laskom podobni izrastki, ki jih imenujemo 

stereocilije. Stereocilije so v tesnem stiku s tektorialno membrano nad dlačnicami. 
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Valovanje tekočine v polžu, sproženo s pritiski stremenca na ovalno okence, 

povzroči premikanje bazilarne membrane in s tem deformacijo dlačnic (Battelino, 

2012; Stach, 2010). Bazilarna membrana je urejena tonotopično, kar pomeni, da 

je mesto največje deformacije membrane odvisno od frekvence zvočnega 

valovanja. Višja kot je frekvenca zvoka, bližje ovalnemu okencu pride do najbolj 

intenzivnega nihanja bazilarne membrane (Bear idr., 2007).  

V polžu sta dve vrsti dlačnic, in sicer zunanje dlačnice in notranje dlačnice. 

Notranjih dlačnic je okoli 3500 in imajo vlogo glavnih čutnih celic (Zadeh in 

Selesnick, 2001). Mehanske premike bazilarne membrane prevedejo v akcijske 

membranske potenciale, ki se po slušnem živcu iz polža prenesejo do slušnih jeder 

v možganskem deblu, kjer se prične osnovna analiza zvočnih informacij (npr. 

zgornje olivarno jedro v možganskem deblu je odgovorno za lokalizacijo izvorov 

zvoka). Od tod potujejo slušne informacije po centralnih živčnih povezavah prek 

medialnega genikulatnega jedra talamusa v slušno možgansko skorjo, v kateri 

pride do slušne predelave na višji ravni in nastanka zavestne zaznave zvoka (Bear 

idr., 2007; Stach, 2010). 

1.1.3 Okvare sluha 

Izguba sluha se pojavi zaradi motnje v slušnem zaznavanju, ki lahko nastane 

kjerkoli na slušni poti. Vzroki, ki privedejo do slušne motnje, so različni, prav tako 

pa se okvare sluha med seboj ločijo glede na mesto okvare, stopnjo slušne izgube, 

čas in okoliščine nastanka okvare, značilnosti razvoja okvare ter posledice, ki jih 

ima izguba sluha za posameznika (Stach, 2010). 

Glede na mesto nastanka slušne okvare v splošnem delimo na periferne in 

centralne. Periferna izguba sluha nastane zaradi motenj v delovanju perifernega 

dela slušne poti, ki zajema zunanje, srednje in notranje uho ter slušni živec 

(Battelino, 2012). Pojavi se lahko na lahko tako na enem (unilateralno) kot tudi na 

obeh ušesih (bilateralno). Periferne slušne okvare se najpogosteje izražajo kot 

zmanjšanje občutljivosti ušesa na zvok, kar pomeni, da oseba s tovrstno slušno 

okvaro v primerjavi z normalno slišečimi posamezniki potrebuje višjo jakost 

zvoka, da ga lahko zazna. Pri nadpražnih jakostih je zaznavanje zvoka in 

razumevanje govora normalno (Stach, 2010). V okviru perifernih slušnih motenj 
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razlikujemo prevodno (konduktivno), zaznavno-nevralno (senzorinevralno) in 

mešano okvaro sluha (Zahnert, 2011).  

Prevodna izguba sluha je posledica nepravilnosti v prevodnem mehanizmu ušesa, 

torej v zunanjem ali v srednjem ušesu (Battelino, 2012). Najpogostejši vzroki 

tovrstne slušne izgube so tujki v zunanjem sluhovodu (npr. cerumenski zamašek), 

poškodbe bobniča kot posledica vnetja ali travme, zakostenitev slušnih koščic 

(otoskleroza) in slabo delovanje Evstahijeve troblje (Nadol, 1993). Nastale 

spremembe preprečujejo običajen prenos in ojačenje zvočnega valovanja, ki sta 

potrebna za vzburjenje čutnih celic v notranjem ušesu (Stach, 2010). Prevodna 

okvara sluha povzroča slušne izgube v razponu od 5 do 70 dB, kar ustreza 

ojačevalni sposobnosti zunanjega in srednjega ušesa (Battelino, 2012). 

Zaznavno-nevralna izguba sluha nastane zaradi motenega delovanja notranjega 

ušesa (zaznavna ali kohlearna okvara) ali slušnega živca (nevralna okvara), zaradi 

česar se zmanjša sposobnost slušnega sistema za pretvorbo mehanske energije 

zvoka v živčne signale in prenos akcijskih potencialov po slušnem živcu (Zahnert, 

2011). Razpon slušne izgube pri tej obliki naglušnosti sega od lažje naglušnosti do 

popolne gluhote. Vzroki tovrstnih motenj so številni. Povzročijo jih lahko 

genetsko pogojene okvare polža, ototoksične snovi, bakterijske in virusne okužbe 

notranjega ušesa, hujše poškodbe glave in senčne kosti, tumorji v področju 

notranjega ušesa in notranjega sluhovoda ter dalj časa trajajoča izpostavljenost 

hrupu, nastane pa tudi kot posledica staranja (Battelino, 2012; Nadol, 1993). Če 

se nepravilnostim v delovanju polža pridruži še prevodna slušna okvara, govorimo 

o mešani izgubi sluha (Stach, 2010). 

Centralna (retrokohlearna) izguba sluha se nanaša na motnje v področju slušnega 

živca, jedra slušnega živca, centralnih slušnih poti in možganskih centrov za sluh 

(Battelino, 2012; Stach, 2010). Centralne okvare se pojavljajo redkeje od 

perifernih, pri čemer jih povzročijo predvsem travme, demielinizacijska obolenja, 

vnetja in tumorji, ki prizadenejo slušne poti v možganskem deblu ter območja v 

slušni možganski skorji (Zahnert, 2011). Tako kot periferne slušne motnje lahko 

tudi centralne okvare povzročijo zmanjšanje občutljivosti na zvok, vendar so 

njihove posledice običajno bolj specifične. Največkrat se kažejo kot nezmožnost 

pravilnega slušnega dojemanja zvokov pri nadpražnih glasnostih. Oseba s 
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centralno slušno okvaro ima tako denimo probleme z zaznavanjem barve zvoka, 

prepoznavanjem določenih zvokov ali z razumevanjem govora (Stach, 2010; 

Zahnert, 2011). 

Stopnja slušne izgube lahko sega od lažje naglušnosti do popolne izgube sluha 

oziroma gluhote. Pri določanju stopnje naglušnosti izgubo sluha izražamo v 

decibelski lestvici HL (angl. hearing level), ki je definirana glede na standardno 

vrednost slušnega praga pri izbranih frekvencah v normalno slišeči populaciji. 

Vrednost 0 dB HL tako označuje najnižjo raven jakosti zvoka z določeno 

frekvenco, pri kateri normalno slišeča oseba ta zvok še zazna (Derganc, 2017). To 

pomeni, da je v primeru, ko izmerjeni slušni prag pri izbrani frekvenci znaša 45 

dB HL, najmanjša raven intenzivnosti dražljaja, ki je potrebna, da ga preiskovanec 

zazna, 45 dB višja od najmanjše ravni jakosti, ki jo za zaznavanje dražljaja s to 

frekvenco potrebuje nekdo z normalnim sluhom (Stach, 2010).  

Tabela 1: WHO (b. d.) klasifikacija stopenj slušne izgube. 

Stopnja izgube sluha Povprečna izguba sluha na boljše slišečem ušesu (dB HL) 

0 – normalen sluh 25 ali manj 

1 – lažja naglušnost 26–40 

2 – srednja naglušnost  41–60 

3 – težja naglušnost 61–80 

4 – težka naglušnost, 

vključno z gluhoto 
nad 80 

Obstaja več različnih klasifikacij stopenj slušne izgube, pri čemer nekatere izmed 

njih izgubo sluha izražajo v decibelih, druge pa v odstotkih (npr. razdelitev izgube 

sluha po Fowlerju, ki je v uporabi tudi v Sloveniji; Battelino in Pavlič, 2017). V 

tabeli 1 je predstavljena klasifikacija naglušnosti, ki jo je pripravila Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO, b. d.). Po tej klasifikaciji je stopnja naglušnosti 

določena na osnovi povprečnega praga sluha za čiste tone na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz, izmerjenega na boljše slišečem ušesu. Na Kliniki ORL, 

UKC Ljubljana se uporablja razdelitev slušne izgube po Huisingu (predstavljena 

v tabeli 2). Ta se od WHO klasifikacije razlikuje predvsem pri opredelitvi lažje 

naglušnosti, in sicer zgornjo mejo lažje naglušnosti postavlja nižje kot razdelitev 



 

9 

 

naglušnosti po WHO (tj. pri klasifikaciji po Huisingu se naglušnost srednje stopnje 

začne že pri 30 dB HL).  

Tabela 2: Klasifikacija stopenj slušne izgube, ki se uporablja na Kliniki ORL, UKC Ljubljana. 

Stopnja izgube sluha Povprečna izguba sluha na boljše slišečem ušesu (dB HL) 

Lažja naglušnost 30 ali manj 

Naglušnost srednje stopnje 30–60 

Naglušnost težke stopnje  60–80 

Praktična gluhost 80–90 

Gluhost nad 90 

Za razumevanje govora je dober sluh ključnega pomena. Že v primeru lažje izgube 

sluha (povprečna izguba sluha nad 25 dB HL) je lahko prizadeto poslušanje govora 

in s tem sposobnost učinkovitega sporazumevanja, pri čemer to velja predvsem za 

mlajše otroke, ki se govora in jezika šele učijo (Nadol, 1993; Wake in Poulakis, 

2004). Medicinsko zdravljenje navadno zahtevajo izgube sluha, večje od 40 dB. 

Pri slušnih izgubah, ki so večje od 60 dB, pa oseba za govorno sporazumevanje 

nujno potrebuje slušni aparat (Battelino in Pavlič, 2017). 

 Okrnjeno govorno razumevanje prizadetemu posamezniku predstavlja oviro pri 

sporazumevanju z drugimi ljudmi, kar je še posebej pomembno v otroštvu, saj 

zgodnja okvara sluha negativno vpliva na otrokov jezikovni in govorni razvoj 

(Brannon in Murry, 1966; Briscoe, Bishop in Norbury, 2001; Davis, Elfenbein, 

Schum in Bentler, 1986; Nicholas in Geers, 2006). Omejene govorno-jezikovne 

sposobnosti lahko v nadaljevanju vodijo v slabši razvoj socialnih veščin (Jeanes, 

Nienhuys in Rickards, 2000; Kluwin, Stinson in Colarossi, 2002) in nižje dosežke 

v izobraževalnem sistemu (Bess, Dodd-Murphy in Parker, 1998; Culbertson in 

Gilbert, 1986) v primerjavi z normalno slišečimi vrstniki. 

Kako velik je vpliv izgube sluha na razvoj govora in jezika, je odvisno od različnih 

dejavnikov, kot so vrsta in stopnja slušne okvare, način nastanka okvare (npr. ali 

se je slušna izguba pojavila nenadoma ali se je razvila postopoma) ter življenjske 

okoliščine in značilnosti posameznika (Stach, 2010). Pri otrocih je pomembna 

predvsem starost ob pojavu izgube sluha. Slušna motnja je lahko prirojena ali 

pridobljena, pri čemer ločimo prelingvalno in postlingvalno okvaro sluha. O 
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prelingvalni okvari govorimo takrat, ko otrok ne sliši od rojstva oziroma gre za 

okvaro, ki nastane pred razvojem govora (do približno tretjega leta starosti). 

Postlingvalna okvara je tista, ki se pojavi, ko je najbolj aktivno obdobje usvajanja 

jezika in učenja govora že mimo. Postlingvalna okvara ima v primerjavi s 

prelingvalno izgubo sluha manjše posledice na jezikovni in govorni razvoj otroka, 

kljub temu pa lahko še vedno vpliva na otrokovo izgovorjavo (De Graaf in Bijl, 

2002; Stach, 2010). 

Zgodnja diagnoza in intervencija v primeru slušnega primanjkljaja pri otrocih sta 

zato izjemno pomembni, saj je s pomočjo primerne terapije in uporabe slušnih 

pripomočkov mogoče uspešno omiliti negativne posledice izgube sluha (Moeller, 

2000; Yoshinaga-Itano idr., 1998). Pri diagnosticiranju okvar sluha in načrtovanju 

zdravljenja so nam v pomoč avdiološke preiskave sluha, ki jih bom okvirno 

predstavila v nadaljevanju.  

1.1.4 Preiskave slušnega ustroja 

Cilj avdiološke obravnave je ugotoviti morebitno prisotnost slušne motnje ter v 

primeru okvare sluha določiti njeno vrsto, stopnjo in mesto nastanka. V ta namen 

se uporablja več različnih slušnih preiskav, pri čemer se rezultate posameznih 

preiskovalnih metod pogosto primerja med seboj (angl. cross-checking principle; 

Stach, 2010). Diagnostične preiskave sluha glede na pomen, ki ga ima sodelovanje 

preiskovanca, delimo na objektivne in subjektivne preiskave (Battelino, 2012). 

Objektivne preiskave ne zahtevajo posebnega sodelovanja preiskovanca, zato za 

njihovo uporabo ni določene starostne meje in jih lahko opravljamo tudi na 

novorojenčkih (Battelino, 2012). Med objektivne preiskovalne metode sodijo: 

a) Timpanometrija (ali impendansmetrija) je metoda, s katero preverjamo 

funkcionalno stanje srednjega ušesa. S sondo timpanometra zatesnimo 

sluhovod in na ta način spremenimo zračni tlak v njem. Pri tem opazujemo 

gibanje bobniča in slušnih koščic ob prisotnosti zvočnega dražljaja v 

pogojih negativnega, ničelnega in pozitivnega tlaka v sluhovodu 

(Battelino, 2012). Nastalo spremembo v delovanju srednjega ušesa lahko 

prikažemo grafično s timpanogramom. Poznamo tri osnovne krivulje, ki 

ustrezajo različnim stanjem srednjega ušesa, in sicer lahko razlikujemo 
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normalno delovanje srednjega ušesa (krivulja A), moteno delovanje 

srednjega ušesa (krivulja B) in moteno delovanje Evstahijeve troblje 

(krivulja C; Hunter in Sanford, 2015). 

b) Merjenje zvočnega sevanja ušesa (ali merjenje otoakustičnih emisij 

notranjega ušesa) temelji na zvočnih signalih, imenovanih otoakustične 

emisije (OAE), ki nastajajo kot stranski produkt aktivnosti zunanjih 

dlačnic na Cortijevem organu. Merimo jih z uporabo občutljivega 

mikrofona, vstavljenega v tesno zaprt sluhovod. OAE so lahko prisotne 

spontano (pri 50–60 % zdravih ušes) ali pa se pojavijo izzvano, kot 

odgovor na zvočni dražljaj. Ker izzvano zvočno sevanje zasledimo pri vseh 

zdravih ušesih, lahko s pomočjo tega preizkusa ugotovimo, ali uho deluje 

normalno ali ne. Merjenje zvočnega sevanja ušesa je uveljavljena metoda 

za zgodnje odkrivanje slušnih motenj in se od leta 2006 uporablja kot 

presejalni test v vseh slovenskih porodnišnicah (Božič, 2017). 

c) Elektrofiziološke preiskave so metode, s katerimi pridobivamo podatke o 

električni aktivnosti, ki jo kot odziv na zvočni dražljaj generirajo živčne 

strukture na slušni poti. Sem spada merjenje akustičnih potencialov 

možganskega debla (APMD), s katerim lahko objektivno ovrednotimo 

stanje centralne slušne poti, določimo mesto okvare in ocenimo prag sluha. 

APMD merimo s pomočjo elektrod, nameščenih na kožo preiskovanca. Pri 

normalnem sluhu se izvabljeni potenciali kažejo kot zaporedje petih 

negativnih vrhov, ki se pojavijo približno 10 ms po zvočnem draženju. 

Sprememba oblike ali latence katerega od vrhov pomeni okvaro sluha v 

predelu, kjer se prizadeti vrh generira (Božič, 2017; Stach, 2010). 

K elektrofiziološkim meritvam sodi tudi novejša preiskava ASSR (angl. 

auditory steady-state response), pri kateri pacientu prek posebnih ušesnih 

čepov predvajamo frekvenčno modulirane tone različnih jakosti. Ob tem s 

pomočjo dveh elektrod, nameščenih na čelu, in po ene elektrode na vsakem 

mastoidu merimo odziv obeh ušes in primarnih slušnih centrov. Preiskava 

nam omogoča natančnejši vpogled v delovanje sluha pri različnih govornih 

frekvencah in s tem olajša diagnosticiranje slušnih motenj ter odločanje o 

uporabi slušnih pripomočkov (Božič, 2017). 
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d) Pri večini bolnikov z okvaro sluha se opravi tudi slikovne preiskave senčne 

kosti in možganov, pri čemer se uporablja računalniško tomografijo (CT) 

in magnetnoresonančno slikanje (MRI; Battelino, 2012).  

V nasprotju z objektivnimi preiskavami pa je pri opravljanju subjektivnih preiskav 

potrebno dobro sodelovanje preiskovanca. Preiskovanec mora biti zato starejši od 

dveh let ter sposoben slediti navodilom in pripravljen sodelovati z izvajalcem 

preiskave (Battelino, 2012). K subjektivnim preiskavam sluha štejemo naslednje 

preiskovalne metode: 

a) Akumetrija je orientacijska avdiološka preiskava, ki zajema kvantitativno 

ocenjevanje sluha s šepetom in glasnim govorom ter kvalitativno preiskavo 

sluha z uporabo glasbenih vilic. Testiranje s šepetom in glasnim govorom 

nam omogoča, da okvirno ocenimo pacientovo sposobnost razumevanja 

govora. Preizkus poteka tako, da izvajalec preiskave na razdalji od 1 do 6 

metrov od posameznega preiskovančevega ušesa govori številke, ta pa jih 

ponavlja. Rezultat preiskave je izražen kot razdalja, pri kateri preiskovanec 

šepet ali govor še lahko sliši in torej slišane številke pravilno ponovi. 

Testiranje s pomočjo glasbenih vilic omogoča primerjavo zračnega 

prevajanja preiskovanega ušesa (vilice držimo pred sluhovodom) z 

zaznavo zvoka po kostni poti (vilice prislonimo na mastoidni odrastek 

temporalne kosti). Ker je v primeru prevodne okvare kostno prevajanje 

boljše od zračnega, lahko na ta način razlikujemo med prevodno in 

zaznavno naglušnostjo (Kladnik Stabej in Battelino, 2017). 

b) Pražna tonska avdiometrija je glavna in najpogosteje uporabljana metoda 

za ocenjevanje slušne zmožnosti. Avdiometrija je preiskava, pri kateri sluh 

testiramo z uporabo avdiometra. Gre za elektroakustično napravo, ki 

proizvaja tone različnih frekvenc in jakosti. Osnovni cilj avdiometričnega 

testiranja je za vsako preiskovančevo uho posebej oceniti slušni prag pri 

vnaprej določenih zvočnih frekvencah v frekvenčnem razponu, ki za 

človeka predstavlja glavni del slišnega območja (od 125 do 8000 Hz). 

Preiskovancu tako predvajamo tone izbranih frekvenc pri različnih jakostih 

in za vsako frekvenco iščemo njegov prag slušnega zaznavanja. Ta je 

opredeljen kot najnižji nivo jakosti zvoka, pri katerem preiskovanec ton še 
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lahko sliši, kar pomeni, da ga zazna v več kot 50 % primerov. Preiskava 

poteka s pomočjo slušalk ali zvočnikov za ocenjevanje zračnega prevajanja 

ušesa ali z uporabo kostnega vibratorja, ki služi preverjanju zaznavanja 

zvoka po kostni poti (Stach, 2010).  

Rezultate pražne tonske avdiometrije navadno predstavimo grafično z 

avdiogramom, ki prikazuje izmerjeni slišni prag za vsako od testnih 

frekvenc. Vrednost preiskovančeve meje slišnosti je izražena v dB HL, 

torej relativno glede na standardni slišni prag v normalno slišeči populaciji. 

Ob tem je običajno naveden tudi standard, po katerem je bila določena 

standardna meja slišnosti (Derganc, 2017). S pomočjo avdiometričnega 

testiranja tako pridobimo informacije o stopnji izgube sluha. Z merjenjem 

praga za vsako uho posebej lahko določimo razliko v slušni izgubi med 

obema ušesoma, primerjava rezultatov zračnega in kostnega prevajanja pa 

nam pomaga pri določanju vrste naglušnosti (Stach, 2010). 

c) Govorna avdiometrija je preizkus z uporabo avdiometra, pri katerem 

namesto čistih tonov uporabljamo govorne dražljaje. Za razliko od tonske 

avdiometrije, ki nam pomaga predvsem pri ugotavljanju stopnje in vrste 

naglušnosti, nam rezultati govornoavdiometričnega testiranja omogočajo 

vpogled v posameznikovo sposobnost procesiranja govornih dražljajev in 

s tem bolj natančno oceno sporazumevalne funkcije avdioloških pacientov 

(Podlesek idr., 2007). 

Ker se problem pričujočega magistrskega dela nanaša na govornoavdiometrično 

testiranje, bo ta preiskovalna metoda podrobneje predstavljena v nadaljevanju. Še 

pred tem pa bom opisala glavne značilnosti procesa zaznavanja govora, saj gre pri 

govorni avdiometriji za preiskavo, s katero ocenjujemo posameznikovo uspešnost 

pri uporabi sluha za zaznavanje govornih dražljajev. Razumevanje govornega 

zaznavanja je torej ključno za razumevanje nekaterih dejavnikov, ki vplivajo na 

rezultate govornoavdiometričnih meritev. 
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1.2 Govor 

Zaznavanje govora je ena najpomembnejših funkcij sluha pri človeku. Opredelimo 

ga lahko kot proces sprejemanja, predelave in prepoznavanja pomena slušnih 

jezikovnih informacij (Cutler in Clifton, 1999). Procesiranje govornega signala je 

kompleksen fenomen in kot tak predstavlja raziskovalni problem različnih 

disciplin. V tem poglavju najprej predstavim glavna jezikoslovna spoznanja o 

strukturi govorjenega jezika, nadaljujem z nekaterimi relevantnimi ugotovitvami 

kognitivne psihologije o procesih zaznavanja govora in prepoznavanja besed ter 

zaključim z dognanji razvojne psihologije o govorno-jezikovnem razvoju otrok. 

1.2.1 Glasovna struktura govora 

Govor je zvočna oblika jezika in s tem predmet raziskovanja jezikoslovja, ki je 

veda o strukturi jezika. S proučevanjem glasovne strukture jezikovnega izražanja 

se ukvarja veja jezikoslovja, imenovana fonologija. Fonologija je torej disciplina, 

ki obravnava principe organizacije, razvrščanja in medsebojnega učinkovanja 

govornih glasov v jeziku. Eden od osrednjih pojmov fonologije je fonem. Izraz 

fonem se nanaša na najmanjšo glasovno enoto, ki v okviru nekega jezika lahko 

razlikuje pomen besed (angl. distinctive sound unit; Odden, 2005). Glasova tako 

pripadata različnima fonemoma takrat, ko zamenjava enega fonema z drugim 

spremeni pomen besede. Primer sta slovenski besedi tir in dir – /t/ in /d/ sta 

fonema, saj s tem, ko enega nadomestimo z drugim, besedi spremenimo pomen. 

Pari besed, ki se razlikujejo v enem samem fonemu, se imenujejo minimalni 

besedni pari. Na podlagi takih parov besed je mogoče določiti foneme izbranega 

jezika (Golden, 2001). 

Glasove v jeziku lahko opišemo in razvrstimo glede na to, kako jih izgovarjamo. 

Veda, ki proučuje tvorjenje zvokov govora, se imenuje izgovorna fonetika 

(Dobrovolsky, 2005). Človek oblikuje različne glasove govora s spreminjanjem 
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oblike govornega trakta (npr. s spreminjanjem položaja jezika in ustnic), pri čemer 

ti glasovi v grobem sovpadajo s fonemi v jeziku govorca.1 

Slovenski knjižni jezik pozna 29 fonemov. Glede na odprtost govornega trakta pri 

izgovarjanju jih delimo na samoglasnike in soglasnike (Toporišič, 2000). Med 

samoglasnike, ki so glasovi največje odprtostne stopnje, v slovenskem jeziku 

uvrščamo 8 glasov: /a/, /e/ (ozki e), /ɛ/ (široki e), /i/, /o/ (ozki o), /ɔ/ (široki o), /u/ 

in /ə/ (polglasnik). Vsi slovenski samoglasniki so ustni in zveneči (tj. glasilki se 

pri njihovem izgovarjanju treseta), pri čemer je zvočni izraz samoglasnika odvisen 

od položaja jezika med njegovo izgovorjavo (tj. ali je jezik visoko ali nizko in ali 

je položaj najvišje točke jezika spredaj ali zadaj v ustni votlini; tabela 3). Poleg 

akustičnih značilnosti, ki izhajajo iz položaja govoril pri tvorjenju glasu, lahko 

samoglasnike razlikujemo tudi po njihovih prozodičnih (oz. nadsegmentalnih) 

lastnostih (tabela 4), in sicer glede na trajanje (lahko so dolgi ali kratki), jakost 

(naglašeni ali nenaglašeni) ter ton (visoki ali nizki; Toporišič, 2000). 

Tabela 3: Samoglasniški trikotnik (povzeto po Toporišič, 2000). 

 Sprednji Srednji Zadnji 

Visoki /i/  /u/ 

Sredinski 
/e/ 

/ɛ/ 
/ə/ 

/o/ 

/ɔ/ 

Nizki  /a/  

Tabela 4: Prozodične lastnosti slovenskih samoglasnikov (povzeto po Toporišič, 2000). 

Naglašeni Nenaglašeni 

Dolgi Kratki 

/í/  /ú/ /ì/  /ù/ /i/  /u/ 

/é/  /ó/  /ə̀/   /ə/  

/ê/  /ô/ /è/  /ò/ /e/  /o/ 

 /á/   /à/   /a/  

                                                 
1 Fonemi so zgolj abstrakcije dejanskih glasov, prisotnih v govoru. Vsak od fonemov v jeziku je 

tako v realnem govoru izgovorjen na več različnih načinov, odvisno od značilnosti govorca, načina 

govora ter glasov, ki ga obdajajo (Odden, 2005). 
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Za razliko od samoglasnikov so soglasniki glasovi, pri katerih je prehod zračnega 

toka skozi govorno cev oviran z zoženjem te cevi, kar povzroča zanje značilne 

šume2 (Golden, 2001). Soglasniški sistem slovenskega jezika vsebuje 21 glasov 

(tabela 5), med katerimi razlikujemo zvočnike (glasovi srednje odprtostne stopnje) 

in nezvočnike (glasovi najmanjše odprtostne stopnje). Izgovorno se zvočniki delijo 

na nosna (/m/, /n/) in ustne zvočnike, pri čemer v okviru slednjih razlikujemo 

jezičnika (/r/, /l/) ter drsnika (/v/, /j/). Nezvočnike glede na način tvorjenja glasu 

delimo na zapornike (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/), pripornike (/f/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /h/) in 

zlitnike (/c/, /č/, /dž/). Vsi zvočniki so zveneči, medtem ko skupina nezvočnikov 

vsebuje tako zveneče kot tudi nezveneče glasove. Soglasnike lahko poleg tega 

razdelimo tudi glede na mesto njihove izgovorjave (tj. mesto v govorni cevi, kjer 

je ožina največja), in sicer ločimo ustničnoustnične, zobnoustnične, zobnojezične, 

zadlesničnojezične, nebnojezične in mehkonebnojezične soglasniške foneme 

(Toporišič, 2000). 

Tabela 5: Slovenski soglasniki (povzeto po Toporišič, 2000). Z zvezdico (*) so označeni vsi 

nezveneči glasovi. 

  
Ustnično- 

ustnični 

Zobno- 

ustnični 

Zobno- 

jezični 

Zadlesnično- 

jezični 

Nebno- 

jezični 

Mehkonebno- 

jezični 

Z
vo

čn
ik

i Nosniki /m/  /n/    

Jezičniki   /r/ /l/    

Drsniki  /v/   /j/  

N
ez

vo
čn

ik
i Zaporniki /p/* /b/   /t/* /d/   /k/* /g/ 

Priporniki  /f/* /s/* /z/ /š/* /ž/  /h/* 

Zlitniki   /c/* /č/* /dž/   

Različni glasovi imajo različne akustične značilnosti. S fizikalnimi lastnostmi 

govornih glasov se ukvarja akustična fonetika (Dobrovolsky, 2005). Govor spada 

med kompleksne zvoke, kar pomeni, da ga sestavlja več različnih frekvenc z 

različnimi amplitudami, pri čemer zajema predvsem frekvence v območju od 500 

do 4000 Hz. Pri posameznih glasovih so zaradi spreminjanja oblike govornega 

                                                 
2 Šum je neperiodičen zvok z naključnim valovanjem, ki vsebuje neskončno število različnih 

frekvenc (Derganc, 2017). 
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trakta nekatere frekvence bolj poudarjene kot druge. Najbolj izrazite frekvence v 

govornem signalu (tj. frekvence z največjo amplitudo) imenujemo formanti. 

Značilni so predvsem za samoglasnike in s pomočjo prvih treh formantov lahko 

ločimo različne samoglasnike med seboj (Cleary in Pisoni, 2001). Soglasniki so 

po svojih lastnostih bolj podobni šumu in vsebujejo večji delež visokih frekvenc. 

Pri tem so akustične značilnosti zvočnikov bližje samoglasnikom kot lastnosti 

nezvočnikov (Derganc, 2017; Toporišič, 2000). Večina frekvenc, po katerih lahko 

razlikujemo med različnimi soglasniki, se nahaja v razponu od 1500 do 6000 Hz 

(Cleary in Pisoni, 2001). Vsaka frekvenčno odvisna izguba sluha v območju 

govornih frekvenc lahko oteži razlikovanje različnih govornih glasov in s tem 

povzroči slabše zaznavanje govora (Derganc, 2017).  

Kljub temu da je glasovno podobo danega jezika mogoče predstaviti s pomočjo 

omejenega nabora fonemov, pa v tekočem govoru enoznačni odnosi med fizičnim 

govornim signalom in našo zaznavo glasov govora kot fonemov ne obstajajo. 

Različni segmenti govora se v govorjenem jeziku ne pojavljajo v diskretni obliki, 

temveč je govor po svoji naravi zvezen signal. Pri tem je izgovor ter posledično 

akustična realizacija vsakega fonema vselej odvisna od glasov, ki ga obdajajo. 

Temu pojavu pravimo koartikulacija (angl. coarticulation; Cleary in Pisoni, 

2001). Poleg kontekstne odvisnosti fonemov na akustični izraz posameznega 

govornega segmenta vplivajo tudi hitrost govora ter značilnosti govorca (npr. spol, 

barva glasu, narečje), kar pomeni, da je akustičnih realizacij vsakega od fonemov 

potencialno neskončno (Cutler in Clifton, 1999). 

Fonemi so torej abstraktni zaznavni konstrukti, pri čemer vsak fonem zajema 

skupek fonetično podobnih glasovnih variacij, ki jih imenujemo alofoni. Primer iz 

slovenskega jezika je fonem /n/, ki ima vsaj tri alofone (Toporišič, 2000): [ŋ], 

kadar mu sledi mehkonebni soglasnik (npr. v besedi Anglija); [nᶨ], ko mu sledi /j/ 

na koncu besede ali /j/ pred soglasnikom (npr. v besed konj); ter [n] v vseh ostalih 

primerih (npr. v besedi nos). Zamenjava alofona z drugim alofonom istega fonema 

besedi ne spremeni pomena. Še več, alofonov, ki spadajo v okvir istega fonema, 

se v svojem maternem jeziku običajno sploh ne zavedamo (Golden, 2001). Za 

uspešno prepoznavanje besed je torej bistveno predvsem razlikovanje med tistimi 
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glasovi, ki v jeziku predstavljajo fonetične kategorije, od katerih je odvisen pomen 

besed (Cutler in Clifton, 1999). 

Fonemi se v skladu s fonotaktičnimi pravili3 danega jezika združujejo v zloge, 

kombinacije enega ali več zlogov tvorijo besede, te pa se nadalje povezujejo v 

stavke. Zlog je sestavljen iz treh delov.4 Začetni element v zlogu se imenuje nastop 

(angl. onset). Je neobvezni sestavni del zloga, ki je lahko eno- (npr. [gos]), dvo- 

(npr. [tri]), tri- (npr. [strah]) ali štiričlenski (npr. [vstran]). Sledi mu nukleus ali 

jedro (angl. nucleus), ki je edini obvezni del strukture zloga. V njem v večini 

primerov nastopa samoglasnik, včasih pa tudi soglasnik oz. zvočnik (/l/, /m/, /n/ 

ali /r/). Za besedo torej velja, da jo sestavlja toliko zlogov, kolikor je v njej 

samoglasnikov oz. zlogotvornih soglasnikov. Končni člen zloga predstavlja koda 

(angl. coda), ki je lahko eno- (npr. [čar]), dvo- (npr. [čast]) ali tričlenska (npr. 

[mumps]).5 Tako kot nastop je tudi koda v zlogu neobvezna (Unuk, 2004). 

Na področju proučevanja zaznavanja govora sta v preteklosti prevladovali dve 

smeri raziskovanja. Medtem ko je ena izmed njiju v ospredje svojih raziskovalnih 

prizadevanj postavljala značilnosti zaznavanja fonemov, se je druga osredotočala 

predvsem na to, kako v govoru prepoznavamo posamezne besede (Samuel, 2000). 

V naslednjem poglavju bom predstavila glavna spoznanja slednje.  

1.2.2 Prepoznavanje besed 

Čeprav se proces zaznavanja govora na prvi pogled morda zdi povsem enostaven, 

je v resnici veliko manj neposreden, kot si to običajno predstavljamo. Poslušalec 

se pri procesiranju govora namreč srečuje s številnimi problemi. Običajna hitrost 

govorjenja je okoli 10 fonemov na sekundo, kar pomeni, da govorni signal zahteva 

hitro procesiranje. Ker gre pri tem za zvezen signal, diskretni segmenti jezika, kot 

                                                 
3 Fonotaktična pravila so pravila o dopustnih in nedopustnih možnostih organizacije glasov v 

jeziku (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). 

4 Poleg predstavljene strukture zloga obstaja tudi členitev, po kateri zlog sestavljata dva dela: onset 

in rima (angl. rhyme), pri čemer se rima v nadaljevanju deli še na jedro in kodo (Unuk, 2004). 

5 Nekatere fonološke teorije v nasprotju z navedenim zagovarjajo mnenje, da je lahko nastop največ 

dvočlenski, koda pa največ enočlenska, pri čemer soglasnik na koncu besede nikoli ni koda, temveč 

nastop zloga, ki vsebuje neslišni samoglasnik (Harris, 1994). Daljši nastopi in kode so sicer 

velikokrat posledica morfološke kompleksnosti besede. 
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so fonemi, zlogi ali besede, poslušalcu niso neposredno na voljo. Dodaten izziv 

predstavljajo tudi velike individualne razlike med govorci (npr. v načinu govora, 

barvi glasu, narečju), hkrati pa zvoki govora v procesu zaznavanja tekmujejo s 

preostalimi zvoki iz okolja, zaradi česar so akustične informacije iz govornega 

signala velikokrat zabrisane oz. okrnjene. Zaznavanje govora je torej kompleksen 

pojav, ki zajema tako procese obdelave akustičnih informacij iz govornega signala 

»od spodaj navzgor« (angl. bottom-up) kot tudi visokonivojske procese, ki 

delujejo »od zgoraj navzdol« (angl. top-down; Eysenck in Keane, 2010).  

Da bi poslušalec razumel pomen govorčevega sporočila, mora najprej prepoznati 

besede, iz katerih je sporočilo sestavljeno. Tekoči govor je rezultat neprekinjenega 

zaporedja gibov govornih organov, ki oblikujejo večinoma nepretrgan zvočni 

signal z občasnimi premori. Ti premori ne sovpadajo z besednimi mejami, kot jih 

najdemo v pisnem jeziku. Poslušalec mora zato v začetnem procesiranju 

govornega signala iz njega izločiti posamezne besede, kar imenujemo problem 

segmentacije (angl. segmentation problem; Eysenck in Keane, 2010). Kot 

razlagata Cutler in Clifton (1999), pride po tem, ko govor uspešno prepoznamo in 

izoliramo od preostalih zvokov iz okolja, ki za nas v tistem trenutku niso 

pomembni, do njegovega dekodiranja, pri čemer poslušalec sicer zvezen govorni 

signal pretvori v diskretne fonološke reprezentacije. Pri tem delujejo procesi »od 

spodaj navzgor« – iz zvokov govora poslušalec izloči akustične informacije, ki 

mu pomagajo pri prepoznavanju fonemov, združene reprezentacije fonemov pa 

nato uporabi pri prepoznavanju besed in nadaljnjih jezikovnih operacijah 

(Eysenck in Keane, 2010; Podlesek idr., 2007). 

V naravnem okolju so zvočne informacije velikokrat nepopolne (npr. zaradi hrupa 

preslišimo del stavka) in dvoumne (npr. obstaja veliko besed, ki zvenijo podobno), 

poleg tega pa je njihov pomen vedno odvisen od konteksta, v katerem se pojavijo. 

Pomembno vlogo pri interpretaciji akustičnih informacij iz govora zato igrajo 

procesi »od zgoraj navzdol«, tj. vpliv poslušalčevih predhodnih izkušenj in 

pričakovanj na oblikovanje slušne zaznave (Eysenck in Keane, 2010). V okviru 

zaznavanja govora je bistveno predvsem poslušalčevo jezikovno védenje, torej 

fonološko, leksikalno, sintaktično, semantično in pragmatično znanje o jeziku, v 

katerem poteka pogovor. Omogoča nam, da sogovornika razumemo tudi takrat, ko 
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so akustične informacije iz govornega signala okrnjene. Če v stavku preslišimo 

katero od besed, jo tako velikokrat lahko uganemo na podlagi sintaktičnega in 

semantičnega znanja. Podobno velja za zaznavanje fonemov znotraj besede. Tudi 

v primerih, kadar preslišimo del besede, lahko še vedno razumemo njen pomen 

(angl. phoneme restoration effect; Cutler in Clifton, 1999). Ta pojav je pri besedah 

bolj pogost kot pri nebesedah, kar kaže na to, da slušni sistem za zapolnjevanje 

manjkajočih delov govora uporablja naše leksikalno znanje (Samuel, 2011). 

1.2.3 Govorno-jezikovni razvoj otrok 

Usvajanje govora obsega razvoj večjega števila medsebojno povezanih jezikovnih 

sposobnosti, ki jih delimo na receptivne (tj. zaznavanje in razumevanje govora) in 

ekspresivne (tj. govorna produkcija in raba jezika). Posamezne govorne 

sposobnosti imajo različno dinamiko razvoja, pri čemer receptivna govorna 

zmožnost prehiteva razvoj ekspresivnega govora (McGuinness, 2005). Otrok torej 

govorjeni jezik zaznava in razume prej, kot pa ga zna uporabljati. Na tem mestu 

se bom osredotočila na glavne značilnosti razvoja receptivnega govora, ob tem pa 

me zanima predvsem to, kako pri otrocih poteka proces razvoja besednjaka. 

Govorni razvoj poteka pri dojenčkih in malčkih (od rojstva do 3. leta starosti) ter 

v zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta starosti) izjemno hitro. Pri tem gredo vsi 

otroci, ne glede na kulturo in jezik, skozi podobne razvojne stopnje (Kranjc, 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Kljub temu, da je zaporedje razvoja govora 

univerzalno, pa se med otroki pojavljajo velike individualne razlike, ki so rezultat 

različnih bioloških (npr. spol), okoljskih in sociokulturnih dejavnikov (npr. 

socioekonomski status matere otroka). Sposobnost govornega zaznavanja se začne 

razvijati že pred otrokovim rojstvom. Raziskave tako kažejo, da otrok v maternici 

razlikuje med govorom in ostalimi zvoki iz okolja. Najprej se razvije zaznavanje 

suprasegmentalnih značilnosti govorjenega jezika, kot so ritem, naglas, intonacija, 

višina in hitrost govora. Študije novorojenčkov so pokazale, da otroci štiri dni po 

svojem rojstvu raje poslušajo svoj materni jezik kot pa ostale jezike, medtem ko 

dva meseca stari dojenčki svoj materni jezik že jasno ločijo od jezikov, ki imajo 

drugačne ritmične značilnosti (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001).  
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Na začetku dojenček najverjetneje zaznava govor le kot neprekinjen tok zvokov z 

določenim ritmom in melodijo. Da bi lahko razumel pomen slišanega, se mora 

tako najprej naučiti, kako govorni signal razdeliti na enote, ki mu bodo kasneje 

pomagale pri usvajanju besed in učenju slovničnih pravil jezika. Do prvega leta 

starosti otrok razvije zmožnost razlikovanja med posameznimi glasovi v govoru, 

pri čemer postaja zaznavanje glasov vedno bolj specializirano za otrokov materni 

jezik. Kot sta pokazala Werker in Tees (1984; v: Swingley, 2008), šestmesečni 

otroci, ki usvajajo angleški jezik, lahko razlikujejo med hindijskimi soglasniki, ki 

v angleščini spadajo v okvir istega fonema, vendar do svojega prvega leta to 

sposobnost izgubijo. Raziskave poleg tega kažejo, da otroci, stari od štiri do šest 

mesecev, glasove govora povezujejo v večje, slovnično relevantne enote, ki pa 

zanje še nimajo pomena. Pri tem si verjetno pomagajo tako, da v govoru spremljajo 

naglasne vzorce in spremembe v intonaciji ter združujejo glasove, ki se pogosto 

pojavljajo skupaj (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). 

Večina otrok izreče svojo prvo besedo v obdobju med 12. in 20. mesecem starosti 

(Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). Za začetni razvoj otrokovega besednjaka je 

značilna hitra rast. Rezultati slovenske raziskave (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Sočan in Komidar, 2011), v kateri so starši ocenjevali besednjak svojih 

otrok, so pokazali, da slovenski otroci pri starosti 12 in 13 mesecev povprečno 

uporabljajo 18 besed; otroci, stari 18 in 19 mesecev, govorijo okoli 79 besed; 

otroci v starosti 24 in 25 mesecev poznajo 256 besed; besednjak otrok, ki so stari 

28 in 29 mesecev, pa v povprečju vsebuje že 394 besed. Razvoj besednjaka poleg 

tega zaznamujeta dva pomembna skoka, ki se pojavita v obdobju med 16. in 20. 

mesecem ter v obdobju med 24. in 30. mesecem starosti. V tem času se obseg 

besednjaka izrazito poveča, lahko tudi za nekaj besed na dan (Kranjc, Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2006). Začetni nabor besed, ki jih otrok uporablja, je podoben 

v vseh kulturah in jezikih, in sicer gre predvsem za imena družinskih članov, 

predmete, živali, hrano, dele telesa, socialne rutine in preproste ukaze. Otrokove 

prve besede so torej povezane s poimenovanjem stvari iz njegovega neposrednega 

okolja (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). 

Z večanjem obsega otrokovega besednjaka se postopoma večata tudi slovnična 

kompleksnost njegovega govora ter njegovo razumevanje govora drugih ljudi 
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(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Do starosti petih let normalno 

slišeči otroci v povprečju usvojijo od 2000 pa do 10.000 različnih besed, poleg 

tega pa razumejo in uporabljajo večino slovničnih pravil. Pri razvoju besednjaka 

prihaja do velikih individualnih razlik med otroki, saj je le majhno število besed 

skupno besednjakom različnih otrok. Po petem letu se rast otrokovega besednjaka 

upočasni, njegova sposobnost razumevanja in tvorjenja govora pa postane že zelo 

podobna govornim sposobnostim odraslih (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). 

Otrokov receptivni besednjak se razvija hitreje kot njegov ekspresivni besednjak, 

kar pomeni, da otroci razumejo več besed, kot pa jih uporabljajo (Karmiloff in 

Karmiloff-Smith, 2001). Besede usvajajo na podlagi govora, ki ga slišijo, o njihovi 

vsebini pa sklepajo na osnovi socialnih situacij, v katerih jih govorec uporablja 

(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Ker se otrok pri usvajanju besed 

zanaša izključno na govor iz svojega neposrednega okolja, je zanj stalen stik z 

govorjenim jezikom izrednega pomena. Na razvoj otrokovega besednjaka vplivata 

tako količina kot raznolikost besed, s katerimi se srečuje (Pfifer, 2010). Okvara 

sluha otroku omeji dostop do govorjenega jezika in s tem zavira njegov govorno-

jezikovni razvoj, kar se običajno odraža v skromnejšem besedišču (Davis, 

Elfenbein, Schum in Bentler, 1986; Nicholas in Geers, 2006; Wake in Poulakis, 

2004), težavah s skladnjo stavkov (Brannon in Murry, 1966), slabši izgovorjavi in 

pismenosti ter težavah z jasnim izražanjem misli naglušnih in gluhih otrok (Pfifer, 

2010; Wake in Poulakis, 2004). Kot že omenjeno, so posebej problematične 

predvsem prelingvalne slušne okvare, saj se pojavijo v obdobju, ko je razvoj 

človeških možganov, jezika in mišljenja najhitrejši (Pfifer, 2010). 

1.3 Govorna avdiometrija 

Ker je zmožnost govornega zaznavanja za človeka bistvenega pomena, vključuje 

celostna avdiološka obravnava navadno tudi preverjanje pacientove sposobnosti 

uporabe sluha za zaznavanje govora. Osnovna preiskovalna metoda, s pomočjo 

katere testiramo posameznikovo zmožnost slišanja, prepoznavanja in razumevanja 

govornih dražljajev, se imenuje govorna avdiometrija (Harris idr., 2007). Za 

razliko od pražne tonske avdiometrije, pri kateri za testiranje sluha uporabljamo 

čiste tone, nam govorni preizkusi dajejo bolj veljavno sliko o tem, kako slušna 
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okvara vpliva na pacientovo sposobnost govornega sporazumevanja v vsakdanjem 

življenju (Stach, 2010). Medtem ko čistih tonov v naravi običajno ne najdemo, je 

govor vrsta zvoka, s katero se vsakodnevno srečujemo, zato ima govorna 

avdiometrija v primerjavi z ostalimi preiskovalnimi metodami večjo ekološko 

veljavnost (Podlesek idr., 2007). 

Cilj govornih meritev v primeru slušnega primanjkljaja je torej ugotoviti, kako 

uspešno pacient uporablja preostali sluh za zaznavanje govora (Nissen, Harris, 

Jennings, Eggett in Buck, 2005). Govornoavdiometrični preizkusi nam pomagajo 

pri diagnosticiranju okvar slušne poti, načrtovanju rehabilitacije in spremljanju 

napredka pri uporabi slušnih pripomočkov (Podlesek idr., 2007). Poznamo več 

vrst govornoavdiometričnega testiranja, pri čemer različni preizkusi uporabljajo 

različne vrste govornih dražljajev (nesmiselne zloge, enozložne besede, dvozložne 

besede, večzložne besede, celotne stavke). Govorne teste uporabljamo tako za 

določanje pragov detekcije in prepoznavanja govora kot tudi za preverjanje 

delovanja sluha pri nadpražnih glasnostih (Stach, 2010).     

1.3.1 Pražne meritve 

Izraz govorni prag (angl. speech threshold) se nanaša na najmanjši nivo jakosti 

zvoka, pri katerem govorni dražljaj še lahko zaznamo oziroma prepoznamo. 

Merjenje govornega praga nam pomaga pri ocenjevanju posameznikove slušne 

občutljivosti za govorne dražljaje. Govorni preizkusi v angleškem jeziku za 

namene določanja praga govora navadno uporabljajo dvozložnice s poudarkom na 

obeh zlogih (npr. northwest, cowboy, hotdog). Ta vrsta besed se je namreč izkazala 

za najbolj homogeno glede na slišnost, kar pomeni, da so komaj slišne pri približno 

enakem nivoju jakosti govora (Stach, 2010). Za razliko od večine preizkusov v 

angleškem jeziku se v Sloveniji za merjenje govornega praga uporablja enak nabor 

govornih dražljajev kot za nadpražno testiranje (tj. Freiburški preizkus), torej 

fonetično uravnotežene sezname enozložnih besed (Podlesek idr., 2007).  

V okviru pražnih meritev ločimo prag detekcije govora in prag prepoznavanja 

govora. Prag detekcije govora (angl. speech detection threshold) se nanaša na 

oceno nivoja jakosti zvoka, pri kateri preiskovanec v 50 % primerov detektira 

predvajani govorni dražljaj (McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). Pri tovrstnem 
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testiranju preiskovancu dražljaja ni potrebno prepoznati, temveč se ugotavlja samo 

to, ali se pri določeni jakosti zvoka prisotnosti govornega dražljaja zaveda ali ne 

(Stach, 2010). Merjenje praga detekcije govora se uporablja predvsem takrat, ko 

določanje praga prepoznavanja govora ni mogoče, in sicer za ocenjevanje slušne 

občutljivosti za govor pri dojenčkih in malčkih ter pri odraslih, ki se niso sposobni 

verbalno odzivati ali katerih sposobnost prepoznavanja govora je izredno slaba 

(McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). 

Prag prepoznavanja govora (angl. speech recognition threshold) je ocena 

glasnosti, pri kateri preiskovanec v 50 % primerov uspešno prepozna in ponovi 

predvajani govorni dražljaj (McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). Oseba tako ne 

odgovarja le, ali je dražljaj zaznala ali ne, temveč mora testno besedo ponoviti, da 

lahko ugotovimo, ali je besedo tudi uspešno prepoznala (Podlesek idr., 2007). Prag 

prepoznavanja govora torej predstavlja najnižjo raven glasnosti govora, ki je 

potrebna, da ga oseba še lahko prepoznava (Stach, 2010). Ker je korelacija med 

posameznikovim pragom prepoznavanja govora in povprečnim tonskim pragom 

pri 500, 1000 in 2000 Hz zelo visoka, je meritev praga prepoznavanja govora 

uporabna za navzkrižno preverjanje rezultatov tonske avdiometrije. Poleg tega 

nam nudi referenčno točko za nadpražne meritve, uporablja pa se jo tudi za 

ugotavljanje izboljšanja pri uporabi slušnih pripomočkov (Podlesek idr., 2007). 

1.3.2 Nadpražne meritve 

Poleg merjenja pragov detekcije in prepoznavanja govora so govorni preizkusi 

uporabni tudi za testiranje sposobnosti zaznavanja govora pri nadpražnih jakostih 

(tj. pri nivojih jakosti zvoka, ki so višji od posameznikovega praga detekcije oz. 

prepoznavanja govora; Stach, 2010). Nadpražne zmožnosti zaznavanja govora 

navadno preverjamo z določanjem dosežka prepoznavanja govora (angl. speech 

recognition score, tudi word recognition score), ki je izražen kot odstotek pravilno 

prepoznanih in ponovljenih govornih dražljajev pri izbrani nadpražni jakosti 

(McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). 

Nadpražno testiranje nam pomaga pri oceni pacientove zmožnosti vsakodnevnega 

govornega sporazumevanja, izbiri najprimernejšega načina slušne rehabilitacije in 

spremljanju posameznikovega napredka pri uporabi slušnih pripomočkov (Tsai, 



 

25 

 

Tseng, Wu in Young, 2009). Poleg tega je uporabno tudi pri ugotavljanju mesta 

slušne okvare. Dosežek prepoznavanja govora namreč lahko predvidimo na osnovi 

rezultatov tonske avdiometrije. Posameznikov rezultat na testu nadpražnega 

prepoznavanja govora se tako šteje za normalnega takrat, kadar je primerljiv ali 

višji od ocene povprečnega tonskega praga. V primerih, ko je dosežek 

prepoznavanja govora slabši od pričakovanega, pa je govorno razumevanje 

abnormalno glede na stopnjo okvare sluha. Močno odstopanje rezultatov govorne 

avdiometrije (ocena komunikacijske funkcije) od rezultatov tonske avdiometrije 

(ocena stopnje izgube sluha) lahko kaže na centralne motnje slušnega zaznavanja 

(Podlesek idr., 2007; Stach idr., 2010).  

Izbor vrste dražljajev za govorno testiranje je odvisen od tega, katere zaznavne 

procese želimo s preizkusom preveriti. Govor je redundanten akustični signal, kar 

pomeni, da je velik del informacij, potrebnih za razumevanje sporočila, v signalu 

predstavljen večkrat (Cleary in Pisoni, 2001). Primer jezikovne redundantnosti je 

denimo ujemanje samostalnika in njegovega pridevnika v spolu, številu in sklonu 

(npr. okrogla žoga, okrogli žogi, okrogle žoge). Redundantnost govornega signala 

narašča s povečevanjem vsebine govora. Zlog je tako manj redundanten od besede, 

medtem ko je redundantnost besede manjša od redundantnosti celotnega stavka. 

Večja ponovljivost informacij v govornem signalu nam omogoča, da lahko pomen 

govorčevega sporočila razumemo tudi v primerih, ko del signala preslišimo. Pri 

tem igrajo pomembno vlogo jezikovni procesi od zgoraj navzdol, s pomočjo 

katerih izpad slušne informacije nadomestimo na podlagi jezikovnega védenja. Ko 

preslišimo del zloga, je tako verjetnost, da bomo preslišan del pravilno zapolnili 

manjša kot takrat, kadar preslišimo del stavka. Večja kot je torej redundantnost 

govornega dražljaja, bolj je odporen na vpliv slušne okvare (Stach, 2010). 

Preizkusi za merjenje nadpražnega prepoznavanja govornih dražljajev običajno 

uporabljajo enozložne besede. Enozložnice namreč za razliko od nesmiselnih 

zlogov predstavljajo smiselne jezikovne enote in imajo zato večjo veljavnost, 

kadar želimo oceniti posameznikovo zmožnost razumevanja vsakodnevnega 

govora. Obenem so enozložne besede v primerjavi z dvo- ali večzložnicami ter 

celotnimi stavki manj redundantne, kar pomeni, da lahko z njimi bolje ocenimo 

vpliv periferne slušne okvare na zaznavanje govora (zaradi manjše vloge procesov 
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od zgoraj navzdol; McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). Testne besede so navadno 

organizirane v več različnih seznamov. V primerih, ko dosežek prepoznavanja 

govora določamo pri več kot enem nivoju jakosti zvoka, se za vsako jakost 

uporablja drug seznam. S tem se izognemo temu, da bi si pacient zapomnil 

uporabljene besedne dražljaje, zaradi česar bi bili njegovi dosežki pretirano visoki 

(Ji idr., 2011b). Seznami besed so običajno fonetično6 uravnoteženi, kar pomeni, 

da je pogostost pojavljanja različnih fonemov na posameznem seznamu skladna z 

njihovo pogostostjo v jeziku testiranca (Stach, 2010). 

Testiranje nadpražnega prepoznavanja besed poteka tako, da preiskovanec posluša 

besedne dražljaje s testnih seznamov, pri čemer mora vsako slišano besedo tudi 

ponoviti. V nekaterih primerih lahko besede namesto tega zapisuje ali pa ob vsaki 

testni besedi pokaže na sliko, ki to besedo predstavlja (npr. pri otroških testih; 

McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). Preizkus izvajamo s pomočjo avdiometra, ki 

omogoča predvajanje dražljajev pri natančno določeni in kontrolirani jakosti 

zvoka. Besedni dražljaji so lahko posneti vnaprej ali pa jih bere izvajalec preiskave 

(Stach, 2010). Za vsako jakost predvajanja dražljajev na testnem seznamu 

beležimo besede, ki jih je preiskovanec pravilno ponovil. Dosežek prepoznavanja 

govora je izražen kot odstotek pravilno ponovljenih testnih besed pri določenem 

nivoju jakosti zvoka (McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). 

Govorno avdiometrijo lahko izvajamo tako v prostem zvočnem polju (tj. testne 

besede predvajamo preko zvočnikov) kot tudi s pomočjo slušalk, pri čemer je 

zaželeno, da testiranje poteka v zvočno izoliranem prostoru. Udeleženec med 

preiskavo uporablja slušne pripomočke ali pa ga testiramo brez njih (odvisno od 

namena preiskave). Kadar preizkus izvajamo z uporabo slušalk, testiramo bodisi 

obe ušesi naenkrat bodisi vsako uho posebej. V primerih, ko ušesi ocenjujemo 

ločeno, preizkus najprej izvedemo na boljše slišečem, nato pa še na slabše slišečem 

ušesu. Če je razlika v izgubi sluha med ušesoma večja od 40 dB, med testiranjem 

                                                 
6 Kljub temu da gre v resnici za fonemsko uravnoteženost seznamov (tj. struktura seznamov odraža 

pogostost fonemov v jeziku in ne vseh mogočih fonetičnih različic glasov v govoru; Stach, 2010), 

se je v literaturi uveljavil izraz fonetična uravnoteženost, zato ga uporabljam tudi sama. 
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uporabimo maskiranje7 (Kastelic, 2017). Poleg testiranja v tišini poznamo tudi 

preizkuse, pri katerih vzporedno z govornimi dražljaji predvajamo šum in so 

namenjeni preverjanju zmožnosti prepoznavanja govora v hrupu (McArdle in 

Hnath-Chisolm, 2015). 

Nadpražne sposobnosti zaznavanja govornih dražljajev lahko preizkušamo na 

enem ali več nivojih jakosti zvoka. Pri preizkusih v angleškem jeziku se v primeru, 

ko se zmožnost nadpražnega govornega zaznavanja preverja pri zgolj eni jakosti, 

dražljaje običajno predvaja pri 30–40 dB nad pacientovim pragom sluha, ki je 

določen bodisi kot povprečni tonski prag bodisi kot prag prepoznavanja govora. 

Ta jakost je uporabljena zato, ker so rezultati testiranj pokazali, da je pri tej 

intenzivnosti zvoka dosežek normalno slišečih posameznikov maksimalen (tj. 

testne besede prepoznajo v 100 % primerov). Tovrstno testiranje je sicer hitro, 

vendar nam ne nudi dodatnih informacij o slušni okvari, do katerih lahko pridemo, 

če govorni preizkus izvedemo na več kot enem nivoju jakosti zvoka (McArdle in 

Hnath-Chisolm, 2015; Stach, 2010).   

V primeru testiranja na več nivojih jakosti zvoka predvajanje dražljajev začnemo 

na pragu sluha, ki ga predhodno določimo s pomočjo tonske pražne avdiometrije 

ali pražnega govornoavdiometričnega preizkusa, nato pa jakost predvajanja testnih 

dražljajev postopno povečujemo (Podlesek idr., 2007). Na vsakem nivoju jakosti 

izvedemo celoten seznam besed, pri čemer se za vsako jakost testiranja navadno 

uporablja drug testni seznam (Ji idr., 2011b). Rezultate preizkusa vrišemo v graf 

in s tem dobimo psihometrično funkcijo, na podlagi katere lahko sklepamo o vrsti 

slušne okvare (slika 3). Kadar je sluh testiranca normalen, je grafični prikaz 

govornega testa krivulja v obliki črke S. Pri prevodni naglušnosti je krivulja enake 

oblike, vendar se premakne v desno (tj. za isti rezultat je potrebna večja jakost 

predvajanja besed). V primeru retrokohlearnih motenj pa se poleg premika v desno 

spremeni tudi oblika krivulje. Pri določeni jakosti predvajanja dražljajev namreč 

pride do tega, da se s povečevanjem jakosti pacientov rezultat ne izboljšuje več, 

                                                 
7 Pri testiranju zgolj enega ušesa lahko pride do presluha, tj. zvok se s preiskovanega ušesa prenese 

na nasprotno uho, ki na ta način preiskovanemu ušesu »pomaga« pri poslušanju. Presluh lahko 

preprečimo z uporabo maskiranja. V nepreiskovano uho predvajamo šum, ki moti poslušanje 

testnih dražljajev, in ga s tem izključimo iz testiranja (Stach, 2010). 
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temveč se prične celo slabšati (angl. rollover; Kastelic, 2017; McArdle in Hnath-

Chisolm, 2015). 

 

Slika 3: Krivulje rezultatov govorne avdiometrije pri različnih vrstah slušne okvare (prirejeno po 

McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). 

1.3.3 Dejavniki, ki vplivajo na rezultat govornoavdiometričnih meritev 

Veljavnost in zanesljivost govornoavdiometričnega testiranja sta odvisni od 

številnih dejavnikov, med katerimi je pomembno predvsem preiskovančevo 

poznavanje uporabljenih govornih dražljajev (Harris idr., 2007; Ji idr., 2011a; 

Kirk, Diefendorf, Pisoni in Robbins, 1997; Marvin, Derganc in Battelino, 2017; 

Mendel, 2008; McArdle in Hnath-Chisolm, 2015; Nissen idr., 2005; Podlesek idr., 

2007; Tsai idr., 2009). Kot že omenjeno, zaznavanje govora ne poteka zgolj s 

pomočjo procesov obdelave akustičnih informacij od spodaj navzgor, temveč 
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vzporedno z njimi delujejo tudi jezikovni procesi od zgoraj navzdol, ki nam 

omogočajo smiselno zapolnjevanje preslišanih delov govornega signala na 

podlagi jezikovnega védenja. Prepoznavanje besede je tako odvisno tudi od 

predhodnih izkušenj, ki jih ima posameznik s to besedo. Če besedo pozna, je 

verjetnost, da jo bo pravilno prepoznal, večja kot v primerih, ko besedo sliši prvič 

(Ji idr., 2011a). Ker je osnovni cilj govorne avdiometrije oceniti pacientovo 

zmožnost govornega sporazumevanja v vsakdanjem življenju, uporaba besednih 

dražljajev, s katerimi se pacient vsakodnevno srečuje in jih pozna, zagotavlja večjo 

veljavnost preizkusa (Nissen idr., 2005). 

Poznavanje besed, uporabljenih v preizkusu, torej poveča verjetnost njihovega 

uspešnega prepoznavanja. V primeru, ko bi bila verjetnost, da bo preiskovanec 

dražljaj pravilno prepoznal, enaka za vse besede na seznamu, bi veljala absolutna 

homogenost dražljajev (angl. absolute item homogeneity). Absolutno homogene 

dražljaje je v dejanskem preizkusu nemogoče doseči, saj poleg preiskovančevega 

poznavanja posameznih testnih besed na prepoznavnost besede vpliva tudi njena 

inherentna glasnost, jasnost njene izgovorjave, število fonetično podobnih besed 

v jeziku ipd. Za različne besede tako pod enakimi pogoji testiranja velja različna 

verjetnost, da jih bo preiskovanec prepoznal. Kljub temu je pri sestavljanju 

govornih preizkusov zaželeno, da zagotovimo čim večjo homogenost testnih 

besed. Na ta način namreč zmanjšamo variabilnost znotraj nabora besednih 

dražljajev (angl. inter-item variability) in s tem povečamo zanesljivost preizkusa 

(Ji idr., 2011a; Nissen idr., 2005). Poleg tega, da v bazo dražljajev vključimo le 

preiskovancem poznane besede, je tako potrebno poskrbeti še za to, da so testne 

besede med seboj primerljive glede na jasnost in razločnost govorčeve izgovorjave 

in je nabor dražljajev sestavljen iz besed, ki so v vsakdanjih pogojih pri večini 

oseb z normalnim sluhom uspešno prepoznane (Podlesek idr., 2007). 

Za enega izmed dejavnikov, ki vplivajo na veljavnost izmerjenega rezultata, velja 

tudi fonetična uravnoteženost besednih seznamov (Aleksandrovsky, McCullough 

in Wilson, 1998; Ji idr., 2011a; Marvin idr., 2017; McArdle in Hnath-Chisolm, 

2015; Podlesek idr., 2007; Tsai idr., 2009). Načelo fonetične uravnoteženosti 

temelji na predpostavki, da ima posameznik s težavami pri zaznavanju fonemov, 

ki se v pogovornem jeziku pojavljajo manj pogosto, manjše težave z zaznavanjem 
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govora v primerjavi z osebo, ki ima težave z zaznavanjem v jeziku pogostejših 

fonemov. Rezultat fonetično uravnoteženega preizkusa naj bi na ta način bolje 

odražal pacientovo sposobnost slišanja in razumevanja vsakodnevnega govora (Ji 

idr., 2011a). Princip fonetične uravnoteženosti se je uveljavil že ob nastanku prvih 

govornoavdiometričnih preizkusov (Egan, 1948; v: McArdle in Hnath-Chisolm, 

2015), v zadnjem času pa se pojavljajo tudi njegove kritike. Primer je raziskava, 

ki so jo izvedli Martin, Champlin in Perez (2000), v kateri ugotavljajo, da se 

dosežki prepoznavanja govora, izmerjeni s pomočjo fonetično uravnoteženih 

seznamov, ne razlikujejo bistveno od dosežkov, določenih z uporabo besednih 

seznamov, v katerih je pogostost pojavljanja posameznih fonemov naključna. 

Avtorji tako zaključujejo, da fonetična uravnoteženost nima pomembnega vpliva 

na rezultate govornoavdiometričnih meritev. 

Preverjanje govornega razumevanja običajno poteka na več nivojih jakosti zvoka, 

pri čemer se, da bi se izognili učinku učenja (angl. learning effect), za vsako jakost 

testiranja uporablja drug seznam besed. V primeru večkratnih ponovitev istega 

besednega seznama bi si namreč preiskovanec lahko besede zapomnil, zaradi česar 

bi bili ob ponovni izvedbi seznama njegovi dosežki pretirano visoki. Kljub temu, 

da različni testni seznami vsebujejo različne besede, pa lahko prevelike razlike v 

povprečni težavnosti posameznih seznamov vplivajo na variabilnost rezultatov in 

s tem zmanjšajo zanesljivost izmerjenih dosežkov prepoznavanja govora. Princip 

enakovrednosti seznamov (angl. list equivalence) se nanaša na primerljivost 

dosežkov prepoznavanja govora na različnih testnih seznamih, izmerjenih v 

enakih pogojih testiranja (Ji idr., 2011b; McArdle in Hnath-Chisolm, 2015; Tsai 

idr., 2009). Na enakovrednost testnih seznamov lahko vplivajo različni dejavniki, 

med drugim tudi preiskovančevo poznavanje besed na seznamu, homogenost 

dražljajev ter fonetična uravnoteženost seznama (Ji idr., 2011b). 

Dosežek prepoznavanja govora je poleg naštetega odvisen tudi od vrste preizkusa. 

Govorna avdiometrija najpogosteje poteka kot preizkus odprtega tipa, pri katerem 

preiskovanec ponavlja predvajane besede. Izvajalec preizkusa za vsako besedo 

presodi, ali je bila ustrezno prepoznana (in ponovljena), ter na podlagi tega točkuje 

preiskovančev odgovor. Pacient tako vsakokrat izbira med teoretično neomejenim 

številom možnih odgovorov (tj. njegov odgovor je vsakič lahko katerakoli beseda; 
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Stach, 2010). Takšna testna situacija je podobna zaznavanju govora v vsakdanjem 

življenju, zato je za preizkuse odprtega tipa značilna visoka veljavnost izmerjenih 

rezultatov. Testiranje odprtega tipa pa ni primerno za govorno avdiometrijo otrok. 

Mlajši otroci so namreč velikokrat sramežljivi ali nezainteresirani za podajanje 

verbalnih odgovorov, obenem pa je njihova govorna produkcija pogosto slabša. 

Izvajalec preiskave v primeru nepravilnega odgovora tako ne more vedeti, ali je ta 

posledica otrokovih težav s sluhom ali rezultat slabše izgovorjave besede. Govorni 

testi za mlajše otroke so zato navadno zaprtega tipa. Preiskovanec ima na voljo 

omejeno število slikovnih kartic in odgovarja tako, da pri vsaki predvajani besedi 

pokaže na sliko, ki to besedo predstavlja (Kirk idr., 1997). Glavna kritika testov 

zaprtega tipa je, da prepoznavanje besed v naravni situaciji navadno ne poteka kot 

odločanje med omejenim številom vnaprej izbranih alternativnih besed, zato je 

pod vprašajem veljavnost rezultatov preizkusa (Mendel, 2008). 

Med dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultat govornoavdiometričnega preizkusa, 

sodijo tudi značilnosti govorca, ki pacientom podaja govorne dražljaje (npr. hitrost 

govora, spol govorca, dialekt; Harris idr., 2007). Weisleder in Hodgson (1989) sta 

primerjala dosežke špansko govorečih udeležencev z različnih območij (Mehika, 

Panama, Venezuela, Španija, Honduras in Kolumbija) na preizkusu prepoznavanja 

govora v španskem jeziku, v katerem je testne besede podajal govorec z mehiškim 

naglasom. Ugotovila sta, da so špansko govoreči udeleženci z območja Mehike v 

povprečju dosegali višje rezultate od špansko govorečih udeležencev iz drugih 

regij. V govornoavdiometričnem testiranju je zato zaželeno, da govorne dražljaje 

podaja govorec s standardnim naglasom jezika, ki ga govori ciljna populacija 

(Harris idr., 2007). Ker je rezultat preizkusa lahko odvisen od značilnosti govorca, 

se poleg tega priporoča uporaba vnaprej posnetih dražljajev. Testiranje, kjer testne 

besede preiskovancu bere izvajalec raziskave, sicer omogoča veliko fleksibilnosti 

pri podajanju dražljajev, vendar na ta način ne moremo zagotoviti, da se način 

govora ne bo spreminjal od preizkusa do preizkusa in od udeleženca do 

udeleženca. V nasprotju s tem uporaba vnaprej posnetkov zagotavlja primerljivo 

predstavitev dražljajev za vse udeležence in s tem večjo zanesljivost preizkusa 

(McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). 
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1.3.4 Otroška govorna avdiometrija 

Zmožnost zaznavanja govora je kompleksen teoretični konstrukt, ki je rezultat 

delovanja več različnih procesov, na osnovi katerih smo sposobni sprejeti, 

interpretirati in razumeti zvoke govora (Podlesek idr., 2007). Posameznikove 

sposobnosti zaznavanja govornih dražljajev tako ne moremo meriti neposredno, 

temveč jo lahko le ocenimo na podlagi rezultatov različnih preizkusov govornega 

procesiranja. V primerih testiranja mlajših otrok pa je ocena otrokove zmožnosti 

zaznavanja govora velikokrat neustrezna. Njihovi rezultati so namreč zaradi 

različnih vzrokov (npr. slabše jezikovno znanje, nezainteresiranost za sodelovanje, 

nerazumevanje navodil, sramežljivost, nezmožnost dolgotrajnega vzdrževanja 

pozornosti) pogosto slabši od njihove dejanske sposobnosti zaznavanja govora in 

zmožnosti govorne komunikacije v vsakdanjem življenju (Mendel, 2008). Za 

govornoavdiometrično testiranje otrok se zato uporablja prilagojene preizkuse, saj 

zanje preizkusi, ki so namenjeni odraslim, niso primerni (Krik idr., 2007). Kosky 

in Boothroyd (2003) predlagata naslednje kriterije, ki naj bi jih izpolnjeval otroški 

govornoavdiometrični preizkus: 

1) kognitivne in motorične zahteve preizkusa ter časovni obseg pozornosti, ki 

je potreben za testiranje, morajo biti prilagojeni starosti otroka; 

2) naloga mora biti dovolj zanimiva, da otroka motivira za sodelovanje; 

3) rezultat preizkusa ne sme biti odvisen od otrokovega jezikovnega znanja 

in obsega besednjaka; 

4) preizkus ne sme zahtevati zmožnosti fonološkega zavedanja ali dobre 

govorne produkcije; 

5) preizkus naj bi odražal otrokovo sposobnost govornega sporazumevanja v 

vsakdanjih življenjskih situacijah. 

Preizkusi, ki so namenjeni mlajšim otrokom, se od preizkusov za odrasle navadno 

razlikujejo predvsem v naboru govornih dražljajev in vrsti testiranja. Pri tem je 

pomembno zlasti to, da so v preizkusu uporabljeni besedni dražljaji prilagojeni 

leksikalnemu znanju otrok ciljne starosti. Otroci, še posebej tisti s prelingvalno 

slušno okvaro, imajo v primerjavi z odraslimi omejeno leksikalno znanje. Ker 

poznavanje besede prispeva k njenemu razumevanju, mlajši otroci na testih, 

namenjenim odraslim, že v osnovi ne morejo dosegati enakih rezultatov kot 
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starejše starostne skupine, ki besede poznajo. Avtorji otroških preizkusov se zato 

osredotočajo predvsem na to, da v bazo dražljajev vključijo ciljni populaciji 

poznane besede (Kirk idr., 1997; McArdle in Hnath-Chisolm, 2015; Mendel, 

2008; Ross in Lerman, 1970). Poleg tega je priporočljivo, da otroka pred začetkom 

testiranja seznanimo z uporabljenimi besednimi dražljaji, če ocenimo, da je to 

potrebno (Kirk idr., 1997).  

Kot sem že omenila, je poleg otrokom prilagojene baze dražljajev za otroške 

preizkuse značilen tudi zaprti tip testiranja, pri katerem otrok odgovarja tako, da 

po vsakem predvajanju testne besede pokaže na sliko, ki to besedo predstavlja. Na 

ta način se izognemo temu, da bi bili otrokovi nepravilni odgovori posledica slabše 

govorne produkcije, hkrati pa uporaba slikovnega gradiva naredi preizkus 

zanimivejši in tako prispeva k otrokovi motivaciji in pripravljenosti za sodelovanje 

(Kirk idr., 1997; Ross in Lerman, 1970). 

1.3.5 Govorna avdiometrija v Sloveniji 

V Sloveniji se za namene govorne avdiometrije od leta 1968 dalje uporablja 

slovenska različica Freiburškega govornega preizkusa, ki ga je leta 1963 izdelal 

Hahlbrock. Dr. Štancar iz Univerzitetne klinike za otorinolaringologijo v Ljubljani 

je pod vodstvom dr. Pompeta, tedanjega predstojnika klinike, preizkus prevedel iz 

nemščine in ga prilagodil za slovensko govorno področje (Kastelic, 2017; Marvin 

idr., 2017). Preizkus zajema več različnih testov, in sicer (Podlesek idr., 2007): 

1) številčni test (večzložne besede, šest seznamov po 10 številk); 

2) test z enozložnimi besedami (deset seznamov po 28–29 besed); 

3) otroški test za starost 8–14 let (enozložne besede, dvanajst seznamov po 

28–29 besed);  

4) test za starost 6–8 let (raznozložne besede, osem seznamov po 29 besed); 

5) test za starost 4–6 let (raznozložne besede, šest seznamov po 28–26 besed); 

6) test za starost 2,5–4 leta (raznozložne besede, šest seznamov po 20 besed); 

7) test za starost 1,5–2,5 let (raznozložne besede, štirje seznami po 12 besed). 

Danes sta v klinični uporabi le še številčni in enozložni preizkus. Številčni test je 

sestavljen iz šestih seznamov po 10 dvomestnih številk, enozložni test pa obsega 

deset seznamov, od katerih vsak vsebuje 28–29 enozložnih samostalnikov v 
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edninski obliki imenovalnika. Skupno je torej v enozložnem testu 281 besednih 

dražljajev, pri čemer se devet besed enkrat ponovi. Besedni seznami enozložnega 

preizkusa so fonetično uravnoteženi na način, da se posamezna črka iz slovenske 

abecede v vseh seznamih pojavi v enakem številu (z nekaj izjemami; predstavljeno 

v tabeli 6). Če pogostost pojavljanja črk v preizkusu primerjamo s pogostostjo 

pojavljanja črk v slovenščini (kot je izračunano v Jakopin, 1999), ugotovimo tudi, 

da se pogostost črk v posameznem seznamu besed približno ujema s pojavljanjem 

posameznih črk v slovenskem jeziku (prikazano v tabeli 7). Tako na primer črka 

»a«, ki je v slovenščini najpogostejša črka (tvori 10,5 % vseh črk v jeziku), v 

vsakem testnem seznamu predstavlja največji delež črk (8,9 % vseh črk v 

preizkusu). Za razliko od tega se črka »f«, ki jo v slovenskem jeziku najdemo 

redko (0,1 % vseh črk v jeziku), v celotnem preizkusu pojavi le trikrat (0,3 % vseh 

črk v preizkusu; Marvin idr., 2017). 

Tabela 6. Pogostost črk v posameznih testnih seznamih v Freiburškem preizkusu z enozložnicami 

iz leta 1968 (Marvin idr., 2017). 

 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž 

1 9 2 2 3 5 4 1 4 3 5 1 4 5 3 4 7 6 10 8 1 8 2 4 1 1 

2 9 2 1 3 5 4 0 4 3 4 1 4 5 3 4 7 5 10 9 1 8 2 4 1 1 

3 9 2 1 3 5 4 0 4 3 4 1 4 6 3 4 7 5 10 9 1 8 2 3 1 1 

4 9 2 1 3 6 5 0 4 3 4 1 4 5 3 4 7 6 11 9 1 7 2 4 1 1 

5 9 2 1 3 5 4 1 4 3 4 1 4 5 3 4 7 4 10 9 1 8 2 4 1 1 

6 9 2 1 3 5 4 0 4 3 4 1 4 6 3 4 7 5 10 9 1 8 2 3 1 1 

7 9 2 1 3 5 5 1 4 3 4 1 4 6 3 4 7 5 10 10 1 9 2 3 1 1 

8 9 3 1 3 5 4 0 4 3 4 1 4 6 3 4 7 4 11 9 1 8 2 3 1 1 

9 9 2 1 3 5 4 0 4 3 4 1 4 4 3 4 7 5 10 9 1 8 2 5 1 1 

10 9 2 1 3 6 5 0 4 3 4 1 4 4 3 5 7 5 11 9 1 8 2 5 1 1 
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Tabela 7. Primerjava med pogostostjo posameznih črk v slovenščini (v %; po Jakopinu, 1999) in 

Freiburškim preizkusom z enozložnicami iz leta 1968 (Marvin idr., 2017). 

Črka Jakopin 1999 (%) Freiburg-SLO-1968 (%) Razmerje 

a 10,5 8,9 0,85 

b 1,9 2,1 1,07 

c 0,7 1,1 1,64 

č 1,5 3,0 2,00 

d 3,4 5,1 1,51 

e 10,7 4,2 0,40 

f 0,1 0,3 2,69 

g 1,6 3,9 2,40 

h 1,1 3,0 2,81 

i 9,0 4,0 0,45 

j 4,7 1,0 0,21 

k 3,7 3,9 1,07 

l 5,3 5,1 0,97 

m 3,3 3,0 0,90 

n 6,3 4,0 0,64 

o 9,1 6,9 0,76 

p 3,4 4,9 1,46 

r 5,0 10,1 2,03 

s 5,1 8,9 1,76 

š 1,0 1,0 0,99 

t 4,3 7,9 1,82 

u 1,9 2,0 1,05 

v 3,8 3,7 1,00 

z 2,1 1,0 0,47 

ž 0,7 1,0 1,52 

Freiburški preizkus v slovenskem jeziku je torej fonetično uravnotežen na osnovi 

pogostosti pojavljanja posameznih črk in ne fonemov. Za slovenščino je značilna 

tendenca, da vsaka črka abecede predstavlja en fonem v jeziku. Razmerje med 

črkami in fonemi pa ni povsem enoznačno, saj je fonemov več kot črk (25 črk 

predstavlja 29 fonemov). Tako lahko najdemo primere, kjer ena črka označuje dva 

ali več fonemov (npr. črka e predstavlja fonem /e/ v besedi led, fonem /ɛ/ v besedi 

žep in fonem /ə/ v besedi pes). V nekaterih primerih pa fonema v besedi sploh ne 

zapišemo (npr. fonema /ə/ v besedah vrt in smrt). Fonetična uravnoteženost na 

osnovi pogostosti pojavljanja črk v jeziku je tako le približek pogostosti fonemov 

v govoru. Uporabna je predvsem zato, ker bi upoštevanje fonemov v govorjenem 

jeziku zahtevalo kompleksnejšo lingvistično analizo (Marvin idr., 2017), pri čemer 
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je potrebno poudariti, da so tudi fonemi sami zgolj približki dejanskih glasov, ki 

jih najdemo v govoru. 

Čeprav se Freiburški enozložni preizkus v Sloveniji uporablja tudi za merjenje 

pragov detekcije in prepoznavanja govora, je po svojih značilnostih bolj primeren 

za določanje dosežka prepoznavanja govora pri nadpražnih glasnostih (Podlesek 

idr., 2007). Pred testiranjem z enozložnicami preiskovanec navadno najprej opravi 

številčni preizkus. Predvajanje številk začnemo na pragu sluha, ki je predhodno 

določen s pražno tonsko avdiometrijo. Za vsako pravilno ponovljeno številko se 

preiskovančev dosežek pri dani glasnosti poveča za 10 % (na vsakem seznamu je 

10 številk). Vsak naslednji seznam predvajamo 5 dB glasneje (Kastelic, 2017).  

Jakost zvoka, pri kateri preiskovančev dosežek znaša 60–100 % (tj. pravilno 

prepozna vsaj 6 številk na seznamu), je osnova za enozložni preizkus. Pri tej 

jakosti začnemo z izvajanjem testa z enozložnicami, pri čemer vsaka pravilno 

ponovljena enozložna beseda dosežek zveča za 3,6 %. Med posameznimi seznami 

dražljajev jakost predvajanja besed povečujemo za 10–20 dB (odvisno od števila 

pravilno ponovljenih besed pri dani jakosti). Dosežek na testu je izražen kot 

odstotek pravilno ponovljenih dražljajev s seznama besed pri izbranih jakostih 

zvoka. Rezultate testiranja vrišemo v graf, s čimer dobimo psihometrično krivuljo, 

ki nam pomaga pri vrednotenju rezultatov testiranja (Kastelic, 2017). 

Ker je prvotna različica enozložnega preizkusa v slovenskem jeziku vsebovala 

veliko število besed, ki so danes zastarele oz. se v jeziku pojavljajo izjemno redko 

(npr. dac, golč, jad), je bil preizkus pred kratkim prenovljen. Preiskovanci so se 

med testiranjem namreč velikokrat pritoževali, da nekaterih besed niso razumeli, 

čeprav so jih slišali. Ker je del posameznikove zmožnosti zaznavanja govora in 

prepoznavanja besed tudi sposobnost nadomestitve izpada slušne informacije na 

podlagi jezikovnega védenja, je bila pri uporabi testirancem neznanih besed pod 

vprašajem veljavnost izmerjenega rezultata.  

Cilj raziskave (Marvin idr., 2017), v kateri so se avtorji lotili prenove enozložnega 

testa, je bil torej v Freiburškem testu z enozložnicami iz leta 1968 določiti zastarele 

in redke besede ter jih zamenjati s sodobnejšimi in pogosteje uporabljanimi 

besedami, obenem pa ohraniti fonetično uravnoteženost preizkusa. Besede za 
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menjavo (62 besed) so bile izbrane na osnovi rezultatov raziskave, ki je na vzorcu 

141 študentov preverjala razumevanje besed iz preizkusa (Podlesek idr., 2007), ter 

na podlagi podatkov o pogostosti pojavljanja besed v jeziku, pridobljenih iz dveh 

korpusov slovenskega jezika: pisnega korpusa ccGigafida in govorjenega korpusa 

GOS. Z uporabo obeh korpusov so avtorji nato oblikovali nabor 348 pogosto 

uporabljanih enozložnih samostalnikov in med njimi s pomočjo računalniškega 

algoritma izbrali nadomestne besede na način, da je bila ohranjena fonetična 

uravnoteženost preizkusa. Prenovljena različica Freiburškega enozložnega testa je 

predstavljena v prilogi 1. 

Freiburških preizkusov, ki so bili namenjeni testiranju otrok, se danes ne uporablja 

več. Preizkus za otroke od 4. do 6. leta starosti (v prilogi 2) je bil sestavljen iz dveh 

sklopov testnih seznamov, pri čemer je vsak sklop zajemal tri sezname besed. Prvi 

trije testni seznami so vsebovali vsak po 25 besednih dražljajev, od katerih je bilo 

23 besed skupnih vsem trem seznamom (jabolko, voda, nos, sir, mize, škarje, 

glavniki, duda, fant, knjiga, peč, metli, drva, čokoladi, prsti, stol, nož, meso, 

predpasnik, rep, srajce, vino, milo), medtem ko se beseda žebelj pojavi le na prvem 

in drugem seznamu, beseda mleko na prvem in tretjem seznamu ter beseda lasje 

samo na drugem in tretjem seznamu. Vrstni red dražljajskih besed je na vseh treh 

seznamih različen.  

Drugi sklop seznamov je prav tako sestavljen iz treh besednih seznamov, pri čemer 

vsak seznam vsebuje 26 besed. Vsi seznami iz tega sklopa vključujejo isti nabor 

dražljajev (nogavici, pes, otrok, premog, mama, čolni, rep, trebuh, fant, čevlji, 

jajčka, rute, prsti, sir, mizica, sneg, škatle, žeblji, vlaki, duda, skleda, nos, okno, 

ladje, zob, veje), razlikujejo pa se po vrstnem redu testnih besed. Preizkus je 

skupno vseboval 153 besednih dražljajev (od tega 48 različnih besed), med njimi 

pa so bile tako enozložnice (npr. stol, rep) in dvozložnice (npr. voda, mama) kot 

tudi večzložne besede (npr. predpasnik, nogavici). Vse uporabljene besede so 

samostalniki v imenovalniški obliki, vendar se pojavljajo v različnih številskih 

oblikah (npr. pes, metli, ladje). Tako kot enozložni test je bil tudi otroški test 

odprtega tipa ter fonetično uravnotežen na način, da se vsaka črka v vseh seznamih 

pojavi v približno enakem številu (tabela 8) in da pogostost pojavljanja črk v testu 

približno ustreza pogostosti pojavljanja črk v slovenskem jeziku (tabela 9).  
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Tabela 8: Pogostost črk v posameznih testnih seznamih v Freiburškem testu za otroke od 4. do 5. 

leta starosti iz leta 1968. 

  a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž 
S

kl
o

p
 1

 A 11 2 1 2 6 11 1 2 0 11 5 7 8 5 7 12 5 7 7 1 4 1 4 1 2 

B 12 2 1 2 6 11 1 2 0 11 6 6 8 4 7 11 5 7 8 1 4 1 4 1 2 

C 12 1 1 2 6 10 1 2 0 11 5 7 8 5 7 12 5 7 8 1 4 1 4 1 1 

S
kl

o
p

 2
 A 12 3 2 3 4 13 1 3 1 10 6 6 7 4 6 9 4 7 6 1 6 3 4 2 1 

B 12 3 2 3 4 13 1 3 1 10 6 6 7 4 6 9 4 7 6 1 6 3 4 2 1 

C 12 3 2 3 4 13 1 3 1 10 6 6 7 4 6 9 4 7 6 1 6 3 4 2 1 

Tabela 9: Primerjava med pogostostjo posameznih črk v slovenščini (v %; po Jakopinu, 1999) in 

Freiburškem testu za otroke od 4. do 5. leta starosti iz leta 1968. 

Črka Jakopin 1999 (%) Freiburg-otroški-1968 (%) Razmerje 

a 10,5 9,6 0,91 

b 1,9 1,9 1,00 

c 0,7 1,2 1,71 

č 1,5 2,0 1,33 

d 3,4 4,1 1,21 

e 10,7 9,6 0,90 

f 0,1 0,8 8,00 

g 1,6 2,0 1,25 

h 1,1 0,4 0,36 

i 9 8,5 0,94 

j 4,7 4,6 0,98 

k 3,7 5,1 1,38 

l 5,3 6,1 1,15 

m 3,3 3,5 1,06 

n 6,3 5,3 0,84 

o 9,1 8,4 0,92 

p 3,4 3,6 1,06 

r 5 5,7 1,14 

s 5,1 5,5 1,08 

š 1 0,8 0,80 

t 4,3 4,1 0,95 

u 1,9 1,6 0,84 

v 3,8 3,2 0,84 

z 2,1 1,2 0,57 

ž 0,7 1,1 1,57 
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2 Problem, cilji in hipoteze 

Glavni problem magistrskega dela je izdelava otroške različice preizkusa govorne 

avdiometrije, ki bo prilagojena za testiranje nadpražnih sposobnosti govornega 

razumevanja pri otrocih od 5. do 6. leta starosti. Kot že omenjeno, se v Sloveniji 

za namene govornoavdiometričnega testiranja pri nadpražnih jakostih uporablja 

Freiburški enozložni preizkus, ki v sedanji obliki ni primeren za testiranje mlajših 

otrok in se zato izvaja samo na odraslih. Problematični so predvsem uporabljeni 

besedni dražljaji. Kljub pred kratkim prenovljenemu naboru besed namreč tudi 

nova baza dražljajev vsebuje veliko besed, ki jih otroci izbrane starosti ne poznajo 

(npr. nart, brst, zglob, ar). Osnovni cilj govorne avdiometrije je oceniti pacientovo 

zmožnost govornega sporazumevanja v vsakdanjem življenju, zato uporaba besed, 

s katerimi se preiskovanec redno srečuje in jih pozna, prispeva k večji veljavnosti 

rezultatov preizkusa (Nissen idr., 2005). Enozložni test ima pri uporabi na mlajših 

otrocih tako predvsem težave z veljavnostjo. 

Naslednja pomanjkljivost enozložnega preizkusa je njegovo trajanje. Večje število 

testnih besed (preizkus obsega skupno 281 besed) sicer izboljša zanesljivost testa, 

vendar je zaradi tega testiranje zamudno in od preiskovancev zahteva dolgotrajno 

pozornost, ki jo mlajši otroci le stežka vzdržujejo do konca preizkusa. Poleg tega 

ocenjujem, da bi bil za izbrano starostno skupino bolj kot trenutni način testiranja, 

pri katerem preiskovanec ponavlja predvajane besede (tj. odprti tip testiranja), 

ustrezen zaprti tip preizkusa z uporabo slikovnega gradiva. Na ta način bi se lahko 

izognili temu, da bi bil slabši rezultat na testu posledica slabše govorne produkcije, 

nezainteresiranosti za podajanje verbalnih odgovorov ali sramežljivosti otroka, 

obenem pa menim, da bi uporaba slik preizkus otrokom naredila zanimivejši in jih 

motivirala za sodelovanje. 

V okviru Freiburških preizkusov za slovensko govorno področje je bila izdelana 

tudi različica za otroke v starosti od 4 do 6 let. Otroškega preizkusa se danes ne 

uporablja več, zato nimamo informacij o tem, kako se obnese v praksi in kakšno 

je poznavanje uporabljenih besednih dražljajev med otroki ciljne starosti. Tako kot 

test z enozložnicami je tudi ta preizkus odprtega tipa, medtem ko bi bil za izbrano 

starostno skupino primernejši zaprti tip preizkusa. Glavna pomanjkljivost testa za 
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otroke pa je, da so v nabor besednih dražljajev vključene tako eno- in dvo- kot tudi 

večzložne besede (npr. rep, voda, nogavici). Raznozložne besede so bile v test 

verjetno izbrane z namenom sestaviti fonetično uravnotežene besedne sezname, 

vendar se zaradi tega besede med seboj razlikujejo po redundantnosti, zato niso 

primerljive po prepoznavnosti. Ker večja homogenost besednih dražljajev izboljša 

zanesljivost rezultatov testiranja (Ji idr., 2011), bi bilo torej bolje, da bi preizkus 

uporabljal le eno vrsto dražljajskih besed. 

Cilji magistrskega dela so bili tako naslednji: 

1) sestava nove baze besed, iz katere bo mogoče izbirati besedne dražljaje za 

otroški govornoavdiometrični preizkus, in preverjanje poznavanja zbranih 

besed na pilotnem vzorcu otrok izbrane starosti; 

2) izdelava štirih fonetično uravnoteženih seznamov besed; 

3) preoblikovanje preizkusa iz odprtega v zaprti tip testiranja z uporabo slik; 

4) pilotno preverjanje ustreznosti novega preizkusa za otroke. 

Ustreznost novega preizkusa sem pilotno preverila na dveh skupinah otrok ciljne 

starosti, in sicer na vzorcu normalno slišečih in vzorcu naglušnih otrok. Zanimalo 

me je predvsem, kako preizkus deluje v praksi (ustreznost pripravljenih materialov 

in načina izvedbe testiranja, ugotavljanje potencialnih problemov in priložnosti za 

izboljšavo preizkusa) in kakšne so osnovne merske lastnosti izdelanega preizkusa. 

V okviru preverjanja merskih značilnosti sem ugotavljala konstruktno veljavnost 

in notranjo zanesljivost preizkusa. Konstruktno veljavnost testa sem preverjala s 

pomočjo metode znanih skupin (angl. known-groups method), in sicer na osnovi 

primerjanja testnih dosežkov normalno slišečih in naglušnih otrok. Ker slušna 

okvara negativno vpliva na sposobnost zaznavanja govora, (McArdle in Hnath-

Chisolm, 2015; Stach, 2010), sem predpostavila, da bodo otroci z normalnim 

sluhom na preizkusu dosegali višje rezultate od naglušnih otrok. 

Pri preverjanju merskih značilnosti preizkusa me je zanimalo tudi, ali je preizkus 

ustrezno zanesljiv oz. notranje konsistenten. Na zanesljivost preizkusa pomembno 

vplivajo predvsem razlike v težavnosti posameznih testnih seznamov. Uporabljeni 

seznami besed morajo biti enakovredni po težavnosti, saj bi prevelike razlike med 

njimi lahko zmanjšale zanesljivost rezultatov testiranja (Ji idr., 2011). Ker je bil 
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vsak od seznamov sestavljen iz otrokom poznanih besed in so bili vsi seznami 

fonetično uravnoteženi ter tako primerljivi glede na nabor vključenih glasov, med 

povprečnimi dosežki na testnih seznamih nisem pričakovala pomembnih razlik. Ob 

tem sem predpostavila tudi, da bodo med dosežki na seznamih obstajale pozitivne 

korelacije. Če so seznami besed enakovredni po težavnosti, bo torej višji dosežek 

udeleženca na enem od seznamov pomenil tudi višji dosežek na ostalih seznamih. 

Če povzamem, postavljam v svojem magistrskem delu naslednje hipoteze: 

H1: Otroci z normalnim sluhom bodo na izdelanem preizkusu dosegali višje 

rezultate od naglušnih otrok.  

H2: V obeh skupinah otrok med povprečnimi dosežki na posameznih testnih 

seznamih ne bo pomembnih razlik.  

H3: Med dosežki na testnih seznamih bodo obstajale pozitivne korelacije.   
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3 Metoda 

Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega preizkusa v slovenskem jeziku 

je potekala v dveh fazah. V okviru prve faze je bil najprej sestavljen nov nabor 

testnih besed, primernih za govorno avdiometrijo otrok, ter izdelane ilustracije 

zbranih besed. Ustreznost besed (tj. poznavanje besed med otroki ciljne starosti) 

in njihovih slikovnih upodobitev sta bili preverjeni v pilotni raziskavi na vzorcu 

normalno slišečih otrok v starosti 5 in 6 let. Besede, ki so se izkazale za neustrezne, 

so bile izločene iz nabora dražljajev. Iz preostalih besed so bili nato v drugi fazi 

sestavljeni štirje fonetično usklajeni in po težavnosti enakovredni testni seznami. 

Končna verzija preizkusa je bila preverjena na pilotnem vzorcu normalno slišečih 

in naglušnih otrok izbrane starosti. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni 

uporabljena metodologija in rezultati obeh faz izdelave otroškega preizkusa. 

3.1 Prva faza: priprava baze dražljajev 

3.1.1 Izbor besed in izdelava ilustracij 

Glavni cilj prve faze izdelave otroškega preizkusa je bil sestaviti nabor besed in 

njihovih ilustracij, iz katerega bo mogoče izbirati dražljaje za otroški preizkus. 

Preizkusi za merjenje prepoznavanja govornih dražljajev pri nadpražnih jakostih 

navadno uporabljajo enozložnice, saj so te v primerjavi z dvo- ali večzložnimi 

besedami manj redundantne, zato lahko z njimi bolje ocenimo vpliv periferne 

slušne okvare na zaznavanje govora (McArdle in Hnath-Chisolm, 2015). V bazo 

besed so bile tako vključene le enozložne besede, za katere je bilo ocenjeno, da so 

primerne za otroke v starosti 5 in 6 let. Besedni dražljaji za otroške meritve morajo 

biti namreč prilagojeni leksikalnemu znanju otrok ciljne starosti, saj je poznavanje 

uporabljenih testnih besed eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

rezultate govornoavdiometričnega testiranja. Ker je cilj magistrskega dela izdelati 

otroški preizkus zaprtega tipa z uporabo slikovnih odgovornih kartic, je bilo pri 

izbiri besed potrebno upoštevati tudi to, da je besede mogoče enostavno slikovno 

upodobiti. Iz tega razloga so bile v bazo testnih besed vključene samo besede, ki 
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se nanašajo na konkretno stvarnost (npr. živali, hrana, predmeti, deli telesa), ne pa 

tudi abstraktni pojmi, stanja in lastnosti. 

Besede za otroško bazo besed sem izbirala iz knjig s seznama 100 priporočenih 

knjig za Ciciuhce (b.d.), ki ga je za predšolske otroke pripravila Mestna knjižnica 

Ljubljana. V začetni nabor testnih besed so bili izbrani vsi enozložni samostalniki 

v edninski obliki imenovalnika, ki so ustrezali naslednjima kriterijema: (1) beseda 

je konkretna (npr. pes, stol) in (2) besedo lahko enostavno slikovno upodobimo. 

V nabor besed sem dodatno vključila še vse enozložne besede iz Freiburškega testa 

za otroke od 4. do 6. leta starosti. Na tak način sem zbrala 102 besedi. Iz začetnega 

nabora besed sem nato odstranila vse besede, za katere sem po ponovnem pregledu 

besed ocenila, da jih otroci večinoma ne bi poznali (npr. gams, ris, los), ter besede, 

za katere sem menila, da bi jih težko jasno in enostavno upodobila (npr. kup, tla, 

kri). V bazi testnih besed je tako ostalo 72 besed.8 Zbrane besede sem organizirala 

v 6 seznamov po 12 besed (predstavljeni v tabeli 10), pri čemer so bile besede po 

seznamih razporejene naključno. 

Na podlagi zbranih besed sem v nadaljevanju izdelala slikovne upodobitve besed 

za uporabo v preizkusu. Vse ilustracije so bile ročno narisane, skenirane ter nato 

dodatno obdelane in pobarvane v programu Adobe Illustrator CC 2017. Ilustracije 

testnih besed sem razporedila na 6 listov formata A3 (297 mm × 420 mm) na način, 

                                                 
8 Na tem mestu je potrebno opozoriti na problematičnost nekaterih besed, ki so bile vključene v 

izbor za preizkus. Gre za besede, katerih kodo tvori zaporedje zvočnikov, in sicer čmrlj, čoln, grm, 

črv in klovn. Kot razlaga Srebot-Rejec (1975), se glasovi v zlogu razvrščajo po stopnji svoje 

zvočnosti. Bolj zvočni glasovi stojijo bližje zvočnemu jedru zloga (ki ga v večini primerov 

predstavlja samoglasnik), medtem ko se manj zvočni glasovi razporejajo po robovih zloga. 

Soglasniški sklopi v kodi zloga, kjer bi manj zvočen glas sledil bolj zvočnemu fonemu, tako niso 

možni, saj se med soglasnika vrine polglasnik (npr. v besedi žanr).  

Za vse zgoraj navedene enozložnice sicer velja, da v kodi zloga manj zvočen zvočnik sledi bolj 

zvočnemu zvočniku (slovenski zvočniki od najmanj do najbolj zvočnega: /v/ < /m/, /n/ < /l/ < /r/ < 

/j/), vendar je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) nekatere od njih mogoče izgovoriti 

tudi dvozložno (npr. beseda čmrlj se lahko izgovarja kot [čmə̀rl] ali [čmə̀rəl]). Poleg tega nekateri 

jezikoslovci zagovarjajo pogled (S. Živanović, osebna komunikacija, 23.5.2019), da v slovenščini 

enozložen izgovor dveh zvočnikov v kodi zloga sploh ni mogoč, vendar raziskave, ki bi podpirala 

tovrstne trditve, nisem zasledila. Kljub temu bi veljalo v morebitnih izboljšavah preizkusa 

problematične besede izločiti iz nabora besed za preizkus oz. jih zamenjati z drugimi, manj 

problematičnimi besedami. 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3721929/zanr?View=1&Query=%c5%beanr&hs=1
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da je vsak list vseboval ilustracije, ki so ustrezale enemu od šestih seznamov besed. 

Na vsakem listu je bilo torej 12 ilustracij, organiziranih v 3 vrstice po 4 ilustracije 

v vsaki vrstici (slika 4). Ilustracije so bile označene s številkami od 1 do 12, pri 

čemer je imela ilustracija v zgornjem skrajno levem kotu številko 1, ilustracija v 

spodnjem skrajno desnem kotu pa je bila označena s številko 12. Razporeditev 

ilustracij na posameznem listu je bila naključna in se ni ujemala z vrstnim redom 

besed na pripadajočem seznamu besed. 

Tabela 10. Seznami besed, katerih poznavanje je bilo preverjeno v prvi pilotni raziskavi. 

Seznam 1 Seznam 2 Seznam 3 Seznam 4 Seznam 5 Seznam 6 

miš grah slon čoln luč volk 

sir zvon prst vlak rep noj 

zmaj čaj med ključ gozd muc 

pot kralj konj klop šal hrošč 

mlin sneg ptič sok rak kruh 

kost znak pes grm fant les 

čmrlj gos pas krog val polž 

bik krt zob kljun plašč pav 

led sod lev črv krof kmet 

noč vrat cvet hrib klovn dlan 

pujs stolp jež meč nož stol 

kit gumb grad dež zid nos 
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Slika 4: Primer ilustracij za besedni seznam 3. 

Listi z ilustracijami besed so bili natisnjeni in uporabljeni v prvi pilotni študiji, ki 

je preverjala poznavanje zbranih besed ter jasnost njihovih slikovnih upodobitev 

na vzorcu normalno slišečih otrok ciljne starosti. V nadaljevanju sledi predstavitev 

izvedene pilotne raziskave. 

3.1.2 Udeleženci 

V prvo pilotno študijo je bilo vključenih 20 otrok (8 deklic in 12 dečkov) v starosti 

5 in 6 let (M = 5,5 let) iz vrtcev v Divači in Sežani. Udeleženci so bili v vzorec 

izbrani priložnostno. Vsi udeleženci so bili po poročanju vzgojiteljic enojezični, 

normalno slišeči in niso imeli težav v govorno-jezikovnem razvoju. Starši otrok 

so pred raziskavo prejeli informacije o namenu in poteku študije ter podpisali 

soglasje, da se strinjajo s sodelovanjem njihovih otrok v raziskavi (v prilogi 3). 

3.1.3 Postopek 

Namen preliminarne raziskave je bil ugotoviti, ali otroci izbrane starosti poznajo 

zbrane besede ter ali so izdelane ilustracije besed ustrezne in jasne v tem, katero 

besedo prestavljajo. Preverjanje ustreznosti zbranih besed in njihovih slikovnih 

upodobitev je potekalo tri dni v juniju 2017 v vrtcih v Divači in Sežani. Za namene 

testiranja je bil v vseh obiskanih igralnicah zagotovljen miren prostor. Testiranja 
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sem izvajala sama. Vsi udeleženi otroci so bili testirani individualno, pri čemer so 

vzgojiteljice poskrbele, da ostali otroci v igralnici v času izvajanja preizkusa niso 

bili preglasni in niso motili preiskovanca. Okolje, kjer je potekala raziskava, kljub 

temu ni bilo povsem tiho. Posamezno testiranje je trajalo od 15 do 20 minut in je 

bilo razdeljeno na dva dela. Pred začetkom preizkusa sem vsakemu od udeleženih 

otrok jasno in razločno razložila potek naloge ter vsakič tudi preverila, ali otrok 

posluša in razume podana navodila. 

Besedni dražljaji, uporabljeni v preliminarni raziskavi, niso bili posneti vnaprej. 

Prvi del testiranja je potekal tako, da sem vsakemu od preiskovancev v pogovorni 

jakosti po vrsti razločno izgovarjala besede s testnega seznama, pri čemer je imel 

ta pred sabo list papirja z ilustracijami, ki je ustrezal danemu seznamu besed. 

Otrokova naloga je bila po vsaki izgovorjeni besedi pokazati na ilustracijo, ki to 

besedo predstavlja. Če je bil otrokov odgovor pravilen, sem zabeležila, da besedo 

pozna. V primeru, ko otrok besede ni slišal in je o tem poročal, se je obotavljal pri 

izbiri odgovora ali je odgovoril narobe, sem besedo ponovila, tokrat glasneje. Če 

otrok ponovno ni odgovoril oz. je bil njegov odgovor napačen, sem to zabeležila, 

si v primeru napačnega odgovora zapisala še številko ilustracije, ki jo je izbral, ter 

nadaljevala z naslednjo besedo. Vsi udeleženci so bili testirani na vseh seznamih 

besed, pri čemer se je vrstni red besednih seznamov spreminjal na način, da je bil 

prvi udeleženec testiran na seznamih 1, 2, 3, 4, 5, 6, drugi udeleženec na seznamih 

2, 3, 4, 5, 6, 1, tretji na seznamih 3, 4, 5, 6, 1, 2 itd. 

V drugem delu preizkusa sem otroku naročila, naj poimenuje vse ilustracije besed, 

pri katerih je bil njegov odgovor napačen oz. odgovora ni bilo (npr. če je otrok v 

prvem delu pri besedi noj pokazal na napačno ilustracijo, je bila v drugem delu 

njegova naloga poimenovati ilustracijo noja). Namen tega je bil izključiti možnost, 

da je bil otrokov odgovor nepravilen zato, ker besede ni dobro slišal, in ne zato, 

ker besede ne bi poznal. Obenem sem na ta način dobila boljši vpogled v jasnost 

dane ilustracije. Če je otrok na tem mestu sliko poimenoval pravilno, sem njegov 

odgovor štela kot pravilen in zabeležila, da ilustraciji pripadajočo besedo pozna. 
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3.1.4 Obdelava podatkov in rezultati 

Podatki so bili obdelani v programu Microsoft Excel. Za vsako od skupno 72 besed 

sem pregledala odgovore udeležencev. Najprej sem preštela tako pravilne kot tudi 

nepravilne odgovore oz. neodgovore iz prvega dela testiranja. Zanimalo me je tudi, 

kolikokrat se je pri posamezni besedi zgodilo, da je udeleženec, ki je v prvem delu 

preizkusa pokazal na napačno ilustracijo oz. ni odgovoril, v drugem delu preizkusa 

ilustracijo te besede pravilno poimenoval. V primerih, ko je otrok pri dani besedi 

bodisi pravilno odgovoril v prvem delu testiranja bodisi pokazal na napačno sliko, 

vendar je ilustracijo te besede pravilno poimenoval v drugem delu preizkusa, sem 

zaključila, da besedo pozna. Nazadnje sem za vsako od besed izračunala število in 

delež udeležencev, ki besedo poznajo. 

Da bi določila najprimernejše besedne dražljaje za uporabo v otroškem preizkusu, 

sem v nadaljevanju pregledala, kako se testne besede razporejajo glede na število 

oz. delež otrok, ki posamezno besedo poznajo. Večino besed (51 besed) iz nabora 

72 besednih dražljajev so poznali vsi otroci. Osem testnih besed je bilo poznanih 

vsem otrokom razen enemu, kar pomeni, da je besedo poznalo 95 % vseh otrok, 

ki so sodelovali v preizkusu. Preostalih 13 besed je bilo neznanih dvema ali več 

otrokom. Te besede je torej poznalo 90 % ali manj udeleženih otrok. Na podlagi 

ocene števila besed, potrebnega za sestavo končnega preizkusa, sem se odločila, 

da v končno bazo besednih dražljajev vključim besede, ki jih je poznalo vsaj 95 % 

udeleženih otrok (tj. testno besedo je poznalo vsaj 19 od 20 udeležencev). Na ta 

način sem kot ustrezne za uporabo v otroškem preizkusu označila 59 besed.  

3.1.5 Končna baza dražljajev za otroški preizkus 

V končno bazo dražljajev za sestavo otroškega preizkusa je bilo tako vključenih 

59 besed, in sicer: miš, sir, zmaj, kost, bik, led, noč, pujs, kit, grah, zvon, čaj, kralj, 

sneg, znak, gumb, slon, prst, med, konj, ptič, pes, pas, zob, lev, jež, grad, vlak, 

ključ, sok, kljun, črv, hrib, meč, dež, luč, rep, gozd, šal, rak, fant, krof, klovn, nož, 

zid, volk, muc, kruh, polž, stol, nos, pot, krt, sod, stolp, cvet, čoln, grm in kmet. Gre 

za besede, ki jih je prepoznala večina (vsaj 95 %) testiranih otrok, starih od 5 do 6 

let, zato menim, da so izbrane besede primerne za izdelavo preizkusa govorne 

avdiometrije za otroke od 5. do 6. leta starosti. 
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3.2 Druga faza: sestava in preverjanje ustreznosti preizkusa 

3.2.1 Sestava preizkusa 

Cilja druge faze magistrskega dela sta bila izdelati štiri fonetično uravnotežene in 

po težavnosti enakovredne sezname besed za otroško različico preizkusa govorne 

avdiometrije ter primerjalno preveriti njihovo ustreznost. Besede za sestavo testnih 

seznamov sem izbirala iz končnega nabora dražljajskih besed, izdelanega v prvi 

fazi magistrskega dela. Pri fonetičnem uravnoteženju testnih seznamov sem sledila 

Freiburškemu preizkusu, kar pomeni, da sem pri sestavljanju preizkusa upoštevala 

pogostost pojavljanja posameznih črk v slovenskem jeziku (po Jakopinu, 1999) in 

ne pogostosti pojavljanja posameznih fonemov v govoru. Obenem sem pri izdelavi 

seznamov več pozornosti namenila temu, da se vsaka črka iz slovenske abecede 

na vseh seznamih pojavi v enakem številu, kot pa temu, da se pogostost pojavljanja 

črk v preizkusu ujema s pojavljanjem posameznih črk v slovenščini. 

Pri oblikovanju seznamov je bil uporabljen naslednji postopek. V preizkus so bile 

vključene le enozložne besede, kar pomeni, da se v vsaki testni besedi točno enkrat 

pojavi samoglasnik (v slovenskem jeziku predstavljeni s črkami a, e, i, o in u) oz. 

zlogotvorni soglasnik (v naboru besed za izdelavo otroškega preizkusa je to fonem 

/r/, ki je predstavljen s črko r). Odločila sem se, da bo tako kot v prvi fazi priprave 

preizkusa vsak seznam vseboval 12 testnih besed. To pomeni, da se bo na vsakem 

od seznamov dvanajstkrat pojavila črka a, e, i, o, u ali r. Izmed teh črk se črki e in 

a v slovenščini pojavljata najpogosteje, in sicer predstavljata 10,7 in 10,5 % vseh 

črk v jeziku. Z 9,1 in 9,0 % vseh črk jima sledita črki o in i, medtem ko se črka u 

med črkami, ki zastopajo samoglasnike, pojavlja najmanj pogosto in predstavlja 

1,9 % vseh črk v slovenskem jeziku. Črka r v slovenščini tvori 5,0 % vseh črk, pri 

čemer lahko predstavlja tako zlogotvorni (npr. v besedi krt) kot tudi nezlogotvorni 

element zloga (npr. v besedi sir). 

Na podlagi pogostosti pojavljanja črk, ki v slovenščini predstavljajo jedro zloga, 

ter na podlagi pogostosti pojavljanja teh črk v končni bazi besed za izdelavo testa 

sem določila njihovo število za vsak seznam. Na vsakem testnem seznamu se tako 

najpogosteje pojavijo črke a in e (obe črki se pojavita trikrat na treh in dvakrat na 

enem od seznamov) ter o (na vsakem od testnih seznamov se pojavi trikrat). Manj 
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pogosto se na končnih seznamih besed pojavita črki i (dvakrat na treh in enkrat na 

enem seznamu) in u (enkrat na vsakem seznamu). Črka r se kot jedro zloga pojavi 

najmanj pogosto, in sicer enkrat na treh seznamih. Na osnovi vnaprej določenega 

števila zlogotvornih črk za vsak seznam sem v nadaljevanju iz končne baze besed 

izbirala besede za testne sezname. Najprej sem za vse sezname izbirala besede, v 

katerih jedro zloga predstavlja črka a, nato besede s črko e itn. do črke r. Ob tem 

sem preverjala različne kombinacije besed po seznamih, dokler nisem ocenila, da 

se vse črke slovenske abecede na vseh testnih seznamih pojavljajo približno enako 

pogosto (tj. vsaka črka se na vseh seznamih pojavi v približno enakem številu).  

Tabela 11: Seznami besed za končni preizkus. Beseda, označena z zvezdico (*), se enkrat ponovi. 

Seznam 1 Seznam 2 Seznam 3 Seznam 4 

stol rak grad čaj 

grah ključ cvet kit 

pas lev *bik sir 

miš med konj kmet 

led polž zid slon 

znak sok meč vlak 

krof zmaj luč pes 

jež noč nos čoln 

sod hrib kost kruh 

*bik sneg rep zob 

kljun krt kralj grm 

črv fant šal dež 

Pri sestavljanju seznamov sem pazila tudi na to, da se skupaj na istem seznamu ne 

pojavljajo besede, ki so si fonetično preveč podobne (npr. besedi pes in pas, besedi 

dež in jež ipd.), ter besede, za katere sem ocenila, da bi jih otroci lahko mešali (npr. 

otrok pri besedi kljun pokaže na ilustracijo besede ptič). Končni seznami besed za 

otroški preizkus so predstavljeni v tabeli 11. Vrstni red besed znotraj posameznega 

testnega seznama je bil določen naključno. Pogostost črk v vseh seznamih besed 

prikazuje tabela 12, v tabeli 13 pa je predstavljena pogostost posameznih črk v 

slovenskem jeziku v primerjavi s pogostostjo pojavljanja črk v novem otroškem 

preizkusu.  
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Tabela 12: Pogostost črk v posameznih testnih seznamih v končnem preizkusu. 

 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž 

1 3 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 4 3 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

2 3 1 0 2 1 3 1 1 1 1 2 4 3 2 3 3 1 3 2 0 2 1 1 1 1 

3 3 1 1 2 2 3 0 1 0 2 2 4 3 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 0 

4 2 1 0 2 1 3 0 1 1 2 1 4 3 2 2 3 1 3 3 0 2 1 1 1 1 

Tabela 13: Primerjava med pogostostjo posameznih črk v slovenščini (v %; po Jakopinu, 1999) in 

končnem govornoavdiometričnem preizkusu za otroke. 

Črka Jakopin 1999 (%) Končni-otroški (%) Razmerje 

a 10,5 6,5 0,6 

b 1,9 2,4 1,3 

c 0,7 0,6 0,9 

č 1,5 4,2 2,8 

d 3,4 3,6 1,1 

e 10,7 6,5 0,6 

f 0,1 1,2 11,9 

g 1,6 2,4 1,5 

h 1,1 1,8 1,6 

i 9 4,2 0,5 

j 4,7 4,2 0,9 

k 3,7 9,5 2,6 

l 5,3 7,1 1,3 

m 3,3 3,6 1,1 

n 6,3 5,4 0,9 

o 9,1 7,1 0,8 

p 3,4 2,4 0,7 

r 5 7,1 1,4 

s 5,1 6,0 1,2 

š 1 1,2 1,2 

t 4,3 4,2 1,0 

u 1,9 2,4 1,3 

v 3,8 2,4 0,6 

z 2,1 2,4 1,1 

ž 0,7 1,8 2,6 

Ker je bil cilj magistrskega dela izdelati govornoavdiometrični test zaprtega tipa, 

sem v nadaljevanju pripravila tudi liste z ilustracijami testnih besed za uporabo v 

preizkusu (v prilogi 4). Pri tem so bile uporabljene ilustracije besed iz prve faze 

izdelave testa (tj. ilustracije, uporabljene pri preverjanju ustreznosti zbranih besed 

in njihovih slikovnih upodobitev na pilotnem vzorcu otrok ciljne starosti). 
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Ilustracije testnih besed, ki so bile izbrane v končno verzijo testa, sem razporedila 

na štiri liste formata A3 (297 mm × 420 mm). Na vsakem listu so bile ilustracije, 

ki so ustrezale enemu od štirih seznamov. Tako kot v pilotni študiji poznavanja 

besed je vsak list z ilustracijami tudi tokrat vseboval 12 ilustracij, razporejenih v 

3 vrstice, pri čemer so bile v vsaki vrstici po 4 ilustracije. Razporeditev ilustracij 

besed na posameznem listu je bila ponovno naključna in se ni ujemala z vrstnim 

redom besed na pripadajočem seznamu besed. 

Izdelani so bili tudi digitalni posnetki govornega materiala. V končnem preizkusu 

uporabljene besede so bile posnete v kabini za izvajanje ASSR preiskav na Kliniki 

za ORL in CFK, UKC Ljubljana. Prostor, v katerem je potekalo snemanje, je dobro 

akustično obdelan in zvočno izoliran. Pri izdelavi posnetkov dražljajskih besed je 

bil uporabljen digitalni snemalnik SONY TCD-D8 (ser. št. 537350) in studijski 

mikrofon Sennheiser MKE 10 R (ser. št. 02962). Besede je brala ženska govorka, 

katere materni jezik je slovenščina. Vse besede so bile izgovorjene v zborni izreki 

slovenskega jezika. Posnetki besed so bili v nadaljevanju amplitudno in 

frekvenčno uravnoteženi v programu Adobe Audition CS6. Intenziteta posnetih 

dražljajev je bila kalibrirana na -18 dB FS. Posnet govorni material je bil zapisan 

na CD v formatu WAV, pri čemer so bile na vsakem od štirih zvočnih posnetkov 

(angl. track) združene besede z enega seznama. Med posameznimi besedami na 

zvočnem posnetku je bilo 3 sekunde premora. 

V nadaljevanju je predstavljena raziskava, na kateri je bila na dveh pilotnih vzorcih 

otrok (normalno slišeči in naglušni otroci ciljne starosti) primerjalno preverjena 

ustreznost izdelanega govornoavdiometričnega preizkusa. 

3.2.2 Udeleženci 

V preverjanju ustreznosti izdelanega otroškega preizkusa govorne avdiometrije sta 

sodelovali dve skupini udeležencev, in sicer 10 normalno slišečih otrok in 6 otrok 

z motnjami v slušnem zaznavanju. Zaradi izrazito nizkih dosežkov na vseh štirih 

seznamih (rezultati so ekstremno odstopali od povprečja v skupini) sem iz vzorca 

naglušnih otrok izločila enega udeleženca. V nadaljnjih statističnih analizah sem 

tako upoštevala le podatke 5 naglušnih udeležencev. V skupini normalno slišečih 

otrok je bilo 8 dečkov in 2 deklici, v skupini naglušnih otrok pa 3 dečki in 2 deklici. 
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Vsi otroci so bili stari od 5 do 6 let, pri čemer je bila povprečna starost zdravih 

otrok 5,2 leti (SD = 0,4), povprečna starost naglušnih otrok pa 5,6 let (SD = 0,5). 

Udeleženci so bili v vzorec izbrani priložnostno. 

Pred testiranjem so vsi udeleženci opravili klinični otorinolaringološki pregled, 

timpanometrijo in pražno tonsko avdiometrijo na frekvencah 500, 1000, 2000 in 

4000 Hz. Sluh je bil obravnavan kot normalen, kadar povprečen slušni prag (PTA) 

na boljše slišečem ušesu ni presegal 25 dB HL. V skupini zdravih udeležencev je 

PTA v povprečju znašal 14,50 dB HL (SD = 4,79, z razponom od 10,00 do 23,75 

dB), v skupini naglušnih udeležencev pa 63,86 db HL (SD = 6,22, z razponom od 

60,00 do 74,30 dB). Pred izvedbo raziskave je bilo pridobljeno pozitivno mnenje 

Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije (št. 0120-382/2017/5). Starši 

testiranih otrok so pred raziskavo prejeli vse informacije o namenu in poteku 

testiranja ter podpisali soglasje, da se strinjajo s sodelovanjem svojih otrok v 

raziskavi (v prilogi 5). 

3.2.3 Postopek 

Vsa testiranja so potekala na Kliniki za ORL in CFK, UKC Ljubljana v kabini za 

izvajanje avdiometričnih preiskav. Prostor, v katerem so bile opravljene meritve, 

je bil ustrezno zvočno izoliran in primeren za avdiometrične preiskave v prostem 

zvočnem polju. Za predvajanje dražljajev je bil uporabljen klinični avdiometer 

Interacoustics AC40. Naprava je v skladu z navodili proizvajalca redno kalibrirana 

enkrat letno. Vsa testiranja so bila opravljena v prostem zvočnem polju pri enem 

nivoju jakosti zvoka, tj. pri 60 dB SPL (ustreza jakosti normalnega pogovora). 

Udeleženci z okvaro sluha med preizkusom niso uporabljali slušnih pripomočkov. 

Vsi udeleženi otroci so bili testirani individualno in ob različnih delih dneva. Ob 

prihodu otroka so bile od njegovih staršev najprej pridobljene osnovne informacije 

o udeležencu (ime, priimek in starost). Otrokovi starši so nato prebrali in podpisali 

obveščeno soglasje o sodelovanju njihovih otrok v raziskavi. Vsak udeleženec je 

pred preizkusom opravil še klinični otorinolaringološki pregled in timpanometrijo, 

izmerjen pa mu je bil tudi tonski slušni prag pri frekvencah 500, 1000, 2000 in 

4000 Hz. Pred začetkom testiranja so bila vsakemu udeležencu jasno razložena 
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navodila za sodelovanje. Vsakokrat je bilo tudi preverjeno, ali udeleženec posluša 

in razume, kaj je njegova naloga. 

Testiranje enega udeleženca je trajalo okoli 5 minut. Skupaj z otrokom sta bili v 

prostoru še dve osebi: avdiometrist, ki je nadzoroval predvajanje dražljajev, in 

oseba, ki je beležila otrokov rezultat. Otrok je med testiranjem sedel na stolu, ki je 

bil obrnjen proti zvočnikom. Zvočniki so bili od stola oddaljeni približno en meter. 

Avdiometrist je bil med predvajanjem dražljajev obrnjen proti otroku. Podajal mu 

je navodila za sodelovanje in opazoval, če otrok ustrezno sodeluje (npr. da se ne 

pomika preveč proti zvočnikom). Oseba, ki je beležila otrokov rezultat, je stala ob 

otroku in spremljala njegove odgovore.  

Potek testiranja je bil podoben kot v prvi fazi izdelave preizkusa. Avdiometrist je 

udeležencu eno za drugo predvajal besede s testnih seznamov. Udeleženec je imel 

ob tem vsakič pred sabo list z ilustracijami, ki je ustrezal trenutno predvajanemu 

testnemu seznamu. Njegova naloga je bila po vsaki predvajani besedi pokazati na 

ilustracijo, ki to besedo predstavlja. V primeru, ko je udeleženec pokazal na pravo 

ilustracijo, je bil njegov odgovor označen kot pravilen in je zanj dobil eno točko. 

Odgovor je bil upoštevan kot pravilen tudi v primeru, ko je otrok besedo pravilno 

ponovil. Če je otrok ob dani besedi pokazal na napačno ilustracijo, je bil njegov 

odgovor označen kot nepravilen in za to besedo točke ni dobil. Udeleženec je na 

vsakem od seznamov lahko dosegel največ 12 točk (na vsakem seznamu je bilo 12 

besed). Vsi udeleženci so bili testirani na vseh štirih testnih seznamih, pri čemer 

je vrstni red seznamov tako kot v prvi fazi preizkusa krožil na način, da je bil prvi 

udeleženec testiran na seznamih 1, 2, 3, 4, drugi udeleženec na seznamih 2, 3, 4, 

1, tretji na seznamih 3, 4, 1, 2 itd. 

3.2.4 Analiza in rezultati 

Za analizo podatkov sta bila uporabljena programa MS Excel 2016 in IBM SPSS 

Statistics 22. Za relevantne spremenljivke sem najprej izračunala osnovne opisne 

statistike in s Shapiro-Wilk testom normalnosti preverila normalnost porazdelitve 

spremenljivk. Ker je porazdelitev vseh testiranih spremenljivk statistično značilno 

odstopala od normalne, sem za preverjanje hipotez uporabila neparametrične teste. 

Razliko v povprečnem dosežku na celotnem preizkusu med skupinama otrok sem 
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preverila z Mann-Whitney U preizkusom. Za primerjavo dosežkov na posameznih 

seznamih besed sem pri obeh skupinah otrok uporabila Friedmanov preizkus. Pri 

rezultatih, kjer so se pokazale statistično značilne razlike, sem razlike med dosežki 

naknadno preverila še z Wilcoxonovim testom ekvivalentnih parov. Za testiranje 

hipoteze, da bodo med dosežki na testnih seznamih obstajale pozitivne korelacije, 

sem uporabila Pearsonov koeficient korelacije. S pomočjo Cronbach α koeficienta 

sem dodatno preverila tudi notranjo skladnost otroškega preizkusa. Vse statistične 

teste sem izvedla na stopnji značilnosti α = 0,05.  

Za vsako skupino udeležencev sem najprej preverila, kakšen je bil povprečen 

dosežek na testu v tej skupini. Da bi dobila dosežek udeležencev na celotnem 

preizkusu, sem za vsakega od udeležencev preštela točke, ki jih je dosegel na 

posameznem seznamu besed. Za vsakega udeleženca sem nato seštela še točke z 

vseh testnih seznamov skupaj. Skupno največje možno število točk, ki jih je 

udeleženec lahko dosegel, je bilo 48 točk (preizkus je sestavljen iz štirih testnih 

seznamov po 12 besed, pri čemer je bila vsaka pravilno prepoznana beseda vredna 

eno točko). Rezultate sem v nadaljevanju pretvorila v procente in za vsako skupino 

otrok izračunala povprečen rezultat skupine na preizkusu. Opisne statistike 

dosežkov na celotnem preizkusu za obe skupini otrok so prikazane v tabeli 14. 

Tabela 14: Opisne statistike dosežkov na celotnem preizkusu za obe skupini udeležencev.  

 M SD Min Max As Spl 

Normalno slišeči 97,08 4,19 87,50 100,00 -1,77 2,45 

Naglušni 67,08 6,65 58,33 75,00 -0,30 -1,34 

Opomba: M – aritmetična sredina (v %), SD – standardna deviacija, Min – najnižji dosežen rezultat na testu, Max – najvišji 

dosežen rezultat na testu, As – koeficient asimetričnosti, Spl – koeficient sploščenosti 

Iz tabele je razvidno, da so normalno slišeči udeleženci na preizkusu v povprečju 

dosegali višje rezultate od naglušnih udeležencev. Razpršenost rezultatov je bila v 

skupini naglušnih udeležencev večja kot pri normalno slišečih udeležencih. Ker je 

porazdelitev rezultatov pri obeh skupinah pomembno odstopala od normalne, je 

bil za primerjavo razlik med skupinama uporabljen Mann-Whitney U test. Razlika 

v dosežku na preizkusu med skupinama otrok se je izkazala za statistično značilno 

(U = 0,000, p = 0,002, r = -0,806).   
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V nadaljevanju sem med seboj primerjala še dosežke obeh skupin na posameznih 

testnih seznamih. Analizo sem izvedla za vsako skupino otrok posebej. Točke, ki 

jih je vsak udeleženec dosegel na vsakem od seznamov besed, sem pretvorila v 

procente in za vsako skupino otrok izračunala povprečen dosežek na posameznem 

testnem seznamu. Tabeli 15 in 16 predstavljata opisne statistike dosežkov za vsak 

testni seznam posebej za skupino normalno slišečih in skupino naglušnih otrok. 

Slika 5 prikazuje povprečne dosežke in njihov standardni odklon na posameznih 

testnih seznamih za skupino normalno slišečih otrok v primerjavi s skupino otrok 

s slušnimi okvarami. 

Tabela 15: Opisne statistike dosežkov na posameznih besednih seznamih iz preizkusa za skupino 

normalno slišečih otrok.  

 M SD Min Max As Spl 

Seznam 1 95,00 7,03 83,30 100,00 -1,00 -0,67 

Seznam 2 99,17 2,64 91,70 100,00 -3,16 10,00 

Seznam 3 97,50 4,03 91,70 100,00 -1,03 1,22 

Seznam 4 96,67 5,03 83,30 100,00 -1,66 2,05 

Opomba: M – aritmetična sredina (v %), SD – standardna deviacija, Min – najnižji dosežen rezultat na testu, Max – najvišji 

dosežen rezultat na testu, As – koeficient asimetričnosti, Spl – koeficient sploščenosti 

Tabela 16: Opisne statistike dosežkov na posameznih besednih seznamih iz preizkusa za skupino 

naglušnih otrok. 

 M SD Min Max As Spl 

Seznam 1 46,67 15,14 25,00 66,70 -0,27 1,07 

Seznam 2 78,33 9,50 66,70 91,70 0,41 -0,18 

Seznam 3 73,33 10,87 58,30 83,30 -0,54 -1,49 

Seznam 4 70,00 13,94 58,30 91,70 1,09 0,54 

Opomba: M – aritmetična sredina (v %), SD – standardna deviacija, Min – najnižji dosežen rezultat na testu, Max – najvišji 

dosežen rezultat na testu, As – koeficient asimetričnosti, Spl – koeficient sploščenosti 
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Slika 5: Povprečni dosežki in njihovi standardni odkloni na posameznih testnih seznamih za obe 

skupini udeležencev. 

Iz tabel in slike je razvidno, da sta obe skupini udeležencev najboljši povprečni 

rezultat dosegli na drugem seznamu, medtem ko je bil rezultat pri obeh skupinah 

v povprečju najnižji na prvem seznamu. Največja razpršenost rezultatov je bila pri 

obeh skupinah udeležencev na prvem, najmanjša pa na drugem testnem seznamu. 

Razpršenost rezultatov je bila pri naglušnih udeležencih na vseh testnih seznamih 

večja kot pri normalno slišečih udeležencih.  

Za preverjanje razlik v povprečnih dosežkih med seznami sem pri obeh skupinah 

udeležencev uporabila Friedmanov preizkus. V skupini normalno slišečih otrok 

med povprečnimi dosežki na posameznih besednih seznamih ni bilo statistično 

pomembnih razlik (χ2(3) = 6,22, p = 0,10). Pri skupini naglušnih udeležencev pa 

je Friedmanov preizkus pokazal, da se povprečni dosežki na testnih seznamih 

statistično značilno razlikujejo (χ2(3) = 9,88, p = 0,02). Razlike med dosežki sem 

zato naknadno preverila še z Wilcoxonovim testom ekvivalentnih parov. Test je 
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pokazal statistično pomembni razliki v dosežku med prvim in drugim (Z = -2,04, 

p = 0,04) ter med prvim in tretjim testnim seznamom (Z = -2,03, p = 0,04)9.  

Primerjava povprečnih dosežkov med seznami nam pove, kako se je od seznama 

do seznama spreminjal rezultat skupine kot celote. Če so seznami besed med seboj 

enakovredni po težavnosti, lahko pričakujemo, da bodo udeleženci na vseh testnih 

seznamih dosegali primerljive rezultate, zaradi česar med povprečnimi dosežki na 

besednih seznamih ne bo pomembnih razlik. Kljub temu pa zgolj s primerjanjem 

povprečnih dosežkov med testnimi seznami ne moremo ugotoviti, kako so med 

seboj povezani dosežki vsakega od udeležencev posebej. Predpostavimo lahko, da 

bo v primeru primerljive težavnosti testnih seznamov med dosežki posameznega 

udeleženca obstajala pozitivna korelacija – višji dosežek udeleženca na enem od 

seznamov bi v takem primeru tako pomenil tudi višji dosežek na ostalih seznamih. 

Da bi preverila povezanost dosežkov na besednih seznamih, sem za vsako skupino 

udeležencev izračunala Pearsonov koeficient korelacije med rezultati na seznamih. 

Za skupino normalno slišečih udeležencev je analiza pokazala visoko povezanost 

med drugim in četrtim seznamom ter zmerne povezanosti med vsemi ostalimi pari 

seznamov (prikazano v tabeli 17). Korelacija je bila statistično značilna med prvim 

in četrtim ter med drugim in četrtim seznamom. Vrednost Cronbach α koeficienta, 

ki temelji na povprečni korelaciji med postavkami in je mera notranje skladnosti 

testa, je za skupino normalno slišečih otrok znašala α = 0,83. Za skupino naglušnih 

udeležencev (tabela 18) je izračun pokazal visoko in statistično značilno pozitivno 

korelacijo med prvim in drugim seznamom ter zmerno pozitivno povezanost med  

prvim in tretjim ter drugim in tretjim seznamom. Dosežki na četrtem seznamu  bili 

zmerno negativno povezani z dosežki na prvem in drugem seznamu. Cronbach α 

                                                 
9 Pri analizi bi lahko uporabila Bonferronijev popravek, pri katerem raven tveganja spremenimo 

tako, da 5 % raven tveganja delimo s številom vseh opravljenih primerjav. V tem primeru bi tako 

kritično vrednost za statistično značilnost s p = 0,05 popravila na p = 0,008. Z večanjem števila 

opravljenih primerjav na istih podatkih se namreč veča tudi verjetnost napake tipa I (tj. napačna 

zavrnitev ničelne hipoteze). Ker pa gre pri skupini naglušnih udeležencev za zelo majhen vzorec 

(N = 5) in ker se z manjšanjem vzorca manjša statistična moč testa, ocenjujem, da bi bila 

popravljena raven pomembnosti preveč restriktivna in bi se močno povečala verjetnost za napako 

tipa II (tj. napačna potrditev ničelne hipoteze). Poleg tega moj namen ni standardizacija izdelanega 

preizkusa, temveč bolj preveriti in najti potencialne pomanjkljivosti testa. 
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je bil pri skupini naglušnih otrok nizek in je znašal α = 0,15. Če bi iz testa odstranili 

četrti seznam, bi se vrednost α zvišala na α = 0,81. 

Tabela 17: Korelacije med dosežki na testnih seznamih za skupino normalno slišečih udeležencev. 

 Seznam 1 Seznam 2 Seznam 3 

Seznam 1    

Seznam 2 0,58   

Seznam 3 0,60 0,51  

Seznam 4 0,68* 0,80** 0,53 

Opomba: * p < 0,05; ** p < 0,01 

Tabela 18: Korelacije med dosežki na testnih seznamih za skupino naglušnih udeležencev. 

 Seznam 1 Seznam 2 Seznam 3 

Seznam 1    

Seznam 2 0,94*   

Seznam 3 0,49 0,40  

Seznam 4 -0,59 -0,63 -0,07 

Opomba: * p < 0,05 
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4 Razprava 

Cilj magistrskega dela je bil izdelati preizkus govorne avdiometrije za nadpražno 

testiranje sposobnosti razumevanja govora, ki bo namenjen otrokom od 5. do 6. 

leta starosti. Oblikovanje preizkusa je potekalo v dveh fazah. V okviru prve faze 

je bil sestavljen nov nabor potencialnih besed za uporabo v otroškem preizkusu in 

izdelane ilustracije zbranih besed. Poznavanje besed in ustreznost ilustracij sta bila 

preverjena na pilotnem vzorcu otrok ciljne starosti. V drugi fazi so bili na osnovi 

končnega nabora besed izdelani štirje fonetično uravnoteženi testni seznami besed. 

Ustreznost sestavljenega preizkusa je bila preverjena v pilotni raziskavi na vzorcu 

normalno slišečih in vzorcu naglušnih otrok. V tem poglavju je moj namen povzeti 

glavne ugotovitve in rezultate magistrskega dela ter izpostaviti nekatere omejitve 

študije in izdelanega preizkusa. 

4.1 Izbor dražljajskih besed 

Eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na rezultat na testu govorne avdiometrije, je 

preiskovančevo poznavanje besed v preizkusu. Ker poznavanje besede prispeva k 

njenemu prepoznavanju, se v govornoavdiometričnem testiranju uporablja besede, 

za katere se predpostavlja, da jih preiskovanci poznajo. Izbor dražljajskih besed 

običajno temelji na obstoječih jezikovnih korpusih (npr. Harris idr., 2007; Ji idr., 

2011a; Marvin idr., 2017; Nielsen in Dau, 2009; Nissen idr., 2005; Tsai idr., 2009), 

pri čemer avtorji v preizkus navadno izbirajo tiste besede, ki se v uporabljenem 

korpusu pojavljajo najpogosteje. Tak način iskanja ustreznih testnih besed temelji 

na predpostavki, da pogosteje kot se neka beseda pojavlja v danem jeziku, večja 

je verjetnost, da jo preiskovanci poznajo. 

Problem pri uporabi jezikovnih korpusov je, da ti večinoma temeljijo na besedilih, 

ki so namenjena odraslim. Eden najobsežnejših korpusov v slovenskem jeziku 

Gigafida (2018), ki vsebuje skoraj 1,2 milijardi besed, tako pretežno vključuje 

časopisno (56 %) in revijalno (21 %) gradivo, pri čemer je med 150 vključenimi 

periodičnimi publikacijami le ena namenjena predšolskim otrokom (tj. Cicido). 

Druga pomanjkljivost tega pristopa je, da se pisni jezik razlikuje od govorjenega, 
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kar je še posebej problematično pri predšolskih otrocih, ki večinoma še ne znajo 

brati in s pisnim jezikom torej niso pogosto v stiku (z izjemo takrat, ko jim berejo 

odrasli). V slovenskem jeziku je sicer na voljo tudi korpus govorjene slovenščine 

GOS (2018), ki obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov govora v različnih 

vsakodnevnih situacijah: radijske in televizijske oddaje, šolske ure, predavanja, 

zasebni pogovori med prijatelji ali družinskimi člani, delovni sestanki ipd. Korpus 

pa je še vedno relativno majhen in vsebuje približno milijon besed. Nekaterih 

enozložnih besed, za katere bi pričakovali, da jih bodo predšolski otroci poznali, 

v njem tako ne moremo najti oz. imajo le majhno število zadetkov (npr. kljun – 0, 

črv – 0, volk – 4 zadetke).  

Pri izdelavi preizkusa sem zato sledila nekaterim avtorjem otroških preizkusov 

(Ross in Lerman, 1970; Trimmis idr., 2008) in dražljajske besede izbirala iz knjig 

za predšolske otroke. Kljub temu da je uporabljena literatura namenjena otrokom 

ciljne starosti, je izbrani pristop prav tako problematičen, saj sem pri iskanju besed 

še vedno uporabljala pisno gradivo. Nekatere besede bi tako lahko bile neznane 

npr. tistim otrokom, katerim starši ali drugi odrasli le redko berejo oz. jim ne berejo 

otroške literature. Iz tega razloga sem se odločila, da izbrane besede preverim na 

vzorcu otrok ciljne starosti. V končni nabor besed za izdelavo preizkusa so bile 

tako vključene le besede, ki so se v raziskavi izkazale za primerne (tj. pravilno jih 

je prepoznalo vsaj 95 % otrok). Težava pri omenjeni raziskavi je bila, da je šlo za 

pilotno preverjanje, v katerem je sodelovalo zgolj 20 otrok. Poleg tega so bili vsi 

udeleženci enojezični in iz iste narečne skupine. Glavna pomanjkljivost raziskave 

pa je bila, da so bile besede preverjene samo na vzorcu normalno slišečih otrok. 

Za boljšo oceno poznavanja testnih besed med izbrano populacijo bi bilo torej 

raziskavo potrebno ponoviti na večjem in bolj raznolikem vzorcu (npr. udeleženci 

iz različnih delov Slovenije) ter na otrocih z različnimi stopnjami slušne okvare. 

Kot že omenjeno, so med besednjaki otrok v tem obdobju zaradi vpliva različnih 

bioloških, okoljskih in sociokulturnih dejavnikov velike individualne razlike, pri 

čemer je le malo besed skupnih besednjakom različnih otrok (Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2001). Obenem okvara sluha zavira otrokov govorno-jezikovni razvoj, 

kar se običajno odraža tudi v skromnejšem besedišču naglušnih otrok v primerjavi 

z normalno slišečimi otroci (Davis, Elfenbein, Schum in Bentler, 1986; Nicholas 
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in Geers, 2006; Wake in Poulakis, 2004). Iz teh razlogov je praktično nemogoče 

zagotoviti, da bi vsi preiskovani otroci poznali vse besede, ki so uporabljene v 

preizkusu. Nekateri avtorji (npr. Kirk idr., 1997) zato predlagajo, da bi ta problem 

rešili tako, da bi pred testiranjem vsakemu od udeležencev predstavili vse besede 

iz preizkusa. V prihodnje bi bilo tako zanimivo izvesti raziskavo, kjer bi primerjali 

rezultate, ki bi jih na izdelanem preizkusu dosegla skupina otrok, katerim bi pred 

preiskavo predstavili testne besede, z dosežki otrok, pri katerih tega ne bi storili. 

Na dosežek na preizkusu in s tem na zanesljivost rezultata govorne avdiometrije 

pomembno vpliva tudi homogenost testnih dražljajev. Če so dražljaji homogeni, 

to pomeni, da za njih pod enakimi pogoji testiranja velja enaka verjetnost, da jih 

bo preiskovanec prepoznal. Pri izdelavi preizkusa je bila homogenost v preizkus 

izbranih dražljajev predpostavljena, ne pa tudi preverjena. Ker so bile v preizkus 

vključene le enozložne besede in ker sem pred testiranjem ustreznosti preizkusa 

preverila poznavanje besed, sem ocenila, da so izbrane besede med seboj dovolj 

primerljive po prepoznavnosti. Na prepoznavnost besede pa poleg tega vplivajo še 

drugi dejavniki, kot so npr. njena inherentna glasnost, jasnost izgovorjave, število 

fonetično podobnih besed v jeziku ipd. (Ji idr., 2011a). Za izboljšanje testa bi bilo 

torej potrebno pri različnih nivojih jakosti zvoka preveriti tudi homogenost besed 

v preizkusu. 

Na homogenost testnih besed bi lahko vplivala tudi kompleksnost strukture zloga. 

Kot že rečeno, je zlog sestavljen iz nastopa, jedra in kode. Pri tem je tako v nastopu 

kot tudi v kodi lahko različno število sestavnih členov (npr. v besedi [gos] je nastop 

enočlenski, medtem ko ima beseda [hrib] dvočlenski nastop). V prihodnje bi bilo 

tako zanimivo preveriti tudi, ali kompleksnost sestavnih delov zloga vpliva na 

prepoznavnost besed. 

4.2 Sestava preizkusa 

Pri izdelavi otroškega preizkusa sem upoštevala načelo fonetične uravnoteženosti. 

Fonetično uravnoteženi preizkusi naj bi imeli večjo veljavnost, saj naj bi bolje 

odražali preiskovančevo sposobnost razumevanja vsakodnevnega govora. Poleg 

tega so fonetično uravnoteženi seznami besed med seboj bolj enakovredni po 
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težavnosti, kar prispeva k boljši zanesljivosti testa (Ji idr., 2011a). Pri sestavljanju 

testa sem sledila Freiburškemu preizkusu in otroški preizkus uravnotežila na 

način, da sem upoštevala pogostost pojavljanja posameznih črk v pisni slovenščini 

in ne pogostosti pojavljanja posameznih fonemov v govorjenem jeziku. Prednost 

usklajevanja preizkusa na osnovi črk je, da za razliko od uravnoteženja na osnovi 

fonemov v govoru ne zahteva kompleksne lingvistične analize. Kot razlagajo 

Marvin idr. (2017), pa gre pri tem za približek na dveh ravneh. Razmerje med 

črkami in fonemi namreč ni povsem enoznačno (fonemov je več kot črk), obenem 

pa so tudi fonemi sami zgolj abstrakcije dejanskih glasov govora.  

Ob tem sem princip fonetične usklajenosti lahko upoštevala le toliko, kolikor mi 

je to dopuščalo število dražljajev na seznamu (število besed na seznamu ni dovolj 

veliko, da bi testne sezname lahko v popolnosti uskladila s pogostostjo pojavljanja 

črk v slovenščini) in pogostost posamezne črke v končni bazi besed za sestavo 

preizkusa (npr. črka o se v slovenskem jeziku pojavlja manj pogosto kot črki a in 

e, vendar se na vseh seznamih od vseh samoglasnikov pojavi največkrat – razlog 

za to je, da predstavlja črka o najpogostejši samoglasnik v naboru besed, iz katere 

sem izbirala besede za preizkus). Ker sem želela zagotoviti večjo enakovrednost 

testnih seznamov, sem več pozornosti namenila temu, da se vsaka črka na vseh 

seznamih pojavi v enakem številu, kakor pa temu, da se pogostost črk v preizkusu 

popolnoma ujema s pogostostjo posameznih črk v slovenskem jeziku. Fonetična 

uravnoteženost preizkusa je torej le omejena, to pa bi lahko vplivalo na veljavnost 

rezultatov testiranja. Potrebno pa je omeniti še, da se v zadnjem času pojavljajo 

tudi kritike načela fonetične uravnoteženosti (npr. Martin idr., 2000). Za boljše 

razumevanje vpliva fonetične uravnoteženosti na rezultat na otroškem preizkusu 

bi bilo koristno v prihodnjih raziskavah primerjali dosežek na izdelanem preizkusu 

z dosežki na verziji preizkusa, pri katerem bi bili besedni dražljaji po seznamih 

razporejeni naključno. 

Na tem mestu pa naj omenim še nekaj težav, ki so se pojavile zaradi uporabljenega 

tipa preizkusa. Izdelani otroški preizkus je zaprtega tipa, pri katerem preiskovanec 

odgovarja tako, da po vsakem predvajanju testne besede pokaže na ilustracijo, ki 

to besedo predstavlja. Glavni razlog za uporabo zaprtega tipa testiranja je bil, da 

sem se želela izogniti temu, da bi do otrokovih nepravilnih odgovorov prišlo zaradi 
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slabše govorne produkcije otroka. Pri mlajših otrocih se namreč pogosteje dogaja, 

da je njihova reprodukcija besed zaradi sramežljivosti ali nezainteresiranosti za 

sodelovanje nerazumljiva, zaradi česar bi izvajalec preizkusa otrokov odgovor 

lahko označil kot napačen, kljub temu da je otrok besedo pravilno slišal in 

prepoznal. Poleg tega sem predvidevala, da bo uporaba slikovnega gradiva 

naredila otrokom preizkus zanimivejši in jih motivirala za sodelovanje.  

Kot najbolj problematično pri uporabi zaprtega tipa testiranja se je izkazalo to, da 

se je pogosto zgodilo, da je preiskovanec preslišal predvajano testno besedo, ker 

je na listu papirja pred seboj še vedno iskal ilustracijo prejšnje besede. Poleg tega 

so nekateri otroci besede raje ponavljali, kakor pa iskali ustrezne ilustracije besed. 

Pri analizi rezultatov so bili zato odgovori otrok upoštevani kot pravilni tudi v 

primeru, ko je otrok besedo pravilno ponovil. Problematična je bila tudi izbira 

alternativnih odgovorov. Pri preizkusih zaprtega tipa ločimo naloge, pri katerih so 

alternative pravilni besedi fonetično podobne tej besedi (npr. besede se rimajo ali 

pa se med seboj razlikujejo le v eni črki oz. fonemu; angl. unrestricted task 

domain), in naloge, pri katerih se tarčna beseda fonetično razlikuje od možnih 

alternativnih izbir (angl. restricted task domain; Kirk idr., 1997). Izdelani preizkus 

uporablja alternative, ki so fonetično različne od pravilnega odgovora, pri čemer 

pa ne vemo, kako to vpliva na odgovore udeleženca. Verjetno je, da je takšen tip 

nalog lažji od nalog, pri katerih so si besede fonetično bolj podobne. V prihodnosti 

bi bilo tako v primeru uporabe zaprtega tipa testiranja potrebno preveriti, kako 

različni tipi alternativnih odgovorov vplivajo na rezultat preiskovanca. Uporabo 

zaprtega tipa testiranja pa bi sicer pri nadaljnjih verzijah preizkusa za otroke te 

starosti najverjetneje opustila. 

4.3 Preverjanje ustreznosti preizkusa 

Ustreznost otroškega preizkusa je bila preverjena na vzorcih normalno slišečih in 

naglušnih otrok. Ugotavljala sem konstruktno veljavnost in notranjo zanesljivost 

izdelanega preizkusa. Ob tem je potrebno poudariti, da sem ustreznost preizkusa 

preverjala le na enem nivoju jakosti zvoka, in sicer pri 60 dB SPL. Gre za jakost 

zvoka, ki ustreza običajni glasnosti normalnega pogovora. Čeprav bi bilo bolje, da 

bi bila ustreznost preizkusa preverjena pri več ravneh glasnosti, bi v takem primeru 
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testiranje trajalo predolgo in bi od preiskovancev zahtevalo dolgotrajno pozornost, 

ki pa jo mlajši otroci le stežka vzdržujejo toliko časa. Vse ugotovitve študije tako 

veljajo le za raven glasnosti, ki je bila uporabljena v preizkusu. Poleg tega je bila 

raziskava merskih lastnost preizkusa le pilotna in je bila namenjena ugotavljanju, 

kako se preizkus obnese v praksi in katere so njegove glavne pomanjkljivosti. Za 

dejansko standardizacijo preizkusa bi bilo raziskavo tako potrebno ponoviti na 

veliko večjem vzorcu otrok. 

4.3.1 Preverjanje konstruktne veljavnosti preizkusa 

Ugotavljanje konstruktne veljavnosti izdelanega preizkusa je potekalo na osnovi 

metode znanih skupin. Pri tej tehniki veljavnost instrumenta preverjamo tako, da 

primerjamo rezultate, ki so jih na testu dosegle različne skupine preiskovancev, za 

katere vemo, da se razlikujejo v merjenem konstruktu oz. v lastnosti, ki pomembno 

vpliva na merjen konstrukt. Če preizkus torej dejansko meri konstrukt, ki naj bi ga 

meril, se bodo pomembno razlikovali tudi rezultati skupin na preizkusu (Cannon, 

Hubley, Millhoff in Mazlouman, 2016). Konstruktno veljavnost preizkusa sem 

preverila s primerjavo dosežkov normalno slišečih in naglušnih otrok. Dober sluh 

je ključnega pomena za prepoznavanje govora, zato sem predpostavila, da bodo 

testni dosežki normalno slišečih otrok višji od dosežkov otrok z okvaro sluha. 

Povprečen dosežek na preizkusu pri 60 dB SPL je za skupino normalno slišečih 

otrok znašal 97,08 %. Dosežek je primerljiv z izsledkih nekaterih drugih raziskav, 

ki so preverjale sposobnost zaznavanja govora pri predšolskih otrocih z normalnim 

sluhom na preizkusih zaprtega tipa. V študiji, ki so jo izvedli Cienkowski, Ross in 

Lerman (2009), so tako normalno slišeči udeleženci, stari od 3 do 6 let, na štirih 

seznamih enozložnih besed na preizkusu zaprtega tipa pri jakosti normalnega 

pogovora dosegali povprečne rezultate od 98,5 do 99,7 %. Zheng idr. (2009) so 

preverjali dosežke normalno slišečih otrok od 2 do 5 leta starosti na več različnih 

govornih preizkusih. Povprečen dosežek otrok na testu z dvozložnicami zaprtega 

tipa pri jakosti normalnega pogovora je znašal 99,6 %. Nekoliko višji povprečni 

rezultat verjetno lahko pripišemo temu, da so bile v testu uporabljene dvozložne 

besede. Te so namreč bolj redundantne od enozložnic in jih je zato tudi lažje 

prepoznati (Stach, 2010). Obenem bi lahko bil dosežek normalno slišečih otrok na 

izdelanem otroškem preizkusu v slovenščini nekoliko slabši od primerljivih študij 
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zato, ker se je med testiranjem nekajkrat zgodilo, da je bil udeleženec zaposlen z 

iskanjem ilustracije in je zato preslišal naslednjo besedo. S podaljšanjem premora 

med besedami bi se najverjetneje izboljšal tudi rezultat udeležencev na preizkusu. 

Povprečni rezultat na celotnem preizkusu v skupini naglušnih otrok je bil nižji kot 

pri normalno slišečih udeležencih in je znašal 67,08 %. Razlika med skupinama 

se je izkazala za statistično značilno, kar potrjuje prvo hipotezo in kaže na ustrezno 

konstruktno veljavnost izdelanega preizkusa. Otroški preizkus tako pri 60 dB SPL 

razlikuje med normalno slišečimi otroci in otroci z naglušnostjo težke stopnje. Na 

tem mestu pa je potrebno omeniti, da bi bil lahko vzrok za ugotovljeno razliko tudi 

to, da v preizkus vključene besede niso bile preverjene na naglušnih otrocih. Kot 

že omenjeno, imajo otroci z okvaro sluha, posebej tisti s prelingvalnimi okvarami, 

v primerjavi z normalno slišečimi otroci omejen besednjak, kar bi lahko vplivalo 

na slabši rezultat na preizkusu v skupini naglušnih otrok. Za izboljšanje veljavnosti 

preizkusa bi bilo torej potrebno uporabljene dražljajske besede preveriti tudi na 

vzorcu otrok z različnimi stopnjami naglušnosti. 

4.3.2 Preverjanje notranje zanesljivosti preizkusa 

Preverjena je bila tudi notranja zanesljivost preizkusa. Pri govornoavdiometričnih 

preizkusih je zanesljivost rezultatov testiranja odvisna predvsem od tega, kako 

enakovredni po težavnosti so uporabljeni testni seznami. Če so vsi testni seznami 

enako težki, lahko pričakujemo, da bo udeleženec na vseh seznamih besed dosegal 

podobne rezultate. Na osnovi tega sem enakovrednost seznamov v otroškem testu 

preverila na dva načina. Najprej sem med seboj primerjala povprečne dosežke, ki 

so jih udeleženci dosegli na vsakem od seznamov besed. Nato sem izračunala še 

korelacijo med dosežki na posameznih testnih seznamih. Notranjo skladnost testa 

sem poleg tega preverila še z α koeficientom. Višja vrednost α koeficienta pomeni 

večjo povezanost med seznami in kaže na bolj primerljive dosežke posameznika 

na posameznih seznamih besed ter s tem na višjo notranjo skladnost preizkusa. 

Analiza zanesljivosti preizkusa je bila opravljena za vsako skupino otrok posebej. 

Obe skupini otrok sta najnižji povprečni rezultat dosegli na prvem, najvišjega pa 

na drugem seznamu besed. To si lahko razlagamo tako, da je bil prvi seznam za 

obe skupini otrok v povprečju najtežji, drugi seznam pa najlažji za prepoznavanje. 
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V skupini normalno slišečih otrok med povprečnimi dosežki na seznamih ni bilo 

značilnih razlik. Lahko torej domnevamo, da so imeli vsi testni seznami enak vpliv 

na dosežke udeležencev. Rezultati na posameznih seznamih so bili pri tej skupini 

zmerno do močno pozitivno povezani s koeficienti korelacije v razponu od 0,51 

do 0,80. Statistično značilna sta bila le dva od šestih izračunanih koeficientov (med 

prvim in drugim ter med prvim in četrtim seznamom). Ob tem domnevam, da je k 

odsotnosti značilnih povezav med dosežki na seznamih besed prispevala predvsem 

relativna majhnost vzorca. Pomembnost dobljenih rezultatov je namreč odvisna 

tudi od velikosti vzorca. Večje kot je število podatkov, bolj torej vrednosti p težijo 

k majhnosti (Bachmann, Luccio in Salvadori, 2005). Vrednost α koeficienta je pri 

tej skupini otrok znašala 0,83, kar kaže na ustrezno notranjo skladnost preizkusa 

(Tavakol in Dennick, 2011). Rezultati v skupini normalno slišečih udeležencev 

tako podpirajo drugo in tretjo hipotezo. Notranja zanesljivost preizkusa je pri 60 

dB SPL pri uporabi na preiskovancih z normalnim sluhom torej primerna. 

V skupini naglušnih otrok se je razlika med povprečnimi rezultati na seznamih 

izkazala za statistično značilno. Post hoc analiza je pokazala, da se pomembno 

razlikujejo povprečni dosežki na prvem in drugem ter na prvem in tretjem seznamu 

besed. Ob tem pa je potrebno še enkrat poudariti, da pri post hoc preizkusu ni bil 

uporabljen Bonferronijev popravek. Verjetnost, da je bila ničelna hipoteza (tj. med 

povprečnimi dosežki na seznamih ni razlik) napačno zavrnjena, je zato večja, kot 

bi bila v primeru, če bi popravek upoštevala. Rezultati v skupini naglušnih otrok 

tako sicer ne podpirajo moje druge hipoteze, vendar dopuščam možnost, da bi se 

v primeru ponovitve raziskave na večjem vzorcu naglušnih otrok poprečni dosežki 

na testnih seznamih izkazali za primerljive. 

Analiza povezanosti med dosežki na testnih seznamih je v skupini naglušnih otrok 

med prvimi tremi seznami pokazala zmerno do močno pozitivno povezanost s 

koeficienti korelacije od 0,40 do 0,94. Četrti seznam pa je nepričakovano zmerno 

negativno koreliral s prvim in drugim seznamom besed. Višji dosežek udeleženca 

na četrtem seznamu je torej pomenil nižji dosežek tega udeleženca na prvem in 

drugem seznamu besed in obratno; če je otrok na četrtem seznamu dosegel nizek 

rezultat, je bil njegov rezultat na prvem in drugem seznamu visok. Rezultati v 

skupini naglušnih otrok torej samo delno podpirajo mojo tretjo hipotezo, da bo 
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med dosežki na seznamih obstajala pozitivna korelacija. Vrednost α koeficienta je 

bila tako glede na dobljene korelacije pričakovano nizka (α = 0,15), kar kaže na 

slabo notranjo skladnost preizkusa pri naglušnih udeležencih. Problematičen je bil 

predvsem četrti seznam – če bi ga iz preizkusa odstranili, bi se vrednost α povečala 

na 0,81. Dobrodošla bi bila tudi vsebinska analiza četrtega seznama. Na tak način 

bi namreč lahko ugotovili, katere besede na seznamu so bile najbolj problematične 

(npr. so bile za udeležence prelahke ali pretežke). Menim pa, da analiza odgovorov 

udeležencev pri tako majhnem testiranih otrok ni smiselna in bi bilo za tovrstno 

analizo potrebno preizkus ponoviti na večjem številu naglušnih otrok. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je bila notranja zanesljivost 

preizkusa pri testiranju naglušnih otrok pri 60 dB SPL slabša kot pri uporabi testa 

na normalno slišečih otrocih. Ugotovljena slabša zanesljivost preizkusa v skupini 

naglušnih otrok je verjetno predvsem posledica tega, da je bil vzorec naglušnih 

udeležencev zelo majhen (N = 5). Poleg tega uporabljene dražljajske besede niso 

bile preverjene na otrocih z okvaro sluha. Iz tega razloga je tako povsem mogoče, 

da je bilo na katerem od seznamov večje število besed, ki jih naglušni otroci niso 

poznali, zaradi česar je bil njihov dosežek na tem seznamu slabši kot na ostalih.  

Na zanesljivost preizkusa poleg že naštetega pomembno vpliva tudi število besed 

na testnih seznamih. Večje število dražljajskih besed na seznamu tako zagotavlja 

bolj zanesljive rezultate (Trimmis idr., 2008). Pri testiranju mlajših otrok so daljši 

seznami sicer problematični, saj otroci ne morejo dolgo vzdrževati pozornosti. V 

primeru večjega števila besed na seznamih se podaljša tudi čas trajanja preizkusa, 

zato se lahko zgodi, da so rezultati otrok slabši od njihovih dejanskih sposobnosti. 

Kljub temu pa bi bilo v prihodnje koristno preizkus dopolniti s povečanjem števila 

besed na seznamih ter preveriti, ali bi se s tem izboljšala tudi zanesljivost dosežkov 

na preizkusu. 
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5 Zaključek 

V magistrski nalogi je bil moj cilj izdelati otroško različico preizkusa za govorno 

avdiometrijo v slovenskem jeziku. Želela sem sestaviti govornoavdiometrični test 

zaprtega tipa, ki bo primeren za otroke od petega do šestega leta starosti. V okviru 

izdelave preizkusa je bila oblikovana in preverjena nova baza besednih dražljajev 

za govorno avdiometrijo otrok ter izdelane ilustracije zbranih besed. Na osnovi te 

baze besed so bili v nadaljevanju sestavljeni štirje fonetično uravnoteženi seznami 

besed. Ustreznost izdelanega testa je bila preverjena v pilotni raziskavi na vzorcu 

normalno slišečih in vzorcu naglušnih otrok. Rezultati opravljene pilotne študije 

so pokazali ustrezno konstruktno veljavnost preizkusa pri 60 dB SPL. Pri enakem 

nivoju jakosti zvoka sem preverjala tudi notranjo zanesljivost preizkusa. V skupini 

normalno slišečih otrok se je zanesljivost testa izkazala kot dobra. V nasprotju s 

tem pa je bila notranja zanesljivost pri naglušnih udeležencih neustrezna. Razloga 

za to bi lahko bila izredno majhen vzorec naglušnih udeležencev ter to, da besede 

niso bile predhodno preverjene na otrocih s slušnimi motnjami. Tako preverjanje 

poznavanja zbranih besed kot tudi preverjanje ustreznosti izdelanega preizkusa bi 

bilo torej potrebno ponoviti na večjem številu udeležencev. Kljub temu pa upam,  

da sem s svojim delom naredila prvi korak k otroškemu govornoavdiometričnemu 

preizkusu v slovenščini.  
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7 Priloge 

Priloga 1: Prenovljen Freiburški enozložni preizkus za odrasle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lak čir jež lan bon noj tat car gož niz 

mah paž gad kip seč sin čer rob cev del 

vir grm piš set kad mah mož kih mir laž 

dlan sla beg brc srh gon ceh sneg voh prag 

prod vid svat past moč dar soj vrat trst snov 

tast dom park zvon dir grah film žolč disk gumb 

kljun štor molk breg cvet most kost plen vamp tisk 

sok pest stolp dolg bron brat svet grom trup šport 

grušč noht tun smeh gams dvom vrač strah vdih vat 

stvar bran hrast trušč vrag plašč strop pad zglob blesk 

lift stran stric sad pisk kup dan zvrst lord strok 

stih log post vrisk smrad drozg zdrob blišč pust stan 

gost ključ grič slast kal strel kramp test noč dren 

bog vzrok klop punč gnjat glad glas vran gnoj urh 

polh rast sod vlak tresk vest brst drob prah dvor 

bas hrib last rep vzor slak trg mast mag kap 

trn svak čoln čast slap hči nos polk krt vrč 

som med drn nart polž polt uk nart peč os 

zid dvig zob maj vrt prst svet ud bor ptič 

reč tank dih srd list čar sklad jed sad cent 

ep pas vas pih drog ton čin kri član shod 

cmok les meh vod fant ris dol laks rast čaj 

ranč srp ar tla čut led ring las dres spis 

prt čas črv rep duh bar dah hrt takt gram 

grad gol rang krom pot up greh čip sen rov 

dež hec dur hod as cvek par gos sir gred 

prav top smer rog lev stik šal sum šal hlad 

vic trud tlak rod miš srž plus god kvas tram 

pes   žig vrh  tip    
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Priloga 2: Freiburški preizkus za otroke od 4 do 6 let 

Test 1  Test 2 

A varianta B varianta C varianta  A varianta B varianta C varianta 

jabolko čokoladi mleko  nogavici mizica jajčka 

voda rep fant  pes fant čevlji 

nos duda prsti  otrok otrok rute 

žebelj žebelj nož  premog ladje skleda 

sir uho knjiga  mama mama okno 

mize metli meso  čolni prsti sneg 

škarje predpasnik drva  rep sir škatle 

glavniki stol peč  trebuh nogavici nos 

duda voda mize  fant sneg žeblji 

fant knjiga predpasnik  čevlji čevlji veje 

knjiga nož nos  jajčka premog zob 

peč škarje milo  rute rute vlaki 

metli jabolko glavniki  prsti veje duda 

drva fant lasje  sir rep otrok 

čokoladi prsti sir  mizica skleda mama 

prsti srajce duda  sneg pes trebuh 

stol peč rep  škatle škatle ladje 

mleko meso srajce  žeblji jajčka čolni 

nož glavniki uho  vlaki vlaki pes 

meso nos jabolko  duda duda nogavici 

predpasnik lasje stol  skleda trebuh rep 

rep sir metli  nos nos premog 

srajce milo voda  okno okno fant 

uho drva škarje  ladje žeblji prsti 

milo mize čokoladi  zob zob sir 

    veje čolni mizica 
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Priloga 3: Obrazec za soglasje staršev ali skrbnikov k sodelovanju 

otroka v raziskavi poznavanja besed 

Izjava o svobodni in zavestni privolitvi za sodelovanje v raziskavi 

Spoštovani starši in skrbniki, 

vabim vas, da vaš otrok sodeluje v raziskavi z naslovom »Izdelava otroške različice 

govornoavdiometričnega preizkusa v slovenskem jeziku: preverjanje primernosti testnih 

besed«. Raziskavo izvajam v okviru magistrskega dela na skupnem interdisciplinarnem 

študijskem programu druge stopnje Kognitivna znanost na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

pod vodstvom in mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino, dr. med. in izr. prof. dr. Tatjane 

Marvin. 

V kolikor se odločite za sodelovanje, bo naloga vašega otroka opraviti krajši preizkus, s 

katerim bom preverila, če otroci poznajo izbrane enozložne besede. Pokazala mu bom 

ilustracije vsakodnevnih predmetov, živali ter stvari iz narave in mu prebrala seznam 

besed, pri čemer bo pri vsaki slišani besedi pokazal na sliko, ki to besedo predstavlja. 

Zbiranje podatkov bo predvidoma trajalo okoli 30 minut. 

Sodelovanje v raziskavi vam ali otroku ne prinaša nobenih tveganj, neprijetnosti ali 

dodatne obremenitve. Če otrok ne bo hotel sodelovati z mano, ga bom pustila, da kot 

običajno nadaljuje z vodeno igro v vrtcu. Prav tako sodelovanje ne prinaša nobene 

materialne ali druge oblike koristi, z izjemo znanja in izkušenj, ki jih bo vaš otrok pridobil 

v okviru preizkušnje. S svojim sodelovanjem mi boste pomagali zbrati podatke, ki mi 

bodo v pomoč pri sestavljanju otroškega preizkusa za preverjanje sposobnosti 

razumevanja besed. 

Sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. Podatke, ki jih bom zbrala, bom uporabila izključno v korist študije. 

Sodelujočim bo zagotovljena popolna anonimnost in varstvo osebnih podatkov, javno 

bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne 

bo razkrita. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam, 

Nina Škrlj  
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S podpisom potrjujem, da sem soglasje prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za 

postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev v otrokovo 

udeležbo v opisani raziskavi ter dovolim uporabo rezultatov v znanstveno-

raziskovalne namene. 

Ime in priimek otroka  

Ime in priimek starša ali skrbnika  

  

Podpis starša ali skrbnika 

 

 Datum  

Podpis izvajalca raziskave  Datum  
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Priloga 4: Listi z ilustracijami testnih besed 

Seznam 1 

 

Seznam 2 
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Seznam 3 

 

Seznam 4 
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Priloga 5: Obrazec za soglasje staršev ali skrbnikov k sodelovanju 

otroka v raziskavi ustreznosti preizkusa 

Izjava o svobodni in zavestni privolitvi za sodelovanje v raziskavi 

Spoštovani starši in skrbniki, 

vabim vas, da vaš otrok sodeluje v raziskavi z naslovom »Izdelava otroške različice 

govornoavdiometričnega preizkusa v slovenskem jeziku: preverjanje ustreznosti 

preizkusa«. Raziskavo izvajam v okviru magistrskega dela na skupnem 

interdisciplinarnem študijskem programu druge stopnje Kognitivna znanost na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani pod vodstvom in mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino, dr. med. in 

izr. prof. dr. Tatjane Marvin. 

V kolikor se odločite za sodelovanje, bo naloga vašega otroka opraviti krajši preizkus 

govornega razumevanja. Otroku bomo pokazali ilustracije vsakodnevnih predmetov, 

živali ter stvari iz narave in mu predvajali seznam enozložnih besed, pri čemer bo pri vsaki 

slišani besedi pokazal na sliko, ki to besedo predstavlja. Zbiranje podatkov bo predvidoma 

trajalo okoli 20 minut. 

Sodelovanje v raziskavi vam ali otroku ne prinaša nobenih tveganj, neprijetnosti ali 

dodatne obremenitve. Če otrok v preizkušnji ne bo hotel sodelovati, bomo testiranje 

prekinili. Prav tako sodelovanje ne prinaša nobene materialne ali druge oblike koristi, z 

izjemo znanja in izkušenj, ki jih bo vaš otrok pridobil v okviru preizkušnje. S svojim 

sodelovanjem mi boste pomagali zbrati podatke, ki mi bodo v pomoč pri sestavljanju 

otroškega preizkusa za preverjanje sposobnosti razumevanja besed. 

Sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. Podatke, ki jih bom zbrala, bom uporabila izključno v korist študije. 

Sodelujočim bo zagotovljena popolna anonimnost in varstvo osebnih podatkov, javno 

bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne 

bo razkrita. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam, 

Nina Škrlj  
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S podpisom potrjujem, da sem soglasje prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za 

postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev v otrokovo 

udeležbo v opisani raziskavi ter dovolim uporabo rezultatov v znanstveno-

raziskovalne namene. 

Ime in priimek otroka  

Ime in priimek starša ali skrbnika  

  

Podpis starša ali skrbnika 

 

 Datum  

Podpis izvajalca raziskave  Datum  

 


