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I 

 

POVZETEK 

Poslušanje je ključno za sprejemanje informacij, razvoj govora in jezika, komunikacijo z 

okoljem in kasneje za usvajanje akademskih veščin. Razvoj poslušanja poteka po stopnjah 

zaznave zvoka, razlikovanja, prepoznavanja in razumevanja. Slišeči otroci od rojstva naprej 

večinoma spontano pridobivajo sposobnost poslušanja, otrokom z izgubo sluha pa moramo 

zagotoviti postopno surdopedagoško obravnavo, da se poslušanja naučijo. Slišeči otroci in 

otroci s polževim vsadkom sledijo istim stopnjam razvoja poslušanja, razlikujejo pa se po 

hitrosti in doseženi ravni napredovanja. Pri otrocih, ki so primerni za vstavitev polževega 

vsadka, sta zato zelo pomembni zgodnja implantacija in nato (re)habilitacija, da ujamemo čim 

daljši del občutljivega obdobja, v katerem se poslušanje, govor in jezik razvijajo najbolj 

intenzivno.   

V empiričnem delu magistrske naloge smo s pomočjo instrumentarija, oblikovanega za namen 

raziskave, ocenjevali vse štiri stopnje razvoja poslušanja (zaznavo zvoka, razlikovanje, 

prepoznavanje in razumevanje) pri 30 slišečih otrocih in 10 otrocih s polževim vsadkom, 

starih 5 ali 6 let. Opisna statistika je pokazala, da so bili slišeči otroci pri celotnem preizkusu 

uspešnejši, vendar je do večjih razlik prišlo le pri nekaterih nalogah. Statistične pomembnosti 

razlik med rezultati slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom zaradi objektivnih razlogov 

nismo preverjali. Tako pri slišečih kot pri otrocih s polževim vsadkom se uspešnost pri 

posameznih nalogah ne zmanjšuje jasno s stopnjevanjem zahtevnosti poslušanja, kot bi 

pričakovali glede na hierarhijo stopenj razvoja poslušanja. To sovpada s teoretičnim 

izhodiščem o prekrivanju oziroma sočasnosti razvijanja vseh stopenj poslušanja. Zaradi 

majhnosti vzorca in prekrivanja vplivov časa prejema polževega vsadka ter prisotnosti 

dodatnih motenj ne moremo potegniti jasnih zaključkov iz podrobnejše primerjave med 

otroki, ki so polžev vsadek prejeli do 2. leta, in tistimi, ki so ga prejeli po 2. letu. Enako velja 

za primerjavo med otroki s polževim vsadkom z dodatnimi motnjami in otroki s polževim 

vsadkom brez dodatnih motenj. Med otroki z višjo slušno starostjo in otroki z nižjo slušno 

starostjo ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Statistično pomembna razlika med otroki z 

dodatnimi motnjami in otroki brez dodatnih motenj se je pokazala le pri razumevanju besedila 

pesmi.   

Nabor nalog za posamezne stopnje poslušanja znotraj instrumentarija, ki je nastal v okviru 

magistrskega dela, lahko koristi pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja, spodbujanju razvoja 

poslušanja in spremljanju napredka otrok, ki imajo težave na področju poslušanja. 

 

Ključne besede:  

sposobnost poslušanja, zaznava, razlikovanje, prepoznavanje, razumevanje, izguba sluha, 

polžev vsadek (PV) 
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ABSTRACT 

Listening is crucial for receiving information, for speech and language development, 

communication with the environment and later on for acquisition of academic skills. Listening 

development follows levels of detection, discrimination, identification and comprehension. 

From birth, hearing children acquire listening skills mostly spontaneously. Deaf and hard of 

hearing on the other hand need a gradual treatment to learn how to listen. Both hearing and 

deaf with cochlear implant follow the same procedure of listening development, but they 

differ in the progression rate. Early implantation (for deaf children suitable for cochlear 

implant) and (re)habilitation are very important to catch the most sensitive period in which 

listening, speaking and language develop at highest intensity for as long as possible. 

In the empirical part of the dissertation we assessed all four levels of listening development 

(detection, discrimination, identification and comprehension) in a group of 30 hearing 

children and 10 children with cochlear implant aged 5 or 6 with an assessment tool designed 

for the purpose of the dissertation. Descriptive statistics indicated hearing children have better 

results on all levels and on whole test, but more noticeable differences are only visible at 

discrimination and comprehension levels and in individual tasks. Objective reasons prevented 

testing statistical significance of differences between results of hearing children and children 

with cochlear implant. Successfulness in individual tasks of both hearing children and 

children with cochlear implant does not decrease clearly with increasing listening difficulty, 

as we would expect based on hierarchy of listening development levels. This corresponds to 

theoretical basis relating to overlapping and simultaneous development of all listening levels. 

Due to a small group sample and overlapping factors of cochlear implantation time and the 

presence of additional disabilities, we cannot make clear conclusions based on the comparison 

between children who received cochlear implant by age of 2 and children who received it 

after this age. The same applies for comparison between children with and without additional 

disabilities. There is no statistically significant difference between children of higher hearing 

age and children of lower hearing age. Statistically significant difference between children 

with and without additional disabilities is only seen with song lyrics comprehension.  

The set of tasks for each level of listening development in the tool which was formed within 

the dissertation work could be used for assessment of listening skills, encouraging listening 

development and monitoring the progress of children who have listening difficulties.  

 

Keywords:  

listening skills, detection, discrimination, identification, comprehension, hearing loss, 

cochlear implant (CI) 
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1 UVOD 

Poslušanje je predpogoj za sprejemanje informacij, komunikacijo ter razvoj govora in jezika. 

V obdobju prehoda otroka iz vrtca v šolo je pomembno, da je poslušanje že dobro razvito, saj 

velik del učenja in usvajanja akademskih znanj poteka preko poslušanja. V teoretičnem delu 

magistrske naloge bo definirana sposobnost poslušanja in opredeljene njene značilnosti. 

Opisani bodo razvoj in pomen poslušanja ter dejavniki vplivanja, med katerimi je tudi izguba 

sluha1. Na področju (re)habilitacije2 oseb z izgubo sluha se bomo osredotočili na učenje in 

trening3 poslušanja. Poudarek bo na (re)habilitaciji s polževim vsadkom (v nadaljevanju: PV), 

predvsem pa na razvijanju poslušanja s pomočjo PV. Na koncu se bomo dotaknili tudi 

funkcionalne ocene poslušanja in vključevanja otrok s PV v večinske vrtce in šole.  

V empiričnem delu želimo ugotoviti, kakšna je sposobnost poslušanja otrok s PV v obdobju 

prehoda iz predšolskega v osnovnošolsko izobraževanje v primerjavi s sposobnostjo 

poslušanja vrstnikov z značilnim razvojem, brez težav s sluhom. Zanima nas tudi, kako slušna 

starost in morebitne dodatne motnje vplivajo na sposobnost poslušanja otrok s PV. V 

raziskavo bomo vključili dva vzorca otrok, starih 5 ali 6 let: otroke z značilnim razvojem, brez 

težav s sluhom, in otroke s PV. Za namen raziskave smo oblikovali instrumentarij z naborom 

nalog za posamezne stopnje razvoja sposobnosti poslušanja, ki bo dragocen pripomoček za 

ocenjevanje sposobnosti poslušanja, saj ga v taki obliki v slovenskem prostoru še nimamo. 

Instrumentarij je hkrati nabor vaj poslušanja, ki bodo lahko uporabljene za spodbujanje 

razvoja poslušanja in spremljanje napredka otrok ter z nekaj prilagoditvami tudi odraslih oseb 

s težavami na področju poslušanja. 

  

                                                 

 

1 Z uporabo izraza »izguba sluha« želim zajeti tako gluhoto kot naglušnost. Kjer uporabljam izraz »naglušnost« 

ali »naglušni«, imam v mislih osebe z lažjo, zmerno ali težko izgubo sluha, ki so po Kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015; v nadaljevanju tudi: Kriteriji) 

opredeljene kot naglušne osebe. Kjer uporabljam izraz »gluhota« ali »gluhi«, imam v mislih le osebe z najtežjo 

ali popolno izgubo sluha, ki so po Kriterijih opredeljene kot gluhe osebe. »Osebe s PV« pa so tiste gluhe osebe, 

ki so uporabniki polževega vsadka. Kadar gre za otroke, to posebej poudarim in uporabim izraz: »otroci z izgubo 

sluha«, »naglušni otroci«, »gluhi otroci« ali »otroci s PV«. 

2 Vloga surdopedagoga pri zagotavljanju »habilitacijskega« programa je lajšati pridobivanje sposobnosti 

poslušanja, govora in jezika v značilnem razvojnem zaporedju. Pri zagotavljanju »rehabilitacije« pa je njegova 

vloga spodbujati ponovno vzpostavitev izgubljenih komunikacijskih sposobnosti (Dettman idr., 1996, v Barker, 

Dettman in Dowell, 1997). Kjer v nadaljevanju uporabim izraz »(re)habilitacija«, pomeni, da se nanaša tako na 

habilitacijo kot tudi na rehabilitacijo. 

3 Izraz »trening« uporabljam v pomenu urjenje/vadenje za pridobivanje določene sposobnosti ali spretnosti. Z 

izrazom »trening poslušanja« opisujem vadenje poslušanja, česar se oseba uči v okviru obravnave, v daljšem 

časovnem obdobju. V sklopu treninga izvajamo veliko različnih vaj poslušanja. Izraz »vaje poslušanja« se torej 

nanaša na posamezne aktivnosti, katerih namen je urjenje poslušanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POSLUŠANJE 

2.1.1 Opredelitev in značilnosti poslušanja 

»Poslušanje je analiza in predelava slušnih informacij« (Hernja idr., 2010, str. 45). Predelava 

zvokov poteka od spodaj navzgor. Periferni del slušne poti (uho) kodira zvok glede na jakost, 

višino in barvo tona, ritem in ostale časovne dejavnike. Živčni dražljaj, ki je rezultat 

kodiranja, se po živčnih poteh prevaja v osrednji slušni sistem v možganih. Tam se dokončno 

predela in tako nastane slušna zaznava. Periferni slušni procesi so fiziološke funkcije, ki 

pogosto potekajo podzavestno. Slušna zaznava v možganih pa je kognitivno-senzorni proces, 

ki je povezan z zavestno in hoteno aktivnostjo in reakcijami (Coninx, 1999, v Brumec idr., 

2000). »Ko zaznamo dražljaj, ga v možganih zadržimo, primerjamo s prejšnjimi zaznavami, 

predelamo, oblikujemo naš odgovor in ga preverjamo glede na odziv sogovornika. Te 

zahtevne naloge izvajamo tako rekoč sočasno« (Hernja idr., 2010). Samo slišanje (prenos 

zvoka iz okolja preko zunanjega, srednjega in notranjega ušesa, slušnega živca in preostale 

slušne živčne poti do slušnega centra v možganih, kjer nastane slušna zaznava) ni dovolj, saj 

moramo slišane zvoke znati primerno uporabiti. Vsekakor pa je slišanje pogoj za poslušanje. 

L. Plut-Pregelj (1990) definira poslušanje kot psihološki proces, pri katerem sprejemamo 

slušne dražljaje in jim dajemo pomen – jih interpretiramo v skladu s svojimi sposobnostmi, 

čustvi, hotenji in izkušnjami. Poslušanje je zahtevna intelektualna in emocionalna  dejavnost, 

kljub temu pa večinoma poslušamo brez zavestnega truda (Bench, 1992). Vključuje 

poslušanje naravnih in umetno ustvarjenih šumov, kamor prištevamo glasbo in človekov 

govor. Če imamo zdrave slušne organe, se refleksno odzovemo na zvok, vendar ne poslušamo 

avtomatično. Poslušanje je hotena dejavnost, čeprav nam je tako samoumevna, da se ne 

zavedamo in ne razmišljamo o dejavnikih, ki vplivajo na učinkovitost našega poslušanja. 

Zaradi tega pogosto nismo pozorni na slišane vsebine, jih ne znamo analizirati in napačno 

vrednotimo govorčevo sporočilo (Plut-Pregelj, 1990). 

Wolvin in C. G. Coakley (1982, v Plut-Pregelj, 1990) ob definiranju poslušanja upoštevata še 

usmerjanje pozornosti: poslušanje je proces slišanja, usmerjanja pozornosti in pripisovanja 

pomena slišani informaciji. Glede na njun komunikacijski model poslušanja poteka 

dekodiranje slišanega slišno in vidno, saj je ob komunikaciji prisotna tudi slika (npr. izgled 

sogovornika, mimika, geste), na podlagi katere poslušalec govornemu sporočilu pripiše 

dodaten pomen. Slišimo več informacij, kot jih lahko sprejmemo in predelamo. 

Poslušalskemu procesu lahko sledi povratna informacija, kjer sprejete informacije predelamo 

in obogatimo s svojim predznanjem in izkušnjami ter jih posredujemo govorcu. Ko poslušalec 

odgovarja, pa se vlogi poslušalca in govorca zamenjata in začne se nov poslušalski proces 

(Bench, 1992; Wolvin in Coakley, 1982, v Plut-Pregelj, 1990). 

Poslušanje ni možno brez miselne dejavnosti. Isto sporočilo je lahko za vsakega poslušalca 

drugačno, saj ga vsak povezuje s svojimi izkušnjami, znanjem in čustvi. Zato pravimo, da je 
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poslušanje močno individualen proces (Wolvin in Coakley, 1982, v Plut-Pregelj, 1990). 

Bench (1992) ter Wolvin in C. G. Coakley (1982, v Plut-Pregelj, 1990) menijo, da običajno 

poslušamo z nekim namenom (npr. da bi slišano razumeli, vrednotili, ob tem uživali), Wolvin 

in C. G. Coakley (1982, v Plut-Pregelj, 1990) pa dodajata, da ob poslušanju ne moremo hkrati 

zadostiti več namenom. Vrednotenje mora slediti razumevanju. Zaradi različnih miselnih 

procesov, ki se pojavljajo zelo hitro, vendar zaporedno, pravimo, da je poslušanje dinamičen 

proces (Wolvin in Coakley, 1982, v Plut-Pregelj, 1990). 

2.1.2 Sposobnost poslušanja 

Poslušanje po Launer-Nikischevem komunikacijskem modelu zajema naslednje naloge 

(Hernja idr., 2010): 

• zaznava zvoka; 

• slušna selekcija (filtriranje pomembnih zvokov od nepomembnih); 

• slušno razlikovanje (razlikovanje med zvoki, toni, glasovi); 

• prepoznavanje slušnih dražljajev; 

• lokalizacija (določanje smeri in oddaljenosti izvora zvoka); 

• obojestransko združevanje (povezovanje dražljajev obeh ušes v celoto); 

• slušno razločevanje (analiza dveh različnih istočasnih informacij na vsako uho); 

• slušna vzorčna analiza (prepoznavanje najkrajših negovornih slušnih vzorcev); 

• slušna analiza (prepoznavanje elementov iz serije zlogov); 

• slušna sinteza (povezovanje glasov v besede); 

• slušno dopolnjevanje (dopolnjevanje nerazumljivih glasovnih vzorcev v pomenske 

besede); 

• slušni kratkotrajni spomin (shranjevanje slišanih informacij in povezovanje z že 

znanim); 

• selektivna pozornost (zavestno poslušanje le pomembnih informacij). 

 

Weaver (1972, v Plut-Pregelj, 1990) dodaja še nekaj spretnosti dobrega poslušalca: poslušanje 

težavnih vsebin, poslušanje v težavnih razmerah, upiranje vplivu čustveno nabitih besed in 

dejstev, pisanje zapiskov ob poslušanju, vzdrževanje koncentracije, razumevanje ustvarjanja 

razpoloženja s posameznimi besedami, razumevanje konotativnega in denotativnega pomena 

izgovorjenih besed, ustvarjanje predstave o poslušani vsebini s pomočjo fantazije, analiziranje 

svojih težav pri poslušanju, zavedanje sredstev, ki jih govorec uporablja za prepričevanje …  

2.2 POMEN POSLUŠANJA 

Poslušanje je prva in najpogostejša komunikacijska jezikovna dejavnost; od nje je odvisen 

razvoj drugih jezikovnih komunikacijskih sposobnosti: govor, branje in pisanje (Plut-Pregelj, 

1990). Poslušanje je ključni dejavnik tudi pri učenju in usvajanju akademskih veščin (Košir, 

1999), saj ima veliko vlogo pri pomnjenju, oblikovanju pojmov in razvoju mišljenja (Kastelic, 

2014), poleg tega pa je najpogostejši način pridobivanja znanja v šoli (Plut-Pregelj, 1990). 
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Slaba sposobnost poslušanja najbolj prizadene komunikacijo in posledično vpliva na socialni 

in čustveni razvoj (Košir, 1999).  

2.2.1 Sprejemanje informacij 

Učinkovito poslušanje nam omogoča hitro pridobivanje in izmenjavo informacij, kar vpliva 

na naše sporazumevanje in delovno učinkovitost (Vatovec, Gros in Geczy, 2006, v Kastelic, 

2014). Nasprotno izguba sluha omeji količino prejetih informacij, kar negativno vpliva na 

otrokov razvoj na skoraj vseh področjih (Marschark, Lang in Albertini, 2002). 

2.2.2 Komunikacija 

Poslušanje zavzema pomembno mesto v človekovi komunikaciji s svetom. Je prva in 

najpogostejša komunikacijska jezikovna dejavnost; od nje je odvisen razvoj drugih jezikovnih 

komunikacijskih sposobnosti: govor, branje in pisanje (Plut-Pregelj, 1990). Hkrati so 

komunikacijske spretnosti neločljivo povezane s socialnimi spretnostmi. Cilji medsebojne 

komunikacije so namreč: vzpostavljanje osebnega stika, grajenje in vzdrževanje odnosov 

(Stamm in Pearce, 1971, v Bench, 1992), kratkočasenje in zabava, izmenjevanje informacij, 

izmenjevanje opažanj, mnenj, prepričanj in s tem tudi izkazovanje lastne vrednosti ter 

vplivanje na druge, deljenje nasvetov, iskanje razumevanja, naklonjenosti in potrditev od 

drugih (Bench, 1992), skupno reševanje problemov (Collins in Raven, 1969, v Bench, 

1992) … Če torej že poslušanje predstavlja problem v komunikaciji, bo to osebo oviralo pri 

socialnem udejstvovanju, kar bo pojasnjeno v podpoglavju Socialni in čustveni razvoj. 

2.2.2.1 Govor in jezik 

Če primerjamo poslušanje in govor, lahko poslušanje enačimo s pasivno, govor pa z aktivno 

rabo jezika (Plut-Pregelj, 1990). Otrokova sposobnost produkcije govora se pojavi razvojno 

preko poslušanja (Cole, 1992, v Franz, Caleffe-Schenck in Iller Kirk, 2004). V prvem letu 

otrokovega življenja govor zaostaja za učenjem poslušanja. Najprej poslušamo, nato 

govorimo (Barris Perigoe in Paterson, 2013), kar je razumljivo, saj ekspresija sledi primarno 

vzpostavljeni slušni poti in asociativnim povezavam (Geers in Moog, 1990, v Mihelčič, 

2000). Otroci zato običajno več razumejo, kot zmorejo povedati, saj proces razumevanja 

govora prehiteva sam govor (Plut-Pregelj, 1990). C. Barris Perigoe in M. M. Paterson (2013) 

razlagata, kako je vnos slušne informacije (angl. »input«) povezan z govorno-jezikovnim 

rezultatom (angl. »output«):  

• »Input« oziroma vnos slušne informacije zajema:  

o slušno percepcijo (sposobnost ušesa, da sliši govorni signal); 

o slušno procesiranje (sposobnost možganov, da razumejo govor in jezik). 

• Za »output« oziroma rezultat slušne informacije sta potrebni: 

o govorno-jezikovna organizacija (sposobnost možganov, da uredijo oziroma 

organizirajo govor in jezik); 

o govorno-jezikovna produkcija (sposobnost produciranja brezpomenskih 

govornih elementov ter pomenskega govora in jezika). 



5 

 

Ko opazujemo otroka in spremljamo njegov razvoj, nam veliko informacij da govorno-

jezikovni rezultat, saj je ta pokazatelj, kolikšen in kakšen slušni vnos prejema otrok ter kako 

ga procesira. Če je slušni vnos slabši ali onemogočen, bo to negativno vplivalo na govorjeni 

jezik (Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

Otrok posluša govor okolja, ga imitira, rekombinira in na novo ustvarja (Košir, 1999) – tako 

postaja njegov govor čedalje bolj podoben govoru odraslih oseb v njegovem okolju 

(govornim modelom) (Pollack, Goldberg in Caleffe-Schenck, 1997, v Barris Perigoe in 

Paterson, 2013). Na ta način se s poslušanjem uči običajnega zvena glasu, prozodičnih 

značilnosti, artikulacije in drugih elementov govora ter svoj govor usklajuje s slišanim (Franz, 

Caleffe-Schenck in Iller Kirk, 2004). Verbalno okolje je izredno pomembno za otrokov 

jezikovni razvoj (Plut-Pregelj, 1990), saj otroci govorijo tako, kot slišijo (Ling, 2002, v Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). Za razvoj ustreznih govorno-jezikovnih sposobnosti jim je 

potrebno zagotoviti jezikovne spodbude (Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

2.2.2.2 Branje 

Branja in pisanja se običajno začnemo učiti, ko imamo že usvojen govorjeni jezik (Bench, 

1992). Takrat že razvijamo notranji govor, ki je odvisen od celotne komunikacije, s katero 

pridobimo širok razpon pomembnih izkušenj (Quigley in Kretschmer, 1982, v Bench, 1992). 

Pri branju prisluhnemo notranjemu govoru, saj si z njim v mislih ponavljamo zapisane 

simbole in besede, pomaga nam prepoznati zaporedja črk in besed, razbrati kontekst in 

razumeti vsebino prebranega (Bambord in Saunders, 1985; Conrad, 1979; Hanson idr., 1991; 

Nolen in Wilbur, 1984; Wood, 1980; Wood idr., 1986, v Bench, 1992). Če ima otrok težave 

pri govoru, jih bo verjetno imel tudi pri opismenjevanju (Hanson, 1986; Vellum, 1979, v 

Bench, 1992).  

Da sta poslušanje in branje, ki sta receptivni jezikovni sposobnosti, med seboj tesno povezani, 

se kaže predvsem pri otrocih z izgubo sluha. Za učinkovito branje je potrebno dobro 

poznavanje verbalnega jezika, česar gluhim osebam običajno močno primanjkuje (Clarke idr., 

1982, v Bench, 1992). Tudi če gluh otrok prepozna posamezne besede, besedila ne bo 

razumel brez dobrega jezikovnega temelja (Quigley in Kretschmer, 1982, v Bench, 1992). 

Razvoj jezika in razvoj pismenosti sta soodvisna: razvoj pismenosti je odvisen od razvoja 

jezikovnih sposobnosti, hkrati pa pismenost omogoča nadgrajevanje jezikovnih sposobnosti 

(Albertini in Schley, 2003). Poslušanje pa je predpogoj za usvajanje jezika. Tudi otroci z 

minimalno izgubo sluha imajo lahko težave pri učenju branja, in sicer zaradi težav s slušnim 

razlikovanjem. Sposobnost razlikovanja med posameznimi glasovi je namreč osnova 

poučevanja začetnega branja (Plut-Pregelj, 1990).  

Kljub močno izraženi povezanosti med poslušanjem in branjem, kjer se napredek pri enem 

izraža v napredku pri drugem, pa so med njima tudi bistvene razlike, ki jih moramo upoštevati 

pri učenju enega in drugega. Z branjem ne razvijamo avtomatično tudi poslušanja. Poslušanje 

je relativno samostojna sposobnost, ki jo otrok razvija že pred branjem. Lahko rečemo, da je 

poslušanje osnova za branje (Plut-Pregelj, 1990). Za učenje branja je koristno, če otrok že od 

zgodnjih let sliši veliko glasbe, pesmi, rim in besednih iger (Therres, 2015).  
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2.2.2.3 Pisanje 

Poslušanje je receptivna dejavnost z govorjenim medijem, pisanje pa ekspresivna dejavnost s 

pisanim medijem, zato bi lahko rekli, da je izmed komunikacijskih dejavnosti pisanje najbolj 

oddaljeno od poslušanja. Vendar pa poslušanje spremlja tudi pisanje (Plut-Pregelj, 1990). 

Tako kot govor in branje, tudi pisanje simbolov in besed vodi notranji govor, s katerim si v 

mislih ponavljamo to, kar želimo zapisati. Prav pomanjkanje notranjega govora najbolj 

otežuje branje in pisanje gluhim osebam (Bench, 1992). Poleg tega je uspešnost pri pisanju 

povezana z uspešnostjo pri branju, saj oboje temelji na poznavanju besedišča, sintakse in 

semantike (Graves, 1983; Walmsley, 1983, v Bench, 1992). Pisanja se učimo šele, ko 

pridobimo nekaj spretnosti pri branju, zato slabša sposobnost branja napoveduje tudi slabšo 

sposobnost pisanja (Bench, 1992).  

2.2.3 Razvoj mišljenja 

Mišljenje se razvija pod vplivom celotne senzorike, če je sposobnost poslušanja slabša, pa 

predvsem pod vplivom vida, saj je akustične komponente manj (Košir, 1999). Poslušanje ima 

veliko vlogo pri zapomnitvi, oblikovanju pojmov in razvoju mišljenja, kar vpliva tudi na 

oblikovanje lastne identitete (Brumec idr., 2000).  

2.2.4 Socialni in čustveni razvoj  

Kot pravijo Marschark, Lang in Albertini (2002), je učinkovita komunikacija pomembna za 

zdravo psihološko funkcioniranje. Težave v komunikaciji lahko vodijo k odstopanjem v 

čustvenem in socialnem razvoju (Košir, 1999) in posledično zmanjšajo kvaliteto življenja 

(Newton, 2009, v Broz Frajtag in Doko Jelinić, 2018). Poslušanje namreč posredno vpliva na 

razvoj socialnih veščin, na sklepanje (novih) prijateljstev, sprejemanje s strani vrstnikov (saj 

se v primeru slabe sposobnosti poslušanja težko razumejo), posledično tudi na čustveno 

stanje. Izguba sluha zato vpliva na to, kako na otroka gledajo slišeči in ali je sprejet z njihove 

strani, kar deloma oblikuje njegovo samospoštovanje in samopodobo ter močno vpliva na 

njegovo počutje v družbi (Marschark, Lang in Albertini, 2002). 

2.2.5 Usvajanje akademskih veščin 

Poslušanje je eden od pomembnih načinov pridobivanja znanja. Na splošno je pridobivanje 

akademskih znanj verbalno pogojeno, zato je poznavanje verbalnega jezika nujno (Košir, 

1999). M. E. Wilt (1950, v Plut-Pregelj, 1990) je v obsežni raziskavi v različnih predelih ZDA 

ugotovila, da so šolske dejavnosti, ki so zahtevale poslušanje, zavzemale okrog 60 % vsega 

časa, ki so ga otroci preživeli v šoli. Med učnimi metodami sta najpogosteje prisotni metoda 

razlaganja z demonstracijo in razgovorna metoda, med učnimi oblikami pa prevladuje 

frontalni pouk, kar kaže na to, da učenci v osnovni šoli veliko poslušajo (Bogovič in Šalamun, 

1974; Plut, 1978, v Plut-Pregelj, 1990). Sposobnost poslušanja (in govora) je zato nujna za 

pridobivanje izobrazbe (v vzgojno-izobraževalnem programu večinskih šol) in je v tesni zvezi 

z izobrazbeno ravnjo, ki jo oseba lahko doseže (Hočevar Boltežar, 2014). Otroci, ki imajo 

zaradi izgube sluha težave s poslušanjem, imajo kot učenci posebne potrebe, zaradi česar 
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potrebujejo določene prilagoditve kurikuluma – prilagojene cilje in učne izkušnje oziroma 

načine učenja, da bi dosegali na splošno enake rezultate kot njihovi slišeči vrstniki (Luetke-

Stahlman in Luckner, 1991; Marschark, 1997; Marschark, Lang in Albertini, 2002; Stewart in 

Kluwin, 2001, v Power in Leigh, 2003). Stopnja izgube sluha in morebitne dodatne motnje ali 

težave otroka vplivajo na odločitev, v katerem vzgojno-izobraževalnem programu se bo otrok 

šolal. 

2.3 RAZVOJ POSLUŠANJA  

Poslušanje se razvije kot rezultat iskanja pomena zvoka (Ling in Ling, 1978, v Barker, 

Dettman in Dowell, 1997). Otrok aktivno išče pomen slišanega, da bi razumel in vplival na 

dogajanje okoli sebe. Že pri 6 mesecih slišeč otrok spozna, kateri zvoki so pomensko 

pomembni (Kuhl idr., 1992; Ling in Ling, 1978, v Barker, Dettman in Dowell, 1997). 

V zadnjem času se veliko raziskuje prenatalno zvočno okolje in najzgodnejše tedne in mesece 

razvoja sluha in poslušanja. Ugotovitve raziskav potrjujejo, da moramo biti pozorni na 

najzgodnejše stopnje razvoja poslušanja (Boothroyd, 1997, v Barris Perigoe in Paterson, 

2013). Pri določanju mejnikov razvoja sposobnosti poslušanja je potrebno upoštevati, kako in 

kdaj se oblikuje slušni sistem zarodka oziroma ploda in v kolikšni meri je otrok izpostavljen 

zvokom skozi maternično steno. Otrok naj bi že pred rojstvom poslušal materin srčni utrip, 

materin glas, glasbo ter druge govorne in okoljske zvoke in celo zgodbe, ki so dovolj glasne, 

da jih sliši (Saffran, Werker in Werner, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Raziskovalci domnevajo, da je kategorična percepcija govora prirojena (Owens, 2012, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013). Slušna pot pa ob rojstvu ni povsem formirana, temveč 

dozoreva še naprej v prvih dveh letih življenja (Hočevar Boltežar, 2014). Najpomembnejša so 

slušna izkustva v prvih tednih in mesecih po rojstvu. Od 6. meseca do 2. leta se močno poveča 

število sinaps v predelu možganov, ki je odgovoren za govor (Željan, 2002). Raziskovalci 

zato poudarjajo kritično obdobje za razvoj slušne živčne poti (Sharma, Dorman in Kral, 2005, 

v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Novorojenčkove sposobnosti percepcije so večje in bolj 

raznolike, kot smo predhodno mislili. Ob rojstvu se novorojenček ne samo zaveda zvoka, 

ampak ga že procesira (Welling, 2010, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Seveda na začetku 

sliši le »vihar zvokov«, v tej pestrosti zvokov pa se počasi uči razbirati jezikovna pravila in 

glavni pomen besed in stavkov. Predpogoj za učenje in razumevanje jezika pa je, da sliši 

mnogo akustičnih pojavov (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter in Mehl, 1998; Siniger, Doyle in 

Moore, 1999, v Božič, 2014). V nadaljevanju so predstavljeni mejniki značilnega razvoja 

sposobnosti poslušanja. 
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2.3.1 Mejniki razvoja sposobnosti poslušanja 

Tabela 1: Mejniki razvoja sposobnosti poslušanja 

RAZVOJ SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA (Cole in Flexer, 2011; Oller, 1986; Owens, 2012, 

v Barris Perigoe in Paterson, 2013) 

Prenatalno 

obdobje 

Slušna izkustva v maternici:  

• otrok z značilnim razvojem je že 20 tednov pred rojstvom izpostavljen 

slušnim dražljajem, zato je ob rojstvu že pripravljen na zvok; 

• posluša materin glas in zvoke okolja (znotraj in izven maternice); 

• ob rojstvu preferira materin glas; 

• ob rojstvu preferira pesmi in zgodbe, ki jih je slišal v maternici. 

Obdobje od 

rojstva do 3 

mesecev 

Reakcije na zvoke: 

• Morojev refleks (refleks zdrznjenja); 

• mežika/široko odpira oči; 

• preneha z aktivnostjo; 

• premika ude; 

• obrača glavo proti zvoku ali stran od zvoka; 

• dela grimase/joka; 

• sesa; 

• se vzburi; 

• spremeni dihanje. 

Percepcija govora: 

• zazna skoraj vse foneme; 

• prepozna posamezne foneme; 

• preferira samoglasnike. 

Prozodija/suprasegmenti: 

• preferira človeški glas; 

• pozoren je na dvig in spust v intonaciji; 

• pozoren je na vzorce v govoru; 

• raje posluša materin glas kot vse druge glasove. 

Prepoznavanje: 

• prepozna materin glas; 

• preferira pesmi, ki jih je slišal prenatalno. 

3–4 meseci Prozodija/suprasegmenti: 

• raje posluša stavke z raznoliko intonacijo kot monoton glas; 

• razlikuje med visokimi in nizkimi zvoki. 
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4–7 mesecev Zgodnja slušna povratna informacija 

Privajanje na poslušanje: 

• govor posluša daljši čas; 

• kaže zavedanje zvokov okolja; 

• ob glasbi ali pesmi se umiri. 

Govorna percepcija: 

• prepozna materin govor; 

• reagira na spremembo razpoloženja v glasu. 

Lokalizacija: 

• začne se pojavljati lokalizacija zvoka: od usmerjanja pogleda do 

obračanja glave v smer, od koder prihaja zvok (ta sposobnost je 

direktno povezana z motoričnim razvojem). 

Slušni spomin: 

• začetek slušnega spomina (razlikuje med poznanimi glasovi in glasovi 

tujcev). 

5 mesecev Zgodnje razumevanje: 

• odziva se na svoje ime. 

Prozodija/suprasegmenti: 

• razlikuje materni jezik od drugih jezikov z enako prozodijo. 

6 mesecev Povezava med trenutnimi sposobnostmi govorne percepcije ter kasnejšim 

besednim razumevanjem, besedno produkcijo in tvorjenjem fraz 

Govorna percepcija: 

• preferenca do samoglasnikov se konča. 

Zgodnja slušna povratna informacija: 

• posluša se v igri z glasom (ko vokalizira). 

Prepoznavanje: 

• začenja prepoznavati svoje ime in imena družinskih članov. 

Zanesljiva lokalizacija: 

• prepozna zvok in se odzove na smer, iz katere prihaja zvok. 

Selektivna slušna pozornost: 

• preusmeri pozornost iz ene slušne aktivnosti na drugo, privlačnejšo 

slušno aktivnost. 

Povezava zvoka s pomenom: 

• Melodija poda sporočilo. Otrok interpretira namen staršev s 

poslušanjem in reagiranjem na spremembo v tonu glasu. To se zgodi 

pred besednim razumevanjem. 
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8–10 

mesecev 

Tvorjenje sinaps med nevroni: 

• eksplozija tvorjenja sinaps naj bi bila povezana s spremembo v 

percepciji in produkciji. 

Fonotaktična pravila (pravila združevanja fonemov) in prozodija: 

• prepoznava zakonitosti mej med besedami v »k otroku usmerjenem 

govoru« (angl. »infant-directed speech«), celo v drugem jeziku; 

• začenja skladiščiti slušne vzorce besed, vendar še brez pomena. 

Razumevanje: 

• razumeva prve besede. 

9 mesecev Govorna percepcija: 

• raje posluša izmišljene besede – tvorjenke iz visokih fonotaktičnih 

komponent  

Slušna pozornost: 

• dlje vzdržuje slušno pozornost; 

• pri slušni aktivnosti je navzoč dalj časa. 

Fonotaktična verjetnost: 

• predvideva verjetnost, da se pojavi določeno glasovno zaporedje; raje 

posluša tvorjenke z visoko fonotaktično verjetnostjo kot tiste z nizko 

verjetnostjo. 

10 mesecev Privajanje na zvok: 

• zoži slušno pozornost in govorno percepcijo: posluša predvsem 

materni jezik, izgubi splošen interes za vse govorne glasove. 

11 mesecev Govorna percepcija: 

• prepozna alofone (fonemske različice) in meje med besedami. 

12 mesecev Govorna percepcija: 

• prepozna meje med soglasniki. 

12–18 

mesecev 

Zgodnje razumevanje: 

• spoznava pomen besed (simbolna funkcija jezika); 

• nenavadno povezuje besede; 

• posluša cele povedi; 

• zmožen je slediti navodilom; 

• popolnoma se zaveda imen znanih objektov in družinskih članov. 

Slušno okolje: 

• očitno uživa ob slušnih aktivnostih, kot so glasba, igra s prijatelji, 

smejanje, branje. 

Izkustva poslušanja: 

• poslušanje govora daljše časovno obdobje je nujno za začetek govora 

(uporabo besed). 

18 mesecev Besedišče: 

• ogromen skok v razumevanju besedišča; otrok razume 100-200 besed. 
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18–24 

mesecev 

Lokalizacija: 

• samostojno poišče izvor zvoka v drugem prostoru. 

Razumevanje: 

• razume enostavne stavke; 

• razume in sledi verbalnim navodilom z dvema ključnima elementoma; 

• razume enostavna vprašanja (začenja se ustrezno odzivati na 

vprašalnici »kaj« in »kje«); 

2–3 leta Prepoznavanje: 

• prepozna zvok in to navdušeno deli z drugo osebo; 

• želi deliti slušno informacijo z drugo osebo. 

Slušni spomin: 

• spomni se slušne izkušnje in jo deli z drugimi (leva možganska 

hemisfera); 

• po spominu zapoje (celo ali skoraj celo) pesem (desna možganska 

hemisfera). 

3–4 leta Slušni spomin: 

• začenja kazati preference za poslušanje najljubših zgodb ali glasbe; 

• sledi preprostim zvočnim navodilom. 

Slušna pozornost: 

• slušno pozornost vzdržuje čedalje več časa. 

Naključno učenje preko poslušanja: 

• ve, kaj se dogaja, tudi če ni direktno vključen v komunikacijo; 

• uporablja besede in izraze, ki se jih ni direktno učil. 

Slušna povratna informacija: 

• razvoj mehanizma slušne povratne informacije; 

• razvoj fonološkega zavedanja in časovnega procesiranja. 

Poslušanje z razdalje: 

• sposoben je poiskati slušno informacijo v okolju, tudi če je vključen v 

drugo aktivnost. 

4–5 let Otrok preko poslušanja pridobi metalingvistično sposobnost: 

• prepozna napako v govoru nekoga drugega in poroča o tem; 

• v pogovoru uporablja slušne iztočnice, da prepozna prozodične, 

pragmatične, semantične in sintaktične napake v govoru odraslih in 

vrstnikov. 
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5–6 let Slušna pozornost: 

• razvoj zmožnosti koncentracije tudi na vsebine, ki ga ne zanimajo. 

Slušni spomin: 

• razvoj dolgotrajnega slušnega spomina za jezikovne informacije. 

Notranja slušna povratna informacija: 

• razvoj notranje slušne povratne informacije (»tiho branje« oziroma 

notranji govor pri branju);  

• slušno samopopravljanje (popravljanje svojega govora s pomočjo 

notranje slušne povratne informacije). 

7 let Višje funkcije slušnega procesiranja: 

• do konca se razvijejo višje stopnje sposobnosti poslušanja: dihotično 

poslušanje, izločanje hrupov okolja, selektivna slušna pozornost. 

Fonološko zavedanje: 

• poveže posamezne glasove v določenem zaporedju v besedo (npr. m, 

a, m, a v besedo »mama«), poveže glas s črko. 

Prozodija in suprasegmenti: 

• zazna sarkazem v glasu; 

• sposoben je ignorirati močan naglas in slediti vsebini pogovora. 

Besedišče: 

• razume približno 14000 besed. 

8 let Strategije slušnega procesiranja ob prekomernem slušnem »inputu«: 

• ob preobremenjenosti s slušnimi informacijami razvije kompenzatorne 

strategije; 

• spremembe jakosti uporabi kot vodilo za usmerjanje pozornosti. 

Pozornost na glasbo: 

• razvije okus za glasbo; 

• slušna pozornost na glasbena navodila; 

9 let Poslušanje je primarni način učenja in pridobivanja znanja:  

• poslušanje postaja primarni način pridobivanja znanja; 

• razvijejo se višje sposobnosti slušne in vidne integracije, ki jih uporabi 

pri organizacijskem upravljanju (npr. delanje zapiskov); 

• konec prednosti dominantnega ušesa (običajno desnega). 

 

Poslušanje je povezano z mentalnimi sposobnostmi, torej tudi z inteligentnostjo, vendar pa ta 

ni zadosten pogoj za dobrega poslušalca. Jezikovni razvoj otroka, kamor spada tudi 

poslušanje, je močno odvisen od njegovega socio-kulturnega okolja, ki mora biti čim bolj 

stimulativno. Poslušanje je torej pridobljena komunikacijska sposobnost, ki jo lahko 

razvijemo, vendar pa se moramo zavedati, da se oblikuje nezavedno ob zgledih v učnem 

okolju. Raziskave so pokazale, da je sposobnost poslušanja povezana z osebnostnimi 

lastnostmi osebe, s katero otrok preživlja večino časa, saj se v predšolskem obdobju v 

glavnem oblikuje s posnemanjem odraslih. Kasneje, v šoli, pa se razvija ob učenju branja, 

govora in drugih učnih dejavnostih. Poslušanje sicer poteka na nezavedni ravni, zato 
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sistematičnemu razvijanju poslušanja, če otrok pri njem nima večjih težav, ne posvečamo 

pozornosti – vendar pa bi bilo to vseeno potrebno (Plut-Pregelj, 1990). 

2.3.2 Stopnje razvoja poslušanja 

Model razvoja sposobnosti poslušanja, ki ga je najprej predlagal Hirsh (1970, v Barris Perigoe 

in Paterson, 2013) kot okvir za slušno rehabilitacijo odraslih in so ga kasneje popularizirali 

Erber (1982, v Barris Perigoe in Paterson, 2013), Ling (2002, v Barris Perigoe in Paterson, 

2013), Ling in A. H. Ling (1978, v Barris Perigoe in Paterson, 2013) in drugi, še vedno 

predstavlja izhodišče sedanjih modelov in hierarhij, ki jih uporabljamo pri delu z mlajšimi 

otroki z izgubo sluha (Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Razvoj sposobnosti poslušanja je pogosto predstavljen hierarhično. Poteka po stopnjah 

zaznave (detekcije), razlikovanja (diskriminacije), prepoznavanja (identifikacije) in 

razumevanja (Barris Perigoe in Paterson, 2013; Košir, 1999; Therres, 2015):  

• Zaznava je sposobnost zaznati prisotnost ali odsotnost zvoka. Otrok pokaže zavedanje 

zvoka ali govora.  

• Razlikovanje je sposobnost določiti, ali sta dva zvoka enaka ali različna. To sta lahko 

na primer: dva okoljska zvoka, dva govorna zvoka, dve besedi, dve frazi, dva stavka 

ali dve pesmi. Pri razlikovanju nam pomagajo suprasegmentalne značilnosti.  

• Prepoznavanje je sposobnost identificirati, kar je bilo imenovano. Na tej stopnji otrok 

začne graditi besedišče in slušni spomin. Prepozna preproste besede, fraze in stavke. 

• Razumevanje je najvišja stopnja slušnega procesiranja. Otrok razume pomen 

slišanega in ga poveže s predhodnim znanjem in izkušnjami. Razume jezik (tudi daljše 

in sestavljene povedi), sposoben je odgovoriti na vprašanje, izvesti navodilo in 

sodelovati v pogovoru.  

Zaznava in razlikovanje sta osnovni funkciji polžka, prisotni že pri novorojenčkih. Zanju niso 

potrebne kognitivne sposobnosti (Govaerts idr., 2006). Otrok se rodi z izrednimi slušno-

razlikovalnimi sposobnostmi, zaradi katerih lahko loči človeške glasove od drugih glasov in 

razlikuje med človeškimi glasovi glede na intenzivnost, višino, hitrost in smer izvora. Pri 

starosti 6-8 mesecev ločuje celo glasove različnih jezikov, ki se v slovenščini ne pojavljajo, 

vendar ta sposobnost pri starosti 10-12 mesecev zamre (Levitt, Youdelman in Head, 1990, v 

Mihelčič, 2000). Zaznavo zvoka in razlikovanje lahko ocenjujemo s preverjanjem refleksnih 

in orientacijskih odzivov. Prepoznavanje pa je že vezano na kognitivne sposobnosti, saj je 

potrebno zvok povezati s pomenom (Govaerts idr., 2006), pa ne le to: potrebno je razpoznati 

ciljni dražljaj in ostale moteče dražljaje, si zapomniti ciljni dražljaj in ga primerjati z zvočno 

sliko ostalih dražljajev, izbrati ustreznega … (Boothroyd, 1995; Dillon in Ching, 1995, v 

Govaerts idr., 2006). Prepoznavanje ocenjujemo s preverjanjem vedenjskih odzivov (Govaerts 

idr., 2006). 

Otrok z značilnim razvojem, brez težav s sluhom, razvije sposobnost poslušanja spontano, v 

naravnem jezikovnem okolju. Otroci z izgubo sluha pa potrebujejo bolj strukturiran pristop k 

učenju in treningu poslušanja (Barris Perigoe in Paterson, 2013). V splošnem velja: starejši 

kot je otrok (kasneje ko začnemo z obravnavo) in slabša kot je njegova sposobnost poslušanja, 
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bolj strukturirana in formalna mora biti intervencija (Ling, Perigoe in Gruenwald, 1981, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Predstavljene stopnje poslušanja pa v resnici sovpadajo oziroma se prekrivajo. Seveda je 

ključno, da otrok z izgubo sluha kot temeljni veščini razvije zavedanje zvoka in slušno 

pozornost, vendar ni nujno, da otroci, tako tisti z izgubo sluha kot slišeči, elemente poslušanja 

razvijajo strogo hierarhično. Vse štiri stopnje – zaznavo, razlikovanje, prepoznavanje in 

razumevanje – razvijajo sočasno, in sicer na fonemski ravni, besedni ravni, stavčni ravni in 

ravni pogovora oziroma diskurza (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Običajno je, da otroci z 

izgubo sluha poglabljajo že pridobljeno veščino in hkrati pridobivajo novo veščino na višji 

stopnji (Anderson, 2004, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). To moramo upoštevati pri 

ocenjevanju poslušanja, zastavljanju ciljev in načrtovanju obravnave. Npr. ne smemo 

»obtičati« pri besednem razlikovanju; otroka moramo usmeriti k razumevanju celotnega 

diskurza (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Z drugimi besedami: namesto da čakamo, da bo 

otrok obvladal eno raven poslušanja, moramo načrtovati učenje poslušanja na več različnih 

ravneh (Walker, 2009, v Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

2.4 DEJAVNIKI POSLUŠANJA 

Poslušanje ni enovita sposobnost, ampak skupek spretnosti, navad in zmožnosti, ki se 

spreminjajo glede na situacijo, v kateri poslušamo. Na poslušanje namreč vplivajo številni 

dejavniki. Dejavniki, ki se nanašajo na poslušalca, so: fiziološke osnove poslušanja (zdrav 

sluh); voljnost oziroma pripravljenost za poslušanje; jezikovno znanje in kognitivna struktura 

poslušalca, kamor spadajo pozornost, koncentracija, znanje, izkušnje, čustva ter predsodki. 

Govorno-poslušalska komunikacija je pogosto neučinkovita in problematična, saj na proces 

poslušanja in s tem (ne)razumevanje govorčevega sporočila lahko vplivajo nesposobnost 

koncentracije, utrujenost, slabo počutje, nemotiviranost, nepripravljenost oziroma zaprtost za 

poslušanje (npr. zaradi nespoštovanja govorca), predsodki, egocentričnost poslušalca, 

čustvena napetost, pa tudi pričakovanja – pogosto slišimo le tiste informacije, ki se skladajo z 

našimi pričakovanji. K boljšemu poslušanju in posledično uspešnejši komunikaciji lahko 

veliko prispeva že sam govorec. Pomembno pa vpliva tudi okolje govorno-poslušalske 

komunikacije (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.1 Poslušalec 

Poslušalec je temelj poslušalskega procesa – če iz katerega koli razloga ne sliši ali ne posluša, 

je komunikacija prekinjena (Plut-Pregelj, 1990). Otrok se mora naučiti biti v vlogi poslušalca. 

Znati mora oceniti kvaliteto in celostnost sporočila, prepoznati pomanjkljivosti ali nejasnosti 

v sporočilu in govorcu podati povratno informacijo (Erber, 1985, v Bench, 1992). Na tak 

način se govorno-poslušalski proces oziroma izmenjava vlog nadaljuje.  



15 

 

2.4.1.1 Fiziološke osnove poslušanja  

Predpogoj za poslušanje je slišanje oziroma zdrav sluh. Če ne slišimo, ne moremo razumeti 

sporočila, tudi če imamo vse drugo, kar je potrebno: voljo, jezikovno znanje, pozornost, 

koncentracijo … Slišanje kot fiziološko dejavnost lahko razdelimo na slušno zaznavo, 

ločevanje in analizo, slušni spomin in slušno zaporedje. Zmožnost slušnega razločevanja 

otroci začnejo pridobivati že v zgodnjem otroštvu, stopnjo zrelosti pa dosežejo okrog 8. leta. 

Povezana je z artikulacijo, fonološkim zavedanjem in branjem. Slušna analiza je pridobljena 

jezikovna zmožnost. Nanaša se na razlikovanje višine, intenzivnosti in ritmičnosti 

govorjenega jezika. Slušno zaporedje je povezano s slušnim spominom in zadeva obnovitev 

slušnih informacij v pravilnem zaporedju, ki določa npr. pomen stavka. Težave s katerim koli 

delom fiziološke predelave slušne informacije prizadenejo sposobnost poslušanja. Sluh lahko 

prizadenejo tudi motnje fiziološke narave (Plut-Pregelj, 1990), ki bodo opisane v podpoglavju 

Vzroki za izgubo sluha. 

2.4.1.2 Voljnost za poslušanje 

Nujen pogoj za uspešno poslušanje je poslušalčeva volja oziroma pripravljenost na 

poslušanje. Če poslušalec ne želi poslušati, komunikacije med udeležencema ne bo. Pri tem je 

pomembna motivacija. Pripravljenost na poslušanje lahko razdelimo na splošno, ki je 

pridobljena lastnost ter sestavni del socialno zrele osebnosti, in specifično, ki je odvisna od 

konkretnih pogojev za poslušanje. Slednja preneha, ko se spremenijo pogoji, zaradi katerih 

poslušalec ni voljan poslušati – npr. če je isto vsebino že večkrat poslušal (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.1.3 Jezikovno znanje 

Učinkovita komunikacija temelji na jeziku, sistemu dogovorjenih verbalnih in neverbalnih 

znakov, urejenih s pravili. Sestavljajo ga besedišče, sintaksa, semantika, prozodija, 

pragmatika in metajezikovno znanje (Bench, 1992). Brez ustreznega jezikovnega znanja 

govorno sporočilo slišimo, ne moremo pa ga razumeti. Razumevanje govorjenega sporočila je 

odvisno od razvoja posameznih ravni jezikovnega znanja (Plut-Pregelj, 1990). Otrokove 

jezikovne sposobnosti so močno odvisne od njegovih umskih sposobnosti oziroma kognicije 

(Bamford in Saunders, 1985, v Bench, 1992), družbenega oziroma kulturnega okolja in 

jezikovne vzgoje (Plut-Pregelj, 1990). Kvalitetna komunikacija med starši in otrokom je 

najboljši prediktor jezikovnega razvoja in osrednji dejavnik kasnejšega akademskega uspeha 

(Drasgow, 1998; Hart in Risley, 1995, v Marschark, Lang in Albertini, 2002).  

2.4.1.4 Kognitivna struktura poslušalca 

2.4.1.4.1 Pozornost in koncentracija  

Težave s pozornostjo se pogosto zamenjuje kar s težavami slišanja, vendar gre za različni 

težavi. Res pa je, da sta pomanjkanje pozornosti in nesposobnost koncentracije v daljšem 

časovnem obdobju ključna problema pri poslušanju z razumevanjem in pri učenju preko 

poslušanja. Poslušalec ne more biti hkrati pozoren na vse zvočne dražljaje, zato se v 

osrednjem živčnem sistemu izvrši proces izbiranja tistih dražljajev, na katere poslušalec 

usmeri svojo pozornost. Pozoren je na tiste vsebine, ki so zanj pomembne (Plut-Pregelj, 
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1990). Posamezne slišane dražljaje začasno shrani v kratkotrajni ali delovni spomin, ki mu 

omogoča, da operira s slišanimi informaciji (npr. v mislih računa, si ponavlja novo besedo ali 

zadrži stavek, ki ga je slišal). Izvajanje teh kognitivnih nalog je možno zaradi fonološke 

zanke, ki vključuje začasno fonološko shrambo in časovno omejen sistem ponavljanja govora, 

ki smo ga slišali. Z večkratnim ponavljanjem oziroma učenjem poslušalec slišane informacije 

uskladišči v dolgotrajni ali semantični spomin, da jih lahko prikliče tudi kasneje (Badeley in 

Logie, 1999, v Marschark, 2003). Kratkotrajni spomin ima omejeno zmogljivost in omejeno 

kapaciteto ter je močno podvržen zunanjim motnjam, zato moramo v njem shranjene 

informacije v nekaj sekundah obnoviti, če želimo, da so obstojne. Dolgotrajni spomin je 

relativno obstojen in lahko rečemo, da ima neomejeno kapaciteto (Plut-Pregelj, 1990). 

Človekova pozornost raste in upada zaradi delovanja v možganih. Nihanje pozornosti je 

odvisno tudi od motivacije in energije, ki jo poslušalec vlaga v poslušanje. Če je poslušalec 

usmerjen na preveč dražljajev hkrati, jih samo bežno zaznava in jih ne more uskladiščiti v 

spomin. Zato poslušalec običajno usmeri energijo na enega ali le nekaj dražljajev, čemur 

rečemo selektivna pozornost (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.1.4.2 Predstavljivost oz. način mišljenja 

Griffitts (1927, v Plut-Pregelj, 1990) je odkril, da se razlikujemo v načinu mišljenja oziroma v 

tem, kako si predstavljamo to, kar slišimo. Razlikoval je med konkretno in verbalno 

predstavljivostjo. Pri konkretnih mislecih večinoma prevladuje vizualna komponenta. Pri 

verbalnih (abstraktnih) mislecih pa prevladuje notranji govor – to je kinetično-slušna 

komponenta. Razvoj predstavljivosti oziroma načina mišljenja ni odvisen le od prirojenih 

duševnih kapacitet, ampak tudi od socialnega in jezikovnega okolja. 

2.4.1.4.3 Določanje pomena slušni informaciji 

S. W. Lundsteen (1971, v Plut-Pregelj, 1990), pristašica teorije predstav, meni, da poslušalec 

prevaja slišane informacije v notranji govor in v percepcijske predstave oziroma notranje 

slike. Nato v spominu išče podobo, ki ustreza tej predstavi, in tako nove informacije povezuje 

z obstoječimi. Če ne najde ustrezne podobe, svojo predstavo o informaciji analizira, si o njej 

postavlja vprašanja in ji nato določi pomen. Weaver (1972, v Plut-Pregelj, 1990), zagovornik 

teorije pomena, pa pravi, da se v človeškem spominu izkustveno oblikuje na tisoče pojmovnih 

kategorij, v katere razvrščamo slišano informacijo na podlagi njenih lastnosti. Proces 

razvrščanja pojmov je zelo kompleksen zaradi različnih vrst lastnosti, po katerih lahko 

razvrščamo pojme, in zaradi hierarhičnosti pojmov. Kategorizacija pojmov je tudi močno 

individualna in odvisna od posameznikovega izkustva. Poslušalec lahko nepravilno 

kategorizira informacijo in ji tako pripiše napačen pomen (nerazumevanje). To je lahko 

posledica neustreznega jezikovnega znanja, predsodkov do informacij oziroma njihovega 

posrednika ali pomanjkanja izkušenj (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.1.4.4 Znanje in izkušnje 

Predznanje in prejšnje izkušnje o poslušani vsebini so pomembne za razumevanje ter za lažje 

pomnjenje in pridobivanje novih znanj, saj nova znanja navežemo na tisto, kar smo vedeli že 

prej. Govorčeva naloga je, da pri pripravi govornega sporočila upošteva predznanje 



17 

 

poslušalcev, prav tako pa se lahko poslušalci pripravijo na to, kar bodo poslušali (Plut-Pregelj, 

1990). 

2.4.1.4.5 Čustva in predsodki 

Predsodki in čustva lahko bistveno vplivajo na izbiranje slušnih dražljajev in na njihovo 

interpretacijo. Ljudje lahko popolnoma ali delno izključimo informacije, ki jih zaradi svoje 

čustvene naravnanosti nočemo sprejeti, in obratno: zelo hitro slišimo informacije, ki potrjujejo 

naše domneve. Človekova stališča, vrednote in predsodki ne vplivajo le na izbiro informacij, 

ampak tudi na način mišljenja in vrednotenja. Pri poslušanju je moč čustev in predsodkov 

velika, saj nimamo možnosti preverjati informacij tako kot npr. pri branju. Svojih predsodkov 

se pogosto ne zavedamo, saj delujejo tudi na podzavestni ravni. Na poslušanje vpliva tudi 

podoba, ki si jo ustvari človek o sebi kot poslušalcu (Plut-Pregelj, 1990). Pogosto pa 

pozabimo na to, da ima tudi poslušalec lahko tremo pred govorcem ali vsebino, o kateri 

posluša. Neugodno psihološko počutje poslušalca (npr. strah, ki se lahko porodi iz negativnih 

izkušenj) namreč tudi vpliva na učinkovitost poslušanja (Wolvin in Coakley, 1988, v Plut-

Pregelj, 1990). 

2.4.1.4.6 Spol  

Weaver (1972, v Plut-Pregelj, 1990) med dejavniki kognitivnega strukturiranja omenja tudi 

spol poslušalca, kar potrjujejo novejša odkritja o razvoju in različnem delovanju leve in desne 

hemisfere možganov pri moških in ženskah. Če imamo moški in ženske različno delovanje 

hemisfer, verjetno tudi drugače predelujemo slišane vsebine in jih vključujemo v svojo 

kognitivno strukturo – torej drugače poslušamo. 

2.4.2 Govorec 

Poleg motenj pri sprejemanju sporočila se pojavljajo tudi motnje pri oddajanju sporočila, ki se 

nanašajo na vsebino, ki jo posreduje govorec, in na način, kako jo posreduje (Plut-Pregelj, 

1990). Zato, da posreduje dovolj informativno sporočilo in da je komunikacija uspešna, je 

pomembno, da govorec pozna vsebino, o kateri govori, ter predvsem da prepozna lastnosti 

poslušalcev. Otrok, ki še pridobiva komunikacijske spretnosti, mora spoznati, da nimamo vsi 

enakega znanja, izkušenj in nenazadnje tudi interesov, ter se naučiti prilagajati svoje sporočilo 

prejemniku (Erber, 1985, v Bench, 1992). Poleg predznanja in izkušenj mora upoštevati tudi 

čustveno naravnanost poslušalca in na podlagi teh lastnosti izbrati zahtevnost sporočila, 

število informacij, ki jih bo podal, in hitrost posredovanja sporočila. Pozornost poslušalca pa 

ohranja tako, da se izogiba monotonosti (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.3 Okolje govorno-poslušalske komunikacije  

Do motenj pri poslušanju prihaja tudi v prenosnih kanalih. To so lahko pojavi v okolju 

(zunanji šumi, hrup, neugodne prostorske in vremenske razmere) ali pa gre za tehnične 

probleme v prenosnikih, ki povzročajo slabo slišnost sporočila, včasih celo izpad posameznih 

delov. Motnje v okolju lahko povzročijo, da poslušalec sporočila ne sliši ali ne sliši v celoti 

(Plut-Pregelj, 1990). Najpogostejši vzrok motečega okolja je zunanji hrup (npr. delovanje 
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različnih strojev, promet, vzporedna komunikacija, ki poteka v bližini). Industrijski hrup je 

nevaren onesnaževalec človekovega okolja. Dnevna izpostavljenost močnemu hrupu pri delu, 

zabavi ali v življenju nasploh lahko povzroči ne samo izgubo sluha, marveč tudi druge 

zdravstvene in čustvene težave. Hrup lahko prekine komunikacijski proces. Močno vpliva na 

pozornost in koncentracijo poslušalca. Nekateri glasovi (samoglasniki in zveneči soglasniki) 

so bolje slišni in zato bolj odporni proti hrupu (Kennedy, 1978, v Plut-Pregelj, 1990). Slušno 

sporočilo, ki ga prekriva hrup, lahko delno nadomestimo s sporočilom, ki ga lahko zaznavamo 

z drugimi čutili – npr. z vidom, če v komunikaciji uporabimo sliko (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.4 Vplivi drugih medijev 

Sporočila ne oblikuje samo jezik – dodatno vsebino mu dajo tudi paralingvistični, vidni, 

proksemični in kinetični medij, medij vonja ter medij okusa. Z njimi podkrepimo govorno 

sporočilo (Plut-Pregelj, 1990), o čemer piše tudi Bench (1992). Še posebej za mlajše 

poslušalce in za tiste, ki ne obvladajo jezika, velja, da imajo večjo sporočilno moč konkretni 

mediji: vidni in taktilni. V paralingvistični medij uvrščamo ton govora, jakost in hitrost 

govora, kvaliteto glasu, premore, poudarke, s čimer govorec kaže svoje osebnostne lastnosti 

in odnos do sporočila. Še več o sebi govorec sporoča s svojim izgledom (z obleko, s pričesko, 

z obraznim izrazom in s fizično pojavo), ki spada v vidni medij. Govorno sporočilo lahko 

podkrepimo z vizualnimi pripomočki in ga tako naredimo bolj nazornega, kar osebi pomaga 

pri razumevanju sporočila in integriranju v njegovo kognitivno strukturo. Gibanje telesa (npr. 

prikimavanje, gubanje čela, mahanje z rokami) ter položaj govorca in poslušalca pa spadata v 

kinetični in proksemični medij. Iz tega lahko sklepamo o medsebojnem odnosu med 

govorcem in poslušalcem ter o njunem mnenju o sporočilu (Plut-Pregelj, 1990). 

2.4.5 Oblika komunikacije 

Na učinkovitost poslušanja vpliva tudi oblika komunikacije. V osebni komunikaciji nastopata 

govorec in poslušalec, ki običajno izmenjujeta vlogi. Lahko je direktna (govorec in poslušalec 

sta fizično navzoča) ali posredna, če komunicirata preko telefona ali računalnika. Direktna 

osebna komunikacija je najmanj naporna, zlasti za tiste, ki imajo težave s sluhom, kajti pri 

njej si lahko pomagajo z odgledovanjem, kretnjami in govorico telesa. Nasprotno pa je 

posredna komunikacija odvisna predvsem od sprejemanja preko sluha. Poslušanje v skupinski 

komunikaciji zahteva večji napor, še posebej v večjih skupinah, kjer ni toliko izmenjevanja 

vlog in poslušalci nimajo možnosti govorcu dati povratne informacije (Plut-Pregelj, 1990). 

2.5 IZGUBA SLUHA 

2.5.1 Opredelitev gluhote in naglušnosti 

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015), ki so bili izdani na podlagi 24. člena Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in 14. člena Pravilnika o organizaciji in 
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načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, so naglušni otroci otroci z 

lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB), otroci z zmerno 

izgubo sluha (od 41 do 60 dB) in otroci s težko izgubo sluha (od 61 do 90 dB). Otroci z 

najtežjo izgubo sluha (od 91 do 110 dB) in otroci s popolno izgubo sluha (nad 110 dB) pa so 

opredeljeni kot gluhi otroci. 

2.5.2 Vzroki za izgubo sluha 

2.5.2.1 Delitev glede na mesto okvare4 

Izgubo sluha lahko povzročijo različni in številni vzroki. Glede na mesto nastanka bolezenske 

spremembe jo delimo na periferno in centralno.  

2.5.2.1.1 Periferna okvara sluha 

Pri periferni okvari sluha gre za motnjo v zaznavi zvočnega dražljaja na nivoju zunanjega, 

srednjega in notranjega ušesa ter slušnega živca (Battelino, 2012, v Kladnik Stabej in 

Battelino, 2014). Zanjo je značilna zmanjšana občutljivost ušesa na zvok (Stach, 1998, v 

Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Delimo jo na prevodno, zaznavno, nevralno in mešano 

(Zahnert, 2011, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). V področju zunanjega ušesa lahko 

naglušnost povzroči nerazvit zunanji sluhovod, vnetje sluhovoda, ušesno maslo, tujek, 

poškodba sluhovoda ali senčne kosti, benigni in maligni tumorji (v primeru, da otekla vneta 

koža, ušesno maslo ali drug tujek, kostni odlomki, kri, gnoj ali tumor povsem zapirajo 

sluhovod). Tudi srednje uho je lahko nerazvito – lahko gre za nerazvitost slušnih koščic ali pa 

veriga koščic ni sklenjena (Hočevar Boltežar, 2010). Naglušnost lahko povzročijo tudi 

naslednji dejavniki, vezani na srednje uho (Hočevar Boltežar, 2010): 

- slabo odpiranje Evstahijeve troblje, zaradi česar pade tlak v bobnični votlini in bobnič 

postane manj podajen za nihanje;  

- akutno gnojno vnetje ali izlivno vnetje srednjega ušesa zaradi nabiranja izcedka v 

srednjem ušesu – gnoj v srednjem ušesu otežuje prenos zvoka od bobniča do 

notranjega ušesa;  

- raztrganina bobniča zaradi udarca ali poškodbe, ki omogoča potovanje zvočnega 

valovanja tudi do okroglega okenca in po notranjem ušesu v obratni smeri od 

fiziološke;  

- predrtina bobniča zaradi kroničnega vnetja srednjega ušesa;  

- otoskleroza, pri čemer stremenčeva ploščica zakosteneva v ovalno okence in je zato 

manj gibljiva;  

- benigni in maligni tumorji, ki lahko s svojo maso oz. obsegom prekinejo delovanje 

verige slušnih koščic. 

Notranje uho je lahko prirojeno nerazvito, lahko se poškoduje ob zlomu senčne kosti, ob 

hudih padcih ali udarcih v glavo. Pretres možganov lahko povzroči tudi pretres labirinta v 

                                                 

 

4 Izraz »okvara sluha« uporabljam le, kadar opredeljujem mesto, čas ali vzrok nastanka bolezenske spremembe, 

ki povzroči izgubo sluha. 
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notranjem ušesu. Notranje uho se lahko okvari tudi ob kronični ali akutni akustični travmi, ob 

vnetju notranjega ušesa, ob jemanju nekaterih zdravil in ob otekanju labirinta (Menierova 

bolezen). Naglušnost povzročajo tudi degenerativne spremembe notranjega ušesa zaradi 

starosti. Če se pojavi benigni tumor na slušno-ravnotežnem živcu oziroma benigni ali maligni 

tumorji v kotu med podaljšano hrbtenjačo in malimi možgani, prav tako pride do naglušnosti 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

2.5.2.1.2 Centralna okvara sluha 

Centralna okvara sluha pomeni prizadetost višje ležečih struktur, torej moten prenos 

akcijskega potenciala po slušni poti do možganske skorje. Lahko gre za okvaro v področju 

jedra slušnega živca, v področju centralnih slušnih poti ali v področju slušne možganske 

skorje (Battelino, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Večinoma se kaže kot 

nezmožnost pravilno slišati nadpražne zvoke, lahko pa vključuje moteno občutljivost za slušni 

dražljaj (Stach, 1998; Vatovec, 1999, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Centralne slušne 

motnje se pojavljajo bistveno redkeje kot periferne (Kladnik Stabej in Battelino, 2014).  

2.5.2.2 Delitev glede na čas nastanka okvare 

Glede na to, kdaj pride do izgube sluha, običajno ločimo prirojeno in pridobljeno izgubo 

sluha. Poznamo pa tudi delitev na prelingvalno in postlingvalno izgubo sluha – glede na to, ali 

je do izgube sluha prišlo pred razvojem govora ali kasneje, ko je bil govor že razvit (Hočevar 

Boltežar, 2014). 

2.5.2.2.1 Prirojena izguba sluha 

Prirojena izguba sluha je z izjemo otoskleroze in branhialnih malformacij izključno 

senzorinevralna (zaznavna) (Mawson in Ludman, 1979, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014) 

in jo delimo na genetsko, predporodno in medporodno, saj so lahko vzroki zanjo genetski, 

lahko delujejo v času razvoja zarodka oziroma ploda ali med porodom. Vzroki so v 50 % 

primerov genetski (sindromski ali nesindromski), v 25 % pridobljeni (infektivni, metabolni, 

toksični ali travmatski), v 25 % pa neznani (Battelino, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 

2014). Posledice okvare so lahko vidne takoj ob rojstvu ali pa šele kasneje, v otroštvu oziroma 

v odraslosti (Martin in Clark, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Prirojena trajna 

obojestranska izguba sluha se pojavi redko, približno v 1 primeru na 1000 živorojenih otrok 

(Battelino, 2012; Vatovec, 1999; v Kladnik Stabej in Battelino, 2014).  

Genetska izguba sluha je dedna in do neke mere predvidljiva. V obsegu do 70 % je 

nesindromska (izguba sluha je edini bolezenski znak) in se v veliki večini deduje avtosomno 

recesivno, lahko pa tudi avtosomno dominantno, vezano na X kromosom, ali mitohondrijsko 

(Battelino, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). V 30 % pa se genetska izguba sluha 

pojavi v sklopu različnih sindromov. Več kot 300 sindromov je povezanih z izgubo sluha 

(Zahnert, 2011, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014); tu jih je naštetih le nekaj: Alportov 

sindrom, Jervell-Lange-Nielsenov sindrom, Pendredov sindrom, Waardenburgov sindrom, 

Usherjev sindrom (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 
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Vzroki okvare sluha ploda v času materine nosečnosti so lahko okužbe z virusom rdečk, s 

citomegalovirusom, herpesnimi virusi, virusi gripe, virusom pridobljene imunske 

pomanjkljivosti (HIV), virusi ošpic ali mumpsa, bakterijami, ki povzročijo škrlatinko ali 

sifilis (Martin in Clark, 2012; Vatovec, 1999; Zahnert, 2011, v Kladnik Stabej in Battelino, 

2014), ali s toksoplazmozo, pa tudi toksemija v nosečnosti, sladkorna bolezen matere, 

tireotoksikoza, izpostavljenost žarčenju med nosečnostjo, globoka anestezija ali zdravljenje z 

ototoksiki (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 

Med porodom lahko pride do okvare sluha otroka zaradi izpostavljenosti toksičnim 

dejavnikom, mehanske poškodbe med porodom ali anoksije (Mawson in Lundman, 1979, v 

Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Sluh lahko okvarijo tudi dejavniki, vezani na 

nedonošenost: eklampsija, prehiter porod, imunološka nerazvitost, zdravljenje življenjsko 

nevarnih okužb z ototoksičnimi antibiotiki (Vatovec, 1999, v Kladnik Stabej in Battelino, 

2014). 

2.5.2.2.2 Pridobljena izguba sluha 

Pridobljena okvara sluha je lahko periferna ali centralna. Periferno pridobljeno izgubo sluha 

nadalje delimo na prevodno, zaznavno, mešano in nevralno.  

Vzroki za pridobljeno prevodno izgubo sluha so pogosto: ceruminalni čep ali drugi tujki v 

zunanjem sluhovodu, izlivno vnetje ušes (ki pri otrocih najpogosteje povzroči prehodno 

prevodno izgubo sluha (Zahnert, 2011, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014)), benigne in 

maligne rašče zunanjega sluhovoda in srednjega ušesa, otoskleroza in kronično vnetje 

srednjega ušesa, ki je najpogostejši vzrok trajne prevodne izgube sluha (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2014). 

Pridobljena zaznavna izguba sluha je lahko akutna ali kronična, vzrok pa pogosto ostaja 

neznan (Martin in Clark, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Lahko je posledica 

bakterijskih ali virusnih okužb, ototoksičnih zdravil, poškodb glave oziroma senčne kosti, 

daljše izpostavljenosti hrupu, presbiakuze (ki je najpogostejša zaznavna izguba sluha pri 

odraslih (Martin in Clark, 2012, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014)), pa tudi Menierove 

bolezni ali avtoimunih bolezni (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Glavni vzrok hude okvare 

sluha v otroštvu je še vedno bakterijski meningitis (Martin, 1982, v Kladnik Stabej in 

Battelino, 2014). Daljša izpostavljenost hrupu nad 85 dB (kar je zakonsko dovoljena meja) 

povzroča izgubo sluha v visokih frekvencah, običajno nad 4000 Hz (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2014). 

Pri nevralni izgubi sluha gre za prizadetost slušnega živca. Pridobljena nevralna izguba sluha 

najpogosteje nastane zaradi tumorjev ravnotežno-slušnega živca, vnetnih procesov temporalne 

kosti (Cavinato, Rigon, Volpato, Semenza in Piccione, 2012; Zahnert, 2011, v Kladnik Stabej 

in Battelino, 2014) ali avditorne nevropatije (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 

Centralna pridobljena izguba sluha je lahko posledica obojestranskih tumorjev ali poškodb 

možganskega debla (v področju jedra slušnega živca in centralnih slušnih poti), lezij 

temporalnega režnja (v področju slušne možganske skorje), ishemije ali degenerativnih 
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bolezni centralnega živčevja, vendar je redka (Cavinato, Rigon, Volpato, Semenza in 

Piccione, 2012; Szirmai, Farsang, Csüri, 2003, v Kladnik Stabej in Battelino, 2014).  

S sodobnimi diagnostičnimi postopki vzroke izgube sluha v večini primerov zgodaj odkrijemo 

in prepoznamo, kljub temu pa v 25 % primerov vzrok še vedno ostaja nepojasnjen (Kladnik 

Stabej in Battelino, 2014).  

2.5.3 Posledice izgube sluha 

Slušna deprivacija zaradi izgube sluha v največji meri vpliva na razvoj otrokovega slušnega 

sistema (Moore in Linthicum, 2007, v Barris Perigoe in Paterson, 2013), razvoj sposobnosti 

poslušanja, govora, jezika in komunikacije. Naglušni otroci imajo približno 2 leti zaostanka v 

razvoju govora, gluhi pa do 5 let zaostanka (Košir, 1999). Izguba sluha bistveno poslabša 

kakovost glasu in natančnost izreke, s tem pa tudi razumljivost, saj je sluh glavni kontrolni 

mehanizem za uravnavanje glasu in artikulacije (Bench, 1992; Hočevar Boltežar, 2014). 

Zaradi slabšega razvoja komunikacijskih sposobnosti tem otrokom primanjkuje informacij in 

razlag, ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okrog sebe, njihovi socialni stiki so omejeni, 

večja je tudi možnost frustracij. Vse to lahko pusti posledice na različnih področjih, ki se 

različno močno odražajo (Košir, 1999): 

- Posledice v mišljenju: Mišljenje gluhih temelji na vidnih slikah, je predvsem 

konkretno in manj abstraktno ter manj dinamično, sicer pa imajo običajne 

intelektualne potenciale – od zelo visokih do zelo nizkih. 

- Posledice v kognitivnem razvoju: Osebe z izgubo sluha so manj uspešne pri verbalnih 

nalogah, pri neverbalnih pa dosegajo enake rezultate kot slišeči. Zaradi skromnejših 

izkušenj lahko začasno zaostanejo na posamezni razvojni stopnji na določenem 

področju. 

- Posledice v akademskih in poklicnih dosežkih: Učni in šolski dosežki otrok z izgubo 

sluha so v povprečju nižji od povprečnih dosežkov slišečih. Tudi stopnja izobrazbe je 

v povprečju nižja. Zaposlujejo se na manj zahtevnih delovnih mestih – najpogosteje 

opravljajo obrtno-spretnostne poklice. Razlog za nižje dosežke je predvsem 

neprilagojen način pridobivanja znanja (težave imajo že pri poslušanju, govoru, branju 

in pisanju). Vendar pa je zaradi majhnega števila gluhih otrok težko zagotavljati 

šolanje na prilagojen način za različne poklice in stopnje šolanja. 

- Socialne in emocionalne posledice: Otroci z izgubo sluha so pogosteje označeni kot 

socialno manj zreli (nesamostojni, neodgovorni, njihove dejavnosti so kratkotrajnejše). 

Pomanjkanje zgodnje komunikacije v družini povzroči, da otroci počasneje 

pridobivajo izkušnje in se nanje pogosteje neustrezno odzivajo. Nerazumevanje in 

slabša komunikacija vodita v osamljenost, pojavi se občutek zapostavljenosti, zaradi 

česar se otrok oziroma mladostnik začne umikati in zapirati vase. Doživlja napetosti in 

frustracije, kar lahko privede do besa in agresivnosti. Večina negativnih lastnosti je 

posledica neustreznih pristopov slišečega sveta do osebe z izgubo sluha. 

- Posledice v motoričnem razvoju: Otroci z izgubo sluha imajo v povprečju več težav v 

motoričnem razvoju kot njihovi slišeči vrstniki. Pogoste so težave z ravnotežjem, 

grafomotorične težave itd. Vzroki so večinoma isti, kot so vzroki za izgubo sluha. 
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Drugi vzroki pa so še: pomen sluha pri kontroli in regulaciji gibanja; premalo spodbud 

za gibanje, šport, risanje oziroma ročne spretnosti (za celostni razvoj); pogosta 

izključenost iz otroške igre in posledično pomanjkljive motorične izkušnje.  

- Posledice v vedenju in osebnosti: Otroci z izgubo sluha naj bi imeli več težav z 

vrstniki, več naj bi bilo agresivnosti, impulzivnosti, egocentričnosti, primanjkovalo naj 

bi jim empatije do ostalih. Razlogov za pogostost vedenjskih motenj je več – verjetno 

so posledica interakcije med fiziološkimi in psihološkimi dejavniki. Največja težava 

pa je v socializaciji: zaradi pomanjkljive komunikacije v odraščanju otroci ne znajo na 

ustrezen način zadovoljevati svojih potreb in izražati čustev; ne vejo, kaj se od njih 

pričakuje in zakaj.  

Izguba sluha je torej povezana z mnogimi težavami v procesu izobraževanja, pri zaposlovanju 

in življenju nasploh (Carney, 1998; Moeller, 1986; Rach, 1988; Ruben, 1991; Zinkus, 1980, v 

Burja, Spindler in Korpar, 2002). Predvsem zaradi omejitev v komunikaciji je kvaliteta 

življenja oseb z izgubo sluha slabša. V interakciji z drugimi so pogosto razdražljivi, napeti in 

pod stresom; velikokrat se počutijo osamljene, nekateri zapadejo tudi v depresijo. Izguba 

sluha pa ne prizadene le posameznika, ampak tudi njegovo družino (Broz Frajtag in Doko 

Jelinić, 2018).  

Vse navedeno je odvisno od stopnje izgube sluha, vzroka in mesta okvare, starosti ob pojavu 

izgube sluha in s tem že doseženega govorno-jezikovnega razvoja, ožjega in širšega okolja … 

(Košir, 1999). Nekaj lahko napovemo tudi iz frekvenc, ki jih otrok ne sliši ali ne sliši dobro 

(Hočevar Boltežar, 2014). Pogoj za značilen razvoj poslušanja in govora je med drugim dober 

sluh v območju od 500 do 4000 Hz (Wirth, 1994, v Hočevar Boltežar, 2014) – v tem obsegu 

so namreč pomembnejše govorne frekvence, ki zajemajo področja formantov samoglasnikov 

in zvenečih soglasnikov. Nezveneči soglasniki sicer sežejo še višje – do 8000 Hz (Hočevar 

Boltežar, 2014). S. E. Trehub, Bull in Schneider (1981, v Hočevar Boltežar, 2014) navajajo, 

da bi moral biti govor vsaj 18 dB glasnejši od hrupa v ozadju, da bi otrok slišal vse bistvene 

elemente govora. Rezultati slovenske raziskave D. Sekulič (1998) so pokazali, da so akustični 

pogoji učilnic slovenskih šol v tem pogledu slabi, saj je hrup za 5 dB glasnejši od govora. 

Torej lahko že lažja izguba sluha resno ovira učenje poslušanja, govora in jezika (Hočevar 

Boltežar, 2014).  

2.5.4 Zgodnje odkrivanje in obravnava 

Prisotnost izgube sluha ob rojstvu pomeni, da del možganov, odgovoren za sluh, ne prejema 

raznolikega slušnega »inputa« in otrok tako ne prakticira poslušanja. Tudi pri otrocih z 

minimalno izgubo sluha je prisotno tveganje, da ne bodo usvojili vseh potrebnih elementov 

sposobnosti poslušanja. Izziv pri delu z osebami z izgubo sluha je zagotoviti zgodnje 

prepoznavanje izgube sluha, zgodnjo in konsistentno rabo naprednih slušnih pripomočkov, 

dostop do zgodnjega treninga poslušanja in govora v sklopu obravnave ter dostop do 

usposobljenih strokovnjakov (Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

Sluh je eden najpomembnejših nadzornih oziroma zaznavnih mehanizmov in močno vpliva na 

celostni govorno-jezikovni razvoj, zato je bistvenega pomena zgodnje odkrivanje morebitnih 
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okvar sluha (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter in Mehl, 1998; Siniger, Doyle in Moore, 1999, 

v Božič, 2014). V slovenskih porodnišnicah že prve dni po rojstvu izvajajo presejalni test 

slušnega sevanja ušes (TOAE - Transitory Otoacoustic Auditory Emissions), ki pripomore k 

zgodnjemu odkrivanju prirojenih okvar sluha pri novorojenčkih. Otrok, ki ima dvakrat 

neizzivne rezultate na presejalnem testu (TOAE) v porodnišnici, je usmerjen v 

avdiovestibulološki center na nadaljnje vodenje, kjer že po prvem mesecu od rojstva sledi 

zgodnja obravnava. Tam izvedejo otorinolaringološki pregled ter različne objektivne in 

subjektivne preiskave, s katerimi ovrednotijo sluh (Božič, 2014). Zaradi mehanskih zapor 

sluhovoda (plodovnica, ušesno maslo, zožen sluhovod), napak pri meritvi in drugih vzrokov 

ima veliko otrok lažno neizzivne rezultate, v centru pa so po ponovni meritvi (ali po 

zdravljenju slabšega zračenja srednjih ušes, če je le-to potrebno) izzivni, kar pomeni, da imajo 

normalen sluh (Vatovec, Geczy in Gros, 2006, v Božič, 2014). 

2.5.4.1 Metode merjenja sluha 

Med objektivne meritve sluha spadajo: 

• Meritev zvočnega sevanja ušesa (OAE – Otoacoustic Emissions): Uho oddaja 

akustične signale, ki so stranski produkt aktivnosti zunanjih čutnic Cortijevega 

organa. Te otoakustične emisije se pojavijo spontano ali evocirano (izzvano). Merimo 

jih z občutljivim mikrofonom v tesno zaprtem sluhovodu (De Michele in Roger, b.d., 

v Božič, 2014; Košir, 1999), pri presejalnih testih pa s preprostejšimi napravami, ki 

samo pokažejo, ali je test uspel ali je potrebna nadaljnja obravnava v subspecialistični 

ambulanti (De Michele in Roger, b.d., v Božič, 2014). Odsotnost zvočnega sevanja 

govori o tem, da notranje uho ne reagira ustrezno na zvok (Burja, Spindler in Korpar, 

2002). 

• Timpanometrija (impedansmetrija): Da nam podatke o funkcionalnem stanju 

srednjega ušesa. Gre za to, da spreminjamo zračni tlak v sluhovodu in s tem tudi upor 

bobniča ter verige slušnih koščic, ki so vezane nanj. Ko je zračni pritisk na obeh 

straneh bobniča enak, je prenos zvočne energije najbolj optimalen. Spremembo 

akustične impedance grafično prikažemo s krivuljami oziroma timpanogrami. 

Različni timpanogrami so značilni za različne bolezni srednjega ušesa (Košir, 1999). 

Za preiskavo mora biti sluhovod prost, zato je pred preiskavo obvezen 

otorinolaringološki pregled. Preiskave se ne izvaja, če je bobnič perforiran. V primeru 

patološkega timpanograma ne nadaljujemo z nadaljnjimi objektivnimi preiskavami 

sluha, saj dodatne prezračevalne motnje srednjega ušesa negativno vplivajo na 

vrednotenje rezultatov (De Michele in Roger, b.d., v Božič, 2014). Beleženje 

kohleostapedialnega refleksa temelji na subjektivnem občutku glasnosti: ob dovolj 

močnem tonu se skrčita mišici v srednjem ušesu in tako se poveča akustična 

impedanca (Košir, 1999). 

• Elektrofiziološke preiskave sluha: 

o Merjenje slušnih potencialov možganskega debla (SPMD): Meri se 

bioelektrična aktivnost, ki jo generirajo živčne strukture slušne poti kot odziv 

na zvočni dražljaj (Gorga, Worthington, Reiland, Beauchaine in Goldgar, 

1985, v Cone-Wesson, 2003). Avdiometrija s SPMD nam je v pomoč pri 
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določanju slušnega praga in drugih parametrov poslušanja ter mesta okvare 

(Božič, 2014). Pomaga določiti, ali gre za prevodno, zaznavno ali centralno 

motnjo (Vidmar, 2014). 

o Merjenje slušno evociranih potencialov z moduliranim tonom (ASSR – 

Auditory Steady State Responses): S pomočjo elektrod dovajamo modulirane 

tone različnih frekvenc in jakosti ter izvabljamo odgovore primarnih slušnih 

centrov. Z dobljenimi odgovori dobimo natančnejšo oceno sluha pri različnih 

govornih frekvencah. Preiskava pripomore k lažji in zanesljivejši diagnostiki 

mejnih naglušnosti, določitvi hude izgube sluha, pomaga pri nastavljanju 

slušnih aparatov in odločanju za vstavitev PV (De Michele in Roger, b.d., v 

Božič, 2014). 

Subjektivne preiskave sluha pa so: 

• Avdiometrija v prostem polju ali vedenjska avdiometrija: Z avdiometrom 

proizvajamo posamezne tone različnih jakosti (Košir, 1999) in opazujemo reakcije 

oziroma spremembe v vedenju otroka (izvajanje je priporočljivo z otrokom do 2. leta 

starosti) – pri opazovanju nam pomagajo starostni mejniki, prikazani v Tabeli 2 

(Madell in Flexer, 2008, v Božič, 2014): 

Tabela 2: Starostni mejniki odzivanja na zvok 

0–4 meseci Otrok se v zelo tihem okolju zazre z očmi, spremeni se njegovo dihanje ali 

sesanje, vendar odgovori niso standardizirani. Edini odgovor, ki je zanesljiv, 

je mežik z očmi ali stres ob glasnih zvočilih (pri 30-40 dB ob normalnem 

sluhu). 

4–7 mesecev Otrok začne postopno in najprej nezanesljivo obračati glavo k izvoru zvoka, 

pri 7 mesecih pa se že direktno obrne proti zvoku. Ob nižjih jakostih (30–40 

dB) ne lokalizira zvoka, ampak se le obrne v stran. 

7–9 mesecev Otrok začne iskati izvor zvoka že ob nižji jakosti, neposredno ga locira pri 

8–9 mesecih. Ne locira pa zvoka nad svojim očesnim nivojem. 

9–13 mesecev Pri 13 mesecih je otrok sposoben lokalizirati zvok na kateremkoli nivoju 

(pogleda tudi gor in dol). Prag za normalen sluh je 25–30 dB. 

13–36 

mesecev 

Lokalizira zvok na vseh nivojih, vendar se zaradi starosti pojavijo drugi 

faktorji, ki lahko ovirajo preiskavo (možno je, da bo 2–3-letni otrok slišal 

zvok, vendar se ne bo odzval nanj). Priporočljiva je tehnika z dvema 

preiskovancema. 

 

• Avdiometrija s pogojevanjem (igralna avdiometrija): Izvajamo jo, ko je otrok 

sposoben razumeti in slediti navodilom (od povprečno 2. leta starosti dalje) – naučimo 

ga, da počaka na zvočni dražljaj in se s preprostim dejanjem odzove nanj (Wilson in 

Thompson, 1984, v Rance in Dowell, 1997). Za otrokov odziv na zvok uporabimo 

preprosto ponavljajočo aktivnost v obliki igre (npr. otrok postavlja svečke na torto) 

(Rance in Dowell, 1997). 

• Akumetrične preiskave sluha (zvočila, neometer) (Božič, 2014). 
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Ko vrednotimo rezultate, moramo upoštevati otrokovo starost in uporabljeno tehniko otroške 

avdiometrije: ali gre za poslušanje med zvočniki (prosto polje) ali poslušanje po slušalkah. 

Različna visoko- in nizkofrekvenčna zvočila, ki jih uporabljamo za ocenjevanje reakcij 

otroka, nam dajo začetno grobo oceno, ta pa nam je v pomoč pri nadaljnjem delu (Božič, 

2014). 

2.5.4.2 Nadaljnja obravnava v avdiovestibulološkem centru 

V Avdiovestibulološkem centru Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v 

Ljubljani potrdijo obojestransko prirojeno izgubo sluha pri starosti 3 do 6 mesecev, kar je 

primerljivo z drugimi razvitimi centri po svetu (Kai in Bauford, 2006, v Božič, 2014). Pri tej 

starosti otrok dobi ustrezen slušni aparat. Spremlja se nošenje aparata in otrokov slušni in 

govorni napredek – če otrok rad nosi slušni aparat in je opazen napredek, mu ga predpišejo za 

stalno. Slušni aparat večinoma predpisujejo obojestransko, ker to omogoča boljše 

razločevanje besed v hrupu, boljšo lokalizacijo zvoka, pa tudi manjša ojačitev posameznega 

ušesa je potrebna. Za enostransko uporabo se odločijo le v primeru asimetrične izgube sluha, 

pri čemer razlika med ušesoma znaša več kot 40 dB. Kadar pa ugotovijo, da je otrok gluh in 

ima le manjše, neuporabne ostanke sluha, je kandidat za PV (Božič, 2014).  

S sodobnimi digitalnimi slušnimi aparati ali z vstavitvijo PV želimo otrokom z izgubo sluha 

omogočiti čim hitrejši in čim kakovostnejši govorno-jezikovni razvoj. Seveda je za uspešno 

(re)habilitacijo potrebno dobro sodelovanje staršev s surdopedagogom, ki nudi obravnavo na 

področju poslušanja in govora. Starši se v avdiovestibulološkem centru pogosto prvič 

seznanijo z naravo okvare sluha. Tam dobijo navodila o prvih korakih poslušanja, opazovanju 

otroka ter postopnem privajanju na pripomočke: slušni aparat, PV, FM sistem (angl. 

Frequency Modulated) – aparat za boljše sporazumevanje, ki izboljša razumevanje v hrupu. 

Usmerijo jih tudi glede nadaljnje (re)habilitacije. V centru spremljajo tudi otroke ob prvem 

letu starosti, ki imajo ob rojstvu normalen sluh, a obremenilno družinsko anamnezo, kar 

pomeni, da je možna postopna, napredujoča izguba sluha. Prav tako spremljajo otroke, ki so 

imeli več zaporednih vnetij srednjega ušesa, saj lahko vnetja začasno ali trajno okvarijo sluh 

(Božič, 2014).  

2.5.4.3 Argumenti za zgodnjo obravnavo 

Pomembna je dobra komunikacija med porodnišnico, kjer izvajajo presejalne teste, 

specialistom avdiologom, ki postavi diagnozo, in surdopedagogom, ki izvaja surdopedagoško 

obravnavo. Presejanje sluha novorojenčkov poveča število odkritih otrok z izgubo sluha. Prej 

ko je postavljena diagnoza, prej se začne z zgodnjo habilitacijo poslušanja in govora, kar 

omogoča običajnejši razvoj kognitivnih in psihosocialnih funkcij ter uspešnejše šolanje in 

vključevanje v življenje. Nasprotno pa je zamuda pri odkrivanju in obravnavanju problema 

povezana s prej opisanimi posledicami izgube sluha (Burja, Spindler in Korpar, 2002). 

A. Sharma idr. (2002a, 2002b, 2005, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013) so z 

raziskavami o otrocih s težko, najtežjo in popolno izgubo sluha, ki so dobili PV, potrdili, da 

obstaja kritično obdobje za razvoj poslušanja. Možganski slušni centri otrok, ki so prejeli PV 

pred starostjo 3,5 let, so bili razviti podobno kot pri slišečih otrocih. Tisti, ki so PV prejeli po 
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7. letu starosti, pa so imeli slabše razvit del možganov, ki je namenjen poslušanju. V drugih 

raziskavah se je izkazalo, da imajo otroci, ki so bili deležni intervencije do starosti 6 mesecev, 

priložnost doseči ravni jezikovnega razvoja, primerljive njihovim slišečim vrstnikom (Downs 

in Yoshinaga-Itano, 1999; Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter in Mehl, 1998, v Barris Perigoe in 

Paterson, 2013). Tudi H. Fryauf-Bertschy, Tyler, D. M. R. Kelsay in Gantz (1997, v Barris 

Perigoe in Paterson, 2013), K. Iller Kirk idr. (2002, v Barris Perigoe in Paterson, 2013) ter J. 

G. Nicholas in A. E. Geers (2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013) so ugotovili, da so 

otroci, ki so zgodaj prejeli PV, dosegli boljšo sposobnost govorne percepcije in boljše 

jezikovne sposobnosti.  

K dobremu izidu pripomore tudi slušno-verbalna obravnava (Rhoades in Duncan, 2010, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013), ki se jo začne izvajati že zgodaj. Otroci, ki so bili že od 

zgodnjih let deležni take obravnave, so razvili jezik na ravni, primerljivi s slišečimi vrstniki 

(Dornan, Hickson, Murdoch in Houston, 2007; Duncan, 1999; Rhoades in Chisolm, 2000, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013), ali šli v redno izobraževanje in prišli celo do 

visokošolskega izobraževanja (Goldberg in Flexer, 1993, 2001, v Barris Perigoe in Paterson, 

2013). Otroci imajo namreč najboljši dostop do slušnega »inputa« v letih največje možganske 

plastičnosti (Barris Perigoe in Paterson, 2013). P. J. Yoon (2011, v Hočevar Boltežar, 2014) 

potrjuje, da v razvoju predelov centralnega živčevja obstajajo obdobja, ko so za razvoj 

določenih funkcij najbolj dojemljivi. Najboljše rezultate glede govora in jezika dosegajo tisti 

gluhi otroci, ki prejmejo ustrezen slušni pripomoček v najzgodnejši starosti in živijo v okolju, 

stimulativnem za razvoj govorne komunikacije. 

V Ameriki so zastavili program zgodnjega odkrivanja in intervencije (EHDI – Early Hearing 

Detection and Intervention), katerega cilji so: detekcija izgube sluha do 1. meseca starosti 

otroka, avdiološko diagnosticiranje in nošenje slušnega aparata do 3. meseca ter vključitev 

otroka in njegove družine v zgodnji intervencijski program do 6. meseca starosti (Joint 

Committee on Infant Hearing, 2007, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). K tem ciljem bi 

lahko stremeli tudi mi.  

Zgodnje odkrivanje izgube sluha s pomočjo presejalnih testov, ki se jih izvaja že pri 

novorojenčkih, izvajanje intervencijskih programov in oskrba z napredno slušno tehnologijo 

so prispevali k spremembi naših pričakovanj do otrok z vsemi stopnjami izgube sluha (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). Danes večina otrok z izgubo sluha za komunikacijo uporablja 

govor, prav tako pa so vključeni v redno izobraževanje skupaj s svojimi slišečimi vrstniki 

(Gallaudet Research Institute, 2008; Luckner, 2010, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

2.5.5 (Re)habilitacija 

Za razvoj poslušanja ni dovolj le dodelitev aparata ali vsadka in vključevanje med slišeče. 

Otroku namreč slušni pripomoček na začetku povzroča le ropot, ki mu ne daje informacij. 

Naučiti ga moramo sprejemati zvoke in ga osvestiti, da so to pomembne informacije iz okolja. 

Bistvenega pomena je (re)habilitacija, v katero so vključeni terapevtski tim in starši otroka z 

izgubo sluha (Fras Fijačko, 2002). Tudi klinične izkušnje, o katerih poročajo strokovnjaki, 

kažejo, da sama uporaba slušnega pripomočka brez treninga poslušanja ni dovolj. Na primer, 
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starejši ljudje s starostno oslabelim sluhom, ki jim ojačijo zvok s slušnim aparatom, navajajo, 

da bolje slišijo, še vedno pa slabo razumejo slišano. Ojačen zvok sicer nadomesti upad 

delovanja zaznavnih lasastih celic, odrazi pa se zmanjšano delovanje centralnih slušnih poti 

(Battelino, 2014). 

Glavni namen (re)habilitacije poslušanja je poiskati optimalne možnosti poslušanja 

posameznika z izgubo sluha (Tollazzi, 2002). Vsebino, čas in prostor (re)habilitacije 

prilagodimo otrokovim potrebam in značilnostim otrokovega učno-vzgojnega okolja. 

Pomemben del (re)habilitacije je usposabljanje staršev, saj ti preživijo največ časa z otrokom, 

zato morajo vedeti, kako spodbujati razvoj poslušanja v domačem okolju (Brumec idr., 2000). 

Od 92 do 96 % otrok z izgubo sluha ima slišeče starše; verjetno zaradi tega večina staršev 

izbere slušno-govorno intervencijo za svojega otroka (Mitchell in Karchmer, 2002, v Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). Nekateri pa se zaradi pripadnosti gluhi skupnosti in uporabe 

neverbalnega (znakovnega) jezika za vstavitev PV ali uporabo drugega slušnega pripomočka 

ne odločijo. Tudi njim moramo z uporabo kretnje in s pomočjo tolmačev zagotoviti možnosti 

za optimalen razvoj (Košir, 2006). A. Werdonig (2006) navaja še druge razloge, povezane s 

čustvenimi, socialnimi in družbenimi faktorji, zakaj se nekateri posamezniki ali njihovi starši 

kljub informiranosti o posegu, zmožnostih PV ter razvoju poslušanja in govora s PV ne 

odločijo za implantacijo. Ne glede na razlog za njihovo odločitev pa jim moramo nuditi 

ustrezno podporo, svetovanje in (re)habilitacijo. Z rednimi pregledi sluha, modernimi 

slušnimi pripomočki in treningom poslušanja lahko izboljšamo govorno razumevanje oseb z 

izgubo sluha in s tem tudi njihovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju (Broz Frajtag in 

Doko Jelinić, 2018). 

Prevodno naglušnost (kadar gre za oviro pri prenosu zvoka iz okolice preko sluhovoda do 

bobniča, z bobniča preko slušnih koščic do ovalnega okenca na meji z notranjim ušesom) v 

večini primerov zdravimo z zdravili (npr. vnetje), izpiranjem sluhovoda (tujek ali ušesno 

maslo) ali kirurško (izlivno in kronično vnetje srednjega ušesa, otoskleroza, prirojene 

anomalije zunanjega sluhovoda in bobnične votline, tumorji). V redkih primerih bolniku 

pomagamo s slušnim pripomočkom (slušnim aparatom ali kostno usidranim slušnim 

pripomočkom (BAHA)): če je potrebno najprej odstraniti življenjsko nevarno bolezensko 

spremembo iz srednjega ušesa (npr. maligni tumorji, holesteatomatozno kronično vnetje 

srednjega ušesa) ali če rekonstrukcija srednjega ušesa ni možna. Če pa gre za moteno 

delovanje notranjega ušesa ali moteno prevajanje živčnih impulzov po slušnem živcu in progi 

do slušnih centrov, pa le redko lahko pomagamo kirurško; večinoma pomagamo z ojačenjem 

zvočnega signala s pomočjo slušnega aparata ali z vstavitvijo PV – pri gluhih otrocih in 

nenadno oglušelih odraslih (Hočevar Boltežar, 2010). 

2.5.5.1 Novejša slušna tehnologija 

Do 18. stoletja so klasične kirurške tehnike omogočale le delno zmanjšanje izgube sluha, 

katere vzrok je bil bolezensko stanje srednjega ušesa (Battelino, 2018). Izjemno hiter 

medicinsko-tehnični razvoj in uvedba novih kirurških tehnik pa omogočata, da se danes lahko 

izboljša sluh ali omogoči slušno zaznavo pri skoraj vseh bolnikih, ne glede na vrsto in stopnjo 

izgube sluha (Kastelic, 2014). K temu je pripomogel predvsem razvoj majhnih, 
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elektrotehničnih vsadnih slušnih pripomočkov, bodisi vibratornih ali električnih (Battelino, 

2018). Novejši operativno vstavljeni slušni pripomočki so (Kastelic, 2014): 

- polžev vsadek (PV, angl. CI – Cochlear Implant) – slušni pripomoček, vgrajen v 

notranje uho;  

- kostno usidrani slušni pripomoček (BAHA – Bone Anchored Hearing Aid) – vgrajen v 

senčnico;  

- vibracijski vsadek za srednje uho (VSB – Vibrant Soundbridge) – vgrajen v srednje 

uho;  

- vsadek v možgansko deblo (ABI – Auditory Brainstem Implant) – vgrajen v 

možgansko deblo. 

Pogoji za dober izid z uporabo pripomočkov so pravilna diagnostika, izbira ustreznega vsadka 

in odlično opravljen kirurški poseg (Battelino, 2018). V poglavju Polžev vsadek bo PV 

podrobneje opisan, saj se nanaša na temo moje raziskave. 

Večini otrok z izgubo sluha koristi uporaba sedanje slušne tehnologije. Raziskave so 

pokazale, da gluhim otrokom zgodnja vstavitev PV in ustrezna slušna intervencija zagotovita 

dostop do slušnega »inputa«, ki je potreben za razvoj sposobnosti poslušanja in govora 

(Dornan idr., 2007; Nicholas in Geers, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

2.5.6 Dodatne motnje 

Dodatne motnje, ki so prisotne poleg izgube sluha, kot npr. govorno-jezikovne motnje, motnje 

aktivnosti in pozornosti, gibalna oviranost ter avtistične motnje (Werdonig, 2006), lahko še 

otežijo razvoj sposobnosti poslušanja. Ti otroci imajo velikokrat že zaradi pridruženih težav v 

razvoju slabše možnosti za izgradnjo jezikovnega sistema (Kastelic in Battelino, 2014).  

2.5.6.1 Pogostost 

Skoraj tretjina otrok s hudo izgubo sluha ima tudi druge nevrološko-razvojne nepravilnosti 

(Chilosi idr., 2012, v Kastelic in Battelino, 2014). Okrog 30 do 40 % otrok s senzorinevralno 

izgubo sluha ima pridruženo dodatno motnjo (Fortnum, Marshall in Summerfield, 2002; 

Gallaudet Research Institute, 2005; McCracken in Bamford, 1995; Roberts in Hindley, 1999; 

Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2004, v Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008).  

2.5.6.2 Heterogenost populacije 

Populacija otrok z izgubo sluha in dodatnimi motnjami je zelo heterogena, zato je težko 

razumeti, kako in v kolikšni meri dodatne motnje vplivajo na razvoj sposobnosti poslušanja. 

To področje je tudi težko raziskovati, saj je težko zbrati dovolj velik homogen vzorec, da bi iz 

rezultatov lahko razbrali kakšen zanesljiv podatek oziroma prišli do pomembnega zaključka 

(Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008). Vplivov različnih motenj v duševnem razvoju ne 

moremo preprosto seštevati, saj se motnje gotovo tudi prekrivajo (Morettin idr., 2013, v 

Kastelic in Battelino, 2014). Tudi znotraj specifične dodatne motnje se rezultati otrok na testih 

poslušanja precej razlikujejo (Donaldson, Heavner in Zwolan, 2004, v Wiley, Meinzen-Derr 

in Choo, 2008). Te razlike se pojavljajo, ker imajo otroci v tej podskupini različne kognitivne 
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sposobnosti, različne zmožnosti vzdrževanja skupne pozornosti ter uporabljajo različne 

komunikacijske strategije (McEachin, Smith in Lovaas, 1993; Sallows in Graupner, 2005, v 

Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008). Številni vidiki otrokovega razvoja lahko izboljšajo ali 

otežijo doseganje ciljev (re)habilitacije s PV (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008).  

Nekateri otroci zaradi dodatnih težav tudi ne morejo sodelovati v standardiziranih testnih 

protokolih, zato je na nas izziv, kako posameznikom prilagoditi način ocenjevanja, da bodo 

lahko pokazali svoje sposobnosti in da bomo pri tem še vedno merili isto sposobnost 

(Donaldson, Heavner in Zwolan, 2004, v Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008) – zanje je zelo 

primerno funkcionalno ocenjevanje (Meinzen-Derr, Wiley, Creighton in Choo, 2007). V 

nadaljevanju jim je potrebno prilagoditi tudi pristope v obravnavi (Wiley, Meinzen-Derr in 

Choo, 2008). Potrebujejo multidisciplinaren pristop obravnave, po možnosti tudi dnevno 

nudenje pomoči (Beer, Harris, Kronenberger, Wolt in Pisoni, 2012; Rafferty, Martin, Strachan 

in Raine, 2013, v Kastelic in Battelino, 2014).  

2.5.6.3 Prepoznavanje dodatnih motenj in prognoza 

Kar pa (re)habilitacijo še oteži, je to, da nekaterih dodatnih motenj niti ni možno prepoznati 

pred implantacijo – še posebej v današnjem času, ko se zmanjšuje starost ob implantaciji. 

Nekaterim otrokom tako postavijo diagnozo razvojne motnje po implantaciji. Zaostajanje v 

gibalnem razvoju in težji splošni razvojni zaostanki so ponavadi vidni že pred 12. mesecem 

starosti. Razvojni vzorci pa so bolj stabilni veliko kasneje (v prvih letih osnovne šole). 

Specifične učne težave z gotovostjo potrdimo celo še kasneje. Pri otrocih z znanimi dejavniki 

tveganja za razvojne težave (npr. obporodne komplikacije, znaki okužbe s 

citomegalovirusom) lažje predvidimo nadaljnji razvoj sposobnosti (Wiley, Meinzen-Derr in 

Choo, 2008). Vsekakor zgodnji razvoj ni nujno stabilen oziroma konsistenten (Aylward, 

2004; Bornstein, Hahn, Bell idr., 2006, v Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008) in ne napove 

vedno, kakšne bodo otrokove kognitivne sposobnosti kasneje (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 

2008). Bolezen se tekom let lahko razvija in težave se lahko stopnjujejo, kar lahko tudi 

mehansko onemogoči nošenje PV, čeprav je njegova uporaba osebi prej koristila (Kastelic in 

Battelino, 2014). Velikokrat pa dodatne motnje niso prepoznavne, zato so redko 

diagnosticirane pri mlajših gluhih otrocih (Uden, 1999, v Brumec idr., 2000).   

2.6 POLŽEV VSADEK 

Polžev vsadek je svetovno uveljavljena metoda (re)habilitacije gluhote in znatno izboljša 

kvaliteto življenja, saj omogoča zaznavo zvoka osebam s težko, najtežjo ali popolno izgubo 

sluha, ki jim ojačenje zvoka s slušnim aparatom ne pomaga. Je električni vsadni slušni 

pripomoček, vgrajen v notranje uho. Deluje tako, da pretvarja zvočno energijo v električne 

impulze, ki stimulirajo direktno slušni živec, in tako obide nedelujoče notranje uho. Namenjen 

je otrokom in odraslim, pri katerih je delovanje notranjega ušesa okvarjeno v tolikšni meri, da 

sluha in posledično razumevanja govora ne more zagotoviti niti močno ojačenje zvoka; 

ohranjena pa morata biti slušni živec in višje ležeča slušna pot (Beiter in Shallop, 1998).  
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2.6.1 Sistem in sestava polževega vsadka 

PV nadomesti poškodovane ali nedelujoče dlačnice (zaznavne celice v polžku). Dlačnice 

pretvarjajo mehansko valovanje tekočine v notranjem ušesu v električne impulze, ki se preko 

slušnega živca prenesejo do možganov, možgani pa te dražljaje prepoznajo kot zvok. Za 

razliko od PV običajni slušni aparati ne nadomestijo nedelujočega dela notranjega ušesa, 

ampak zvok le ojačijo, zato osebam s hudo stopnjo naglušnosti ali praktično gluhoto ne 

morejo posredovati zadovoljivih govornih informacij (Beiter in Shallop, 1998). Vsekakor pa 

je delovanje polžka zelo zapleteno, zato A. L. Beiter in Shallop (1998) poudarjata, da so 

današnji PV le nadomestek in ne prava zamenjava zaznavnih celic – zato je tudi poslušanje s 

PV drugačno od običajnega.  

Sistemi PV se med seboj razlikujejo v določenih značilnostih, vsi pa so sestavljeni iz 

zunanjega dela in notranjega vsadnega dela. Zunanji del vsebuje govorni procesor z 

mikrofonom in baterijskim delom, tanek kabel in oddajnik z magnetom. Notranji del pa 

vsebuje sprejemnik (stimulator) z elektrodo in magnetom. Mikrofon lovi zvoke iz zunanjega 

sveta, jih spreminja v električne signale in pošilja v govorni procesor. Govorni procesor zvoke 

analizira in digitalizira v kodirane signale, ki se nato preko tankega kabla prevajajo do 

oddajnika. Ta s pomočjo radijskih valov pošilja signale preko kože do notranjega dela PV, 

kjer se spet spremenijo v električni signal. Sprejemnik oziroma stimulator dekodira električni 

signal in glede na prejete informacije dovaja različne količine električnega toka v različne 

dele elektrode, ki je vstavljena v zavoje polžka. Šibki električni impulzi stimulirajo živčne 

končiče. Električni signal se po delujočem slušnem živcu in živčni slušni poti prevede vse do 

slušnega centra v možganski skorji, kjer poteka osrednja obdelava slušne zaznave (Beiter in 

Shalllop, 1998; Clark, Cowan in Dowell, 1997). Prenos zvoka od mikrofona naprej se zgodi v 

nekaj mikrosekundah, in sicer na več dražilnih kanalih hkrati, kar uporabniku omogoča, da 

zvoke sliši skoraj sočasno, ko se zgodijo (Kastelic, 2014). 

2.6.2 Meritve med operacijo 

Operacija za vstavitev PV poteka v splošni anesteziji in traja od 2 do 3,5 ure (Clark, Pyman in 

Webb, 1997). Med operacijo je potrebno merjenje delovanja sprejemnika (stimulatorja) in 

elektrode, ko je še v sterilnem ovoju in takoj po tem, ko vstavijo elektrodo v polžka ter 

namestijo stimulator v kostno ležišče (Shallop, 1993, v Kastelic, 2014). Meritve izvajajo s 

pomočjo računalnika z ustreznim programom, vmesnika in oddajnika. Potrditev ustreznega 

delovanja elektrode omogoči telemetrija. To je proces, pri katerem PV zaznava električne 

napetosti v elektrodi in rezultate posreduje zunanjemu merilnemu sistemu (Kastelic, 2014). 

Telemetrija omogoči merjenje skupnih akcijskih potencialov, slušnih potencialov 

možganskega debla in elektrodne impedance. Te meritve pokažejo, ali je notranji del PV 

nameščen na pravo mesto in ali je slušni živčni sistem možno vzdražiti (torej ali PV deluje), 

ter dajo osnovne podatke o slušnih pragih, ki so primerni za stimuliranje otrokovega sluha po 

operaciji (Clark, Pyman in Webb, 1997). Telemetrija zagotovi tudi druge informacije, 

pomembne za programiranje govornega procesorja (Kastelic, 2014). Poleg tega je potreben 

rentgenski pregled, s katerim potrdijo, da je namestitev elektrode znotraj polžka ustrezna 
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(Clark, Pyman in Webb, 1997). Če s pomočjo testov odkrijejo napako pri vsadku (notranjem 

delu PV), ga zamenjajo z novim. Operacijo zaključijo šele takrat, ko so rezultati testiranja 

brezhibni. Med operacijo ali po njej izvedejo tudi meritev refleksa stremenčeve mišice – t.i. 

stapedius refleksa (Kastelic, 2014).  

2.6.3 Nastavitev govornega procesorja 

Od 4 do 6 tednov po operaciji oseba dobi zunanji del PV (Kastelic, 2014). Takrat ponovno 

izmerijo delovanje notranjega dela in prilagodijo ter nastavijo govorni procesor individualnim 

potrebam posameznika (angl. »fitting«) (Beiter in Shallop, 1998; Rance in Dowell, 1997), 

tudi za vsako uho posebej (Kastelic, 2014). Da osebe s PV prejmejo želen razpon zvočnih 

signalov iz okolja, je namreč potrebno prilagajanje električne stimulacije znotraj polžka glede 

na značilnosti posameznih zvokov (Rance in Dowell, 1997). Pri nastavljanju se upošteva 

stanje slušnega živca in višje ležeče slušne poti ter dojemanje novo nastale slušne zaznave 

(Kastelic, 2014). Kanali v elektrodi pokrivajo različna frekvenčna področja. Za vsak kanal 

nastavijo prag slišnosti in prag najbolj ugodnega nivoja poslušanja (signal mora biti slišen 

vzdolž celotne elektrode, ne pa neugodno glasen). Ta proces programiranja (angl. »mapping«) 

je ključen za maksimalen prejem govornih informacij preko PV. S previdno uporabo 

pediatričnih avdioloških tehnik in s pomočjo objektivnih metod merjenja je možna zanesljiva 

nastavitev govornega procesorja že pri otrocih, starih 5 mesecev (Rance in Dowell, 1997). Pri 

nastavljanju govornega procesorja pri majhnih otrocih so v pomoč objektivni rezultati meritev 

stapedius refleksa, rezultati posrednega draženja slušnega živca z električnim dražljajem 

(NRT – Neuron Response Telemetry) in opazovanje reakcij oziroma sprememb v vedenju 

otroka. Vrednosti električnega toka, s katerim izvabijo stapedius refleks ali sprožijo 

neposredni odgovor slušnega živca, v redkih primerih še danes služijo kot izhodiščna moč 

draženja slušne poti med nastavljanjem govornega procesorja. Za optimizacijo delovanja 

celotnega sistema PV individualno izbirajo in nastavljajo tudi način in strategijo kodiranja 

zvočnega signala (Kastelic, 2014). Potrebne pa so tudi kasnejše nastavitve govornega 

procesorja, ki so v začetku bolj pogoste, kasneje pa občasne (odvisno od napredka 

posameznika). Pri večini mlajših otrok namreč vsaj v prvem letu po začetni stimulaciji slušni 

pragi močno nihajo. Priporočeno je, da se po prvi stimulaciji ponovne nastavitve odvijajo po 2 

tednih, 4–5 tednih, 3 mesecih, 4 mesecih, 6 mesecih, 2-krat med 6. in 12. mesecem in po 12 

mesecih (Shapiro in Waltzman, 1995, v Shapiro in Waltzman, 1998). Kasnejši obiski pa so 

potrebni, če zaradi sprememb pragov otrokove sposobnosti poslušanja in govora začnejo 

padati (Shapiro in Waltzman, 1998). Pri kasnejših nastavitvah so v veliko pomoč starši in 

surdopedagog, ki dela z otrokom – posredujejo opažanja o otrokovem napredku pri razvijanju 

slušne pozornosti (Kastelic, 2014). 

2.6.4 Dejavniki uspešnosti (re)habilitacije s PV 

Napredek v razvoju sposobnosti poslušanja bi lahko pripisali izboljšani sposobnosti uporabe 

oziroma koriščenja slušnih informacij, ki jih zagotavlja PV. Vendar mnogi dejavniki vplivajo 

na to, koliko otroku koristi izboljšan sluh in kako uspešna bo (re)habilitacija, med drugim: 

priložnosti, v katerih lahko otrok vadi uporabo sluha; način (re)habilitacije in pogostost 
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obravnav; priložnosti interakcije z vrstniki v primernem okolju; podpora družine (Franz, 

Caleffe-Schenck in Iller Kirk, 2004) ter sposobnost in pripravljenost družine, da otroku nudi 

pomoč (Željan, 2000); ustrezna slušna obravnava že pred implantacijo (Tye-Murray in Tyler, 

1989, v Mihelčič, 2000) – otroka moramo namreč pripraviti na zvočne dražljaje, do katerih bo 

dostopal s pomočjo vsadka; individualne posebnosti v jezikovnem razvoju (Hernja idr., 2003); 

otrokove kognitivne in druge sposobnosti in nenazadnje tudi osebnostne lastnosti, ki mu 

pomagajo pri vključitvi v socialno okolje (Željan, 2000).  

Odločilnega pomena za uspešnost (re)habilitacije s PV sta starost ob dodelitvi PV in čas 

trajanja gluhote (ali je oseba že slišala ali je gluha od rojstva). Še tako zgodnja dodelitev je 

»prepozna« (tudi če je PV dodeljen do otrokovega 2. leta), saj je v vsakem primeru zamujen 

del optimalnega obdobja za razvoj poslušanja. Zavedati se moramo, da poslušanje s PV ni 

naravno poslušanje, zato je slušna zaznava omejena. Dlje ko je otrok brez dostopa do slušnih 

informacij, manjše so možnosti, da naravno pridobi jezik (Hernja idr., 2003), zato je zgodnja 

vstavitev PV veliko bolj učinkovita kot kasnejša. Otroci, ki prejmejo PV okrog prvega leta 

starosti, imajo praktično enak govorno-jezikovni razvoj kot slišeči vrstniki (Govaerts, De 

Beukelaer, Daemers idr., 2002, v Kastelic, 2014). J. Vatovec idr. (2006, v Battelino, 2018) in 

S. Battelino (2017, v Battelino, 2018) poročajo, da imajo najboljše slušne rezultate vstavitve 

PV otroci, ki so jim PV vstavili od 7. do 11. meseca starosti, postlingvalno oglušeli otroci in 

odrasli, ki imajo okvarjeno le notranje uho. Otroci, ki so prejeli PV do 2. leta, so pri testih 

razumevanja nepričakovanih besed in tudi pri govoru primerljivi s slišečimi vrstniki, zato se 

lahko kasneje popolnoma vključijo v slišeče okolje (Kastelic, 2014). N. Hernja idr. (2003) 

poročajo o tem, da so pri dodelitvi PV po 5. letu starosti zamujena že vsa optimalna obdobja 

za pridobivanje jezikovnih sposobnosti, še posebej za suprasegmentalne značilnosti govora. 

Otroci, ki so PV prejeli po 7. letu, pa naj ne bi bili sposobni razumevanja govora v odprti 

situaciji. Njihova sposobnost poslušanja je odvisna od sposobnosti, ki so jih pridobili pred 

implantacijo. Drugače je pri postlingvalno oglušelih otrocih – ti običajno po operaciji zelo 

hitro napredujejo, njihovo slušno zaznavanje se že po nekaj tednih vrne na stopnjo, ki so jo že 

obvladali. Postlingvalno oglušeli, ki so PV prejeli po 6. letu, so sicer po operaciji sprva v 

šoku, ker je poslušanje drugačno, kot so ga bili vajeni. Ne ločijo in ne prepoznavajo zvokov, 

glasov oziroma besed, česar so bili prej že zmožni. Potrebujejo nekaj časa, da se privadijo 

selektivnemu poslušanju in poslušanju nove kvalitete zvoka, potem pa začnejo hitro 

napredovati (Željan, 2000). Ne glede na starost ob implantaciji pa osebe napredujejo v razvoju 

poslušanja (Brumec idr., 2001), vprašanje je le, do kod in kako hitro. 

Nimajo vsi gluhi enake koristi od PV in ne slišijo vsi enako. V pridobivanju sposobnosti 

poslušanja in govora so velike individualne razlike (Hernja idr., 2003). Za pravilno presojo o 

tem, ali je oseba ustrezen kandidat za PV, je potrebna obsežna diagnostika, po implantaciji pa 

dolgotrajna in usklajena medicinsko-terapevtska in strokovno-pedagoška (re)habilitacija. 

Prilagojena mora biti posamezniku in se izvajati v maternem jeziku. V središču je intenziven 

trening poslušanja in govora. Za uspeh (re)habilitacije s pomočjo PV je potrebno, da je oseba 

aktivno udeležena v običajnem okolju, kjer se posluša in govori. Osebe s PV, njihove starše in 

svojce moramo ozaveščati, da bodo imeli realna pričakovanja glede prednosti uporabe PV. 

Trajanje obdobja gluhote in pridružene dodatne okvare slušne poti najbolj vplivajo na to, kako 
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bo oseba slišala s PV (Kastelic, 2014). Na smemo spregledati dejstva, da pri skoraj tretjini 

oseb s PV pride po operaciji na implantirani strani do slabšega delovanja ali celo nedelovanja 

ravnotežnostnega dela notranjega ušesa. Na to moramo biti še posebej pozorni pri 

obojestranskih implantacijah (Hänsel idr., 2018, v Battelino, 2018). Kljub temu zaenkrat 

prednosti PV odtehtajo njihove slabosti oziroma nevarnosti (Lehnhardt in Lehnhardt, 2000).   

2.6.5 Koristnost implantacije pri osebah z izgubo sluha in dodatnimi 

motnjami 

Raziskave o prednostih implantacije pri gluhih otrocih z dodatnimi motnjami v razvoju so 

redke (Edwards, 2007, v Kastelic in Battelino, 2014). Še vseeno pa čedalje več 

avdiovestibuloloških centrov otrokom z dodatnimi motnjami zagotavlja možnost pridobitve 

PV (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008), saj prav dodatno onemogočeni otroci potrebujejo 

vso možno pomoč – tudi PV, s katerim jim lahko omogočimo vsaj zadovoljivo slušno pot za 

razvoj komunikacije (Kastelic in Battelino, 2014). Kriteriji za izbiro kandidatov za vstavitev 

PV se nadgrajujejo, k odločanju pa pripomorejo tudi longitudinalne raziskave in izkušnje. Pri 

odločanju za vstavitev PV ali uporabo druge tehnologije se upoštevajo tudi želje družine in 

razmerje med pričakovanim izidom in tveganjem zaradi operacije. Zavedati se moramo, da 

lahko težje motnje predstavljajo dodatno tveganje med vstavitvijo PV in po njej. Pomembno 

je premisliti o tem, kako bo PV prispeval h kvaliteti življenja otroka z več težavami in h 

kvaliteti življenja njegovih sorojencev ter staršev, ki skrbijo zanj (Wiley, Meinzen-Derr in 

Choo, 2008).  

Rezultati raziskave v slovenskem prostoru A. Kastelic in S. Battelino (2014) potrjujejo, da PV 

znatno izboljša kvaliteto življenja tem otrokom in njihovim staršem. Kar 88 % anketiranih 

staršev bi se za PV ponovno odločilo, poleg tega pa 92 % otrok PV ne zavrača – torej verjetno 

imajo neko korist od poslušanja s PV. Čeprav jih le tretjina doseže izključno govorni način 

sporazumevanja (Berrettini, Forli, Genovese idr., 2008; Lee, Kim, Jeong idr., 2010; Wiley, 

Jahnke, Meinzen-Derr in Choo, 2005, v Vatovec in Gros, 2010), so pridobitve s PV predvsem 

zavedanje zvokov okolja, zanimanje za okolico, izboljšana pozornost, razumevanje 

enostavnih besed, lažje izražanje potreb in posledično lažje sporazumevanje (Vatovec in Gros, 

2010). S starši je potrebno vzpostaviti trden sodelovalen odnos, da skupaj prepoznamo 

otrokove potrebe, določimo ključne cilje in poiščemo učinkovite intervencijske strategije 

(Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008). 

Večletna testiranja in primerjava otrok s PV brez dodatnih motenj in otrok s PV z dodatnimi 

motnjami kaže napredek v razvoju govora in jezika pri obojih (Holt in Kirk, 2005; Waltzman, 

Scalchunes in Cohen, 2000, v Kastelic in Battelino, 2014). Pri otrocih z dodatnimi motnjami 

je sicer napredek manjši in počasnejši, a ga brez PV sploh ne bi bilo. Pri otrocih z lažjo 

motnjo v razvoju, ki imajo PV, je govorno-jezikovni razvoj upočasnjen predvsem zaradi same 

motnje in ne toliko zaradi gluhote. Tudi S. Wiley, J. Meinzen-Derr in Choo (2008) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da otroci s PV in z dodatnimi motnjami ne glede na vrsto dodatne motnje 

napredujejo v razvijanju sposobnosti poslušanja (nekateri sicer počasneje kot drugi), vendar je 

možno, da nekateri ne razvijejo višjih stopenj prepoznavanja in razumevanja. To je odvisno 

predvsem od stopnje njihovega kognitivnega razvoja. Otroci z dodatnimi motnjami nimajo 
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nujno tudi nižjih kognitivnih sposobnosti, nevarnost pa je, da zmanjšamo svoja pričakovanja 

do njih. Avtorji (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008) zato opozarjajo, da je bolj smiselno, da 

jih pri ocenjevanju kategoriziramo glede na kognitivne sposobnosti, kot pa glede na vrsto 

motnje. A. Kastelic in S. Battelino (2014) predlagata razvrstitev glede na stopnjo razvojne 

motnje, torej delitev na tiste s težjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso samostojni v skrbi 

zase, in tiste z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so samostojni. Razvrstitev otrok s PV na 

tiste z dodatnimi motnjami in tiste brez dodatnih motenj je zelo poenostavljena. Potrebnih bo 

še veliko raziskav, da bomo razumeli kompleksnost vplivov na otrokov razvoj in na uspešnost 

uporabe PV, še posebej pri tako heterogeni skupini, kot je skupina otrok z dodatnimi 

motnjami (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008). 

2.7 RAZVOJ IN POMEN POSLUŠANJA PRI OSEBAH Z IZGUBO 

SLUHA 

Govorna informacija lahko prenese ekstremno okrnitev in kljub temu posreduje govorčevo 

sporočilo. To dejstvo pojasni, zakaj lahko celo osebe z najtežjo ali s popolno izgubo sluha 

prejmejo govorne informacije. Pri sprejemanju sporočila jim pomagajo tudi minimalne slušne 

informacije, če jih kombinirajo z vizualnimi govornimi informacijami (Bernstein in Auer, 

2003). 

Pri slišečih otrocih z značilnim razvojem poteka razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti tako 

celostno in progresivno, da se sploh ne sprašujemo o tem, kako otrok sprejema, percipira in 

procesira slušne dražljaje iz okolja (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Govora in jezika se 

nauči preko poslušanja, kar je najbolj učinkovit način za pridobitev govorne sposobnosti 

(Ling, 2002, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Poslušanje je tako ključno pri govorno-

jezikovnem razvoju, da lahko celo lažja izguba sluha ogrozi učenje jezika (Flexer, 1995, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013). Potrebno je razumeti, kako izguba sluha vpliva na razvoj 

govorjenega jezika in kako lahko optimiziramo pridobivanje sposobnosti poslušanja 

posameznika (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Danes se čedalje bolj poudarja, da pot 

razvoja poslušanja otrok z izgubo sluha ni nobena posebna pot – sledi običajnim učnim in 

življenjskim pogojem (Grimm, Doil, Müller in Wilde, 1996, v Božič, 2014). Govorjeni jezik 

je primarno slušni dogodek – ta koncept je osnova prakse strokovnjakov, ki otrokom nudijo 

zgodnjo obravnavo, ki temelji na poslušanju in učenju govora. Tako kot slišeči se lahko tudi 

otrok z izgubo sluha nauči jezika preko slušnega kanala: možgani se naučijo sprejeti signal, ki 

pride skozi slušni pripomoček in temu lahko sledi razvoj sposobnosti poslušanja (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013).  

Pri poslušanju si tako osebe z izgubo sluha kot slišeči pomagamo s kontekstom in namenom 

komunikacije, z vsebino oziroma temo komunikacije, s pomenom samostalnik-glagol, z 

mestom stavčnega naglasa, intonacijskimi vzorci, pravili zaporedja besed, z znanjem, kateri 

glasovi se lahko pojavijo skupaj (fonotaktična pravila), z opazovanjem telesne govorice in 

obrazne mimike ter s tonom glasu, ženeta pa nas motivacija in želja, da bi razumeli (Fry, 

1978; Ling, 2002; Ling in Ling, 1978, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Že L. Plut-Pregelj 

(1990) je pisala o tem, da lahko tudi gluhe osebe – tudi tiste brez slušnih pripomočkov – (v 
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omejenem obsegu) poslušajo oziroma uspešno komunicirajo. Pomanjkanje sluha 

kompenzirajo z drugimi čutili (predvsem z vidom) – odgledujejo in prepoznavajo neverbalne 

znake. Tudi če ne dobijo popolnega slušnega »inputa«, se lahko naučijo zapolniti vrzeli in 

razumeti bistvo. Ob učenju jezikovnih pravil se slušno razumevanje izboljšuje (Ling, 2002, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

2.8 UČENJE IN TRENING POSLUŠANJA 

Medicina in tehnologija se hitro razvijata in tako prihaja do raznih inovacij na področju slušne 

stimulacije. Tem novostim se mora logopedsko-surdopedagoška stroka prilagajati, tako da 

uvaja nove načine za spodbujanje razvoja poslušanja in posledično govora. 

Namen treninga poslušanja je, da se posameznik nauči osnovnih vzorcev, ki se potem utrdijo 

in generalizirajo v vsakdanjem življenju. Učenje poslušanja je namreč vsestransko doživljanje 

sveta, ne le trening. Na obravnavi z otrokom ne moremo simulirati toliko različnih situacij, 

kot jih otrok doživi v življenju in iz njih pridobiva dragocene izkušnje. Mlajši kot je otrok, 

bolj podoben je lahko proces pridobivanja poslušanja naravnemu (Brumec idr., 2001). Starejši 

kot je otrok, bolj strukturiran in sistematičen mora biti pristop do učenja (Ling, Perigoe in 

Gruenwald, 1981, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

2.8.1 Okvir za razvijanje sposobnosti poslušanja 

Preden začnemo razvijati sposobnost poslušanja pri otroku, moramo vedeti, kakšna je njegova 

trenutna sposobnost poslušanja in kakšna želimo, da postane – kam želimo priti s treningom 

(Therres, 2015). Pri odločanju, kje začeti, se lahko orientiramo po konceptu »območje 

bližnjega razvoja«, ki ga je opisal Vigotski (Žist in Oblak, 2004). Biti moramo na otrokovi 

stopnji razvoja, kar pomeni, da ga poučujemo na stopnji, kjer ima že toliko znanja in veščin, 

da se lahko uči in razvija naprej. Če gremo previsoko in je naloga zanj pretežka, je ne bo 

razumel, občutil bo neuspeh in se zaprl vase. Če pa je naloga zanj prelahka, se bo dolgočasil 

in ne bo razvijal svojih sposobnosti. Na stopnji, kjer je trenutno, ga stimuliramo, da doseže 

tudi višje stopnje. Razmisliti moramo tudi o strategijah učenja poslušanja, ki nam lahko 

olajšajo pot do cilja (Therres, 2015). Pri izbiri postopkov (re)habilitacije upoštevamo slušno 

in govorno stopnjo otroka, pri izbiri pedagoških pristopov pa upoštevamo njegovo kronološko 

starost (Fras Fijačko, 2002).  

V trening poslušanja moramo vključiti razvijanje vseh stopenj poslušanja (zaznave zvoka, 

razlikovanja, prepoznavanja in razumevanja), saj se lahko le-te razvijajo tudi sočasno. 

Vadimo poslušanje zvokov (negovornih in govornih), zlogov (tistih, ki so lahko segmenti 

besede, in poljubnih zlogov), besed (različnih po obliki, pomenu in funkciji), fraz, stavkov 

(povečujemo sintaktično kompleksnost stavkov, upoštevamo pragmatiko) in celotnega 

diskurza (navodila, vprašanja, pogovor, pripoved, razlaga, opis, pesmi, rime ter vsi aspekti 

jezika) (Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Zaradi omejitev v zaznavi, ki ostajajo kljub uporabi PV, upoštevamo princip od lažjih k 

težjim pogojem zaznave, kar se tiče hrupa okolja, oddaljenosti od mikrofona, ponavljanja (v 
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začetku je le-to zaželeno, kasneje pa sporočilo posredujemo le enkrat), dolžine in zahtevnosti 

govornih sporočil, suprasegmentalnosti (od poudarjene uporabe poudarkov, jakosti, trajanja 

do minimalne uporabe poudarkov), mesta ključne besede ali glasu, ki si ga določimo za cilj 

poslušanja (najprej na koncu, nato na začetku besede ali stavka), ter izbora po poznavanju 

(najprej pričakovane, nato nepričakovane govorne enote) (Hernja idr., 2002). 

Vaje poslušanja želimo »zaviti« v igro (Therres, 2015), ki je osnovna otrokova dejavnost 

(Groegl in Tetičkovič, 2002). Ko se otrok uči poslušanja, je namreč to zanj težko delo, ker gre 

za nekaj novega, česar še ne pozna. Še posebej, če je otrok gluh od rojstva in dobi PV, kar 

naenkrat sliši zvok, ki je zanj popolnoma nov – takrat ga še ne razume in se ga lahko boji. 

Obdobje učenja in privajanja na zvok mu želimo popestriti in ga motivirati, zato uporabimo 

igro, ki je zabavna. Poleg tega igra prispeva k fizičnemu, socialnemu, emocionalnemu, 

kognitivnemu in intelektualnemu razvoju ter spodbuja komunikacijo (Therres, 2015). Vsebino 

igre oziroma dela prilagodimo otroku, da vzbudimo njegov interes za delo, kar je predpogoj 

za razvijanje sposobnosti poslušanja (Fras Fijačko, 2002).  

Da dosežemo uspeh z uporabo modela razvoja sposobnosti poslušanja, moramo zagotoviti 

naslednje pogoje:  

- strokovnjaki, ki delajo z družino gluhega otroka (avdiolog, pediater, otorinolaringolog, 

surdopedagog), morajo zagotoviti maksimalen dostop do slušnih informacij s 

primerno slušno tehnologijo (Barris Perigoe in Paterson, 2013);  

- družini je potrebno pomagati, da razvije veščino uporabe testa Ling glasov (angl. Ling 

Six-Sound Test) (Ling, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013);  

- zagotoviti je potrebno okolje, optimalno za poslušanje;  

- pri načrtovanju in izvajanju obravnave je potrebno upoštevati slušno starost otroka in 

druge diagnostične podatke (Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

M. Therres (2015) dodaja, da je pogoj za učenje jezika skupna pozornost – torej da sva jaz in 

otrok osredotočena na isto stvar. Pri delu z otrokom seveda želimo slediti njemu, vendar pa 

moramo zagotoviti, da sva oba z mislimi navzoča pri isti stvari dovolj dolgo, da lahko otroku 

posredujemo jezikovni »input« (vnos jezikovnih informacij).  

2.8.2 Slušna starost 

Pri delu z otroki z izgubo sluha je koristen koncept slušne starosti (Cole in Flexer, 2011; Cole 

in Paterson, 1984; Pollack idr., 1997, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Pri otroku s PV 

začnemo meriti slušno starost od prve nastavitve govornega procesorja naprej (Tye-Murray in 

Tyler, 1989, v Mihelčič, 2000). Še bolj ustrezno pa je, da slušno starost definiramo kot dobo 

od dne, ko je otrok začel konsistentno nositi ustrezen slušni pripomoček. Pri otrocih, ki so 

oglušeli po rojstvu, je treba prišteti še obdobje do pojava gluhote, ko so imeli možnost slišati 

in poslušati. Čim bližje je slušna starost kronološki, tem boljše možnosti ima otrok, da 

nadoknadi dobo med slušno in kronološko starostjo, ko ni imel dostopa do slušnih informacij. 

Slušna starost nam pove, koliko časa je otrok že imel možnost poslušati in v povezavi s tem,  

kako napreduje. Slišeč otrok običajno posluša približno eno leto, preden se pojavi prva 

beseda, zato moramo dati tudi otroku z izgubo sluha dovolj časa, da se nauči poslušati. 

Vseeno pa se lahko kasneje starejši otrok (npr. 3-letnik) z zadostnimi kognitivnimi 
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izkušnjami, ki že ve, kako poslušati, pospešeno uči in dohiti vrstnike (Barris Perigoe in 

Paterson, 2013). 

2.8.3 Dostop do zvoka 

Pri zagotavljanju optimalnega dostopa do govornih in drugih zvočnih signalov preko ustrezne 

slušne tehnologije moramo biti pozorni na to, da ima otrok ves čas dostop do individualnega 

slušnega pripomočka in ga redno uporablja (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Otrok naj bi 

nosil slušni aparat ali PV čez cel dan, ko je buden. Če ga nosi le dve uri na dan, ne bo imel 

možnosti razviti svojega poslušanja do take mere, kot bi ga lahko (Therres, 2015). Običajno 

se otroci, ki prenehajo uporabljati slušni pripomoček, ne vračajo na nadaljnje obravnave, zato 

je težko oceniti, koliko so ga dejansko uporabljali in koliko »inputa« so sprejeli s pomočjo 

vsadka. V nekaterih primerih se zgodi, da otroci začnejo nositi slušni pripomoček redneje 3-4 

leta po implantaciji. V teh primerih ponavadi družina želi, da otrok prejema slušni »input« 

predvsem zaradi zavedanja okolice in varnostnih razlogov (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 

2008).  

Otrokovo učenje poslušanja spremljamo s pomočjo slušnih naprav in ga ves čas vodimo 

(avdiološki menedžment). Zagotavljamo zadosten jezikovni »input«. Današnje možnosti 

(re)habilitacije in slušne tehnologije so tako visoko razvite, da večini otrok z izgubo sluha 

lahko zagotovimo dostop do glasov celotnega govornega spektra. Redna uporaba ustrezne 

slušne tehnologije je tako prvi korak pri razvoju sposobnosti poslušanja in govora. Danes 

lahko od otrok, ki pravočasno dobijo PV, pričakujemo, da dosežejo zelo dobro razlikovanje 

med samoglasniki, med visokofrekvenčnimi eksplozivi (kar omogoča razlikovanje med 

zaporniki z različnimi mesti artikulacije, npr. p/t/k) in med visokofrekvenčnimi turbulentnimi 

šumi (kar omogoča razlikovanje med priporniki, npr. s/š). Po drugi strani pa je možno, da 

otrok, ki nosi slušni aparat, nima zadostnega dostopa do visokofrekvenčnih govornih 

informacij in ima težave pri razlikovanju med glasovi. Velika količina govornih informacij je 

podana z visokimi frekvencami, zato je za natančno razlikovanje in procesiranje govora 

potreben dostop do govornih glasov nad 2000 Hz (Killion in Mueller, 2010, v Barris Perigoe 

in Paterson, 2013). 

2.8.4 Dnevno preverjanje zaznave in razlikovanja Ling glasov 

Običajna praksa staršev in strokovnjakov, ki delajo z otroki z izgubo sluha, je, da vsako jutro 

oziroma na začetku vsakega srečanja preverijo, ali otrok s pomočjo slušnega pripomočka 

zaznava glasove in razlikuje med njimi, torej ali pripomoček deluje. Test Ling glasov (Ling, 

2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013) je postal uveljavljen protokol. Z njim preverjamo 

zaznavo in razlikovanje 6 glasov, ki pokrivajo frekvenčni obseg celotnega govornega 

območja. Tu so zapisani od najnižje do najvišje govorne frekvence: /u/, /m/, /a/, /i/, /š/, /s/. 

Nekateri strokovnjaki so dodali kot dodaten zvok še tišino, da lahko preverimo, ali gre 

slučajno za lažne pozitivne odzive (Cole in Flexer, 2011, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Pri interpretiranju otrokovih odzivov na glasove nam koristi znanje govorne akustike (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). 
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2.8.5 Zvočno okolje 

Termin zvočno okolje označuje situacijo, v kateri otrok posluša doma, v vrtcu oziroma šoli. 

Izrednega pomena je, da ustvarimo okolje, optimalno za poslušanje. To ne pomeni, da le 

zmanjšamo hrup v ozadju – ugasnemo televizijo, radio in druge elektronske naprave (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013), zapremo okna, ne sedimo pod klimatsko napravo (Therres, 2015). 

Poleg tega otroku omogočimo tudi dober dostop do slušnih informacij tako, da se pomaknemo 

bližje k otroku in smo na njegovi višini, ko govorimo (Barris Perigoe in Paterson, 2013) ter 

mu med tem ne obračamo hrbta. To je še posebej pomembno, kadar so govorne informacije 

zanj nove (Therres, 2015). Priporočljivo je, da se otrok najprej uči poslušati v optimalnih 

pogojih, kjer je razmerje med zvočnim signalom in hrupom dobro in razdalja med glasom 

odraslega in mikrofonom otrokovega slušnega pripomočka majhna. Ko otrok začne na zvočni 

signal navezovati jezikovni pomen, postane bolj samozavesten in siguren pri poslušanju 

(Ling, 1980, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Takrat lahko dodamo zvok za distrakcijo – 

to je poslušanje s šumom, npr. ob glasbi ali hrupu (Therres, 2015), in/ali povečujemo razdaljo, 

na kateri otrok posluša – zaznava, razlikuje, lokalizira in razume (Ling, 1980, v Barris Perigoe 

in Paterson, 2013). Vaja odzivanja na zvoke s čedalje večje razdalje pomaga otroku, da se 

zaveda tridimenzionalnega zvočnega prostora in zvok umesti vanj (Boothroyd, 1988, v Franz, 

Caleffe-Schenck in Iller Kirk, 2004). Osebam z izgubo sluha je še posebej zahtevno 

razumevanje govorjenih vsebin preko medijev (telefona, radia, računalnika, televizije). 

Poslušanja v tako zahtevnih govornih situacijah jih učimo postopoma. Pri sledenju in 

razumevanju vsebine jim je lahko v pomoč poudarjen in počasnejši govor, tiho zvočno ozadje 

in spremljajoč slikovni material, ki jim da dodatno vizualno podporo (Brecelj, Lesar in 

Dornik, 2018).  

2.8.6 Količina in kvaliteta govornega »inputa« 

Govor je najpomembnejši senzorni »input«, ki ga otrok sprejema. Pomaga mu razviti 

spretnosti za vstop v družbeni svet komunikacije. Da lahko otrok razvije ustrezne govorno-

jezikovne sposobnosti, najprej potrebuje bogat govorno-jezikovni »input« z naše strani. Otrok 

več časa preživi z družino kot z nami na obravnavah, zato je naša naloga, da starše oziroma 

skrbnike spodbujamo in jim dajemo zgled, da postajajo vešči in samozavestni v tem, kako naj 

govorijo, koliko naj govorijo in o čem naj govorijo s svojim otrokom (Barris Perigoe in 

Paterson, 2013). Otrok mora slišati čim več, zato je dobro, da se veliko pogovarjamo z njim, 

mu pripovedujemo, opisujemo, kaj on dela in kaj delamo mi, kaj se dogaja v okolici … Na ta 

način razvijamo besedišče in gradimo slušni spomin, ki je zelo pomemben za jezikovni razvoj 

(Therres, 2015). 

Starši intuitivno govorijo z majhnim otrokom tako, da se otrok nauči poslušati in razvije jezik: 

govor prilagodijo artikulacijskim značilnostim otroške vokalizacije, povišajo glas in bolj 

melodično izgovarjajo. Tako mu pomagajo razviti slušno pozornost in kontrolo. Otrokovo 

oglašanje uporabljajo ob vsakodnevnem dogajanju, v stiku z osebami in predmeti, na katere 

otrok usmeri pozornost. Veliko govorijo, vendar nekoliko počasneje in s poudarjenim 

naglaševanjem besed, ki so nosilke pomena. Uporabljajo poenostavljene, a gramatično 
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korektne stavke. Take slušne spodbude, kot jih dobi dojenček, bi potreboval tudi otrok ob 

začetku poslušanja s PV. Ker pa je ob prejemu PV že starejši, njegova okolica ni več 

organizirana tako, da bi mu nudila optimalne pogoje za razvoj sposobnosti poslušanja in 

jezika. Zato je potrebno te optimalne pogoje ustvariti. Izjemnega pomena je usposabljanje 

staršev, da prevzamejo aktivno vlogo v razvijanju komunikacije z otrokom (Hernja, 2002).  

2.8.7 Prozodija  

Dojenčki so pozorni na prozodične značilnosti v govoru staršev in glede na kontekst začenjajo 

sklepati, kakšen je pomen, še preden so razvojno sposobni osredotočiti se na posamezne 

besede. Lahko rečemo, da razvoj poslušanja v najzgodnejšem obdobju temelji na melodiji 

sporočila (Fernald, 1989, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Zato dojenčki tako uživajo v 

pesmih, ritmu, ponavljanju in glasovnih variacijah, kar odrasli uporabljamo v pogovoru z 

njimi (Cole in Flexer, 2011; Owens, 2012, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Ne začnejo s 

poslušanjem izoliranih glasov ali suprasegmentalnih značilnosti – nasprotno: lažje se 

privadijo in učijo iz govora, če slišijo več slušnih informacij (Barris Perigoe in Paterson, 

2013). Njihovo pozornost močno pritegnejo onomatopeje – to so glasovi ali zlogi, ki jih 

povežemo z znanim zvokom iz okolja – z zvokom nekega objekta ali zvokom ob določeni 

situaciji (Govaerts idr., 2006), ter besedne igre in rime, saj vsebujejo veliko različnih 

akustičnih informacij, kar otrokom, če jih konsistentno uporabljamo, pomaga, da si jih lažje 

zapomnijo in začnejo prepoznavati ter povezovati z objektom ali dejavnostjo. Pozornost 

pritegnemo tudi tako, da poudarimo glas v besedi ali besedo v stavku, za katero želimo, da si 

jo zapomni. To je koristno pri treningu slušnega spomina in pri usvajanju besedišča. Bolje je, 

da začnemo s poenostavljenim jezikom (npr. namesto uporabe besed oponašamo oglašanje 

živali, zvok, ki ga spušča predmet, ali zvok, ki se sliši ob neki aktivnosti) – tako informacijam 

dodamo več akustičnih značilnosti (Therres, 2015).  

Tudi otrokom z izgubo sluha moramo dati priložnost, da se naučijo sklepati iz govornega 

»inputa« in izluščijo bistvene prozodične informacije. Prozodični elementi so v nizkem in 

srednjem frekvenčnem obsegu, kar zaznavajo skoraj vsi otroci z izgubo sluha (Barris Perigoe 

in Paterson, 2013). Pravzaprav prozodične elemente zaznavamo le s sluhom (Ling, 2002, v 

Barris Perigoe in Paterson, 2013); skoraj nemogoče jih je prepoznati z odgledovanjem. Na 

prozodične elemente se močno zanašamo in z njihovo pomočjo hitro prepoznamo, 

razlikujemo, razumemo. Prozodične elemente moramo vključevati v delo z otroki z izgubo 

sluha, saj igra pomembno vlogo v slušnem razumevanju diskurza (Paterson, 1986, v Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). Spodaj so našteti suprasegmenti in prozodične značilnosti, ki se 

pojavljajo v govoru (Barris Perigoe in Paterson, 2013): 

- kvaliteta in zven glasu (oralen/nazalen govor, hrapav/čist glas); 

- trajanje (ritem, hitrost govora, pavze); 

- intenziteta oziroma jakost (naglas v besedah; glasnost govora: šepetanje, zaupen (tih) 

govor, običajna pogovorna glasnost, glasen govor, kričanje); 

- intonacija oziroma višina tona (variacije v intonaciji: v stavkih in med stavki 

(trditev/vprašanje/ukaz); ton glasu: čustva (veselje, žalost), sarkazem; običajen ton 

glasu – primeren starosti). 
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2.8.8 Naključno učenje oz. »overhearing« 

Želen cilj pri delu z osebami z izgubo sluha je tudi, da razvijejo sposobnost učenja preko 

poslušanja na daljavo in sposobnost naključnega učenja preko poslušanja (učenje iz situacij, 

katerim smo priča, in pogovorov, ki niso namenjeni neposredno nam). Na ta način namreč 

usvojimo precejšnjo količino splošnega znanja, besedišča in družbenih pravil (Beck in Flexer, 

2011; Cole in Flexer, 2011, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

2.8.9 Strategije učenja poslušanja 

V nadaljevanju je navedenih še nekaj nasvetov in strategij, ki se jih poslužujemo pri 

razvijanju sposobnosti poslušanja otroka z izgubo sluha: 

- Če je le možno, kontekstualizirajmo slušne informacije – vadimo poslušanje med 

vsakdanjimi dejavnostmi, ne pa izolirano (Therres, 2015). Izkoristimo vsakdanje 

izkušnje in dogodke v otrokovem življenju, o katerih bi se otrok rad pogovarjal 

(McAnnally idr., 1987, v Bench, 1992). 

- Preden bo otroku zvok kaj pomenil, ga mora večkrat slišati. Predstavimo mu ga lahko 

v različnih oblikah, z ustreznimi didaktičnimi materiali, ob različnih dejavnostih. Zvok 

vedno povežimo z njegovim izvorom in če je možno, dodajmo njegov pomen 

(Mihelčič, 1998). 

- Če damo otroku navodilo, mu vedno dajmo najprej možnost, da posluša. Če po treh 

ponovitvah še vedno ne razume, pa mu pomagajmo z gesto, znakom, pogledom k 

objektu ali kako drugače, da bo povezal zvok s pomenom. Nato se ponovno vrnimo k 

zvočnemu navodilu. Na ta način se bo otrok naučil poslušati in zanašati na svoje 

sposobnosti poslušanja (Therres, 2015).  

- Vedno preverimo, ali je otrok razumel, kar smo mu želeli sporočiti, vendar ne le z 

vprašanjem, ali je slišal (otrok bo le naučeno prikimal in rekel, da je slišal). Možno je 

namreč, da je otrok slišal, vendar ni razumel. Zato razumevanje preverimo tako, da ga 

vprašamo po specifični informaciji iz sporočila. Če prav odgovori, vemo, da je 

razumel (Therres, 2015).  

- Ko otroka vprašamo, kaj je slišal, otrok le ponovi slišano. To vprašanje nam lahko 

pokaže, kje prihaja do težave – v slušnem spominu, pri razumevanju, zaznavi ali 

razlikovanju (Therres, 2015). 

- S tem, ko preverjamo otrokovo razumevanje, ga učimo tudi veščine razjasnjevanja, ki 

jo bo potreboval, ko bo starejši (npr. v starosti 5 ali 6 let). Naučiti se mora biti 

samozagovornik in povedati, kaj je njegova težava. Ni namreč primerno, da ves čas 

sprašuje: »Ali lahko ponoviš?« ali: »Nisem te slišal.« Možno je, da je slišal, vendar ni 

razumel besedišča, ali pa, da res ni slišal. Bolj primerno je, da reče: »Zadnje besede 

nisem slišal.« ali: »Ne vem, kaj pomeni ta beseda.« Pomembno je, da zna povedati 

specifično, kaj potrebuje (Therres, 2015). 

- Na obravnavi je lahko otrok pod pritiskom, saj od njega veliko pričakujemo – ves čas 

mora nekaj kazati ali delati (biti aktiven). Vendar ne želimo, da je pod stresom, ampak 

da se zabava in obenem uči. Dobra strategija, kako odstraniti pritisk, ki ga čuti, je, da v 

vajo vključimo starša ali sorojenca in ga uporabimo kot model. Na primer, če otrok 
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nečesa ne zmore narediti, ker ne razume določene besede, prosimo starša ali sorojenca, 

naj to naredi. Otrok tako vidi ustrezen odziv in ima naslednjič možnost, da se sam prav 

odzove. Poleg tega ne občuti neuspeha, ker nečesa ni mogel narediti. Če se v nalogah 

izmenjujemo, otroku omogočimo tudi pavzo oziroma počitek. Učenje je bolj 

učinkovito, če otrok čuti, da je uspešen (Therres, 2015). 

- Eden od načinov, kako lahko popestrimo učenje poslušanja, je, da v vajo namerno 

vključimo nekaj, kar ne spada zraven oziroma je izven konteksta, saj tako spodbudimo 

otroka, da ni le pasiven poslušalec, temveč razmišlja o tem, kar posluša (Franz, 

Caleffe-Schenck in Iller Kirk, 2004). Lahko namerno naredimo napako in damo 

otroku priložnost, da jo prepozna in popravi. Na ta način preverimo, ali je otrok 

pozoren in posluša. Otrokom se pogosto zdi smešno, če se zmotimo. Ob tem pa 

pokažemo, da tudi mi nismo popolni in včasih naredimo napako. Pozorni pa moramo 

biti, da tega načina ne uporabljamo prepogosto in da ga uporabljamo z otrokom, ki 

ima dobro razvito besedišče in miselne koncepte (v nasprotnem primeru lahko otroka 

le zmedemo in učimo napačnih stvari) (Therres, 2015). 

- M. Therres (2015) predlaga, da otroka spodbudimo, da si vzame čas, da sprocesira in 

premisli, kar je slišal, in šele nato odgovori. Tako preprečimo, da bi šla informacija 

»skozi eno uho noter in skozi drugo ven«.  

- Začnimo z lažjo nalogo in jo postopoma otežujmo. Najprej uporabimo zaprto listo 

(poslušanje pričakovanih zvokov) z le dvema možnostima, postopoma povečujmo 

število možnih izbir in šele nato preidimo na odprto listo – poslušanje nepričakovanih 

zvokov (Therres, 2015). 

- Poslušanje lahko vadimo tudi preko gibalnih aktivnosti, npr. tako, da pri 

prepoznavanju zvoka zahtevamo gibalni odziv otroka (Groegl in Tetičkovič, 2002). 

Gibalne vzpodbude namreč pomagajo razvijati psihomotoriko, ki je osnova za razvoj 

poslušanja in govora. Otrok ob gibanju čuti napetost, intenziteto in ritem, kar so 

elementi slušnih informacij. V trening poslušanja lahko vključimo tudi glasbene 

stimulacije, s pomočjo katerih razvijamo tempo, ritem, melodijo, dinamiko, naglašene 

in nenaglašene dobe in pavze (Fras Fijačko, 2002) ter spoznavamo različne kvalitete in 

odnose (hitro-počasi, tiho-glasno, poskočno-vezano). Uporabljamo lahko različne 

glasbene instrumente ali vključujemo pesmi in izštevanke, ki pripomorejo k urjenju 

slušnega spomina. Glasba ima močno izrazne značilnosti, zato jih otroci s PV lažje 

zaznajo, prepoznajo, razlikujejo. Poleg tega glasba v nas vzbuja različne občutke in 

čustva (Groegl in Tetičkovič, 2002), zaradi česar se lahko otroku vaje ob glasbi 

močneje vtisnejo v spomin (Fras Fijačko, 2002).  

Surdopedagogi se moramo zavedati celostnega razvoja otroka in spremljati, kako pridobiva 

sposobnost poslušanja v povezavi z drugimi področji razvoja. Ko opazujemo in 

dokumentiramo napredek otroka z izgubo sluha, je pomembno, da imamo pred očmi celega 

otroka, ne le izoliran par ušes (Boothroyd in Gatty, 2012, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Predvsem pa, da ne omejujemo otrokovega napredka s svojimi pričakovanji. Biti moramo 

dovolj prožni, da otroku dovolimo spontanost, čeprav gremo zaradi tega včasih izven 

zastavljenega programa (Mihelčič, 1998). 
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2.9 RAZVIJANJE POSLUŠANJA S POMOČJO POLŽEVEGA VSADKA 

Z razvijanjem sposobnosti poslušanja po vstavitvi PV želimo aktivirati delovanje celotne 

slušne poti. Zaradi prirojene gluhote se namreč ta pred tem ni razvijala. Pri (re)habilitaciji 

poslušanja otrok s PV sledimo naravnemu razvoju. Razvijamo sposobnosti zaznavanja, 

razlikovanja, prepoznavanja in razumevanja, ob tem pa vključujemo uporabo optimalnih 

vzpodbud okolja za razvijanje poslušanja in jezika (Hernja idr., 2002). Poslušanje s PV ni 

enako kakovostno – daje manj slušnih vzorcev in ti so slabši kot pri naravnem poslušanju. 

Razvoja poslušanja (in govora) zato ne smemo prepustiti naključju, temveč ga moramo 

skrbno načrtovati in spodbujati (Brumec idr., 2000). Raziskave kažejo, da osebe tudi po več 

letih uporabe PV potrebujejo sistematično pomoč in podporo pri razvijanju poslušanja (Lesar, 

2006).  

2.9.1 Zaznava zvoka 

Pri razvijanju zaznave zvoka se otrok uči biti pozoren na zvok, reagirati na pričakovane in 

nepričakovane zvoke in ne reagirati, kadar zvoka ni (Estabrooks, 1998). Otrok, ki ni nikoli 

slišal, se takoj po prvi nastavitvi PV običajno ne odziva na zvoke iz okolice (Hernja in 

Brumec, 2002), ker ne ve, kaj naj bi poslušal. Reakcije na zvok ga moramo naučiti (Brumec 

idr., 2000). Prva nastavitev je »tiha« in v tem obdobju se otrok uči razlikovanja med zvokom 

in tišino. Ugotoviti moramo, kako glasen mora biti zvok, da ga otrok zazna (Hernja in 

Brumec, 2002). Cilj je postopno razvijanje spontane zaznave zvokov, selektivne zaznave 

zvokov, zaznave različnih zvokov okolja, zaznave govora in Ling glasov, pa tudi iskanje 

izvora zvoka ter učenje ustreznih odzivov na zvok (Estabrooks, 1998). Pred vajo otroka vedno 

opozorimo, naj posluša, nato skupaj poslušamo in pogledamo, od kod je zvok prišel. Kadar se 

otrok napačno odzove, mu to povejmo. Vadimo tudi zaznavo tihega zvoka ali šepeta, 

oddaljenega zvoka in zaznavo zvoka ob hrupu (Hernja in Brumec, 2002). Med preverjanjem 

zaznave zvoka lahko, če otrok ne pokaže zavedanja zvoka, isti zvok večkrat ponovimo, da se 

prepričamo, ali ga res ne zazna (npr.: »a, a, a«), ali pa dodamo več intonacije (»aaaaa«) in 

preverimo, ali več akustičnih informacij pritegne otrokovo pozornost (Therres, 2015).  

2.9.2 Razlikovanje 

Otroka usmerjamo, da med seboj primerja dva ali več zvokov in ugotovi, da niso vsi enaki. 

Na tak način spoznava podobnosti in razlike med zvoki in med značilnostmi govora ter se uči 

različno reagirati na različne zvoke (Estabrooks, 1998). Mlajši otroci lahko sposobnost 

razlikovanja izrazijo z glasovnim posnemanjem, starejši pa tako, da nekaj pokažejo, povejo, 

narišejo, napišejo – to je lahko v obliki igre, pri kateri jim s pravili razložimo, katero lastnost 

zvoka naj primerjajo. Pri tem določijo, ali gre za enako ali različno lastnost. Cilj je, da se 

otroci naučijo razlikovati med zvoki, govornimi glasovi, podobnimi besedami (npr. čebela – 

čebula) ter primerjajo zvoke, glasove, besede in stavke glede na dolžino, višino, jakost, 

število, trajanje … (Hernja in Brumec, 2002). Razlikovanje lahko otroku olajšamo tako, da 

med zvoki naredimo večji akustični kontrast (Therres, 2015).  
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2.9.3 Prepoznavanje 

Na tej stopnji se otrok uči prepoznavati slišano. Kar sliši, pokaže, ponovi, poimenuje ali 

zapiše. Uči se prepoznavati suprasegmentalne in segmentalne elemente govora (Estabrooks, 

1998). Med učenje prepoznavanja suprasegmentalnih elementov spada (Estabrooks, 1998): 

- prepoznavanje prozodijskih značilnosti (trajanje, hitrost, jakost, višina tona, intonacija, 

naglas); 

- prepoznavanje moškega, ženskega in otroškega glasu; 

- prepoznavanje žalostnega, jeznega in veselega glasu (otrok prepozna čustvo v glasu); 

- prepoznavanje svojega imena in imen drugih. 

Pri učenju prepoznavanja segmentalnih elementov pa razvijamo (Estabrooks, 1998): 

- prepoznavanje glasov; 

- prepoznavanje besed z različnim številom zlogov; 

- prepoznavanje posameznih besed v stavku; 

- prepoznavanje preprostega stavka ali fraze; 

- prepoznavanje podobnih besed in stavkov. 

Trening prepoznavanja začnemo s prepoznavanjem ene besede, nato ga nadgradimo s 

prepoznavanjem besede v stavku in postopoma povečujemo število ključnih besed, na katere 

mora biti otrok pozoren (Therres, 2015). 

2.9.4 Razumevanje 

Razumevanje govora se začne z razumevanjem posameznih besed in preprostih stavkov. Na 

tej stopnji je cilj, da otrok razume jezik in sogovornika in se je sposoben pogovarjati. Otrok se 

uči odgovarjati na vprašanja, izvajati navodila, parafrazirati slišano in sodelovati v pogovoru. 

Otrokov odziv je kvalitativno drugačen od sprejetega zvočnega dražljaja. Sposobnost 

razumevanja otrok razvija postopoma. Na začetku si je sposoben zapomniti in urediti 

pomembne elemente govornega sporočila: razume znane izraze, sledi enemu, dvema ali trem 

navodilom, zapomni si dva, tri ali štiri ključne elemente. Nato začne kazati slušno-kognitivne 

sposobnosti v vaji poslušanja: sledi čedalje več navodilom in jih izvede v pravem vrstnem 

redu, identificira na osnovi več med seboj povezanih opisov, spomni se dogodkov v zgodbi in 

jih uredi, razume glavno sporočilo zgodbe. Ko pridobi slušno-kognitivne sposobnosti v 

pogovoru, je zmožen odgovoriti na vprašanja o vsebini kratke zgodbe, odgovoriti sogovorniku 

ter spontano izražati svoja opažanja (Estabrooks, 1998). Ob razumevanju slišanega otrok tudi 

primerja slišano s svojimi pričakovanji, potrebami, izkušnjami in posebnostmi situacije 

(Brumec idr., 2000).  

Razvoj preprostega razumevanja fraz in izrazov spodbujamo tako, da poimenujemo in 

opisujemo aktivnosti, medtem ko jih izvajamo (med oblačenjem, hranjenjem, sprehodom, 

igro …). Otrok na začetku poveže fraze z dogajanjem in prostorom. Navodila razume le v 

situaciji, v kateri jih pogosto sliši. Počasi preidemo na učenje razumevanja izven situacije, in 

sicer tako, da otroku nekaj naročimo v drugem prostoru oziroma ob drugi priložnosti – 

besede, za katere želimo, da jih razume, uporabimo ob didaktični igri. Kasneje razširimo 

navodilo (Hernja in Brumec, 2002).  
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Na najvišji stopnji razvoja sposobnosti poslušanja želimo doseči več ciljev (Therres, 2015):  

- razviti besedišče na višji stopnji (želimo, da otrok razume ne le konkretne besede, 

ampak tudi abstraktne);  

- razviti besedno mrežo in asociacije;  

- razviti razumevanje sporočil, ki niso vedno jasna in enoznačna;  

- razviti sposobnost povezovanja informacij v celotno sporočilo ali zgodbo, pri čemer je 

potreben že dober slušni spomin, saj mora otrok dele informacij ohraniti v spominu in 

jih povezati (otroku lahko preberemo zgodbo in mu nato damo sličice, ki jih mora 

razvrstiti v pravilno zaporedje glede na dogajanje v zgodbi);  

- poslušanje besedila (najprej krajšega, kasneje daljšega) in odgovarjanje na različno 

zahtevna vprašanja v zvezi z besedilom;  

- sledenje pogovoru o znani temi;  

- sledenje pogovoru o neznani temi;  

- razvijanje miselnih sposobnosti;  

- interpretiranje in parafraziranje;  

- reševanje problemov oziroma problemskih nalog (npr. besedilnih nalog pri 

matematiki); 

- prepoznavanje manjkajoče informacije;  

- razumevanje koncepta vzrok-posledica; 

- predvidevanje;  

- sklepanje;  

- poslušanje besedila in iskanje bistvenih informacij;  

- razvijanje smisla za humor;  

- razumevanje šal, besednih iger in kasneje sarkazma;  

- razumevanje prenesenih pomenov (idiomov, metafor).  

Mnoge od teh sposobnosti spadajo že med višje kognitivne sposobnosti, vendar so neločljivo 

povezane z razumevanjem. Če ima otrok težave z razumevanjem, se lahko poslužujemo 

strategij, kot so: ponovitev informacije, akustično poudarjanje, poenostavljanje stavkov 

(Therres, 2015).  

2.9.5 Spremljanje napredka 

Sproti moramo spremljati rezultate (re)habilitacije, da lahko kontroliramo lastno delo, 

popravljamo napake, če je potrebno, in spremljamo napredek, pri čemer pa smo omejeni na 

primerjanje napredovanja otroka s samim seboj. Število otrok s PV je namreč majhno, pa tudi 

čas od prvih implantacij je še prekratek, da bi lahko določili norme za napredovanje teh otrok. 

Poleg tega ima vsak otrok svoje posebnosti, ki vplivajo na razvoj poslušanja (Brumec idr., 

2000).  

2.9.6 Slušno-govorna metoda 

V Sloveniji in svetu se izvajajo različne metode dela z osebami z izgubo sluha: oralna metoda, 

avditivno-oralna metoda, verbotonalna metoda, totalna komunikacija. V današnjem času se 

pri delu z otroki s PV (pred in po operaciji) pogosto uporablja slušno-govorna metoda, ki 
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predvideva učenje jezika in govora po naravni poti (od splošnega poslušanja k poslušanju 

posameznih elementov), s poslušanjem celotnega jezika – tako, kot se jezika in govora učijo 

slišeči otroci. Za naravno pot učenja poslušanja in govora je z učenjem potrebno začeti 

čimbolj zgodaj in individualno pristopiti do vsakega otroka. Učenje poteka preko poslušanja v 

vsakodnevni komunikaciji, pri kateri starši uporabljajo naraven, živahen, melodičen govor s 

čustvenimi poudarki, govorijo počasneje, poudarjajo artikulacijo, veliko ponavljajo, dodajajo 

mimiko in geste. Naloga surdopedagoga je, da staršem pomaga okrepiti njihove intuitivne 

sposobnosti komunikacije in jih usmerja, da naučeno prenesejo v domače okolje, ki je 

najpomembnejše za razvoj poslušanja in jezika. Uporaba opisane metode je uspešna 

predvsem, kadar je implantacija izvršena dovolj zgodaj, v optimalnem obdobju za razvoj 

jezika (Željan, 2002). 

Pri izbiri najustreznejše metode dela z otrokom je nujno upoštevati njegove individualne 

potrebe in po potrebi izbrati umetno pot razvijanja poslušanja in jezika (od lažjega k težjemu, 

od znanega k neznanemu, od najmanjših enot govora – glasov, zlogov – do besed in stavkov), 

nuditi različne stimulacije (npr. glasbeno-ritmične), včasih uporabljati tudi dopolnilno 

komunikacijo z znakovnim jezikom, ob hudih nevroloških težavah in kognitivnih zaostankih 

pa ostale metode kombinirati še z metodo funkcionalnega učenja ali s katero drugo, ki nudi 

temelj za kasnejši govor (Željan, 2002). 

2.10 FUNKCIONALNA OCENA POSLUŠANJA 

Diagnostika in postavljena diagnoza sta pomembni, da določimo vzrok izgube sluha in 

napovemo prognozo, a pri načrtovanju intervencije potrebujemo tudi podatke o funkcionalnih 

omejitvah otrokovega sluha (Broz Frajtag in Doko Jelinić, 2018). Funkcionalno ocenjevanje 

poslušanja zajema poročila opazovanj, pa tudi diagnostično ocenjevanje otrokovih 

sposobnosti poslušanja pri različnih nalogah. Ocena je osnova za zastavljanje dolgoročnih in 

kratkoročnih ciljev, izhodišče za intervencijo in kasneje mera napredka učinkovitosti 

intervencije. Pomaga nam pri določanju vsebine in pogosto tudi vrstnega reda poučevanja 

oziroma treninga. Sam avdiogram pa nam da le omejeno informacijo o tem, kako otrok sliši. 

Z njim dobimo informacijo o frekvencah in jakosti otrokovega slušnega praga (s slušnim 

pripomočkom in brez slušnega pripomočka), ne pove pa nam nič o tem, kako otrok procesira 

zvok in kako ga interpretira. Otroka s podobnima avdiogramoma se lahko zelo razlikujeta v 

sposobnosti poslušanja (Barris Perigoe in Paterson, 2013).  

Mnogi dejavniki vplivajo na poslušanje. Nekateri od teh so vezani na otroka: kognitivne 

sposobnosti, prisotnost dodatnih motenj, učni stil, sposobnost procesiranja govorno-

jezikovnega »inputa«. Druge pa lahko nadzorujemo mi: starost otroka ob identifikaciji izgube 

sluha in intervenciji, ustreznost slušne tehnologije, konsistentna uporaba slušne tehnologije, 

oblika in količina intervencije, starševska podpora … Zaradi velikega števila dejavnikov, ki  

vplivajo na uspešnost poslušanja, je pogosto težko napovedati funkcionalno sposobnost 

poslušanja le iz avdiograma. Ugotoviti moramo, kakšne so otrokove sposobnosti v realnih 

situacijah. Funkcionalna ocena poslušanja seveda ne nadomesti tradicionalne avdiološke 

ocene, jo pa dopolni (Robbins, Svirsky, Osberger in Pisoni, 1998, v Barris Perigoe in 
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Paterson, 2013). Z ocenjevanjem, kako otrok posluša, dobimo popolnejšo sliko o otrokovih 

sposobnostih. 

2.10.1 Oblike funkcionalnega ocenjevanja 

Ocenjevanje je lahko formalno ali neformalno, normirano ali kriterijsko. Ker nam primanjkuje 

normiranih podatkov o otrocih z izgubo sluha, se večinoma poslužujemo kriterijskih testov, 

pri katerih stopnjo otrokovih sposobnosti primerjamo z njegovimi predhodnimi rezultati 

(ocenjujemo otrokov napredek). Testi so lahko subjektivni (npr. poročilo staršev) ali 

objektivni (npr. opazovanje otroka v specifičnih situacijah ali pri izvajanju specifičnih nalog). 

Ko ocenjujemo katerokoli sposobnost, se ni dobro zanašati le na eno obliko ocenjevanja. 

Običajno je priporočeno, da pri zbiranju informacij uporabimo več različnih oblik 

ocenjevanja. Na primer, vtis o otrokovi sposobnosti poslušanja, ki ga dobimo z vprašalnikom, 

je priporočeno preveriti še z opazovanjem otroka med dejavnostjo in morda razviti nekaj 

neformalnih diagnostičnih aktivnosti, s katerimi lahko ocenimo njegovo poslušanje (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). 

Možnih je več različnih oblik funkcionalnega ocenjevanja - nekaj jih je predstavljenih spodaj 

(Barris Perigoe in Paterson, 2013): 

- vprašalniki (sprašujemo lahko npr. o sposobnosti poslušanja različnih govornih in 

okoljskih zvokov na različnih razdaljah, v tišini in ob hrupu – t.j. poslušanje s 

šumom); 

- »Closed-Set« ocenjevanje (zaprta lista – poslušanje pričakovanih besed ali drugih 

zvokov: določena je zaprta lista zvokov, iz katere otrok izbere pravilen odgovor); 

- »Open-Set« ocenjevanje (odprta lista – poslušanje nepričakovanih besed ali drugih 

zvokov: tu ni nobenega materiala, otrok ne ve, katere zvoke bo poslušal, zato je taka 

oblika ocenjevanja težja; lista je lahko neomejena, pozorni pa moramo biti na to, da 

uporabljamo besede znotraj otrokovega receptivnega besedišča); 

- ocenjevanje razumevanja (ocenjujemo lahko širok spekter sposobnosti poslušanja in 

na podlagi rezultatov oblikujemo otrokov profil, ki je lahko vizualna predstavitev 

njegovega funkcioniranja pri različnih nalogah poslušanja). 

Učenje poslušanja je dinamičen proces, zato je potrebno ocenjevanje na različnih ravneh. 

Poleg tega so otroci z izgubo sluha heterogena populacija – niti dva otroka nista enaka. Izbiro 

oblike in načina ocenjevanja je treba prilagoditi vsakemu posameznemu otroku in njegovim 

sposobnostim (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Upoštevamo kognitivne sposobnosti, 

jezikovne sposobnosti, veščine sodelovanja pri testiranju in splošno zrelost (Franz, Caleffe-

Schenck in Iller Kirk, 2004). Strokovnjak lahko tudi sam oblikuje instrumentarij za 

ocenjevanje, ki ustreza potrebam posameznika (Barris Perigoe in Paterson, 2013). To je še 

posebej koristno pri najmlajših otrocih, pri otrocih z dodatnimi motnjami (Meinzen-Derr, 

Wiley, Creighton in Choo, 2007) in pri tistih z jezikovno ali kulturno različnostjo (Barris 

Perigoe in Paterson, 2013). 
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2.11 VKLJUČEVANJE OTROK S POLŽEVIM VSADKOM V 

VEČINSKE VRTCE IN ŠOLE 

Leta 1996 so prvič vstavili PV in od takrat se število oseb s PV hitro povečuje. Danes ima 

večina gluhih predšolskih otrok PV ali pa so kandidati zanj (Majer, 2006). Zaradi 

spremenjenega družbenega pogleda na populacijo oseb s posebnimi potrebami je integracija 

oseb z izgubo sluha zelo pogosta. PV jim integracijo olajšuje in dela uspešnejšo. V vzgojno-

izobraževalnih programih večinskih šol in vrtcev so uspešni in se zelo dobro govorno 

razvijajo predvsem mlajši predšolski otroci (Košir, 2006). Starost otroka, pri kateri prejme 

PV, vpliva na možnost vključevanja v redni sistem izobraževanja (Geers, 2003; Geers, 

Nicholas in Sedey, 2003; v Kladnik Stabej in Vatovec, 2006). Govaerts in De Beukelaer 

(2002, v Kladnik Stabej in Vatovec, 2006) poročata o tem, da je le 33 % otrok, ki so prejeli 

PV po 4. letu starosti, obiskovalo večinsko osnovno šolo. 60 % otrok, ki so prejeli PV med 2. 

in 4. letom, je bilo integriranih v redni šolski sistem pri 7 letih. Od tistih, ki so prejeli PV pred 

2. letom starosti, jih je bilo 67 % integriranih v večinski vrtec že pri 3 letih (Govaerts, b.d., v 

Lehnhardt, 2006), v večinsko osnovno šolo pa jih je bilo vključenih kar 90 % (Govaerts in De 

Beukelaer, 2002, v Kladnik Stabej in Vatovec, 2006). Vsekakor pa imajo večje možnosti 

otroci s PV kot pa tisti gluhi otroci, ki PV nimajo (Kladnik Stabej in Vatovec, 2006). 

Integracija v redni šolski sistem je eden izmed znakov uspešnosti vključevanja gluhega otroka 

v svet slišečih (Tobey, Geers in Breuner, 2003; Adams in Cinnamond, 1997, v Kladnik Stabej 

in Vatovec, 2006).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Poslušanje je prva in najpogostejša komunikacijska dejavnost; od nje je odvisen razvoj drugih 

komunikacijskih sposobnosti: govor, branje in pisanje (Plut-Pregelj, 1990). Razvoj jezika in 

razvoj pismenosti sta namreč soodvisna: razvoj pismenosti je odvisen od razvoja jezikovnih 

sposobnosti, hkrati pa pismenost omogoča nadgrajevanje jezikovnih sposobnosti (Albertini in 

Schley, 2003). Poslušanje je predpogoj za usvajanje besednega jezika. Poslušanje je ključni 

dejavnik tudi pri učenju (Broz Frajtag in Doko Jelinić, 2018) in usvajanju akademskih veščin, 

saj je najpogostejši način pridobivanja znanja (Plut-Pregelj, 1990). Pridobivanje akademskih 

znanj je verbalno pogojeno, zato je poznavanje verbalnega jezika nujno (Košir, 1999).  

Otrok z značilnim razvojem, brez težav s sluhom, razvije sposobnost poslušanja spontano, v 

naravnem jezikovnem okolju (Barris Perigoe in Paterson, 2013), in sicer kot rezultat iskanja 

pomena zvoka (Ling in Ling, 1978, v Barker, Dettman in Dowell, 1997). Otrok aktivno išče 

pomen slišanega, da bi razumel in vplival na dogajanje okoli sebe (Kuhl idr., 1992; Ling in 

Ling, 1978, v Barker, Dettman in Dowell, 1997). Prisotnost izgube sluha ob rojstvu pomeni, 

da del možganov, odgovoren za sluh, ne prejema raznolikega slušnega »inputa« in otrok tako 

ne prakticira poslušanja. Otroci z izgubo sluha zato potrebujejo strukturiran pristop k učenju 

in treningu poslušanja (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Dodatne motnje, ki so prisotne 

poleg izgube sluha, lahko še otežijo razvoj sposobnosti poslušanja. 

Izguba sluha nima negativnega vpliva le na razvoj poslušanja, govora in jezika, temveč na 

celoten proces komunikacije (Košir, 1999). Učinkovita komunikacija je pomembna za zdravo 

psihološko funkcioniranje (Marschark, Lang in Albertini, 2002). Težave v komunikaciji lahko 

pustijo posledice na različnih področjih, ki se različno močno odražajo, npr. posledice v 

mišljenju, kognitivnem razvoju, motoričnem razvoju, akademskih in poklicnih dosežkih, 

socialne in emocionalne posledice ter posledice v vedenju in osebnosti (Košir, 1999), in 

posledično zmanjšajo kvaliteto življenja (Newton, 2009, v Broz Frajtag in Doko Jelinić, 

2018). Z rednimi pregledi sluha, modernimi slušnimi pripomočki in treningom poslušanja 

lahko izboljšamo govorno razumevanje oseb z izgubo sluha in s tem tudi njihovo 

funkcioniranje v vsakdanjem življenju (Broz Frajtag in Doko Jelinić, 2018).  

Zavedati pa se moramo, da poslušanje s polževim vsadkom (v nadaljevanju: PV) ali drugim 

slušnim pripomočkom ni enako kakovostno, daje manj slušnih vzorcev in ti so slabši kot pri 

naravnem poslušanju. Razvoja poslušanja (in govora) zato ne smemo prepustiti naključju, 

temveč ga moramo skrbno načrtovati in spodbujati (Brumec idr. 2000). Odločilnega pomena 

za uspešnost (re)habilitacije otrok s PV sta starost ob dodelitvi PV in čas trajanja gluhote. Dlje 

ko je otrok brez dostopa do slušnih informacij, manjše so možnosti, da naravno pridobi jezik 

(Hernja idr., 2003), zato je zgodnja vstavitev PV veliko učinkovitejša kot kasnejša (Govaerts, 

De Beukelaer, Daemers idr., 2002, v Kastelic, 2014). 

V slovenskem prostoru še ni veliko raziskanega o razvoju sposobnosti poslušanja na področju 

dela z otroki z izgubo sluha. Prav tako ni veliko pripomočkov za ocenjevanje te sposobnosti. 
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Prevedeni in prirejeni so določeni tuji testi oziroma vprašalniki, ki še niso v splošni rabi. 

Obstaja tudi veliko vaj in nalog, ki preverjajo posamezne elemente poslušanja, vendar so 

večinoma v interni uporabi pri logopedih in surdopedagogih, poleg tega pa niso zbrani v 

obliki instrumentarija, s katerim bi lahko ocenjevali poslušanje.  

Namen magistrskega dela je oblikovati igrive in otrokom zabavne naloge, ki preverjajo vse 

štiri stopnje poslušanja, in jih zbrati v neformalen instrumentarij, s katerim bi lahko ocenjevali 

sposobnost poslušanja pri otrocih, starih 5 ali 6 let, kar bi lahko pripomoglo k funkcionalni 

oceni sluha. V obdobju prehoda iz predšolskega v osnovnošolsko izobraževanje je namreč 

zelo pomembno, da je poslušanje že dobro razvito, saj je večina snovi v šoli podana preko 

slušnega medija. S pomočjo instrumentarija želimo oceniti, kako poslušajo otroci s PV, in 

njihove sposobnosti poslušanja primerjati s sposobnostmi poslušanja slišečih vrstnikov brez 

odstopanj v razvoju. 

3.2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Cilj raziskave je analizirati sposobnost poslušanja pri slišečih otrocih, starih 5 ali 6 let, in pri 

otrocih iste starosti, ki imajo PV, ter preveriti, kako slušna starost in morebitne dodatne 

motnje vplivajo na sposobnost poslušanja otrok s PV. 

Postavili smo naslednje hipoteze:  

- Hipoteza 1 (H1): Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično 

pomembne razlike med otroki s PV ter njihovimi slišečimi vrstniki.  

- Hipoteza 2 (H2): Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično 

pomembne razlike med otroki s PV z višjo slušno starostjo (tistimi, ki so bili prej 

deležni implantacije) ter otroki s PV z nižjo slušno starostjo. 

- Hipoteza 3 (H3): Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično 

pomembne razlike med otroki s PV, ki imajo poleg izgube sluha še dodatne motnje, in 

tistimi, ki nimajo nobene dodatne motnje. 

 3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Izvedli smo kvantitativno raziskavo in pri tem uporabili deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo.  

3.3.1 Vzorec 

Vzorčenje je namensko. Vzorec predstavljata dve skupini otrok v starosti 5 ali 6 let, pri 

katerih sem ocenjevala sposobnost poslušanja. V prvem vzorcu je 30 otrok z značilnim 

razvojem, ki nimajo težav s sluhom ali drugih motenj v razvoju in dobro razumejo slovenski 

besedni jezik (to sta dva kriterija, na podlagi katerih so vzgojitelji vključili otroka v 

raziskovalni vzorec). Od tega je 17 dečkov (56,67 %) in 13 deklic (43,33 %). Njihova 

povprečna starost je 5 let in 4 meseci. 1 standardni odklon (SD) od povprečja predstavlja 
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vrednost 3,03 meseca. Najnižja starost je 5 let in 0 mesecev, najvišja pa 5 let in 10 mesecev. 

Vsi otroci obiskujejo program za predšolske otroke večinskih vrtcev. 

V drugem vzorcu je 10 gluhih otrok s PV, od tega 7 dečkov (70,00 %) in 3 deklice (30,00 %). 

Njihova povprečna starost je 5 let in 7 mesecev. 1 standardni odklon od povprečja predstavlja 

vrednost 4,98 meseca. Najmlajši otrok je star 5 let in 2 meseca, najstarejši pa 6 let in 6 

mesecev. 3 otroci so PV prejeli do 2. leta, 7 otrok ga je prejelo po 2. letu. Povprečna slušna 

starost (doba od prejema PV do izvedbe preizkusa) je 2 leti in 10 mesecev (SD=12,73 

meseca). Najnižja slušna starost je 1 leto in 3 meseci, najvišja pa 4 leta in 6 mesecev. 6 otrok 

ima poleg gluhote dodatne motnje ali težave: pri 5 otrocih opažajo motnjo pozornosti in 

koncentracije (1 otrok ima poleg tega še lažjo govorno-jezikovno motnjo, 1 pa zmerno 

govorno-jezikovno motnjo), 1 otrok pa ima le lažjo govorno-jezikovno motnjo. 4 otroci so 

brez dodatnih motenj ali težav. 2 otroka sta dvojezična.  

Tabela 3: Struktura vzorca glede na spol 

SPOL Slišeči otroci Otroci s PV 

N % N % 

Moški 17 56,67 7 70,00 

Ženski 13 43,33  3 30,00 

Skupaj 30 100,00 10 100,00 
 

Tabela 4: Kronološka in slušna starost otrok 

STAROST Slišeči otroci Otroci s PV 

Kronološka starost Kronološka starost Slušna starost 

M 5;4 5;7 2;10 

Min 5;0 5;2 1;3 

Max 5;10 6;6 4;6 

SD  3,03 meseca 4,98 meseca 12,73 meseca 

 

Tabela 5: Struktura vzorca otrok s PV glede na čas prejema PV in prisotnost dodatnih motenj ali težav 

OTROCI S PV 

N Brez dodatnih 

motenj ali težav 

Z dodatnimi motnjami 

ali težavami 

Skupaj 

PV do 2. leta 1 2 3 

PV po 2. letu 3 4 7 

Skupaj 4 6 10 

Tabela 6: Struktura skupine otrok s PV z dodatnimi motnjami ali težavami glede na vrsto dodatne motnje 

OTROCI S PV Z DODATNIMI MOTNJAMI ALI TEŽAVAMI 

N Brez govorno-

jezikovne motnje 

Lažja govorno-

jezikovna motnja 

Zmerna govorno-

jezikovna motnja 

Brez motnje pozornosti 

in koncentracije 

/ 1 / 

Motnja pozornosti in 

koncentracije 

3 1 1 



52 

 

3.3.2 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke so: stanje sluha (slišeči/gluhi), slušna starost in starost ob 

implantaciji ter morebitne dodatne motnje. Odvisne spremenljivke pa so: sposobnost 

poslušanja (skupni rezultat ocenjevanja sposobnosti poslušanja), zaznava zvoka (zaznava 

Ling glasov, zaznava naravnega zvoka, zaznava glasbe), razlikovanje (razlikovanje po številu 

zvokov, razlikovanje po trajanju zvoka, razlikovanje po višini, razlikovanje po jakosti), 

prepoznavanje (prepoznavanje Ling glasov, prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi, 

prepoznavanje besed po dolžini, prepoznavanje števila zlogov, prepoznavanje mesta 

stavčnega naglasa) in razumevanje (razumevanje besedila pesmi, razumevanje posameznih 

besed in stavkov).  

3.3.3 Opis instrumentarija 

Za namen raziskave smo na osnovi teoretičnih izhodišč in rezultatov preteklih raziskav 

oblikovali neformalen pripomoček za ocenjevanje sposobnosti poslušanja. Namenjen je 

ocenjevanju sposobnosti poslušanja slišečih otrok in gluhih otrok s PV, ki so v času 

ocenjevanja stari 5 ali 6 let (od tistih, ki so že dopolnili 5 let, do tistih, ki še niso dopolnili 7 

let). Instrumentarij je sestavljen iz 14 nalog in razdeljen na štiri sklope – glede na štiri stopnje 

razvoja sposobnosti poslušanja: zaznava zvoka, razlikovanje, prepoznavanje in razumevanje. 

V Tabeli 7 je zabeleženo, kaj preverjajo posamezni sklopi in koliko točk je možno dobiti pri 

posamezni nalogi ter pri celotnem preizkusu. 

Tabela 7: Sestava instrumentarija in število možnih točk pri posamezni nalogi ter pri celotnem preizkusu 

sposobnosti poslušanja  

 Število možnih točk 

ZAZNAVA (detekcija) 

Zaznava Ling glasov 7 

Zaznava naravnega zvoka 7 

Zaznava glasbe 6 

RAZLIKOVANJE (diskriminacija) 

Razlikovanje po številu zvokov 5 

Razlikovanje po trajanju zvoka 5 

Razlikovanje po višini 5 

Razlikovanje po jakosti 5 

PREPOZNAVANJE (identifikacija) 

Prepoznavanje Ling glasov 7 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 4 

Prepoznavanje besed po dolžini 3 

Prepoznavanje števila zlogov 3 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 3 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 6 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 14 

CELOTEN PREIZKUS 80 
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Poglobljena analiza nalog je opisana v podpoglavju Opisna statistika po posameznih nalogah 

za slišeče otroke in otroke s polževim vsadkom. Naloge so zastavljene tako, da preverjajo le 

poslušanje in razumevanje slišanega oziroma povedanega (poslušanje zvokov iz okolja, 

fonemov, besed, stavkov, besedila in glasbe), ne preverjajo pa govora – od otroka ne 

zahtevamo besednega ali glasovnega odziva. Pri vsaki nalogi se pred ocenjevanjem 

prepričamo, da je otrok razumel navodilo: na enem ali dveh primerih uporabimo 

demonstracijo. Nato mora otrok samostojno, brez pomoči, rešiti nalogo. Kot je razvidno iz 

tabele, je pri vsakem sklopu nalog (Zaznava, Razlikovanje, Prepoznavanje, Razumevanje) 

možno dobiti 20 točk, skupaj 80 točk. V večini nalog je posamezen primer ovrednoten z 1 

točko. Kompleksnejši primeri so razčlenjeni, tako da je za delno ustrezen odziv (npr. če otrok 

izvrši le del navodila in ne navodila v celoti) možno dobiti 0,5 točke. Ponekod pa je en primer 

vreden le 0,5 ali celo 0,25 točke, z namenom, da je v nalogi več ponovitev in da je v 

instrumentarij lahko vključenih čim več različnih nalog, ki preverjajo različne elemente 

poslušanja.  

Na prvi strani instrumentarija so zahtevani tudi nekateri podatki o otroku (spol, starost, slušno 

stanje, slušna starost in morebitne dodatne motnje ali težave otroka) in o izvedbi preizkusa 

(datum izvedbe in trajanje ocenjevanja).  

Priložen je tudi slikovni material, ki ga potrebujemo za izvedbo posameznih nalog. Preizkus 

traja približno 45 minut, vendar sam po sebi ni časovno omejen. Na podlagi teoretičnih 

izhodišč in rezultatov preteklih raziskav smo zagotavljali vsebinsko zanesljivost 

instrumentarija.  

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Pred ocenjevanjem smo preko vrtcev in zavoda pridobili soglasja staršev oziroma skrbnikov 

vseh otrok, ki so vključeni v raziskavo. S 30 slišečimi otroki in 4 otroki s PV sem preizkus 

izvedla sama, s 6 otroki s PV pa so preizkus izvedle 3 logopedinje oziroma surdopedagoginje, 

ki imajo te otroke v surdopedagoški obravnavi. Preizkus je bil izveden na komunikacijsko 

ustrezen način, ki ga potrebuje otrok s PV. Rezultate otrok smo sproti beležile oziroma 

točkovale. Preizkus je potekal individualno in je pri slišečih v povprečju trajal 40,70 minut 

(SD=4,04 minute). Najkrajši čas pri slišečih je bil 32 minut, najdaljši pa 48 minut. Pri otrocih 

s PV je preizkus v povprečju trajal 51,70 minut (SD=19,52 minute). Najkrajši čas pri otrocih s 

PV je bil 35 minut, najdaljši pa 90 minut. Z dvema otrokoma (pri katerih je preizkus trajal 90 

minut) je bil preizkus izveden v dveh delih: 2-krat po 45 minut, zaradi težav z vzdrževanjem 

pozornosti. 
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Tabela 8: Trajanje preizkusa – primerjava med slišečimi otroki in otroki s PV 

TRAJANJE 

PREIZKUSA 

(v minutah) 

Slišeči otroci Otroci s PV 

M 40,70 51,70 

Min 32 35 

Max 48 90 

SD 4,04 19,52 

Vsi pridobljeni podatki o otrocih in njihovi rezultati so uporabljeni anonimno in zgolj v 

raziskovalne namene. 

3.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Osnovne podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel, ostale analize smo 

izvedli s programom IBM SPSS Statistics 22. Sešteli smo točke, ki jih je otrok dosegel na 

posamezni stopnji, in naredili skupen seštevek vseh točk. Na podlagi števila doseženih in vseh 

možnih točk smo izračunali delež uspešnosti (izražen v odstotkih) posameznega otroka pri 

posamezni nalogi in pri celotnem preizkusu. Posebej za slišeče otroke in posebej za otroke s 

PV smo izračunali povprečni delež uspešnosti pri posamezni nalogi ter pri celotnem 

preizkusu. Otroke s PV smo nadalje razdelili glede na dva kriterija:  

- glede na starost ob vstavitvi PV: ali so PV prejeli do dopolnjenega 2. leta ali po 

dopolnjenem 2. letu (za to starostno mejo smo se odločili na podlagi rezultatov 

preteklih raziskav o vplivu časa prejema PV na uspešnost (re)habilitacije s PV: otroci, 

ki prejmejo PV okrog prvega leta starosti, naj bi namreč imeli praktično enak 

govorno-jezikovni razvoj kot slišeči vrstniki (Govaerts, De Beukelaer, Daemers idr., 

2002, v Kastelic, 2014); tudi A. Kastelic (2014) poroča o tem, da so otroci, ki so PV 

prejeli do 2. leta, pri testih razumevanja nepričakovanih besed primerljivi s slišečimi 

vrstniki); 

- glede na prisotnost dodatnih motenj ali težav: ali imajo poleg izgube sluha še kakšno 

dodatno motnjo oziroma težavo ali ne. 

Za vsako skupino otrok s PV (glede na navedena kriterija) smo izračunali povprečni delež 

uspešnosti pri posamezni nalogi in pri celotnem preizkusu. Rezultate smo prikazali z 

naslednjimi elementi opisne statistike: povprečna vrednost – aritmetična sredina (M), 

minimalna vrednost (min), maksimalna vrednost (max), standardni odklon (SD). Višja 

povprečna vrednost pomeni bolj razvito sposobnost poslušanja. Povprečnih deležev 

uspešnosti pri posameznem sklopu nalog nismo prikazali, saj rezultati ne bi pokazali realnega 

stanja sposobnosti otroka na posamezni stopnji poslušanja.  

Normalnost porazdelitve smo preverili s pomočjo testa Shapiro-Wilk in izračuna koeficienta 

asimetrije, koeficienta sploščenosti ter razmerij med koeficientoma in njunima standardnima 

napakama, posebej za vzorec slišečih in posebej za vzorec otrok s PV. Analizo normalnosti 

porazdelitve smo izvedli za celoten preizkus (skupni rezultat sposobnosti poslušanja), pa tudi 

za vsako posamezno nalogo. Rezultati analize so predstavljeni v prilogi 1 (Tabeli 26 in 27). 
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Porazdelitev ni normalna v vseh odvisnih spremenljivkah, ki smo jih želeli upoštevati v 

nadaljnjih analizah. 

Homogenost varianc smo preverili z Levenovim testom. Rezultati analize so prikazani v 

Prilogi 2 (Tabele 28, 29 in 30). Pri primerjavi rezultatov slišečih otrok in otrok s PV ter pri 

primerjavi rezultatov otrok s PV glede na čas prejema PV varianci nista homogeni pri vseh 

spremenljivkah. Pri primerjavi otrok s PV glede na prisotnost dodatnih motenj sta varianci 

homogeni pri vseh spremenljivkah. 

Statistične pomembnosti razlik med rezultati slišečih otrok in otrok s PV nismo preverili, ker 

niso zadoščeni pogoji za izpeljavo statističnih testov (pojasnjujem v poglavju Preverjanje 

hipotez, podpoglavje Prva hipoteza). Pri ugotavljanju, ali se rezultati otrok s PV z višjo slušno 

starostjo in otrok s PV z nižjo slušno starostjo ter rezultati otrok s PV brez dodatnih motenj in 

otrok s PV z dodatnimi motnjami statistično pomembno razlikujejo, smo uporabili Fisherjev 

natančni test. Hipotezi sta bili potrjeni ali zavrnjeni s 5-odstotnim tveganjem.  

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Globalni rezultati opisne statistike slišečih otrok in otrok s polževim 

vsadkom 

Tabela 9: Rezultati opisne statistike – primerjava med slišečimi otroki in otroki s PV 

 Slišeči otroci (N=30) Otroci s PV (N=10) 

Mp (%) Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD Mp (%) Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava naravnega zvoka 100,00 100,00 100,00 0,00 97,41 71,43 100,00 8,57 

Zaznava glasbe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 88,67 60,00 100,00 11,18 78,00 40,00 100,00 20,88 

Razlikovanje po trajanju zvoka 96,00 60,00 100,00 10,83 82,00 20,00 100,00 26,00 

Razlikovanje po višini 87,33 40,00 100,00 20,97 77,00 40,00 100,00 25,32 

Razlikovanje po jakosti 90,67 70,00 100,00 10,31 62,00 0,00 100,00 46,86 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 94,76 57,14 100,00 10,09 91,43 57,14 100,00 14,57 

Prepoznavanje besed z enakim 

korenom v zgodbi 

34,38 0,00 68,75 19,58 37,50 0,00 81,25 29,18 

Prepoznavanje besed po dolžini 100,00 100,00 100,00 0,00 83,33 33,33 100,00 22,36 

Prepoznavanje števila zlogov 67,22 16,67 100,00 24,90 68,33 33,33 100,00 20,34 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 42,22 0,00 83,33 22,25 40,00 0,00 83,33 29,06 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 52,22 8,33 100,00 31,47 57,50 16,67 100,00 29,45 

Razumevanje posameznih besed in 

stavkov 

81,10 67,86 100,00 9,24 49,64 0,00 100,00 31,28 

SKUPNI REZULTAT 

SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 

84,86 73,44 96,88 5,53 73,50 53,13 95,94 13,58 
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Graf 1: Povprečni delež uspešnosti pri posameznih nalogah – primerjava med slišečimi otroki in otroki s PV 

 

Tabela 9 predstavlja povprečne deleže uspešnosti, minimalne in maksimalne deleže 

uspešnosti ter pripadajoče standardne odklone pri posameznih nalogah in pri celotnem 

preizkusu ter daje vpogled v primerjavo med rezultati slišečih otrok (30 otrok) in otrok s PV 

(10 otrok). Graf 1 daje še vizualen prikaz razlik med tema dvema vzorcema v rezultatih 

posameznih nalog. Iz tabele je razvidno, da so bili slišeči otroci pri celotnem preizkusu v 

povprečju uspešnejši, vendar razlika ni velika (slišeči so bili 84,86-odstotno uspešni, otroci s 

PV pa 73,50-odstotno uspešni). Na grafu opazimo, da se pri nobenem od vzorcev uspešnost 

pri posameznih nalogah ne zmanjšuje jasno s stopnjevanjem zahtevnosti poslušanja, kar bi 

pričakovali glede na hierarhijo stopenj razvoja poslušanja. To potrjuje teoretično izhodišče, ki 

pravi, da otroci elementov poslušanja ne razvijajo strogo hierarhično in da se stopnje 

poslušanja lahko prekrivajo oziroma razvijajo sočasno (Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

Pri nalogah zaznave Ling glasov in zaznave glasbe sta bila oba vzorca 100-odstotno uspešna. 

Veliki razliki v prid slišečim otrokom sta opazni pri nalogah razlikovanja po jakosti 

(povprečni delež uspešnosti slišečih je 90,67 %, povprečni delež uspešnosti otrok s PV pa 

62,00 %) ter pri nalogah razumevanja posameznih besed in stavkov (povprečni delež 

uspešnosti slišečih je 81,10 %, povprečni delež uspešnosti otrok s PV pa 49,64 %). V obeh 

omenjenih nalogah je vključeno poslušanje stavkov (tudi sestavljenih) oziroma besedila. 

Čeprav se pri nalogi razlikovanja po jakosti ne preverja razumevanje, je vseeno osnovana na 

krajši zgodbi. Izkazalo se je, da se otrok, če ni razumel besedila in mu ni mogel slediti, tudi ni 
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ustrezno odzival na spremembe jakosti, čemur ni nujno vzrok nezmožnost razlikovanja po 

jakosti. Slabša sposobnost razumevanja posameznih besed in stavkov otrok s PV pa je bila 

pričakovana, saj je razumevanje najvišja stopnja razvoja poslušanja, katere še niso dosegli vsi 

otroci s PV, ki so vključeni v raziskavo.  

Opazna je še razlika med slišečimi otroki in otroki s PV v povprečnem deležu uspešnosti pri 

nalogi prepoznavanja besed po dolžini (slišeči otroci so bili 100-odstotno uspešni, otroci s PV 

pa 83,33-odstotno uspešni). Pri njej so slišeči otroci izbirali pravilno besedo (sliko) na podlagi 

razumevanja besede, ne pa na podlagi prepoznavanja dolžine besed. V nalogi sem namreč 

uporabila besede (poimenovanja živali), ki jih večina (slišečih) otrok pozna in že razume. Kot 

sem pričakovala, je naloga pokazala razliko med slišečimi otroki in otroki s PV, kar kaže na 

to, da nekateri otroci s PV še ne razumejo vseh poimenovanj živali in so se morali pri nalogi 

zanašati le na prepoznavanje besed po dolžini.  

Pri prepoznavanju števila zlogov v besedi in prepoznavanju mesta stavčnega naglasa zaradi 

izbranega starostnega obdobja otrok večji vpliv pripisujem fonološkemu zavedanju kot pa 

sposobnosti poslušanja. Nalogi ne preverjata le čiste sposobnosti poslušanja, ampak je zanju 

potrebno tudi že dobro fonološko zavedanje. Pri omenjenih nalogah skoraj ni razlike med 

slišečimi otroki in otroki s PV – oboji so dosegli nekoliko slabše rezultate, kar je razumljivo – 

oboji so namreč stari 5–6 let, pri tej starosti pa fonološki razvoj še ni zaključen.  

Naloga prepoznavanja besed z enakim korenom v zgodbi se je izkazala za zelo težko obema 

vzorcema otrok (slišeči so bili pri njej 34,38-odstotno uspešni, otroci s PV pa 37,50-odstotno 

uspešni). Pri njej so rezultati otrok s PV celo boljši od rezultatov slišečih – razlog bi lahko bil 

v intenzivni logopedsko-surdopedagoški obravnavi, kjer urijo slušno pozornost, ki pa je velik 

dejavnik uspešnosti pri tej nalogi.  

Vzorca nista enako velika, zato ju je težko primerjati in na podlagi pridobljenih podatkov 

delati zaključke. Ko primerjamo slišeče otroke in otroke s PV, na skupino otrok s PV ne 

smemo gledati le kot na gluhe otroke, ki se s pomočjo PV učijo poslušati, ampak kot na gluhe 

otroke s PV, pri katerih so po večini prisotne tudi dodatne motnje ali težave, ki otežujejo 

učenje poslušanja (medtem ko sem pri izboru slišečih otrok poskušala odstraniti vpliv motenj 

ali težav; še vseeno pa sem pri izvajanju preizkusa z njimi pri nekaterih opažala težave s 

pozornostjo in koncentracijo). Pri interpretiranju razlik v rezultatih je potrebno upoštevati tudi 

dejstvo, da je otroke s PV ocenjevalo več ocenjevalcev (4), slišeče pa le eden. Vsi slišeči so 

bili torej ocenjeni v enakih pogojih, otroci s PV pa ne.  
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3.4.2 Opisna statistika po posameznih nalogah za slišeče otroke in otroke s 

polževim vsadkom 

Tabela 10: Rezultati opisne statistike slišečih otrok 

 Slišeči otroci (N=30) 

Mp (%) Min (%) Max (%) SD 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava naravnega zvoka 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava glasbe 100,00 100,00 100,00 0,00 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 88,67 60,00 100,00 11,18 

Razlikovanje po trajanju zvoka 96,00 60,00 100,00 10,83 

Razlikovanje po višini 87,33 40,00 100,00 20,97 

Razlikovanje po jakosti 90,67 70,00 100,00 10,31 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 94,76 57,14 100,00 10,09 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 34,38 0,00 68,75 19,58 

Prepoznavanje besed po dolžini 100,00 100,00 100,00 0,00 

Prepoznavanje števila zlogov 67,22 16,67 100,00 24,90 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 42,22 0,00 83,33 22,25 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 52,22 8,33 100,00 31,47 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 81,10 67,86 100,00 9,24 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

84,86 73,44 96,88 5,53 

Tabela 10 prikazuje povprečne, minimalne in maksimalne deleže uspešnosti slišečih otrok pri 

posameznih nalogah in pri celotnem preizkusu. Rezultati so prikazani tudi s standardnimi 

odkloni. Otroci so bili pri nalogah zaznave zvoka (Ling glasov, naravnega zvoka in glasbe) 

100-odstotno uspešni, visoke rezultate so dosegli tudi pri nalogah razlikovanja. Zaznava 

zvoka in razlikovanje sta sicer prisotna že pri novorojenčkih (Govaerts idr., 2006). Glede na 

teoretična izhodišča bi torej pričakovali, da bodo slišeči otroci z značilnim razvojem 100-

odstotno uspešni ne le pri nalogah zaznave, ampak tudi pri nalogah razlikovanja, vendar temu 

ni tako. Razlog za nižje rezultate pri nalogah razlikovanja je, da naloge ne preverjajo izolirano 

sposobnosti razlikovanja, temveč zahtevajo tudi druge sposobnosti (kognitivne sposobnosti, 

ohranjanje pozornosti …). Možno je tudi, da otroci, vključeni v raziskavo, niso povsem brez 

težav, saj le-te niso bile prepoznane pri izbiri otrok, ustreznih za raziskavo. Pri nalogah 

prepoznavanja in razumevanja so rezultati nekoliko nižji (k čemur je gotovo pripomoglo tudi 

padanje pozornosti proti koncu ocenjevanja), vendar zelo različni po posameznih nalogah 

(razpon od 34,38 % do 100,00 %). To nakazuje, da se naloge preveč razlikujejo po težavnosti. 

Pri celotnem preizkusu so bili slišeči otroci v povprečju 84,86-odstotno uspešni. Rezultati so 

precej visoki, vendar ne toliko, kot bi pričakovali (še posebej na višjih dveh stopnjah 

sposobnosti poslušanja). Rezultati slišečih otrok se med seboj najbolj razlikujejo pri nalogi 

razumevanja besedila pesmi, kar kaže standardni odklon, ki je pri tej spremenljivki najvišji 

(31,47). Razumevanje je najvišja stopnja razvoja sposobnosti poslušanja, ki se pri otrocih 

starostne skupine 5 in 6 let še izgrajuje, zato je pričakovano, da so med njihovimi rezultati pri 

nalogah te stopnje velike razlike.  
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Pri redkih posameznikih sem morala prilagoditi način izvedbe naloge oziroma preverjanja 

določenega elementa sposobnosti poslušanja, saj niso želeli delati na način, kot sem si ga 

zamislila (bilo jim je neprijetno ali pa so potrebovali dodatno motivacijo). Npr. en otrok je 

namesto na odeji na tleh »spal« naslonjen na mizo; pri drugem otroku sem v naloge vključila 

njegove igrače, katerih se je trdno oklepal. Moj cilj je bil namreč le, da preverim sposobnost 

poslušanja otrok. Če ni šlo na predviden način, smo se dogovorili za drugega, še vedno pa je 

šlo za preverjanje iste sposobnosti.  

V nadaljevanju so ločeno predstavljeni še rezultati opisne statistike otrok s PV.  

Tabela 11: Rezultati opisne statistike otrok s PV 

 Otroci s PV (N=10) 

Mp (%) Min (%) Max (%) SD 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava naravnega zvoka 97,41 71,43 100,00 8,57 

Zaznava glasbe 100,00 100,00 100,00 0,00 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 78,00 40,00 100,00 20,88 

Razlikovanje po trajanju zvoka 82,00 20,00 100,00 26,00 

Razlikovanje po višini 77,00 40,00 100,00 25,32 

Razlikovanje po jakosti 62,00 0,00 100,00 46,86 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 91,43 57,14 100,00 14,57 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 37,50 0,00 81,25 29,18 

Prepoznavanje besed po dolžini 83,33 33,33 100,00 22,36 

Prepoznavanje števila zlogov 68,33 33,33 100,00 20,34 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 40,00 0,00 83,33 29,06 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 57,50 16,67 100,00 29,45 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 49,64 0,00 100,00 31,28 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA  

73,50 53,13 95,94 13,58 

Tabela 11 prikazuje povprečne, minimalne in maksimalne deleže uspešnosti otrok s PV pri 

posameznih nalogah in pri celotnem preizkusu. Pri nalogah zaznave Ling glasov in zaznave 

glasbe so bili otroci 100-odstotno uspešni. Tudi pri nalogi zaznave naravnega zvoka so 

dosegli visok rezultat (97,41 %). To pomeni, da zvok dobro zaznavajo, kar je predpogoj za 

uspešno razlikovanje, prepoznavanje in razumevanje zvoka. Malo manj uspešni so bili pri 

nalogah razlikovanja. Pri nalogah prepoznavanja in razumevanja so tudi pri otrocih s PV 

rezultati nekoliko nižji, vendar zelo različni po posameznih nalogah (razpon od 37,50 % do 

91,43 %). Povprečni delež uspešnosti pri celotnem preizkusu je kar visok (73,50 %). Otroci s 

PV so verjetno vajeni takih in podobnih nalog poslušanja iz logopedskih oziroma 

surdopedagoških obravnav, kar bi lahko vplivalo na njihovo uspešnost reševanja tovrstnih 

nalog pri preizkusu. Od stopnje razlikovanja naprej so opazne velike razlike v rezultatih. To 

nam kažejo veliki standardni odkloni. Do največje razlike je prišlo pri nalogi razlikovanja po 

jakosti (1 standardni odklon od povprečja predstavlja vrednost 46,86 %), ki poleg sposobnosti 

razlikovanja po jakosti zvoka zahteva še kognitivne sposobnosti za razumevanje navodila in 

ohranjanje pozornosti daljši čas. Pri interpretaciji velikih razlik v rezultatih moramo 
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upoštevati, da je v raziskavo vključen vzorec le 10 otrok s PV. Ta majhen vzorec je heterogen, 

saj se otroci med seboj razlikujejo po slušni starosti in dodatnih motnjah, prisotnih poleg 

gluhote. Otrokom, ki za komunikacijo uporabljajo znakovni jezik, sem navodila nalog 

poenostavila in jih podala v znakovnem jeziku, da so jih razumeli, zraven pa sem izvedbo 

nalog demonstrirala.  

Dejstvo, da je preizkuse izvajalo več ocenjevalcev, gotovo vpliva na odstopanja v rezultatih. 

Čeprav sem navodila za izvedbo nalog in vrednotenje poskusila napisati čim bolj jasno, si jih 

je gotovo vsak ocenjevalec malo po svoje razlagal. Poleg tega smo ocenjevalci za izvedbo 

verjetno uporabljali različne pripomočke (flavta ali drugo glasbilo, različna jakost budilke 

oziroma glasbene igrače). Zaradi tega pogoji ocenjevanja niso bili enaki za vse otroke, kar je 

velika pomanjkljivost moje raziskave.  

Sledi prikaz in interpretacija rezultatov pri posameznih nalogah ter navedba možnih razlogov 

za nižje rezultate. 

Graf 2: Povprečni delež uspešnosti slišečih otrok pri posameznih nalogah 
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Graf 3: Povprečni delež uspešnosti otrok s PV pri posameznih nalogah 

 

1. NALOGA: Zaznavanje LING GLASOV 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Otroci so bili 100-odstotno uspešni pri zaznavanju Ling glasov. Vsi so zaznali vse Ling 

glasove, kar pomeni, da zaznavajo frekvence celotnega govornega območja.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri zaznavanju Ling glasov so bili tudi ti otroci 100-odstotno uspešni. Vsi so zaznali vse Ling 
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so namesto dviga roke ponovili glas, ki so ga slišali, saj so vajeni takega načina vaje iz 

surdopedagoške obravnave. Torej so glasove že prepoznali, ne le zaznali.  

2. NALOGA: ŽABA SKAČE (zaznavanje naravnega zvoka) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri zaznavanju naravnega zvoka (udarca z nogo ob tla) so bili otroci 100-odstotno uspešni, saj 

so udarec zaznali in se nanj ustrezno odzvali vsakič, ko se je pojavil.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Otroci so bili pri zaznavanju naravnega zvoka (udarca z nogo ob tla) 97,41-odstotno uspešni. 

Udarec z nogo ob tla je bil izveden pod mizo, tako da otroci niso videli premika noge in so se 
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morali zanašati le na poslušanje. To je bil le en primer naravnega zvoka; koristno bi bilo 

preveriti še zaznavo drugačnih zvokov.  

3. NALOGA: ZBUJANJE OB GLASBI (zaznavanje glasbe) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Otroci so bili 100-odstotno uspešni tudi pri zaznavanju glasbe. Zaznavo so dokazali tako, da 

so vstali takoj, ko so zaslišali glasbo, in se ulegli takoj, ko sem glasbo ugasnila. Budilko sem 

prižigala in ugašala pod mizo, tako da so se morali zanašati le na poslušanje.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri zaznavanju glasbe so bili otroci 100-odstotno uspešni. Pri tej nalogi smo ocenjevalci 

uporabljali različne budilke oziroma glasbene igrače, tako da pogoji ocenjevanja niso bili 

enaki za vse otroke. 

4. NALOGA: ŽABA SKAČE (razlikovanje po številu zvokov) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Uspešnost pri določanju števila zvokov je bila 88,67-odstotna. Ob večjem številu udarcev z 

nogo (3 ali 4) nekateri otroci niso bili natančni (niso zaznali točnega števila udarcev) – 

običajno so zaznali 1 udarec več ali manj, kot jih je bilo. Nekaj otrok je začelo premikati žabo 

že med udarjanjem z nogo – bili so neučakani in niso poslušali do konca, zato so slišali 

kakšen udarec manj. V takem primeru sem otroku rekla, naj najprej posluša in šele nato skoči 

z žabo. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Uspešnost pri določanju števila zvokov je bila 78,00-odstotna. Razlike v rezultatih so bile kar 

velike (SD=20,88). Ob več udarcih otroci niso vedno zaznali točnega števila (običajno so jih 

zaznali manj, kot jih je bilo). En otrok ni določil pravilnega števila pri 4 udarcih, ker nima 

količinskih predstav nad 3. Torej uspešnost pri nalogi ni odvisna le od sposobnosti zaznave in 

razlikovanja po številu, ampak tudi od količinskih predstav.  

5. NALOGA: FLAVTA (razlikovanje po trajanju zvoka) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

V povprečju so otroci v 96,00 % pravilno določili trajanje zvoka. Šlo je le za dve kategoriji 

(dolg ali kratek zvok), nekateri pa so želeli določiti še srednje dolge oziroma srednje kratke 

zvoke, zaradi česar so se včasih težko odločili, ali je zvok dolg ali kratek. Nalogo bi lahko 

olajšala tako, da bi naredila večjo razliko med dolgim in kratkim tonom. Menim, da so se 

občasno otroci le zmotili pri kazanju dolžine zvoka z rokami, sicer pa znajo zelo dobro 

razlikovati po dolžini. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

V povprečju so otroci v 82,00 % pravilno določili trajanje zvoka, s tem da so bile razlike med 

rezultati precej velike (SD=26,00). Možno je, da so imeli nekateri otroci težave pri 

razumevanju principa naloge. Kljub predhodni demonstraciji je bilo število ponovitev vaje 

majhno (otrok je moral samostojno 5-krat določiti trajanje zvoka).  
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6. NALOGA: FLAVTA (razlikovanje po višini) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri razlikovanju po višini so bili otroci v povprečju uspešni v 87,33 %, njihovi rezultati pa se 

precej razlikujejo (SD=20,97). Trije otroci so zaznali spremembo višine, vendar so visoke 

tone določili za nizke in obratno. Glede na razliko v višini je bila naloga težka, saj sta bila oba 

tona zaigrana na en instrument (flavto) in se razlikovala le za oktavo. Nekateri otroci so zato 

vmes že pozabili, kateri ton je visok in kateri nizek (kar sem demonstrirala pred nalogo). Če 

bi zvoka proizvedla z dvema različnima instrumentoma (npr. flavta in boben), bi bila naloga 

veliko lažja, vendar bi se ob višini zvoka spremenila tudi barva in verjetno tudi dolžina. Z 

igranjem na en instrument sem lažje nadzorovala druge suprasegmente in spreminjala le 

višino.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri razlikovanju po višini so bili otroci v povprečju uspešni v 77,00 %, njihovi rezultati pa se 

precej razlikujejo (SD=25,32). Tudi to vajo bi bilo verjetno z nekaterimi otroki potrebno pred 

ocenjevanjem večkrat izvesti, da bi jo razumeli, in tekom ocenjevanja večkrat ponoviti, da bi 

dobili čiste rezultate. 

7. NALOGA: MEDVED IN MIŠKA (razlikovanje po jakosti) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri nalogi razlikovanja po jakosti so bili otroci 90,67-odstotno uspešni. Pred ocenjevanjem 

sem otrokom pravljico enkrat le prebrala, da so imeli možnost osredotočiti se na vsebino. Ob 

poslušanju namreč ne moremo hkrati zadostiti več namenom (Wolvin in Coakley, 1982, v 

Plut-Pregelj, 1990), zato je bolje, da otroku ne damo naloge že kar ob prvem poslušanju 

(najprej naj zgodbo le posluša, nato naj se nanjo odziva). Ob drugem branju so tako dobili 

nalogo oponašanja medveda oziroma miške. Izbrana pravljica je kratka, vendar je kljub temu 

otrokom proti koncu padala pozornost oziroma so bili že naveličani oponašanja medveda in 

miške, zato se je pojavljalo, da niso zaznali vseh sprememb jakosti ali le niso reagirali nanje. 

Med zgodbo jih je bilo treba spodbujati, da poslušajo in oponašajo miško oziroma medveda 

(npr. z vprašanjem: »Si miška ali medved?«). 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri nalogi razlikovanja po jakosti so bili otroci v povprečju nekoliko manj uspešni (62,00-

odstotna uspešnost). Tu so bile največje razlike v rezultatih otrok, saj 1 standardni odklon 

predstavlja vrednost kar 46,86 %. Razlog za tako različne rezultate vidim v razlikah v 

razumevanju navodila naloge. Nekaj otrok je namreč brez težav sledilo zgodbi in 

spreminjanju jakosti ob branju ter se tudi ustrezno odzivalo na spremembe jakosti. Drugi pa 

so imeli težave pri razumevanju navodil, zato niso vedeli, kaj bi morali narediti, in se 

posledično niso ustrezno odzivali, čeprav običajno dobro ločijo med glasnim in tihim 

zvokom. Za nekatere otroke nisem prepričana, ali so razumeli navodilo, čeprav sem ga 

večkrat podala (tudi v znakovnem jeziku). Za primer naj navedem dva otroka, ki sta ob 

demonstraciji (ko sem oponašala medveda in miško) sicer ponavljala za mano, ob branju pa se 

nista odzivala na spremembe jakosti, čeprav sem ju večkrat spodbudila in spomnila, kaj je 
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njuna naloga. En otrok pa je menjal posnemanje medveda in miške, vendar včasih kar med 

delom besedila, ki sem ga prebrala z ves čas isto glasnostjo. V drugem delu zgodbe pa je 

očitno zaznal spremembe jakosti, vendar se je odzival ravno obratno (ko sem brala tiho, je 

oponašal medveda, ko sem brala glasno, pa miško). Menim, da se nekateri otroci niso odzivali 

zato, ker vsebine zgodbe niso razumeli, jih ni pritegnila in niso več poslušali. Preverjanje 

sposobnosti razlikovanja po jakosti preko sledenja zgodbi morda ni najbolj ustrezno oziroma 

je taka oblika naloge že na zahtevnem nivoju.  

8. NALOGA: Prepoznavanje LING GLASOV 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri prepoznavanju Ling glasov so bili otroci zelo uspešni (povprečno v 94,76 %), kar kaže na 

to, da po večini zaznavajo frekvence celotnega govornega območja. Pojavljalo se je 

zamenjevanje med sičnikom in šumnikom (vendar redko) – verjetno zato, ker ta glasova še ne 

znajo dobro izgovoriti in ju morda zamenjujejo tudi v govoru. Eden izmed otrok je imel 

težave pri razlikovanju vokalov. Eden ni zaznal M, drug pa ni zaznal Š (prepoznala sta ju kot 

tišino). Možno je, da otroci, ko slišijo Š, pokažejo na prazno sliko, ki prikazuje tišino (saj 

tišino običajno spodbujamo s »šššš«). Do napak je verjetno prihajalo tudi zaradi tega, ker 

otroci še niso dobro povezali glasu s sliko (pred točkovanjem smo šli namreč le dvakrat skozi 

vse slike in glasove). Otrokom, ki že poznajo črke, pa so bile slike z zapisanim glasom še v 

večjo pomoč, saj so glas lažje povezali s sliko. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri prepoznavanju Ling glasov so bili otroci zelo uspešni (povprečno v 91,43 %), kar pomeni, 

da po večini zaznavajo frekvence celotnega govornega območja. Pojavljalo se je 

zamenjevanje sičnika in šumnika (S so prepoznali kot Š in/ali obratno). En otrok je imel nekaj 

težav, ker ni dobro povezal slike z glasovi (mogoče je iz obravnav navajen drugače; uporablja 

drugačne slike, ki predstavljajo posamezne glasove). Je pa ponovil glas, ki ga je slišal, tako da 

sem prepoznavanje glasov preverjala na njemu znan način. 

9. NALOGA: RIBE (prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Ta naloga se je izkazala za izredno težko. Uspešnost slišečih pri prepoznavanju besed z 

enakim korenom v zgodbi je bila v povprečju le 34,38-odstotna, sicer pa so se rezultati otrok 

pri tej nalogi precej razlikovali (SD=19,58). Glavni razlog za slabše rezultate pripisujem 

težavam s koncentracijo. Kjer so bile ciljne besede zgoščene, so običajno »ujeli« le eno ribo 

(verjetno so bili zaposleni z lovljenjem ribe v mrežo in niso tako pozorno poslušali 

nadaljevanja zgodbe). Prav tako so bili manj pozorni (ujeli manj rib) proti koncu zgodbe. 

Zgodba je bila res nekolika daljša, poleg tega pa je pred nalogo niso imeli priložnosti 

poslušati in spoznati vsebine. Nekateri so se med nalogo začeli igrati z ribami in mrežo (ribe 

so lovili, čeprav se v zgodbi takrat niso pojavile ciljne besede). Zaradi težav z ohranjanjem 

pozornosti jih je bilo treba veliko spodbujati, da še poslušajo in lovijo ribe. Spodbujanje so 

potrebovali tudi zaradi negotovosti. Opazila sem namreč, da so nekateri otroci prepoznali 
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ciljno besedo, vendar niso (takoj) ujeli ribe, ker so čakali na moj odziv oziroma potrebovali 

potrditev. 

Par otrok je ciljne besede prepoznavalo selekcionirano: eden je »ujel« vse besede riba, ostalih 

ciljnih besed pa ne, druga dva sta »ujela« večino besed ribič, ostalih podobnih besed pa ne. 

Zelo malo otrok je ujelo besedi ribolov in ribiška, večinoma so slišali le riba in ribič. Redko 

se je zgodilo, da so otroci pomotoma ujeli ribo, ko se ni pojavila beseda na RIB-. Opazila sem 

težave pri razumevanju navodil, npr.: nekateri so mislili, da morajo ujeti ribo, ko se pojavi 

beseda, ki se začne na R, ali kadarkoli se pojavi R (tudi v sredini besed). Negativnih točk 

nisem dajala (nisem odštevala točk za ribe, ulovljene ob nepravem času oziroma ob nepravih 

besedah).  

Vendar pa nekateri otroci kljub jasnemu razumevanju navodil in pozornemu poslušanju niso 

zmogli prepoznati ciljnih besed v besedilu – ujeli so 0 ali zelo majhno število rib. Kot primer 

naj navedem otroka, ki je zelo pozorno poslušal zgodbo. Ko sem ga vprašala, kaj je slišal, da 

bi ga spodbudila k lovljenju, je znal ponoviti, kar je slišal: »okusne in zdrave ribe«, vendar ni 

izolirano prepoznal besed in tako ni ujel nobene ribe. Pokazalo se je, da je ta naloga očitno 

zelo težka za otroke, stare 5–6 let. Navajam nekaj idej za zmanjšanje zahtevnosti naloge: 

namesto branja besedila bi lahko le naštevali besede, med katerimi bi se pojavile besede na 

RIB-, otrok pa bi jih moral prepoznati; ciljne besede bi lahko iskali v stavku; namesto več 

besed iz iste besedne družine bi lahko v besedilu ali med naštevanjem posameznih besed 

iskali le eno ciljno besedo (npr. samo riba), vendar tu potem ne bi šlo več za prepoznavanje 

besed z enakim korenom. Rezultati bi bili verjetno boljši, če bi pred prepoznavanjem besed v 

zgodbi imeli otroci možnost samo poslušati pravljico in šele potem dobili nalogo (morda so se 

nekateri osredotočali na vsebino), vendar bi bil tako preizkus še daljši. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Uspešnost prepoznavanja besed z enakim korenom v zgodbi je bila v povprečju le 37,50-

odstotna, med rezultati otrok pa so bile precejšnje razlike (SD=29,18). Par otrok je zgodbo 

razumelo in ji sledilo ter ulovilo kar nekaj rib. Večina otrok pa tako dolgemu besedilu ni 

zmogla slediti, ga ni razumela, zato je bilo tudi prepoznavanje posameznih besed močno 

oteženo (ujeli so zelo malo rib – večinoma iz začetka zgodbe – ali nobene). Možno pa je tudi, 

da otroci niso dovolj dobro razumeli navodila. Na primer, eden izmed otrok je ob poslušanju 

zgodbe neprestano lovil ribe. Naloga je bila za to starostno skupino otrok pretežka in je 

vsebovala predolgo besedilo. 

10. NALOGA: ŽIVALI (prepoznavanje besed po dolžini) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Vsi otroci so bili 100-odstotno uspešni pri tej nalogi. Otrok naj bi ob navodilu izbral pravilno 

besedo (sliko) le na podlagi prepoznavanja dolžine besed, ne na podlagi razumevanja besede. 

V nalogi pa sem uporabila besede (živali), ki jih večina (slišečih) otrok pozna in že razume. 

Zato morda pri slišečih otrocih ni tako smiselna, ker gre v tej obliki naloge za preverjanje 

razumevanja navodil. Nekateri otroci so mi sicer pri demonstraciji sledili pri določanju 

dolžine besed in dolžino tudi sami ponazorili z rokami, vendar so mi na koncu dali tisto žival, 
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za katero sem prosila, ker poznajo imena živali. Morda bi morala uporabiti težje, manj 

poznane besede.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Otroci so bili pri prepoznavanju besed po dolžini 83,33-odstotno uspešni (SD=22,36). 

Nekateri so razumeli in poznali vsa imena živali, tako da zanje ta naloga ni bila tako smiselna, 

saj ni šlo za prepoznavanje besed po dolžini, ampak za samo razumevanje. Drugi so 

prepoznali nekatera imena živali, vendar ni gotovo, ali so jih prepoznali po dolžini besed ali 

pa jih že poznajo in razumejo. Pri izvedbi naloge z enim otrokom se je pokazala slabost te 

naloge, saj otrok sicer razume besedo »pes«, ni pa je razumel v sklanjani obliki »psa«. 

Navodilo »Daj mi psa.« bi lahko zamenjala z navodilom »Kje je pes?«. Pri tej nalogi ob 

podajanju navodil nisem stala za otroki, torej so imeli možnost odgledovanja. Gotovo jim je 

to pomagalo pri prepoznavanju besed. Čisto poslušanje bi preverila tako, da bi si med 

podajanjem navodil zakrila usta ali se obrnila stran. Otrokom, ki komunicirajo z znakovnim 

jezikom, sem prvi del navodila (»daj mi«) podala s kretnjo.  

11. NALOGA: ŽIVALI (prepoznavanje števila zlogov) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Uspešnost pri prepoznavanju števila zlogov v besedah je bila povprečno 67,22-odstotna, 

rezultati pa so precej razpršeni (SD=24,90). Tisti otroci, ki so dosegli manj točk, so določili, 

da je v besedi manj ali več zlogov, kot jih je zares (nekateri konsistentno: kratka beseda – 

manj ploskov, dolga beseda – več ploskov; drugi nekonsistentno). Nekateri so delali napake le 

pri enozložnih besedah, drugi le pri trizložnih besedah (vendar je bilo to redko). Najmanj 

težav so imeli pri dvozložnih besedah. Veliko otrok ima na splošno še težave pri zlogovanju. 

Veliko pa jih tudi že zna dobro zlogovati in prepoznavati število zlogov. 

Dva otroka sta zlogovanje zamenjala z glaskovanjem in na začetku plosknila za vsak glas 

posebej (npr. l-e-v). Ko sem jima razložila, da ni potrebno ploskniti za vsako »črko«, pa sta 

pri nadaljnjih primerih pravilno določila število zlogov.  

Nekaj otrok besed (brez pomoči) ni delilo na zloge – slišali so jih kot celoto in pri vseh ali pri 

večini primerov plosknili le enkrat (običajno nekje na sredini besede ali pa ob enem zlogu v 

besedi – velikokrat ob naglašenem). Ob demonstraciji pa so besedo ponovili za mano z 

zlogovanjem.  

Nekateri zlogujejo: le-u, ra-k, ti-ge-r. Eden izmed otrok je vsem besedam določil 3 zloge: le-

e-ev, pa-an-da. Take napake zlogovanja so bile pogoste: pa-an-da, ra-ak. Otroci so se pogosto 

zmotili pri kratkih besedah; slišali so namreč, da morajo pri dolgih besedah ploskniti večkrat 

in potem so razvlekli tudi kratke besede. En otrok je razvlekel tudi trizložno besedo: kro-ko-

di-il. Nasprotno se pri daljših besedah pogosto pojavlja zlogovanje: žira-fa ali ži-rafa. Včasih 

dodajo tudi še kakšen dodaten plosk izven besede. Če bi poskusili večkrat, bi verjetno hitro 

popravili svojo napako, vendar »na prvo žogo« odgovorijo narobe. Otroci pri starosti 5–6 let 

še nimajo usvojenega zlogovanja v celoti, saj se fonološko zavedanje še razvija.  
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ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Uspešnost pri prepoznavanju števila zlogov v besedah je bila povprečno 68,33-odstotna 

(SD=20,34). Nekateri otroci že odlično zlogujejo in znajo določiti število zlogov, pri drugih 

se ta sposobnost še razvija in se občasno zmotijo. Nekateri pa brez pomoči še ne znajo 

zlogovati in določiti števila zlogov (izgovorili so besedo oziroma ponovili za mano in ob 

spodbudi zraven plosknili – pri večini besed le 1-krat). 

12. NALOGA: ŽIVALI (prepoznavanje mesta stavčnega naglasa) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri prepoznavanju mesta stavčnega naglasa so bili otroci povprečno le 42,22-odstotno uspešni 

(SD=22,25). Redki posamezniki so prepoznali stavčni naglas (poudarek), niso pa znali 

ubesediti, kako so to vedeli (kako so vedeli, katera slika je prava). Težje jim je bilo določiti 

mesto poudarka pri besedah s poudarkom na sredini stavka. Ostali so bolj kot ne ugibali ali 

izbrali sliko, ki je še ostala (ki je še niso pokazali), nekateri so vsakič pokazali na isto sliko. 

Odgovori, ki so bili pravilni, so se jim verjetno posrečili, saj so bile samo tri možnosti izbire.  

Mislim, da večina otrok ni razumela navodil oziroma ne razume koncepta stavčnega naglasa, 

kar je pri 5–6-letnikih pričakovano. Morda pa jih je zmedlo to, da sem en stavek uporabila za 

tri primere (naglas na 3 različnih mestih). Zato je na njihovo izbiro slike vplival tudi moj 

odziv na njihovo napako ali pravilno določeno sliko. Nekateri so izbirali slike na podlagi 

mojega odziva pri prvem primeru (npr. če sem pokazala navdušenje ali odobravanje, ker je 

otroku uspelo določiti pravo sliko, je potem otrok še pri naslednjih dveh primerih pokazal isto 

sliko). 

Nekaterim je pomagalo, ko sem jim razložila, da je poudarjena beseda »bolj glasna« ali da 

gremo pri njej »z glasom bolj gor«, drugim ne. Nekaj otrok je stavek ponovilo za mano in vse 

prav naglasilo (na istih mestih kot jaz), vendar mesta naglasa ni znalo določiti. To kaže na to, 

da je stavčni naglas otrokom te starosti še zelo abstrakten koncept in bi jim ga bilo treba čim 

bolj konkretno ponazoriti (primera s ploskanjem ob poudarjeni besedi namreč niso razumeli). 

Nekaj otrokom sem na primeru demonstrirala, kako se sliši, če stavek monotono izrečem, nato 

pa sem stavek izrekla še s poudarkom (da bi slišali razliko), vendar je le redkim to pomagalo. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Sposobnost prepoznavanja mesta stavčnega naglasa pri otrocih še ni razvita. Uspešnost pri tej 

nalogi je bila povprečno 42,22-odstotna, rezultati pa so precej razpršeni (SD=29,06). Otroci 

niso razumeli te naloge; stavčni naglas je za večino otrok še zelo abstrakten. Mislim pa, da 

tudi navodila niso razumeli – nisem vedela, kako naj ga podam, da bi jim približala pojem 

'poudarjena beseda'. En otrok je ponavljal stavke za mano in ob tem ploskal, vendar ni 

razumel, kaj mora narediti. Nekateri so ugibali pri izbiranju slik (na vsako sliko so pokazali 

enkrat). Prikazan rezultat ni tako realen, saj so vanj zajeti tudi primeri, ko se je otrokom 

posrečilo pokazati pravilno sliko (pokazali so jo naključno). 
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13. NALOGA: ŽABICE (razumevanje besedila pesmi) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri nalogi, kjer sem preverjala razumevanje besedila pesmi, je bila uspešnost otrok v 

povprečju 52,22-odstotna, razlike med njimi pa velike, kar kaže velik standardni odklon 

(31,47). Otroke je bilo treba spodbujati, da poslušajo, kaj se dogaja v pesmi. Vendar je kljub 

spodbujanju veliko otrok imelo težave pri postavljanju slik v pravo zaporedje po prvem 

poslušanju pesmi. Nekateri so tudi ugibali (npr. ker niso poslušali) – kolikor točk so dobili, se 

jim je posrečilo. Tudi po drugem poslušanju po posameznih kiticah so imeli otroci precej 

težav – veliko jih ni zaznalo, da slika ne ustreza besedilu kitice.  

Do razlik v rezultatih je gotovo prišlo zaradi tega, ker nekateri otroci že dobro poznajo pesem 

(nekateri jo znajo celo na pamet), drugi pa so jo prvič slišali. Vendar niso vsi, ki so že poznali 

pesem, znali razvrstiti slik v pravo zaporedje. Nekateri pa so takoj vse prav razvrstili. Vsebina 

pesmi je zelo logična: 3-krat se ponovi isti motiv (sedenje na kamnu, basanje z muhami, 

skakanje v vodo, »Ti, ti, ti!«); najprej so 3 žabice, nato 2, nato 1. Možno pa je, da je vseeno 

kdo izmed otrok imel težave pri zapomnitvi celotne vsebine. En otrok je dolgo časa prestavljal 

in popravljal vrstni red slik, vendar narobe. Drug otrok pesmi ni poznal od prej, po prvem 

poslušanju si ni zapomnil poteka dogodkov, zato ni vedel, kako bi razvrstil slike. Po 

poslušanju posameznih delčkov pesmi pa je vse razumel in pravilno povezal slike s kitico. 

Veliko otrok si je iz pesmi zapomnilo le to, da je žabica skočila v vodo, ali pa le to, koliko jih 

je sedelo na kamnu. Tudi, ko smo drugič poslušali le po delčkih, so otroci običajno ujeli le 

prvi delček kitice in že iskali ustrezno sliko, drugega delčka pa sploh niso poslušali. Na 

podlagi ene besede ali fraze, ki so jo slišali, so iskali sliko. Tudi pri iskanju ustreznih slik niso 

bili dovolj pozorni na podrobnosti na slikah. Npr. otrok je slišal začetni del kitice, naprej pa ni 

poslušal (slišal je »dve žabici« in izbral sliko z dvema žabicama na kamnu, ki rečeta »Ti, ti, 

ti!«, in eno žabico v vodi, čeprav bi moral izbrati tisto, kjer dve žabici sedita na kamnu in se 

bašeta z muhami). Drug otrok je sicer prve tri slike postavil v logično zaporedje (najprej 3 

žabice na kamnu, nato 2 žabici na kamnu, nato 1 žabica na kamnu), vendar je izpustil 

skakanje žabic v vodo. 

Še en problem, ki sem ga opazila, je nerazumevanje koncepta zlaganja po vrsti in časovnega 

zaporedja dogodkov. Nisem prepričana, ali vsi otroci razumejo, kaj pomeni vrstni red, saj so 

imeli velike težave pri razvrščanju slik (še posebej po prvem poslušanju cele pesmi). Nekaj 

otrok je imelo težave tudi s postavljanjem slik od leve proti desni (niso razumeli, da na levi 

začnemo s slikami, ki prikazujejo, kaj se je najprej zgodilo). Za primer bi opisala otroka, ki je 

ob prvem poslušanju celo z gibanjem uprizarjal pesem, saj jo je že poznal. Očitno je razumel 

besedilo. Slike pa je po prvem poslušanju razvrstil tako, kot sem jih jaz naključno postavila 

(in mi celo povedal zgodbo ob njih). Po drugem poslušanju se mu je zdelo, da so vse slike na 

pravem mestu. Ne vem, če je sploh razumel navodilo, da mora besedilo pesmi povezati s 

sliko. Nisem prepričana, če je razumel, da lahko slika predstavlja nekaj, kar je on slišal. 

Podobno je še en otrok po prvem poslušanju slike razvrstil tako, kot sem jih jaz naključno 

postavila. Po drugem poslušanju se mu je zdelo vse prav in ni popravljal. Zato sem ga ob eni 

sliki vprašala, kaj je slišal v pesmici. Otrok je prav povedal in tudi poiskal ustrezno sliko. Po 

tem je ob poslušanju sam zamenjal naslednjo sliko s pravo. Morda prej ni razumel, kaj je 
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njegova naloga. Še en otrok je po prvem poslušanju slike pustil v takem zaporedju, kot sem 

jih jaz naključno postavila. Po poslušanju posameznih kitic je nesmiselno prestavljal slike. 

Menim, da ni razumel konceptov vrstni red in časovno zaporedje, kar pa se v teh letih še 

razvija. 

En otrok je po prvem poslušanju prav umestil eno sliko. Po drugem poslušanju je eno sliko 

prav popravil, vendar je nekaj slik tudi narobe popravil in pri tem premaknil sliko, ki je bila že 

po prvem poslušanju prav postavljena. Vendar negativnih točk nisem dajala (nisem 

odštevala). Štela sem le, koliko jih je prav popravil (in za vsako prav popravljeno dala 0,5 

točke), točke od prej pa sem upoštevala. Seštela sem torej cele točke od prvega poslušanja in 

polovične točke od popravkov napak.  

S to nalogo sem preverjala poslušanje besedila s šumom, saj je bila v ozadju petja glasba 

(instrumentalna spremljava). Naloga bi bila lažja, če bi jaz (ocenjevalec) zapela pesem brez 

glasbene spremljave. Tako bi bil zvok bolj čist. Poleg tega bi otroci lahko dobili slike na 

vpogled že pred poslušanjem, nato bi poslušali in bili mogoče bolj pozorni na vsebino, ker bi 

vedeli, kaj jih čaka, nato pa bi razvrščali slike. Mogoče bi bila potrebna celo razlaga slik (pred 

razvrščanjem bi šli skupaj z otrokom čez vse slike in pogledali, kaj se na njih dogaja), čeprav 

menim, da je narisano dovolj jasno. Vsekakor pa menim, da je bila dobra odločitev, da otroci 

slik nimajo pred sabo med poslušanjem pesmi, saj bi bila tako njihova pozornost 

preusmerjena (bolj bi gledali slike kot poslušali, saj je vizualni dražljaj močnejši). Poleg tega 

sem želela preveriti poslušanje. Slike bi bile neke vrste pomagala (lahko bi jim bile celo v 

pomoč). Otrokom bi pomagalo tudi, če bi jim ob razvrščanju slik zastavljala vprašanja, kot so: 

»Koliko žabic je sedelo na kamnu?«; »Koliko jih je reklo: »Ti, ti, ti«?«; »Kje vidiš dve 

žabici?«. Vendar sem želela, da otroci nalogo rešijo samostojno, brez pomoči ocenjevalca. 

Zato sem jih spraševala le, kaj se je najprej zgodilo, kaj potem, kaj so slišali na začetku 

pesmice … Če zaključim: menim, da so otroci razumeli besedilo pesmi, vendar je bil način 

preverjanja te sposobnosti pretežek za njihovo starost.  

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri nalogi, kjer sem preverjala razumevanje besedila pesmi, je bila uspešnost otrok v 

povprečju 57,50-odstotna. Standardni odklon kaže veliko razpršenost rezultatov (29,45), ki je 

zelo očitna, če pogledamo posamezne rezultate. 3 otroci so že ob prvem poslušanju vse slike 

postavili v pravilen vrstni red. Eden izmed njih je ob pesmi celo pel (besedilo zna na pamet). 

Na drugi strani pa so otroci, ki besedila pesmi niso razumeli, zato so pri razvrščanju slik 

ugibali oziroma jih le postavljali v vrsto. Nekateri pa so bili delno uspešni pri nalogi. Mislim, 

da niso vsi razumeli koncepta postavljanja v vrstni red oziroma koncepta časovnega 

zaporedja.  

Pri tej nalogi je verjetno prihajalo do razlik v izvedbi, saj smo otroke s PV ocenjevali 4 

ocenjevalci. V opisu naloge sem namreč zapisala, da otroku zapojemo ali predvajamo pesem 

Žabice. Zdaj pa ugotavljam, da je to dvoje poslušanje v različnih pogojih. Otrokom, s katerimi 

sem jaz izvedla preizkus, sem pesem predvajala. Če je kdo od ocenjevalcev pesem zapel, pa je 

bil to bolj čist zvok, brez instrumentalne podlage, torej brez šuma, ki otežuje poslušanje. To 

gotovo vpliva na rezultate. Zaradi več ocenjevalcev je verjetno prišlo tudi do razlik v 
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vrednotenju. Pri izvajanju preizkusa s slišečimi otroki sem namreč ugotovila, da je možno, da 

otrok ob popravljanju vrstnega reda slik premakne tudi slike, ki so bile že prav postavljene. 

Sama pri vrednotenju nisem dajala negativnih točk. V instrumentariju pa ni tako natančno 

določeno točkovanje, ker pred ocenjevanjem nisem vedela, da je to potrebno oziroma da 

lahko pride do takega primera. Vsak ocenjevalec je, če je prišlo do takega primera, sam 

presodil, kako točkovati.  

14. NALOGA: AKTIVNE ŽIVALI (razumevanje posameznih besed: samostalnikov, 

glagolov, števil, nikalnic, predlogov; razumevanje stavkov) 

ANALIZA ZA SLIŠEČE: 

Pri nalogi razumevanja navodil in vprašanj so bili otroci precej uspešni (81,10 %), čeprav smo 

pričakovali še višje rezultate. Zelo pogosto je bilo izpuščanje delčkov navodil (otroci so bili 

pozorni, da bi izbrali pravilno sliko, niso pa poslušali, kaj z njo narediti). Nekateri so navodilo 

izvršili do konca, če sem jih spomnila z vprašanjem: »Kaj boš naredil?«; »Kaj sem rekla?« (če 

so znali ponoviti za mano in izvršili navodilo do konca, sem jim vseeno dala točko). En otrok, 

ki je le pokazal na ustrezno sliko, je znal ponoviti navodilo, vendar še vedno ni postavil slike 

na ustrezno mesto. Vprašal je, ali mora meni dati sliko (v takih primerih nisem dala cele 

točke). Pogosta je bila površnost, nenatančnost (otroci niso gledali in poslušali podrobnosti). 

Npr. otrok je le »ujel« besedo žoga in pokazal na prvo sliko, kjer je videl žogo (čeprav ni bila 

ustrezna); ob navodilu Daj mi žival, ki stoji na žogi, mi je dal žival, ki brca žogo. In še en 

primer: otrok je ustrezno sliko postavil pod mizo, čeprav bi jo moral pod stol (v prejšnjem 

primeru je bilo namreč navodilo, naj sliko postavi pod mizo).  

Dobila sem občutek, da nekateri otroci zaradi negotovosti niso izvršili celotnega navodila: en 

otrok me je ob navodilu, naj da žival pod mizo, vprašal: »Kako?«; drugega otroka sem, ko je 

pokazal na ustrezno sliko, vprašala: »Kaj moraš narediti z njo?« in odgovoril mi je: »Dam 

tebi?«. Otroci so bili presenečeni ob nekaterih navodilih, ki niso zahtevali le kazanja na sliko, 

zato so jih kar ignorirali.  

Mislim, da nekateri ne razumejo sestavljenih stavkov/navodil, kot je: Žival, ki se kopa, postavi 

pod mizo, kajti, ko sem jih pozvala, da ponovijo, kar sem rekla, sem občasno dobila 

nenavadne odgovore: »Krokodil na mizi.«; »Kdo postavi banjo pod mizo?«; »Kdo avto 

postavi pod stol?«.  

Opazila sem nepoznavanje nekaterih lastnosti živali: nekateri posamezniki niso vedeli, katera 

žival ima dolg vrat (pogost odgovor je bil slon – morda dolg vrat zamenjajo za dolg rilec) ali 

katera ima grivo oziroma kaj sploh je griva. Pri tej nalogi se je preverjalo tudi razumevanje 

predloga pod, ki je v večini pri otrocih že usvojeno, redki posamezniki pa so se tudi še zmotili 

in sliko namesto pod stol postavili na stol. 

Čeprav je bilo jasno, da (skoraj vsi) otroci razumejo nikalnice, sta vse malo zmedli vprašanji 

Kdo ne spi? in Kdo ne vozi avta?, ker izmed živali na slikah samo ena žival spi in samo ena 

žival vozi avto. Nekateri so se odzvali tako, da so pokazali eno žival, ki ne spi, drugi tako, da 

so pokazali vse živali, ki ne spijo, tretji pa so nikalnico preslišali ali je niso razumeli in so 

pokazali na žival, ki spi. Redki posamezniki so to vprašanje razumeli na splošno: katera žival 
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(nikoli) ne spi (v realnosti). En otrok je namreč ugibal: »Sloni?«. Otroke je zmedlo tudi 

vprašanje Kje vidiš dve živali?, vendar so ga običajno hitro dojeli. En otrok pa se je na to 

navodilo odzval tako, da mi je dal dve sliki s po eno živaljo. V izogib zmedi podajam predlog 

za spremembo vprašanja: Na kateri sliki vidiš dve živali?. 

ANALIZA ZA OTROKE S PV: 

Pri nalogi razumevanja navodil in vprašanj so bili otroci uspešni v 49,64 %. Razlike med 

rezultati otrok so velike (SD=31,28). Eden izmed otrok je ustrezno izvršil vsa navodila in 

odgovoril na vsa vprašanja. Pri drugih sem opazila nepoznavanje poimenovanj nekaterih 

živali (panda), nerazumevanje nekaterih besed (griva), izpuščanje delčkov navodil oziroma 

nerazumevanje sestavljenih navodil in nerazumevanje stavkov z nikalnicami. Naj navedem še 

tri primere. Prvi otrok se v večini primerov ni odzival, ker ni razumel navodil oziroma 

vprašanj. Posamezne besede iz navodil pa je prepoznal in razumel (spi, avto), vendar ni izvršil 

navodila v celoti. Drugi otrok je razumel kar nekaj besed: krokodil, kitara/poje, žoga, spi, 

avto, vendar ni v celoti izvršil vseh navodil. Možno pa je, da je na pravilne slike pokazal 

naključno, saj je pri ostalih primerih ugibal (po vrsti je kazal na slike in dal vedeti, da me ne 

razume). Tretji otrok je ves čas ugibal (na slike je kazal naključno oziroma po vrsti), ker ni 

razumel vprašanj in navodil. Pri tej nalogi so imeli otroci možnost odgledovanja, kar jim je 

gotovo pomagalo pri prepoznavanju in razumevanju besed ter stavkov. Čisto poslušanje bi 

preverila tako, da bi si med podajanjem navodil oziroma zastavljanjem vprašanj zakrila usta, 

se obrnila stran od otroka ali stala za njim.  

3.4.3 Primerjava glede na čas prejema polževega vsadka 

Tabela 12: Rezultati opisne statistike – primerjava glede na čas prejema PV 

 PV do 2. leta (N=3) PV po 2. letu (N=7) 

Mp 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD Mp 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava naravnega zvoka 90,48 100,00 71,43 13,47 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava glasbe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 80,00 40,00 100,00 28,28 68,57 40,00 100,00 16,66 

Razlikovanje po trajanju zvoka 86,67 60,00 100,00 18,86 80,00 20,00 100,00 28,28 

Razlikovanje po višini 60,00 40,00 100,00 28,28 84,29 50,00 100,00 19,90 

Razlikovanje po jakosti 100,00 100,00 100,00 0,00 45,71 0,00 100,00 47,47 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 87,76 57,41 100,00 16,07 

Prepoznavanje besed z enakim 

korenom v zgodbi 

68,75 50,00 81,25 13,50 24,11 0,00 62,50 23,25 

Prepoznavanje besed po dolžini 88,89 66,67 100,00 15,71 80,95 33,33 100,00 24,28 

Prepoznavanje števila zlogov 77,78 66,67 83,33 7,85 64,29 33,33 100,00 22,59 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 38,89 0,00 83,33 34,25 40,48 0,00 83,33 26,51 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 61,11 33,33 100,00 28,33 55,95 16,67 100,00 29,79 

Razumevanje posameznih besed in 

stavkov 

76,19 57,14 100,00 17,82 38,27 0,00 85,71 28,81 

SKUPNI REZULTAT 

SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 

82,40 68,75 95,94 11,10 69,69 53,13 86,88 12,74 
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Graf 4: Povprečni delež uspešnosti pri posameznih nalogah – primerjava glede na čas prejema PV 

 

Tabela 12 predstavlja povprečne, minimalne in maksimalne deleže uspešnosti otrok s PV pri 

posameznih nalogah in pri celotnem preizkusu ter nam daje vpogled v primerjavo med otroki, 

ki so PV prejeli do 2. leta (3 otroci), in tistimi, ki so PV prejeli po 2. letu starosti (7 otrok). 

Poleg povprečnih deležev uspešnosti so navedeni še standardni odkloni. Graf 4 nam še 

vizualno prikazuje razlike med tema dvema skupinama otrok s PV pri posameznih nalogah. 

Tako kot pri primerjavi rezultatov slišečih otrok in otrok s PV se tudi pri primerjavi rezultatov 

otrok s PV glede na čas prejema PV pri nobeni od podskupin ni izkazalo jasno zmanjševanje 

uspešnosti pri posameznih nalogah s stopnjevanjem zahtevnosti poslušanja. Padanje 

uspešnosti se sicer nakazuje, vendar uspešnost močno niha po posameznih nalogah znotraj 

sklopov Razlikovanje, Prepoznavanje in Razumevanje. Skupni rezultat sposobnosti 

poslušanja nam ne pokaže, da bi se otroci bistveno razlikovali v sposobnosti poslušanja glede 

na čas prejema PV (otroci, ki so PV prejeli do 2. leta, so v povprečju pri celotnem preizkusu 

dosegli 82,40-odstotni delež uspešnosti, otroci, ki so PV prejeli po 2. letu, pa 69,69-odstotni 

delež). Ker je vzorec tako majhen (skupaj 10 otrok), nam ne daje jasnih rezultatov, še posebej 

zato, ker so vanj zajeti tudi otroci z dodatnimi motnjami, katerih vpliv ni izključen. Kar pa 

lahko vseeno razberemo, je to, da so vsi otroci, vključeni v raziskavo, s pomočjo PV razvili 

dobro sposobnost zaznave zvokov, ne glede na to, kdaj so ga prejeli. Za razvoj višjih 

sposobnosti poslušanja pa je bolj pomembna čimprejšnja vstavitev PV.  
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Poglejmo rezultate še bolj podrobno – po posameznih nalogah. Otroci so bili ne glede na čas 

prejema PV enako uspešni pri zaznavi Ling glasov in zaznavi glasbe, kjer so dosegli 100-

odstotni povprečni delež uspešnosti. Pri večini nalog ni očitnih razlik v povprečnih deležih 

uspešnosti. Večjo razliko opazimo pri nalogi razlikovanja po višini, pri kateri so bili otroci, ki 

so PV prejeli po 2. letu, boljši. Razlog za to je poleg majhnosti vzorca lahko prisotnost 

dodatnih motenj in težav, zaradi katerih nekateri otroci morda niso razumeli principa naloge 

ali pa bi bilo to treba z njimi pred ocenjevanjem večkrat vaditi, da bi bili rezultati relevantni. 

Velike razlike v prid otrokom, ki so PV prejeli do 2. leta, so opazne pri naslednjih nalogah: 

razlikovanje po jakosti, prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi, razumevanje 

posameznih besed in stavkov. Navedene tri naloge združuje poslušanje stavkov in besedil, 

torej daljših enot za poslušanje. Možno je, da se otroci z nižjo slušno starostjo, ki nimajo 

razvite sposobnosti razumevanja, pri omenjenih nalogah razlikovanja in prepoznavanja niso 

ustrezno odzivali zaradi nerazumevanja besedila in ne zaradi slabših sposobnosti. Ker 

besedilu niso zmogli slediti, jih ni pritegnilo in niso več poslušali. Ne smemo pa pozabiti na 

vpliv dodatnih motenj, ki so prisotne v obeh podskupinah vzorca, zaradi katerih rezultati niso 

enoznačni.  

3.4.4 Primerjava glede na prisotnost dodatnih motenj ali težav 

Tabela 13: Rezultati opisne statistike – primerjava glede na prisotnost dodatnih motenj ali težav 

 Brez dodatnih motenj ali težav 

(N=4) 

Z dodatnimi motnjami ali 

težavami (N=6) 

Mp 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD Mp 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

SD 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Zaznava naravnega zvoka 100,00 100,00 100,00 0,00 95,24 71,43 100,00 10,65 

Zaznava glasbe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 90,00 80,00 100,00 10,00 70,00 40,00 100,00 22,36 

Razlikovanje po trajanju zvoka 80,00 20,00 100,00 34,64 83,33 60,00 100,00 17,95 

Razlikovanje po višini 90,00 60,00 100,00 17,32 68,33 40,00 100,00 26,09 

Razlikovanje po jakosti 55,00 0,00 100,00 45,55 66,67 0,00 100,00 47,14 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 89,29 57,14 100,00 18,56 92,86 71,43 100,00 10,91 

Prepoznavanje besed z enakim 

korenom v zgodbi 

37,50 0,00 81,25 29,65 37,50 0,00 75,00 28,87 

Prepoznavanje besed po dolžini 75,00 33,33 100,00 27,64 88,89 66,67 100,00 15,71 

Prepoznavanje števila zlogov 66,67 50,00 83,33 16,67 69,44 33,33 100,00 22,40 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 50,00 33,33 83,33 20,41 33,33 0,00 83,33 31,91 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 83,33 33,33 100,00 28,87 40,28 16,67 50,00 12,19 

Razumevanje posameznih besed in 

stavkov 

54,46 0,00 100,00 40,36 46,43 10,71 71,43 22,78 

SKUPNI REZULTAT 

SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 

77,34 53,13 95,94 15,51 70,94 53,75 86,88 11,43 

 

 

  



74 

 

Graf 5: Povprečni delež uspešnosti pri posameznih nalogah – primerjava glede na prisotnost dodatnih motenj ali 

težav 

 

Tabela 13 predstavlja povprečne, minimalne in maksimalne deleže uspešnosti otrok s PV pri 

posameznih nalogah in pri celotnem preizkusu ter nam daje vpogled v primerjavo med otroki, 

ki imajo poleg gluhote še druge dodatne motnje ali težave (6 otrok), in tistimi, ki dodatnih 

motenj ali težav nimajo (4 otroci). Poleg povprečnih deležev uspešnosti so navedeni še 

standardni odkloni. Graf 5 še vizualno prikazuje razlike med tema dvema skupinama otrok s 

PV pri posameznih nalogah. Tudi tu se kaže tendenca k zmanjševanju uspešnosti s 

stopnjevanjem zahtevnosti poslušanja, vendar je razpon povprečnih deležev uspešnosti pri 

nalogah znotraj sklopov velik, še posebej pri sklopu Prepoznavanje, pri obeh podskupinah. 

Sklop Prepoznavanje je očitno najbolj problematičen, kar se tiče razlik v težavnosti nalog, kar 

bi bilo dobro pri nadaljnjem delu preveriti. Iz teh rezultatov težko potegnemo kakršenkoli 

zaključek, saj je vzorec majhen, pa tudi vpliv časa prejema PV ni izključen. Poleg tega 

moramo upoštevati še razlike med ocenjevalci v pojmovanju dodatnih motenj oziroma težav 

(morda smo nekateri v opisu otroka navedli tudi opažanja vzgojiteljev, logopedov oziroma 

surdopedagogov in drugih, ki delajo z otrokom, drugi pa le postavljene diagnoze). Skupine 

otrok z dodatnimi motnjami nisem delila glede na vrsto dodatne motnje ali težave, ker je 

premajhna. Pri 5 otrocih (od 6, ki imajo dodatne motnje) je navedena motnja ali vsaj težava s 

pozornostjo in koncentracijo (1 otrok ima poleg tega še lažjo govorno-jezikovno motnjo, 1 pa 

zmerno govorno-jezikovno motnjo), pri 1 otroku pa je navedena le lažja govorno-jezikovna 

motnja. Vpliv na sposobnost poslušanja slovenskega jezika (tako pri otrocih z dodatnimi 
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motnjami kot pri tistih brez dodatnih motenj) pa ima tudi dvojezičnost, ki je verjetno niso 

navedli vsi ocenjevalci, zato je nisem prištevala k dodatnim težavam.  

Če pogledamo rezultate po posameznih nalogah, opazimo, da sta bili obe skupini enako 

uspešni pri zaznavi Ling glasov (100 %), pri zaznavi glasbe (100 %) in pri prepoznavanju 

besed z enakim korenom v zgodbi (37,50 %). Pri večini ostalih nalog ni bistvenih razlik v 

rezultatih med skupinama, razen pri treh nalogah, kjer so bili uspešnejši otroci brez dodatnih 

motenj ali težav: razlikovanje po številu zvokov, razlikovanje po višini in razumevanje 

besedila pesmi. Glede na to, da otroci z dodatnimi motnjami nimajo kognitivnih težav, bi 

težko rekli, da so dosegli nižje rezultate zaradi slabših količinskih predstav ali zaradi 

nerazumevanja koncepta vrstnega reda oziroma časovnega zaporedja (kar je potrebno pri 

omenjenih nalogah). Nekoliko slabše rezultate pa lahko pripišemo njihovim težavam s 

pozornostjo in ohranjanjem le-te. Na primer: pri nalogi določanja števila zvokov je bilo 

potrebno biti pozoren na to, kolikokrat točno se je zvok ponovil; pri nalogi razumevanja 

besedila pesmi je bilo potrebno vzdrževati pozornost skozi celotno pesem in njeno vsebino 

ohraniti v spominu. Ne smemo pozabiti, da vpliv časa prejema PV (do 2. leta ali po 2. letu 

starosti) tu ni izključen, je pa gotovo velik, saj je slušni »input«, ki ga otrok prejme ali ne 

prejme v najzgodnejših letih, odločilnega pomena za nadaljnji razvoj. 

3.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

3.5.1 Prva hipoteza 

H1: Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično pomembne razlike med 

otroki s PV ter njihovimi slišečimi vrstniki.  

Rezultati opisne statistike nakazujejo razlike med slišečimi otroki in otroki s PV v prid 

slišečim pri nekaterih nalogah in pri celotnem preizkusu (večji razliki sta sicer opazni le pri 

nalogah razlikovanja po jakosti in razumevanja posameznih besed in stavkov). Rezultati 

opisne statistike se skladajo z dejstvi iz literature: Izguba sluha vpliva na razvoj sposobnosti 

poslušanja (Košir, 1999). Poslušanje s PV ni enako kakovostno, daje manj slušnih vzorcev in 

ti so slabši kot pri naravnem poslušanju (Brumec idr., 2000). Vendar hipoteze o statistični 

pomembnosti razlik med otroki s PV in njihovimi slišečimi vrstniki ne preverjamo, saj niso 

zadoščeni pogoji za izvajanje statističnih testov. Vzorca ne izpolnjujeta pogojev normalne 

porazdelitve podatkov in homogenosti varianc v vseh spremenljivkah, ki smo jih želeli zajeti 

v analizi. Poleg tega je vzorec otrok s PV premajhen, da bi testi dali zanesljive rezultate. 

3.5.2 Druga hipoteza 

H2: Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično pomembne razlike med 

otroki s PV z višjo slušno starostjo (tistimi, ki so bili prej deležni implantacije) ter otroki 

s PV z nižjo slušno starostjo. 

Vzorec otrok s PV smo razdelili v dve skupini, glede na to, kdaj so prejeli PV. Otroci z višjo 

slušno starostjo v hipotezi so otroci, ki so PV prejeli do dopolnjenega 2. leta, otroci z nižjo 
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slušno starostjo pa so tisti, ki so PV prejeli po dopolnjenem 2. letu. V Prilogi 3 so rezultati 

predstavljeni s kontingenčnimi tabelami za posamezen sklop nalog (Tabele 21, 22, 23, 24 in 

25), iz katerih lahko razberemo naslednje podatke: 

- deleže uspešnosti, ki so jih dosegli otroci iz ene in druge skupine (otroci, ki so PV 

prejeli do 2. leta, in otroci, ki so PV prejeli po 2. letu) pri posameznih nalogah; 

- koliko otrok iz posamezne skupine je doseglo določen delež uspešnosti (dejanska 

frekvenca) in kolikšna je pričakovana (teoretična) frekvenca; 

- kolikšen odstotek otrok znotraj posamezne skupine je doseglo določen delež 

uspešnosti. 

Kjer je dejanska frekvenčna porazdelitev enaka pričakovani (teoretični) frekvenčni 

porazdelitvi, spremenljivki nista povezani – čas prejema PV ne vpliva na uspešnost pri nalogi. 

Kjer pa je med dejansko in pričakovano frekvenčno porazdelitvijo bistvena razlika, sta 

spremenljivki povezani – čas prejema PV pomembno vpliva na uspešnost pri nalogi.  

Statistično pomembnost vpliva časa prejema PV na rezultate ocenjevanja sposobnosti 

poslušanja smo preverili s Fisherjevim natančnim testom. Rezultati testa so prikazani v 

spodnji tabeli (Tabela 14). Spremenljivke, ki so konstantne, so bile v analizi izpuščene. 

Tabela 14: Fisherjev natančni test - vpliv časa prejema PV na rezultate ocenjevanja sposobnosti poslušanja 

 Fisherjev natančni test 

Vrednost p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka / 0,300 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 4,338 0,125 

Razlikovanje po trajanju zvoka 1,759 1,000 

Razlikovanje po višini 5,247 0,250 

Razlikovanje po jakosti 2,441 0,625 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 1,989 1,000 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 8,838 0,300 

Prepoznavanje besed po dolžini 0,819 1,000 

Prepoznavanje števila zlogov 4,700 0,450 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 3,037 1,000 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 2,098 1,000 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 7,580 1,000 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

9,383 1,000 

Opazimo, da nobena vrednost p ni manjša od 0,05, kar pomeni, da pri nobeni spremenljivki ni 

statistično pomembnega vpliva časa prejema PV na rezultate ocenjevanja sposobnosti 

poslušanja. Drugo hipotezo zavržemo. Že na podlagi opisne statistike smo pridobili podatke, 

ki so nakazovali neizrazite razlike pri primerjavi otrok, ki so PV prejeli do 2. leta, in otrok, ki 

so PV prejeli po 2. letu, zato je bilo pričakovano, da hipoteze ne bomo mogli potrditi. Razlog 

za to vidim v majhnosti vzorca in vplivu tretje spremenljivke – prisotnosti dodatnih motenj.  
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V strokovni literaturi avtorji (npr. Hernja idr., 2003) starosti ob dodelitvi PV pripisujejo 

odločilen pomen za uspešnost (re)habilitacije in s tem tudi za razvoj sposobnosti poslušanja. 

Sicer še tako zgodnja dodelitev ne more povsem odpraviti posledic izgube sluha (tudi če je 

PV dodeljen do otrokovega 2. leta), saj je v vsakem primeru zamujen del optimalnega 

obdobja za razvoj poslušanja. Dlje ko je otrok brez dostopa do slušnih informacij, manjše so 

možnosti, da naravno pridobi jezik (Hernja idr., 2003), zato je zgodnja vstavitev PV veliko 

bolj učinkovita kot kasnejša. Otroci, ki PV prejmejo do 2. leta, naj bi bili pri testih 

razumevanja nepričakovanih besed primerljivi s slišečimi vrstniki (Kastelic, 2014). N. Hernja 

idr. (2003) pa poročajo o tem, da so pri dodelitvi PV po 5. letu starosti zamujena že vsa 

optimalna obdobja za pridobivanje jezikovnih sposobnosti, še posebej za suprasegmentalne 

značilnosti govora.  

3.5.3 Tretja hipoteza 

H3: Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično pomembne razlike med 

otroki s PV, ki imajo poleg izgube sluha še dodatne motnje, in tistimi, ki nimajo nobene 

dodatne motnje. 

V Prilogi 4 so rezultati predstavljeni s kontingenčnimi tabelami za posamezen sklop nalog 

(Tabele 26, 27, 28, 29 in 30), iz katerih je razvidno: 

- kolikšne deleže uspešnosti so dosegali otroci iz ene in druge skupine (otroci s PV brez 

dodatnih motenj in otroci s PV z dodatnimi motnjami) pri posameznih nalogah; 

- koliko otrok iz posamezne skupine je doseglo določen delež uspešnosti (dejanska 

frekvenca) in kolikšna je pričakovana (teoretična) frekvenca; 

- kolikšen odstotek otrok znotraj posamezne skupine je doseglo določen delež 

uspešnosti. 

Kjer je dejanska frekvenčna porazdelitev enaka pričakovani (teoretični) frekvenčni 

porazdelitvi, spremenljivki nista povezani – prisotnost dodatnih motenj ne vpliva na uspešnost 

pri nalogi. Kjer pa je med dejansko in pričakovano frekvenčno porazdelitvijo bistvena razlika, 

sta spremenljivki povezani – prisotnost dodatnih motenj pomembno vpliva na uspešnost pri 

nalogi.  

S Fisherjevim natančnim testom smo preverili, ali prisotnost dodatnih motenj statistično 

pomembno vpliva na rezultate ocenjevanja sposobnosti poslušanja. Rezultati testa so 

prikazani v spodnji tabeli (Tabela 15). Spremenljivke, ki so konstantne, so bile v analizi 

izpuščene.  
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Tabela 15: Fisherjev natančni test - vpliv prisotnosti dodatnih motenj na rezultate ocenjevanja sposobnosti 

poslušanja 

 Fisherjev natančni test 

Vrednost p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka / 1,000 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 1,972 0,714 

Razlikovanje po trajanju zvoka 3,288 0,524 

Razlikovanje po višini 4,446 0,619 

Razlikovanje po jakosti 1,672 0,714 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 2,708 1,000 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 6,826 1,000 

Prepoznavanje besed po dolžini 1,672 0,714 

Prepoznavanje števila zlogov 3,088 1,000 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 4,875 0,771 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 7,077 0,043 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 9,018 0,467 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

9,300 1,000 

Prisotnost dodatnih motenj statistično pomembno vpliva le na rezultate naloge Razumevanje 

besedila pesmi (p<0,05). Ta naloga zahteva pozorno poslušanje besedila pesmi ob glasbeni 

spremljavi. Otroci z motnjo pozornosti in koncentracije (od 6 otrok s PV z dodatnimi 

motnjami ali težavami ima motnjo pozornosti in koncentracije 5 otrok) so verjetno težko 

ohranjali pozornost skozi celotno pesem, kar je vplivalo na njihov rezultat. Kljub temu, da se 

je pri eni nalogi pokazala statistično pomembna razlika med skupinama, tretjo hipotezo 

zavržemo, saj pri nobeni od ostalih nalog in tudi pri skupnem rezultatu sposobnosti 

poslušanja ni statistično pomembne razlike. Razlog za to, da se niso pokazale statistično 

pomembne razlike med skupinama, pripisujem predvsem majhnosti vzorca in prekrivanju 

vplivov prisotnosti dodatnih motenj in časa prejema PV.  

Rezultati analize so v nasprotju z dejstvi iz literature: Dodatne motnje, ki so prisotne poleg 

izgube sluha, lahko še otežijo razvoj sposobnosti poslušanja. Ti otroci imajo velikokrat že 

zaradi pridruženih težav v razvoju slabše možnosti za izgradnjo jezikovnega sistema (Kastelic 

in Battelino, 2014). Vendar pa je populacija otrok z izgubo sluha in dodatnimi motnjami zelo 

heterogena, zato je težko raziskovati in razumeti, kako in v kolikšni meri dodatne motnje 

vplivajo na razvoj sposobnosti poslušanja (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008). Večletna 

testiranja in primerjava otrok s PV brez dodatnih motenj in otrok s PV z dodatnimi motnjami 

kažejo, da otroci z dodatnimi motnjami v razvoju jezika napredujejo manj in počasneje (Holt 

in Kirk, 2005; Waltzman, Scalchunes in Cohen, 2000, v Kastelic in Battelino, 2014). S. 

Wiley, J. Meinzen-Derr in Choo (2008) so v svoji raziskavi ugotovili, da otroci s PV in z 

dodatnimi motnjami ne glede na vrsto dodatne motnje napredujejo v razvijanju sposobnosti 

poslušanja, vendar je možno, da nekateri ne razvijejo višjih stopenj prepoznavanja in 

razumevanja. To je odvisno predvsem od stopnje njihovega kognitivnega razvoja. V naši 
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raziskavi nobeden izmed otrok nima slabših kognitivnih sposobnosti oziroma motenj v 

duševnem razvoju. Njihove motnje oziroma težave so blažje oblike. Tudi to je lahko razlog za 

neizrazito razliko med skupino otrok brez dodatnih motenj in skupino otrok z dodatnimi 

motnjami. 

3.6 METODOLOŠKI IZZIVI 

V času izvajanja preizkusa z otroki z novo oblikovanim instrumentarijem sem se srečala s kar 

nekaj metodološkimi izzivi: 

Želela sem zagotoviti, da vsi otroci razumejo navodila nalog. V ta namen sem pri otrocih s 

PV, ki komunicirajo v znakovnem jeziku, ob podajanju navodil in demonstraciji uporabljala 

znakovni jezik. Kljub temu pa menim, da so bili nekateri otroci (ne le otroci s PV, ampak tudi 

slišeči) pri določenih nalogah manj uspešni zaradi nerazumevanja navodila ali principa 

naloge. Zlasti, če otrok ni vajen takih nalog, bi pred ocenjevanjem potreboval večkratno 

ponovitev vaje ali vsaj več primerov ob demonstraciji, da bi bilo ocenjevanje relevantno. 

Morda so imele vpliv na razumevanje navodil tudi še kakšne dodatne motnje ali težave otrok, 

ki v raziskavi niso bile upoštevane. 

Izkazalo se je, da so bile nekatere naloge morda prezahtevne za izbrano starostno skupino 

otrok – večinoma zaradi tega, ker niso preverjale izolirano le enega elementa poslušanja, 

ampak sestavljeno sposobnost: 

- nalogi prepoznavanja števila zlogov in prepoznavanja mesta stavčnega naglasa sta 

zahtevali tudi fonološko zavedanje; 

- pri nalogi razumevanja besedila pesmi je bilo potrebno tudi razumevanje koncepta 

vrstnega reda in časovnega zaporedja. 

Ponekod je bil problem to, da sem sposobnost preverjala z nalogo z besedilom, kar pomeni, 

da je naloga zahtevala ohranjanje pozornosti daljši čas (to sta nalogi razlikovanja po jakosti in 

prepoznavanja besed z enakim korenom v zgodbi). Še posebej otroci s PV povečini besedilu 

niso zmogli slediti, ga niso razumeli, in tako niso mogli pokazati svojih sposobnosti ali pa so 

izgubili interes za poslušanje. Vendar pa so ravno zahtevnejše naloge pokazale razlike med 

sposobnostmi otrok. Pravzaprav so vse naloge obremenjene s kognitivnimi sposobnostmi in 

ohranjanjem pozornosti, naloge prepoznavanja in razumevanja pa tudi s splošnim znanjem.  

Posamezne naloge znotraj sklopov v instrumentariju niso enakovredne, saj so ovrednotene z 

različnim številom točk, zato jih je bilo potrebno uravnotežiti. Prav tako se niso izvajale v 

enakih pogojih. V opisu in navodilih nalog prepoznavanja besed po dolžini in razumevanja 

posameznih besed in stavkov nisem predvidela, da se ob podajanju navodil otroku postavim 

za otroka ali obrnem stran od njega – s tem sem otrokom omogočila odgledovanje, kar je 

gotovo prispevalo k boljšim rezultatom, hkrati pa ni šlo za preverjanje čistega poslušanja. Pri 

ostalih nalogah so se morali otroci zanašati le na poslušanje. 

Moj cilj je bil, da oblikujem naloge v obliki igre, ki so čim bolj zabavne in privlačne za 

otroke, da le-ti ne bi imeli občutka, da jih ocenjujem, in bi z veseljem sodelovali. Kadar pa je 

bilo kateremu izmed otrok vseeno neprijetno zaradi načina izvedbe naloge ali je potreboval 
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dodatno motivacijo, sem mu prilagodila način izvedbe. Prav tako sem za ustrezne upoštevala 

določene odzive otrok na zvok, kakršnih so verjetno vajeni iz logopedske oziroma 

surdopedagoške obravnave, čeprav sem si jih prvotno zamislila drugače. Prilagoditve pa sem 

dovoljevala le do te mere, da je naloga še vedno preverjala isto sposobnost.  

Celoten preizkus sposobnosti poslušanja je precej dolg (v povprečju je trajal 40,70 minut pri 

slišečih in 51,70 minut pri otrocih s PV). Z dvema otrokoma je bil preizkus izveden v dveh 

delih (2-krat po 45 minut), saj ne zmoreta tako dolgo vzdrževati pozornosti. Opazila sem, da 

je otrokom proti koncu preizkusa začela padati pozornost, kar je gotovo delno vplivalo na 

njihovo uspešnost pri zadnjih dveh sklopih nalog.  

Večja metodološka slabost je to, da smo preizkuse z otroki izvajali 4 ocenjevalci. Z vsemi 

slišečimi otroki sem sicer preizkus izvedla sama, pri otrocih s PV pa je izvajanje preizkusa 

potekalo v različnih pogojih: v različnih prostorih, z nekoliko različnimi pripomočki. Verjetno 

so se pojavljala manjša odstopanja v izvedbi nalog ter odstopanja v vrednotenju otrokovih 

odzivov. Ocenjevalci smo tudi različno pojmovali dodatne motnje ali težave:  

- nekateri smo v opisu otroka navedli tudi opažanja vzgojiteljev, logopedov oziroma 

surdopedagogov o otroku, drugi pa morda le diagnoze;  

- dvojezičnosti nisem upoštevala kot dodatno težavo, ker je verjetno niso navedli vsi 

ocenjevalci; 

- tudi med slišečimi otroki, ki so zajeti v vzorcu, je verjetno nekaj takih, ki imajo 

kakšno (lažjo) težavo (npr. s pozornostjo in koncentracijo), čeprav sem s kriteriji za 

izbiro otrok, ki sem jih posredovala vzgojiteljem, poskusila odstraniti vpliv teh težav. 

Obstajajo pa tudi druge pomanjkljivosti raziskave, zaradi katerih na podlagi dobljenih 

rezultatov in statistične analize ne moremo delati pomembnih zaključkov:  

- Izvedli smo le enkratno ocenjevanje sposobnosti poslušanja otrok, otroci pa se skozi 

čas razvijajo in ob tem tudi njihova sposobnost poslušanja. 

- Velikosti vzorcev, ki smo jih primerjali, sta neenakomerni (v vzorcu slišečih je 30 

otrok, v vzorcu otrok s PV pa 10 otrok).  

- Vzorca sta priložnostno izbrana in ne predstavljata celotne populacije.  

- Vzorec otrok s PV je majhen in heterogen: otroci se med seboj razlikujejo po slušni 

starosti in dodatnih motnjah, prisotnih poleg gluhote. Kljub temu, da smo vzorec 

razdelili v dve skupini po dveh kriterijih (slušna starost: otroci, ki so PV prejeli do 2. 

leta – otroci, ki so PV prejeli po 2. letu; dodatne motnje: otroci brez dodatnih motenj 

ali težav – otroci z dodatnimi motnjami ali težavami), pri analiziranju vpliva enega 

dejavnika na sposobnost poslušanja nismo mogli izključiti vpliva drugega dejavnika, 

zaradi majhnosti vzorca. Poleg tega nismo za vse otroke pridobili podatka, ali so gluhi 

od rojstva ali so oglušeli kasneje. Spraševali smo le po slušni starosti (dobi od prejema 

PV do izvedbe preizkusa), h kateri pa nismo prišteli dobe od rojstva do izgube sluha, v 

kateri je otrok lahko poslušal, če je oglušel po rojstvu. 

- Skupina otrok s PV z dodatnimi motnjami je premajhna, da bi jo delili glede na vrsto 

dodatne motnje ali kako drugače, kar bi sicer pripomoglo k natančnejši analizi in 

jasnejšim rezultatom, ki bi govorili o vplivu dodatnih motenj oziroma težav na 

sposobnost poslušanja. 
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4 SKLEP 

»Poslušanje je analiza in predelava slušnih informacij« (Hernja idr., 2010, str. 45) oziroma 

psihološki proces, pri katerem sprejemamo slušne dražljaje in jim dajemo pomen – jih 

interpretiramo v skladu s svojimi sposobnostmi, čustvi, hotenji in izkušnjami (Plut-Pregelj, 

1990). Izguba sluha bistveno poslabša sposobnost poslušanja, saj vsaj delno onemogoči 

predpogoj za poslušanje: slišanje. Za pridobitev sposobnosti poslušanja, ki vpliva tudi na vse 

druge komunikacijske sposobnosti, je ključna skrbno izbrana in načrtovana (re)habilitacija. 

Svetovno uveljavljena metoda (re)habilitacije gluhote je vstavitev PV in učenje poslušanja s 

tem slušnim pripomočkom. Razvoj sposobnosti poslušanja je pogosto predstavljen 

hierarhično. Poteka po stopnjah zaznave, razlikovanja, prepoznavanja in razumevanja. 

Stopnje poslušanja v resnici sovpadajo oziroma se prekrivajo, vseeno pa se po njih 

orientiramo pri obravnavah, ko razvijamo sposobnosti poslušanja otrok z izgubo sluha. Prav 

zaradi tega smo imeli stopnje poslušanja za izhodišče pri oblikovanju instrumentarija za 

ocenjevanje sposobnosti poslušanja.  

Cilj raziskave v okviru magistrskega dela je bil analizirati sposobnost poslušanja pri slišečih 

otrocih, starih 5 ali 6 let, in pri otrocih iste starosti, ki imajo PV, ter preveriti, kako slušna 

starost in morebitne dodatne motnje vplivajo na sposobnost poslušanja otrok s PV. Menim, da 

smo glede na pogoje raziskovanja (nov, prvič uporabljen instrumentarij, majhnost in 

heterogenost vzorca, različni ocenjevalci) dosegli zastavljen cilj. Hipoteze, ki pravi, da pri 

ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo statistično pomembne razlike med otroki s PV 

ter njihovimi slišečimi vrstniki, nismo mogli preveriti, saj niso bili zadoščeni pogoji za 

izvajanje statističnih testov. Rezultati opisne statistike sicer nakazujejo razlike med slišečimi 

otroki in otroki s PV v prid slišečim pri nekaterih nalogah in pri celotnem preizkusu. Tudi 

dejstva iz literature potrjujejo razlike, ki so se pokazale. Otroci z izgubo sluha dejansko 

potrebujejo več slušnih spodbud in bolj strukturiran pristop k učenju in treningu poslušanja 

(Barris Perigoe in Paterson, 2013). Zavrgli smo hipotezo, da pri ocenjevanju sposobnosti 

poslušanja obstajajo statistično pomembne razlike med otroki s PV z višjo slušno starostjo 

(tistimi, ki so bili prej deležni implantacije) ter otroki s PV z nižjo slušno starostjo. Vzorec 

otrok s PV je bil premajhen in preveč heterogen, da bi dokazal vpliv časa prejema PV na 

sposobnost poslušanja, četudi po pregledu strokovne literature lahko rečem, da je starost ob 

prejemu PV odločilnega pomena za uspešnost (re)habilitacije in s tem tudi za razvoj 

sposobnosti poslušanja. Hipotezo, da pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja obstajajo 

statistično pomembne razlike med otroki s PV, ki imajo poleg izgube sluha še dodatne 

motnje, in tistimi, ki nimajo nobene dodatne motnje, smo prav tako morali zavreči. Statistično 

pomembna razlika med skupinama se je pokazala le pri nalogi razumevanja besedila pesmi. 

Dodatne motnje, prisotne poleg izgube sluha, glede na dejstva iz literature lahko še otežijo 

razvoj sposobnosti poslušanja. Res pa je, da je težko raziskovati, kako in v kolikšni meri 

vplivajo na razvoj sposobnosti poslušanja, saj je populacija otrok z izgubo sluha in dodatnimi 

motnjami zelo heterogena (Wiley, Meinzen-Derr in Choo, 2008).  

Izbrane naloge, ki sestavljajo instrumentarij, so raznolike in igrive ter tako privlačne otrokom. 

Naloge so v večini primerne izbrani starostni skupini (5 in 6 let), prezahtevni sta morda le 



82 

 

nalogi prepoznavanja besed z enakim korenom v zgodbi in prepoznavanja mesta stavčnega 

naglasa. Sicer pa je instrumentarij uporaben tako pri slišečih otrocih kot tudi pri otrocih s PV. 

Nabor vaj poslušanja lahko koristi spodbujanju razvoja poslušanja in spremljanju napredka 

posameznikov. 

Pri ocenjevanju sposobnosti poslušanja smo preverili le osnovo (večinoma smo v naloge 

vključili le po dve kategoriji: visok–nizek zvok, dolg–kratek zvok, glasen–tih govor, ena 

dolga in ena kratka beseda; preverili smo večinoma le osnovno razumevanje – obstajajo tudi 

še višje kognitivne sposobnosti, ki pa jih nismo vključili). Vendar bi bil preizkus še daljši, če 

bi želeli v instrumentarij zajeti še več, in bi ga bilo potrebno izvajati v več delih.  

Podajam še predloge za nadaljnje delo in raziskovanje: Za rizične otroke (tiste, ki so dosegli 

nizek rezultat) bi lahko poiskali možnosti in načine za spodbujanje razvoja poslušanja: kaj 

lahko naredijo starši, vzgojitelji, učitelji, logoped oziroma surdopedagog; kam bi bilo 

potrebno usmeriti otroka … Raziskavo bi bilo koristno ponoviti na večjih vzorcih, še posebej 

na večjem vzorcu otrok s PV. Tako bi lahko bolj podrobno analizirali vpliv časa prejema PV 

in vpliv prisotnosti dodatnih motenj na sposobnost poslušanja ter dobili bolj relevantne 

rezultate. Z večkratnim ocenjevanjem oziroma longitudinalno raziskavo bi lahko dobili 

vpogled v to, kako se otrokova sposobnost poslušanja razvija skozi čas. Instrumentarij bi 

lahko izboljšali s preverjanjem težavnosti nalog in večanjem diskriminativnosti. Potrebno bi 

bilo preveriti njegove merske karakteristike. Možno bi ga bilo tudi razširiti, da bi posamezen 

sklop vseboval več nalog in bil s tem verjetno bolj zanesljiv. Lahko bi preverili, ali je 

instrumentarij uporaben tudi pri otrocih z lažjo, zmerno ali težko izgubo sluha ali ga 

prilagodili za druge starostne skupine otrok.  

Z oblikovanjem instrumentarija z naborom nalog za posamezne stopnje razvoja sposobnosti 

poslušanja je surdopedagoški stroki na voljo nov instrumentarij, ki je koristen pripomoček za 

ocenjevanje sposobnosti poslušanja. Pri uporabi pa moramo biti pazljivi, kako podajamo 

navodila, v kakšnih pogojih izvajamo posamezno nalogo in kako interpretiramo otrokove 

odzive ter rezultate preizkusa. 
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6 PRILOGE 

PRILOGA 1: Preverjanje normalnosti porazdelitve 

Rezultati analize normalnosti porazdelitve s pomočjo testa Shapiro-Wilk in izračuna 

koeficienta asimetrije (KA) in koeficienta sploščenosti (KS) ter razmerja med koeficientoma 

in njunima standardnima napakama (KA/SE, KS/SE) za vzorec slišečih otrok so prikazani v 

spodnji tabeli (Tabela 16):  

Tabela 16: Analiza normalnosti porazdelitve za vzorec slišečih otrok 

SLIŠEČI OTROCI Test Shapiro-Wilk  KA KA/SE KS KS/SE 

W g p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka Spremenljivka je konstantna 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna                                                 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 0,720 30 0,000 -0,326 0,763 -0,819 0,983 

Razlikovanje po trajanju zvoka 0,411 30 0,000 -2,758 6,459 6,731 8,080 

Razlikovanje po višini 0,628 30 0,000 -1,547 3,623 1,005 1,206 

Razlikovanje po jakosti 0,791 30 0,000 -0,910 2,131 -0,291 0,349 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 0,576 30 0,000 -2,298 5,382 5,672 6,809 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 0,958 30 0,279 0,003 0,007 -0,935 1,122 

Prepoznavanje besed po dolžini Spremenljivka je konstantna 

Prepoznavanje števila zlogov 0,906 30 0,012 -0,250 0,585 -1,160 1,393 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 0,923 30 0,032 0,323 0,756 -0,722 0,867 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 0,895 30 0,006 0,321 0,752 -1,310 1,489 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 0,922 30 0,029 -0,597 1,398 -0,529 0,635 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

0,964 30 0,383 -0,254 0,595 0,102 0,122 

Iz rezultatov testa Shapiro-Wilk lahko razberemo, da je pri večini spremenljivk vrednost p 

manjša od 0,05, kar pomeni, da so podatki porazdeljeni nenormalno. Normalna porazdelitev 

velja le za nalogo Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi in skupni rezultat 

sposobnosti poslušanja, kjer sta vrednosti p večji od 0,05. Spremenljivke Zaznava Ling 

glasov, Zaznava naravnega zvoka, Zaznava glasbe in Prepoznavanje besed po dolžini so 

konstantne, zato so v analizi izpuščene. Normalnost porazdelitve smo dodatno preverili z 

izračunom koeficientov asimetrije in sploščenosti ter razmerij med koeficientoma in njunima 

standardnima napakama. Koeficient, ki je več kot 1,96-krat večji od standardne napake, kaže 

na preveliko odstopanje od normalnosti. Pri Razlikovanju po trajanju zvoka, Razlikovanju po 

višini, Razlikovanju po jakosti in Prepoznavanju Ling glasov je asimetrija prevelika. Pri 

Razlikovanju po trajanju zvoka in Prepoznavanju Ling glasov preveč odstopa tudi 

sploščenost. 

Poglejmo še analizo normalnosti porazdelitve za vzorec otrok s PV (Tabela 17): 
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Tabela 17: Analiza normalnosti porazdelitve za vzorec otrok s PV 

OTROCI S PV Test Shapiro-Wilk  KA KA/SE KS KS/SE 

W g p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka 0,366 10 0,000 -3,162 4,603 10,000 7496,252 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna  

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 0,784 10 0,009 -1,013 1,475 0,193 0,145 

Razlikovanje po trajanju zvoka 0,727 10 0,002 -1,516 2,207 1,802 1,351 

Razlikovanje po višini 0,777 10 0,008 -0,475 0,691 -1,860 1,394 

Razlikovanje po jakosti 0,673 10 0,000 -0,530 0,771 -2,142 1,606 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 0,647 10 0,000 -1,691 2,461 1,864 1,397 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 0,909 10 0,277 -0,028 0,041 -1,410 1,057 

Prepoznavanje besed po dolžini 0,731 10 0,002 -1,179 1,716 0,571 0,428 

Prepoznavanje števila zlogov 0,903 10 0,234 -0,227 0,330 -1,194 0,895 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 0,917 10 0,331 0,199 0,290 -1,119 0,839 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 0,834 10 0,037 0,598 0,870 -1,209 0,906 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 0,970 10 0,888 -0,024 0,035 -1,122 0,841 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

0,955 10 0,725 -0,133 0,194 -0,977 0,732 

Kot kaže test Shapiro-Wilk, so pri vzorcu otrok s PV podatki normalno porazdeljeni v 

naslednjih spremenljivkah: Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi, Prepoznavanje 

števila zlogov, Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa, Razumevanje posameznih besed in 

stavkov in Skupni rezultat sposobnosti poslušanja. Pri ostalih spremenljivkah je porazdelitev 

nenormalna. Spremenljivki Zaznava Ling glasov in Zaznava glasbe sta konstantni, zato sta v 

analizi izpuščeni. Razmerje med koeficientom sploščenosti in standardno napako kaže, da je 

porazdelitev nenormalna (sploščenost preveč odstopa) le pri spremenljivki Zaznava naravnega 

zvoka. Razmerje med koeficientom asimetrije in njegovo standardno napako pa kaže, da je 

porazdelitev nenormalna (prevelika asimetrija) tudi pri Razlikovanju po trajanju zvoka in 

Prepoznavanju Ling glasov. 

PRILOGA 2: Preverjanje homogenosti varianc 

V Tabelah 18, 19 in 20 so prikazani rezultati Levenovega testa za preverjanje homogenosti 

varianc pri primerjavi med slišečimi otroki in otroki s PV, primerjavi med otroki s PV glede 

na čas prejema PV in primerjavi med otroki s PV glede na prisotnost dodatnih motenj. 

Vrednosti p, ki so manjše od 0,05, kažejo na nehomogenost varianc. Spremenljivke, ki so 

konstantne, so bile v analizi izpuščene. 

 

 

 

 



91 

 

Tabela 18: Analiza homogenosti varianc pri primerjavi med slišečimi otroki in otroki s PV 

PRIMERJAVA MED SLIŠEČIMI OTROKI IN OTROKI S PV Levenov test 

F p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka 16,031 0,000 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 0,063 0,804 

Razlikovanje po trajanju zvoka 11,350 0,002 

Razlikovanje po višini 1,847 0,182 

Razlikovanje po jakosti 15,108 0,000 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 0,934 0,340 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 3,500 0,069 

Prepoznavanje besed po dolžini 634,435 0,000 

Prepoznavanje števila zlogov 0,706 0,406 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 0,905 0,347 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 1,324 0,257 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 0,019 0,892 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 0,317 0,576 

Pri primerjavi med vzorcema slišečih otrok in otrok s PV pri spremenljivkah Zaznava 

naravnega zvoka, Razlikovanje po trajanju zvoka, Razlikovanje po jakosti in Prepoznavanje 

besed po dolžini varianci nista homogeni.  

Tabela 19: Analiza homogenosti varianc pri primerjavi med otroki s PV glede na čas prejema PV 

PRIMERJAVA MED OTROKI S PV GLEDE NA ČAS PREJEMA PV Levenov test  

F p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka 44,800 0,000 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 3,485 0,099 

Razlikovanje po trajanju zvoka 0,120 0,738 

Razlikovanje po višini 2,552 0,149 

Razlikovanje po jakosti 26,005 0,001 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 35,051 0,000 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 1,079 0,329 

Prepoznavanje besed po dolžini 0,927 0,364 

Prepoznavanje števila zlogov 5,807 0,043 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 0,238 0,639 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 0,042 0,843 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 0,751 0,411 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 0,179 0,683 

Pri primerjavi med otroki s PV z višjo slušno starostjo in tistimi z nižjo slušno starostjo sta 

varianci nehomogeni pri naslednjih spremenljivkah: Zaznava naravnega zvoka, Razlikovanje 

po jakosti, Prepoznavanje Ling glasov, Prepoznavanje števila zlogov. 
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Tabela 20: Analiza homogenosti varianc pri primerjavi med otroki s PV glede na prisotnost dodatnih motenj 

PRIMERJAVA MED OTROKI S PV GLEDE NA PRISOTNOST 

DODATNIH MOTENJ 

Levenov test  

F p 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov Spremenljivka je konstantna 

Zaznava naravnega zvoka 4,000 0,081 

Zaznava glasbe Spremenljivka je konstantna 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po številu zvokov 0,000 1,000 

Razlikovanje po trajanju zvoka 0,072 0,796 

Razlikovanje po višini 1,829 0,213 

Razlikovanje po jakosti 0,112 0,746 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling glasov 0,117 0,741 

Prepoznavanje besed z enakim korenom v zgodbi 0,000 1,000 

Prepoznavanje besed po dolžini 2,160 0,180 

Prepoznavanje števila zlogov 0,274 0,615 

Prepoznavanje mesta stavčnega naglasa 1,607 0,241 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje besedila pesmi 0,731 0,418 

Razumevanje posameznih besed in stavkov 4,776 0,060 

SKUPNI REZULTAT SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA 0,441 0,525 

Pri primerjavi med otroki s PV brez dodatnih motenj in tistimi z dodatnimi motnjami sta pri 

vseh spremenljivkah varianci homogeni. 

PRILOGA 3: Kontingenčne tabele – primerjava rezultatov glede na čas 

prejema PV 

Tabela 21: Kontingenčna tabela – rezultati nalog zaznave glede na čas prejema PV 

Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling glasov 100,00 Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zaznava naravnega 

zvoka 

71,43 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 2 7 9 

Pričakovana frekvenca 2,7 6,3 9,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 100,0 % 90,0 % 

Zaznava glasbe 100,00 Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 22: Kontingenčna tabela – rezultati nalog razlikovanja glede na čas prejema PV 

Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po 

številu zvokov 

40,00 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

80,00 Frekvenca 0 5 5 

Pričakovana frekvenca 1,5 3,5 5,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 71,4 % 50,0 % 

100,00 Frekvenca 2 1 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 14,3 % 30,0 % 

Razlikovanje po 

trajanju zvoka 

20,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

60,00 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

80,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 2 4 6 

Pričakovana frekvenca 1,8 4,2 6,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 57,1 % 60,0 % 

Razlikovanje po 

višini 

40,00 Frekvenca 2 0 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 0,0 % 20,0 % 

50,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

60,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

80,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 1 4 5 

Pričakovana frekvenca 1,5 3,5 5,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 57,1 % 50,0 % 

Razlikovanje po 

jakosti 

0,00 Frekvenca 0 3 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 42,9 % 30,0 % 

20,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 3 3 6 

Pričakovana frekvenca 1,8 4,2 6,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 42,9 % 60,0 % 

Skupaj Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 23: Kontingenčna tabela – rezultati nalog prepoznavanja glede na čas prejema PV 

Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje Ling 

glasov 

57,14 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

71,43 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

85,71 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 3 4 7 

Pričakovana frekvenca 2,1 4,9 7,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 57,1 % 70,0 % 

Prepoznavanje besed 

z enakim korenom v 

zgodbi 

0,00 Frekvenca 0 3 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 42,9 % 30,0 % 

25,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

37,50 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

43,75 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

50,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

62,50 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

75,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

81,25 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

Prepoznavanje besed 

po dolžini 

33,33 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

66,67 Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 28,6 % 30,0 % 

100,00 Frekvenca 2 4 6 

Pričakovana frekvenca 1,8 4,2 6,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 57,1 % 60,0 % 
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Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

Prepoznavanje 

števila zlogov 

33,33 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

50,00 Frekvenca 0 3 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 42,9 % 30,0 % 

66,67 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

83,33 Frekvenca 2 2 4 

Pričakovana frekvenca 1,2 2,8 4,0 

% znotraj časa prejema PV 66,7 % 28,6 % 40,0 % 

100,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

Prepoznavanje mesta 

stavčnega naglasa 

0,00 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

16,67 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

33,33 Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 28,6 % 30,0 % 

50,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

66,67 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

83,33 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

Skupaj Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 24: Kontingenčna tabela – rezultati nalog razumevanja glede na čas prejema PV 

Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje 

besedila pesmi 

16,67 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

33,33 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

41,67 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

50,00 Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 28,6 % 30,0 % 

100,00 Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 0,9 2,1 3,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 28,6 % 30,0 % 

Razumevanje 

posameznih besed in 

stavkov 

0,00 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

10,71 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

25,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

32,14 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

42,86 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

57,14 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

71,43 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,6 1,4 2,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 14,3 % 20,0 % 

85,71 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

Skupaj Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 25: Kontingenčna tabela – rezultati celotnega preizkusa glede na čas prejema PV 

Naloga % 

uspešnosti 

 Čas prejema PV Skupaj 

do 2. leta po 2. letu 

SKUPNI 

REZULTAT 

SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

53,13 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

53,75 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

61,25 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

68,75 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

72,50 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

77,50 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

82,50 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

82,81 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

86,88 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 0,0 % 14,3 % 10,0 % 

95,94 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,3 0,7 1,0 

% znotraj časa prejema PV 33,3 % 0,0 % 10,0 % 

Skupaj Frekvenca 3 7 10 

Pričakovana frekvenca 3,0 7,0 10,0 

% znotraj časa prejema PV 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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PRILOGA 4: Kontingenčne tabele – primerjava rezultatov glede na 

prisotnost dodatnih motenj 

Tabela 26: Kontingenčna tabela – rezultati nalog zaznave glede na prisotnost dodatnih motenj 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

ZAZNAVA 

Zaznava Ling 

glasov 

100,00 Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zaznava 

naravnega zvoka 

71,43 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 4 5 9 

Pričakovana frekvenca 3,6 5,4 9,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 83,3 % 90,0 % 

Zaznava glasbe 100,00 Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

Tabela 27: Kontingenčna tabela – rezultati nalog razlikovanja glede na prisotnost dodatnih motenj 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

RAZLIKOVANJE 

Razlikovanje po 

številu zvokov 

40,00 Frekvenca 0 2 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

80,00 Frekvenca 2 3 5 

Pričakovana frekvenca 2,0 3,0 5,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 50,0 % 50,0 % 

100,00 Frekvenca 2 1 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 16,7 % 30,0 % 

Razlikovanje po 

trajanju zvoka 

20,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

60,00 Frekvenca 0 2 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

80,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 3 3 6 

Pričakovana frekvenca 2,4 3,6 6,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 75,0 % 50,0 % 60,0 % 
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Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

Razlikovanje po 

višini 

40,00 

 

Frekvenca 0 2 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

50,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

60,00 

 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

80,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 3 2 5 

Pričakovana frekvenca 2,0 3,0 5,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 75,0 % 33,3 % 50,0 % 

Razlikovanje po 

jakosti 

0,00 Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 33,3 % 30,0 % 

20,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 2 4 6 

Pričakovana frekvenca 2,4 3,6 6,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 66,7 % 60,0 % 

Skupaj Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

Tabela 28: Kontingenčna tabela – rezultati nalog prepoznavanja glede na prisotnost dodatnih motenj 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje 

Ling glasov 

57,14 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

71,43 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

85,71 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 3 4 7 

Pričakovana frekvenca 2,8 4,2 7,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 75,0 % 66,7 % 70,0 % 
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Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

Prepoznavanje 

besed z enakim 

korenom v 

zgodbi 

0,00 

 

Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 33,3 % 30,0 % 

25,00 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

37,50 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

43,75 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

50,00 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

62,50 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

75,00 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

81,25 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

Prepoznavanje 

besed po dolžini 

33,33 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

66,67 

 

Frekvenca 1 2 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 33,3 % 30,0 % 

100,00 Frekvenca 2 4 6 

Pričakovana frekvenca 2,4 3,6 6,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 66,7 % 60,0 % 

Prepoznavanje 

števila zlogov 

33,33 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

50,00 

 

Frekvenca 2 1 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 16,7 % 30,0 % 

66,67 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

83,33 

 

Frekvenca 2 2 4 

Pričakovana frekvenca 1,6 2,4 4,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 33,3 % 40,0 % 

100,00 Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 
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Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

Prepoznavanje 

mesta stavčnega 

naglasa 

0,00 

 

Frekvenca 0 2 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

16,67 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

33,33 

 

Frekvenca 2 1 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 50,0 % 16,7 % 30,0 % 

50,00 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

66,67 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

83,33 Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 16,7 % 20,0 % 

Skupaj Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela 29: Kontingenčna tabela – rezultati nalog razumevanja glede na prisotnost dodatnih motenj 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

RAZUMEVANJE 

Razumevanje 

besedila pesmi 

16,67 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

33,33 

 

Frekvenca 1 1 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 16,7 % 20,0 % 

41,67 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

50,00 

 

Frekvenca 0 3 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 50,0 % 30,0 % 

100,00 Frekvenca 3 0 3 

Pričakovana frekvenca 1,2 1,8 3,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 75,0 % 0,0 % 30,0 % 

 

  



102 

 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

Razumevanje 

posameznih 

besed in stavkov 

0,00 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

10,71 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

25,00 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

32,14 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

42,86 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

57,14 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

71,43 

 

Frekvenca 0 2 2 

Pričakovana frekvenca 0,8 1,2 2,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

85,71 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

100,00 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

Skupaj Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 30: Kontingenčna tabela – rezultati celotnega preizkusa glede na prisotnost dodatnih motenj 

Naloga % 

uspešnosti 

 Prisotnost dodatnih motenj Skupaj 

Brez dodatnih 

motenj 

Z dodatnimi 

motnjami 

SKUPNI 

REZULTAT 

SPOSOBNOSTI 

POSLUŠANJA 

53,13 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

53,75 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

61,25 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

68,75 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

72,50 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

77,50 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

82,50 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

82,81 

 

Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

86,88 

 

Frekvenca 0 1 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 0,0 % 16,7 % 10,0 % 

95,94 Frekvenca 1 0 1 

Pričakovana frekvenca 0,4 0,6 1,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

Skupaj Frekvenca 4 6 10 

Pričakovana frekvenca 4,0 6,0 10,0 

% znotraj prisotnosti dodatnih motenj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 


