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POVZETEK 

Raziskava ocenjuje razumevanje verbalne in neverbalne komunikacije gluhih in 

naglušnih (GN) v Sloveniji, tj. njihove verbalne in neverbalne komunikacijske 

kompetence razumevanja. Dolgoročni cilj dela je, da se v slovenski logopediji in 

surdopedagogiki približamo razvoju strokovnih norm za boljše načrtovanje 

intervencijske pomoči v prihodnosti za GN populacijo pri nas. 

Raziskava je zbrala podatke o 116 osebah z okvaro sluha ter poiskala razlike med 

rezultati verbalnega ter neverbalnega praktičnega preizkusa komunikacijske 

kompetence razumevanja pri različnih posameznikih. Testiranci so bili med seboj 

primerjani glede na prediktorje komunikacijske kompetence razumevanja (KK) oz. 

podatke iz njihovega ozadja. Testiranci so izpolnili vprašalnik o svojem ozadju, 

osebnih in demografskih podatkih (prediktorjih). Nato so sodelovali pri praktičnem 

preizkusu KK, kjer so po navodilih z risanjem, barvanjem in obkrožanjem dopolnjevali 

dve delno narisani črno-beli sliki. Prvo sliko so testiranci dopolnjevali po verbalnih in 

drugo po neverbalnih navodilih. Pri prvem preizkusu so bila navodila podana v 

besednem jeziku (s sočasnim oralnim govorom, vidno artikulacijo in podnapisi), pri 

drugem pa prek SZJ. Navodila so bila razdeljena v 3 skupine glede na kompleksnost 

jezika, pogostost pojavljanja besed v jeziku ter dolžino navodil. Podana so bila v 

mešanem vrstnem redu in vsakič identično, s pomočjo videoposnetkov. Zbrani 

podatki in končni izdelki testirancev so bili primerjani po več različnih spremenljivkah 

(prediktorjih) tako, da smo iskali statistično pomembne razlike med njimi. 

Ugotovili smo, da spol, prisotnost slušne korekcije, pogostost uporabe slušnega 

pripomočka in količina izkušenj z logopedsko-surdopedagoško intervencijo (vajami 

govora, poslušanja ipd.) v naši raziskavi niso bili dobri prediktorji niti verbalne niti 

neverbalne komunikacijske kompetence razumevanja. Starost, čas izgube sluha in 

čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ pa so pomembno vplivali na določene 

dele komunikacijske kompetence razumevanja. Čas izgube sluha je pozitivno vplival 

bolj na razumevanja verbalne (v prid postlingvalno oglušelim osebam) komunikacije, 

čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ na razumevanja neverbalne (v prid 

zgodnjim učencem SZJ) komunikacije in starost na razumevanja vseh vrst 

komunikacije (v prid mlajšim). Za stopnjo izgube sluha, čas predpisa slušnega 

pripomočka, samoporočano modaliteto sporazumevanja, slušni status staršev in 

izobrazbo staršev nismo mogli preveriti vpliva na rezultate zaradi premajhnih 

kontroliranih skupin ob upoštevanju kazalnikov poenotenosti testirancev po času in 

stopnji izgube sluha. 

  

KLJUČNE BESEDE IN BESEDNE ZVEZE 

Gluhi in naglušni, verbalna kompetenca, neverbalna kompetenca, razumevanje 

komunikacije, risanje po navodilih. 
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ABSTRACT 

We aimed to assess how well deaf and hard-of-hearing people in Slovenia 

understand verbal and non-verbal communication. This is to say, their verbal and 

non-verbal receptive communication competence. The long-term goal of this is to 

bring the Slovene speech language pathology and deaf-and-hard-of-hearing 

pedagogy field one step closer towards developing professional norms, to better plan 

interventional aid for our deaf and hard-of-hearing population in the future. 

In our study, we gathered data from 116 individuals with a hearing deficit and tested 

for differences between them, based on the results of their receptive communication 

competence exam results. We compared them according to their personal predictors 

(background information) and their results from the practical exams of their verbal 

and non-verbal receptive communication competence. Participants filled out a 

questionnaire about their background, personal and demographic data (predictors). 

After that, they participated in practical exams, where they used drawing, colouring 

and circling to fill out two separate partially finished black-and-white drawings. 

Participants filled out the first drawing according to the given verbal instructions, and 

the second one according to the given non-verbal instructions. The first set of 

instructions was relayed to them in verbal language (with simultaneous oral speech, 

visible articulation and subtitles). The second set of instructions was relayed to them 

in the non-verbal Slovene sign language. The instructions were divided up into three 

groups, according to language complexity, frequency of words in the language and 

the length of instructions themselves. The instructions were presented to the 

participants in a randomized order, yet identically to each participant, with the help of 

pre-recorded videos. The acquired data and participants' final drawings were 

examined and compared according to an array of different predictors, in order to find 

statistically significant differences between them. 

Our data revealed that gender, the presence of a hearing-correctional device, the 

frequency of use of said hearing-correctional device and the amount of experience 

with speech-language pathology and deaf and hard-of-hearing pedagogy intervention 

(speech and listening lessons etc.) are not good predictors of neither verbal nor non-

verbal receptive communication competence. However, we did find out that age, the 

time of onset of hearing loss and the time of initiation of systematic exposure to 

Slovene sign language do play a role in the development of one's receptive 

communication competence. Time of onset of hearing loss influences verbal 

receptive communication competence (in favour of those who lost their hearing 

postlingually), time of initiation of systematic exposure to Slovene sign language 

positively influences non-verbal receptive communication competence (in favour of 

those who began their exposure to the mentioned non-verbal language before the 

age of 6) and age positively affects all types of receptive communication competence 

(in favour of younger individuals). As for the severity of hearing loss, the time of 

hearing-correctional device prescription, the self-reported communicational modality, 

parental hearing status and parental education level, we could not examine how they 
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affect receptive communication competence, due to the inadequate size of their 

respective control groups, where the minimum criteria is uniformity in time and 

severity of hearing loss. 

KEY WORDS AND PHRASES 

Deaf and hard-of-hearing, verbal competence, non-verbal competence, 

understanding communication, drawing per instruction. 
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1 UVOD 

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je neverbalni jezik, namenjen predvsem gluhim in 

naglušnim (GN) osebam. Čeprav zanje predstavlja tako sredstvo intrakulturne 

komunikacije kot socialno identifikacijo, ta sam po sebi ni dovolj, da bi bili GN 

razumljeni in da bi razumeli vse, kar jim svet okoli njih sporoča. Tako kot so otroci 

priseljenih družin primorani v učenje in uporabo vsaj še enega jezika poleg svojega 

maternega, tako so tudi GN osebe primorane v razumevanje in uporabo tako 

neverbalnega kot verbalnega sporazumevanja. Jezik okolice oz. jezik večine je 

nujna kompetenca za uspešnost na vseh življenjskih področjih. V tem primeru je to 

verbalni jezik. 

Gluhe in naglušne (GN) osebe so si med seboj različne glede na več dejavnikov, ki 

vplivajo tudi na njihovo komunikacijsko sposobnost, tj. kompetentnost. To velja tako 

za razvoj njihove celostne komunikacijske kompetence kot za razvoj njihovih 

neverbalnih in verbalnih komunikacijskih kompetenc posamezno. 

Da jim strokovnjaki logopedi-surdopedagogi lahko pomagamo na poti do učinkovite 

komunikacijske kompetentnosti, moramo najprej vedeti, kaj vse vpliva na razvoj 

njihove komunikacijske kompetence (tako verbalne kot neverbalne) tj. prediktorje 

(podatke iz ozadja). Verbalna kompetenca zajema vso komunikacijo, ki uporablja 

pisani ali govorjeni besedni jezik. Neverbalna komunikacija zajema vso ostalo 

komunikacijo: znakovni jezik, naravne in kazalne geste, držo telesa, obrazno mimiko, 

prozodična distinktivna obeležja itd. Če vemo, kaj vse vpliva na razvoj 

komunikacijske kompetence, lahko izberemo tiste napovedovalne dejavnike 

(prediktorje), ki so dostopni za intervencijo. Nato pa lahko to znanje uporabimo pri 

načrtovanju in izvedbi programa pomoči posamezni GN osebi. 

 

1.1 GLUHOTA IN NAGLUŠNOST 

Izguba sluha je nevidna hiba, kot pravijo. To je res, vse dokler ne pričnemo 

komunicirati. 

Na žalost se resničnost te izjave ne odraža samo pri oralno-avditivnem govoru, 

temveč tudi pri branju in pisanju. Branko Radovančić (1995) je delno ali popolnoma 

nerazvit govor pri GN osebah označil kot »najbolj opazno posledico okvare sluha«. 

Slišeča oseba sprejema in se uči besednega jezika pasivno, s poslušanjem. Gluha 

ali naglušna oseba pa z opazovanjem gibov rok, telesa in mimike išče neverbalni 

jezik, s katerim pripisuje pomen posameznim elementom v svoji okolici. Osebe z 

izgubo sluha – bodisi z naglušnostjo ali gluhoto – imajo torej (ne)srečo, da njihov 

organski slušni aparat ne zaznava zvoka tako, kot ga zaznavajo slišeče oz. 
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polnočutne osebe. Zvok lahko slišijo zgolj pomanjkljivo, popolnoma drugače ali celo 

ne slišijo ničesar, odvisno od vrste in stopnje izgube sluha. 

Razdelitev stopenj izgube sluha je več in z vidika razvoja ter interakcije z okoljem jih 

najbolje opisujejo Kriteriji motenj otrok s posebnimi potrebami (2015), ki so 

namenjeni predvsem šolskemu prostoru in praktični aplikaciji v njem. Ti kriteriji so bili 

uporabljeni tudi v naši raziskavi v nadaljevanju, vendar v poenostavljeni obliki. Sledi 

opredelitev gluhote in naglušnosti, ki je povzeta po Kriterijih (2015). 

Naglušna oseba ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 
500, 1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluha oseba pa več kot 110 dB. 

Izguba sluha vpliva na različna področja življenja osebe – na sporazumevanje, 

socializacijo, izobraževanje. V populaciji naglušnih in gluhih oseb se lahko pojavljajo 

velike individualne razlike. Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine 

pomembno vplivajo vrsta in stopnja izgube sluha, čas nastanka – prelingvalno ali 

postlingvalno, ustrezna in zgodnja habilitacija ali rehabilitacija, kognitivne,  

osebnostne in druge lastnosti. Pri vključevanju osebe v vzgojno-izobraževalni 

program upoštevamo delovanje na področjih, kot so govorno-jezikovne in 

komunikacijske veščine, kognitivne sposobnosti, socializacijske veščine, čustvena 

zrelost, samopodoba, osebnostne in druge lastnosti, ki vplivajo na delovanje osebe. 

Na slušno in govorno-jezikovno funkcioniranje gluhe ali naglušne osebe pomembno 

vpliva vstavitev polževega vsadka. Ob pravočasni in ustrezni habilitaciji ali 

rehabilitaciji se razvijajo področja poslušanja, govora (tako prozodija kot izgovarjava), 

jezika (tako razumevanje kot izražanje) ter sposobnost uporabe jezikovnih veščin v 

vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Oseba je po medicinskih kriterijih gluha, vendar 

slušno in govorno funkcionora kot naglušna. Oseba se uči poslušanja, govora in 

jezika ter se sporazumeva primarno po slušno-oralni poti. 

Tako imenovana »funkcionalno gluha« je oseba, ki je po medicinskih kriterijih 

naglušna, vendar funkcionira kot gluha. Lahko ima dodatne težave, ki niso 

opredeljene v drugih kriterijih tega pravilnika, mu pa znižujejo delovanje. 

Funkcionalno gluhi usvaja jezik, govor in sporazumevanje primarno po vizualni in 

kinestetični poti s pomočjo specifičnih vaj, enoročne abecede, z odgledovanjem z 

ustnic in s pomočjo naravnih kretenj ter slovenskega znakovnega jezika. 

Razvoj sluha, govora in načina sporazumevanja je odvisen od pravočasne 

diagnostike okvare sluha, dodelitve slušnega aparata ali vstavitve polževega vsadka, 

redne uporabe teh pripomočkov in ustrezne rehabilitacije. 
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1.1.1 Stopnje izgube sluha 

Glede na stopnjo izgube sluha ločimo naslednje skupine (Kriteriji, 2015): 

 

A) NAGLUŠNE OSEBE 

a) Oseba z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 

do 40 dB) 

 Je oseba, ki ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali zmerno izgubo na enem 

ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. 

 Oseba usvaja govor in jezik ter se sporazumeva po slušni poti; v hrupnem okolju 

se poslužuje tudi veščine odgledovanja z ustnic. 

 Pri usvajanju govora in jezika ima lahko težave pri izgovarjavi glasov v besedah, 

usvajanju besedišča, uporabi slovničnih pravil in oblikovanju povedi v smiselno 

celoto (težave se pojavljajo na začetku, ko se otrok šele uči govora, jezika in 

sporazumevanja; podobne težave se pojavljajo tudi pri osebi, ki je bila 

diagnosticirana kasneje). 

 V tihem okolju oseba sliši in razume glasovni govor. Sprememba pogojev 

poslušanja (tih govor, hrup, slabše razumljiv sogovornik, oddaljenost od izvora 

zvoka, slab akustični prostor ipd.) pa povzroči, da je glasovni govor osebe težje 

razumljiv. Pride do napačnega slušnega zaznavanja določenih glasov, ki 

spremenijo pomen povedanega. Lahko ima težave tudi pri slušni orientaciji. 

 

b) Oseba z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 

41 do 60 dB) 

 Je oseba, ki ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali težko, najtežjo ali 

popolno izgubo na enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. 

 Oseba usvaja govor in jezik ter se sporazumeva primarno po slušni pot s 

pomočjo slušnega pripomočka. 

 Pri govoru in sporazumevanju si pomaga tudi z odgledovanjem z ustnic. 

Usvajanje glasovnega govora je upočasnjeno, saj glasove v besedah sliši 

nepopolno in jih nerazumljivo tudi izgovarja. Slabše so lahko nekatere prvine 

govorne prozodije (melodija, ritem, višina, glasnost, tempo). 

 Posledice se kažejo tudi v pomanjkljivem razumevanju besed, povedi, besedila in 

sobesedila. Nespretno oblikuje povedi v smiselno celoto, težave ima pri pravilni 

rabi slovničnih pravil. 

 V vsakdanjem življenju ima precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebno v 

hrupnem okolju. 
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c) Oseba s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 

61 do 90 dB) 

 Oseba ima obojestransko težko izgubo sluha ali popolno izgubo na enem ušesu 

in zmerno izgubo na drugem ušesu. 

 Oseba usvaja govor in jezik pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega 

pripomočka; pri sporazumevanju potrebuje odgledovanje z ustnic, nekateri si 

pomagajo z znakovnim jezikom. Usvajanje govora po slušni poti je upočasnjeno, 

okrnjeno in zahtevno, saj veliko glasov v besedah sliši nepopolno in popačeno 

ter težko razbere posamezne besede. Težko razume povedi in besedilo, težko 

sledi sobesedilu. Običajno glasove v besedah izgovarja pomanjkljivo (izpušča, 

zamenjuje), v večini prvin je slaba tudi govorna prozodija, kar privede do težje 

razumljivega govora. 

 Posledice se kažejo v skromnem besednem zakladu in pomanjkljivem usvajanju 

vseh jezikovnih ravni v govorjeni, pri večini tudi v pisani besedi. 

 V vsakdanjem življenju ima običajno zelo velike težave pri razumevanju govora 

po slušni poti. 

 

 

B) GLUHA OSEBA 

a) Oseba z najtežjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 

91 do 110 dB) 

 Oseba ima obojestransko najtežjo izgubo sluha in je funkcionalno gluha. 

 Oseba ima slušno zaznavo le s pomočjo slušnega pripomočka. 

 Oseba usvaja govor in jezik primarno po vizualni poti (s kinestetičnem 

zavedanjem glasov, s pomočjo enoročne abecede, z odgledovanjem z ustnic in s 

pomočjo slovenskega znakovnega jezika). Govor usvaja močno upočasnjeno in 

okrnjeno tudi po slušni poti. Glasove sliši zelo popačeno ali jih sploh ne sliši ter 

težko slušno loči besede med seboj. 

 Posledice se pogosto kažejo v zelo skromnem besedišču. Pomanjkljivo oblikuje 

povedi v smiselno celoto, okrnjena je uporaba slovničnih pravil. Razumevanje 

besed, povedi in navodil je pogosto šibko. Govor je pogosto težko razumljiv ali 

nerazumljiv, govorna prozodija je v večini elementov zelo slaba. Pisno 

sporazumevanje je razumljivejše od govora, vendar ima večinoma težave na 

vseh ravneh jezika; bogatejše je lahko sporazumevanje v slovenskem 

znakovnem jeziku. 

 Oseba primerno sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko 

deblo. Govor in jezik dobro usvoji le, če dovolj zgodaj dobi polžev vsadek ali 

vsadek v možgansko deblo in ustrezno strokovno pomoč. Govora, jezika in 

sporazumevanja se tako uči po slušni poti. 
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b) Oseba s popolno izgubo sluha – gluha oseba (povprečna izguba v 

govornem območju nad 110 dB) 

 Oseba ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, ni sposoben slišati ali 

razumeti govora, tudi če je ojačen. 

 Oseba usvaja govor in jezik izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja 

glasov, po vizualni poti in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Govor je 

pogosto nerazumljiv. Posledice se kažejo v zelo skromnem besedišču 

verbalnega jezika. 

 Bogatejše pa je lahko sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku ali v 

pisni obliki. 

 Oseba sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. 

Govor in jezik dobro usvoji le, če dovolj zgodaj dobi polžev vsadek ali vsadek v 

možgansko deblo in ustrezno strokovno pomoč. Govora, jezika in 

sporazumevanja se tako uči po slušni poti. 

 

Kje torej potegniti mejo med »manjšo«, komunikacijsko manj vplivno stopnjo okvare 

sluha in »večjo«, komunikacijsko bolj vplivno stopnjo okvare sluha? Za odgovor na to 

vprašanje smo se obrnili na mentaliteto »več glav več ve« in primerjali avtorje med 

seboj. 

V Kriterijih (2015) samih je vidna izrazita meja, ki jo iščemo. Ne pri prehodu s 

klasifikacije naglušne osebe na klasifikacijo gluhe osebe, temveč pri prehodu z 

zmerne na težko okvaro sluha. Pri slednji Kriteriji (prav tam) opozarjajo na potrebnost 

podporne in nadomestne komunikacije za usvajanje govora in jezika. Pri tej stopnji 

predvidevajo potrebo ne samo po slušni korekciji, temveč tudi po spretnosti 

odgledovanja in znanju znakovnega jezika. Prehod med tema dvema stopnjama je 

pri 60 dB jakosti na govornem območju. Tudi drugi avtorji so postavili podobno mejo, 

nekateri celo na točno istem mestu. 

Denimo Ljubomir Savić (1998, str. 19, v Dornik, 2009, str. 4) je v Gradivu za okroglo 

mizo na temo Razvrščanja (klasifikacije) slušno prizadetih predlagal delitev oseb z 

okvaro sluha na 5 stopenj. Pri tem bodimo pozorni na prehod s tretje na četrto, kjer je 

meja prav tako postavljena na 60 dB govornega območja. 
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Tabela 1: Stopnje motnje sluha, govorni razvoj, artikulacija, sporazumevanje in 

slušna izguba 

(Savić, 1998, str. 19, v Dornik, 2009, str. 4) 

Stopnje 

motnje sluha 

Govorni razvoj Artikulacija Sporazumevanje dB izgube 

Lahka 

naglušnost 

Nemoten razvoj 

besednega govora 

Dobra Možno Do 20 dB 

Srednja 

naglušnost 

Pri normalnih 

okoliščinah razvit 

Včasih nejasna, 

posebno pri 

konsonantih 

Govora ni možno 

slišati na 

oddaljenosti 

20–40 dB 

Težka 

naglušnost 

V običajnih 

okoliščinah se ni 

mogel razviti, 

besedišče je 

omejeno 

Nejasna Le z ojačanim 

glasom (s slušno 

korekcijo) 

41–60 dB 

Zelo težka 

naglušnost 

Ni veliko možnosti 

za razvoj 

besednega govora 

Oseba izgovarja 

nekaj besed 

dokaj pravilno 

Onemogočeno 61–90 dB 

Totalna 

gluhota 

Učenje besednega 

govora na naraven 

način je nemogoče 

Nerazumljiva Oralno 

sporazumevanje 

ni mogoče 

Nad 90 dB 

 

V tej razdelitvi stopenj bodimo pozorni na stolpec »Sporazumevanje (avditivna 

recepcija)«. Savić nas tu opominja na to, da je slušna recepcija govora mogoča do 

vključno stopnje »težka naglušnost«, katere zgornji prag je 60 dB. Pri tej stopnji 

Savić (1998, str 19, v Dornik, 2009, str. 4) s tabelo prikazuje, da je recepcija govora 

po slušni poti mogoča s pomočjo slušne korekcije, tj. uporabe slušnega pripomočka. 

Pri stopnji »zelo težka naglušnost« pa Savić trdi, da je ta slušna recepcija govora 

nemogoča, kar posledično onemogoča verbalno glasovno sporazumevanje GN z 

okolico. 
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Poglejmo si še klasifikacijsko tabelo izgube sluha avtorjev Kennetha G. Shipleyja in 

Julie G. McAfee (1992, str. 345, v Dornik, 2009, str. 4), ki sta jo avtorja povzela po 

Clarku in ji dodala vplive posameznih stopenj na komunikacijo ter predlagane 

habilitacijske ukrepe. 

Tabela 2: Klasifikacija motnje sluha in posledica motnje na učenje govora-jezika ter 

terapevtski pristop 

(Shipley in McAfee, 1992, str. 345, v Dornik, 2009, str. 4, 5) 

Slušna izguba Komunikacijski vplivi Habilitacijski ukrepi 

25–40 dB Ne sliši veliko konsonantov Korekcija 

Težave pri avditivnem učenju Uporaba slušnih pripomočkov, 

avditorni trening 

Lažji jezikovno-govorni 

problemi 

Potrebuje govorno-jezikovno 

terapijo 

40–65 dB Govorno-jezikovni zaostanek Govorno-jezikovna obravnava 

Motnje učenja Defektološka obravnava 

Ne sliši govora pri normalni 

jakosti 

Uporaba slušnih pripomočkov 

65–90 dB Glasovna patologija 

(resonanca in spremembe v 

višini) 

H govorni terapiji se doda še 

glasovno 

Oralno-avditivni jezik resno 

moten 

Slušni pripomoček s totalno 

komunikacijo 

Resne učne težave Razred za osebe z motnjo 

sluha 

90 dB + Težka, globoka slušna 

izguba, gluhost 

Slušni pripomoček in totalna 

komunikacija 

Glasovni in govorni zvoki so 

kot gluhi 

Glasovna in govorna terapija 

Resne težave v akademskem 

učenju 

Razred in šola za težko gluhe 
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Lahko bi rekli, da izguba sluha ovira verbalno komunikacijo od določene stopnje 

okvare dalje. Če sklepamo po zgornjih virih, lahko mejo za o(ne)mogočenost oz. 

oteženost verbalnega (oralno-avditivnega) sporazumevanja postavimo pri 60 oz. 65 

dB v govornem območju. Če ima oseba slušni prag za govorno frekvenčno območje 

pod 60 ali vsaj 65 dB, je veliko bolj verjetno, da bo ob pravi in zgodnji intervenciji 

razvila učinkovito verbalno komunikacijsko kompetenco. Pri osebah, katerih slušni 

prag je nad to mejo, pa je veliko bolj verjetno, da bodo imele slabše razvito ali 

popolnoma nerazvito verbalno komunikacijsko kompetenco. 

Prav te ugotovitve so botrovale rešitvi delitve testirancev glede na slušni status, ki je 

v nadaljevanju uporabljena v pričujoči raziskavi. 

Vendar so se te klasifikacije in točka prehoda opirale na tehnične možnosti 

rehabilitacije, ki jih je predstavljal individualni slušni aparat. Danes so z novim 

aparatom – polževim vsadkom rehabilitacijske možnosti povsem drugačne, raziskave 

o novih možnostih pa še redke. 

 

1.1.2 Posledice izgube sluha 

Radovančić (1995) pravi, da je »[č]lovek kot bio-psiho-socialno bitje […] odvisen od 

funkcioniranja svojih čutil. Preko njih v njegovo zavest vstopajo zaznave, na podlagi 

katerih si izgrajuje svoje izkustvo. […] V kolikor en čutni organ ne funkcionira ali je 

njegova funkcija zmanjšana, je reorganizacija ali posebna organizacija funkcioniranja 

ostalih, ohranjenih čutil, neizogibna. […] Okvara sluha ni samo fiziološki primanjkljaj, 

lokaliziran v slušnem organu, temveč se odraža na osebi kot celoti, skozi serijo 

psihofizičnih funkcij in socialnih izražanj, ki se razlikujejo od primera do primera. […] 

Teža in obseg posledic okvare sluha sta odvisna […] najprej od vzroka okvare sluha 

in od časa nastanka okvare sluha. Poleg tega je teža posledic okvare sluha v veliki 

meri odvisna od psihofizične strukture osebe in od vpliva socialnega okolja, v 

katerem je oseba« (str. 1–3). 

Omerza (1964) pravi: »Slišeči se nauči združevati govorico z njenim smislom in zbira 

dejstva iz [zvokov] materine govorice in njenih modulacij, kakor tudi iz njenega 

obraza in njenih kretenj. Naglušni se nauči združevati govorico, kakor jo sliši, to je 

popačeno, s smislom dejanj, pri čemer tudi opazuje izraz obraza in naravnih kretenj, 

ki spremljajo živo govorico« (str. 36). 

Neverbalno učenje jezika pri gluhih in naglušnih otrocih je torej bolj omejeno. 

Konkretneje je omejeno na druga, ohranjena čutila, ki pa ne morejo v popolnosti 

nadomestiti izostanka sluha. Radovančić (1995) celo pravi, da je »[f]unkcioniranje 

slušnega organa, avditivno doživljanje okolice in samega sebe odločilni […] dejavnik 

v spontanem razvoju standardnega govora« (str. 3–4). 
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Neverbalno učenje pri gluhih in naglušnih je tako omejeno predvsem na konkretne 

pojave, ki jih lahko zaznavajo primarno z vidom. To so dejanja, gibi, ročna opravila in 

konkretni predmeti, osebe, bitja, izkustva. Abstraktna sfera čustev in neotipljivih 

pojmov so gluhim in naglušnim prej tuja in nerazumljiva kot znana. Enako velja za 

sopomenke, besede v prenesenem pomenu, fraze, pregovore in podobno. Seveda s 

preostalimi delujočimi čutili skušajo nadomestiti primanjkljaj zvočnih zaznav za 

izgradnjo izkušenj, a to ni vedno dovolj. 

Omerza (1964) nadaljuje: »Slišeči ima pogoste možnosti, da sliši iste besede in 

stavke še in še in jih lahko združuje z njihovim smislom. Naglušni je pa tudi v tem 

oziru v slabšem položaju, ker mora samo iz bližine rečene besede in stavke po svoje 

dojeti in združevati z njihovim smislom. Pogosto pa obrača zaradi pomanjkljivih 

slušnih pobud nanje premalo pozornosti in gredo zato mimo njega, ne da bi jih dojel. 

Prvi začne na temelju omenjenega misliti v besedah in stavkih, medtem ko se začne 

pri drugem mišljenje v aforizmih, to je v posameznih precej popačenih besedah, 

nikoli pa ne v stavkih« (str. 36). 

Pomembno je, da prav slednje ohranimo v zavesti, ko se sprašujemo o umskih 

procesih in o poteku učenja jezika ter učenja katerekoli akademske snovi pri GN 

osebah. Mislijo v aforizmih, strnjenih malobesednih povzetkih, celo v posameznih 

besedah. Te so pogosto zelo konkretne, izvirajo iz konkretnih, praktičnih izkušenj 

posameznika in so iz tega vidika po obsegu in kompleksnosti omejene. Ker ima GN 

oseba težave z zaznavanjem govora v določenih frekvencah (to je bolj ali manj to, 

kar izguba sluha dejansko je), potem mu pri poslušanju govora in zvoka izpadajo 

posamezni delčki slušnega dražljaja. Če ima na primer GN oseba izgubo sluha na 

frekvenčnem področju posameznih visokofrekvenčnih glasov, kot so sičniki in 

šumniki, teh v govorjeni besedi ne bo slišala. Torej bo slišala ostale glasove besede, 

teh pa ne. Pri govoru in pisanem jeziku pa je pomembno, da je posamezna beseda 

sestavljena iz točno določenih glasov, ki niso zamenljivi z drugimi. Sprememba tega 

glasu bi pomenila spremembo pomena besede oz. bi jo iz besede s pomenom, ki ima 

točno določeno fonemsko strukturo, spremenila v sekvenco fonov, ki nimajo 

jezikovnega pomena. 

Ker ima GN oseba pri poslušanju govora prav tako težave z zaznavanjem frekvenc 

pri določenih jakostih, je tudi normalna prozodična intonacija stavkov in besed lahko 

težavna zanjo. Denimo, na koncu besede ali povednega stavka nemalokrat nekoliko 

zmanjšamo jakost govora – zadnji del povemo tišje. Če jakost tega zadnjega dela 

pade pod jakost slušnega praga GN osebe pri frekvenci glasov, ki so v besedi, bo to 

pomenilo, da ta GN oseba ne bo (dobro) slišala tega dela besede. Če GN osebi pri 

pasivnem učenju govora in jezika – torej pri poslušanju govora – iz zaznave pogosto 

izpadajo zadnji deli povedi in besed (končnice), se jih bo učila pomanjkljivo ali pa 

sploh ne bo vedela, da obstajajo. To razloži logiko za slovnična pravila znakovnega 

jezika, kjer se v praksi besede kretajo v nedoločni obliki, brez končnic, brez posebne 

skladenjske in drugačne morfologije. Kretnje so vselej iste, vselej izražajo isti pomen. 
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Medtem pa v besednem jeziku že najmanjša morfološka sprememba končnice lahko 

da besedi čisto drugačen pomen. Recimo »mama, mame, mami, mamo« itd. Prva le 

opredeljuje osebo in njeno odnos do njenih otrok. Druga lahko zaznamuje množico 

oseb s to karakteristiko ali pa je že skladenjska oblika, ki zahteva kontekst, da bi 

razumeli njeno polno sporočilno vrednost in vlogo v besedilu. 

A. Redžepovič (1995) poudarja, da za gluhoto ni splošno sprejete definicije, zato jo je 

nemogoče opisati z eno samo definicijo. Nadaljuje z mislijo, da so vzroki za gluhoto 

različni, vključno z nesrečami, dednostjo, boleznimi in poškodbami. Meni, da je treba 

gluhoto opredeliti s funkcionalnimi pojmi. Sam opredeljuje gluhoto kot nezmožnost  

slišati in razumevati govor s slušnim organom. Pri tem izvzema nezmožnost 

zaznavanja drugih zvokov, saj meni, da ta definicija najboljše razlaga, katera 

komunikacijska funkcija je izgubljena. Poudarja, da je treba na tem mestu pripomniti, 

da gluha oseba lahko sliši govor (ga organsko zaznava kot zvočni dražljaj), vendar 

ga ne razume (razloči). 

V nadaljevanju nas Redžepovič (1995) opominja, da to ne pomeni, da gluhi niso 

zmožni komunicirati, ampak samo to, da ne zmorejo glasovno komunicirati. 

Pomembno je poudariti, da to velja le do določene stopnje okvare sluha (ne za vse) 

in da to ne pomeni, da GN osebe z določeno stopnjo okvare sluha ne zmorejo 

komunicirati sploh. To zgolj pomeni, da potrebujejo alternativne načine komunikacije, 

ki izkoriščajo druge medije prenosa sporočil, kot je vizualno-motorični medij 

znakovnega jezika. 

Ker pa znakovni jezik poznajo in razumejo le selektivni člani družbe – v večini tisti, ki 

so sami gluhi-naglušni ali pa imajo z gluhimi-naglušnimi dnevno stik (sorodniki, 

učitelji ipd.) –, so gluhi-naglušni na žalost rizična skupina za socialno izoliranost. 

Radovančić (1995) pravi, da »[i]zoliranost osebe z okvaro sluha ni fizična. To je 

posledica nezmožnosti komuniciranja s standardnim sistemom verbalno-jezikovnega 

koda« (str. 4) – govorom in poslušanjem. S socialno izolacijo se zmanjšuje motivacija 

za komunikacijo in število priložnosti za učenje (izkušenj), kar lahko vodi v razvojni 

zaostanek (Radovančić, 1995). Zato je dobra (re)habilitacija komunikacije GN oseb 

pomembna za boljšo kakovost življenja njih samih in njihovih bližnjih. 

 

1.2 KOMUNIKACIJA 

Komunikacija je ključ do razumevanja in razumljenosti. Učinkovita komunikacija nam 

odpira vrata do mnogih priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli. Omogoča nam izraziti sebe, 

izkazati razumevanje drugih in splošno učinkovito funkcioniranje v vsakdanjiku. Brez 

komunikacije ni učenja in brez učenja ni napredka. 
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Komunikacija je dvosmerni proces izmenjave informacij med dvema ali več 

udeleženci. Za proces komunikacije potrebujemo sistem sporazumevanja, sporočilo 

in medij, po katerem se sporočilo prenaša. 

Problem oz. »šum v komunikaciji« nastane, ko: 

 udeleženca nista vešča v vsaj enem skupnem sistemu oz. jeziku sporočanja; 

 sporočilo ni jasno oblikovano, izraženo ali pa razumljeno, interpretirano; 

 udeležencema ni dostopen vsaj en skupen medij ali kanal prenosa – nimata 

skupne modalitete komuniciranja. 

Do tovrstnih problemov pogosto prihaja, ko se GN osebe srečajo s slišečo osebo, 

okolico ali kulturo. Način sporočanja slišeče ali tako imenovane polnočutne okolice 

(tj. večine) v veliki meri temelji na zvoku – govorjeni besedi in poslušanju. Šele v 

zadnjih dveh desetletjih se poudarja pomen in praktično vrednost neverbalne 

podpore verbalni komunikaciji. Ko se je v pedagogiki pričelo preiskovati in preučevati 

učne težave, kot je disleksija, ter učne stile (med katerimi je tudi vizualni stil učenja), 

se je svet pričel odpirati ideji vizualne opore kot načinu podporne neverbalne 

komunikacije. Nadaljnje je v pedagogiki spodbudilo uporabo vizualne komunikacije 

tudi odkritje, da se osebe z avtistično motnjo lažje in učinkoviteje učijo ter boljše 

komunicirajo, če jim nudimo (tudi) neverbalno komunikacijo. In to ne glede na to, ali 

ima ta vlogo podporne ali nadomestne komunikacije. 

 

1.2.1 Komunikacijska kompetenca 

Sposobnost učinkovite komunikacije lahko poimenujemo tudi komunikacijska 

kompetenca. Poznamo verbalno in neverbalno komunikacijsko kompetenco. Prva 

nam omogoča sporazumevanje z besednim jezikom, druga pa z nebesednim 

jezikom, torej nebesedno komunikacijo, ki ni del besednega jezikovnega sistema. 

Komunikacijska kompetenca pomeni spretnost in samostojnost v izbranem sistemu 

komuniciranja, sposobnost oblikovanja in razumevanja sporočil v različnih socialnih 

situacijah. Pomeni tudi dostop do učinkovitega skupnega medija prenosa sporočila. 

To pomeni, da posameznik zmore učinkovito sporočati in zmore doseči, da je 

učinkovito razumljen. 

 

1.2.1.1 Besedni jezik 

Besedni oz. verbalni jeziki so na primer: slovenščina, angleščina, hrvaščina, 

nemščina, francoščina, italijanščina itd. Besedna ali verbalna komunikacija zajema 

vso komunikacijo, ki uporablja besedni jezikovni sistem sporočanja, ki ima enotna 

pravila in besedišče. Komunikacija poteka oralno-slušno in/ali pisno-bralno. 
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1.2.1.2 Nebesedni jezik 

Človekova komunikacija vedno zajema besedno in nebesedno vedenje. Tako pri 

slišečih ljudeh kot pri gluhih. Vendar zaradi preučevanja in analize komunikacijo tu 

ločimo na besedno in nebesedno. 

Nebesedni oz. neverbalni jeziki so sistemi s pomeni in pravili, ki za svoj 

komunikacijski znak uporabljajo vse drugo razen besed, na primer: slovenski 

znakovni jezik, britanski znakovni jezik, ameriški znakovni jezik, hrvaški znakovni 

jezik, nemški znakovni jezik, francoski znakovni jezik, italijanski znakovni jezik, baby 

signs, makaton itd. Zajemajo vso komunikacijo, ki uporablja nebesedni jezikovni 

sistem sporočanja in imajo tudi svoja pravila ter besedišče. Komunikacija poteka 

gibalno-vidno. 

 

1.2.1.3 Nebesedna komunikacija 

Nebesedna ali neverbalna komunikacija zajema še veliko več kot samo nebesedne 

znakovne jezike. Zajema tudi mimiko, kazalne in druge namerne geste, telesno držo, 

telesno sproščenost oz. napetost, položaj telesa v prostoru oz. v odnosu do okolice, 

gibe celotnega telesa, ritem in intenziteto dihanja, osebno urejenost, prozodične 

elemente (melodija, ritem, višina, glasnost, tempo, barva, kakovost glasu), 

pragmatiko komunikacijske situacije (»timing« oz. časovno načrtovanje, kombinacija 

neverbalnih elementov …), dotik, vonj, okus in še mnogo več. 

Nebesedna komunikacija spremlja tako verbalni kot neverbalni jezikovni sistem, le da 

so nekateri bolje uglašeni za zaznavanje in dekodiranje njenega sporočila poleg 

formalnega jezikovnega sporazumevanja. Neverbalna komunikacijska kompetenca 

torej ne zajema le komunikacijske spretnosti v neverbalnem jeziku, temveč tudi v 

nebesedni komunikaciji na splošno. Verbalna komunikacijska kompetenca torej poleg 

spretnosti v verbalnem jeziku zajema spretnost v splošni nebesedni komunikaciji, ne 

pa tudi v neverbalnem jeziku. 

 

1.2.1.4 Slovenski znakovni jezik 

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je primer neverbalnega jezika, ki namesto oralnih in 

pisanih besed v praktični situaciji uporablja kretnje – neverbalne gibe rok, mimiko in 

telesno gibanje za izražanje jezikovnih vsebin, torej sporočil. 

Drugi člen Zakona o uporabi SZJ (2002) opredeli SZJ tako: »Znakovni jezik je jezik 

sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih 

oseb. Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo, 

lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza.« Kot vidimo, k tej 
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opredelitvi ne spadata zraven niti enoročna abeceda niti artikulacija besed z govorili. 

SZJ v svoji osnovi zajema torej samo kretnje in mimiko. 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (Kaj je znakovni jezik, b.d.) opredeljuje 

znakovni jezik kot »… jezik gluhih, ki temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in 

ustnic ter gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja z znakovnim jezikom. 

Znakovni jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, ob tem pa 

posamezni gluhi osebi lahko omogoča optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake 

slovnice kot [verbalni] jezik na istem geografskem področju, saj je znakovni jezik 

neodvisen od [verbalnega] in se razvija znotraj skupnosti gluhih. Način izbire 

sporazumevanja močno vpliva na kulturo in jezik gluhe skupnosti in posameznika 

znotraj te skupnosti. Pri gluhoti lahko govorimo o dveh kulturah oz. dveh jezikih.« 

Na razvoj katerekoli komunikacijske kompetence sočasno vpliva več različnih 

dejavnikov (prediktorjev), ki lahko napovedo izid razvoja komunikacije posameznika. 

Poglejmo si, kateri so to. 

 

1.3  PREDIKTORJI KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE 

Različni avtorji so pri ugotavljanju prediktorjev verbalne kompetence (pismenosti, 

govora in oralnega jezika) prišli do različnih zaključkov. Pri ugotavljanju prediktorjev 

neverbalne kompetence prav tako, vendar je literature o tem veliko manj. Poglejmo 

si, kako so se prediktorji komunikacijske kompetence in njihovo preučevanje 

spreminjali skozi čas. Na koncu bomo povzeli ugotovitve v priročni tabeli. 

Zdravko Omerza (1964) je manj kot desetletje po drugi svetovni vojni že pisal o 

razvoju, poučevanju in vzgoji otrok z okvaro sluha ter razmišljal o prediktorjih zanje. 

Ko je povzemal svoje misli o razvoju verbalne kompetence (govoru in razumevanju 

le-tega) pri otrocih z okvaro sluha, je izpostavil naslednje dejavnike kot pomembne: 

1. stopnja okvare sluha (ta naj bi bila skladna s težavami pri verbalni komunikacijski 

kompetenci), 

2. starost GN otroka (z leti naj bi se zaostanek v verbalni komunikacijski kompetenci 

le še bolj poslabšal v primerjavi z vrstniki; to pa naj bi vplivalo tudi na njegov 

duševni in družbeni razvoj), 

3. čas izgube sluha (prelingvalna izguba sluha oz. bolj zgodnja izguba sluha naj bi 

imela večje posledice na otrokov verbalno-komunikacijski razvoj kakor 

postlingvalna oz. kasnejša izguba sluha), 

4. poučenost v odgledovanju (spretnost odgledovanja je po avtorjevem mnenju 

»neobhodno potrebna za otrokov jezikovni razvoj,« str. 46), 

5. čas pričetka učenja odgledovanja (zgodnja intervencija s poučevanjem 

odgledovanja naj bi bila bolj ugodna). 
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Geers, Moog in Schick (1984) so najprej preučevale prediktorje razvoja besednega 

govorjenega jezika pri težko GN otrocih s pomočjo GAEL-S (Grammatical Analysis of 

Elicited Language – Simple Sentence Level) testa. Otroke so razdelile v dve skupini: 

težko GN otroci v oralno-avditivnem VIZ programu (OA) in težko GN otroci v VIZ 

programu totalne komunikacije (TC). Pri tem so vzorec 327 otrok preizkusile pri 4 

različnih odzivnih modalitetah: oralna produkcija OA otrok, oralna produkcija TC 

otrok, ročna produkcija TC otrok in kombinirana produkcija TC otrok. Avtorice so iz 

raziskave potegnile zaključke, navedene v nadaljevanju. 

1. Večina TC otrok ni simultano uporabljala oralnega govora in znakovnega jezika 

(Z)J, TC otroci so bili mnogo bolj spretni v ZJ kakor v govorjenem jeziku. 

2. Kombinirana produkcija TC otrok ni bila statistično pomembno različna od oralne 

produkcije OA otrok. 

3. Oralna produkcija OA otrok je bila občutno boljša od oralne produkcije TC otrok, v 

primerjavi s kombinirano produkcijo TC otrok pa so bili OA otroci z njimi izenačeni 

ali boljši v 80 % primerov.  

4. Raziskava dokazuje, da se jezik pri težko GN otrocih ne razvija v enakem tempu 

kot pri slišečih otrocih. 

5. Iz tega lahko razberemo, da je vrsta komunikacijske intervencije (oralno-slušna ali 

totalna komunikacija) pomemben prediktor razvoja komunikacijske kompetence 

otroka. 

Kasneje sta Geers in Moog (1989) nadalje preučevali prediktivne dejavnike razvoja 

pismenosti pri težko GN mladostnikih. Vzorec je zajemal 100 GN otrok, starih 16–17 

let, iz ZDA in Kanade. Pri testirancih so zbrali naslednje podatke: ozadje 

posameznika (»background«), demografske podatke in podatke o trenutnih verbalnih 

sposobnostih (branju, pisanju, govorjenem jeziku, znakovnem jeziku, razumevanju 

govora in produkciji govora). Testirali so jih na 3 ravneh (beseda, stavek, besedilo). 

Ugotovili so pomembno večji potencial za pismenost pri težko GN posameznikih, kot 

je bilo do sedaj mišljeno, če imajo nekatere ugodne dejavnike: vsaj povprečne 

neverbalne intelektualne sposobnosti, zgodnje uporabljanje oralne vzgoje in 

izobraževanja, zgodnjo avditorno stimulacijo, srednje-razredno družinsko okolje z 

močno družinsko oporo. Izpostavili so, da GN mladostniki pri bralnem razumevanju 

ponavadi dosežejo plato na ravni 3. razreda med 15. in 18. letom starosti. Vselej pa 

asimptotično zaostajajo za svojimi slišečimi vrstniki za 2–5 razredov. 

Avtorici sta med raziskavo izluščili 3 pomembne prediktorje – dejavnike iz okolja, 

ozadja in sposobnosti GN osebe, ki so prediktivni za pismenost. To so: 

1. verbalni jezik (poučevanje v verbalnem jeziku in raba verbalnega jezika za 

vsakdanjo komunikacijo), 

2. stopnja izgube sluha, 

3. zgodnji predpis slušnega pripomočka. 

Kot glavni prediktor pismenosti sta identificirali verbalno kompetenco. 
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Izpostavili sta tudi 3 najmanj pomembne prediktorje k napovedi razvoja pismenosti. 

To so:  

1. znakovni jezik, 

2. socio-ekonomski status (SES), 

3. vključenost v redno šolo. 

Avtorici poudarjata, da »obsežne splošne demografske raziskave o GN populaciji 

sicer služijo pomembnemu namenu« (Schildroth in Karchmer, 1986, po Geers in 

Moog, 1989, str. 83), vendar te žal niso dovolj za sprejemanje pomembnih 

terapevtskih odločitev ali za predikcije v povezavi s posameznimi otroki, ko 

načrtujemo njihovo vzgojno-izobraževalno pot. 

A. Redžepovič (1995, str. 26) je predstavil odraslo populacijo gluhih in naglušnih z 

vidika statistike in z vidika socialnega povezovanja v društva. S pregledom takratnih 

statističnih podatkov je ugotovil, da prisotnost gluhote v primarni družini (pri starših) 

GN osebe pomembno vpliva na učni uspeh in družbene odnose te osebe v šoli. Avtor 

opozarja na to, da GN otrok GN staršem ob nastopu ali ugotovitvi gluhote povzroči 

manjši šok. GN starši se z okvaro sluha otroka lažje spopadejo in ga lažje vzgajajo 

tako, da se uspešno spopada z izzivi gluhe osebe v t. i. »slišečem svetu«. Čeprav 

avtor ne izpostavi komunikacijske kompetence neposredno, pa lahko iz zdravega 

razuma sklepamo naslednje. GN otrok GN staršev je veliko bolj verjeten spreten 

uporabnik znakovnega jezika – jezika, ki mu je zaznavno popolnoma dostopen, kakor 

pa GN otrok slišečih staršev, ki nimajo izkušenj z znakovnim jezikom. Verjetno je 

torej varno sklepati, da je velik del uspešnosti v šoli (po učnem uspehu in po 

družbenih odnosih), ki jo omenja Redžepovič (prav tam), povezan z učinkovito 

razvito neverbalno komunikacijsko kompetenco, kateri je pozitivno spodbudno 

botrovala prisotnost okvare sluha pri starših te osebe. Logično je, da bo GN otrok GN 

staršev deležen več ter boljših izkušenj z jezikom in več spodbud k uporabi 

znakovnega jezika, torej bo imel vsaj boljše predpogoje za boljšo neverbalno 

kompetenco. 

López Gómez in Bajo Molina (2007) sta pripravili raziskavo, s katero sta hoteli 

ugotoviti, kateri perceptualno-motorni, kognitivni in osebnostni dejavniki vplivajo tako 

na učenje znakovnega jezika kot drugega jezika kot na razvoj spretnosti 

razumevanja znakovnega jezika. Rezultati so pokazali, da so perceptualno-motorni 

procesi in kognitivne sposobnosti bolj pomembni prediktorji kakor osebnostne 

lastnosti pri predikciji neverbalne kompetentnosti. Perceptualno-motorna koordinacija 

je po njunih odkritjih najbolj zanesljiv prediktor, takoj zatem so kognitivne lastnosti in 

šele nato osebnostne lastnosti. 

Te raziskave so iskale komunikacijsko kompetenco v pogojih slušnih aparatov, 

katerih značilnost je bila, da so izboljšali sprejem signala, vendar je moralo uho samo 

procesirati signale in je to lahko počelo zgolj v mejah ohranjenega sluha. Zaradi 

velikega tehničnega napredka pa danes obstajajo aparati (npr. PV), ki sami 
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procesirajo signal neodvisno od slušnih ostankov uporabnika. To seveda pomeni 

novo kakovost in s tem povezane drugačne prediktorje razvoja kompetence. O teh 

govorijo novejše raziskave. Res pa je, da se kljub temu danes vsi ne odločajo za PV; 

ali nimajo medicinskih pogojev ali pa iz povsem osebnih razlogov.  

Geers, Moog, Biedenstein idr. (2009) so si kasneje spet zastavile podobna vprašanja 

glede prediktorjev verbalne kompetence GN oseb s PV (polževim vsadkom). V študiji 

153 težje-težko GN otrok s PV, ki so vključeni v programe oralne komunikacije (OC), 

so prišle do sklepa, da zgodnja vstavitev PV pomembno pozitivno vpliva na razvoj 

verbalne kompetence; celo do te mere, da lahko dohitijo svoje slišeče starostne 

vrstnike v znanju govorjenega jezika (že v prvih letih osnovne šole). V njihovi študiji 

je bilo kar 50 % takih primerov. Poudarjajo, da so to dokazale že druge študije 

(Hayes idr., 2009, po Geers idr. 2009; Nicholas in Geers, 2008, po Geers idr. 2009), 

vendar je bil do takrat to eden redkih primerov študije s tako obsežnim vzorcem. 

Izpostavljajo še naslednje pomembne prediktorje razvoja verbalne kompetence 

(relevantne tako za GN populacijo kot tudi za slišečo populacijo):  

1. intelektualne sposobnosti otroka, 

2. raven izobrazbe staršev, 

3. spol otroka (deklice hitreje napredujejo), 

4. mlajša starost otroka ob vstavitvi PV. 

Pedagogom GN otrok svetujejo, naj pred intervencijo ocenijo ne samo razvoja 

otrokovega besednjaka, temveč tudi verbalno inteligenco, povezani govor in 

kompleksno sintakso. 

Irena Dornik (2009) je v svojem magistrskem delu preučevala bralno pismenost pri 

gluhih in naglušnih pri nas. Ta raziskava je za nas zanimiva, saj je bralna pismenost 

tudi del verbalne komunikacije. Dornik (prav tam) v svojem povzetku poudarja, da 

»… slušna motnja negativno vpliva na bralno razumevanje in dosežke na testu 

bralne pismenosti«. Ugotovila je nekatere statistično pomembne spremenljivke, po 

katerih so se njeni GN testiranci razlikovali od slišečih: 

1. besednjak (obseg), 

2. bralno razumevanje, 

3. interpretacija prebranega. 

Med njenimi GN testiranci so se kazale razlike na preizkusu glede na: 

1. spol, 

2. slušni status staršev, 

3. učni uspeh na splošno, 

4. oceno pri slovenščini. 

Poudarja, da imajo težko gluhe osebe in osebe, ki so oglušele prelingvalno, več 

jezikovnih težav. 
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V teoretičnem delu svojega magistrskega dela je Dornik (2009) posebej opisala še 

naslednje pomembne dejavnike, ki po njenem » … vplivajo na razvoj verbalnega 

jezika in posledično razumevanje prebranega: 

 čas nastanka izgube sluha, 

 etiologija, 

 čas postavitve diagnoze, 

 stopnja izgube sluha, 

 komunikacija med otrokom in starši, 

 sprejetost otrokove gluhote s strani staršev« (str. 10). 

Davidson idr. (2013) so primerjali med seboj dve vrsti dvojezičnih otrok – 

uporabnikov ZJ in besednega govorjenega jezika: GN otroke s PV in slišeče otroke 

GN staršev. Preučili so govorne spretnosti otrok na področju besednjaka, artikulacije, 

sintakse, splošnih jezikovnih sposobnosti in fonološkega zavedanja. Niso našli 

statistično pomembnih razlik med obema skupinama. Ugotovili so, da GN otroci s 

PV, ki so imeli zanemarljiv čas jezikovne deprivacije (so bili deležni zgodnje 

intervencije) pred vstavitvijo PV, lahko razvijejo jezikovne spretnosti enake tistim 

svojih slišečih vrstnikov. Posebej so poudarili, da zgodnje znanje ZJ pri GN otrocih 

nikakor ne zavira razvoja besednega govorjenega jezika po vstavitvi PV. 

Strokovnjakom dajejo pobudo, da resno razmislijo o bimodalni večjezičnosti kot 

koristnem pristopu k (re)habilitaciji GN oseb. 

Harris idr. (2013) so naredili longitudinalno raziskavo na 66 posameznikih s 

prelingvalno težjo-težko GN, pri čemer so preučevali prediktorje verbalne 

kompetence pri testirancih. Poleg konvencionalnih prediktorjev verbalne 

kompetence: 

1. kronološke starosti, 

2. starosti ob času vstavitve PV, 

3. modalitete sporazumevanja (sredstva komunikacije) – v prid GN otrokom iz 

AOC (auditory-oral communication) programov (verbalna komunikacija), pred 

otroki iz TC (total communication) programov (kombinirana verbalna in 

neverbalna komunikacija) in 

4. izobrazbe matere 

so izpostavili še rezultate besednih testov Digit span forward (DSF) in Digit span 

backward (DSB), ki sta pomembna prediktorja verbalne kompetence posameznika 

na končnih testih govora in jezika. V raziskavi so ugotovili, da so GN testiranci 

statistično pomembno zaostajali za svojimi slišečimi vrstniki – za več kot 1 

standardno deviacijo (SD). Poudarjajo, da se je verbalna kompetenca GN testirancev 

po vstavitvi PV pričela razvijati z istim tempom kot pri tipični populaciji; vseeno pa so 

opazno zaostajali za slišečimi vrstniki po absolutni magnitudi dosežkov. Raziskovalci 

izpostavljajo, da so rezultati o spretnostih verbalnega kratkoročnega spomina in 

verbalnega delovnega spomina pri njihovi raziskavi pomembno odražali bistvene 
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elementarne nevrokognitivne funkcije. Po njihovem mnenju so te verbalno-

spominske spretnosti potencialna tarča za intervencijo pri pomoči na področju 

pomoči za boljšo verbalno kompetenco pri mladoletnih uporabnikih PV. 

Andrew, Hoshooley in Joanisse (2014) so poskušali odgovoriti na vprašanje, ali lahko 

rezultati testiranj neverbalne kompetence napovedo rezultate verbalne kompetence 

pri bralnem razumevanju. Testirali so 51 GN posameznikov, ki uporabljajo znakovni 

jezik (ZJ), in jih razdelili v dve skupini: neverbalno bolj kompetentni in neverbalno 

manj kompetentni. Neverbalno kompetenco testirancev so preverili na treh ravneh: 

besednjak v ZJ, identifikacija pravega znaka v ZJ in razumevanje kratke zgodbice v 

ZJ. Bralno razumevanje kot verbalno kompetenco pa so preverjali z nalogo, pri kateri 

so testiranci napisanim povedim iskali slikovne pare. Povedi so preverjale 

razumevanje štirih različnih stavčne struktur: aktivne stavke, pasivne stavke, zaimke 

in refleksivne zaimke. Rezultati so pokazali, da so se neverbalno bolj kompetentni 

testiranci mnogo bolje kakor neverbalno manj kompetentni izkazali na vseh testih. 

Neverbalno manj kompetentni uporabniki ZJ so imeli več napak pri prepoznavanju 

posameznih besed in pri identificiranju akterjev in akcij, opisanih v povedih. 

Raziskava je tako dokaz o tem, da je večja neverbalna kompetentnost v ZJ podporni 

prediktor boljših rezultatov na testih razumevanja povedi tako na ravni posameznih 

besed kot na ravni sintakse. To je v skladu s teorijo, da dobro znanje prvega jezika 

pozitivno podpira znanje drugega jezika prek procesa transfera lingvističnih 

elementov. To velja ne glede na transparentnost mapiranja gramatičnih struktur med 

obema jezikoma. 

Reading in Padgett (2014) pravita, da znakovni jeziki (ZJ) služijo kot sredstva 

učinkovite komunikacije in ponujajo dostop do spontanega, interaktivnega jezika za 

nekatere posameznike z izgubo sluha. Pri teh posameznikih pa vseeno obstaja 

zaskrbljenost glede razvoja njihovih bralnih sposobnosti v drugem jeziku (besednem 

jeziku okolice). Avtorja poudarjata, da so strokovnjaki v dosedanjih študijah dokazali 

korelacijo med znanjem ZJ in razumevanjem pisanega verbalnega jezika tako pri 

odraslih kot pri starejših otrocih. 

Raziskava Reading in Padgetta (2014) preučuje odnos med znanjem ameriškega 

znakovnega jezika in razvojem spretnosti branja angleščine pri otrocih v 1. in 2. 

razredu OŠ. Rezultati raziskave so pokazali, da je ZJ močan prediktor razvoja bralnih 

sposobnosti pri drugem jeziku (govorjeni angleščini). 

Twitchell (2014) izpostavlja, da so raziskave na dvojezičnih polnočutečih osebah 

pokazale, da obstaja pomembna povezanost med socio-ekonomskim statusom 

(SES) osebe in njihovo ravnjo pismenosti. SES vpliva na pismenost prek dveh 

dejavnikov: prek obsega priložnosti za branje, skupaj z materinskimi spodbudami k 

bralnim aktivnostim, in posrednega odnosa SES na povezavo med prvim (L1) in 

drugim govorjenim jezikom (L2). Pred Twitchellom še nihče ni raziskal vpliva SES na 

pismenost v znakovnem drugem jeziku (L2) pri dvojezičnih osebah, ki uporabljajo 

ameriški znakovni jezik in angleščino. Twitchellova multiplo-regresijska raziskava je 
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pokazala da sta, čeprav SES in znakovni jezik med seboj nimata pozitivne korelacije, 

oba vseeno prediktivna dejavnika (prediktorja) bralnega razumevanja pri uporabnikih 

ZJ. 

Hirshorn idr. (2015) so preučevali GN kot dve ločeni populaciji: GN uporabnike ZJ in 

oralne GN. Iskali so pomembne prediktorje bralnega razumevanja v GN populaciji. 

Pri slišečih je govorno fonološko znanje najboljši prediktor bralnega razumevanja, pri 

GN osebah pa je to kontroverzno. GN posamezniki imajo zelo raznolika jezikovna 

ozadja, poleg tega pa je težko oceniti relativni prispevek dveh podznanj k bralnemu 

razumevanju verbalnega jezika: na eni strani fonološkega in na drugi strani 

ortografskega znanja. Ugotovili so, da pri GN uporabnikih ZJ prediktor prosti priklic 

boljše napove rezultate bralnega razumevanja kakor fonološko znanje jezika pri 

oralih GN osebah. Poudarili so, da je treba upoštevati individualne jezikovne izkušnje 

posameznika, ko preučujemo kognitivne procese branja (bralne strategije) pri GN 

posameznikih. Našli so potencialno komplementarno pot do pismenosti pri GN 

uporabnikih ZJ, ki ni odvisna od fonoloških sposobnosti govorjenega jezika – 

semantični spomin. 

Lodeiro - Fernández idr. (2015) so pri preučevanju potencialne korelacije med 

avdiometričnimi slušnimi pragovi in izkazano kognitivno funkcijo na jezikovnih testih 

ugotovili, da je slabši sluh pri preddementnih testirancih delno kriv za slabše 

razumevanje, ni pa kriv za slabšo jezikovno produkcijo. Pri dementnih testirancih niso 

mogli dokazati, da okvara sluha kakorkoli doprinaša k slabi recepciji in jezikovni 

produkciji. Rezultati so pokazali, da je pri starejših pacientih kognitivni upad bolj 

zanesljiva razlaga za slabše rezultate testiranj jezikovnih sposobnosti kakor pa 

slušna okvara. 

Stone, Kartheiser, Hauser, Petitto in Allen (2015) poudarjajo, da so raziskave že 

pokazale, da je fluentnost v znakovnem jeziku (neverbalna kompetentnost) 

pomemben pozitiven prediktor bralnih sposobnosti (vizualna verbalna kompetenca) 

pri GN posameznikih. Avtorji so v svoji raziskavi s pomočjo hierarhične mulitplo-

regresijske analize raziskovali odnos med spremenljivkami: starost ob pričetku 

sistematične izpostavljenosti ZJ, fluentnost v ZJ in spretnost v ročni abecedi ter 

bralna tekočnost (fluentnost) pri bilingualnih GN adolescentih pri visokošolski starosti. 

Ugotovili so, da spretnost v ročni abecedi mnogo več doprinese k boljši bralni 

tekočnosti kakor znanje ZJ. Avtorji poudarjajo, da obstaja tako pomembna povezava 

med ročno abecedo in branjem zaradi prekrivajočih se kognitivnih kapacitet, ki so v 

ozadju obeh teh spretnosti – besedno dekodiranje in avtomatizirano prepoznavanje 

besed. Ugotovitve iz raziskave torej podpirajo hipotezo, da lahko pozitivno vplivamo 

na vizualno verbalno kompetenco (branje) prek okrepitve odnosa med ročno 

abecedo, znakovnim jezikom in ortografskim dekodiranjem. 

Henner, Caldwell - Harris, Novogrodsky, in Hoffmeister (2016) pravijo, da sta 

jezikovna deprivacija v zgodnjem otroštvu in posledično neučinkovito učenje jezika 

redek pojav – razen v eni populaciji. GN otroci, ki odraščajo brez dostopa do 
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posrednega jezika prek poslušanja, govornega-branja ali znakovnega jezika, so v 

veliki prikrajšanosti. Študije na GN odraslih so dokazale, da je pozno učenje 

znakovnega jezika povezano s trajnimi deficiti. Vseeno pa je še veliko neznanega o 

jezikovni deprivaciji pri GN otrocih, zato miti o znakovnem jeziku še vedno dobro 

uspevajo. 

Henner idr. (2016) so preučili dve spremenljivki, ki sta odvisni od kronološke starosti 

osebe: ali se je GN oseba učila znakovnega jezika od rojstva in v domačem okolju s 

pomočjo enega ali dveh GN staršev in kronološka starost ob vključitvi v VIZ ustanovo 

za GN osebe. Za osebe, ki se znakovnega jezika niso učile kot prvi jezik, je druga 

spremenljivka raje leto pričetka sistematične izpostavitve znakovnemu jeziku. Obe 

omenjeni spremenljivki sta vplivali na znanje znakovnega jezika (neverbalno 

kompetenco). Rezultati pri nalogah za preverjanje teh dveh spremenljivk so upadali 

sorazmerno z naraščanjem starosti osebe ob vpisu v šolo za GN populacijo. Torej je 

starost ob vstopu GN v VIZ ustanovo obratno sorazmerna z neverbalno kompetenco. 

Rezultati GN otrok, ki so se v šolo za GN populacijo vpisali po 12. letu starosti, so bili 

še slabši, kot bi bil linearni potek sorazmerja. Torej imajo nematerni uporabniki 

znakovnega jezika boljše možnosti za razvoj znakovnega jezika pred 12. letom 

starosti kakor po njem. Starši GN otrok, ki ne uporabljajo znakovnega jezika doma, 

lahko pričakujejo najboljše rezultate učenja znakovnega jezika pri otrocih, če jih 

vključijo v šolo z GN maternimi uporabniki znakovnega jezika, najkasneje do starosti 

6 let. Raziskovalci so ugotovili, da učenje znakovnega jezika (razvijanje neverbalne 

kompetence) od rojstva pozitivno vpliva na vse otroke ne glede na starost ob 

testiranju ali na starost ob vključitvi v GN šolo. Rezultati kažejo na kontinuum izidov, 

ki potrjujejo, da je jezikovna izkušenost kontinuirana spremenljivka, odvisna od 

zrelostne starosti. 

Moberly idr. (2017) so poskušali razvozlati uganko, zakaj imajo starejši uporabniki PV 

tendenco še vedno dosegati slabe rezultate po vstavitvi slušnega pripomočka. 

Izpostavili so konvencionalna pozitivna klinična prediktorja govornega razumevanja 

pri postlingvalno oglušelih odraslih s PV: 

1. večji ostanek sluha pred vstavitvijo, 

2. predhodna uporaba slušnega aparata (SA) 

(Kelly idr., 2005; Lazard idr., 2012; Leung idr., 2005; Roberts idr., 2013; Williamson 

idr., 2009, po Moberly idr., 2017). 

Izpostavili so tudi negativne prediktorje: 

1. delna vstavitev šopa elektrod, 

2. meningitis v anamnezi, 

3. prirojene malformacije notranjega ušesa (Buchman idr., 2004; Rotteveel idr., 

2005 po Moberly idr., 2017), 



Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb Stran 35 

4. daljše trajanje zmerne-težke okvare sluha (Gantz idr., 1993; Green idr., 2007; 

Rubinstein idr., 1999 in Summerfield idr., 1995, po Moberly idr., 2017). 

Moberly idr. (2017) poudarjajo, da teh kliničnih prediktorjev žal ne moremo izboljšati s 

terapijo. Izpostavili so še nekatere druge dejavnike, ki lahko delno raztolmačijo slabe 

izide terapije pri postlingvalno oglušelih odraslih: 

1. stopnjo izgube sluha, 

2. jezikovne spretnosti, 

3. nevrokognitivne funkcije. 

Eggemont idr. (2008, po Moberly idr., 2017) so posebej izpostavili pomen daljšega 

trajanja obdobja GN pred vstavitvijo PV, saj so ugotovili, da to lahko povzroča upad 

dendritskih funkcij, spiralnih ganglijev in funkcije slušnega živca. Prav tako je lahko 

odgovorno za negativne plastične spremembe slušnega korteksa – te se ne 

popravijo avtomatsko po vstavitvi slušnega pripomočka. Moberly idr. (2017) menijo, 

da je smiselno posvojiti miselnost, da so prediktivni dejavniki lahko zelo različni pri 

različnih pacientih. Poudarjajo pomen individualizirane intervencije glede na potrebe 

posameznika. 

Scott in Hoffmeister (2017) sta preučevala razvoj branja pri GN srednješolcih. 

Testirala sta hipotezo, da je pri GN srednješolcih, ki obiskujejo VIZ ustanove, v 

katerih se uporablja znakovni jezik ali pa znakovni jezik in govorjeni jezik, akademska 

raven znanja angleškega jezika (tj. verbalna kompetenca) pomemben prediktor 

bralnega razumevanja poleg znanja znakovnega jezika (tj. neverbalne kompetence). 

S pomočjo linearne regresije sta odkrila statistično pomembno povezavo med 

akademsko ravnjo znanja angleščine (verbalno kompetenco) in tekočnostjo branja 

posameznih besed kot prediktorjem bralnega razumevanja. Vseeno pa se je 

izkazalo, da je neverbalna kompetentnost (znanje znakovnega jezika) še vedno 

najmočnejši in najbolj zanesljiv prediktor bralnega razumevanja v istem vzorcu. 

Raziskava podpira model, v katerem so socio-demografski dejavniki, neverbalna 

kompetenca in tekočnost branja posameznih besed najboljši prediktorji bralnega 

razumevanja pri srednješolskih GN osebah. 

Williams, Darcy in Newman (2017) poudarjajo, da je teoretično in pedagoško 

pomembno razumeti, kako modaliteta (gibalno-vizualno oz. govorno-slušno) vpliva 

na znanje drugega jezika pri slišečih odraslih. Pravijo, da nam to lahko ovrednoti 

pomen teorije o drugem jeziku (L2) in nam pomaga pri načrtovanju najbolj 

učinkovitega načina poučevanja jezika, ki uporablja drugačno modaliteto 

sporazumevanja. Raziskava se je posvetila preučevanju tega, kateri kognitivno-

lingvistični prediktorji najbolje napovedo uspešno učenje drugega jezika z znakovno 

modaliteto. Rezultati so pokazali, da so znanje besednjaka govorjenega jezika in 

spretnosti fonetične kategorizacije dobri prediktorji razvoja besednjaka in 

samoocenjenega znanja jezika. Avtorji poudarjajo, da spominske sposobnosti niso 

pomembno napovedale nobene od teh dveh mer sposobnosti (besednjaka ali 
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samoocene znanja jezika). Raziskava je prikazala, kako lingvistična znanja prvega 

jezika (L1) točno prediktirajo izide učenja drugega jezika (L2) ne glede na različno 

modaliteto med jezikoma. 

Cupples idr. (2018) so identificirali naslednje pomembne spremenljivke, ki 

pomembno napovedujejo verbalno kompetentnost otrok z GN in drugimi posebnimi 

potrebami (PP) pri petih letih starosti: 

1. manjša stopnja okvare sluha, 

2. uporaba oralne komunikacije (govora), 

3. višje kognitivne sposobnosti, izobrazba matere, 

4. zgodnji predpis slušnega pripomočka. 

Ugotovili so, da je produkcija govora pogojena samo s spremenljivko rabe govora kot 

sredstvom komunikacije. Pri verbalni kompetenci niso našli pomembnih razlik med 

uporabniki slušnih aparatov (SA) in uporabniki PV. Hkrati pa so si bili različni po 

demografičnih variablah. Pri uporabnikih PV sta se kot pomembna prediktorja 

verbalne kompetence izkazali zgolj spremenljivki: uporaba oralne komunikacije in 

višje kognitivne sposobnosti. 

Martinez in Singleton (2018) sta raziskovala možne prediktorje učenja znakovnega 

jezika pri slišečih odraslih. Zanimala ju je vloga perceptualnih-motornih ter fonoloških 

procesov na to, kako hitro in kako uspešno se slišeči odrasli lahko priučijo kretenj. Za 

omenjena prediktorja sta se odločila zaradi teorije, da sta fonološki kratkoročni 

spomin in leksikalno učenje drugega jezika delno povezana zaradi prekrivajočih se 

perceptualno-motornih procesov med njima. Oba prediktorja sta se izkazala kot 

zmerno-močno povezana z nalogo učenja kretanih znakov. S pomočjo regresijske 

analize sta ugotovila, da sta gibanje in vizuo-spacialni kratkoročni spomin zelo dobra 

prediktorja učenja znakovnega jezika. Na podlagi teh rezultatov avtorja zaključujeta, 

da so  perceptualno-motorični procesi zelo pomemben del učenja znakovnega jezika. 

Hkrati pa se sprašujeta o vlogi fonološkega procesiranja, saj se je izkazalo kot manj 

pomembno v tem primeru naslednje: 

 čas nastanka izgube sluha, 

 etiologija, 

 čas postavitve diagnoze, 

 stopnja izgube sluha, 

 komunikacija med otrokom in starši, 

 sprejetost otrokove gluhote pri starših. 

Strnjen pregled spoznanj o prediktorjih navedenih avtorjev o komunikacijskih 

kompetencah prikazujeta naslednji tabeli. 

Tabela 3 prikazuje prediktorje verbalne kompetence, tabela 4 pa prediktorje 

neverbalne kompetence. 



 

 

Iz
a 

P
o

m
la

d
: O

ce
n

a 
v

er
b

al
n

e 
in

 n
ev

er
b

al
n

e 
k

o
m

u
n

ik
ac

ij
sk

e 
k

o
m

p
et

en
ce

 G
N

 o
se

b
   

   
  S

tr
an

 3
7

 
 

 

Tabela 3: Prediktorji verbalne kompetence po avtorjih 
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Omerza 1964              

Geers in Moog 1984        (V)       

Geers in Moog 1989       
 (V) , 
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Geers, Moog idr. 2009              

Dornik 2009              

Davidson idr. 2013        (V)       

Harris idr. 2013        (V)       

Andrew idr. 2014              

Reading in Padgett 2014              
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Legenda 

 - je pomemben prediktor 

 - ni pomemben prediktor 

V – verbalno 

N – neverbalno

 

 

Twitchell 2014              

Hirshorn idr. 2015      

 

(spo-

min) 

       

Lodeiro-Fernández idr. 2015              

Stone, Kartheiser, 

Hauser, Petitto in Allen 
2015              

Moberly idr. 2017              

Scott in Hoffmeister 2017              

Cupples idr. 2018        (V)       

Skupaj 2 2 2 6 5 5 6 6 1 3 1 2 0 
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Tabela 4: Prediktorji neverbalne kompetence po avtorjih 

Avtor Leto Prediktorji neverbalne kompetence 

  

Starost ob pričetku 

sistematične izpostavljenosti 

ZJ/starost ob vstopu v GN 

VIZ ustanovo 

Perceptualno-

motorni procesi 

IQ / kognitivna 

sposobnost 

osebe 

Verbalna 

kompetenca 
SES 

Osebnostne 

lastnosti 

posameznika 

López Gómez in Bajo 

Molina 
2007       

Twitchell 2014       

Henner, Caldwell-

Harris, Novogrodsky 

in Hoffmeister 

2016       

Williams, Darcy in 

Newman 
2017       

Martinez in Singleton 2018       

Skupaj 1 2 1 1 0 1 

Legenda: 

 - je pomemben prediktor 

 - ni pomemben prediktor 

V – verbalno 

N – neverbalno  
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Kot vidimo, na kakovost (re)habilitacije komunikacijskih kompetenc vplivata tudi čas 

predpisa in uporaba slušnega pripomočka. Če je posameznik dobil slušni pripomoček 

zgodaj, je skrajšal čas pomanjkanja t. i. akustičnega inputa. Enako velja tudi za pogostost 

uporabe pripomočka ter za deficit sistematične izpostavljenosti komunikaciji (vključitev v 

okolje, kjer se uporablja modaliteta sporočanja, katere se posameznik uči). Manj časa kot 

traja deficit inputa, boljše je posameznik komunikacijsko podprt, kar vodi do boljših 

komunikacijskih sposobnosti. Problem nastane, ko se GN posamezniki izogibajo slušni 

korekciji. 

Jenstad in Moon (2011) sta v sistematičnem pregledu več raziskav izpostavila pomembne 

dejavnike, ki vplivajo na odločitev za uporabo slušnega aparata pri starejših odraslih: 

1. samoocena izgube sluha glede na ocene kakovosti življenja, omejenosti v 

aktivnostih in omejitev za sodelovanje, 

2. stigma, 

3. stopnja izgube sluha, 

4. osebnost in psihološki dejavniki, 

5. druge psihološke spremenljivke, kot sta lokus kontrole in strategije spoprijemanja, 

6. cena oz. strošek SA, 

7. starost, 

8. spol. 

Avtorja poudarjata, da so nekateri od teh dejavnikov (samoocena izgube sluha in stigma) 

dostopni za intervencijo, zato jih je smiselno uporabiti v prid terapije. 

Odnos med verbalno in neverbalno kompetentnostjo pa je praviloma vedno raziskovan v 

smeri vprašanja, ali sta povezana (v korelaciji) ali ne. Nikoli pa v smeri, ali katera je pogoj 

za razvoj druge ali ne. Prav tako je premalo raziskav, ki bi upoštevale pogostost uporabe 

slušnega pripomočka ter preučevale vpliv izbire določene vrste pripomočka na 

komunikacijsko kompetenco. 

 

 

1.3.1 Izpostavljenost maternemu jeziku oz. pasivno učenje maternega jezika 

Obdobje od rojstva osebe pa do dopolnjenega 3. leta starosti je tako imenovano 

prelingvalno jezikovno kritično obdobje, saj se v tem času posamezniku v možganih in v 

njihovem delovanju izgradi osnovna infrastruktura (živčne povezave in mehanizmi), ki 

predstavlja njegovo jezikovno osnovo. Če je ta dobro izgrajena v tem kritičnem obdobju, 

bodo jezikovne sposobnosti osebe tudi v nadaljevanju življenja in po nadgradnjah trdnejše, 

učinkovitejše. Lažje bo oseba usvajala ne samo materni jezik, temveč tudi nova narečja in 

jezike, ki jim bo izpostavljena kasneje. Poglejmo na to jezikovno osnovo kot na temelje 

hiše. Če so pri prvi postavitvi ustrezno zacementirani v podlago, bodo ostali trdni in nam 
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dobro podpirali hišo (jezikovne sposobnosti kot celoto) tudi po mnogih prizidkih in 

nadgradnjah. Slabi temelji pa bodo celotno hišo izpostavljali vplivom podnebja in bo stalno 

potrebna dodatna sanacija, funkcionalnost pa bo vedno ovirana. Hiša tako ne bo služila 

svojemu namenu v polnem potencialu, saj bodo z njo vedno dodatni izzivi, popravila in 

delo. 

Za ustrezno izgradnjo teh temeljev pa potrebujemo dober input (vložek oz. vnos), ki v tem 

starostnem obdobju do otroka prihaja prek sprejemanja sporočil, zgledov komunikacije iz 

okolja. Slišeči otroci se jezika učijo pretežno prek poslušanja in opazovanja. To počno tako 

pasivno (npr. poslušanje pogovora staršev v sosednji sobi, ki ni namenjen otroku; 

poslušanje radia, oznanil na avtobusu ipd.) kot aktivno (npr. poslušanje maminega poziva, 

pogovor s sorojencem, izvajanje dejanj v igri po navodilih dedka, prisluškovanje govoru 

osebe, ki je pravkar vstopila skozi vhodna vrata, da bi ugotovili, za katerega družinskega 

člana gre ipd.). 

Otroci z okvaro sluha pa so pri obeh teh vrstah poslušanja jezika in komunikacije 

prikrajšani. Redkeje se bo zgodilo, da bodo nehote ujeli pogovor odraslih, kjer bo tičala 

nova beseda za njihov besedni zaklad; redkeje bodo pomotoma slišali radijsko oddajo, kjer 

bo primer ustrezne stavčne strukture za zloženo poved; redkeje bodo slišali primer 

ustrezne sklanjatve za besedo »potniki« na avtobusu. Aktivno poslušanje pa bo hkrati 

omejeno zaradi nižjega zanimanja za slušne informacije, saj jih dobivajo nepopolno in 

vračajo odzive velikokrat nepopolno. Neuspehi ob odzivanju in razumevanju verbalnih 

sporočil jih bodo demotivirali ter jim vsakič sproti odvzeli delček poguma in samozavesti pri 

verbalni komunikaciji. 

V neverbalni komunikaciji se bodo bolje znašli (če predpostavimo, da nimajo okvar vida ali 

kognicije), zato jo bodo učinkovitejše razumeli in uporabljali. Če pa je input neverbalne 

komunikacije tudi okrnjen – na primer ko se GN otrok rodi v družino slišečih staršev in 

sorojencev, zaradi česar se razmeroma pozno in redko sreča z neverbalnim jezikom, kot 

je slovenski znakovni jezik –, bo otrok imel občutno slabše pogoje za izgradnjo jezikovne 

infrastrukture. 

Idealno je, da se otroku omogoči, da materni jezik lahko čim bolje spozna in uporablja čim 

prej. Ne glede na modaliteto sporazumevanja – verbalni jezik (npr. slovenščina) ali 

neverbalni jezik (npr. slovenski znakovni jezik) – je za dobro jezikovno osnovo nujna 

funkcionalnost jezika, v katerem komunicira. Pomembna je pogostost rabe le-tega. 

Najboljša je primarna družinska prisotnost jezika na vsakdanji ravni, ne le občasno in po 

zaključeni jezikovni izgradnji. 

 

1.3.2 Teža okvare sluha 

Ko se vprašamo, kje je meja stopnje okvare sluha, ko ta prične bolj izrazito vplivati na 

komunikacijske sposobnosti posameznika, se moramo opreti na klasifikacije stopenj 

okvare sluha, ki opisujejo posameznikove zmožnosti in potrebe pri posameznih stopnjah. 
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Kot že rečeno, so v naši raziskavi za razdelitev stopenj okvare sluha uporabljeni Kriteriji 

(2015), katerih ureditev pa je bila za namene raziskave prirejena tako, da so bili testiranci 

namesto v pet razdelanih skupin razdeljeni zgolj v dve, bolj izrazito heterogeni skupini: (1) 

lažje do zmerno gluhe-naglušne osebe in (2) težje, težko in popolnoma gluhe osebe. Ta 

poenostavljena razdelitev je nastala z namenom, da se bo testirancem lažje samostojno in 

bolj zanesljivo uvrstiti v kategorijo stopnje izgube sluha. Testiranci se tako uvrstijo v eno od 

dveh obsežnejših, izrazito različnih kategorij na podlagi izkustvenega opisa, kako močno 

okvara sluha vpliva na njihov vsakdanjik. To smo dosegli s tem prilagojenim kriterijem. 

 

1.3.3 Korekcija sluha 

Darja Pajk v zloženki Polžev vsadek Zveze GNS pravi: »Prvi operativni poseg polževega 

vsadka je bil opravljen v ZDA leta 1972. V Sloveniji se posegi opravljajo od leta 1996« 

(2015, str. 4). Čas uporabe PV pri nas je torej mlajši od naše države, za sprejemanje 

novosti v svetu tehnologije in medicine pa splošna populacija potrebuje svoj čas. Njegova 

relativna novost bi lahko razložila manjšo popularnost v primerjavi s popularnostjo SA, 

četudi slednji po dostopnosti splošni populaciji ne prednjačijo kaj dosti. 

Pomemben dejavnik pri razlagi večje priljubljenosti SA nad PV je verjetno tudi manjše 

poseganje v telo in nedokončnost. SA se samo natakne na uho ali vanj, po potrebi se ga 

sname kadarkoli in je popolnoma odstranjen. Oseba je spet samo to, kar je bila pred 

nadevanjem SA – GN oseba. PV pa se v telo uporabnika vsadi z operacijo, da je snemljiv 

zgolj zunanji del naprave. Določen del pripomočka pa nosilca spremlja vedno in povsod, 

ga za vedno spremeni. Pri vstavitvi se do določene mere poškodujejo slušne dlačice 

ušesa, v katerega so bile vstavljene elektrode, notranji del PV. Operacija za vstavitev PV 

je torej nepovratna, dokončna. Tudi če se PV kasneje odstrani, je telo uporabnika za vselej 

spremenjeno, »ožigosano«. 

Pri tej dokončnosti posega v telo se marsikateri GN osebi poraja vprašanje identitete kot 

»Gluhi z velikim G«. Le-ti PV pogosto vidijo kot poskus spremembe identitete nosilca, kot 

odmik od »Gluhe kulture«, kot zavračanje gluhote, drugih gluhih in znakovnega jezika. To 

vidijo kot znak, da uporabnik PV vse te lepote in identifikatorje vidi kot nekaj 

manjvrednega, kar je treba »popraviti« ali celo »odpraviti«. PV se ponekod še danes 

močno drži ta negativna stigma. 

Ker je bila populacija našega vzorca v prevladi po kronološki starosti starejša, se je med 

testiranci našlo zelo malo sodelujočih, ki bi uporabljali PV (polžev vsadek) ali druge vrste 

slušnih pripomočkov, kot je BAHA (bone-anchored hearing aid oz. v-kost-vsidran slušni 

pripomoček). Zakaj je med starejšo populacijo GN tako malo uporabnikov PV, je več 

razlag. PV je manj pogost slušni pripomoček pri starejših, saj se implantacija te naprave 

ne dela tako dolgo, da bi bila to aktualna metoda korekcije sluha v mladosti teh GN oseb, 

ki so danes v zrelih letih. Implantacija PV se dandanes priporoča najbolj zgodaj ob 1. 

dopolnjenem letu starosti in idealno najkasneje do 3. leta starosti, da se GN otroku 

omogočijo pomembne izkušnje s poslušanjem, ki so ključne za prelingvalno fazo razvoja 
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(do 3. leta starosti). »Priporoča se, da se vsadek vsadi že zelo zgodaj v »prelingvalni fazi«, 

saj je sluh pomemben dejavnik pri razvoju govora. Operira se otroke, starejše od enega 

leta, otroke z obojestransko gluhostjo. Treba je upoštevati dejstvo, da je pri operaciji 

odraslih gluhih oseb z obojestransko izgubo sluha potrebna dolgoletna slušna in govorna 

rehabilitacija, ki jo izvajajo surdopedagogi. Rehabilitacija vsebuje vaje za navajanje na 

zvok, vaje za poslušanje, vaje za izgovorjavo« (Polžev vsadek, b.d.). 

Implantacija PV pri odraslih ni nemogoča, je pa mnogo manj pogosta, saj je to razmeroma 

nova metoda korekcije sluha ter zahteva določene izpolnjene pogoje, da se jo opravi. 

Pooperativna (re)habilitacija poslušanja je pri odraslih nosilcih PV ključnega pomena, saj 

je je potrebno veliko, da se komunikacija osebe lahko uspešno izboljša. 

Lahko si razlagamo manjšo priljubljenost PV tudi s tem, da je PV priporočljivo vsaditi čim 

prej po izgubi sluha – torej pri čim mlajšem človeku, da se ima čas na novo navaditi 

poslušati s spremenjenim »organom« poslušanja. Naš vzorec vsebuje pretežno starejše 

GN osebe, ki so bile ob pojavu vsajanja PV pri splošni populaciji že starejše od te 

priporočene starosti oz. se glede na njihovo slušno starost ni ocenilo, da bodo lahko 

izkoristile polni potencial tega pripomočka; ali pa so želeni (re)habilitacijski učinek dosegle 

že z drugim pripomočkom. K sreči pa SA ni starostno diskriminatoren in se ga lahko 

uporablja pri vsakršni kronološki ali slušni starosti. 

Po drugi strani pa PV ni primeren slušni pripomoček za vse GN osebe, saj je za nekatere 

osebne ali medicinske značilnosti kontraindiciran in ne pride v poštev. 

Najboljši uspeh pri (re)habilitaciji poslušanja in komunikacije kot celote se je pokazal pri 

osebah, ki so imele slušno starost čim bolj skladno s svojo kronološko starostjo. Torej, če 

je bila oseba preskrbljena s korekcijo sluha (in seveda ustrezno terapevtsko intervencijo) 

nemudoma ali zelo kmalu po nastopu okvare sluha, je bil čas »neposlušanja« ali 

okrnjenega poslušanja krajši. S tem je bil čas slušnih izkušenj (slušne starosti) zelo 

podoben kronološki starosti osebe. Slušna starost je tako rekoč starost sluha. Če smo 

pričeli poslušati s prvim rojstnim dnem, kronološko pa smo stari dve leti, je naša slušna 

starost eno leto. To je čas, ki smo ga imeli na voljo za poslušanje in učenje poslušanja. 

Osebe z daljšim vmesnim obdobjem nekorigiranega poslušanja (obdobje od trenutka 

izgube sluha do trenutka pričetka uporabe slušnega pripomočka ob ustrezni (re)habilitaciji) 

imajo najslabše možnosti za razvoj verbalne komunikacije (zlasti govora in poslušanja) do 

polnega potenciala. 

Zveza GNS (Polžev vsadek, b.d.b.) opozarja: »Zgodnja dodelitev slušnega aparata 

oziroma operacija polževega vsadka omogoči razvoj sposobnosti poslušanja v optimalnem 

obdobju, ko so možgani še “pripravljeni” za naravno pot učenja s poslušanjem. Centri za 

sluh se namreč razvijajo samo s poslušanjem. Zato je odločilno, da v predšolskem 

obdobju gluhim in naglušnim otrokom omogočimo spoznati svet zvoka. Kasneje je lahko 

za to prepozno, saj otrok sicer lahko izgubi ritem govora in melodijo stavka, kar oteži 

razumevanje govora.« 
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1.3.4 Modaliteta sporazumevanja 

Cupples idr. (2018), Davidson idr. (2013), Dornik (2009), Geers idr. (1984) in Geers  idr. 

(1989) in Harris idr. (2013) menijo, da modaliteta (sredstvo) sporazumevanja GN osebe 

pomembno vpliva na razvoj njihovih komunikacijskih sposobnosti, zlasti verbalne 

kompetence. Uporaba zahteva in razvija razumevanje tako pri verbalni (govorno-slušni, 

pisno-bralni) kot neverbalni (kazalno-odgledovalni, mimični, telesni …) komunikaciji. Če 

neko vrsto komunikacije sami uporabljamo, bomo v njej verjetno tudi bolj spretni. 

Dornik (2009) opozarja na pomembnost sprejetosti otroka s strani staršev, zlasti ko 

govorimo o skupni prisotnosti senzorne (v tem primeru slušne) okvare tako pri enem od 

staršev kot pri otroku. Če ima GN otrok vsaj enega GN starša, bo ta otroka verjetno bolj 

sprejemal in ga bolje podprl pri komunikacijskem razvoju (zlasti neverbalnem) kakor par 

slišečih staršev, ki se z okvaro sluha tako na blizu srečuje prvič v življenju in nima 

vpogleda v izzive ter močna področja GN osebe. Če starš sprejema otrokovo okvaro 

sluha, bo toliko bolj naklonjen iskanju optimalnih modalitet komuniciranja in koriščenju 

modalitet razumevanja, ki niso staršev materni jezik. 

Višja kot je stopnja izobrazbe staršev, boljše pogoje ima otrok, da ima višjo 

komunikacijsko kompetenco – zlasti verbalno. Lahko bi rekli, da to velja tako pri slišečih 

kakor pri GN osebah, ko govorimo o starševski podpori komunikacijskega razvoja 

posameznika. To so pri preiskovanju stopnje izobrazbe matere ugotovili že Geers, Moog 

idr. (2009), Harris idr. (2013) ter Cupples idr. (2018). Višja izobraženost načeloma pomeni 

večjo razgledanost staršev in zavedanje pomembnosti dobro razvitih komunikacijskih 

kompetenc za celostno kakovost življenja otroka. Prav tako lahko večja poučenost in 

razgledanost staršev prispevata k lažjemu sprejemanju okvare sluha pri otroku ter vseh 

izzivov, ki jo spremljajo. Sprejemanje pa pomeni tudi večjo verjetnost, da bo starš 

naklonjen uporabi SZJ za neverbalno komunikacijsko oporo ali nadomestilo oralnega 

govora. 

S sprejetostjo otroka kot GN osebe s strani staršev oz. primarne družine je torej povezana 

tudi izpostavljenost SZJ – natančneje trenutek, ko je GN oseba prvič pričela biti 

sistematično (vsakodnevno) izpostavljena uporabi SZJ. Literatura (Henner idr., 2016) priča 

o tem, da je starostna meja 6 let tista prelomna točka, ki odloča o kakovosti razvoja 

predvsem neverbalne kompetence GN posameznika. Če je bil posameznik pred 6. letom 

starosti (pred koncem vrtca) sistematično izpostavljen SZJ, ima boljše možnosti, da razvije 

kakovostno neverbalno komunikacijsko kompetenco kakor njegovi vrstniki, ki so se s SZJ 

prvič pričeli sistematično srečevati šele v šoli ali kasneje. To je povezano s plastičnostjo 

možganov, za kar je kritično obdobje ravno predšolska doba. 
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1.3.5 Strokovna intervencija 

Zveza GNS (Polžev vsadek, b.d.b). nas opominja: »Treba je upoštevati dejstvo, da je pri 

operaciji odraslih gluhih oseb z obojestransko izgubo sluha potrebna dolgoletna slušna in 

govorna rehabilitacija, ki jo izvajajo surdopedagogi. Rehabilitacija vsebuje vaje za 

navajanje na zvok, vaje za poslušanje, vaje za izgovorjavo.« Logopedsko-surdopedagoška 

terapevtska intervencija je nepogrešljiv del (re)habilitacije GN osebe na področju 

komunikacije. To velja tako za GN, ki uporabljajo slušne pripomočke, kot tiste, ki jih ne. Ne 

glede na to, ali za poslušanje uporabljajo svoj neoporečen organ ali medicinsko podprt 

»organ« (slušni pripomoček), je učenje uporabe ostanka sluha, interpretacije slišanega in 

učenje učinkovite uporabe komunikacije (zlasti verbalne) integralni del uspešne 

komunikacijske (re)habilitacije. 

Slovenska logopedsko-surdopedagoška stroka še nima jasno določenih norm glede tega, 

kaj pričakovati od GN populacije na področju verbalne in neverbalne komunikacije. Zaradi 

hitrega in eksponentnega tehnološkega razvoja (polževih vsadkov, slušnih aparatov itd.) 

ter večje ozaveščenosti so se komunikacijski in izkustveni pogoji GN posameznikov zelo 

spremenili. Njihova komunikacijska kompetenca v teh spremenjenih pogojih še ni dovolj 

raziskana in ovrednotena. Trenutno se strokovnjaki opirajo na podatke in predvidevanja, ki 

so skromni, dotrajani ali narejeni na tujih populacijah ali pa vse troje. Domači vzorci ne 

zajemajo primerjave verbalne in neverbalne komunikacijske kompetentnosti, saj se 

večinoma osredotočajo samo na eno ali drugo vrsto sporazumevanja. Potrebna je 

raziskava obojega in poglobitev v morebitne statistično pomembne korelacije med njima in 

z dejavniki, ki vplivajo nanju. 
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2 CILJ IN HIPOTEZE 

2.1 CILJ 

Cilj raziskave je ocena kompetence razumevanja verbalne in neverbalne komunikacije pri 

GN osebah v Sloveniji ter ugotoviti, kako korelirata s prediktorji komunikacijske 

kompetence GN oseb; torej s podatki iz njihovega ozadja. 

2.2 HIPOTEZE 

Glede na cilj so postavljene v nadaljevanju navedene hipoteze. 

 

H1: Obstaja pozitivna korelacija med kompetenco razumevanja verbalne in neverbalne 

komunikacije pri GN osebah. 

H2: Mlajše GN osebe imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne in 

neverbalne komunikacije kakor starejše GN osebe. 

H3: Niti pri kompetenci razumevanja verbalne niti neverbalne komunikacije ni statistično 

pomembnih razlik med GN ženskami in GN moškimi. 

H4: GN osebe, ki so oglušele postlingvalno imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja verbalne komunikacije kakor prelingvalno oglušele osebe. 

H5: GN osebe z večjim ostankom sluha (lažje ali zmerno naglušne) imajo višjo povprečno 

kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki imajo manjši ostanek 

sluha (težje ali težko naglušne oz. gluhe osebe). 

H6: GN osebe s slušnim pripomočkom imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja 

verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki ne uporabljajo slušnega pripomočka. 

H7: GN osebe, ki so dobile slušni pripomoček v roku treh let po izgubi sluha imajo višjo 

povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki so ga 

dobile več kot tri leta po izgubi sluha. 

H8: GN osebe, ki vsakodnevno uporabljajo slušni pripomoček imajo višjo povprečno 

kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor osebe, ki redkeje uporabljajo 

slušni pripomoček. 

H9: GN osebe, ki uporabljajo SZJ in besedni jezik kot sredstvi komunikacije, imajo višjo 

povprečno kompetentco razumevanja neverbalne komunikacije kakor osebe, ki uporabljajo 

izključno SZJ ali izključno besedni jezik. 
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H10: GN osebe z enim ali dvema GN staršema imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja neverbalne komunikacije kakor GN osebe z enim ali dvema slišečima 

staršema. 

H11: GN osebe z enim ali dvema slišečima staršema imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe z enim ali dvema GN staršema. 

H12: GN osebe, ki so bile prvič sistematično izpostavljene SZJ pred 6. letom starosti, 

imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja neverbalne komunikacije kakor GN 

osebe, ki so bile prvič sistematično izpostavljene SZJ po 6. letu starosti. 

H13: GN osebe, ki imajo intenzivne izkušnje z logopedsko-surdopedagoško obravnavo 

(več kot 3 leta) imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije 

kakor GN osebe, ki imajo skromne ali zmerne izkušnje z njo. 

H14: GN osebe, ki imajo vsaj enega starša z višje- ali visokošolsko stopnjo izobrazbe 

imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, 

ki imajo oba starša z največ srednješolsko stopnjo izobrazbe. 

H15: Vrsta slušnega pripomočka nima statistično pomembnega vpliva na nobeno 

kompetenco razumevanja komunikacije pri GN osebah. 
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3 METODOLOGIJA 

Raziskava uporablja korelacijsko eksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop. Vzorec je predstavljen z opisno statistiko. 

3.1 VZOREC 

Vzorec obsega 116 GN oseb iz 11 društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji. V 

raziskavo so bila vključena društva: DGN Celje, DOZIS Dolenjske in Bele krajine (Novo 

mesto), MDGN za Gorenjsko Auris Kranj (dvakrat), DGN Južne Primorske (Koper), DGN 

Ljubljana (Zadobrova), DGN Podravja Maribor, DGN Pomurja Murska Sobota, DGN 

Posavja Krško, DGN Severne Primorske (Nova Gorica), SDGN Slovenske Konjice, MDGN 

Velenje. 

Tabela 5: Sestava vzorca testne skupine glede na starost 

Starost splošno 

N Minimum Maksimum M SD 

116 22,0 84,0 56,7 15,5 

Meja percentilov po starosti 

Percentil Meja percentila Frekvenca 

25 

50 

75 

100 

0–44 let 

45–57 let 

58–69 let 

70+ let 

29 

29 

31 

27 

Testna skupina obsega numerus 116 GN oseb, starih od 22 do 84 let. Povprečna starost 

testirancev je 57 let. Za primerjavo: povprečna starost prebivalca Slovenije je 43,3 leta 

(Število in sestava prebivalstva, b.d.). Po pričakovanjih je bilo v vzorcu mnogo več 

starejših oseb in oseb v t. i. srednjih letih, saj je takšna populacija članov društev GN. Za 

mlade (GN ali slišeče) je zelo popularen način druženja prek spleta, telefona in drugih 

virtualnih medijev. Generacije njihovih staršev in starih staršev pa se zvesto zanašajo na 

druženje v skupnih prostorih društev GN, saj sprva kaj več kot to sploh ni bilo na voljo. 

Druženje v društvih se med mladimi vidi kot »zastarel« kraj druženja, saj se mladim danes 

ponuja mnogo drugih prostorov skupnega prebijanja časa, zaradi boljše korekcije in 
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(re)habilitacije njihove komunikacijske kompetence pa je druženje na »slišečih« lokacijah 

toliko bolj dostopno. Ne potrebujejo nujno prostora ali ustanove, ki je namenjena in 

prilagojena izključno GN populaciji. Večji del sveta jim je na voljo in to možnost pridno 

koristijo, zato je v društvih za gluhe in naglušne manjša koncentracija mladih GN oseb. 

Tabela 6: Sestava vzorca testne skupine glede na spol 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Moški 53 45,7 % 

Ženske 63 54,3 % 

Skupaj 116 100,0 % 

V raziskavo je bilo vključenih 53 moških (45,7 %) in 63 žensk (54,3 %). To se v grobem 

sklada s spolno porazdelitvijo splošne populacije. Prevlada žensk v zajetem vzorcu se 

sklada s prevlado žensk pri pregledu prebivalstva celotne Slovenije – 49,8 % moških in 

50,2 % žensk (Sestava prebivalstva, b.d.). 

Tabela 7: Sestava vzorca testne skupine glede na  čas izgube sluha 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Prelingvalno 72 64,9 % 

Postlingvalno 39 35,1 % 

Skupaj 111 100,0 % 

Po času izgube sluha se je vzorec razdelil na 72 prelingvalno oglušelih oseb (64,9 %) in 

39 postlingvalno oglušelih oseb (35,1 %). Torej sta slabi dve tretjini testiranih oglušeli pred 

dopolnjenim 3. letom starosti, dobra tretjina pa po tem kritičnem obdobju. To je ključen 

podatek zaradi razvoja jezikovnih in asociacijskih shem v možganih, ki se v večinskem 

delu zgodi prav do te ključne starosti. 
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Tabela 8: Sestava vzorca testne skupine glede na stopnjo izgube sluha 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Lažja–zmerna 17 15,7 % 

Težja–težka 91 84,3 % 

Skupaj 108 100,0 % 

Po teži slušne prikrajšanosti se je vzorec razporedil nekoliko neenakomerno, v prid težje 

do težko naglušnim. Vzorec je zajel 17 oseb (15,7 %) z lažjo do zmerno okvaro sluha in 91 

oseb (84,3 %) s težjo ali težko okvaro sluha. Takšna sestava vzorca se sklada s 

prepričanjem, da se pomoči in storitev društev gluhih in naglušnih poslužujejo pretežno 

težje ali težko oglušele osebe. Za lažje ali zmerno oglušele osebe lahko predpostavljamo, 

da potrebujejo manj pomoči od društev ter drug drugega, saj jim večji ostanek sluha 

ohranja svet verbalne komunikacije vseeno nekoliko bolj dostopen kakor pri osebah, ki so 

denimo popolnoma gluhe ali blizu tega. Društva, od koder izvira naš vzorec, svojim GN 

članom ne predstavljajo le vira informacij in opore, temveč tudi prostor druženja. Služijo 

kot zbirališče in organizator srečanj, izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugačnih 

interesnih dejavnosti, ki izboljšujejo njihovo kakovost življenja in socialne vključenosti. 

Težja kot je okvara sluha, toliko bolj dragoceno je imeti varen prostor, kjer si brezpogojno 

sprejet in se lahko družiš s sebi enakimi. 

Tabela 9: Sestava vzorca testne skupine glede na prisotnost slušnega pripomočka 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Brez slušnega pripomočka 59 51,3 % 

S slušnim pripomočkom 56 48,7 % 

Skupaj 115 100,0 % 

Ker je bilo v našem vzorcu zelo malo uporabnikov PV in drugih vrst pripomočkov, so bili 

testiranci za namene statistične obdelave podatkov združeni v dve večji skupini glede na 

to, ali slušni pripomoček imajo ali ne. Tako smo dobili skupino testirancev brez slušnega 

pripomočka, ki zajema 59 oseb (51,3 %), in skupino testirancev s slušnim pripomočkom, ki 

zajema 56 oseb (48,7 %). 
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Tabela 10: Sestava vzorca testne skupine glede na čas predpisa slušnega pripomočka 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

0–3 leta po OS 17 27,4 % 

3 in več let po OS 45 72,6 % 

Skupaj 62 100,0 % 

Ker je bilo v našem vzorcu zelo malo uporabnikov slušnega pripomočka, ki so ga prejeli 

razmeroma zgodaj (več kot eno leto in manj kot tri leta po okvari sluha) in relativno malo 

uporabnikov slušnega pripomočka, ki so ga prejeli zgodaj (v roku enega leta po okvari 

sluha), so bili testiranci za namene statistične obdelave podatkov združeni v dve večji 

skupini glede na to, kdaj so prejeli slušni pripomoček. Tako smo dobili skupino testirancev, 

ki so slušni pripomoček prejeli v roku 3 let po okvari sluha, ki zajema 17 oseb (27,4 %), in 

skupino testirancev, ki so slušni pripomoček prejeli več kot tri leta po okvari sluha. Ta 

zajema 45 oseb (72,6 %). 

To, da imamo predpisan slušni pripomoček, pa še ne pomeni, da ga tudi uporabljamo. 

Prav tako to ne pomeni, da ga uporabljamo dovolj pogosto, da bi od tega lahko imeli 

pozitivne koristi. Zato je pomembno pogledati tudi pogostost oz. doslednost uporabe 

slušnega pripomočka. 

Tabela 11: Sestava vzorca testne skupine glede na pogostost uporabe slušnega 

pripomočka 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Vsak dan 49 44,5 % 

Ne vsak dan 61 55,5 % 

Skupaj 110 100,0 % 

Ker je bilo v našem vzorcu zelo malo zmernih uporabnikov slušnega pripomočka (oseb, ki 

slušni pripomoček uporabljajo dva- do petkrat tedensko), so bili testiranci za namene 

statistične obdelave podatkov združeni v dve večji skupini glede na to, kako pogosto 

uporabljajo slušni pripomoček. Tako smo dobili skupino testirancev, ki slušni pripomoček 

uporabljajo vsak dan (prekinjeno ali neprekinjeno), ki zajema 49 oseb (44,5 %), in skupino 
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testirancev, ki slušnega pripomočka ne uporabljajo vsakodnevno. Ta zajema 61 oseb 

(55,5 %). 

Tabela 12: Sestava vzorca testne skupine glede na samoporočano modaliteto 
sporazumevanja 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

SZJ (slovenski znakovni jezik) 20 18,2 % 

G (besedni govor) 18 16,4 % 

SZJ in G (slovenski znakovni jezik in besedni govor) 72 65,5 % 

Skupaj 110 100,0 % 

Raziskava je pokazala, katero modaliteto sporazumevanja uporabljajo testiranci. Slaba 

petina – 20 oseb (18,2 %) je odgovorila, da uporabljajo izključno SZJ. Slaba šestina oz. 18 

oseb (16,4 %) je odgovorilo, da uporabljajo izključno besedni govor (G) oz. besedni jezik. 

Velika večina trdi, da uporabljajo obe modaliteti komunikacije, SZJ in govor v 

vsakodnevnem sporazumevanju (pri tem se upošteva tudi brezglasna artikulacija, tj. 

»odpiranje ust brez zvoka«) – 72 oseb (65,5 %). 

Tabela 13: Sestava vzorca testne skupine glede na senzorno okvari pri starših 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

SS + SGN (vsaj en slišeč starš) 103 88,0 % 

GNGN + SGN (vsaj en GN starš) 14 12,0 % 

Skupaj 109 100,0 % 

Ker je bilo v našem vzorcu zelo malo testirancev z enim ali dvema GN staršema, so bili 

testiranci za namene statistične obdelave podatkov združeni v dve večji skupini glede na 

to, ali imajo vsaj enega slišečega starša ali vsaj enega GN starša. Testiranci z mešanimi 

starši (z enim slišečim in enim GN staršem) so tako zastopani v obeh skupinah. Tako smo 

dobili skupino testirancev, ki imajo vsaj enega slišečega starša, ki zajema 103 osebe (88 

%) in skupino testirancev, ki imajo vsaj enega GN starša. Ta zajema 14 oseb (12 %). 
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Tabela 14: Sestava vzorca testne skupine glede na starost ob pričetku sistematične 

izpostavljenosti SZJ 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Pred 6. letom 29 29,9 % 

Po 6. letu 68 70,1 % 

Skupaj 97 100,0 % 

Slaba tretjina, 29 oseb (29,9 %), naših testirancev je bila SZJ prvič sistematično 

izpostavljena že pred vstopom v šolo, tj. pred 6. letom starosti. Več kot dve tretjini – 68 

oseb (70,1 %) pa jih je bilo sistematično deležnih komunikacije v SZJ šele po 6. letu 

starosti. Ustna pričevanja testiranj to pojasnjujejo s političnimi ukrepi starega 

jugoslovanskega režima, kjer je bilo kretanje dolgo časa stigmatizirano, prepovedano in 

celo kaznovano. Uporaba in poučevanje SZJ in o SZJ se je razširilo šele v drugi polovici 

prejšnjega stoletja. Pozna izpostavljenost SZJ v našem vzorcu se sklada s starostno 

sestavo in okoliščinami časa njihovega odraščanja. 

Tabela 15: Sestava vzorca testne skupine glede na čas izkušenj z logopedsko-
surdopedagoško intervencijo 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

0–3 let 55 52,4 % 

3+ let 50 47,6 % 

Skupaj 105 100,0 % 

Ker je bilo v našem vzorcu zelo malo testirancev z zmernimi izkušnjami z LS intervencijo 

(1–3 leta), so bili testiranci za namene statistične obdelave podatkov združeni v dve večji 

skupini glede na to, koliko izkušenj imajo z LS intervencijo. Tako smo dobili skupino 

testirancev, ki imajo 0–3 leta izkušenj z LS intervencijo, ki zajema 55 oseb (52,4 %), in 

skupino testirancev, ki imajo več kot 3 leta izkušenj z LS intervencijo. Ta zajema 50 oseb 

(47,6 %). 
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Tabela 16: Sestava vzorca testne skupine glede na izobrazbo staršev 

 Spremenljivka podatkov iz ozadja osebe  Frekvenca Odstotek 

Oba starša imata največ srednješolsko izobrazbo 90 88,2 % 

Vsaj eden od staršev ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 12 11,8 % 

Skupaj 102 100,0 % 

Naš vzorec je imel neenakomerno porazdeljeno populacijo glede na stopnjo izobrazbe 

staršev. 90 oseb (88,2 %) je imelo starša, od katerih nobeden ni presegel srednješolske 

stopnje izobrazbe. Le 12 oseb (11,8 %) pa je bilo takih, ki so imeli vsaj enega starša z 

višje- in visokošolsko izobrazbo. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

3.2.1 Spremenljivke podatkov iz ozadja osebe 

 Kronološka starost 

 Spol 

 Čas izgube sluha 

 Stopnja izgube sluha 

 Slušna korekcija 

 Čas predpisa slušnega pripomočka 

 Pogostost uporabe slušnega pripomočka 

 Samoporočana modaliteta sporazumevanja 

 Čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ 

 Čas logopedsko-surdopedagoške intervencije 

 Slušni status staršev 

 Izobrazba staršev 
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3.2.2 Odvisne spremenljivke 

Rezultat na preizkusu verbalne komunikacijske kompetence 

 Razumevanje enostavnih verbalnih navodil 

 Razumevanje sestavljenih verbalnih navodil 

 Razumevanje kompleksnih verbalnih navodil 

 Kompetenca razumevanja verbalne komunikacije 

 

Rezultat na preizkusu neverbalne komunikacijske kompetence 

 Razumevanje enostavnih neverbalnih navodil 

 Razumevanje sestavljenih neverbalnih navodil 

 Razumevanje kompleksnih neverbalnih navodil 

 Kompetenca razumevanja neverbalne komunikacije 

 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

3.3.1 Spremenljivke podatkov iz ozadja osebe 

 

Kronološka starost – posamezniki so razporejeni v eno od dveh oz. štirih skupin glede na 

svojo kronološko starost.  

Po povprečni starosti (M): 

 stari do 57 let, 

 starejši od 57 let. 

Po percentilih (z mejami pri 25., 50. in 75. percentilu): 

 stari do 25. percentila – stari do 44 let, 

 stari od 25. do 50. percentila – stari od 45 do 57 let, 

 stari od 50. do 75. percentila – stari od 57 do 69 let, 

 stari od 25. do 50. percentila – stari 70 let in več. 

 

Spol – posamezniki so razporejeni v eno od skupin po spolni pripadnosti: 

 moški, 

 ženska. 
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Čas izgube sluha – posamezniki so razporejeni v eno od dveh skupin glede na starostno 

obdobje, v katerem so izgubili sluh: 

 prelingvalno (GN je nastopila pred 3. letom starosti), 

 postlingvalno (GN je nastopila po 3. letu starosti). 

 

Stopnja izgube sluha – posamezniki so razporejeni v eno od dveh skupin glede na opisno 

samooceno stopnje izgube sluha: 

 lažja ali zmerna (izguba sluha v govornem območju na ravni do 60 dB), 

 težja ali težka ali popolna (izguba sluha v govornem območju na ravni nad 60 dB). 

Prirejeno po Kriteriji (2015). 

 

Vrsta slušnega pripomočka – posamezniki so bili prvotno razporejeni v eno od petih skupin 

glede na vrsto slušnega pripomočka, ki ga uporabljajo: 

 brez pripomočka, 

 slušni aparat (SA), 

 polžev vsadek (PV), 

 BAHA vsadek, 

 drugo. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve testirancev v podskupinah »SA«, »PV« in »drugo« ter 

zaradi pomanjkanja testirancev v podskupini »BAHA« so bili testiranci za obdelavo 

podatkov na novo razporejeni v dve večji skupini: 

 brez slušnega pripomočka, 

 s slušnim pripomočkom. 

 

Čas predpisa slušnega pripomočka – posamezniki so razporejeni v eno od treh skupin 

glede na čas, ki je pretekel od nastopa izgube sluha do predpisa slušnega pripomočka: 

 zgodaj: 0–1 leto po izgubi sluha, 

 razmeroma zgodaj: 1–3 leta po izgubi sluha, 

 pozno: več kot 3 leta po izgubi sluha. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve testirancev v podskupinah »zgodaj« in »razmeroma 

zgodaj« so bili testiranci za obdelavo podatkov na novo razporejeni v dve večji skupini: 

 0–3 leta po izgubi sluha, 
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 več kot 3 leta po izgubi sluha. 

Pogostost uporabe slušnega pripomočka – posamezniki so razporejeni v eno od treh 

skupin glede na pogostost uporabe slušnega pripomočka: 

 redno: vsakodnevno – prekinjeno, vsakodnevno – neprekinjeno, 

 zmerno: enkrat na teden, dva- do petkrat na teden, 

 redko: nikoli, enkrat do trikrat na mesec. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve testirancev v podskupinah »zmerno« in »redko« so bili 

testiranci za obdelavo podatkov na novo razporejeni v dve večji skupini: 

 ne vsak dan, 

 vsak dan. 

 

Samoporočana modaliteta sporazumevanja – posamezniki so razporejeni v eno od štirih 

skupin glede na sredstvo komunikacije, ki ga uporabljajo: 

 izključno SZJ, 

 izključno besedni govor, 

 SZJ in besedni govor. 

 

Starost ob pričetku sistematične izpostavljenosti SZJ – posamezniki bodo razporejeni v 

eno od dveh skupin glede na starost, ko se je pričela njihova sistematična izpostavljenost 

SZJ: 

 do 6. leta starosti, 

 po 6. letu starosti. 

 

Čas logopedsko-surdopedagoške intervencije – posamezniki so razporejeni v eno od treh 

skupin glede na količino časa vključenosti v logopedsko-surdopedagoško obravnavo: 

 skromne: 0–1 leto, 

 zmerne: 1–3 leta, 

 dolgotrajne: 3 ali več let. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve testirancev v podskupinah »skromne« in »zmerne« so 

bili testiranci za obdelavo podatkov na novo razporejeni v dve večji skupini: 

 0–3 leta, 

 3 ali več let. 
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Senzorna okvara pri starših – posamezniki so razporejeni v eno od treh skupin glede na 

to, koliko njihovih staršev ima okvaro sluha: 

 testiranci z dvema slišečima staršema, 

 testiranci z dvema GN staršema, 

 testiranci z enim slišečim in enim GN staršem. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve testirancev v podskupinah so bili testiranci za obdelavo 

podatkov na novo razporejeni v dve večji skupini: 

 testiranci z enim ali dvema slišečima staršema, 

 testiranci z enim ali dvema GN staršema. 

Pri tem so testiranci, ki imajo mešane starše (enega slišečega in enega GN starša), 

zastopani v obeh novih skupinah.  

Izobrazba staršev – posamezniki so razporejeni v eno od dveh skupin glede na to, ali je 

vsaj eden od njegovih staršev dosegel visokošolsko stopnjo izobrazbe: 

 oba starša imata osnovnošolska-srednješolsko stopnjo izobrazbe, 

 vsaj en starš ima visokošolsko stopnjo izobrazbe. 

 

 

3.3.2 Odvisne spremenljivke 

Pri vseh odvisnih spremenljivkah se bo ocenjevala izpolnjenost posameznih navodil glede 

na število uspešno izpolnjenih pogojev posamezne povedi. Vsak uspešno izpolnjen pogoj 

navodila se vrednoti z eno točko. 

Primer: »Pobarvaj sonce z zeleno barvo.« Ta poved ima 3 pogoje: pobarvati (kaj mora 

testiranec narediti), sonce (kateri element na sliki je tarčni) in zelena barva (vrsta barve). 

Vsak pogoj, ki ga testiranec izpolni, je vreden 1 točko. V tem primeru lahko testiranec 

pridobi 0–3 točke, eno za vsak ustrezno izpolnjeni pogoj. 

Posamezno navodilo iz sklopa enostavnih navodil je skupno vredno 3 točke, zloženo oz. 

sestavljeno navodilo 4 točke in kompleksno navodilo 5 točk. 

Rezultat na preizkusu verbalne komunikacijske kompetence 

 Razumevanje enostavnih verbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz razumevanja 

enostavnih verbalnih navodil. 



 

Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb Stran 59 

 Razumevanje sestavljenih verbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz razumevanja 

sestavljenih verbalnih navodil. 

 Razumevanje kompleksnih verbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz razumevanja 

kompleksnih verbalnih navodil. 

 Kompetenca razumevanja verbalne komunikacije – predstavlja vsoto točk iz 

razumevanja enostavnih, razumevanja sestavljenih in razumevanja kompleksnih 

verbalnih navodil skupaj. 

 

Rezultat na preizkusu neverbalne komunikacijske kompetence 

 Razumevanje enostavnih neverbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz 

razumevanja enostavnih neverbalnih navodil. 

 Razumevanje sestavljenih neverbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz 

razumevanja sestavljenih neverbalnih navodil. 

 Razumevanje kompleksnih neverbalnih navodil – predstavlja vsoto točk iz 

razumevanja kompleksnih neverbalnih navodil. 

 Kompetenca razumevanja neverbalne komunikacije – predstavlja vsoto točk iz 

razumevanja enostavnih, razumevanja sestavljenih in razumevanja kompleksnih 

neverbalnih navodil skupaj. 

 

3.4 NAČIN IZVEDBE  

Testiranjih je bilo 141 GN oseb iz 12 društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji. V 

raziskavo so bila vključena društva: DGN Celje, DOZIS Dolenjske in Bele krajine (Novo 

mesto), MDGN za Gorenjsko Auris Kranj (dvakrat), DGN Južne Primorske (Koper), DGN 

Ljubljana (Zadobrova), MDGN Ljubljana, DGN Podravja Maribor, DGN Pomurja Murska 

Sobota, DGN Posavja Krško, DGN Severne Primorske (Nova Gorica), SDGN Slovenske 

Konjice, MDGN Velenje. 

K sodelovanju so bile povabljene tudi vse tri osrednje vzgojno-izobraževalne ustanove za 

GN otroke (ZGN Ljubljana, CKSG Portorož in CSG Maribor) ter DGN Koroške, vendar 

izvedba testiranja žal ni bila mogoča zaradi različnih okoliščin. 

Kljub velikemu številu testiranih je bilo 25 vrnjenih vzorcev neveljavnih – bodisi zaradi 

neustrezne ali pomanjkljive izpolnjenosti vprašalnikov ali praktičnih nalog, bodisi zaradi 

predčasnega odstopa od testa. Končni numerus vzorca je torej 116 oseb. 

Vsi testiranci so bili pred pričetkom testiranja seznanjeni s temo in namenom raziskave. 

Pred praktičnim testiranjem so izpolnili vprašalnik o podatkih svojega ozadja (prediktorjih). 

Pri tem je bil vedno na voljo tolmač ali druga oseba, ki je usposobljena za razlago v SZJ, ki 

je lahko dodatno razložila smisel vprašanja, kjer je bilo to potrebno. 
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Sledili sta testiranji verbalne in neverbalne kompetence razumevanja vseh testirancev. 

Oba testa komunikacijske kompetence razumevanja sta bila izvedena na podoben način. 

Test verbalne kompetence razumevanja je bil izveden tako, da se je testirancu predložilo 

delno porisan list papirja velikosti A4 in raznobarvne flomastre (pomembno je bilo, da gre 

za pisalo, ki se ga ne da učinkovito radirati). Testirancem je bil predvajan videoposnetek 

verbalnih navodil s podnapisi, po katerih so risali na sliko, barvali njene elemente ali jih 

obkrožali. Navodila so bila podana prek posnetega govora, ki je bil ob vsakem predvajanju 

identičen. Tu so testiranci lahko multimodalno sprejemali navodila: slušno – s poslušanjem 

govora in vidno – z odgledovanjem in branjem podnapisov. 

Pri preizkusu verbalne komunikacijske kompetence je bilo torej upoštevano načelo 

multimodalnosti. »Primerno je namreč, da gluhim in naglušnim uporabnikom v 

videoposnetku ponudimo tako zvok kot tudi podnapise. Večmodalni elementi, kot so zvok, 

video in podnapisi, namreč uporabniku omogočajo, da sam izbere, čemu bo posvetil večjo 

pozornost« (Debevc in Peljhan, 2004, v Kožuh, 2010, str. 51). V raziskavah na temo 

vprašanja: 'Podnapisi ob videu – da ali ne?', kot je raziskava Ines Kožuh (2010), so se 

podnapisi izkazali kot zelo koristen dodatek k videogradivu, ko želimo GN osebe poučevati 

neko snov ali jim sporočati neko sporočilo prek videa. V raziskavi I. Kožuh (2010), kjer so 

testiranci ocenjevali pomembnost dejavnikov spletnega učnega mesta za gluhe in 

naglušne s pomočjo prilagojenega Pedagoškega indeksa učinkovitosti, so ugotovili, da je 

GN testirancem prisotnost podnapisov skoraj enako močno pomembna kot prisotnost 

videa, ki se nanaša na njihov primarni komunikacijski kanal – vidni. Glede na to, da so se 

tu podnapisi izkazali kot drugi najpomembnejši (skoraj vzporedno s prvim) dejavnik 

pedagoške bogatosti in uporabnosti učnega gradiva, je edino smiselno, da se jih je 

vključilo tudi v naši raziskavi, saj oba predstavljata verbalni kod. 

Poleg tega nekateri GN nimajo ustrezne slušne korekcije, slušne (re)habilitiranosti in 

spretnosti odgledovanja za poslušanje govora ali odgledovanje našega videa. Z 

dodajanjem podnapisov so jim podani vsi možni besedni kanali sporočanja ne glede na 

njihovo ozadje. Verbalna navodila so torej lahko spremljali preko modalitete, ki jim je 

najbližje. 

Test neverbalne kompetence razumevanja je bil podan na enak način kot test verbalne 

kompetence razumevanja – prek vnaprej posnetega videa, le da navodila niso bila podana 

prek posnetega govora, temveč prek posnetega kretanja v SZJ. Tu so testiranci sprejemali 

navodila unimodalno, vidno – z opazovanjem kretanja v SZJ, brez artikulacije in zvoka. 

Mnogi testiranci in zaposleni v društvih so izrazili skrb, da odsotnost brezglasne artikulacije 

pri neverbalnem delu testa ni realna reprezentacija neverbalnega komuniciranja v SZJ, kot 

ga GN osebe uporabljajo na dnevni ravni. Navajeni so ob kretanju ves čas tudi brezglasno 

(ali glasno) artikulirati, kar pomaga pri učinkovitejšem razumevanju sporočila in pri 

prepoznavanju ustreznega kretanega znaka, kadar gre za dve zelo podobni kretnji. Ob 

tem je treba poudariti, da naš test ne primerja kompetence produkcije verbalnega načina 

komuniciranja z neverbalnim načinom komuniciranja – govora (besednega jezika) proti 

SZJ, temveč primerja kompetenco razumevanja verbalnega in neverbalnega jezika. 
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Komunikacija GN oseb je pogosto bimodalna, ob uporabi SZJ pogosto tudi govorijo ali 

brezglasno artikulirajo. V tej raziskavi nas zanima, kako kompetentni so v razumevanju 

verbalne komunikacije posebej in neverbalne komunikacije posebej. 

Govora brez artikulacije pač ni, torej je artikulacija, čeprav brezglasna, vseeno del skupine 

verbalnih modalitet sporazumevanja, saj izraža govorjeni, ne kretani jezik. Iz tega je 

razvidno, da GN osebe v svojem vsakdanu torej uporabljajo tudi verbalno komponento 

komuniciranja – artikulacijo brez glasu ali z glasom. Povsem razumljivo je, da je takšna 

bimodalna komunikacija (SZJ z glasno ali brezglasno artikulacijo) bolj učinkovit način 

sporazumevanja kot unimodalna komunikacija (izključno SZJ, brez artikulacije). Testiranci 

so zaprosili, da se v raziskavi posebej poudari pomembnost multimodalnosti v vsakdanji 

praksi komunikacije GN oseb, saj je ta zanje najučinkovitejša. Ne le zaradi lažjega 

sporazumevanja med GN samimi ter med GN in slišečimi uporabniki SZJ (npr. domačimi, 

tolmači itd.), ki bi se lahko sporazumeli zgolj v SZJ, temveč tudi med GN 

osebo/uporabnikom SZJ in osebo, ki SZJ ne razume (večino slišeče populacije). Ta 

multimodalni »dodatek« artikulacije (četudi brezglasne) je nepogrešljiv del povezovanja s 

svetom, ki v SZJ ni vešč. Četudi slišeča oseba, ki ne zna SZJ, samo odgleduje artikulacijo 

GN osebe, ki ne uporablja glasu, bo slišeča oseba sogovorca lažje razumela (ob pomoči 

konteksta in drugih pomagal, npr. naravne pantomime, mimike, rekvizitov), kakor bi jo brez 

artikulacije. Zato artikulacija ob SZJ v vsakdanji praksi sporazumevanja zagotovo 

predstavlja prednost in je pravilno, da je prisotna. V nadaljevanju so tudi naši rezultati 

pokazali, da je odsotnost artikulacije na neverbalnem delu testa predstavljala dodatno 

oviro pri reševanju nalog. 

Ciljni izgled slike, narisane po verbalnih navodilih, je vsebinsko drugačen od ciljnega 

izgleda slike, narisane po neverbalnih navodilih. Delni sliki, ki sta služili kot testni material, 

sta črno-beli. Vsem testirancem je bila predložena fotokopija identične delno narisane slike 

za verbalna navodila in enako velja za delno narisano sliko za neverbalna navodila. Sliki 

sta avtorsko delo. 

Pri testiranju je bilo vedno poskrbljeno za to, da so testiranci imeli vsak svoj stol ter 

podlago (mizo ali vsaj trdo mapo) za reševanje nalog. Videi so bili predvajani na 

projektorskem platnu ali večjem zaslonu. Testiranci so vsak video z navodilom za praktični 

test videli vsaj dvakrat, včasih je bilo potrebnih več zaporednih predvajanj (zlasti 

neverbalnih navodil), saj je pri veliki skupini testirancev vselej kakšen par oči bil uprt 

drugam kakor večina, torej niso vsi testiranci vselej sočasno gledali v zaslon ali platno. 

Video je bil predvajan tolikokrat, da so ga vsi videli, pri verbalnih navodilih se je 

predvajanje videa namensko zaustavilo, da so testiranci lažje prebrali podnapise. Videi so 

bili kratki, sestavljena in kompleksna navodila so bila daljša, naši testiranci pa pretežno 

srednjih ali zrelejših let. Dana jim je bila priložnost, da iz videov nedvomno lahko dobijo 

vse informacije iz navodil, da se preveri razumevanje le-teh, brez da bi na izpolnjenost 

navodil negativno vplival način podajanja ali sprejemanja navodil. Nismo želeli, da 

testiranci zaradi neusklajenosti v tempu reševanja nalog dobijo več ali manj točk na 

preizkusu. Vsem so bili zagotovljeni enaki pogoji glede pridobivanja informacij, kaj 

navodilo veli. 
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Tolmačenje verbalnih navodil v SZJ je bilo prepovedano, prav tako tudi prerisovanje od 

sosedov. To je bilo testirancem pred vsako izvedbo in med izvedbo večkrat poudarjeno. 

Med verbalnim in neverbalnim delom testa se je praviloma naredilo premor za 5–10 minut, 

razen ob izrecni želji testirancev samih, kadar so se čutili še dovolj zbrani, da izvedejo 

neverbalni del testa neposredno za verbalnim – pogosto z željo po čim prejšnjem 

zaključku. Izvedba testa, od uvoda do zahvale ob koncu, je praviloma trajala 2 polni uri. 

 

3.5 INSTRUMENTARIJ 

Vprašalnik o osebi zajema 12 vprašanj. Vsako od teh vprašanj od izpolnjevalca pridobi 

podatke o njegovem ozadju, ki predstavljajo naših 12 izbranih spremenljivk podatkov iz 

ozadja osebe, katerih vpliv na komunikacijsko kompetenco razumevanja preverjamo. 

Poenostavljen kriterij s širšimi definicijami »manjše« in »večje« stopnje okvare sluha 

omogoča manj napak, ker je večina testirancev odgovarjala na to vprašanje brez opore 

predhodnega vpogleda v svoje zdravstvene podatke in brez aktualnih rezultatov svojega 

trenutnega avdiograma. 

Za res zanesljivo in natančno razvrstitev testirancev v bolj ozke stopnje okvare sluha bi 

bilo treba testirance testirati s pomočjo avdiologa, in to na dan testiranja komunikacijske 

kompetence razumevanja. Te možnosti v našem primeru ni bilo, zato je bil uveden 

prilagojen kriterij, ki vseeno daje bolj zanesljiv odgovor kakor npr. obkrožanje naključnega 

odgovora iz frustracije ali brezbrižnosti. 

Navodila za dopolnjevanje posamezne slike so bila razdeljena v 3 sklope glede na stopnjo 

zahtevnosti. Prvi sklop navodil (1–5) je zajemal enostavna enodelna navodila, kjer mora 

biti testiranec pozoren samo na 3 pogoje v sporočilu (npr. »Pobarvajte sovo z oranžno,« 

pri tem je sova že narisana). Tu so pogoji: pobarvati, sova, oranžna. Če so vsi trije pogoji 

ustrezno izpolnjeni, testiranec pri tem dobi največje možno število točk – 3. Vsak 

manjkajoči pogoj pomeni točko manj. Drugi sklop navodil (6–10) je zajemal srednje 

zahtevna navodila, kjer mora biti testiranec pozoren na 4 elemente v sporočilu (npr. 

»Narišite vijoličen kvadrat okoli dečka,« pri tem je deček že narisan). Tu so pogoji: narisati, 

vijoličen, kvadrat, okoli dečka. Vsak ustrezno izpolnjen pogoj prinese po eno točko, do 

skupno največ 4 točk. Tretji sklop navodil (11–15) pa je zajemal kompleksnejša navodila, 

kjer mora biti testiranec pozoren na 5 pogojev v sporočilu (npr. »Narišite jabolko pod klopjo 

in ga pobarvajte z modro,« pri tem klop še ni narisana). Tu so pogoji: narisati jabolko, pod 

klopjo, narisati klop, pobarvati, modra. Znova vsak pogoj prinese točko, manjkajoči pogoj 

pa je ne prinese. Največje možno število točk je torej 5. 

V vsakdanji praksi sporazumevanja GN oseb, ki komunicirajo v SZJ, te sočasno praviloma 

uporabljajo tudi (večinoma brezglasno) artikulacijo. Slednja pa je bila v našem testu 
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upoštevana kot verbalna komunikacijska komponenta in je tako zastopana v rezultatih 

verbalne kompetence razumevanja komunikacije (VK). 

Testa VK (kompetence razumevanja verbalne komunikacije) in NK (kompetence 

razumevanja neverbalne komunikacije) sta vsak posebej zajemala 15 navodil, oba skupno 

torej 30. Enostavnih navodil pri posameznem testu je bilo po 5, vsako je bilo vredno 3 

točke, skupno je bilo možno doseči 15 točk za ustrezno izpolnjena navodila enostavnega 

tipa. Sestavljenih navodil pri posameznem testu je bilo po 5, vsako je bilo vredno 4 točke, 

skupno je bilo možno doseči 20 točk za ustrezno izpolnjena navodila sestavljenega tipa. 

Kompleksnih navodil pri posameznem testu je bilo po 5, vsako je bilo vredno 5 točk, 

skupno je bilo možno doseči 25 točk za ustrezno izpolnjena navodila kompleksnega tipa. 

Ta model velja tako za test VK kot za test NK posebej. Skupno število navodil pri obeh 

testih je 30, skupno maksimalno možno število točk je 60 pri posameznem testu, torej 120 

pri obeh testih, tj. celotnem preizkusu KK (komunikacijske kompetence), kot seštevku 

preizkusa VK in NK. Minimalno možno število doseženih točk pri preizkusu KK je 0 točk. 

Zahtevnost navodil se stopnjuje z zmanjševanjem pogostosti pojavnosti besed, ki so 

uporabljene v drugem in tretjem sklopu navodil, ter s povečevanjem števila pogojev za 

ustrezno izpolnjevanje navodila. Tako se besede v prvem sklopu navodil pojavljajo zelo 

pogosto v slovenskem govorjenem jeziku, v drugem manj pogosto in v tretjem najredkeje. 

Vsaka višja stopnja navodil pa ima večje število pogojev, ki morajo biti ustrezno izpolnjeni 

pri reševanju, da testiranec pridobi vse možne točke posameznega navodila. Kolikor 

pogojev zahteva navodilo, toliko točk je možno pridobiti, če je navodilo izpolnjeno v celoti 

ustrezno. Če je navodilo izpolnjeno ustrezno v vseh, razen enem pogoju, število doseženih 

točk to ustrezno odraža. 

Besedišče obeh sklopov navodil (za testiranje verbalne in za testiranje neverbalne 

kompetence) je načrtno izbrano tako, da je pogostost pojavnosti besed primerljiva v obeh 

sklopih. Torej, če sklop za testiranje verbalne kompetence razumevanja vsebuje 

enostavno navodilo z besedo »deček«, bo zrcalno enostavno navodilo v sklopu za 

testiranje neverbalne kompetence razumevanja vsebovalo besedo »deklica«, ki je po 

pogostosti enako pogosto v pisanem slovenskem jeziku kakor beseda »deček«. S tem je 

dosežena primerljivost zahtevnosti obeh testov. 

Pri izbiranju besed po pogostosti pojavljanja v govorjeni slovenščini je v tej raziskavi 

uporabljen referenčni korpus KRES (Logar Berginc idr., 2013). 

Norme za pogostost posameznih besed v govorjenem slovenskem jeziku je težko določiti, 

saj je pogostost odvisna od posamezne komunikacijske situacije. Kot nam pove Franc 

Marušič (2007), je »… vprašanje o najpogostejših (slovarskih) besedah nujno vezano na 

tip oz. zvrst slovenščine, tako da tudi uravnotežen korpus problema ne bo rešil 

popolnoma, saj je problem predvsem v tem, da je na tak način rahlo brezpredmetno 

govoriti o najpogostejših besedah. Lahko si mislite, da je najpogostejša beseda kakega 

avtomehanika verjetno 'šraufciger', kakega pravnika 'spis' (ali 'postopek'/'pravica' ...), 

športnika 'trening' (ali pa 'tekma'/'utrujen' ...), novinarja črne kronike 'ukrasti' in tako naprej, 

še tako uravnotežen korpus pa bo primerjal le pogostost pisanih besedil.« Najboljši 
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približek norm ali seznama besed v govorjeni slovenščini je korpus GOS (korpus 

govorjene slovenščine, b.d.), saj »[…] obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov 

(po)govora v najrazličnejših situacijah, ki smo jim izpostavljeni vsak dan: od radijskih in 

televizijskih oddaj prek šolskih ur in predavanj do zasebnih pogovorov med prijatelji ali v 

krogu družine ter raznih delovnih sestankov, svetovanj, pogovora ob prodaji, storitvah ipd. 

Zapis govora na posnetkih je narejen v dveh različicah, standardizirani in pogovorni, ter 

obsega več kot milijon besed. Po korpusu lahko iščemo prek spletnega vmesnika, za vsak 

izpis iz korpusa pa je mogoče tudi slišati pripadajoči del posnetka,« (Zwitter Vitez idr., 

2013).   

Na žalost pa korpus GOS ni zajemal določenih besed iz vsakdana, ki so bile potrebne za 

namene izdelave testnega materiala naše raziskave. Manjkale so vsakdanje besede, kot 

so: tobogan, gugalnica, peskovnik in podobno. Zato je bil za pripravo testnega materiala 

uporabljen korpus KRES (Logar Berginc idr., 2013), ki je obsežnejši kakor korpus GOS, 

vendar hkrati bolj uravnotežen kot največji korpus Gigafida. 

Korpus KRES »[…] vsebuje skoraj 100 milijonov besed oz. natančno 99.831.145 besed. 

Kres je iz Gigafide vzorčeni uravnoteženi podkorpus. Za korpuse, ki predstavljajo celovito 

podobo nekega jezika, je ključno, da so veliki in besedilnovrstno pestri. Gigafida je tak, 

referenčni korpus, težko pa bi mu pripisali uravnoteženost, saj je v njem 77 % besed iz 

periodike (časopisi, revije) in npr. le dobrih 6 % besed iz knjig (leposlovje, stvarna 

besedila). […] Kot Gigafidin uravnoteženi podkorpus [so] zato že predhodno načrtovali 

100-milijonski Kres, katerega sestava je naslednja: 20 % časopisi, 20 % internet, 20 % 

revije, 18 % stvarna besedila, 17 % leposlovje in 5 % drugo. Kres vsebuje besedila, ki so 

izšla med letoma 1990 in 2011. […] « (KRES, b.d.). Korpus KRES se tako zdi najboljša 

izbira, zaradi obsežnosti in uravnoteženosti virov, iz katerih črpa besede. Kajti korpus, ki 

črpa podatke o pogostosti besed samo iz ene vrste vira, npr. časopisov, bo pogostost 

pojavnosti besed 'Slovenija, 'danes' in 'predsednik' zelo visoka, kar pa ne odraža stanja v 

drugih virih. To pa ni uravnotežen korpus. Uporaba korpusa KRES nam tako ne samo 

zaradi obsega, ampak zaradi te uravnoteženosti omogoča najboljšo jezikovno primerljivost 

obeh testov – testa verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence. 

Navodila za NK preizkus so bila prevedena v SZJ s pomočjo GN osebe, ob prisotnosti 

tolmača. Naročeno ji je bilo, naj v SZJ prekreta posamezno navodilo tako, kot bi ga 

pokazala GN kolegu. Neverbalna navodila so bila nato posneta z identično vsebino in 

obliko, vendar je bila podajalka navodil tokrat avtorica raziskovalnega naloge. Ohranila je 

identično zaporedje in izbiro kretenj, brez sprememb, glede na prevod, ki ga je podala GN 

oseba. Vrstni red navodil je bil pomešan, vendar identičen za vse testirance. Vprašalnik in 

navodila so avtorsko delo.  
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3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Rezultati preizkusa z risanjem so ovrednoteni glede na skupno število uspešno realiziranih 

navodil. Posamezniku se je izračunal rezultat pri posameznem sklopu navodil (VK 

enostavna navodila, VK sestavljena navodila, VK kompleksna navodila, NK enostavna 

navodila, NK sestavljena navodila in NK kompleksna navodila) glede na težavnost, nato 

pa še rezultat pri vseh navodilih posameznega preizkusa komunikacijske kompetence 

razumevanja – verbalnega in neverbalnega posebej (VK skupno in NK skupno). 

Posamezniki so med seboj primerjani znotraj iste spremenljivke podatkov iz ozadja osebe. 

Primerjali smo komunikacijski kompetenci razumevanja posameznikov glede na 

podskupino spremenljivke podatkov iz ozadja osebe, kateri pripadajo.   

S postopki opisne statistike so predstavljeni vzorec in odvisne spremenljivke. Ta zajema 

numerus, minimum, maksimum, povprečje in standardni odklon. Hipoteze so bile 

preverjene s pomočjo različnih testov korelacije. 

S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost porazdelitve vzorca. S testom 

Spearmanove korelacije smo iskali korelacijo med VK in NK kompetenco razumevanja na 

ravneh 5-odstotnega in 1-odstotnega tveganja. 

Z Mann-Whitney U ter Wilcoxon W testom smo iskali statistično pomembne razlike med 

rezultati preizkusov pri testirancih v dveh različnih podskupinah spremenljivk podatkov iz 

ozadja. Statistično pomembnost razlik smo pri tem preizkusili na ravni 5-odstotnega 

tveganja. Sem spadajo primerjave po starosti (z mejo povprečne starosti 57 let), spolu, 

času izgube sluha (prelingvalno ali postlingvalno), prisotnosti slušnega pripomočka (s 

slušnim pripomočkom ali brez njega), pogostosti uporabe slušnega pripomočka 

(vsakodnevno ali redkeje), času pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ (pred 6. letom 

starosti in po njem) in po času izkušenj z LS terapijo (0-3 leta ali več kot 3 leta). 

Skupine testirancev so pri preizkusih preverjanja razlik med povprečji rezultatov 

kontrolirano izbrane tako, da so si testiranci v posamezni podskupini enaki glede na 

določeno spremenljivko ter vsaj še glede na čas in stopnjo izgube sluha. Kjer je mogoče, 

so si bili testiranci enaki še po drugih spremenljivkah podatkov iz ozadja. To je bilo 

storjeno v primerih, ko so bile kontrolirane skupine zastopanje tako, da je imela vsaka 

podskupina najmanj 15 predstavnikov. V primerih, kjer bi bile kontrolirane skupine 

(kontrolirane vsaj po času in stopnji izgube sluha) manjše od 15 oseb, se preizkus s 

kontroliranimi skupinami ni izvedel, saj bi bila statistična primerjava nezanesljiva. 

 

S Pearsonovim Hi-kvadrat testom ter Phi oz. Cramerjevim V testom smo preverili 

statistično pomembne soodvisnosti spremenljivk podatkov iz ozadja osebe med seboj. 
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4 REZULTATI 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

4.1.1 Rezultati po sklopu navodil 

Tabela 17: Rezultati po doseženih točkah 
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Točke VK 

Enostavna n. 116 9 60,0 % 15 100,0 % 15 14,5 96,9 % 1,1 

Sestavljena n. 116 1 5,0 % 20 100,0 % 20 15,3 76,7 % 4,7 

Kompleksna n. 116 0 0,0 % 25 100,0 % 25 15,2 60,8 % 6,8 

Skupno VK 116 12 20,0 % 60 100,0 % 60 45,1 75,2 % 11,5 

Točke NK 

Enostavna n. 116 0 0,0 % 15 100,0 % 15 9,8 65,4 % 5,3 

Sestavljena n. 116 0 0,0 % 19 95,0 % 20 9,4 46,8 % 6,4 

Kompleksna n. 116 0 0,0 % 23 92,0 % 25 7,4 29,6 % 6,6 

Skupno NK 116 0 0,0 % 56 93,3 % 60 26,2 43,7 % 16,4 

Točke KK 

Enostavna n. KK 116 10 33,3 % 30 100,0 % 30 24,3 81,0 % 5,6 

Sestavljena n. KK 116 1 2,5 % 38 95,0 % 40 24,7 61,8 % 8,9 

Kompleksna n. 

KK 

116 0 0,0 % 46 92,0 % 50 22,5 45,0 % 10,7 

Skupno KK 116 12 10,0% 113 94,2 % 120 71,2 59,3 % 22,4 
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Povprečno skupno razumevanje verbalne komunikacije je višje, z 45,1 točke (75,2 %) od 

povprečnega skupnega razumevanja neverbalne komunikacije, ki znaša 26,1 točke (43,7 

%). Kot kaže, da so si GN osebe v naši raziskavi pomembno pomagale z besednim 

jezikom. Temu lahko botrujejo različni vzroki: od tega, da je v vzorcu veliko postlingvalno 

oglušelih oseb; da skoraj polovica vzorca uporablja slušni aparat, torej jim koristi; način 

rehabilitacije, ki je bil v preteklosti izrazito verbalno usmerjen; in seveda njihove življenjske 

situacije, ki jih silijo v uporabo besednega sporazumevanja bolj kot v uporabo 

nebesednega sporazumevanja. Variabilnost med posamezniki je pri verbalnih navodilih 

velika (SD = 11,5); zanimivo pa je še večja pri razumevanju neverbalnih navodil (SD = 

16,4). Verjetno zaradi slabše standardizacije neverbalnega jezika, ki je zato zelo raznolik 

in krajevno in družinsko pogojen. Tako verbalno razumevanje kot tudi neverbalno se 

zmanjšujeta od enostavnih navodil proti kompleksnim navodilom. Upad je podoben, 

vendar izrazitejši pri preizkusu razumevanja verbalnih navodil. Skupno povprečno 

komunikacijsko razumevanje predstavlja 71,2 točke (59,3 %), kar pomeni, da je prisotnega 

veliko ugibanja in nerazumevanja. Na to kaže tudi skupna variabilnost (SD = 22,4). Gluhe 

in naglušne osebe imajo velike težave z razumevanjem navodil. Velik doprinos k 

razumevanju omogoča besedna komunikacija, seveda pa je z razumevanjem povezan tudi 

splošni upad kognitivnih sposobnosti (delovni spomin, sposobnost priklica ipd.) s 

staranjem anketirancev. 

Pri celotnem testu nihče od testiranih ni presegel skupnega doseženega števila točk 113 

(94,1 %) od 120 možnih. Minimalno skupno število doseženih točk pri VK testu je bilo 12 

(20,0 %), pri NK testu pa 0 točk (0,0 %). Torej se na verbalnem preizkusu nihče od 

anketirancev ni odrezal slabše kot z 20,0 % pravilno izpolnjenega verbalnega preizkusa. 

Maksimalni dosežek skupnih točk na VK preizkusu je bil 60 točk (100,0 %), pri NK 

preizkusu pa 56 točk (93,3 %). Pri VK preizkusu skupno so se celo najslabši testiranci torej 

odrezali bolje kakor pri NK preizkusu skupno. Pri verbalnem testu skupno so imeli višje 

največje doseženo število točk in višje najmanjše doseženo število točk. Testiranci so se 

občutno boljše odrezali pri VK testu, kjer so si za razumevanje navodil pomagali z branjem 

podnapisov, poslušanjem glasu ter odgledovanjem artikulacije. Pri NK testu so si za 

razumevanje navodil pomagali zgolj z opazovanjem kretanja v SZJ, kar pomeni, da 

neverbalna navodila niso bila podprta z artikulacijo, kot so tega vajeni pri vsakdanjem 

komuniciranju. Med testiranjem so tako testiranci kot zaposleni v društvih poudarili, da je 

ta spremljava z artikulacijo nepogrešljiva v komunikaciji GN oseb. To še toliko bolj podpira 

doktrino logopedsko-surdopedagoške stroke, da je (re)habilitacija verbalne komunikacije 

pomemben del pomoči in podpore GN osebe v komunikaciji. 

Nekateri kretani znaki so si med seboj zelo podobni ali celo identični, razlikujejo jih po 

kontekstu in včasih po artikulaciji, ki jih spremlja. Če to artikulacijo odvzamemo, lahko 

dveh različnih kretenj sploh ne bomo ločevali med seboj, kakor se je to dogajalo 

testirancem pri 13. navodilu NK testa (maksimalni delež doseženih točk od možnih je bil 

80,0 %), kjer je bila uporabljena kretnja za »sod«, ki pa je brez artikulacije skoraj 

popolnoma identična besedi »žoga«. Ker je žoga mnogo bolj pogosta beseda, so jo 

testiranci sprejeli kot najbolj verjetno rešitev in tako izpolnili navodilo. Iz konteksta ni bilo 

namigov, da gre za besedo sod, artikulacija pa tudi ni ponudila drugačne interpretacije, 
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zato pri tem navodilu ta kretnja nikdar ni bila razumljena tako, kot je bilo mišljeno. To je še 

en argument za multimodalno sporazumevanje in spodbujanje le-tega. To velja tudi za 

poučevanje GN oseb. Multimodalno sporočanje jim omogoča polni dostop do sporočila in 

vseh spremljajočih komunikacijskih namer, zato je prav, da tudi kot učitelji uporabljamo 

čim več sporočevalnih kanalov, ki so nam na voljo. 

Rezultati so pokazali, da so testiranci pri enostavnih navodilih VK imeli najmanjše 

doseženo število točk 9 (60,0 %), pri sestavljenih 1 (5,0 %) in pri kompleksnih 0 (0,0 %). 

Pri navodilih NK so imeli najmanjše doseženo število točk 0 (0,0 %) pri vseh treh 

težavnostnih stopnjah navodil. Največje doseženo število točk pri VK preizkusu se je na 

vseh težavnostnih stopnjah ujemalo z največjim možnim številom točk (100,0 %), kar 

pomeni, da so nekateri testiranci uspeli zbrati vse točke pri VK preizkusu in ga opravili 

brez napak. Enako velja za enostavna navodila NK, pri sestavljenih in kompleksnih 

navodilih NK preizkusa pa ni tako. Tam so testiranci pri sestavljenih neverbalnih navodilih 

dosegli maksimalno 19 točk (95,0 %) od 20 možnih, pri kompleksnih pa maksimalno 23 

točk (92,0 %) od 25 možnih. 

Pri enostavnih KK navodilih (vseh enostavnih navodilih skupaj, torej VK enostavnih in NK 

enostavnih) so testiranci dosegli najmanj 10 točk (33,3 %), povprečno pa 24,3 točke (81,0 

%). Pri teh navodilih so dosegli največ vse možne točke, teh je 30. Nekateri testiranci so 

teste vseh enostavnih navodil torej opravili brezhibno in nihče ni imel manj kot tretjino točk. 

Pri sestavljenih KK navodilih so testiranci dosegli najmanj 1 točko (2,5 %) in največ 38 točk 

(95,0 %), povprečno pa 24,7 točke (61,8 %). Nobeden od testirancev ni imel vseh možnih 

točk pri testih sestavljenih navodil. Pri kompleksnih KK navodilih so testiranci dosegli 

najmanj 0 točk (0,0 %) in največ 46 točk (92,0 %), povprečno pa 22,5 točke (45,0 %). 

Nobeden od testirancev ni imel vseh možnih točk pri testih kompleksnih navodil. 

Variabilnost med testiranci je premo sorazmerno rasla s povečevanjem kompleksnosti 

navodil, kar pomeni, da so se med testiranci z večjo kompleksnostjo navodil kazale večje 

razlike med njihovimi rezultati. 
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4.1.2 Rezultati po posameznih verbalnih navodilih 

Tabela 18: Dosežene točke pri posameznih VK navodilih 
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1 1 33,3 % 3 100,0 % 2,92 97,3 % 0,3 10,0% 

2 2 66,7 % 3 100,0 % 2,97 99,0 % 0,2 6,7 % 

3 0 0,0 % 3 100,0 % 2,85 95,0 % 0,6 20,0 % 

4 0 0,0 % 3 100,0 % 2,92 97,3 % 0,4 13,3 % 

5 0 0,0 % 3 100,0 % 2,86 95,3 % 0,4 13,3 % 

Skupno 9 60,0 % 15 100,0 % 14,5 96,9 % 1,1 7,3 % 

S
e

s
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6 0 0,0 % 4 100,0 % 2,60 65,0 % 1,6 40,0 % 

7 0 0,0 % 4 100,0 % 2,85 71,3 % 1,2 30,0 % 

8 0 0,0 % 4 100,0 % 3,32 83,0 % 1,0 25,0 % 

9 0 0,0 % 4 100,0 % 3,45 86,3 % 1,2 30,0 % 

10 0 0,0 % 4 100,0 % 3,21 80,3 % 1,2 30,0 % 

Skupno 1 5,0 % 20 100,0 % 15,3 76,7 % 4,7 23,5 % 

K
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11 0 0,0 % 5 100,0 % 3,47 69,4 % 1,7 34,0 % 

12 0 0,0 % 5 100,0 % 2,78 55,6 % 1,7 34,0 % 

13 0 0,0 % 5 100,0 % 2,72 54,4 % 1,8 36,0 % 

14 0 0,0 % 5 100,0 % 3,03 60,6 % 1,6 32,0 % 

15 0 0,0 % 5 100,0 % 3,34 66,8 % 1,4 28,0 % 

Skupno 0 0,0 % 25 100,0 % 15,2 60,8 % 6,8 27,2 % 

Skupno VK 12 20,0 % 60 100,0% 45,1 75,2 % 11,5 19,2 % 
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Skupno povprečno število točk pri verbalnem delu praktičnega preizkusa je 45,1 točke 

(75,2 %), najmanjši dosežen rezultat je 12 točk (20,0 %), največji pa 60 točk (100,0 %). 

Skupni standardni odklon med testiranci je SD = 11,5. Zanimivo je, da pri prvih dveh 

enostavnih verbalnih navodilih nihče ni dosegel manj kot 1 (33,3 %) pri prvem oz. 2 točki 

(66,7 %) pri drugem. 

Navodila v posameznih sklopih so različno težka, vendar vse naloge posameznega sklopa 

vedno dosegajo nižji rezultat kot v predhodnem sklopu. S povečanjem težavnosti navodil 

uspešnost pri reševanju le-teh postopoma upada. Odstotek povprečno doseženih točk pri 

reševanju praktičnih nalog je pri enostavnih navodilih (1–5) največji, saj se giblje med 95,0 

% in 99,0 %. Pri sestavljenih navodilih (6–10) se ta odstotek spusti na interval 65,0 % in do 

največ 86,3 % doseženih točk. Pri najzahtevnejšem sklopu navodil, torej pri kompleksnih 

navodilih (11–15), pa so testiranci dosegli najmanjši delež točk, ta je znašal med 54,4 % in 

69,4 %. 

V skladu s tem se po sklopih povečuje tudi variabilnost med testiranci v različnih sklopih. 

Standardni odklon pri enostavnih navodilih se giblje med 0,2 in 0,6, s skupnim SD = 1,1 

(7,3 %). Pri sestavljenih navodilih je ta med 1,0 in 1,6, s skupnim SD = 4,7 (23,5 %). Pri 

kompleksnih navodilih pa se standardni odklon giblje med 1,4 in 1,8, s skupnim SD = 6,8 

(27,2 %). Skupen standardni odklon pa je SD = 11,5 (19,2 %). Pri težjih navodilih je torej 

več odstopanj med testiranci kakor pri lažjih navodilih. To pomeni, da je test dobro 

sestavljen in res zrcali razumevanje enostavnih, sestavljenih in kompleksnih navodil, kot je 

bilo predvideno. 

Z ustreznim stopnjevanjem zahtevnosti navodil so se med testiranci pokazale razlike v 

razumevanju le-teh. Dva različno komunikacijsko kompetentna testiranca imata lahko pri 

enostavnih navodilih zelo podobne rezultate, vendar pri zahtevnejših navodilih bodo po 

točkah zaostajali le tisti, ki imajo slabšo komunikacijsko kompetentnost. 

Testiranci z nižjo kompetenco razumevanja verbalnih navodil so spretni v razumevanju 

enostavnejših stavčnih struktur in krajših navodil. Pri kompleksnejših in daljših povedih pa 

je bilo njihovo razumevanje nižje kakor pri tistih z višjo kompetenco, ki so imeli boljše 

rezultate pri vseh stopnjah zahtevnosti navodil. Tako vidimo, da se pri preizkušanju 

razumevanja komunikacije GN oseb ne moremo zanašati le na preizkuse z nizkimi 

zahtevami. Če jih preizkusimo le z enostavnimi zahtevami oz. vprašanji, to ne bo odražalo 

realnega stanja njihove komunikacijske kompetence, saj se prava odstopanja kažejo le pri 

zahtevnejših preizkusih. 
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4.1.3 Rezultati po posameznih neverbalnih navodilih 

Tabela 19: Dosežene točke pri posameznih NK navodilih 
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1 0 0,0 % 3 100,0 % 1,17 39,0 % 1,4 46,7 % 

2 0 0,0 % 3 100,0 % 2,04 68,0 % 1,2 40,0 % 

3 0 0,0 % 3 100,0 % 2,19 73,0 % 1,3 43,3 % 

4 0 0,0 % 3 100,0 % 2,12 70,7 % 1,3 43,3 % 

5 0 0,0 % 3 100,0 % 2,28 76,0 % 1,2 40,0 % 

Skupno 0 0,0 % 15 100,0 % 9,8 65,4 % 5,3 35,3 % 

S
e

s
ta

v
lje

n
o
 

6 0 0,0 % 4 100,0 % 2,34 58,5 % 1,8 45,0 % 

7 0 0,0 % 4 100,0 % 1,20 30,0 % 1,6 40,0 % 

8 0 0,0 % 4 100,0 % 2,64 66,0 % 1,7 42,5 % 

9 0 0,0 % 4 100,0 % 1,80 45,0 % 1,5 37,5 % 

10 0 0,0 % 4 100,0 % 1,26 31,5 % 1,5 37,5 % 

Skupno 0 0,0 % 19 95,0 % 9,4 46,8 % 6,4 32,0 % 

K
o

m
p
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k
s
n
o
 

11 0 0,0 % 5 100,0 % 1,57 31,4 % 1,7 34,0 % 

12 0 0,0 % 5 100,0 % 1,34 26,8 % 1,7 34,0 % 

13 0 0,0 % 4 80,0 % 1,26 25,2 % 1,5 30,0 % 

14 0 0,0 % 5 100,0 % 1,62 32,4 % 1,7 34,0 % 

15 0 0,0 % 5 100,0 % 1,38 27,6 % 1,6 32,0 % 

Skupno 0 0,0 % 23 92,0 % 7,4 29,6 % 6,6 26,4 % 

Skupno NK 0 0,0 % 56 93,3% 26,2 43,7 % 11,5 19,2 % 
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Skupno povprečno število točk pri neverbalnem delu praktičnega preizkusa je 26,2 točke 

(43,7 %), najmanjši doseženi rezultat je 0 točk (0,0 %), največji pa 56 točk (93,3 %). 

Skupni standardni odklon med testiranci je SD = 11,5. Pri vseh sklopih navodil so se našli 

testiranci, ki so pri posameznem navodilu dosegli 0 točk (0,0 %). To v splošnem kaže na 

slabše rezultate pri neverbalnem preizkusu v primerjavi z verbalnim. 

Navodila v posameznih sklopih so različno težka, vendar vse naloge posameznega sklopa 

vedno dosegajo nižji rezultat kot v predhodnem sklopu. S povečanjem težavnosti navodil 

uspešnost pri reševanju le-teh postopoma upada. Odstotek povprečno doseženih točk pri 

reševanju praktičnih nalog je pri enostavnih navodilih (1–5) največji, saj se giblje med 39,0 

% in 76,0 %. Pri sestavljenih navodilih (6–10) se ta odstotek spusti na interval 30,0 % in do 

največ 66,0 % doseženih točk. Pri najzahtevnejšem sklopu navodil, torej pri kompleksnih 

navodilih (11–15), pa so testiranci dosegli najmanjši delež točk, med 25,2 % in 32,4 %. 

Variabilnost med testiranci v različnih sklopih pa tu, v primerjavi verbalnim preizkusom, ne 

narašča skladno z naraščanjem zahtevnosti navodil. Standardni odklon pri enostavnih 

navodilih se giblje med 1,2 in 1,4, s skupnim SD = 5,3 (35,3 %). Pri sestavljenih navodilih 

je ta med 1,5 in 1,8, s skupnim SD = 6,4 (32,0 %). Pri kompleksnih navodilih pa se 

standardni odklon giblje med 1,5 in 1,7, s skupnim SD = 6,6 (26,4 %). Pri težjih navodilih ni 

bistveno več odstopanj med testiranci kakor pri lažjih navodilih, vendar ta vseeno 

obstajajo. To pomeni, da so si bili rezultati testirancev pri sestavljenih in kompleksnih 

navodilih vedno bolj podobni med seboj. 

S stopnjevanjem zahtevnosti navodil se je variabilnost rezultatov med testiranci 

zmanjševala. Večina testirancev, ki so rešili kompleksna navodila, je dobila zelo podobne 

rezultate pri teh zahtevnejših nalogah. Pri enostavnih navodilih so imeli testiranci bolj 

raznolike rezultate kakor pri zahtevnejših (sestavljenih in kompleksnih) navodilih. Pri 

slednjih bi morali po točkah zaostajati tisti, ki imajo slabšo komunikacijsko kompetentnost. 

Razlog lahko tiči v tem, da so enostavna neverbalna navodila praviloma reševali vsi 

testiranci, sestavljenih in kompleksnih pa se določen delež testirancev sploh ni lotil. 

Sestavljena navodila in kompleksna navodila so praviloma reševali le neverbalno višje 

kompetentni testiranci, številsko pa jih je bilo manj kot testirancev, ki so rešili zgolj 

enostavna in delež zahtevnih navodil. Zato je manjša variabilnost med njihovimi rezultati 

povsem pričakovana, saj jih je številsko manj. Manjši vzorec izpolnjenih sestavljenih in 

kompleksnih navodil torej pomeni, da so ga reševali le zelo podobni testiranci – 

neverbalno bolj kompetentni. Čeprav si navodila na praktičnem preizkusu niso sledila v 

zaporedju, kot so oštevilčena v predhodnih dveh tabelah, saj so bila po številkah in 

zahtevnosti enakomerno pomešana, so testiranci ob pojavu sestavljenih in kompleksnih 

navodil (ki so bila vidno daljša in zahtevnejša) ta pogosto izpuščali. Mnogi testiranci so 

tako rešili zgolj enostavna navodila in delež sestavljenih. Razlog za vedno bolj podobne 

rezultate pri neverbalnem preizkusu med testiranci je lahko torej v podobnem znanju SZJ 

med testiranci, ki so test rešili do konca. 

Testiranci so pri testiranjih konsistentno opozarjali, da si GN osebe pri razumevanju 

komunikacije vseeno veliko pomagajo z verbalnimi komponentami sporočanja, čeprav 
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velja SZJ za izključno neverbalni način sporočanja. Odsotnost verbalne komponente 

artikulacije (glasne ali brezglasne) je marsikaterega testiranca odvrnila od tega, da sploh 

poskusi rešiti sestavljena ali kompleksna navodila. GN težje razumejo SZJ, če ga ne 

spremlja nobena verbalna komunikacijska komponenta, kot je artikulacija, glasovni oralni 

govor ali pisava (npr. podnapisi). GN osebe so v vsakodnevni praksi navajene sprejemati 

neverbalno komunikacijo vzporedno z verbalno. Tu je bila ta sočasna prisotnost oz. opora 

z verbalno komunikacijo odvzeta, kar je povzročilo splošno nižje razumevanje neverbalnih 

navodil. Verjetno je verbalna komunikacija tako pomemben del podpore razumevanja 

neverbalne komunikacije prav zato, ker verbalna komunikacija omogoča večjo jasnost, 

točnost, nedvoumnost sporočila. V verbalnem jeziku je večji nabor besed, ki so lahko zelo 

specializirane, da lažje izrazimo točno določeno sporočilo. Verbalni jezik slovenščina ima 

mnogo večji obseg besed v primerjavi z neverbalnim jezikom SZJ-jem.  

Aleksandra Rijavec Škerl (Keršmanc, 2017), strokovna delavka, vodja programov v Zvezi 

gluhih in naglušnih Slovenije, pove: »Leta 2009, ko sem sama prevzela celoten program, 

je bilo v slovarju razvitih 2000 kretenj, do danes jih imamo že 11.000, kar pa je še vedno 

zelo malo glede na to, koliko besed ima slovenski jezik.« 

Todorovski (2008) citira vodjo Laboratorija za korpus slovenskega jezika Primoža 

Jakopina: »Slovenski jezik ima med 400 in 500 tisoč besed.« Nadaljuje (prav tam): »Kot 

pojasnjuje, gre za besede splošne slovenščine, ki jih najdemo v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (93.500 gesel), v Besedišču slovenskega jezika (178 tisoč gesel, ki jih 

niso uvrstili v slovar) ter druge besede, ki so se v minulih dveh desetletjih pojavile v 

periodičnem tisku in knjigah, na televiziji, v diplomskih in magistrskih nalogah ter 

doktorskih disertacijah, v drugih publikacijah, na primer letakih in reklamah, ter na 

internetu.« 

»V uporabi je torej okoli pol milijona besed, seveda govorimo le o osnovnih besedah, če bi 

želeli dobiti še vse sklanjane/spregane/stopnjevane oblike, je treba to še pomnožiti,« 

(Kanič, 2012). 

Besedišče verbalnega jezika slovenščine je torej večje kakor besedišče neverbalnega 

jezika SZJ pri nas. Že sam nabor raznolikih oblik istega gesla nam pomaga bolj točno 

izraziti želeni pomen sporočila. Četudi v oralni slovenščini preslišimo del povedane povedi, 

nam oblika slišane besede ali povedi lahko pove bistvo sporočila. Vzemimo primer povedi: 

»Ana, podaj žogo Tini.« Če slišimo le del povedi, recimo: » … žogo Tini,« bomo iz končnic 

besed »žogo Tini« prepoznali skladenjsko obliko tožilnika in dajalnika, ki označujeta 

posredovanje nečesa od ene osebe k drugi. Vedeli bomo, da mora žoga priti k Tini. Pri 

SZJ pa je izpad dela povedi lahko veliko bolj neugoden za razumevanje sporočila. Ta 

poved bi se v SZJ povedala s kretnjami: »Ti (kazajoč na Ano), žoga, dati (opcijsko, lahko 

se tudi izpusti), Tina (posebna kretnja za to osebo, če je sporočevalcu in naslovniku že 

znana; črkovanje imena ali pa samo kazanje na osebo).« Če sprejmemo le del sporočila, 

npr.: » … žoga, Tina,« ne bomo vedeli, ali Tina ima žogo in jo moramo od nje pridobiti ali ji 

jo moramo še dati. Treba je s pogledom preveriti, za katero sporočilo gre, in to razbrati iz 

konteksta. Kontekst je v tem primeru vse od mimike obraza, usmerjenosti pogleda oči do 

telesne drže in orientiranosti ter artikulacijska spremljava. Če bo naslovnik videl, da je 
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sporočevalec ob izreku besede »Tini«, ki je spremljala kretnjo »Tina«, z ustnicami 

oblikoval zadnji glas v artikulacijo za glas /i/, bo zelo hitro ugotovil, da mora nekaj predati 

Tini (seveda, če ima dovolj znanja verbalnega sporočanja, da prepozna dajalniško obliko 

te besede in pri tem izražen pomen). 

Verbalna komunikacija pa je pomemben del opore neverbalni ne samo zaradi večjega 

nabora besed in njihovih oblik, pač pa tudi zaradi lažjega izražanja kompleksnejših misli in 

daljših sporočil, ki jih z odvisnimi stavki in predlogi lažje opišemo. V SZJ se predlogi, 

vezniki in odvisni stavki ne uporabljajo zelo pogosto. Mnoge GN osebe jih zato redno 

mešajo med seboj in imajo težave pri dekodiranju sporočila, ko je to izraženo na tak, bolj 

kompleksen način. V SZJ komunikaciji so povedi praviloma krajše, razdrobljene. Relacijo 

predmetov se pokaže v prostoru raje kot s kretnjo za dotični predlog. 

 

 

 

4.2 REZULTATI GLEDE NA SPREMENLJIVKE PODATKOV IZ OZADJA 

OSEBE 

 

4.2.1 Starost 

Tabela 20: Rezultati KK glede na starost, razdeljeni glede na povprečno starost 

Testiranci glede na 

povprečno starost 

(57 let) 

Starost 

0–57 57+ 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,8 98,6 % 0,9 6,1 % 14,3 95,2 % 1,2 8,3 % 

Sestavljena n. 16,5 82,6 % 3,3 16,6 % 14,2 70,8 % 5,5 27,5 % 

Kompleksna n. 16,6 66,3 % 6,6 26,2 % 13,8 55,2 % 6,9 27,5 % 

Skupaj 47,9 79,8 % 9,6 16,0 % 42,2 70,4 % 12,6 21,0 % 
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Skupno povprečno verbalno razumevanje testirancev je obratno sorazmerno upadalo z 

povečevanjem njihove starosti. Testiranci v prvi skupini mlajših testirancev (0–57 let) so 

imeli skupno povprečno 47,9 točke (79,8 %). Testiranci v drugi skupini starejših testirancev 

(57+ let) so imeli povprečno 42,2 točke (70,4 %) pri skupnem doseženem številu točk. 

Razlogi za to morda tičijo v splošnem kognitivnem upadu, ki je značilen za staranje. V 

visoki starosti osebe se pogosto pojavljajo bolezni, ki vplivajo na kognitivne funkcije in 

spomin posameznika, npr. Alzheimerjeva bolezen. Te vplivajo na hitrost in učinkovitost 

delovanja miselnih procesov, kot so priklic in iskanje asociacij, kar je lahko botrovalo 

slabšim rezultatom starejših testirancev. 

Še en možen razlog za boljše skupne rezultate med mlajšo populacijo je lahko v 

izboljšanju intervencijskih praks, ki so na voljo mlajšim generacijam. V času okoli druge 

svetovne vojne je bila logopedsko-surdopedagoška intervencija bistveno drugačna in manj 

prioritetizirana. kakor je v zadnjih desetletjih. Ustanovitev in povečanje obsega delovanja 

Zveze GN Slovenije je veliko doprineslo z izboljšanju dostopnosti pomoči in podpore GN 

osebam pri nas. Od poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja je poučevanje SZJ za 

tolmače in učitelje veliko bolj sistematično, poenoteno in razširjeno.Dobro komuniciranje v 

maternem jeziku GN pa je ključno za kakovosten celostni razvoj, ne le za razvoj 

komunikacije. Prav tako ne smemo pozabiti tehnološkega napredka in vse večje 

dostopnosti slušne korekcije in LS intervencije, ki sta dandanašnji do neke mere urejena 

tudi zakonsko. 

Zavedati pa se moramo tudi, da ta preizkus ni kontroliral testirancev glede na čas in 

stopnjo izgube sluha. Ne vemo, kakšna je slušna starost posameznikov in kakšne razlike 

so med njimi v tej spremenljivki. Razlike v tem, koliko časa so lahko nemoteno ali manj 

Testiranci glede na 

povprečno starost (57 

let) 

Starost 

0–57 57+ 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

N
e
v
e
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a

ln
a
 

Enostavna n. 11,5 76,6 % 4,3 28,4 % 8,1 54,0 % 5,7 38,2 % 

Sestavljena n. 12,1 60,3 % 5,5 27,7 % 6,7 33,3 % 6,0 30,2 % 

Kompleksna n. 9,5 37,9 % 6,4 25,7 % 5,3 21,2 % 6,2 24,7 % 

Skupaj 33,0 55,0 % 14,3 23,8 % 19,4 32,4 % 15,7 26,1 % 

KK Skupaj 81,4 67,8 % 18,8 15,7 % 60,9 50,8 % 21,0 17,5 % 



 

Stran 76 Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb 

moteno sprejemali verbalni jezik iz okolja tudi po slušnem kanalu, so lahko tudi pomembno 

vplivale na izide pri rezultatih testirancev. Pozno lažje oglušele osebe so verjetno večino 

življenja sprejemale verbalne jezikovne zvočne signale nemoteno in so znanje 

receptivnega verbalnega jezika ohranile še v starosti. Zaradi tega so ob ustrezni korekciji 

in LS rehabilitaciji verjetno ohranile zgolj verbalno komunikacijo in se v učenje 

neverbalnega jezika sploh niso podajale. Morda za to ni bilo potrebe ali pa v tem niso bile 

tako uspešne (učenje novih jezikov se s starostjo po navadi le oteži). Iz tega pregleda torej 

še ne vemo, kolikšen je delež teh oseb in kolikšen je delež oseb, ki so zgodaj oglušele in 

imajo težjo do težko okvaro sluha, ki so se učile verbalnega in neverbalnega jezika hkrati. 

Med testiranci je lahko določen delež oseb, ki neverbalnega dela preizkusa sploh niso 

poskušale rešiti, saj se SZJ niso nikdar naučile. Tam so ti testiranci dobili 0 točk na 

preizkusu in ker so v zgornjem pregledu (kot del celote) vseeno upoštevani, seveda 

njihovo neznanje neverbalnega jezika prispeva k nižjim rezultatom na preizkusu NK. Treba 

bi bilo pogledati obe skupini ločeno oz. v kontroliranih skupinah, da bi dobili realen odraz 

znanja receptivnega neverbalnega jezika. Pri tem pa je nujno upoštevati še ostale 

dejavnike iz ozadja osebe. 

Potrebna bi bila tudi kontrola skupin testirancev glede na čas intervencije, saj učinkovitost 

te lahko vpliva na to, kolikšno potrebo po neverbalnem jeziku oseba sploh ima. Če je 

oseba uspešno slušno rehabilitirana po izgubi sluha in po predpisu slušne korekcije, bo 

imela povrnjenega dovolj dostopa do slušnih verbalnih jezikovnih informacij, da bo lahko 

še naprej shajala zgolj z verbalnim jezikom, neverbalnega pa se ne bo imela potrebe učiti. 

Pri tem pregledu to ni upoštevano, saj predstavlja neoporečen celosten pogled ne glede 

na druge spremenljivke. 

Delež doseženih točk testirancev je pri obeh starostnih skupinah upadel s povečevanjem 

zahtevnosti navodil. To kaže na to, da je test dobro izmeril razlike med testiranci. 

Tako kot pri verbalnem preizkusu razumevanja so tudi pri neverbalnem preizkusu deleži 

doseženih točk večji pri mlajših testirancih, s povečevanjem zahtevnosti navodil pa 

obratno sorazmerno upadajo. 

Testiranci v prvi skupini mlajših testirancev (0–57 let) so imeli skupno povprečno 33,0 točk 

(55,0 %). Testiranci v drugi skupini starejših testirancev (57+ let) pa so imeli povprečno 

19,4 točke (32,4 %) pri skupnem doseženem številu točk. Delež doseženih točk je s 

starostjo padel, kar lahko znova pripišemo vplivu starostnega kognitivnega upada pri 

starejših testirancih ter izboljšanju pomoči in podpore GN osebam v zadnjih desetletjih. 

Zanimivo je, da so se testiranci bistveno slabše odrezali pri testih neverbalnega 

razumevanja kakor pri testih verbalnega razumevanja. Ena od pogostih opomb testirancev 

samih ter zaposlenih v društvih za GN je bila, da so GN v vsakdanji praksi ob neverbalnem 

sporazumevanju v SZJ vajeni spremljave z verbalno komponento – govorom, brezglasno 

artikulacijo ali podnapisi. Pri testu neverbalnega razumevanja so to pogrešali in so imeli 

več težav z dekodiranjem zahtev navodil, kot bi jih imeli sicer, po lastnem prepričanju. 
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Tabela 21: Rezultati KK glede na starost, razdeljeni glede na meje percentilnih intervalov 

 Percentilni interval 

Percent. 

razpon 
0–25 26–50 51–75 76–100 

Starost 0–44 let 45–57 let 58–69 let 70 + let 
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14,8 
98,6 

% 
0,7 

4,5 

% 
14,8 

98,6 

% 
1,1 

7,4 

% 
14,5 

96,6 

% 
1,1 

7,5 

% 
14,0 

93,6 

% 
1,3 

9,0 

% 
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16,3 
81,4 

% 
3,4 

17,1 

% 
16,8 

83,8 

% 
3,3 

16,4 

% 
15,7 

78,7 

% 
5,0 

24,9 

% 
12,3 

61,7 

% 
5,6 

27,9 

% 
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m
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. 

17,6 
70,2 

% 
5,7 

22,8 

% 
15,6 62,5 7,3 

29,1 

% 
16,5 

65,8 

% 
6,7 

26,9 

% 
10,8 

43,1 

% 
5,8 

23,2 

% 

S
k
u
p
a

j 

48,6 
81,0 

% 
9,0 

15,0 

% 
47,2 

78,6 

% 
10,3 

17,2 

% 
46,7 

77,8 

% 
11,9 

19,9 

% 
37,1 

61,9 

% 
11,6 

19,3 

% 
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Če testirance razdelimo glede na percentilne intervale, se pojavi enak trend kot pri prvi 

delitvi. Mlajši testiranci so se pri vseh težavnostnih stopnjah verbalnih navodil odrezali 

boljše kakor starejši testiranci. 

Skupno povprečno verbalno razumevanje testirancev je obratno sorazmerno upadalo s 

povečevanjem njihove starosti. Testiranci v prvem percentilnem intervalu (0–44 let) so 

imeli skupno povprečno 48,6 točke (81,0 %). Testiranci v drugem percentilnem intervalu 

(45–57 let) so imeli povprečno 47,2 točke (78,6 %) pri skupnem doseženem številu točk. 

Testiranci v tretjem percentilnem intervalu (58–69 let) so imeli povprečno 46,7 točke (77,8 

%) pri skupnem doseženem številu točk. Testiranci v prvem percentilnem intervalu (70 + 

let) so imeli povprečno 37,1 točke (61,9 %) pri skupnem doseženem številu točk. 

 Percentilni interval 

Percent. 

razpon 
0–25 26–50 51–75 76–100 

Starost 0–44 let 45–57 let 58–69 let 70 + let 

 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 
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11,4 
75,9 

% 
5,1 

33,9 

% 
11,6 

77,2 

% 
3,3 

22,3 

% 
8,1 

54,2  

% 
6,0 

40,1 

% 
8,1 

54,3 

% 
5,5 

36,5 

% 
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11,7 
58,6 

% 
6,0 

29,8 

% 
12,4 

61,9 

% 
5,2 

25,8 

% 
7,6 

38,1 

% 
6,4 

32,1 

% 
5,6 

27,8 

% 
5,5 

27,4 
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9,5 
37,9 

% 
6,7 

26,9 

% 
9,5 

37,9 

% 
6,2 

24,9 

% 
5,9 

23,7 

% 
6,7 

26,7 

% 
4,6 

18,4 

% 
5,6 

22,3 

% 

S
k
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32,6 
54,3 

% 
16,1 

26,9 

% 
33,4 

55,7 

% 
12,5 

20,8 

% 
21,7 

36,1 

% 
17,7 

29,5 

% 
16,9 

28,1 

% 
12,8 

21,3 

% 

 

KK 
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82,1 
68,4 

% 
17,4 

14,5 

% 
80,6 

67,2 

% 
20,4 

17,0 

% 
68,4 

57,0 

% 
22,0 

18,3 

% 
52,4 

43,6 

% 
16,3 

13,6 

% 



 

Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb Stran 79 

S povečevanjem zahtevnosti navodil v praktičnem preizkusu verbalnega razumevanja pa 

se delež doseženih točk testirancev zmanjšuje. Pri enostavnih navodilih so razlike med 

testiranci različnih starosti minimalne, saj vse skupine dosegajo več kot 90 % točk. Pri 

sestavljenih navodilih so se najbolje odrezali 45–57 let stari testiranci (iz drugega 

percentilnega intervala) s 16,8 točke (83,8 %), pri kompleksnih navodilih pa zopet najmlajši 

testiranci (stari 0–44 let) s 17,6 točke (70,2 %). 

Skupno povprečno neverbalno razumevanje testirancev je obratno sorazmerno upadalo z 

povečevanjem njihove starosti. Testiranci v prvem percentilnem intervalu (0–44 let) so 

imeli skupno povprečno 32,6 točke (54,3 %). Testiranci v drugem percentilnem intervalu 

(45–57 let) so imeli povprečno 33,4 točke (55,7 %) pri skupnem doseženem številu točk. 

Testiranci v tretjem percentilnem intervalu (58–69 let) so imeli povprečno 12,5 točke (20,8 

%) pri skupnem doseženem številu točk. Testiranci v prvem percentilnem intervalu (70 + 

let) so imeli povprečno 17,7 točke (29,5 %) pri skupnem doseženem številu točk. 

S povečevanjem zahtevnosti navodil v praktičnem preizkusu neverbalnega razumevanja 

pa se delež doseženih točk testirancev vztrajno zmanjšuje. Pri enostavnih navodilih so 

razlike med testiranci različnih starosti zmerne, saj se delež dobljenih točk giblje med 54,2 

in 77,2 % točk. Pri sestavljenih navodilih so te razlike večje, saj se delež dobljenih točk 

giblje med 25,8 in 61,9 %. Pri kompleksnih navodilih pa se delež dobljenih točk giblje med 

18,4 in 37,9 % dobljenih točk. 

Pri enostavnih neverbalnih navodilih so se najbolje odrezali 45–57 let stari testiranci (iz 

drugega percentilnega intervala) s povprečno 11,6 točke (77,2 %). Najmlajši testiranci pa 

so jim tesno sledili z 11,4 točke (75,9 %). Testiranci iz tretjega (stari 58–69 let) in četrtega 

percentilnega intervala (stari 70 + let) pa so bili praktično izenačeni s povprečno 8,1 točke 

(54,2 % pri prvih in 54,3 % pri drugih). 

Pri sestavljenih so bili prav tako najbolj uspešni testiranci iz drugega percentilnega 

intervala s  povprečno 12,4 točke (61,9 %). Najmlajši testiranci so jim spet tesno sledili z 

11,7 točke (58,6 %). Testiranci iz tretjega in četrtega starostnega intervala pa so si sledili 

po starosti tako, da so najstarejši dosegli najmanj točk. 

Pri kompleksnih navodilih pa so bili najmlajši (stari 0–44 let) in drugi najmlajši testiranci 

(stari 45–57 let) popolnoma izenačeni s povprečno 9,5 točke (37,9 %) pri obeh skupinah. 

Tu so si testiranci iz tretje in četrte skupine znova sledili po starosti tako, da so se starejši 

po točkah odrezali najslabše. 

Eden od razlogov za slabše rezultate starejših testirancev na neverbalnem preizkusu so 

lahko s starostjo povezane težave z delovnim spominom splošna telesna ter kognitivna 

upočasnjenost, ki pestita marsikaterega starejšega prebivalca ne glede na slušno okvaro. 

Nekateri najstarejši testiranci so bili pri reševanju praktičnih nalog opazno počasnejši in so 

potrebovali več časa za premislek po tem, ko so pogledali navodilo in preden so se ga lotili 

reševati. Ker so bila navodila neverbalnega preizkusa zgolj vizualna, je zadrževanje teh 

signalov v delovnem spominu in njihovo dekodiranje ter oblikovanje odgovora nanje vzelo 
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zajetno količino zbranosti in dobro delovanje spominskih funkcij posameznika. Za 

marsikaterega starejšega testiranca je bil to izziv. 

Med mlajšimi testiranci (starimi do 57 let) je bil večinski delež testirancev (50 oseb ali 86,2 

%) težje ali težko gluhih, manjši delež (8 oseb ali 13,8 %) pa je bilo lažje ali zmerno 

naglušnih. Med starejšimi (starimi več kot 57 let) pa so bili testiranci razporejeni prav tako 

zelo neenakomerno (41 oseb ali 82,0 % je bilo težje ali težko gluhih in 9 oseb ali 18,0 % 

lažje do zmerno oglušelih). Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali 

starosti niso opredelile. 

Med mlajšimi testiranci (starimi do 57 let) je bil večinski delež testirancev (45 oseb ali 77,6 

%) prelingvalno oglušelih, manjši delež (13 oseb ali 22,4 %) pa je bilo postlingvalno 

oglušelih. Med starejšimi (starimi več kot 57 let) pa so bili testiranci razporejeni zelo 

enakomerno (27 oseb ali 50,9 % prelingvalno oglušelih in 26 oseb ali 49,1 % postlingvalno 

oglušelih). Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali starosti niso opredelile. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da pri našem vzorcu starost ni v soodvisnosti s stopnjo 

izgube sluha, je pa v soodvisnosti s časom izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med mlajšimi testiranci večinoma težje ali težko prelingvalno 

oglušeli posamezniki, med starejšimi pa večinoma težje in težko oglušeli posamezniki, 

katerih groba polovica je sluh izgubila prelingvalno in polovica postlingvalno. Med 

starejšimi je torej veliko več postlingvalno oglušelih – takih, ki so sluh izgubili po 3. letu 

starosti, morda celo v visoki kronološki starosti. To bi razložilo nižje dosežke »starejših« 

testirancev na neverbalnem preizkusu, saj so morda večino življenja preživeli kot 

razmeroma dobro slišeči ali popolnoma slišeči in so se s SZJ srečali šele v poznejši 

starosti. Morda pa se ga nikoli sploh niso pričeli učiti, saj so morda sluh pričeli zares 

opazno izgubljati šele v pozni kronološki starosti, ko je učenje kateregakoli novega jezika 

toliko bolj zahtevno; ob učinkoviti slušni korekciji in LS (re)habilitaciji pa je morda to celo 

nepotrebno, saj je komunikacija kompenzirana  drugače – prek verbalnih modalitet. 
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4.2.2 Spol 

Tabela 22: Rezultati KK glede na spol 

 

Spol 

Moški Ženske 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,3 95,2 % 1,5 9,7 % 14,7 98,3 % 0,7 4,3 % 

Sestavljena n. 14,9 74,9 % 4,9 24,4 % 15,6 78,2 % 4,5 22,6 % 

Kompleksna n. 14,6 58,3 % 6,8 27,4 % 15,7 62,9 % 6,8 27,3 % 

Skupaj 43,8 72,1 % 11,7 19,6 % 46,1 76,9 % 11,3 18,9 % 

N
e
v
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 10,5 69,7 % 4,9 32,5 % 9,3 61,8 % 5,6 37,4 % 

Sestavljena n. 9,7 48,3 % 6,1 30,5 % 9,1 45,5 % 6,6 33,1 % 

Kompleksna n. 8,0 31,8 % 6,9 27,7 % 6,9 27,7 % 6,3 25,4 % 

Skupaj 28,1 46,8 % 16,4 27,4 % 24,7 41,1 % 16,4 27,3 % 

KK Skupaj 71,9  59,9 % 23,7 19,8 % 70,5  58,8 % 21,3 17,8 % 

 

Skupno povprečno verbalno razumevanje moških testirancev je bilo zelo blizu skupnemu 

povprečnemu verbalnemu razumevanju žensk. Moški so imeli skupno povprečno 43,8 

točke (72,1 %), ženske pa 46,1 točke (76,9 %). Povprečno skupno število doseženih točk 

pri posamezni zahtevnostni stopnji navodil je bilo tako pri moških kot pri ženskah 

konsistentno največje pri enostavnih, manjše pri sestavljenih in najmanjše pri kompleksnih 

navodilih. 

V nobeni verbalni spremenljivki med spoloma ni bilo bistvenih razlik. To je v skladu s 

pričakovanji, saj so komunikacijski potenciali neodvisni od spola posameznika. 

Skupno povprečno neverbalno razumevanje moških testirancev je bilo precej blizu 

skupnemu povprečnemu verbalnemu razumevanju žensk. Moški so imeli skupno 

povprečno 28,1 točke (46,8 %), ženske pa 24,7 točke (41,1 %). Povprečno skupno število 

doseženih točk pri posamezni zahtevnostni stopnji navodil je bilo tako pri moških kot pri 

ženskah konsistentno največje pri enostavnih, manjše pri sestavljenih in najmanjše pri 
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kompleksnih navodilih. Moški so se minimalno boljše odrezali kakor ženske, vendar ne z 

bistveno prednostjo. 

V vseh verbalnih spremenljivkah so bile med spoloma razlike minimalne, kar je v skladu s 

pričakovanji, saj so komunikacijski potenciali neodvisni od spola posameznika. 

Verjetno se med moškimi in ženskami pri vzgoji, izobraževanju in opori okolice ni delalo 

takih razlik, ki bi lahko povzročile različno razvit komunikacijski potencial glede na spol. 

Kljub temu da so se spremenljivke stopnja izgube sluha, čas izgube sluha, oskrbljenost s 

slušnim aparatom ipd. glede na številčnost obeh skupin verjetno precej podobno 

razporedile pri našem pregledu glede na spol, je tu treba poudariti, da pregled ni 

kontroliran za te spremenljivke. To pomeni, da lahko omenjene spremenljivke vplivajo na 

rezultate preizkusov verbalne in neverbalne receptivne komunikacijske kompetence. 

4.2.3 Čas izgube sluha 

Tabela 23: Rezultati KK glede na čas izgube sluha 

 

Čas izgube sluha 

Prelingvalno Postlingvalno 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,6 97,0 % 1,2 7,7 % 14,5 96,8 % 1,1 7,3 % 

Sestavljena n. 14,8 74,0 % 4,5 22,6 % 16,9 84,4 % 4,1 20,5 % 

Kompleksna n. 14,6 58,3 % 6,8 27,3 % 17,8 71,1 % 6,9 27,5 % 

Skupaj 43,5 72,5 % 10,8 17,9 % 49,2 81,9 % 11,3 18,8 % 

N
e
v
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 11,4 76,2 % 3,8 25,3 % 7,7 51,3 % 6,3 42,3 % 

Sestavljena n. 10,9 54,5 % 5,3 26,6 % 7,5 37,6 % 7,2 36,2 % 

Kompleksna n. 8,6 34,3 % 6,0 23,8 % 6,1 24,3 % 7,4 29,9 % 

Skupaj 30,6 51,0 % 13,4 22,3 % 20,9 34,7 % 18,7 31,2 % 

KK Skupaj 74,1 61,7 % 20,3 16,9 % 69,6 58,0 % 24,2 20,2 % 
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Pri skupnem povprečnem verbalnem razumevanju so se postlingvalno oglušele osebe 

(osebe oglušele po 3. letu starosti) z majhno prednostjo bolje odrezale kakor prelingvalno 

oglušele osebe (oglušele pred 3. letom starosti). Prelingvalno oglušeli so imeli skupno 

povprečno 43,5 točke (72,5 %), postlingvalno oglušeli pa 49,2 točke (81,9 %) pri 

verbalnem preizkusu. Pri obeh skupinah je delež doseženih točk s porastom zahtevnosti 

navodil upadel, vendar pri prelingvalno oglušelih bolj strmo kakor pri postlingvalno 

oglušelih. S porastom zahtevnosti navodil pa je variabilnost rezultatov obratno sorazmerno 

porasla. 

Ne glede na čas nastopa okvare sluha so naši testiranci zelo podobno razvili svoje 

sposobnosti verbalnega razumevanja. Morda za tem tiči dejstvo, da so vsi člani družbe, ne 

glede na prisotnost in čas pojava okvare sluha, na dnevni ravni obkoljeni s približno enako 

veliko količino zahtev po verbalnem komuniciranju. Ne glede na okvaro sluha in čas 

njenega pojava okolje vsem ponuja enake verbalne signale. Učinkovitost sprejemanja le-

teh pa je odvisna od naših zaznavnih sposobnosti in naših dosedanjih izkušenj z verbalno 

komunikacijo. Če oseba kasneje ogluši, je imela več časa za nemoteno sprejemanje 

verbalnih (slušnih) signalov iz okolja. Če ni sočasno prisotna okvara sluha, pa je 

sprejemanje vizualnih (pisnih) verbalnih signalov konstantna pred in po nastopu gluhote ali 

naglušnosti. Učenje pisne verbalne komunikacije je do neke mere nemoteno kljub okvari 

sluha. To velja do tam, dokler zapisanega ne poskušamo prebrati na glas. Zatakne se na 

primer pri besedah, ki so enako zapisane, vendar se naglasijo ali izgovorijo drugače, 

zaradi česar se spremeni ne le pomen besed, temveč tudi pomen sporočila. Denimo pri 

besedi »klop«. To lahko preberemo kot »klóp«, lesen kos pohištva za sedenje; ali kot 

»klòp«, zajedavska žival, ki živi v gozdu. Zanimiv primer je tudi poved: »Gôri na gôri gorí.« 

Brez naglasnih znamenj se pomen posameznih besed lahko zelo težko interpretira, če jih 

z ušesom še nikoli nismo slišali. Prva beseda »gori« izraža položaj, druga lokacijo, tretja 

pa dejanje. Razlikovanje med njimi in razumevanje povedi je brez predhodnih akustičnih 

izkušenj in brez razlage lahko skoraj nemogoče. 

Enakomernost v rezultatih preizkusa verbalnega razumevanja je lahko tudi posledica tega, 

da se v vsakdanji praksi sočasno z neverbalnim jezikom (SZJ) navadno uporablja še 

verbalna komponenta (oralni govor ali brezglasna artikualcija). Zato je razumevanje 

verbalnega jezika tudi zelo pomemben del komunikacije v primarno neverbalnem mediju. 

Slednji je namreč praktično vedno podprt z verbalno oporo. 

Pri skupnem povprečnem neverbalnem razumevanju so se prelingvalno oglušeli testiranci 

(osebe, oglušele pred 3. letom starosti) s skoraj 10-odstotno prednostjo bolje odrezale 

kakor postlingvalno oglušele osebe (oglušele po 3. letu starosti). Prelingvalno oglušeli so 

imeli skupno povprečno 30,6 točke (51,0 %), postlingvalno oglušeli pa 20,9 točke (34,7 %) 

pri verbalnem preizkusu. Pri obeh skupinah je delež doseženih točk s porastom 

zahtevnosti navodil upadel, vendar pri prelingvalno oglušelih bolj strmo kakor pri 

postlingvalno oglušelih. S porastom zahtevnosti navodil pa je povprečno skupno število 

točk padlo pri obeh skupinah. 

Prednost prelingvalno oglušelih je smiselna, če predpostavimo, da je zgodnji pojav okvare 

sluha od posameznika zahteval, da si je poiskal neverbalno modaliteto sporazumevanja za 
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vsakdanjo funkcionalno komunikacijo. Osebe, ki so prej oglušele, so verjetno prej začele 

uporabljati SZJ in druge oblike neverbalnega komuniciranja. Bolj so postale občutljive za 

sprejemanje in dekodiranje neverbalnih signalov, zato so v tem bolj izurjene v primerjavi s 

testiranci, ki so se s SZJ srečali kasneje v življenju ali sploh nikoli. Marsikatera GN, ki je 

začela izgubljati sluh postopoma in v višji kronološki starosti, se je odločila za pomoč pri 

komunikaciji bolj prek slušne korekcije in konkretnih vaj poslušanja (učenja, kako najbolje 

izkoristiti ostanek sluha ter urjenja v poslušanju s korekcijo) kot pa za učenje SZJ. Učenje 

novega jezika, verbalnega ali neverbalnega, je v pozni starosti še večji izziv kakor v 

mladosti. Poleg tega SZJ ni katerikoli jezik. To je jezik, ki se uporablja v povsem drugačni 

modaliteti – vizualni. Lahko bi primerjali zahtevnost učenja SZJ (po tem, ko smo celo 

življenje znali le verbalne jezike) s tem, kako zahtevno se je učiti jezik s povsem 

drugačnim tipom pisave, denimo kitajščino (z logogramsko pisavo), po tem, ko smo celo 

življenje uporabljali in se učili jezike evropskega izvora (s fonogramsko pisavo). Koncept ni 

povsem enak, se razume, gre pa za povsem nov način kodiranja in dekodiranja jezika, kar 

je s starostjo le še večji izziv. 

Morda kasneje oglušele osebe enostavno niso imele interesa za učenje povsem novega 

sistema komuniciranja (neverbalnega jezika SZJ) ali pa za to niso imele potrebe. Povsem 

možno je, da sta bili njihova korekcija sluha in rehabilitacija poslušanja tako učinkoviti, da 

iskanje podpornih ali nadomestnih metod komunikacije ni bilo potrebno. Tehnologija vselej 

napreduje in njenih rezultati so vedno boljši, tudi pri optimizaciji slušnih aparatov in drugih 

priprav, ki omogočajo korekcijo sprejemanja akustičnih signalov. Če so pozno oglušele 

osebe prejele ustrezni pripomoček za kompenziranje slušne oškodovanosti in so bile s 

pomočjo intervencije naučene, kako najboljše koristiti nastavitve pripomočka in kako 

optimalno izrabiti ostanek sluha, je učenje SZJ lahko zanje manj nujno, kakor bi bilo, če 

tega ne bi imele. 

Poleg tega moramo upoštevati še socialni dejavnik želje po pripadnosti. Marsikdo, ki se v 

mladosti ni identificiral z Gluho kulturo in Gluho skupnostjo, bo nenadno spremembo 

okvare sluha morda zelo težko sprejel. Znanje SZJ povezujemo z Gluho identiteto. To je 

navsezadnje privilegij in znak pripadnosti Gluhi kulturi. Nekdo, ki je večino življenja živel v 

slišeči družbi in se identificiral s slišečo populacijo in mu je Gluha družba tuja, bo verjetno 

zaradi želje po nadaljevanju pripadnosti slišeči družbi zavračal idejo o učenju SZJ, saj bi 

ga to označilo kot »drugačnega«. To seveda nikakor ne odraža realnega stanja, saj je SZJ 

zelo lep in dragocen jezik, ki si zasluži enako mero spoštovanja kakor verbalni jeziki. A žal 

stigma okoli kretanja ponekod, sploh med starejšo populacijo, še vedno ostaja in odbija 

potencialne uporabnike od učenja tega jezika. 

Med prelingvalno oglušelimi testiranci (oglušelimi pred 3. letom starosti) je bil večinski 

delež testirancev (63 oseb ali 92,6 %) težje ali težko gluhih, manjši delež (5 oseb ali 7,4 %) 

pa je bilo lažje ali zmerno naglušnih. Med postlingvalno oglušelimi pa so bili testiranci 

razporejeni nekoliko bolj enakomerno (26 oseb ali 72,2 % je bilo težje ali težko gluhih in 10 

oseb ali 27,8 % lažje ali zmerno oglušelih), vendar je večina še vedno takih, ki so težje do 

težko oglušeli. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali stopnje izgube 

sluha niso opredelile, torej del razlike med rezultati testirancev lahko izvira tudi iz razlik v 
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stopnji izgube sluha. Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je čas izgube sluha pri našem 

vzorcu v soodvisnosti s stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med prelingvalno oglušelimi testiranci večinoma težje ali težko 

oglušeli posamezniki, med postlingvalnimi pa prav tako, vendar z manjšo prevlado. 

Smiselno je, da so težje do težko oglušele osebe spretnejše v neverbalnem jeziku, lažje 

do zmerno naglušne pa v verbalnem. Pri našem vzorcu je med postlingvalno oglušelimi 

večji delež lažje do zmerno naglušnih, kar verjetno pomembno viša njihovo povprečno 

skupno število točk verbalnega preizkusa, saj so oglušeli kasneje in imajo še večji ostanek 

sluha, ki predstavlja dostop do verbalnega jezika. Med prelingvalnimi, ki so neverbalno 

močnejši po rezultatih, pa je odločno večji delež težje do težko naglušnih, katerih primarni 

ali najbolj dostopni kanal sporazumevanja je neverbalni; torej je njihova prevlada po 

točkah neverbalnega preizkusa smiselna. 

4.2.4 Stopnja izgube sluha 

Tabela 24: Rezultati KK glede na stopnjo izgube sluha 

 

Stopnja izgube sluha 

Lažja–zmerna Težja–težka 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

Verbalna 

Enostavna n. 14,4 96,1 % 1,6 10,6 % 14,6 97,6 % 0,9 5,8 % 

Sestavljena n. 17,2 86,2 % 2,6 13,0 % 15,3 76,5 % 4,7 23,4 % 

Kompleksna n. 17,0 68,0 % 6,8 27,1 % 15,3 61,2 % 6,7 26,9 % 

Skupaj 48,7 81,1 % 9,9 16,4 % 45,3 75,4 % 11,2 18,7 % 

Neverbalna 

Enostavna n. 4,6 30,6 % 6,3 42,5 % 11,2 74,8 % 4,1 27,5 % 

Sestavljena n. 4,4 22,1 % 6,1 30,4 % 10,7 52,7 % 5,8 29,1 % 

Kompleksna n. 4,3 17,2 % 6,5 26,1 % 8,2 32,9 % 6,4 25,6 % 

Skupaj 13,3 22,2 % 18,3 30,5 % 29,8 49,6 % 14,2 23,7 % 

KK Skupaj 61,9 51,6 % 20,7 17,2 % 74,8 62,3 % 20,8 17,3 % 
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Pri skupnem povprečnem verbalnem razumevanju so se lažje do zmerno oglušeli 

testiranci z majhno prednostjo boljše odrezali kakor težje do težko oglušele osebe. Lažje 

oglušeli so imeli skupno povprečno 48,7 točke (81,1 %), težje oglušeli pa 45,3 točke (75,4 

%) pri verbalnem preizkusu. Pri obeh skupinah je delež doseženih točk s porastom 

zahtevnosti navodil upadel, vendar pri težje oglušelih bolj strmo kakor pri lažje oglušelih. 

Variabilnost rezultatov je pri obeh skupinah porasla sorazmerno s povečanjem zahtevnosti 

navodil. Pri težjih navodilih so bili rezultati bolj raznoliki kot pri enostavnih. 

Razlika v stopnji okvare sluha sama po sebi ne povzroči neposredno slabšega ali boljšega 

znanja verbalnega jezika, povzroči pa okoliščine, ki ovirajo ali podpirajo učenje verbalnega 

jezika. Povzroči razliko v dostopnosti sprejemanja slušnih signalov verbalnega jezika. 

Verbalni jezik pa vseeno, kot rečeno, ostaja nujno znanje za vse člane družbe ne glede na 

oškodovanost sluha. Verbalni jezik nas spremlja povsod, od napisov na etiketah izdelkov v 

trgovini, časopisov do registrskih tablic na avtomobilih. Znanje verbalnega jezika je v svetu 

(pretežno slišečih) nujno zlo in vsi člani družbe so ga primorani vsaj do neke mere znati in 

uporabljati, pa če si to želijo ali ne. 

Smiselno je, da so osebe z lažjo okvaro sluha nekoliko boljše v verbalnem razumevanju, 

saj imajo večji ostanek sluha in lahko sprejemajo večji delež akustičnih verbalnih signalov, 

ki jim pridejo naproti. Osebam z manjšim ostankom sluha je dostopen sorazmerno manjši 

delež verbalnih zvočnih sporočil, zato imajo z njimi manj izkušenj in jih težje interpretirajo. 

Pri skupnem povprečnem neverbalnem razumevanju so se težje do težko oglušeli 

testiranci z znatno prednostjo boljše odrezali kakor lažje do zmerno oglušele osebe. Lažje 

oglušele osebe so imele skupno povprečno 13,3 točke (22,2 %), težje oglušele pa 29,8 

točke (49,6 %) pri neverbalnem preizkusu. Pri obeh skupinah je delež doseženih točk s 

porastom zahtevnosti navodil upadel, vendar pri težje oglušelih bolj strmo kakor pri lažje 

oglušelih. 

Osebe z manjšim ostankom sluha (težje do težko oglušeli) so bolj ovirane pri slušnem 

sprejemanju akustičnih signalov verbalnega jezika, zato je smiselno, da poiščejo 

alternativo. Zaradi nepopolnega sluha so tudi sprejete slušne informacije nepopolne in si z 

njimi pogosto ne morejo veliko pomagati. S pozornim spremljanjem nebesednih signalov 

(jezikovnih ali nejezikovnih) so našli način, kako lahko kompenzirajo za primanjkljaj slušnih 

informacij. Neverbalni jezik SZJ jim je (ob predpostavki odsotnosti okvare vida) v celoti 

dostopen. Ker je to zanje najbolj učinkovita modaliteta sporazumevanja, so v njej najbolj 

vešči in tudi najbolj samozavestni. Tako so v neverbalnem sporočanju bolj učinkoviti (oni 

bolje razumejo okolico, okolica pa njih), zato jo bolj uporabljajo. 

Med težje do težko oglušelimi testiranci je bil večinski delež testirancev (63 oseb ali 70,8 

%) prelingvalno oglušelih, manjši delež (26 oseb ali 29,2 %) pa je bilo postlingvalno 

oglušelih. Med lažje do zmerno oglušelimi pa so bili testiranci razporejeni nekoliko bolj 

enakomerno (5 oseb ali 33,3 % je bilo prelingvalno oglušelih in 10 oseb ali 66,6 % 

postlingvalno oglušelih). Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali stopnje 

izgube sluha niso opredelile, zato je verjetno, da del razlik lahko pripišemo tudi razlikam v 

času izgube sluha. 
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Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je čas izgube sluha pri našem vzorcu v soodvisnosti s 

stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med težje do težko oglušelimi testiranci večinoma prelingvalno 

oglušeli posamezniki, med lažje do zmerno oglušelimi pa večinoma postlingvalno oglušeli, 

vendar z manjšo prevlado. Smiselno je, da so težje do težko prelingvalno oglušele osebe 

spretnejše v neverbalnem jeziku, saj so te osebe bolj zgodaj potrebovale neverbalni jezik 

za sporazumevanje z okolico. Smiselno je, da so lažje do zmerno postlingvalno naglušne 

osebe spretnejše v verbalnem jeziku, saj so dlje časa za večji delež sporazumevanja z 

okolico uporabljale verbalni kanal. Pri našem vzorcu je med lažje do zmerno oglušelimi 

večji delež postlingvalno oglušelih, kar verjetno pomembno viša njihovo povprečno skupno 

število točk pri verbalnem preizkusu. Dalj časa so imele te osebe večji oz. boljši dostop do 

verbalnega jezikovnega kanala in so v njem bolj vešče. Med težje do težko oglušelimi, ki 

so neverbalno močnejši po rezultatih, pa je večji delež prelingvalno oglušelih. Njihov 

primarni ali najbolj dostopni kanal sporazumevanja je (že dalj časa) neverbalni, torej je 

njihova prevlada po točkah neverbalnega preizkusa smiselna. 

 

 

 

4.2.5 Slušni pripomoček 

Tabela 25: Rezultati KK glede na prisotnost slušnega pripomočka 

 

Slušni pripomoček 

Brez slušnega pripomočka S slušnim pripomočkom 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,4 96,1 % 1,2 8,0 % 14,8 98,7 % 0,8 5,3 % 

Sestavljena n. 14,4 71,8 % 4,9 24,6 % 16,6 83,0 % 4,0 20,0 % 

Kompleksna n. 13,7 54,8 % 6,7 26,9 % 17,0 68,0 % 6,4 25,6 % 

Skupaj 42,5 70,8 % 11,4 19,1 % 48,3 80,5 % 10,4 17,3 % 
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Slušni pripomoček 

Brez slušnega pripomočka S slušnim pripomočkom 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

N
e
v
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 10,8 71,8 % 4,7 31,4 % 9,0 60,0 % 5,7 38,0 % 

Sestavljena n. 9,7 48,6 % 6,0 29,9 % 9,1 45,5 % 6,7 33,5 % 

Kompleksna n. 7,4 29,8 % 6,2 24,7 % 7,5 30,0 % 7,1 28,4 % 

Skupaj 27,4 45,7 % 14,9 24,8 % 25,4 42,3 % 17,8 29,7 % 

KK Skupaj 69,4 57,9 % 21,8 18,1 % 73,9 61,6 % 22,0 18,3 % 

 

Pri skupnem povprečnem verbalnem razumevanju so se testiranci s slušno korekcijo z 

minimalno prednostjo boljše odrezali kakor testiranci brez slušne korekcije. Testiranci brez 

slušnega pripomočka so imeli pri verbalnem preizkusu skupno povprečno 42,5 točke (70,8 

%), uporabniki slušnega pripomočka pa 48,3 točke (80,5 %) pri verbalnem preizkusu. Pri 

obeh skupinah je delež doseženih točk s porastom zahtevnosti navodil obratno 

sorazmerno upadel, vendar se je pri osebah brez slušnih pripomočkov to zgodilo bolj 

strmo kakor pri uporabnikih korekcije. Variabilnost rezultatov verbalnega preizkusa je pri 

obeh skupinah porasla sorazmerno s povečanjem zahtevnosti navodil. Pri težjih navodilih 

so bili rezultati praviloma bolj raznoliki kot pri enostavnih. Težja kot so bila navodila, večje 

razlike so se pokazale med testiranci. 

Če pogledamo povprečno skupno število doseženih točk pri neverbalnem preizkusu, 

vidimo, da so se testiranci, ki ne uporabljajo slušnega pripomočka, s 27,4 točke (45,7 %) 

odrezali malo boljše kakor uporabniki slušnega pripomočka, ki imajo povprečno skupno 

25,4 točke (42,3 %). Razlike med testiranci glede na prisotnost slušnega pripomočka na 

neverbalnem preizkusu tako niso velike, vendar obstajajo. S povečevanjem zahtevnosti 

navodil se delež dobljenih točk postopoma zmanjšuje. 

Delež dobljenih točk pri verbalnem preizkusu je bil na vseh zahtevnostnih stopnjah 

verbalnih navodil večji kot pri neverbalnih navodilih. Glede na celoto skupnih rezultatov 

(KK skupno) so testiranci večji delež točk pridobili pri verbalnem preizkusu kot pa pri 

neverbalnem preizkusu. 
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Ker med odstotkom doseženih točk uporabnikov korekcije sluha in neuporabnikov 

korekcije sluha niti pri verbalnem niti pri neverbalnem preizkusu ni pretirano velikih razlik, 

lahko sklepamo, da je posamezen tip razumevanja enako pomemben za obe skupini. 

Verbalni jezik navsezadnje ni samo slušen, temveč je tudi vizualen, kar je v skladu s 

predvideno osrednjo modaliteto sporazumevanja GN oseb – vidno modaliteto. Verbalne 

signale lahko sprejemamo tudi z očmi – ko beremo pisavo in ko beremo artikulacijo z 

ustnic. 

Glede prisotnosti slušnega pripomočka in njenega vpliva na verbalno razumevanje ni 

narejenih veliko raziskav. Bolj pomemben dejavnik je prisotnost ali odsotnost korekcije 

sluha in njena soodvisnost z drugimi dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na rezultate. 

Korekcija sluha omogoča delno povrnitev zmožnosti za sprejemanje akustičnih verbalnih 

signalov, zato ima uporabnik slušnega pripomočka več izkušenj z njimi in jih lažje razume 

ter uporablja. Smiselno je, da korekcija izboljša verbalno razumevanje posameznika, saj 

povrne del kanala, po katerem lahko posameznik sprejema zvočne signale, kot je oralni 

govor. Verbalni jezik je povsod, zato je njegovo znanje »nujno zlo« za člane družbe, ki 

živijo v okolju, prilagojenem za slišeče. 

Neverbalna komunikacija je vedno dobrodošlo dopolnilo ali nadomestek verbalni 

komunikaciji. In to ne glede na korekcijo sluha. Testiranci brez slušnih pripomočkov niso 

nujno osebe, ki korekcije ne potrebujejo – to niso nujno samo osebe, ki imajo zelo velik 

ostanek sluha. Velikokrat so to osebe, ki imajo različno velike ostanke sluha, vendar se ali 

iz finančnih, zakonskih ali osebnih razlogov ne odločijo za uporabo slušnih pripomočkov. 

Osebni razlogi, ki lahko botrujejo odklanjanju uporabe slušne korekcije, so lahko zelo 

različni. Razpenjajo se od slabih izkušenj s slušno korekcijo do rehabilitacije poslušanja s 

pripomočkom. Lahko gre za stigmo okoli slušne korekcije v Gluhi družbi. Uporaba slušne 

korekcije se je v nekaterih krogih GN družbe (zlasti starejših generacij) velikokrat dojemala 

kot družbeni in identifikacijski odmik od kulture Gluhih. Ohranitev in podpora le-te s strani 

slišeče okolice pa ni vedno nekaj, čemur je slišeča večina naklonjena. Gluha skupnost se 

je v preteklosti vedno morala boriti za svoje pravice in jih upravičevati. S tem problemom 

se soočamo še danes. Še danes se Gluha skupnost bori za prepoznavo kot enakovredna 

slišeči večini. Dober primer tega je dogodek v sredo, 14. 11. 2018, ko so predstavniki 

Zveze GN Slovenije v Državnem zboru RS dali pobudo za umestitev tega jezika v 

slovensko ustavo. 

 
Med testiranci, ki ne uporabljajo slušnega pripomočka, je bil večinski delež testirancev (47 

oseb ali 82,5 %) težje do težko oglušelih, manjši delež (10 oseb ali 17,5 %) pa je bilo lažje 

do zmerno oglušelih. Testiranci, ki so uporabniki slušnega pripomočka, pa so razporejeni 

prav tako neenakomerno (7 oseb ali 13,7 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 44 oseb ali 

86,3 % težje do težko oglušelih), in sicer v prid težje do težko oglušelim. Izvzetih je nekaj 

oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali uporabe slušnega pripomočka niso opredelile. 

Tu je stopnja izgube sluha primerljiva, zato razlike v rezultatih preizkusa receptivne 

komunikacijske kompetence verjetno ne izhajajo iz razlik v stopnji izgube sluha. 
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Med testiranci, ki ne uporabljajo slušnega pripomočka, je bil večinski delež testirancev (42 

oseb ali 76,4 %) prelingvalno oglušelih, manjši delež (13 oseb ali 23,6 %) pa je bilo 

postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki so uporabniki slušnega pripomočka, pa so 

razporejeni malo bolj enakomerno (30 oseb ali 54,5 % je bilo prelingvalno oglušelih in 25 

oseb ali 45,5 % postlingvalno oglušelih), in sicer rahlo v prid prelingvalno oglušelim. 

Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali uporabe slušnega pripomočka 

niso opredelile. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je prisotnost slušnega pripomočka pri našem vzorcu v 

soodvisnosti s časom izgube sluha, ne pa tudi s stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med neuporabniki slušnega pripomočka večinoma 

prelingvalno težje do težko oglušeli posamezniki, med uporabniki slušne korekcije pa prav 

tako, vendar z večjim deležem postlingvalno oglušelih. Smiselno je, da so težje do težko 

prelingvalno oglušele osebe spretnejše v neverbalnem jeziku, saj so bolj zgodaj 

potrebovale neverbalni jezik za sporazumevanje z okolico. Smiselno je, da so lažje do 

zmerno postlingvalno naglušne osebe spretnejše v verbalnem jeziku, saj so dlje časa za 

večji delež sporazumevanja z okolico uporabljale verbalni kanal. Pri našem vzorcu je med 

neuporabniki slušnega pripomočka večji delež postlingvalno težje do težko oglušelih, kar 

verjetno pomembno viša njihovo povprečno skupno število točk pri neverbalnem 

preizkusu. Njihov primarni ali najbolj dostopni kanal sporazumevanja je (že dalj časa) 

neverbalni, torej je njihova prevlada po točkah neverbalnega preizkusa smiselna. 

Med uporabniki slušnega pripomočka, ki so verbalno močnejši po rezultatih, pa je večji 

delež postlingvalno oglušelih (glede na delež postlingvalno oglušelih med neuporabniki 

slušnega pripomočka). Torej je med uporabniki slušnega pripomočka večji delež 

postlingvalno oglušelih (ne prevlada, seveda, vendar so bolj izenačeni), ki so imeli dalj 

časa večji oz. boljši dostop do verbalnega jezikovnega kanala in so v njem bolj vešči. 
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4.2.6 Čas predpisa slušnega pripomočka 

Tabela 26: Rezultati KK glede na čas predpisa slušnega pripomočka 

 

Čas predpisa slušnega pripomočka 

0 – 3 leta po OS Več kot 3 leta po OS 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

Verbalna 

Enostavna n. 14,8 98,7 % 0,8 5,3 % 14,8 98,7 % 0,8 5,3 % 

Sestavljena n. 18,5 92,5 % 2,0 10,0 % 16,0 79,8 % 4,0 20,1 % 

Kompleksna n. 20,5 82,0 % 4,6 18,4 % 16,0 63,6 % 6,5 26,0 % 

Skupaj 53,8 89,7 % 6,4 10,7 % 46,6 77,7 % 10,4 17,4 % 

Neverbalna 

Enostavna n. 7,6 50,7 % 5,9 39,3 % 10,8 72,0 % 4,9 32,7 % 

Sestavljena n. 9,2 46,0 % 8,0 40,0 % 10,7 53,3 % 6,0 29,8 % 

Kompleksna n. 7,5 30,0 % 8,1 32,4 % 8,4 33,8 % 6,5 26,0 % 

Skupaj 24,4 40,7 % 20,1 33,5 % 29,7 49,6 % 15,8 26,4 % 

KK Skupaj 78,2 65,2 % 22,6 18,8 % 76,6 63,8 % 21,3 17,7 % 

 

Skupno povprečno število točk pri preizkusu verbalnega razumevanja za testirance, ki so 

imeli slušni pripomoček predpisan v roku treh let po pojavu okvare, je 53,8 točke (89,7 %). 

Testiranci, ki so pripomoček prejeli več kot tri leta po pojavu okvare sluha, pa so imeli 

skupno povprečno 46,6 točke (77,7 %) na preizkusu verbalnega razumevanja. S porastom 

zahtevnostne stopnje navodil je delež dobljenih točk na preizkusu verbalne kompetence 

razumevanja obratno sorazmerno padal. Bolj kot so bila navodila zahtevna, manjši delež 

točk so testiranci dobili. To velja za obe skupini. Testiranci, ki so slušno korekcijo prejeli 

več kot tri leta po pojavu okvare sluha, so imeli pri verbalnih navodilih bolj strm padec v 

deležu dobljenih točk kakor testiranci, ki so slušno korekcijo prejeli do tretjega leta po 

pojavu okvare sluha. 

Testiranci, ki uporabljajo slušno korekcijo, so se pri vseh zahtevnostnih stopnjah verbalnih 

navodil izkazali najboljše, če so dobili pripomoček za sluh predpisan bolj zgodaj. Kasneje 
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kot je bil testirancem predpisan slušni pripomoček (glede na čas pojava okvare sluha), 

manjši delež rezultatov so praviloma dobili. 

Skupno povprečno število točk pri preizkusu neverbalnega razumevanja za testirance, ki 

so imeli slušni pripomoček predpisan v roku treh let po pojavu okvare sluha, je 24,4 točke 

(40,7 %). Testiranci, ki so pripomoček prejeli več kot tri leta po pojavu okvare sluha, pa so 

imeli skupno povprečno 29,7 točke (49,6 %) pri preizkusu neverbalnega razumevanja. 

Celostno so se na neverbalnem preizkusu razumevanja najboljše torej odrezali testiranci, 

ki jim je bil slušni pripomoček predpisan pozno: bolj zgodnji prejemniki slušnega 

pripomočka pa jim vseeno tesno sledijo. 

S porastom zahtevnostne stopnje navodil je delež dobljenih točk obratno sorazmerno 

padal tudi pri neverbalnem preizkusu kompetence razumevanja. Bolj kot so bila navodila 

zahtevna, manjši delež točk so testiranci dobili. To velja za obe skupini. 

Glede na rezultate VK in NK navodil vidimo, da gredo zasluge za večji delež točk KK 

skupno rezultatom na preizkusu verbalne komunikacijske kompetence razumevanja. To 

velja za obe skupini. 

Prej kot je GN osebi predpisan slušni pripomoček, krajši je čas izpada slušnega 

sprejemanja oralnega verbalnega jezika. Z zmanjšanjem časa izpada se podaljšuje slušna 

starost – čas v življenju osebe, ko oseba posluša okolico in predvsem komunikacijo v njej. 

Na primer triletnik, ki je od rojstva gluh ali naglušen in je slušni pripomoček prejel pri prvem 

rojstnem dnevu, ima kronološko starost 3 leta, njegova slušna starost pa je 2 leti. Smiselno 

je, da večja slušna starost pozitivno vpliva na razvijanje potenciala verbalnega 

razumevanja, saj je imela oseba z večjo slušno starostjo več časa za pasivno in aktivno 

slušno učenje in pridobivanje izkušenj z oralnim verbalnih jezikom kakor nekdo s krajšo 

slušno starostjo. Osebe, ki so bile dlje časa brez slušne korekcije, so imele manj 

priložnosti za pridobivanje slušnega zgleda in za samoposlušanje pri učenju oralnega 

verbalnega jezika. Razumljivo je, da so v tem te osebe manj vešče kakor testiranci, ki 

imajo več teh izkušenj. 

Testiranci, ki so slušni pripomoček prejeli pozno, so daljše obdobje svojega življenja 

preživeli brez možnosti neokrnjenega poslušanja oralne verbalne komunikacije. V tem 

času so težje sodelovali pri oralni govorni komunikaciji, težje so jo razumeli ali pa jim je 

bila v tem času celo popolnoma nedostopna. To pomeni, da so za svoje komunikacijske 

potrebe morali poiskati drugo modaliteto sporazumevanja. Najverjetneje je bila to prav 

neverbalna komunikacija, sistematična ali spontana, kar jim je dalo dodaten čas v življenju, 

ko so se lahko močneje osredotočali na razumevanje in sporočanje v neverbalni 

modaliteti. Če jim je bil v tem času na voljo le SZJ, so se v tem boljše izvežbali kakor 

testiranci, ki so se večji del življenja s poslušanjem osredotočali na verbalni jezik sočasno 

z neverbalnim. 

Med testiranci, ki so slušni pripomoček prejeli kmalu po okvari sluha (v roku treh let), je bil 

večinski delež testirancev (13 oseb ali 76,5 %) težje do težko oglušelih, manjši delež (4 

osebe ali 23,5 %) pa je bil lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki so slušni pripomoček 
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prejeli kasneje (več kot 3 leta po okvari sluha), pa so razporejeni še bolj neenakomerno (4 

osebe ali 9,5 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 38 oseb ali 90,5 % težje do težko 

oglušelih), v veliko prid težje do težko oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje 

izgube sluha ali časa predpisa slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v stopnji 

izgube sluha lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske 

kompetence. 

Med testiranci, ki so slušni pripomoček prejeli kmalu po okvari sluha (v roku treh let), je bil 

večinski delež testirancev (12 oseb ali 70,6 %) postlingvalno oglušelih, manjši delež (5 

oseb ali 29,4 %) pa je bil prelingvalno oglušelih. Testiranci, ki so slušni pripomoček prejeli 

kasneje (več kot 3 leta po okvari sluha), pa so razporejeni malo bolj enakomerno (32 oseb 

ali 72,7 % je bilo prelingvalno oglušelih in 12 oseb ali 27,3 % postlingvalno oglušelih), in 

sicer v prid prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali 

časa predpisa slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v času izgube sluha lahko 

tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je čas predpisa slušnega pripomočka pri našem 

vzorcu v soodvisnosti s časom izgube sluha, ne pa tudi s stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med zgodnjimi prejemniki slušnega pripomočka v večjem 

deležu postlingvalno težje do težko oglušeli posamezniki, med poznimi prejemniki 

slušnega pripomočka pa je največ prelingvalno težje do težko oglušelih. Smiselno je, da so 

težje do težko prelingvalno oglušele osebe spretnejše v neverbalnem jeziku, saj so bolj 

zgodaj potrebovale neverbalni jezik za sporazumevanje z okolico. Smiselno je, da so težje 

do težko postlingvalno oglušele osebe spretnejše v verbalnem jeziku (v primerjavi s 

prelingvalno težje do težko oglušelimi), saj so dalj časa lahko uporabljale verbalni kanal za 

sporazumevanje. Pri našem vzorcu je med zgodnjimi prejemniki slušnega pripomočka 

večji delež postlingvalno težje do težko oglušelih, ki so imeli več časa na voljo verbalni 

kanal sporazumevanja, kar verjetno pomembno viša njihovo povprečno skupno število 

točk pri verbalnem preizkusu. Njihov primarni ali najbolj dostopni kanal sporazumevanja je 

(nekoliko dalj časa) verbalni, torej je njihova prevlada po točkah verbalnega preizkusa 

smiselna. 

Med poznimi prejemniki slušnega pripomočka, ki so neverbalno močnejši po rezultatih v 

primerjavi z zgodnjimi prejemniki slušnega pripomočka, pa je večji delež postlingvalno 

težje do težko oglušelih. Torej je med poznimi prejemniki slušnega pripomočka večji delež 

oseb, ki so imele dalj časa večjo potrebo po neverbalnem sporazumevanju in so te v tem 

bolj izurile. To smiselno razloži njihove boljše neverbalne rezultate pri preizkusu. 
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4.2.7 Pogostost uporabe slušnega pripomočka 

Tabela 27: Rezultati KK glede na pogostost uporabe slušnega pripomočka 

 

Pogostost uporabe slušnega pripomočka 

Vsak dan Ne vsak dan 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

Verbalna 

Enostavna n. 14,8 98,7 % 0,6 4,0 % 14,4 96,0 % 1,3 8,7 % 

Sestavljena n. 17,3 86,5 % 3,1 15,5 % 14,2 71,0 % 5,1 25,5 % 

Kompleksna n. 17,9 71,6 % 5,8 23,2 % 13,6 54,4 % 6,9 27,6 % 

Skupaj 50,1 83,5 % 8,7 14,5 % 42,1 70,2 % 11,9 19,8 % 

Neverbalna 

Enostavna n. 9,1 60,7 % 5,8 38,7 % 10,7 71,3 % 4,7 31,3 % 

Sestavljena n. 9,5 47,5 % 6,8 34,0 % 9,7 48,5 % 6,0 30,0 % 

Kompleksna n. 7,7 30,8 % 7,4 29,6 % 7,5 30,0 % 6,1 24,4 % 

Skupaj 26,1 43,5 % 18,3 30,5 % 27,5 45,8 % 14,8 24,7 % 

KK Skupaj 76,4 63,7 % 20,3 16,9 % 69,1 57,6 % 22,9 19,1 % 

 

Skupno povprečno število točk pri preizkusu verbalnega razumevanja za testirance, ki 

slušni pripomoček uporabljajo vsakodnevno (prekinjeno ali neprekinjeno), je bilo 50,1 

točke (83,5 %). Testiranci, ki slušnega pripomočka ne uporabljajo vsak dan, pa so imeli 

skupno povprečno 42,1 točke (70,2 %). Redkejši (nevsakodnevni) uporabniki slušne 

korekcije so se pri verbalnem preizkusu na vseh zahtevnostnih stopnjah navodil odrezali 

slabše kakor vsakodnevni uporabniki slušne korekcije. S porastom zahtevnostne stopnje 

navodil je delež dobljenih točk obratno sorazmerno padal pri obeh skupinah. Bolj kot so 

bila navodila zahtevna, manjši delež točk so testiranci dobili, kar velja za vse tri stopnje 

zahtevnosti navodil. 

Bolj konsistentna raba slušnega pripomočka pomeni več priložnosti za izkušnje s 

poslušanjem in učenjem oralnega verbalnega jezika – pasivnih ali aktivnih. To podpira 

rezultate, kjer so imeli redni, vsakodnevni uporabniki slušne korekcije najboljše rezultate 
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verbalnega preizkusa. Vseeno pa ne smemo pozabiti na soodvisnost te spremenljivke z 

drugimi dejavniki, ki imajo lahko vpliv na rezultate verbalnega preizkusa. 

Skupno povprečno število točk pri preizkusu neverbalnega razumevanja za testirance, ki 

slušni pripomoček uporabljajo vsakodnevno (prekinjeno ali neprekinjeno), je bilo 26,1 

točke (43,5 %). Testiranci, ki slušnega pripomočka ne uporabljajo vsak dan, pa so imeli 

skupno povprečno 27,5 točke (45,8 %) pri neverbalnem preizkusu komunikacijske 

kompetence razumevanja. Redkejši (nevsakodnevni) uporabniki slušne korekcije so se pri 

verbalnem preizkusu na vseh zahtevnostnih stopnjah navodil odrezali boljše kakor 

vsakodnevni uporabniki slušne korekcije. S porastom zahtevnostne stopnje navodil je 

delež dobljenih točk obratno sorazmerno padal pri obeh skupinah. Pri redkejših 

uporabnikih korekcije sluha je bil padec v deležu dobljenih točk bolj strm. Bolj kot so bila 

navodila zahtevna, manjši delež točk so testiranci dobili. To velja za vse tri stopnje 

zahtevnosti navodil. 

Manj konsistentna raba slušnega pripomočka pomeni manj priložnosti za izkušnje s 

poslušanjem in učenjem oralnega verbalnega jezika – pasivnih ali aktivnih. V tem primeru 

se oseba navadno opre na neverbalno modaliteto sporazumevanja, saj ji je ta bolj 

dostopna. Ker se oseba več sporazumeva v neverbalnem jeziku, ga lažje sprejema in je v 

njem bolj uspešna. To podpira rezultate, kjer so imeli nevsakodnevni uporabniki slušne 

korekcije najboljše rezultate neverbalnega preizkusa razumevanja. Vseeno pa ne smemo 

pozabiti na soodvisnost te spremenljivke z drugimi dejavniki, ki imajo lahko vpliv na 

rezultate preizkusa. 

Verjetno je prisotnost slušne korekcije bolj vpliven dejavnik kakor konsistentnost oz. 

pogostost uporabe le-tega. Bolj je pomembno, da GN oseba slušni pripomoček ima in je 

za njegovo rabo ustrezno strokovno (re)habilitirana, saj popolna odsotnost slušne 

korekcije pomeni odsotnost zmožnosti (ali čim boljše zmožnosti) sprejemanja akustičnih 

signalov verbalne komunikacije. Ta pa je pomemben podporni dejavnik pri razumevanju 

neverbalne komunikacije. To ima največji vpliv seveda na verbalno razumevanje. 

Neverbalno razumevanje pa postane toliko bolj pomembno, če je verbalno nedostopno ali 

je dostopno le delno, torej v nepopolni meri. 

Več kot ima posameznik izkušenj z akustičnimi signali, lažje jih bo razumel. Če več 

uporablja slušni pripomoček, na to odločitev verjetno vpliva to, ali ima z njegovo uporabo 

bolj pozitivne izkušnje ali ne. Če je imel uporabnik zelo slabe izkušnje z uporabo slušnega 

pripomočka (neudobje, neustrezne nastavitve, slaba kakovost procesiranja zvoka, 

sorazmerno ojačanje hrupa in govora ipd.), bo nošenju pripomočka verjetno manj 

naklonjen. Če pa je uporaba pripomočka bolj prijetna in se je ob tem posameznik čutil 

uspešnega, bo nadaljnji uporabi slušnega pripomočka bolj naklonjen in bo bolj motiviran 

za verbalno komunikacijo. Tako bo bolj pogosto iskal in sodeloval v oralni verbalni 

komunikaciji in se bo v njej izboljšal – tako ekspresivno kot receptivno. Če ima oseba 

konsistentno slušno korekcijo in konsistentno dobro sliši, potem ima veliko priložnosti za 

zbiranje pasivnih slušnih primerov izgovorjave določenih besed, fraz in povedi. Tako bo 

lažje korigirala lastno verbalno komunikacijo in smiselno dopolnjevala manjkajoče signale, 

tudi ko bo brez korekcije. 
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Med testiranci, ki slušni pripomoček uporabljajo vsak dan, je bil večinski delež testirancev 

(41 oseb ali 87,2 %) težje do težko oglušelih, manjši delež (6 oseb ali 12,8 %) pa je bil 

lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki niso vsakodnevni uporabniki slušnega 

pripomočka, pa so razporejeni prav tako neenakomerno (10 oseb ali 17,5 % je bilo lažje 

do zmerno oglušelih in 47 oseb ali 82,5 % težje do težko oglušelih), in sicer v prid težje do 

težko oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali pogostosti 

uporabe slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v stopnji izgube sluha lahko 

tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Med testiranci, ki slušni pripomoček uporabljajo vsak dan, je bil rahlo večinski delež 

testirancev (25 oseb ali 52,1 %) prelingvalno oglušelih, rahlo manjši delež (23 oseb ali 

47,9 %) pa je bilo postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki niso vsakodnevni uporabniki 

slušnega pripomočka, pa so razporejeni precej bolj neenakomerno (44 oseb ali 74,6 % je 

bilo prelingvalno oglušelih in 15 oseb ali 25,4 % postlingvalno oglušelih), in sicer v prid 

prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali pogostosti 

uporabe slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v času izgube sluha lahko tudi 

vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je pogostost uporabe slušnega pripomočka pri našem 

vzorcu v soodvisnosti s časom izgube sluha, ne pa tudi s stopnjo izgube sluha, torej 

razlike v času izgube sluha lahko tudi pomembno vplivajo na rezultate preizkusa 

receptivne komunikacijske kompetence. 

V našem vzorcu so bili torej med vsakodnevnimi uporabniki slušnega pripomočka 

večinoma prelingvalno težje do težko oglušeli posamezniki, med nevsakodnevnimi 

uporabniki slušne korekcije pa prav tako, vendar z večjim deležem prelingvalno oglušelih. 

Smiselno je, da so težje do težko prelingvalno oglušele osebe spretnejše v neverbalnem 

jeziku, saj so bolj zgodaj potrebovale neverbalni jezik za sporazumevanje z okolico. 

Smiselno je, da so lažje do zmerno postlingvalno naglušne osebe spretnejše v verbalnem 

jeziku, saj so dlje časa za večji delež sporazumevanja z okolico uporabljale verbalni kanal. 

Pri našem vzorcu je med nevsakodnevnimi uporabniki slušnega pripomočka večji delež 

prelingvalno težje do težko oglušelih, kar verjetno pomembno viša njihovo povprečno 

skupno število točk pri neverbalnem preizkusu v primerjavi z vsakodnevnimi uporabniki 

slušnega pripomočka. Njihov primarni ali najbolj dostopni kanal sporazumevanja je (že dalj 

časa) neverbalni, torej je njihova prevlada po točkah neverbalnega preizkusa smiselna. 

Med vsakodnevnimi uporabniki slušnega pripomočka, ki so verbalno močnejši po 

rezultatih, je največ težje do težko naglušnih, ki so si po času izgube sluha skoraj 

izenačeni v številu predstavnikov. Čas predpisa slušnega pripomočka ima tu verjetno 

pozitiven učinek na rezultate verbalnega preizkusa, saj bi manjši ostanek sluha moral 

praviloma zmanjševati dostop do verbalnega jezika ter oteževati učenje le-tega. Redna, 

dobro (re)habilitirana uporaba slušne korekcije omogoča pogostejši in boljši dostop do 

verbalnega jezika, kar smiselno podpira rezultate našega preizkusa. 
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4.2.8 Samoporočana modaliteta sporazumevanja 

Tabela 28: Rezultati KK glede na samoporočano modaliteto sporazumevanja 

 

Modaliteta sporazumevanja 

SZJ G SZJ in G 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 
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(tč.) 
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(%) 

M 

(tč.) 

M 
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SD 

(tč.) 

SD 
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16,8 
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Skupno povprečno število točk pri preizkusu verbalnega razumevanja za testirance, ki so 

poročali, da uporabljajo le SZJ, je 41,1 točke (68,4 %). Testiranci, ki so poročali, da 

uporabljajo samo oralni govor v vsakdanji komunikaciji, so imeli skupno povprečno 50,3 

točke (82,9 %). Testiranci, ki so poročali, da v vsakdanji komunikaciji uporabljajo SZJ in 

oralni govor, so imeli skupno povprečno 45,0 točk (75,0 %) pri preizkusu verbalnega 

razumevanja. Uporabniki oralnega govora ali oralnega govora v kombinaciji s SZJ so imeli 

pri vseh težavnostnih stopnjah navodil boljše rezultate preizkusa verbalnega razumevanja 

kakor uporabniki izključno SZJ. Izključni uporabniki SZJ so se pri verbalnem preizkusu na 

vseh zahtevnostnih stopnjah navodil odrezali najslabše. Najbolj so odstopali od preostalih 

skupin pri kompleksnih verbalnih navodilih. S porastom zahtevnostne stopnje navodil je 

delež dobljenih točk obratno sorazmerno padal pri vseh skupinah. Bolj kot so bila navodila 

zahtevna, manjši delež točk so testiranci dobili. To velja za vse tri skupine. 

Pojav, kjer imajo uporabniki izključno oralnega govora boljše rezultate verbalnega 

preizkusa razumevanja kakor drugi testiranci, je v skladu s pričakovanji, saj imajo z 

verbalno komunikacijo v splošnem več izkušenj kot recimo izključni uporabniki SZJ. Več 

izkušenj z modaliteto in njenim jezikom poveča razumevanje le-te. To poveča uspešnost 

pri sodelovanju v komunikaciji v tej modaliteti, zato je posameznik bolj motiviran za njeno 

samoiniciativno elektivno uporabo. 

Skupno povprečno število točk pri preizkusu neverbalnega razumevanja za testirance, ki 

so poročali, da uporabljajo le SZJ, je 27,6 točke (46,0 %). Testiranci, ki so poročali, da 

uporabljajo samo oralni govor v vsakdanji komunikaciji, so imeli skupno povprečno 10,9 

točke (18,1 %). Testiranci, ki so poročali, da v vsakdanji komunikaciji uporabljajo SZJ in 

oralni govor, so imeli skupno povprečno 31,5 točke (52,5 %) pri preizkusu verbalnega 

razumevanja. Uporabniki izključno SZJ ali oralnega govora v kombinaciji s SZJ so imeli pri 

vseh težavnostnih stopnjah navodil konsistentno boljše rezultate preizkusa neverbalnega 

razumevanja kakor uporabniki izključno oralnega govora. Izključni uporabniki oralnega 

govora so se pri neverbalnem preizkusu na vseh zahtevnostnih stopnjah navodil odrezali 

najslabše. Najmanj so odstopali od preostalih skupin pri kompleksnih verbalnih navodilih. 

S porastom zahtevnostne stopnje navodil je delež dobljenih točk obratno sorazmerno 

padal pri vseh skupinah. Bolj kot so bila navodila zahtevna, manjši delež točk so testiranci 

dobili. To velja za vse tri skupine. 

Razumljivo je, da so se bolj vešči uporabniki SZJ (izključni ali v kombinaciji z oralnim 

govorom) bolje odrezali pri preizkusu neverbalnega razumevanja, saj vaja dela mojstra. 

Celostno slabše rezultate pri preizkusu neverbalne komunikacije v primerjavi z deležem 

dobljenih točk pri preizkusu verbalne komunikacije so testiranci pripisovali odsotnosti 

verbalne komponente, ki so je v vsakdanu sicer vajeni kot spremljave SZJ. 

Med testiranci, ki uporabljajo samo SZJ, je bil večinski delež testirancev (19 oseb ali 95,0 

%) težje do težko oglušelih, znatno manjši delež (1 oseb ali 5,0 %) pa je bil lažje do 

zmerno oglušelih. Testiranci, ki uporabljajo samo besedni jezik, pa so razporejeni nekoliko 

bolj enakomerno (5 oseb ali 31,2 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 11 oseb ali 68,8 % 

težje do težko oglušelih), in sicer v prid težje do težko oglušelim. Testiranci, ki uporabljajo 

tako SZJ kot tudi besedni jezik, pa so razporejeni nekoliko bolj neenakomerno (8 oseb ali 
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11,8 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 60 oseb ali 88,2 % težje do težko oglušelih), in 

sicer s prednostjo težje do težko oglušelih. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje 

izgube sluha ali pogostosti uporabe slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v 

stopnji izgube sluha lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske 

kompetence. 

Med testiranci, ki uporabljajo samo SZJ, je bil večinski delež testirancev (15 oseb ali 78,9 

%) prelingvalno oglušelih, manjši delež (4 oseb ali 21,1 %) pa je bilo postlingvalno 

oglušelih. Testiranci, ki uporabljajo samo besedni jezik, pa so prav tako razporejeni 

neenakomerno (4 osebe ali 23,5 % je bilo prelingvalno oglušelih in 13 oseb ali 76,5 % 

postlingvalno oglušelih), in sicer tokrat v prid postlingvalno oglušelim. Testiranci, ki 

uporabljajo tako SZJ kot tudi besedni jezik, pa so prav tako razporejeni neenakomerno (53 

oseb ali 74,7 % je bilo prelingvalno oglušelih in 18 oseb ali 25,3 % postlingvalno oglušelih), 

in sicer v prid prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha 

ali pogostosti uporabe slušnega pripomočka niso opredelile, torej razlike v času izgube 

sluha lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Zanimiv podatek je, da so se pri preizkusu neverbalnega razumevanja pri vseh postavkah 

in zahtevnostnih stopnjah najboljše odrezali uporabniki multimodalne komunikacije. Kljub 

temu da si z veščinami verbalnega komuniciranja pri tem neverbalnem preizkusu niso 

mogli pomagati, saj je bil namensko izvzet, so imeli najboljše neverbalne rezultate izmed 

vseh skupin. To podpira idejo, da je multimodalnost dober podporni dejavnik za čim bolj 

optimalen razvoj neverbalne komunikacije. V uvid temu bi (ob nadaljnjem potrjevanju tega 

prek kredibilnih raziskav) strokovnjaki nekoč lahko svetovali staršem in učiteljem GN otrok, 

naj jim omogočijo multimodalno komunikacijsko okolje, saj izgleda, da bo to izboljšalo 

njihovo neverbalno razumevanje. Ne moremo pa spregledati, da je razlike možno pripisati 

tudi spremenljivkam, ki jih v tem pregledu nismo imeli pod nadzorom. Ne vemo, kakšna in 

kako ažurna je bila oskrbljenost testirancev s slušnim aparatom in kako dolg je bil slušni 

trening po prejemu slušne korekcije ipd.. Te spremenljivke v zgornjem pregledu niso pod 

nadzorom zaradi metodoloških težav, saj ni bilo mogoče izenačiti obeh skupin po vseh 

relevantnih kriterijih. 
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4.2.9 Čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ 

Tabela 29: Rezultati KK glede na čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ 

 

Čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ 

Pred 6. letom starosti Po 6. letu starosti 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,6 97,2 % 0,9 6,0 % 14,5 96,8 % 1,2 7,7 % 

Sestavljena n. 14,5 72,6 % 4,4 21,8 % 15,3 76,3 % 4,9 24,4 % 

Kompleksna n. 13,2 52,8 % 6,2 25,0 % 15,6 62,6 % 6,7 26,8 % 

Skupaj 42,3 70,5 % 9,7 16,1 % 45,4 75,7 % 11,9 19,9 % 

N
e
v
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 12,8 85,5 % 2,5 16,3 % 10,5 70,0 % 4,5 30,2 % 

Sestavljena n. 12,4 62,1 % 4,7 23,4 % 10,1 50,7 % 6,0 29,8 % 

Kompleksna n. 9,9 39,4 % 6,1 24,4 % 7,7 30,6 % 6,5 26,0 % 

Skupaj 34,8 58,0 % 11,6 19,3 % 27,8 46,4 % 14,8 24,7 % 

KK Skupaj 77,4 64,5 % 20,2 16,8 % 72,9 60,7 % 22,3 18,5 % 

 

Testiranci, ki so pričeli biti sistematično izpostavljeni SZJ pred 6. letom starosti, so imeli pri 

preizkusu verbalnega razumevanja skupno povprečno 42,3 točke (70,5 %). Testiranci, ki 

so s sistematično izpostavljenostjo SZJ pričeli kasneje, po 6. letu starosti, pa so imeli 

skupno povprečno 45,4 točke (75,7 %). S porastom zahtevnostni navodil delež dobljenih 

točk obratno sorazmerno pada. Zahtevnejša kot so navodila, manjši delež točk so 

testiranci dosegli. To velja za obe skupini. Testiranci, ki so se kasneje (po 6. letu) pričeli 

sporazumevati v SZJ oz. se ga učiti, so imeli na vseh zahtevnostnih stopnjah rahlo višje 

rezultate kakor testiranci, ki so s SZJ pričeli prej. Izjema so rezultati enostavnih navodil, 

kjer sta bili skupini praktično izenačeni. 

Testiranci, ki so se kasneje srečali s SZJ, so verjetno v veliki meri testiranci, ki so oglušeli 

nekoliko kasneje in potrebe po neverbalni komunikaciji niso imeli tako zgodaj. Če so 

oglušeli šele v odrasli dobi, je razumljivo, da se s SZJ niso srečali v predšolski dobi. 
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Zanimivo je, da razlike med skupinama vseeno niso velike, torej je verbalni komunikacijski 

potencial razumevanja pri našem vzorcu za vse testirance relativno homogeno razvit. To 

lahko morda pripišemo relativni homogenosti populacije v večini spremenljivk zaradi 

sorodnosti lokacij, od koder je vzorec vzet. Vsi testiranci, razen enega, so člani društev 

GN, kjer se praviloma srečujejo GN osebe, ki so si zelo podobne. Zelo malo teh so GN 

osebe, ki so oglušele kasneje, v visoki starosti, ki posledično ne uporabljajo SZJ. Zato sta 

potreba verbalni komunikaciji in interes za verbalno komunikacijo verjetno zelo podobna 

pri veliki večini testirancev. 

Testiranci, ki so pričeli biti sistematično izpostavljeni SZJ pred 6. letom starosti, so imeli pri 

preizkusu verbalnega razumevanja skupno povprečno 34,8 točke (58,0 %). Testiranci, ki 

so s sistematično izpostavljenostjo SZJ pričeli kasneje, po 6. letu starosti, pa so imeli 

skupno povprečno 27,8 točke (46,4 %). S porastom zahtevnosti navodil delež dobljenih 

točk obratno sorazmerno pada. Zahtevnejša kot so navodila, manjši delež točk so 

testiranci dosegli, kar velja za obe skupini. Testiranci, ki so se prej (pred 6. letom) pričeli 

sporazumevati v SZJ oz. se ga učiti, so imeli na vseh zahtevnostnih stopnjah občutno višje 

rezultate kakor testiranci, ki so s SZJ pričeli prej. Med testiranci prve skupine je 

variablinost rezultatov premo sorazmerno rasla z zahtevnostjo navodil. Pri drugi skupini pa 

je upadala, torej so si testiranci z zahtevnostjo navodil postajali vse bolj enaki po rezultatih 

neverbalnih navodil. 

Boljši rezultat prve skupine je smiseln, saj so se predvidoma večji del življenja srečevali s 

SZJ, in sicer ob predpostavki, da so testiranci podobnih starosti in da so skozi življenje 

enakomerno uporabljali SZJ. Več izkušenj pa pomeni boljšo izurjenost. To velja praviloma 

za vse veščine v življenju. 

Med testiranci, ki so se prvič srečali s SZJ pred 6. letom starosti, je bil večinski delež 

testirancev (27 oseb ali 93,1 %) težje do težko oglušelih, znatno manjši delež (2 osebi ali 

6,9 %) pa je bilo lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki so se s SZJ prvič srečali šele po 

6. letu starosti, pa so razporejeni prav tako neenakomerno (5 oseb ali 7,9 % je bilo lažje do 

zmerno oglušelih in 58 oseb ali 92,1 % težje do težko oglušelih), in sicer v prid težje do 

težko oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali časa pričetka 

sistematične izpostavljenosti SZJ niso opredelile, torej razlike v stopnji izgube sluha lahko 

tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Med testiranci, ki so se prvič srečali s SZJ pred 6. letu starosti, je bil večinski delež 

testirancev (25 oseb ali 89,3 %) prelingvalno oglušelih, znatno manjši delež (3 osebe ali 

10,7 %) pa je bil postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki so se prvič srečali s SZJ po 6. letu 

starosti, pa so razporejeni nekoliko bolj enakomerno (46 oseb ali 68,7 % je bilo 

prelingvalno oglušelih in 21 oseb ali 31,1 % postlingvalno oglušelih), in sicer v prid 

prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali časa 

pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ niso opredelile, torej razlike v času izgube sluha 

lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da je čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ pri 

našem vzorcu v soodvisnosti s časom izgube sluha, ne pa tudi s stopnjo izgube sluha. 
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V našem vzorcu so bili torej med zgodnjimi učenci SZJ večinoma težje do težko 

prelingvalno oglušeli posamezniki, med poznimi učenci SZJ pa prav tako. Smiselno je, da 

so težje do težko prelingvalno oglušele osebe spretnejše v neverbalnem jeziku, saj so bolj 

zgodaj potrebovale neverbalni jezik za sporazumevanje z okolico. 

Smiselno je, da so bili pozni učenci SZJ verbalno boljši in verbalno slabši po rezultatih 

preizkusa KK v primerjavi z zgodnjimi učenci SZJ. Prvi so se dalj časa posvečali 

sporazumevanju z okolico prek verbalnega kanala. Drugi pa se dalj časa posvečajo SZJ 

ali pa SZJ in besednemu jeziku hkrati – torej manj energije usmerjajo v verbalno 

komuniciranje. To podpira rezultate pričujoče raziskave. 

Ne moremo pa spregledati, da je razlike možno pripisati tudi spremenljivkam, ki jih v tem 

pregledu nismo imeli pod kontrolo. Ne vemo, ali je stopnja izgube sluha enaka v obeh 

starostnih skupinah; ne vemo, kakšna je razlika v času izgube sluha med skupinama; ne 

vemo, kakšna in kako ažurna je bila oskrbljenost testirancev s slušnim aparatom in kako 

dolg je bil slušni trening po prejemu slušne korekcije. Te spremenljivke v zgornjem 

pregledu niso pod nadzorom zaradi metodoloških težav, saj ni bilo mogoče izenačiti obeh 

skupin po vseh relevantnih kriterijih. 
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4.2.10 Čas LS intervencije 

Tabela 30: Rezultati KK glede na dosedanje izkušnje z logopedsko-surdopedagoško 

intervencijo 

 

Izkušnje z LS intervencijo 

0–3 let 3+ let 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

Verbalna 

Enostavna n. 14,5 96,7 % 1,0 6,7 % 14,6 97,3 % 1,1 7,3 % 

Sestavljena n. 15,1 75,5 % 5,3 26,5 % 15,4 77,0 % 4,1 20,5 % 

Kompleksna n. 15,1 60,4 % 7,2 28,8 % 15,2 60,8 % 6,5 26,0 % 

Skupaj 44,8 74,7 % 12,5 20,7 % 45,2 75,3 % 10,5 17,5 % 

Neverbalna 

Enostavna n. 9,2 61,3 % 5,7 38,0 % 11,7 78,1 % 3,5 23,1 % 

Sestavljena n. 8,3 41,5 % 6,7 33,5 % 11,9 59,5 % 5,1 25,3 % 

Kompleksna n. 6,1 24,4 % 6,1 24,4 % 9,9 39,8 % 6,6 26,3 % 

Skupaj 22,9 38,2 % 16,3 27,2 % 33,6 55,9 % 13,1 21,9 % 

KK Skupaj 66,9 55,8 % 22,0 18,3 % 79,3 66,1 % 20,8 17,3 % 

 

Testiranci s skromnejšimi izkušnjami z logopedsko-surdopedagoško intervencijo (0–3 let) 

so imeli na preizkusu verbalnega razumevanja skupno povprečno 44,8 točke (74,7 %). 

Testiranci z obsežnimi, intenzivnimi izkušnjami z LS intervencijo (več kot 3 leta) pa so imeli 

skupno povprečno 45,2 točke (75,3 %). Testiranci iz obeh skupin so torej imeli zelo 

podobne rezultate pri verbalnem preizkusu razumevanja, odstopanje je minimalno. S 

porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih točk pri verbalnem preizkusu obratno 

sorazmerno padal. Za obe skupini velja, da bolj zahtevna kot so bila navodila, manjši delež 

točk to testiranci dobili. 

Logopedska-surdopedagoška intervencija pri GN osebah je navadno usmerjena v 

izboljšanje verbalnih komunikacijskih sposobnosti. Pogosto vključuje vaje poslušanja z 

lastnim naravnim ostankom sluha ter vaje poslušanja z ostankom sluha po ali ob korekciji; 

vaje oralnega govora in samoposlušanja, vaje branja ipd. Zanimivo, da večja količina 
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logopedske pomoči pri tem testu ni obrodila opazno večjih sadov, ko gre za boljše 

sposobnosti verbalnega razumevanja. Zanimivo bi bilo videti, ali je ta intervencija imela 

večji vpliv na verbalno izražanje, in primerjati oboje. 

Pričakovali bi, da so GN testiranci z več LS intervencije boljše verbalno (re)habilitirani v 

razumevanju. Morda je za majhne razlike krivo to, da verbalna sposobnost razumevanja ni 

odvisna le od tega dejavnika, temveč je v veliki meri odvisna še od kognitivnih sposobnosti 

posameznika in podobnih vplivov. V skupino testirancev s skromnimi izkušnjami z LS 

intervencijo spadajo tudi testiranci, ki nimajo nič izkušenj z LS intervencijo. Morda bi bile 

razlike med skupinami bolj opazne, če bi testirance razdelili v dve skupini – tiste z 

intervencijo (brez ozira na njeno dolžino) in tiste brez. 

Morda je za majhne razlike med testiranci kriv način grupiranja, kjer testiranci z vsaj enim 

letom intervencije morda dvigujejo povprečne rezultate celotne skupine s skromnimi 

izkušnjami. V to skupino po vsej verjetnosti spadajo tudi testiranci, ki so sluh izgubljali v 

visoki kronološki starosti, postopoma in so verjetno v rani mladosti (natančneje v kritičnem 

obdobju za razvoj verbalnega jezika) odraščali z optimalnim ali skoraj optimalnim sluhom, 

zato so verbalno močnejši še danes. 

Testiranci s skromnimi izkušnjami z logopedsko-surdopedagoško intervencijo (0–3 let) so 

imeli na preizkusu neverbalnega razumevanja skupno povprečno 22,9 točke (38,2 %). 

Testiranci z obsežnimi, intenzivnimi izkušnjami z LS intervencijo (več kot 3 leta) pa so imeli 

skupno povprečno 33,6 točke (55,9 %). S porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih 

točk pri neverbalnem preizkusu obratno sorazmerno padal. Bolj zahtevna kot so bila 

navodila, manjši delež točk to testiranci dobili. Ta trend je prisoten pri obeh skupinah 

testirancev. 

Zanimivo je, da je skupina testirancev s skromnejšimi izkušnjami z LS intervencijo (0–3 let) 

imela občutno slabše povprečne rezultate neverbalnega preizkusa. Pričakovali bi, da so 

testiranci z več izkušnjami z LS intervencijo verbalno močnejši in neverbalno šibkejši. Test 

pa je pokazal boljše sposobnosti neverbalnega razumevanja pri testirancih z več LS 

intervencijskimi izkušnjami. Morda gre zasluga za te rezultate dejstvu, da je uspešna in 

daljša LS intervencija izboljšala splošne jezikovne temelje posameznikov v obravnavi, to 

pa je izboljšalo komunikacijske sposobnosti v obeh modalitetah – verbalni in neverbalni. 

Morda je v ozadju soodvisnost z drugimi dejavniki, npr. stopnjo izgube sluha. Če je oseba 

težje ali težko naglušna, ji je bila verjetno dodeljena večja količina LS intervencijskega 

časa. Intervencija je morda izboljšala verbalne komunikacijske sposobnosti, neverbalne pa 

je oseba sama razvijala kot posledico boljšega dostopa do neverbalne modalitete. 

Kot smo že sklepali pri tabeli o rezultatih verbalnega razumevanja glede na izkušnje z LS 

intervencijo, v skupino testirancev s skromnejšimi izkušnjami (0–3 let) spadajo tudi 

testiranci brez intervencije. To so verjetno tudi osebe, ki so sluh izgubile ali pričele 

izgubljati pozno (v zreli kronološki starosti) in se SZJ niso niti učile. Njihovo neznanje SZJ 

verjetno niža povprečne rezultate te celotne skupine. 
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Med testiranci, ki imajo skromnejše izkušnje z LS intervencijo (0–3 let), je bil večinski delež 

testirancev (43 oseb ali 82,7 %) težje do težko oglušelih, znatno manjši delež (9 oseb ali 

17,3 %) pa je bilo lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki imajo intenzivnejše izkušnje z 

LS intervencijo (več kot 3 leta), pa so razporejeni prav tako neenakomerno (4 osebe ali 8,7 

% je bilo lažje do zmerno oglušelih in 42 oseb ali 91,3 % težje do težko oglušelih), in sicer 

v prid težje do težko oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali 

časa izkušenj z LS intervencijo niso opredelile, torej razlike v stopnji izgube sluha lahko 

tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Med testiranci, ki imajo skromnejše izkušnje z LS intervencijo (0–3 let), je bil večinski delež 

testirancev (29 oseb ali 55,8 %) prelingvalno oglušelih, nekoliko manjši delež (23 oseb ali 

44,2 %) pa je bil postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki imajo intenzivnejše izkušnje z LS 

intervencijo (več kot 3 leta), pa so razporejeni prav tako neenakomerno (41 oseb ali 82,0 

% je bilo prelingvalno oglušelih in 9 oseb ali 18,0 % postlingvalno oglušelih), in sicer v prid 

prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali časa 

pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ niso opredelile, torej razlike v času izgube sluha 

lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Največ je bilo torej težje do težko prelingvalno oglušelih testirancev, smiselno razloži nižje 

rezultate verbalnega preizkusa pri testirancih s skromnejšimi izkušnjami z LS intervencijo. 

Med njimi je več oseb, ki so se dlje časa opirale na neverbalno komunikacijo. 

Pri testirancih s skromnejšimi izkušnjami z LS intervencijo je bil večji delež postlingvalno 

oglušelih (glede na delež prelingvalno oglušelih v posamezni podskupini), kakor pri 

testirancih z intenzivnimi izkušnjami z LS intervencijo. Na podlagi tega bi pričakovali boljše 

rezultate na verbalnem preizkusu razumevanja. Ne moremo pa spregledati, da je razlike 

možno pripisati tudi spremenljivkam, ki jih v tem pregledu nismo imeli pod nadzorom. Ne 

vemo, kakšna in kako ažurna je bila oskrbljenost testirancev s slušnim aparatom. Ne 

vemo, kakšen je slušni status staršev testirancev itd. Te spremenljivke v zgornjem 

pregledu niso pod nadzorom zaradi metodoloških težav, saj ni bilo mogoče izenačiti obeh 

skupin po vseh relevantnih kriterijih. 
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4.2.11 Senzorna okvara pri starših 

Tabela 31: Rezultati VK in KK glede na prisotnost slušne okvare pri starših 

 

Senzorna okvara pri starših 

Ena ali dva slišeča starša En ali dva GN starša 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

Verbalna 

Enostavna n. 14,6 97,3 % 0,9 6,0 % 14,3 95,3 % 1,7 11,3 % 

Sestavljena n. 15,4 77,0 % 4,7 23,5 % 16,4 82,0 % 4,3 21,5 % 

Kompleksna n. 15,2 60,8 % 6,9 27,6 % 17,3 69,2 % 7,1 28,4 % 

Skupaj 45,3 75,5 % 11,4 19,0 % 47,9 79,8 % 11,9 19,8 % 

Neverbalna 

Enostavna n. 10,2 68,0 % 5,1 34,0 % 8,5 56,7 % 5,4 36,0 % 

Sestavljena n. 9,8 49,0 % 6,3 31,5 % 9,4 47,0 % 6,2 31,0 % 

Kompleksna n. 7,8 31,2 % 6,7 26,8 % 6,8 27,2 % 7,1 28,4 % 

Skupaj 27,5 45,8 % 16,2 27,0 % 24,7 41,2 % 16,8 28,0 % 

KK Skupaj 72,6 60,5 % 22,2 18,5 % 72,6 60,5 20,9 17,4 % 

 

Testiranci z vsaj enim slišečim staršem so imeli na preizkusu verbalnega razumevanja 

skupno povprečno 45,3 točke (75,5 %). Testiranci z vsaj enim GN staršem pa so imeli 

skupno povprečno 47,9 točke (79,8 %). S porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih 

točk pri verbalnem preizkusu obratno sorazmerno padal. Bolj zahtevna kot so bila 

navodila, manjši delež točk to testiranci dobili. Ta trend je prisoten pri obeh skupinah 

testirancev. 

Zanimivo je, da so imeli testiranci z vsaj enim GN staršem pri preizkusu verbalnega 

razumevanja pri vseh zahtevnostnih stopnjah boljše rezultate kakor testiranci z vsaj enim 

slišečim staršem – izjema so rezultati enostavnih verbalnih navodil. Pričakovali bi, da bodo 

GN testiranci, ki so potomci enega ali dveh slišečih staršev, pri rezultatih verbalnega 

preizkusa v veliki prednosti pred testiranci, ki so imeli enega ali dva GN starša. Morda je 

prisotnost GN starša v primarni družini testirancem iz druge in tretje skupine pomagala pri 
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razvijanju verbalnih sposobnosti teh oseb na načine, ki jih slišeči starši brez predhodnih 

izkušenj z okvaro sluha enostavno ne morejo ali ne znajo nuditi. Morda gredo zasluge 

temu, da GN starš lažje vodi, usmerja in razume GN otroka in mu lažje nudi oporo na 

ustrezen način, ko ga uči verbalnega komuniciranja. GN starš verjetno GN otroka drugače 

sprejema in drugače razume njegove komunikacijske potrebe ter izzive, saj je verjetno tudi 

sam imel podobne izkušnje (ob predpostavki, da sta tako otrok kot starš v podobnem 

obdobju v življenju izgubila sluh). Starš, ki je že dal skozi kritična obdobja razvijanja 

verbalne komunikacije, je nedvomno razvil lastne poglede na to in izumil lastne strategije 

kompenzacije za slušni primanjkljaj. Te strategije in nasvete je nedvomno delil z otrokom, 

zato je imel možnost razviti verbalne komunikacijske sposobnosti nekoliko bolje kot otrok, 

ki takšne starševske opore ni bil deležen. 

Testiranci z vsaj enim slišečim staršem so imeli pri preizkusu neverbalnega razumevanja 

skupno povprečno 27,5 točke (45,8 %). Testiranci z vsaj enim staršem pa so imeli skupno 

povprečno 24,7 točke (41,1 %). S porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih točk pri 

neverbalnem preizkusu obratno sorazmerno padal. Bolj zahtevna kot so bila navodila, 

manjši delež točk so testiranci dobili. Ta trend je prisoten pri obeh skupinah testirancev. 

Zanimivo je, da so testiranci z vsaj enim slišečim staršem pri neverbalnem preizkusu v 

rahli prednosti pred skupino z vsaj enim GN staršem. Pričakovali bi, da imajo testiranci z 

vsaj enim GN staršem občutno boljše sposobnosti neverbalnega razumevanja v primerjavi 

s testiranci z vsaj enim slišečim staršem. Morda gre pripisati zasluge za majhna 

odstopanja med skupinama pri rezultatih dejstvu, da so GN osebe, ki so se rodile v slišečo 

ali delno slišečo družino, enako močno potrebovale znanje neverbalnega jezika (SZJ) za 

svoje preživetje in čim bolj optimalni razvoj. Ker jim je bil slišni verbalni jezik zaradi okvare 

sluha nedostopen ali dostopen v nepopolni meri, so poiskali učinkovito alternativno 

modaliteto sporazumevanja v neverbalnem jeziku SZJ. Potrebovali so ga za izgradnjo 

osnovnega jezikovnega sistema, na podlagi katerega so se lahko učili besedišča in 

nadgrajevali svoje jezikovne sposobnosti v vseh modalitetah. Vsi ljudje potrebujemo nek 

prvi jezik, v katerem postavimo svoje jezikovne temelje. Iz njega izhajamo, ko se učimo 

nove jezike. Za GN osebe, ki so sluh izgubile zelo zgodaj, en jezik enostavno ni dovolj – 

potrebujejo tako verbalni kot neverbalni jezik za učinkovito funkcioniranje in razvoj svojih 

potencialov (učenje). Morda so znanje neverbalnega jezika SZJ potrebovali le v določeni 

meri in ko so jo dosegli, je bilo to za njihove vsakdanje potrebe dovolj. Sploh če je bila 

komunikacija v SZJ v vsakdanu konsistentno podprta z verbalnimi elementi (govorom, 

brezglasno artikulacijo, pisavo ipd.). Kar je primanjkovalo v SZJ, so morda dopolnili z 

verbalnimi komponentami sporočanja in tako dosegali optimalno učinkovitost 

komuniciranja. 

Morda gredo zasluge za majhne razlike prav temu, da SZJ v vsakdanji praksi spremljajo ti 

neverbalni elementi. Morda pa del razloga tiči v maloštevilni zastopanosti skupine 

testirancev z vsaj enim GN staršem (14 oseb). Poleg tega ne smemo pozabiti na 

soodvisnost slušnega statusa staršev s samoporočano modaliteto sporazumevanja. GN 

starš bo otroka verjetno zelo kmalu izpostavil SZJ – prej kakor dva slišeča starša. Tega se 
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bodo lotili drugače in z drugačnim izhodiščnim znanjem ter naklonjenostjo verbalnemu in 

neverbalnemu jeziku. 

Med testiranci, ki imajo vsaj enega slišečega starša, je bil večinski delež testirancev (87 

oseb ali 88,8 %) težje do težko oglušelih, znatno manjši delež (11 oseb ali 11,2 %) pa je bil 

lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki imajo vsaj enega GN starša, pa so prav tako 

precej neenakomerno razporejeni (4 osebe ali 33,3 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 8 

oseb ali 66,6 % težje do težko oglušelih), in sicer v prid težje do težko oglušelim. Izvzetih 

je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube sluha ali slušnega statusa staršev niso 

opredelile. 

Med testiranci, ki imajo vsaj enega slišečega starša, je bil večinski delež testirancev (67 

oseb ali 67,0 %) prelingvalno oglušelih, znatno manjši delež (33 oseb ali 33,0 %) pa je bil 

postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki imajo vsaj enega GN starša, pa so razporejeni 

nekoliko bolj enakomerno (7 oseb ali 53,8 % je bilo prelingvalno oglušelih in 6 oseb ali 

46,2 % postlingvalno oglušelih), in sicer v prid prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj 

oseb, ki se glede časa izgube sluha ali slušnega statusa staršev niso opredelile. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da slušni status staršev pri našem vzorcu ni v 

soodvisnosti niti s časom izgube sluha niti s stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med potomci vsaj enega slišečega starša pretežno težje do 

težko prelingvalno oglušeli posamezniki, med potomci vsaj enega GN starša pa prav tako. 

Smiselno je, da so težje do težko prelingvalno oglušele osebe spretnejše v neverbalnem 

jeziku, saj so bolj zgodaj potrebovale neverbalni jezik za sporazumevanje z okolico. 

Zanimivo je, da so se naši testiranci, ki so potomci vsaj enega slišečega starša, odrezali 

neverbalno boljše in verbalno slabše v primerjavi s potomci vsaj enega GN starša. Če 

predpostavljamo, da je SZJ pogosto prvi jezik GN staršev, bi pričakovali v domu z GN 

staršem boljše neverbalne spretnosti pri otrocih. Pri tem se spomnimo, da starši svoje 

otroke lažje učimo in vodimo, če smo sami imeli sorodne izkušnje. Torej GN starš bo 

morda uspešneje (z več spretnosti, razumevanja in izkušnjami) vodil GN otroka pri 

usvajanju verbalnega jezika kakor slišeč starš, ki so mu izzivi GN osebe v verbalnem svetu 

tuji. 

Zanimivo, da so bili neverbalno močnejši potomci vsaj enega slišečega starša. Pričakovali 

bi obratno; da so otroci družin z enim ali dvema GN staršema bolj vešči v neverbalnem 

sporazumevanju. Moramo pa imeti v mislih, da je vzorec oseb z enim ali dvema GN 

staršema manjši od 15 oseb. Večji vzorec bi nudil več informacij o vzrokih in realnem 

stanju znanja neverbalnega in verbalnega jezika pri GN osebah glede na slušni status 

staršev. 

Ne moremo pa spregledati, da je razlike možno pripisati tudi spremenljivkam, ki jih v tem 

pregledu nismo imeli pod nadzorom. Ne vemo, ali je stopnja izgube sluha enaka v obeh 

starostnih skupinah; ne vemo, kakšna je razlika v času izgube sluha med skupinama; ne 

vemo, kakšna in kako ažurna je bila oskrbljenost testirancev s slušnim aparatom; ne 

vemo, kako dolga in kako intenzivna je bila LS intervencija. Te spremenljivke v zgornjem 
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pregledu niso pod nadzorom zaradi metodoloških težav, saj ni bilo mogoče izenačiti obeh 

skupin po vseh relevantnih kriterijih. 

4.2.12 Izobrazba staršev 

Tabela 32: Rezultati KK glede na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe staršev 

 

Izobrazba staršev 

Oba do SŠ Vsaj eden nad SŠ 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

M 

(tč.) 

M 

(%) 

SD 

(tč.) 

SD 

(%) 

V
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 14,5 96,8 % 1,1 7,4 % 14,7 97,8 % 0,9 5,9 % 

Sestavljena n. 14,9 74,7 % 4,9 24,6 % 17,7 88,3 % 2,6 13,0 % 

Kompleksna n. 14,9 59,5 % 7,0 27,9 % 19,4 77,7 % 5,9 23,5 % 

Skupaj 44,3 73,9 % 11,9 19,9 % 51,8 86,3 % 8,2 13,7 % 

N
e
v
e

rb
a

ln
a
 

Enostavna n. 10,8 72,1 % 4,4 29,6 % 8,7 57,8 % 6,5 43,0 % 

Sestavljena n. 10,2 51,2 % 5,9 29,7 % 9,5 47,5 % 6,9 34,7 % 

Kompleksna n. 7,9 31,5 % 6,4 25,8 % 7,5 30,0 % 7,4 29,8 % 

Skupaj 28,7 47,8 % 14,9 24,9 % 25,7 42,8 % 19,5 32,5 % 

KK Skupaj 73,0 60,8 % 22,4 18,6 % 77,4 64,5 % 20,0 16,6 % 

 

Testiranci s staršema, ki sta dosegla največ srednješolsko stopnjo izobrazbe, so imeli pri 

preizkusu verbalnega razumevanja skupno povprečno 44,3 točke (73,9 %). Testiranci z 

vsaj enim staršem, ki je imel višje- ali visokošolsko izobrazbo, so imeli skupno povprečno 

51,8 točke (86,3 %). S porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih točk pri verbalnem 

preizkusu obratno sorazmerno padal. Bolj zahtevna kot so bila navodila, manjši delež točk 

so testiranci dobili. Ta trend je prisoten pri obeh skupinah testirancev. 

Testiranci, ki imajo vsaj enega starša z višje- ali visokošolsko izobrazbo, so se pri 

rezultatih verbalnega preizkusa razumevanja na vseh zahtevnostnih stopnjah navodil 

odrezali bolje kakor testiranci, ki nimajo starša z višjo ali visoko izobrazbo. 
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V raziskavah, kjer se išče korelacije med stopnjo izobrazbe staršev (navadno matere) in 

stopnjo verbalne kompetence (pismenosti ipd.) pri otroku, se je velikokrat izkazalo, da višja 

izobrazba staršev sovpada z višjo verbalno kompetenco otroka. Podobno se je izkazalo tu, 

pri preizkusu verbalnega razumevanja. Višje izobraženi starši so načeloma bolj razgledani 

in se bolj zavedajo pomembnosti dobrih komunikacijskih sposobnosti za celostno kakovost 

življenja posameznika in za njegov razvoj. Prav tako imajo po navadi večje prihodke in 

posledično boljši dostop do sredstev (učnih pripomočkov, knjig, inštruktorjev, tečajev …) 

za izboljšanje verbalne komunikacije otroka. Ker se bolj zavedajo pomena dobrih 

komunikacijskih sposobnosti za celostno življenjsko uspešnost, želijo posvetiti več časa in 

truda temu, da otroku pri tem tudi sami pomagajo. Z otroki več berejo, jim pogosteje in 

lažje tolmačijo gramatična pravila, neznane besede in fraze. Tako je smiselno, da so 

dosegli tudi naši testiranci, ki imajo višje izobražene starše ali vsaj enega starša, nekoliko 

boljše rezultate pri preizkusu verbalnega razumevanja. 

Testiranci s staršema, ki sta dosegla največ srednješolsko stopnjo izobrazbe, so imeli pri 

preizkusu neverbalnega razumevanja skupno povprečno 28,7 točke (47,8 %). Testiranci z 

vsaj enim staršem, ki je imel višje- ali visokošolsko izobrazbo, so imeli skupno povprečno 

25,7 točke (42,8 %). S porastom zahtevnosti navodil je delež dobljenih točk pri 

neverbalnem preizkusu obratno sorazmerno padal. Bolj zahtevna kot so bila navodila, 

manjši delež točk so testiranci dobili. Ta trend je prisoten pri obeh skupinah testirancev. 

Testiranci s starši z nižjo izobrazbo so se pri preizkusu neverbalnega razumevanja na 

vseh zahtevnostnih stopnjah navodil odrezali nekoliko bolje kakor testiranci s starši, kjer 

ima vsaj en starš višje- ali visokošolsko izobrazbo. Kot smo ugotovili pri rezultatih 

verbalnega preizkusa glede na stopnjo izobrazbe staršev, lahko tudi tu argumentiramo, da 

so višje izobraženi starši dajali večji poudarek razvijanju otrokovih verbalnih sposobnosti. 

Tako so se v primarnem domu ti GN otroci verjetno bolj zanašali na svoje verbalne 

komunikacijske sposobnosti kakor na neverbalne. Verjetno so spretnosti SZJ nekoliko 

zapostavili zavoljo večjega poudarka uporabe in učenja verbalnega jezika. Verjetno si v 

vsakdanji komunikaciji v večjem deležu pomagajo z verbalnimi komponentami kakor 

testiranci nižje izobraženih staršev, kjer se je morda dajalo manjši poudarek verbalni 

komunikaciji. 

Med testiranci, ki imajo oba starša z največ srednješolsko izobrazbo, je bil večinski delež 

testirancev (77 oseb ali 91,7 %) težje do težko oglušelih, znatno manjši delež (7 oseb ali 

8,3 %) pa je bil lažje do zmerno oglušelih. Testiranci, ki imajo vsaj enega starša z višje- ali 

visokošolsko izobrazbo, pa so prav tako precej neenakomerno razporejeni (4 osebe ali 

33,3 % je bilo lažje do zmerno oglušelih in 8 oseb ali 66,6 % težje do težko oglušelih), in 

sicer v prid težje do težko oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede stopnje izgube 

sluha ali izobrazbene stopnje staršev niso opredelile, torej razlike v stopnji izgube sluha 

lahko tudi vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Med testiranci, ki imajo oba starša z največ srednješolsko izobrazbo, je bil večinski delež 

testirancev (60 oseb ali 68,2 %) prelingvalno oglušelih, manjši delež (28 oseb ali 31,2 %) 

pa je bil postlingvalno oglušelih. Testiranci, ki imajo vsaj enega starša z višje- ali 

visokošolsko izobrazbo, pa so razporejeni prav tako neenakomerno (10 oseb ali 83,3 % je 
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bilo prelingvalno oglušelih in 2 osebi ali 16,7 % postlingvalno oglušelih), in sicer v prid 

prelingvalno oglušelim. Izvzetih je nekaj oseb, ki se glede časa izgube sluha ali 

izobrazbenega statusa staršev niso opredelile, torej razlike v času izgube sluha lahko tudi 

vplivajo na rezultat preizkusa receptivne komunikacijske kompetence. 

Preizkus soodvisnosti je pokazal, da slušni status staršev pri našem vzorcu ni v 

soodvisnosti s časom izgube sluha, je pa v soodvisnosti s stopnjo izgube sluha. 

V našem vzorcu so bili torej med potomci dveh osnovno- ali srednješolsko izobraženih 

staršev pretežno težje do težko prelingvalno oglušeli posamezniki, med potomci vsaj 

enega višje- ali visokošolsko izobraženega starša pa prav tako, vendar z manjšo prevlado 

glede na vzorec, ki je na voljo. Smiselno je, da so težje do težko prelingvalno oglušele 

osebe spretnejše v neverbalnem jeziku, saj so bolj zgodaj potrebovale neverbalni jezik za 

sporazumevanje z okolico. Delež teh oseb pri višje- in visoko izobraženih starših je 

nekoliko manjši v primerjavi z njihovim prevladujočim deležem pri največ srednješolsko 

izobraženih starših. To smiselno dviguje rezultate verbalnega preizkusa potomcev višje- in 

visoko izobraženih staršev v primerjavi z drugo skupino. Med potomci največ 

srednješolsko izobraženih staršev je torej večji delež prelingvalno oglušelih oseb s težjo in 

težko okvaro sluha, kar smiselno izboljšuje njihove rezultate pri neverbalnem preizkusu, 

saj so dalj časa in bolj nujno potrebovali neverbalne metode sporazumevanja. 

Ne moremo pa spregledati, da je razlike možno pripisati tudi spremenljivkam, ki jih v tem 

pregledu jih nismo imeli pod nadzorom. Ne vemo, ali je stopnja izgube sluha enaka v obeh 

starostnih skupinah; ne vemo, kakšna je razlika v času izgube sluha med skupinama; ne 

vemo, kakšna in kako ažurna je bila oskrbljenost testirancev s slušnim aparatom; ne 

vemo, kako dolga in kako intenzivna je bila LS intervencija. Te spremenljivke v zgornjem 

pregledu niso pod nadzorom zaradi metodoloških težav, saj ni bilo mogoče izenačiti obeh 

skupin po vseh relevantnih kriterijih. 
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4.3 PREGLED HIPOTEZ 

4.3.1 Hipoteza H1 

H1: Obstaja pozitivna korelacija med kompetenco razumevanja verbalne in neverbalne 

komunikacije pri GN osebah. 

Tabela 33: Korelacija med VK, NK in KK 

 

VK 
enost. 

VK 
sestav. 

VK 
kompl. 

NK 
enost. 

NK 
sestav. 

NK 
kompl. 

VK 
skupno 

NK 
skupno 

KK 
skupno 

V
K

 

e
n

o
s
t.
 

 0,404** 0,419** 0,233* 0,211* 0,213* 0,478** 0,253** 0,434** 

V
K

 

s
e

s
ta

v
. 

  0,814** -0,030 0,207* 0,060 0,906** 0,135 0,479** 

V
K

 

k
o

m
p

l.
 

   0,098 0,283** 0,192* 0,978** 0,248** 0,587** 

N
K

 

e
n

o
s
t.
 

    0,717** 0,684** 0,073 0,812** 0,676** 

N
K

 

s
e

s
ta

v
. 

     0,818** 0,277** 0,929** 0,856** 

N
K

 

k
o

m
p

l.
 

      0,165 0,926** 0,795** 

V
K

 

s
k
u

p
n
o
 

       0,231* 0,588** 

N
K

 

s
k
u

p
n
o
 

        0,895** 

Legenda: 

* Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,05 (5-odstotno tveganje). 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01 (1-odstotno tveganje). 

O skoraj popolni povezanosti oz. korelaciji govorimo med spremenljivkami: 

 VK sestavljeno – VK skupno, 

 VK kompleksno – VK skupno, 

 NK sestavljeno – NK skupno in 

 NK kompleksno – NK skupno. 
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Visoki rezultati pri preizkusih komunikacijske kompetence razumevanja pri sestavljenih in 

kompleksnih navodilih so torej močno vplivali na skupni seštevek točk pri VK oz. NK 

skupno. Tu so se pokazale največje razlike med testiranci. 

O zelo visoki oz. močni povezanosti govorimo med spremenljivkami: 

 VK sestavljeno – VK kompleksno, 

 NK enostavno – NK sestavljeno, 

 NK enostavno – NK skupno, 

 NK sestavljeno – NK kompleksno, 

 NK sestavljeno – KK skupno, 

 NK kompleksno – KK skupno in 

 NK skupno – KK skupno. 

O visoki povezanosti govorimo med spremenljivkami: 

 VK kompleksno – KK skupno, 

 NK enostavno – NK kompleksno, 

 NK enostavno – KK skupno in 

 VK skupno – KK skupno. 

O zmerni oz. srednji povezanosti govorimo med spremenljivkami: 

 VK enostavno – VK sestavljeno, 

 VK enostavno – VK kompleksno, 

 VK enostavno – VK skupno, 

 VK enostavno – KK skupno in 

 VK sestavljeno – KK skupno. 

O majhni, nizki oz. šibki povezanosti govorimo med spremenljivkami: 

 VK enostavno – NK enostavno, 

 VK enostavno – NK sestavljeno, 

 VK enostavno – NK kompleksno, 

 VK enostavno – NK skupno, 

 VK sestavljeno – NK sestavljeno, 

 VK kompleksno – NK sestavljeno, 

 VK kompleksno – NK kompleksno, 

 VK kompleksno – NK skupno, 

 NK sestavljeno – VK skupno in 

 VK skupno – NK skupno. 
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Našli smo torej statistično pomembne korelacije med vsemi spremenljivkami, razen med: 

 VK sestavljeno – NK enostavno, 

 VK kompleksno – NK enostavno, 

 VK sestavljeno – NK kompleksno, 

 VK sestavljeno – NK skupno, 

 VK skupno – NK enostavno in 

 VK skupno – NK kompleksno. 

V vseh ostalih primerih lahko govorimo o povezanosti oz. korelaciji. Ta je v vseh primerih 

pozitivna. Če se poveča ena mera, se z njo premo sorazmerno poveča tudi druga in 

obratno. 

Hipotezo potrdimo za pričujoči vzorec. V večini testiranih povezav (pri tridesetih od 

šestintridesetih, torej pri petih šestinah) med VK, NK in KK obstaja najmanj majhna do 

skoraj popolna pozitivna korelacija. 

Kot vidimo, so verbalne komunikacijske kompetence testirancev imele majhen premo 

sorazmeren vpliv na izkazane neverbalne kompetence in obratno. Testiranci, ki so bili 

verbalno močnejši, so bili praviloma tudi neverbalno močnejši pri zadanem preizkusu. 

Lahko sklepamo, da večja komunikacijska kompetentnost na enem področju (verbalnem 

ali neverbalnem) pozitivno vpliva tudi na drugo področje. Vsaj v določeni meri. 

Logopedsko-surdopedagoška intervencija naj bo torej usmerjena v obe komunikacijski 

sferi – verbalno in neverbalno. Najbolje bi bilo, da poučevanje GN oseb vsebuje verbalno 

in neverbalno komunikacijsko modaliteto, da zadovolji raznolikosti osebnih potreb različnih 

posameznikov. Besedni jezik naj bo podprt z neverbalnimi prvinami in obratno, če želimo 

najboljše rezultate v razumevanju in v intervenciji ter pri dolgoročnih komunikacijskih ciljih 

logopedsko-surdopedagoške intervencije. Sledi naj se predvsem potrebam konkretnega 

posameznika. 

Andrew idr. (2014), Harris idr. (2013), Reading idr. (2014), Stone idr. (2015), Scott idr. 

(2017) in Twitchell (2014) so že poudarili, da je neverbalna kompetenca lahko pomemben 

prediktor tega, kako dobro bo GN oseba razvila verbalno kompetenco. Williams idr. (2017) 

pa so v obratni smeri trdili, da verbalna kompetentnost vpliva na neverbalno. Korelacijo 

med verbalno in neverbalno kompetenco smo dokazali tudi pri korelacijski analizi v naši 

raziskavi. Torej lahko potrdimo trditve zgoraj omenjenih avtorjev, da neverbalna 

kompetentnost v neki meri vpliva na verbalno kompetentnost in obratno. Če bodo naše 

verbalne komunikacijske spretnosti dobre, bodo tudi naše neverbalne komunikacijske 

spretnosti do neke mere boljše, kot bi bile pri slabih verbalnih sposobnostih, ter obratno. 

Da obstaja pozitivna premo sorazmerna korelacija med verbalno in neverbalno spretnostjo 

v komunikaciji, gredo zasluge verjetno dejstvu, da je za kakršnokoli komunikacijsko 

spretnost (zlasti jezikovno) v prvi vrsti pomembna dobra osnova (kakovostni jezikovni 

temelji). Kot je že poudarila I. Dornik (2009), je za uspešen razvoj jezika prej pomembna 

učinkovitost komunikacije, šele nato modaliteta sporazumevanja. 
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Torej ni tako pomembno, v katerem jeziku (besednem ali nebesednem) se 

sporazumevamo, temveč to, kako dobro ga obvladamo. Če oseba dobro obvlada svoj prvi 

jezik in se drugega prične učiti šele kasneje ali se ga uči z manjšo intenzivnostjo, se bo 

drugi jezik lažje in učinkoviteje naučila, saj bo prenesla dobre jezikovne in komunikacijske 

podlage iz prvega jezika v drug jezik. Tu govorimo med drugim tudi o veščinah kodiranja in 

dekodiranja znakov, gramatikalnem znanju, izkušenosti pri filtriranju in dopolnjevanju 

nepopolnih signalov in mnogo več. Nekatere osnovne komunikacijske spretnosti, ki niso 

vezane na posamezen jezik, temveč so značilne za vse sisteme sporočanja, so prenosljive 

iz prvega v drugi jezik. Če ima posameznik široko besedišče v prvem jeziku, bo tudi pri 

drugem jeziku iskal besede ali fraze za izražanje tega istega osebnega besedišča. 

Motiviran bo poiskati ali opisati izbrani pojem, saj ga je vajen iz prvega jezika in ga 

potrebuje za učinkovito izražanje. Medtem pa bo oseba z majhnim besednjakom v prvem 

jeziku preprosto zadovoljna z enako omejenim besediščem v obeh jezikih, saj je to njena 

osebna »norma«, tega je vajena – to pozna in to ji je dovolj. Nima potrebe po širitvi 

besednega zaklada v drugem jeziku, če nekega pojma že v prvem jeziku ne pozna ali ne 

potrebuje. 

Ta temeljna jezikovna oz. komunikacijska orodja so verjetno najboljši prediktor 

komunikacijske kompetence posameznika v kateremkoli danem jeziku. 

 

4.3.2 Hipoteza H2 

H2: Mlajše GN osebe imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne in 

neverbalne komunikacije kakor starejše GN osebe. 

To hipotezo smo preverili glede na delitev testirancev na »mlajše« in starejše«. Za mejo te 

delitve med »mlajšimi« in »starejšimi« uporabljamo zaokroženo povprečno starost (M), 

torej 57 let. Testiranci, ki so stari 57 let ali mlajši, so v kategoriji »mlajši«. Testiranci, ki so 

starejši od 57 let, pa spadajo v kategorijo »starejši«. Primerjava testirancev po starosti je 

bila izvedena na kontroliranih skupinah, z enakim časom izgube sluha prelingvalno in z 

enako stopnjo izgube sluha težja do težka. 

Tabela 34: Vpliv starosti na rezultate preizkusa KK – povprečna starost  

Starost N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Do 57 let 40 36,59 

276,5 552,5 -2,622 0,009* Nad 57 let 23 24,02 

Skupaj 63  
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Starost N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno NK 

Do 57 let 40 36,73 

271,0 547,0 -2,700 0,007* Nad 57 let 23 23,78 

Skupaj 63  

Skupno KK 

Do 57 let 40 38,04 

218,5 494,5 -3,448 0,001* Nad 57 let 23 21,50 

Skupaj 63  

Legenda: 

* Korelacija je statistično pomembna na ravni vsaj 0,05 (5 % tveganja) 

P-vrednosti so pri vseh spremenljivkah manjše od 0,05, kar pomeni, da so razlike med 

starostnima skupinama pri vseh postavkah statistično pomembno velike. Skupina 

»mlajših« ima večje povprečje pri verbalnem, neverbalnem in celostnem preizkusu in se je 

zato boljše odrezala pri vseh preizkusih komunikacijske kompetence razumevanja. 

Hipotezo potrdimo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim 

časom izgube sluha prelingvalno in z enako stopnjo izgube sluha težja do težka). 

Med testiranci različnih starosti smo našli statistično pomembne razlike pri vseh preizkusih 

komunikacijske kompetence razumevanja. Preizkus s kontroliranimi skupinami z enakim 

časom izgube sluha postlingalno ali z enako stopnjo izgube sluha lažja do zmerna niso bili 

mogoči zaradi premajhnih kontroliranih skupin. Preizkus soodvisnosti je pokazal, da v 

našem vzorcu stopnja izgube sluha, prisotnost slušne korekcije, čas predpisa slušnega 

pripomočka, samoporočana modaliteta sporazumevanja in čas pričetka učenja SZJ niso v 

soodvisnosti s starostjo osebe. Je pa starost v soodvisnosti s časom LS intervencije in s 

časom izgube sluha. Kontrolirane skupine z upoštevanjem časa LS niso bile upoštevane, 

saj bi bile kontrolirane skupine premajhne (manj kot 15 oseb v podskupini) za veljavno 

statistično primerjavo. Stopnja izgube sluha se vseeno upošteva pri izbiri kontroliranih 

skupin, saj je s strokovnega vidika pomemben dejavnik. 

Harris idr. (2013) in Omerza (1964) so izpostavili, da se ob ustrezni korekciji sluha 

(predpisu slušnega pripomočka) razlike v verbalni komunikacijski kompetenci med GN 

osebami in vrstniki z leti zmanjšajo, torej GN otroci sčasoma dohitijo slišeče vrstnike, 

čeprav jih nikoli ne ujamejo popolnoma. S tem v uvidu bi pričakovali, da imajo starejše 

generacije GN oseb bistveno boljše komunikacijske kompetence kakor mlajše generacije. 

Vendar se te trditve opirajo na predpostavko o uspešni slušni korigiranosti kot vzroku za 
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kasnejšo večjo komunikacijsko kompetentnost posameznika v primerjavi s samim sabo v 

mladosti. Ker naša raziskava ni časovno longitudinalna (ne spremlja istih testirancev skozi 

daljše časovno obdobje), ne moremo z našimi rezultati niti podpreti niti ovreči teh trditev. 

Naša raziskava je primerjala testirance po starosti bolj zaradi medgeneracijske primerjave, 

da vidimo, kako komunikacijsko spretni so v grobem »mlajši« GN v primerjavi s 

»starejšimi«. Izkazalo se je, da so testiranci, mlajši od 57 let, na verbalnem in 

neverbalnem področju komunikacijskih spretnosti nekoliko spretnejši kot njihovi starejši 

kolegi. Večjo verbalno spretnost mlajših bi lahko pripisali relativni nepopularnosti korekcije 

sluha pri starejših generacijah nasploh, ki predpisa slušnega pripomočka v mladosti morda 

sploh niso imele ali pa so odraščale v socialnem okolju, ki tem ni zaupala ali jih je celo 

zavračala. Med starejšimi generacijami ponekod še danes obstaja stigma okoli slušne 

korekcije. Med GN v Gluhi skupnosti (Gluhimi z velikim »G«) še vedno marsikje velja 

prepričanje, da je nošenje slušnih aparatov neudobno, nepraktično, sramotno ali celo znak 

zavračanja omenjene kulture. Mnogo starejših testirancev ni nosilo slušnih pripomočkov in 

so jih v domovih, vrtcih in šolah dolgo zavirali pri uporabi in učenju SZJ, čeprav je bil zanje 

velikokrat prvi in edini jezik, ki so ga zares razumeli in katerega so bili sposobni v celi 

njegovi polnosti koristiti kot sredstvo komunikacije. Učenje temeljnih komunikacijskih in 

jezikovnih osnov je bilo torej razpeto med javno »vsiljenim« verbalnim jezikom, ki jim ni bil 

povsem dostopen s čutili, in neverbalnim znakovnim jezikom, ki ni bil sistematiziran, kaj 

šele sistematično poučevan ali koriščen kot jezik poučevanja. Starejše generacije (rojene 

pred drugo svetovno vojno in pred pričetki prizadevanj Zveze GNS za širše poučevanje 

SZJ in borbe za uzakonitev pravic uporabnikov SZJ) so imele slabše možnosti razviti, gojiti 

in uporabljati svoj prvi (neverbalni) jezik še leta in leta po nastopu okvare sluha. Slabša 

komunikacijska osnova prvega jezika pa vedno vpliva na znižanje komunikacijskih 

potencialov iste osebe tudi pri drugem jeziku. 

Mlajše generacije so v tem pogledu priviligirane, da so se rojevale in so bile v zgodnjih 

letih vzgajane v veliko bolj tolerantnih socialnih okoljih. Ne le z vidika sprejemanja SZJ kot 

legitimne in nujne vrste komunikacije in glede spoštovanja pravic uporabnikov SZJ, 

temveč tudi z vidika tolerance lastne Gluhe skupnosti do korekcij sluha kot sredstev 

pomoči, ne pa kot odmik od skupne, že tako širše družbeno ovirane kulture. Mlajšim so 

bile prej v življenju na voljo boljše, kakovostnejše metode korekcije sluha. Slušni 

pripomočki so se z napredki v tehnologiji in medicini razvijali v vedno bolj nemoteče in 

sprejemljive oblike pomoči. Sčasoma se jih je pričelo celo gledati kot vizualni indikator 

pripadnosti Gluhi skupnosti, vsaj v nekaterih krogih – saj okvara sluha navsezadnje sprva 

ni vidna s prostim očesom. 

Ozaveščenost staršev GN otrok se je v zadnjih desetletjih tudi izboljšala in splošen dvig 

izobraženosti celotne populacije je prispeval k temu, da so GN otroci prej pričeli prejemati 

logopedsko-surdopedagoške intervencije, prakse teh pa so se že same po sebi zgolj 

izboljševale. Staršem mlajših generacij je bilo prav tako prej in bolje razloženo, da je 

znanje SZJ (kot naravnega in učinkovitejšega prvega jezika GN osebe) koristno za razvoj 

jezikovnega sistema otroka. To je verjetno pripomoglo k zgodnejši uporabi SZJ in 



 

Stran 118 Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb 

posledično tudi boljšemu razumevanju neverbalne komunikacije (in posledično tudi 

verbalne zaradi dobrih jezikovnih in komunikacijskih osnov v prvem jeziku). 

Vse to in še kaj lahko omenimo kot dejavnike, ki so lahko pomembno preoblikovali vpliv 

starosti na komunikacijsko kompetenco GN posameznikov. Ali bolje rečeno – vpliv 

pripadnosti določeni generaciji v zgodovini. 

 

4.3.3 Hipoteza H3 

H3: Niti pri kompetenci razumevanja verbalne niti neverbalne komunikacije ni statistično 

pomembnih razlik med GN ženskami in GN moškimi. 

Tabela 35: Vpliv spola na rezultate preizkusa KK 

Spol N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Moški 33 30,82 

456,0 1017,0 -0,537 0,591 Ženske 30 33,30 

Skupaj 63  

Skupno NK 

Moški 33 31,30 

472,0 1033,0 -0,317 0,751 Ženske 30 32,77 

Skupaj 63  

Skupno KK 

Moški 33 30,95 

460,5 1021,5 -0,475 0,635 Ženske 30 33,15 

Skupaj 63  

Pri vseh spremenljivkah so P-vrednosti presegle mejo statistične pomembnosti 0,05, kar 

pomeni, da spolna pripadnost v tem testu ni bila statistično pomemben dejavnik, ki bi 

vplival na rezultate preizkusa komunikacijske kompetence razumevanja naših testirancev. 

GN ženske in GN moški testiranci so se skoraj enakovredno dobro odrezali na preizkusu 

KK. 
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Hipotezo potrdimo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim 

časom izgube sluha prelingvalno in z enako stopnjo izgube sluha težja do težka). Na 

preizkusu komunikacijske kompetence razumevanja ni statistično pomembnih razlik med 

testiranci glede na spolno pripadnost. Preizkus soodvisnosti je pokazal, da v našem 

vzorcu stopnja izgube sluha in čas izgube sluha nista v soodvisnosti s spolom osebe. 

Stopnja izgube sluha in čas izgube sluha se vseeno upoštevata pri izbiri kontroliranih 

skupin, saj sta s strokovnega vidika pomembna dejavnika. 

Dornik (2009) poudarja, da deklice v jezikovnem razvoju hitreje napredujejo, zato so lahko 

njihovi rezultati na preizkusih verbalnih spretnosti nekoliko boljši kakor rezultati dečkov. 

Geers idr. (2009) so na področju spola prav tako omenili hitrejše verbalno-komunikacijsko 

napredovanje deklic v času odraščanja. V teh raziskavah je šlo za testiranje GN otrok v 

šolski starosti oz. mladoletnem obdobju. Naša raziskava pa zajema osebe, stare 22 let in 

več, zato tega trenda jasno ni opaziti v rezultatih, saj so se razlike med spoloma do 

odraslosti verjetno že izravnale. 

Naši rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med testiranci glede na spol, zato 

ne moremo trditi, da spol GN osebe v odrasli ali zreli dobi pomembno vpliva na 

komunikacijske kompetence razumevanja posameznika. Nikjer v literaturi ni bilo zaslediti 

oporekanja trditvi, da spol GN osebe (vsaj v odrasli dobi) nima vpliva na komunikacijske 

sposobnosti – verbalne ali neverbalne. 

4.3.4 Hipoteza H4 

H4: GN osebe, ki so oglušele postlingvalno imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja verbalne komunikacije kakor prelingvalno oglušele osebe. 

Tabela 36: Vpliv časa izgube sluha na rezultate preizkusa KK – z enako stopnjo izgube 

sluha težja do težka in z enakim časom LS intervencije 0–3 leta 

Čas izgube sluha N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Prelingvalno 26 18,27 

124,0 475,0 -1,924 0,054 Postlingvalno 15 25,73 

Skupaj 41  

Skupno NK 

Prelingvalno 26 21,67 

177,5 297,0 -0,474 0,636 Postlingvalno 15 19,83 

Skupaj 41  
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Čas izgube sluha N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno KK 

Prelingvalno 26 20,44 

180,5 531,5 -0,393 0,695 Postlingvalno 15 21,97 

Skupaj 41  

 

Pri vseh spremenljivkah so P-vrednosti presegle mejo statistične pomembnosti 0,05, kar 

pomeni, da čas izgube sluha pri tem preizkusu ni bil statistično pomemben dejavnik, ki bi 

vplival na rezultate preizkusa komunikacijske kompetence testirancev. Testiranci so se 

skoraj enakovredno dobro odrezali na vseh preizkusih KK ne glede na čas izgube sluha. 

Hipotezo ovržemo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enako stopnjo 

izgube sluha težja do težka in z enakim časom LS intervencije 0–3 let). Med testiranci 

različnih starosti nismo našli statistično pomembne razlike pri nobenem preizkusu 

komunikacijske kompetence razumevanja. Preizkus soodvisnosti je pokazal, da so v 

našem vzorcu starost, stopnja izgube sluha, čas predpisa slušnega pripomočka, pogostost 

uporabe slušnega pripomočka, samoporočana modaliteta sporazumevanja in čas LS 

intervencije v soodvisnosti s časom izgube sluha, slušni status staršev pa ne. Sočasna 

uporaba kazalnikov za stopnjo izgube sluha, čas LS intervencije in starost pri oblikovanju 

kontroliranih skupin so žal ponudili premajhne kontrolirane skupine, zato sta bila 

oblikovana dva testa z različnimi kazalniki za kontrolirane skupine, da se je ohranila 

minimalna velikost 15 predstavnikov v posamezni primerjani podskupini. 

 
Tabela 37:Vpliv časa izgube sluha na rezultate preizkusa KK– z enako stopnjo izgube 
sluha težja do težka in z enako starostjo 57+ let 

Čas izgube sluha N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Prelingvalno 23 15,89 

89,5 365,5 -2,700 0,007* Postlingvalno 16 25,91 

Skupaj 39  
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Čas izgube sluha N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno NK 

Prelingvalno 23 20,83 

165,0 301,0 -0,543 0,587 Postlingvalno 16 18,81 

Skupaj 39  

Skupno KK 

Prelingvalno 23 18,85 

157,5 433,5 -0,757 0,449 Postlingvalno 16 21,66 

Skupaj 39  

Legenda: 

* Korelacija je statistično pomembna na ravni vsaj 0,05 (5 % tveganja) 

P-vrednost je pod 0,05 pri VK skupno. Zanjo lahko trdimo, da pri testirancih obstajajo 

statistično pomembne razlike med preligvalno in postlingvalno oglušelimi osebami, in sicer 

v prid postlingvalno oglušelim testirancem. Postlingvalno oglušeli so se statistično 

pomembno najbolje izkazali pri reševanju nalog VK skupno. Prelingvalno oglušeli pa so jih 

prekašali pri reševanju navodil NK skupno, vendar ne s statistično pomembno prednostjo. 

Prelingvalno oglušeli so se tudi statistično pomembno bolje izkazali pri skupnih rezultatih 

preizkusa KK, vendar znova brez statistično pomembnih razlik. 

Smiselno je, da so osebe, ki so oglušele zgodaj, prej pričele uporabljati neverbalna 

sredstva komunikacije (npr. SZJ, naravne kretnje, opazovanje obrazne mimike) in so v tem 

torej bolj izurjene kakor njihovi kolegi, ki so oglušeli kasneje in so se do nastopa okvare 

sluha verjetno več opirali na verbalno-slušni kanal kot primarno modaliteto komunikacije. 

Postlingvalno oglušele osebe so bile zaradi zakasnelega nastopa izgube sluha v kritičnem 

obdobju (od rojstva pa do 3. leta starosti) deležne več slušnih verbalnih izkušenj. Smiselno 

je, da so v tem času pridobljene verbalne kompetence bolje ohranile in razvijale naprej 

kakor njihovi kolegi, ki tega privilegija niso imeli ali pa so ga imeli bolj okrnjenega. 

Hipotezo potrdimo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enako stopnjo 

izgube sluha težja do težka in z enako starostjo 57+ let). V preizkusu verbalne 

komunikacijske kompetence razumevanja so se postlingvalno oglušeli testiranci odrezali 

bolje kakor prelingvalno oglušeli testiranci. Slednji so bili boljši pri preizkusu neverbalne 

komunikacijske kompetence razumevanja. Preizkus soodvisnosti spremenljivk je pokazal, 

da je čas izgube sluha v močni soodvisnosti še z naslednjimi spremenljivkami: časom 

predpisa slušnega pripomočka, pogostostjo uporabe slušnega pripomočka, samoporočano 

modaliteto sporazumevanja in količino izkušenj z LS intervencijo. Naštete spremenljivke so 

lahko tudi botrovale rezultatom tega preizkusa poleg časa izgube sluha, stopnje izgube 
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sluha in starosti. Preizkus s kontrolnimi skupinami, ki bi upoštevale vse soodvisnosti, pa ni 

bil mogoč, saj bi bile kontrolirane skupine premajhne za veljavno statistično primerjavo. 

Dornik (2009) in Omerza (1964) sta omenila pomen časa pojava slušne okvare za razvoj 

komunikacijske spretnosti. Prva je poudarila pomen kritičnega obdobja prelingvalne 

razvojne stopnje. Opominja nas na to, da je okvara sluha, ki je nastopila po zaključeni 

prelingvalni dobi razvoja otroka (okvara, ki je nastopila po 3. letu kronološke starosti), 

mnogo bolj ugodna za učenje verbalnega jezika kakor pri osebah, ki so oglušele prej. Tudi 

naši rezultati so pokazali, da so postlingvalno oglušeli testiranci imeli boljše verbalne 

komunikacijske kompetence od prelingvalno oglušelih. Zanimivo je, da se je statistično 

pomembno potrdilo tudi obratno: prelingvalno oglušeli testiranci so bili statistično 

pomembno boljši v neverbalni komunikacijski kompetenci v primerjavi s postlingvalno 

oglušelimi. Pokazal se je torej trend, da prelingvalna okvara sluha napoveduje boljšo 

spretnost v neverbalni komunikaciji, postlingvalna pa v verbalni komunikaciji. 

Ta izid je logičen z vidika, da smo ljudje socialna bitja, ki so naravnava k nujnosti socialne 

interakcije. Za uspešno interakcijo pa je potrebna uspešna komunikacija. Smiselno je, da 

GN oseba nagonsko stremi k uporabi komunikacijskega sistema, ki ji je najbolj dostopen in 

je zanjo torej najbolj učinkovit. GN osebe zaradi senzorne okvare sluha, ne glede na 

korekcijo s slušnimi pripomočki in ne glede na strokovno intervencijo, niso najbolje 

opremljene za slušno-oralno verbalno komunikacijo na vsakdanji ravni. Najbolj praktična 

rešitev je torej uporaba komunikacijskega sistema, ki jim je dostopen. V tem primeru je to 

velikokrat neverbalni jezik ali kombinacija obeh. 

Omerza (prav tam) je opisal, da se komunikacijsko-spretnostna vrzel med GN otrokom in 

slišečimi vrstniki povečuje s časom, če je otrok neustrezno (re)habilitiran oz. če ni deležen 

ustrezne intervencije ter ustreznega komunikacijskega sredstva v domačem okolju. 

Poudaril je, da je pomembno, da je otrok deležen učinkovitega komunikacijskega sredstva 

v primarnem okolju, sicer se njegov komunikacijski zaostanek s časom kvečjemu 

poslabša. Zaradi narave naše raziskave (ki ni časovno longitudinalna) tega z našimi testi 

ne moremo niti potrditi niti ovreči. 

 

 

4.3.5 Hipoteza H5 

H5: GN osebe z večjim ostankom sluha (lažje ali zmerno naglušne) imajo višjo povprečno 

kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki imajo manjši ostanek 

sluha (težje ali težko naglušne oz. gluhe osebe). 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so kontrolirane skupine z enakim 

časom izgube sluha premajhne za veljavno statistično primerjavo. 

Stopnja izgube sluha pri našem vzorcu ni v soodvisnosti s spremenljivkami: časom 

predpisa slušnega pripomočka, samoporočano modaliteto sporazumevanja, prisotnostjo 
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slušne korekcije, časom LS intervencije ali s pogostostjo uporabe slušnega pripomočka. 

Je pa v soodvisnosti s časom izgube sluha. 

Cupples idr. (2018), Dornik (2009), Geers idr. (1989), Moberly idr. (2017) in Omerza 

(1964) omenjajo pomen stopnje izgube sluha za verbalno komunikacijsko kompetenco 

posameznika. Vsi raziskovalci trdijo, da manjša slušna oškodovanost napoveduje boljšo 

verbalno kompetenco pri posamezniku. To je smiselna predpostavka, saj je verbalni jezik 

uporabniku dostopen primarno prek slušno-oralnega kanala, ki je GN osebam tem bolj 

nedostopen, čim bolj slušno oškodovane so. Manjši ostanek sluha pomeni manjši delež 

slušnih informacij, ki se prebijejo skozi čutila poslušalca oralnega jezika. Dornik (prav tam) 

ob tem poudarja, da lažja do zmerna izguba sluha vseeno ni zagotovilo za boljše verbalne 

komunikacijske sposobnosti. Opozarja nas na pomembnost ustrezne slušne korekcije in 

interventne pomoči, ki naj bi bila ključna za uspešen razvoj dobrih verbalnih 

komunikacijskih kompetenc. 

 

 

4.3.6 Hipoteza H6 

H6: GN osebe s slušnim pripomočkom imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja 

verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki ne uporabljajo slušnega pripomočka. 

Tabela 38: Vpliv prisotnosti slušnega pripomočka na rezultate preizkusa KK 

Prisotnost slušnega 

pripomočka 
N 

M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Brez slušnega 

pripomočka 26 20,35 

178,0 529,0 -1,820 0,069 S slušnim 

pripomočkom 20 27,60 

Skupaj 46  

Skupno NK 

Brez slušnega 

pripomočka 26 21,81 

216,0 567,0 -0,976 0,329 S slušnim 

pripomočkom 20 25,70 

Skupaj 46  
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Prisotnost slušnega 

pripomočka 
N 

M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno KK 

Brez slušnega 

pripomočka 26 20,62 

185,0 536,0 -1,662 0,096 S slušnim 

pripomočkom 20 27,25 

Skupaj 46  

P-vrednost pri nobeni od postavk ni manjša od 0,05, zato pri nobeni spremenljivki ne 

moremo trditi, da med testiranci obstajajo statistično značilne razlike glede na prisotnost 

slušnega pripomočka. 

Hipotezo ovržemo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim časom 

izgube sluha prelingvalno, z enako stopnjo izgube sluha težja do težka in z enako 

samoporočano modaliteto sporazumevanja SZJ in besedni jezik). Razlike sicer 

obstajajo (pri verbalnem preizkusu celo blizu meje statistične pomembnosti), vendar osebe 

s slušnim pripomočkom niso imele statistično pomembno boljših rezultatov niti pri 

preizkusih VK skupno niti na kateremkoli drugem preizkusu komunikacijske kompetence 

razumevanja. Morda bi se pri številčnejšem vzorcu pokazala tudi statistično pomembno 

velika razlika med testiranci, a se zaradi majhnih kontrolnih skupin v našem primeru ni. 

Preizkusi s kontroliranimi skupinami z enakima drugima samoporočanima modalitetama 

sporazumevanja ter z enakim drugačnim časom izgube sluha ali stopnjo izgube sluha niso 

bili mogoči zaradi premajhne zastopanosti kontroliranih skupin. Preizkus soodvisnosti je 

pokazal, da v našem vzorcu prisotnost slušnega pripomočka ni v soodvisnosti s stopnjo 

izgube sluha ali časom predpisa slušnega pripomočka. Stopnja izgube sluha se je vseeno 

upoštevala pri izbiri kontroliranih skupin, saj je s strokovnega vidika pomemben dejavnik. 

O tem, kako prisotnost oz. odsotnost slušne korekcije vpliva na razvoj verbalne ali 

neverbalne komunikacije, v literaturi ni zaslediti kaj več kot omembe, da je ustrezna slušna 

korekcija sredstvo, ki omogoča večjo dostopnost slišanega verbalnega jezika in s tem 

povečuje potencial razvoja verbalnih sposobnosti pri posamezniku – seveda ob 

predpostavki ustreznosti korekcije ter dodatnega strokovnega posredovanja. Vpliv 

prisotnosti korekcije na neverbalno komunikacijo na videz žal še ni kaj dosti raziskan. 

V naši raziskavi smo si ogledali, kako prisotnost oz. odsotnost slušne korekcije vpliva na 

verbalno in neverbalno komunikacijsko kompetenco GN oseb. Izkazalo se je, da prisotnost 

slušnega pripomočka nima statistično pomembnega vpliva niti na verbalne niti na 

neverbalne kompetence posameznika. Prisotnost slušne korekcije v naši raziskavi ni 

statistično pomembno vplivala niti na rezultate mer celostne ocene komunikacijske 

kompetence. 
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Ta izid je presenetljiv, saj (kot rečeno) slušna korekcija služi večanju dostopnosti 

posameznika do slušnih dražljajev, kot so zvoki govora in intonacija. Z boljšim pritokom 

informacij in dražljajev do uporabnika pa se poveča število njegovih izkušenj z verbalnim 

jezikom in s samoopazovanjem pri uporabi le-tega. Oseba s korekcijo sluha lažje izvaja 

samonadzor, opazuje lastno glasovno komuniciranje in ga lažje korigira. S tem se lažje uči 

verbalne komunikacije kot celote in izboljšuje svoje verbalne komunikacijske veščine. 

 

4.3.7 Hipoteza H7 

H7: GN osebe, ki so dobile slušni pripomoček v roku treh let po izgubi sluha imajo višjo 

povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, ki so ga 

dobile več kot tri leta po izgubi sluha. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so kontrolirane skupine z enakim 

časom izgube sluha in z enako stopnjo izgube sluha premajhne za veljavno 

statistično primerjavo. 

Čas predpisa slušnega pripomočka pri našem vzorcu ni v soodvisnosti s prisotnostjo 

slušne korekcije, je pa v soodvisnosti s spremenljivkami: časom izgube sluha, stopnjo 

izgube sluha in samoporočano modaliteto sporazumevanja. 

 

Cupples idr. (2018), Davidson idr. (2013), Geers idr. (1989, 2009), Harris idr. (2013) in 

Moberly idr. (2017) se strinjajo, da je čim prejšnji predpis slušnega pripomočka po nastopu 

okvare sluha pomemben dejavnik, ki pozitivno vpliva na razvoj verbalne komunikacijske 

kompetence. To je smiselno, saj zgodnejša korekcija sluha pomeni daljšo slušno starost 

osebe in povečuje količino časa sprejemanja verbalnih komunikacijskih signalov (oralnega 

govora). Žal teh trditev avtorjev z našo raziskavo nismo mogli ne potrditi ne ovreči, saj so 

bile kontrolirane skupine z enakim časom izgube sluha in enako stopnjo izgube sluha 

preslabo zastopane za veljavno statistično primerjavo. Zagotovo pa lahko trdimo, da 

zgodnji predpis slušnega pripomočka omogoča daljše obdobje sprejemanja slušnih 

informacij, kar izboljša potencial za večjo kakovost in dostopnost učenja verbalne 

komunikacije. 
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4.3.8 Hipoteza H8 

H8: GN osebe, ki vsakodnevno uporabljajo slušni pripomoček imajo višjo povprečno 

kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor osebe, ki redkeje uporabljajo 

slušni pripomoček. 

Tabela 39: Vpliv pogostosti uporabe slušnega pripomočka na rezultate preizkusa KK 

Pogostost uporabe slušnega 

pripomočka 
N 

M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Ne vsak dan 26 21,27 

202,0 553,0 -1,287 0,198 Vsak dan 20 26,40 

Skupaj 46  

Skupno NK 

Ne vsak dan 26 22,94 

245,5 596,5 -0,322 0,748 Vsak dan 20 24,23 

Skupaj 46  

Skupno KK 

Ne vsak dan 26 22,04 

222,0 573,0 -0,842 0,400 Vsak dan 20 25,40 

Skupaj 46  

 

P-vrednost pri nobenih rezultatih preizkusa KK ni bila manjša od 0,05. Ne moremo govoriti 

o statistično pomembnih razlikah med testiranci glede na pogostost uporabe slušnega 

pripomočka, če upoštevamo soodvisnost te spremenljivke s samoporočano modaliteto 

sporazumevanja (konkretno SZJ in besednim jezikom skupaj), s časom izgube sluha 

(konkretno prelingvalno) in če kljub odsotnosti soodvisnosti upoštevamo še stopnjo izgube 

sluha s katerimkoli od enakih kazalnikov. Pri tej spremenljivki ni statistično pomembnih 

razlik med vsakodnevnimi uporabniki slušnih pripomočkov in manj pogostimi uporabniki 

slušnih pripomočkov. V vseh treh merah komunikacijske kompetence razumevanja so se 

redni uporabniki slušnih pripomočkov statistično podobno dobro izkazali kakor ostali 

testiranci, ki slušne pripomočke uporabljajo redkeje. 

Hipotezo ovržemo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim časom 

izgube sluha prelingvalno, z enako stopnjo izgube sluha težja do težka in z enako 

samoporočano modaliteto sporazumevanja SZJ in besedni jezik). Pogostejša (redna,  
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vsakodnevna) uporaba slušnega pripomočka ni statistično pomembno pozitivno vplivala 

na rezultate skupne verbalne kompetence razumevanja v tem preizkusu. Preizkus s 

kontroliranimi skupinami z enakim časom izgube sluha postlingvalno, z enako stopnjo 

izgube sluha lažja do zmerna in enakima drugima samoporočanima modalitetama 

sporazumevanja ni bil mogoč zaradi premajhne zastopanosti kontrolnih skupin. Preizkus 

soodvisnosti je pokazal, da v našem vzorcu pogostost uporabe slušnega pripomočka ni v 

soodvisnosti s stopnjo izgube sluha ali s časom predpisa slušnega pripomočka, je pa v 

soodvisnosti s časom izgube sluha in samoporočano modaliteto sporazumevanja. Stopnja 

izgube sluha se je vseeno upoštevala pri izbiri kontroliranih skupin, saj je s strokovnega 

vidika pomemben dejavnik. 

V logopedsko-surdopedagoških vodah se na splošno poudarja pomen ustrezne in 

predvsem redne rabe slušnega pripomočka za razvoj dobre komunikacijske kompetence. 

Tu imamo v mislih predvsem verbalno komunikacijsko kompetenco, katere razvoj je lažji, 

če je osebi dostopen slušni kanal sprejemanja oralnih signalov komunikacije. Pogosta 

uporaba slušnega pripomočka pomeni pogostejše priložnosti za slušne izkušnje, ki so 

osrednja pot do učenja in uporabe verbalne komunikacije. Rezultati so pokazali razlike, ki 

pa niso statistično pomembne. Naši rezultati zanimivo niso pokazali, da bi bili redni 

(vsakodnevni) uporabniki slušnih pripomočkov komunikacijsko statistično pomembno 

močnejši v razumevanju verbalne komunikacije. Verjetno na rezultate preizkusa močneje 

vplivajo drugi dejavniki v ozadju osebe. 

 

 

4.3.9 Hipoteza H9 

H9: GN osebe, ki uporabljajo SZJ in besedni jezik kot sredstvi komunikacije, imajo višjo 

povprečno kompetenco razumevanja neverbalne komunikacije kakor osebe, ki uporabljajo 

izključno SZJ ali izključno besedni jezik. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi, ne ovreči, saj so kontrolirane skupine z enakim 

časom izgube sluha in z enako stopnjo izgube sluha premajhne za veljavno 

statistično primerjavo. 

Modaliteta sporazumevanja pri našem vzorcu ni v soodvisnosti s stopnjo izgube sluha, 

prisotnostjo slušne korekcije ali s časom pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ; je pa v 

soodvisnosti s spremenljivkami: časom izgube sluha, pogostostjo uporabe slušnega 

pripomočka, časom predpisa slušnega pripomočka in senzorno okvaro pri starših. 

Raziskava Cupples idr. (2018) je med svojimi testiranci našla pozitivno korelacijo med 

uporabniki izključno verbalne komunikacije in boljšimi splošnimi komunikacijskimi 

kompetencami v njihovi raziskavi. Uporabniki izključno govora so se na njihovih testih 

odrezali pomembno bolje kakor uporabniki multimodalnega sporazumevanja (znakovnega 

jezika in oralnega govora). 
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Davidson idr. (2013) trdijo, da zgodnje znanje znakovnega jezika ne zavira razvoja 

verbalnih komunikacijskih kompetenc posameznika. S tem v mislih pozivajo starše k 

uporabi multimodalne komunikacije. 

Dornik (2009), kot že rečeno, poudarja pomen ustrezne izbire metode komunikacije – z 

ozirom na to, da naj bo ta v modaliteti, ki je GN otroku najbolj učinkovito dostopna. 

Geers idr. (1984) nas opominjajo, da se verbalni in neverbalni jezik GN otrok ne razvijata z 

enakim tempom. V njihovi raziskavi so GN multimodalni otroci (otroci, ki uporabljajo tako 

oralni govor kot znakovni jezik) imeli boljše rezultate pri preizkusih neverbalne 

komunikacije, na preizkusih totalne komunikacije (multimodalne komunikacije) so bili po 

rezultatih izenačeni z unimodalno govorečimi kolegi glede na njihove mere verbalne 

komunikacije. Pri primerjavi rezultatov njihove multimodalne produkcije in verbalne 

produkcije pa so se slabše odrezali kakor unimodalni otroci, ki uporabljajo samo oralni 

govor. Metoda komunikacije torej pomembno vpliva na komunikacijske sposobnosti 

posameznika. Iz teh ugotovitev sledi, da multimodalna komunikacija ne deluje v prid 

verbalnim komunikacijskim sposobnostim, vendar govori v prid neverbalnim 

komunikacijskim spretnostim. 

Geers idr. (1989) so poudarili, da pri GN osebah zgodnja izpostavljenost avditivni 

stimulaciji, kot je poslušanje oralno govorjenega verbalnega jezika, pozitivno vpliva na 

verbalno receptivno komunikacijsko kompetenco (natančneje pismenost) teh 

posameznikov. 

Harris idr. (2013) so omenili pomen modalitete sporazumevanja v okolju GN posameznika 

kot pomemben dejavnik pri ocenjevanju njegovih verbalnih sposobnosti z vidika drugih 

natančnejših meritev verbalne komunikacijske kompetence. 

Če povzamemo, se avtorji po večini strinjajo, da prevladujoča uporaba govora napoveduje 

večjo verbalno komunikacijsko kompetenco. Medtem pa posamezni avtorji spodbujajo k 

multimodalnosti komunikacije kot najboljši obliki komunikacije za GN osebe, da bi imele 

največji (ali vsaj neoviran) potencial za najboljšo celostno komunikacijsko kompetenco. 

 

 

4.3.10 Hipoteza H10 

H10: GN osebe z enim ali dvema GN staršema imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja neverbalne komunikacije kakor GN osebe z enim ali dvema slišečima 

staršema. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so osnovne skupine testirancev glede 

na slušni status staršev in kontrolirane skupine z enakim časom izgube sluha in z 

enako stopnjo izgube sluha premajhne za veljavno statistično primerjavo. 
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Podskupini testirancev sta preveč neenakomerno zastopani. Skupina testirancev z enim 

ali dvema GN staršema zajema manj kot 15 oseb. V našem vzorcu smo s preizkusi 

soodvisnosti odkrili močno soodvisnost slušnega statusa staršev s samoporočano 

modaliteto sporazumevanja in s stopnjo izgube sluha, vendar bi bile kontrolirane skupine 

premajhne za veljavno statistično primerjavo. Preizkus je pokazal, da slušni status staršev 

v našem vzorcu ni v soodvisnosti s časom izgube sluha, časom pričetka sistematične 

izpostavljenosti SZJ ali z izobrazbo staršev. 

 

 

 

4.3.11 Hipoteza H11 

H11: GN osebe z enim ali dvema slišečima staršema imajo višjo povprečno kompetenco 

razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe z enim ali dvema GN staršema. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so osnovne skupine testirancev glede 

na slušni status staršev in kontrolirane skupine z enakim časom izgube sluha in z 

enako stopnjo izgube sluha premajhne za veljavno statistično primerjavo. 

Kot že rečeno, slušni status staršev pri našem vzorcu ni v soodvisnosti s časom izgube 

sluha, s časom pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ ali z izobrazbo staršev, je pa v 

soodvisnosti s stopnjo izgube sluha in samoporočano modaliteto sporazumevanja. 

Dornik (2009) in Omerza (1964) poudarjata pomen sprejetosti GN otroka s strani staršev v 

zgodnjem otroštvu, saj verjameta, da ima to pomemben vpliv na otrokovo komunikacijsko 

okolje. Opozarjata, da ima to vpliv na to, v kateri modaliteti se z njim sporazumevajo in 

kako učinkovita je ta ter ali prejema spodbude za komunikacijo od njih in kako se odzivajo 

na otrokove komunikacijske pobude. 

Če so starši GN otroka prav tako gluhi ali naglušni oz. otroka popolnoma sprejemajo, 

obstaja večja verjetnost, da bo imel več učinkovitih komunikacijskih izkušenj, in sicer v 

vseh modalitetah, ki jih uporabljajo. Otrok bo imel več pozitivnih izkušenj s komunikacijo in 

bo bolj motiviran za asertivno sodelovanje v njej. Večje število učinkovitih izkušenj v 

komunikaciji pa pomeni večje število priložnosti za samooceno lastne komunikacije ter 

prilagajanje le-te. Na splošno lahko pričakujemo boljše neverbalne komunikacijske 

kompetence pri GN posameznikih, ki imajo vsaj enega GN starša, saj bi bilo logično, da 

GN starš z otrokom uporablja SZJ kot učinkovito metodo sporazumevanja med njima. 

Otrok s tem goji pozitiven odnos do te metode komunikacije in se je raje poslužuje tudi 

zunaj doma. Pri GN osebah z dvema slišečima staršema pa je smiselno, da ima otrok v 

domačem okolju manj priložnosti sodelovati v neverbalni komunikaciji, saj je ta staršem 

pogosto nova in so v njej tudi sami nevešči. Če starš ne obvlada neverbalne komunikacije, 

bo s težavo dober zgled otroku in bo otroku tako ponujenih manj priložnosti za neverbalne 

komunikacijske izkušnje. 
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4.3.12 Hipoteza H12 

H12: GN osebe, ki so bile prvič sistematično izpostavljene SZJ pred 6. letom starosti, 

imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja neverbalne komunikacije kakor GN 

osebe, ki so bile prvič sistematično izpostavljene SZJ po 6. letu starosti. 

Tabela 40: Vpliv časa pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ na rezultate preizkusa KK 

 

N 
M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

Pred 6. letom 23 29,24 

396,5 672,5 -0,759 0,448 Po 6. letu 39 32,83 

Skupaj 62  

Skupno NK 

Pred 6. letom 23 37,48 

311,0 1091,0 -2,005 0,045* Po 6. letu 39 27,97 

Skupaj 62  

Skupno KK 

Pred 6. letom 23 34,54 

378,5 1158,5 -1,020 0,308 Po 6. letu 39 29,71 

Skupaj 62  

Legenda: 

* Korelacija je statistično pomembna na ravni vsaj 0,05 (5 % tveganja) 

Pri NK skupno je P-vrednost manjša od 0,05. Povsod drugod je večja od te mere. Za 

omenjeno spremenljivko lahko trdimo, da pri njej obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na izpostavljenost SZJ pred in po 6. letu starosti. Testiranci, ki so pričeli biti prvič 

sistematično izpostavljeni SZJ pred 6. letom starosti, so imeli v tej kategoriji neverbalnega 

preizkusa statistično pomembno boljše rezultate kakor njihovi kolegi, ki so SZJ 

sistematično uporabljali in vizualno sprejemali kasneje (v osnovni šoli ali kasneje). Pri 

merah VK skupno in KK skupno ni bilo statistično pomembnih razlik med testiranci glede 

na čas pričetka prve sistematične izpostavljenosti SZJ. 

Hipotezo potrdimo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim 

časom izgube sluha prelingvalno in z enako stopnjo izgube sluha težja do težka). 

Trditev statistično pomembno velja za NK skupno, saj so se zgodnji učenci SZJ statistično 



 

Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb Stran 131 

pomembno bolje odrezali pri preizkusu neverbalne komunikacije v primerjavi s poznejšimi 

učenci SZJ. Preizkus soodvisnosti je pokazal, da pri našem vzorcu čas pričetka 

sistematične izpostavljenosti SZJ ni v soodvisnosti z nobeno od naslednjih spremenljivk: 

samoporočano modaliteto sporazumevanja, časom izgube sluha, stopnjo izgube sluha ali 

slušnim statusom staršev. Stopnja izgube sluha in čas izgube sluha sta bila vseeno 

upoštevana pri oblikovanju kontroliranih skupin, saj sta s strokovnega vidika pomembna 

dejavnika. 

Kot že omenjeno, Dornik (2009) in Omerza (1964) opozarjata na pozitiven vpliv sprejetosti 

GN otroka s strani staršev, ko gre za razvijanje komunikacijskih potencialov. Zanimivo pa 

je, da preizkus za naš vzorec ni pokazal soodvisnosti med slušnim statusom staršev in 

časom pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ. Morda starši določenih starejših 

generacij zaradi narave surdopedagoške doktrine v zgodnjem 20. stoletju (tu imamo v 

mislih prepoved uporabe neverbalnega jezika v šolah in celo v gluhonemnici) niso imeli 

dovolj velikega vpliva na čas pričetka sistematičnega učenja SZJ, kot bi ga lahko imeli, če 

bi imeli o tem prosto izbiro ter drugačne strokovne spodbude in opore. 

Henner idr. (2016) so v svoji raziskavi jasno izpostavili slabosti jezikovne prikrajšanosti GN 

otrok v zgodnjem otroštvu kot negativen dejavnik, ko gre za razvoj njihovih 

komunikacijskih kompetenc, verbalnih in neverbalnih. Predlagali so mejo 6. leta starosti 

(za večino slovenskih otrok je to slučajno ravno leto prehoda iz vrtca v osnovno šolo) kot 

orientacijsko točko, pred katero je nujna sistematična izpostavljenost znakovnemu jeziku, 

če želimo otroku omogočiti karseda najboljše možnosti za razvoj komunikacijske 

kompetence – zlasti neverbalne. Glede na besede zgoraj omenjenih avtorjev pa je treba 

ozavestiti, da je pri jezikovnih komunikacijskih izkušnjah ključnega pomena učinkovitost 

komunikacijske metode, ki jo izbiramo. Če je za GN otroka najučinkovitejši način 

sporazumevanja z domačim okoljem SZJ, potem je čim prejšnja kakovostna in redna 

izpostavljenost SZJ ključna za razvoj njegovih komunikacijskih kompetenc na splošno, ne 

le neverbalnih. Iz jezikovnih spretnosti prvega jezika bo otrok črpal znanje in mehanizme 

za razvoj drugega jezika. Dobro znanje SZJ pri GN osebi, čigar prvi jezik je SZJ, bo tako  

pozitivno vplivalo in spodbujalo razvoj govorjenega in pisanega slovenskega jezika. 

To mejo šestih let kot prelomnico, do kdaj je treba GN otroku omogočiti učinkovito 

neverbalno komunikacijo, smo uporabili tudi v naši raziskavi. Potrdila je, da so testiranci, ki 

so bili zgodaj (pred 6. letom starosti, torej že doma ali v vrtcu) prvič sistematično 

izpostavljeni SZJ, imeli statistično pomembno boljše razvito neverbalno komunikacijsko 

kompetenco od svojih kolegov, ki so se s SZJ prvič srečali šele v času OŠ ali po tem. 

Torej če dobro razvit prvi jezik spodbuja dober razvoj komunikacijske kompetence 

posameznika kot celote in naša raziskava potrjuje statistično pomembno pozitivno 

povezavo med zgodnjo izpostavljenostjo SZJ ter neverbalno kompetenco GN testirancev, 

lahko sklepamo, da zgodnja vključitev v SZJ pri GN osebah spodbuja razvoj komunikacije 

kot celote. 
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4.3.13 Hipoteza H13 

H13: GN osebe, ki imajo intenzivne izkušnje z logopedsko-surdopedagoško obravnavo 

(več kot 3 leta) imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije 

kakor GN osebe, ki imajo skromne ali zmerne izkušnje z njo. 

Tabela 41: Vpliv časa LS intervencije na rezultate preizkusa KK 

 
N 

M 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

P-

vrednost 

Skupno VK 

0-3 26 30,23 

435,0 786,0 -0,292 0,770 3+ 35 31,57 

Skupaj 61  

Skupno NK 

0-3 26 27,92 

375,0 726,0 -1,168 0,243 3+ 35 33,29 

Skupaj 61  

Skupno KK 

0-3 26 27,50 

364,0 715,0 -1,327 0,184 3+ 35 33,60 

Skupaj 61  

 

P-vrednost pri nobenih rezultatih komunikacijskih preizkusov kompetence razumevanja ni 

manjša od 0,05. Za rezultate nobenega preizkusa ne moremo trditi, da so razlike 

statistično pomembno velike. Rezultati testirancev z intenzivnimi izkušnjami (3+ let) z LS 

intervencijo so pri verbalnem, neverbalnem in pri celostnem preizkusu KK sicer višji, 

vendar ne do te mere, da bi bili statistično pomembno boljši. 

Hipotezo ovržemo za pričujoči preizkus s kontroliranimi skupinami (z enakim časom 

izgube sluha prelingvalno in z enako stopnjo izgube sluha težja do težka), saj med 

testiranci pri merah verbalne kompetence razumevanja komunikacije ni statistično 

pomembnih razlik glede na čas oz. količino izkušenj z LS intervencijo. Testiranci z 

intenzivnimi izkušnjami (3 ali več let) z LS intervencijo so se boljše odrezali po rezultatih 

vseh preizkusov komunikacije (verbalnem, neverbalnem in celostnem), vendar ne s 

statistično pomembno veliko prednostjo. Pričujoči preizkus je bil izveden na kontroliranih 

skupinah z enakim časom izgube sluha – prelingvalno (za postlingvalne testirance bi bile 

kontrolirane skupine premajhne) in z enako stopnjo izgube sluha – težja do težka (za lažje 
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do zmerne oglušele testirance bi bile kontrolirane skupine premajhne). Preizkusi našega 

vzorca so pokazali, da čas LS intervencije ni v soodvisnosti niti s stopnjo izgube sluha niti 

z izobrazbo staršev, je pa v soodvisnosti s časom izgube sluha in s starostjo. Starost in 

čas izgube postlingvalno pri oblikovanju kontroliranih skupin nista bila uporabljena kot 

kazalnika, saj bi bile dobljene kontrolirane skupine premajhne za veljavno statistično 

primerjavo. Stopnja izgube sluha težja do težka in čas izgube sluha prelingvalno sta bila 

vseeno upoštevana pri oblikovanju kontroliranih skupin, saj sta s strokovnega vidika 

pomembna dejavnika. 

V literaturi nismo zasledili raziskav na temo vprašanja, kako količina strokovne intervencije 

(vključenosti v logopedsko-surdopedagoško obravnavo) – denimo govornih in slušnih vaj – 

vpliva na komunikacijsko kompetenco GN posameznika. Lahko sklepamo, da daljša 

vključenost v LS obravnave pomeni več dela na (re)habilitaciji komunikacijskih kompetenc 

posameznika. Te so usmerjene k izboljšanju komunikacijskih spretnosti posameznika, 

torej lahko predvidevamo, da več vaj pomeni boljši uspeh (ob predpostavki, da izvzamemo 

različne začetne pogoje posameznikov); nekateri začnejo z več težavami oz. izzivi kot 

drugi. 

Zanimivo je, da strokovna intervencija ni statistično pomembno pozitivno korelirala z 

nobeno komunikacijsko kompetenco razumevanja. To je verjetno zaradi različnih drugih 

izhodiščnih kompetenc posameznikov. GN osebe, ki so imele ob pričetku okvare sluha več 

izzivov (večjo stopnjo okvare sluha, bolj zgoden pojav okvare sluha ipd.) za sprejemanje 

govorno-slušne komunikacije, so verjetno rajši uporabljale metodo komunikacije, ki jim je s 

čuti bolj dostopna – neverbalni jezik. Smiselno je, da so GN osebe z večjimi izzivi 

prejemale dolgotrajnejše LS intervencije kakor osebe z manjšimi izzivi. Slednje so se 

verjetno lažje oprle tudi na ostanke sluha za pridobivanje izkušenj v verbalni komunikaciji 

in so jo uspešneje razvijale tudi z manj intervencije. 

Zanimivo je, da po rezultatih naše raziskave sodeč, količina LS intervencije skozi čas ni 

imela statistično pomembnega pozitivnega učinka na verbalne komunikacijske 

sposobnosti testirancev, ko naj bi to bil eden osrednjih ciljev le-teh. Morda je potrebna 

revizija glavnega fokusa LS intervencij, da ne bi bile več toliko usmerjene v verbalno 

(re)habilitacijo, ampak raje bolj v komunikacijsko učinkovito rehabilitacijo. Slednja je pri 

različnih posameznikih različno močno zastopana z verbalno ali neverbalno 

komunikacijsko kompetenco glede na zmožnosti, okolje in potrebe posameznika. 

Nekaterim GN posameznikom bi morda v teku (re)habilitacije bolj koristila večja mera 

pomoči pri razvijanju učinkovite neverbalne komunikacije, drugim pa verbalne. 
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4.3.14 Hipoteza H14 

H14: GN osebe, ki imajo vsaj enega starša z višje- ali visokošolsko stopnjo izobrazbe 

imajo višjo povprečno kompetenco razumevanja verbalne komunikacije kakor GN osebe, 

ki imajo oba starša z največ srednješolsko stopnjo izobrazbe. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so kontrolirane skupine z enakim 

časom izgube sluha in z enako stopnjo izgube sluha premajhne za veljavno 

statistično primerjavo. 

Izobrazba staršev pri našem vzorcu ni v soodvisnosti s slušnim statusom staršev, časom 

LS intervencije ali s časom izgube sluha, je pa v soodvisnosti s stopnjo izgube sluha. 

Veljaven statistični preizkus zaradi preslabe zastopanosti posameznih podskupin 

spremenljivk žal ni bil mogoč. 

Cupples idr. (2018), Geers idr. (2009) in Harris idr. (2013) so v svojih raziskavah poudarili 

pozitiven učinek višje izobrazbe staršev (konkretno matere) GN otroka na njegove 

verbalne komunikacijske spretnosti. Smiselno je, da imajo otroci bolje izobraženih staršev 

hkrati tudi bolj ozaveščene, bolj proaktivne in komunikacijsko spodbudne starše. Vse to 

ravno zaradi razgledanosti in zavedanja pomena dobre komunikacijske (re)habilitiranosti 

pri starših. Bolj izobražen starš je bolj nagnjen k temu, da se z otrokom več ukvarja (ne 

glede na slušno oškodovanost) in mu omogoča več komunikacijskih priložnosti ter se bolje 

odziva na otrokove komunikacijske poskuse. Ne smemo pozabiti tudi želje staršev, da bi 

otroke komunikacijsko približali lastni ravni komunikacije, ki je z višjo stopnjo izobrazbe 

premo sorazmerno bolj dovršen. Višja izobrazba načeloma pomeni tudi večji potencial za 

večje prihodke osebe (višjo plačo), kar poveča dostopnost določenih materialnih in 

kulturnih sredstev ter izkušenj, ki lahko izboljšajo verbalno komunikacijsko kompetenco 

posameznika. 

 

 

4.3.15 Hipoteza H15 

H15: Vrsta slušnega pripomočka nima statistično pomembnega vpliva na nobeno 

kompetenco razumevanja komunikacije pri GN osebah. 

Hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj so osnovne skupine in kontrolirane 

skupine z enakim časom izgube sluha in z enako stopnjo izgube sluha premajhne za 

veljavno statistično primerjavo. 

Veljaven statistični preizkus zaradi preslabe zastopanosti posameznih podskupin 

spremenljivk žal ni bil mogoč. 

V literaturi ni bilo moč izslediti raziskav, ki bi se posvečale odgovarjanju na vprašanje, 

kateri komunikacijski pripomoček po prednostih in pozitivnem učinku na komunikacijsko 

kompetenco prevlada nad drugimi. Naša raziskava je na žalost naletela na vzorec GN 
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oseb, ki so si po izbiri slušne korekcije zelo dualno homogeni. Večino testirancev lahko 

razdelimo v dve skupini: uporabnike SA oz. slušnega aparata (44,3 %) in GN osebe, ki ne 

uporabljajo nikakršne slušne korekcije (51,3 %). Naleteli smo zgolj na 2 testiranca (1,7 %), 

ki uporabljata PV (polžev vsadek) in zgolj na 3 uporabnike (2,6 %) drugih metod korekcije 

sluha (to lahko pomeni kombinacijo naštetih ali pa pripomoček, ki ni na seznamu 

ponujenih možnosti). Tako je vzorec po vrsti slušnega pripomočka številsko zelo 

neuravnotežen. Kljub statistično pomembni korelaciji med celostno verbalno 

komunikacijsko kompetenco in uporabniki PV ne moremo govoriti o teh rezultatih kot 

zanesljivih ravno zaradi premajhne velikosti tega vzorca. Ne moremo zanesljivo oceniti, ali 

vrsta slušnega pripomočka igra pomembno vlogo pri kakovosti komunikacijskih kompetenc 

posameznika. To vprašanje ostaja odprto za prihodnje generacije raziskovalcev. 
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5 SKLEP 

Po podatkih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (Gluhost, b.d.) je v Sloveniji cca 

1500 gluhih ljudi. Naš vzorec je zajemal 116 ljudi, kar je 7,7 % te populacije. Lahko bi rekli, 

da ima raziskava določeno strokovno vrednost z vidika velikosti vzorca, kar je bil eden od 

ciljev dela, da doprinese k razvoju stroke. 

Eden izmed temeljnih razlogov za pričujočo raziskavo je tudi cilj, da identificiramo 

prediktorje razvoja komunikacijske kompetence, preučimo stopnjo njihovega vpliva in 

oblikujemo smernice za logopedsko-surdopedagoško intervencijo. Zanimalo nas je, na 

katere od teh prediktorjev lahko v intervenciji sploh vplivamo in na katere je bolj nujno 

vplivati. 

 

Vnovič si poglejmo naše spremenljivke oz. podatke iz ozadja oseb, ki smo jih preučevali: 

kronološka starost, spol, čas izgube sluha, stopnja izgube sluha, prisotnost in vrsta 

slušnega pripomočka, čas predpisa slušnega pripomočka, pogostost uporabe slušnega 

pripomočka, samoporočana modaliteta sporazumevanja, starost ob pričetku sistematične 

izpostavljenosti SZJ, čas izkušenj z logopedsko-surdopedagoško intervencijo, senzorna 

okvara pri starših in izobrazba staršev.  

Še tako zagnan in učen strokovnjak enostavno nima vpliva na nekatere od teh 

prediktorjev, denimo na: spol, starost, čas in stopnjo izgube sluha, senzorno okvaro 

staršev in njihovo stopnjo izobrazbe. Če ima strokovnjak srečo, pa lahko z zgodnjo 

intervencijo vpliva na vse ostale dejavnike: vrsto oz. prisotnost slušnega pripomočka, 

pogostost in kakovost uporabe slušnega pripomočka, čas predpisa slušnega pripomočka, 

pogostost uporabe slušnega pripomočka, večinsko modaliteto sporazumevanja 

posameznika, starost GN osebe ob pričetku sistematične izpostavljenosti SZJ in kvantiteto 

oz. dolžino ter vsebino logopedsko-surdopedagoške pomoči. Za slednjo je nujno, da je tudi 

ustrezno kakovostna ter ima ustrezne cilje, prilagojene edinstvenim potrebam slehernega 

posameznika. 

Naša raziskava je pokazala, da obstajajo razlike med komunikacijskimi kompetencami GN 

posameznikov, ko jih v kontroliranih skupinah primerjamo po naslednjih spremenljivkah: po 

kronološki starosti, času izgube sluha in po času pričetka sistematične izpostavljenosti 

SZJ. Zanimivo je, da naša raziskava po spolu, prisotnosti slušne korekcije, pogostosti 

uporabe slušne korekcije in po času izkušenj z LS intervencijo pri preizkusih primerjave 

kontroliranih skupin ni pokazala statistično pomembnih razlik med testiranci. 

Žal imamo strokovnjaki vpliv le na eno izmed spremenljivk, za katero se je v naši raziskavi 

izkazalo, da pri njej obstajajo statistično pomembne razlike med rezultati testirancev. To je 

čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ. Z namenom, da lahko nudimo našim 

obravnavancem kakovostno pomoč, je prav, da to znanje upoštevamo in ga vnesemo v 

svoje delo v praksi. 
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Strokovno utemeljeno je predvidevati, da imajo tudi nekatere druge spremenljivke vpliv na 

komunikacijsko kompetenco razumevanja. Žal njihovega vpliva s kontroliranimi skupinami 

v pričujoči raziskavi nismo imeli priložnosti preveriti, saj so bile nastale kontrolirane 

skupine premajhne za statistično veljavno primerjavo. Med te spremenljivke spadata 

denimo čas predpisa slušnega pripomočka in samoporočana modaliteta sporazumevanja. 

Strokovno bi bilo smiselno, da na komunikacijsko kompetenco razumevanja pri GN 

posamezniku vplivajo tudi nekatere spremenljivke, pri katerih se v naši raziskavi ni 

zasledilo razlik ali pa so bile kontrolirane skupine premajhne za analizo. To so: prisotnost 

slušne korekcije, pogostost uporabe slušnega pripomočka in čas (ter vsebina in 

intenziteta) LS intervencije – na te imamo lahko vpliv. Med pomembne dejavnike pri 

razvoju komunikacijske kompetence razumevanja pa spadajo še nekatere spremenljivke, 

ki nam kot strokovnjakom niso na voljo za intervencijo. To so: stopnja izgube sluha, čas 

izgube sluha, slušni status staršev in izobrazba staršev. 

 

Čas predpisa slušnega pripomočka lahko pomagamo primakniti čim bližje času nastanka 

okvare sluha z zgodnjim odkrivanjem. To lahko storimo z opogumljanjem staršev za čim 

prejšnje ukrepanje po odkritju okvare sluha. Pomagamo lahko tudi z vestnimi napotitvami 

h kolegom drugih strok, ki so usposobljeni za natančnejšo diagnostiko slušnih sposobnosti 

ter za sam predpis ustrezne slušne korekcije. Poskrbeti moramo za dobro splošno 

informiranost širše družbe o tem, kakšni so znaki okvare sluha pri otrocih. Zgodnje 

odkrivanje in zgodnja intervencija še vedno ostajata zelo pomembna dejavnika, ko 

govorimo o učinkovitosti intervencije pri vseh vrstah oseb s posebnimi potrebami. V našem 

vzorcu je bila večina testirancev (95 oseb) potomcev dveh slišečih staršev. Ti se z okvaro 

sluha pogosto srečujejo prvič v življenju šele tedaj, ko je ta diagnoza postavljena pri 

njihovem otroku. Izzivi učenja tako verbalnega kot neverbalnega jezika z vidika GN osebe 

so jim neznani in otroku težje nudijo tako praktično kot čustveno oporo pri tem. Ne morejo 

jim svetovati na podlagi lastnih sorodnih izkušenj, saj jih nimajo. Del našega poslanstva je 

tudi obveščanje, ozaveščanje in nudenje podpore tem staršem. Usmerimo jih lahko k 

ustreznim ustanovam, društvom in zvezam, ki imajo na voljo ne samo praktične nasvete in 

osebe z močjo in znanjem za praktično ter pravno pomoč, temveč imajo tam lahko tudi stik 

z drugimi GN osebami in njihovimi družinami. Iz tega vidika so lahko nepogrešljiv vir 

izkušenj, informacij, čustvene opore ter socializacije za GN osebe in njihove družine. Ker 

imajo med seboj določeno prekrivanje izzivov in izkušenj, si lahko tudi izmenjajo ideje ter 

rešitve za izzive. 

Na pogostost uporabe slušnega pripomočka lahko vplivamo s spoštljivimi spodbudami k 

redni in učinkoviti uporabi. Še najbolj pa bomo posameznike prepričali k uporabi slušne 

korekcije s kakovostno intervencijo, ki bo uporabnike opremila za udobno in učinkovito 

rabo slušnih pripomočkov. Opogumimo jih z nudenjem pozitivnih izkušenj z uporabo ter 

odnosom do slušne korekcije. Uporabnike slušne korekcije lahko dodatno motiviramo za 

redno uporabo slušnih pripomočkov tudi tako, da jih pomagamo povezati z drugimi GN 

osebami, ki koristijo slušno korekcijo in so primeri oseb, ki so (vsaj deloma tudi) s pomočjo 

ustrezne korekcije sluha uspele doseči svoj polni potencial – komunikacijsko, socialno in 
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na splošno v kakovosti življenja. Zgledi vlečejo in pozitivni modeli so še vselej navdušili 

novince za tisto, kar se je vidno obrestovalo najprej za njih same. 

Na modaliteto sporazumevanja lahko vplivamo s svojim zgledom v vsakdanu ter z 

ozaveščanem kolegov vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev (pa tudi družine oseb) o 

pozitivnem vplivu multimodalnosti oz. učinkovite modalitete komunikacije. Na iskanje 

učinkovite modalitete sporazumevanja pri intervenciji posameznika lahko pomembno 

vplivamo tudi z razvijanjem strokovnih norm, ki govorijo v prid izbiranja učinkovite 

komunikacijske modalitete ali več modalitet (odvisno od posameznika) za optimalni 

komunikacijski razvoj. Če bomo kot strokovnjaki svoje trditve staršem in učiteljem GN oseb 

podkrepili z verodostojnimi raziskavami, bodo imeli naši nasveti večjo težo. Prav je, da 

skušamo staršem in učiteljem pojasniti, da modaliteta sporazumevanja, ki je predlagana v 

kurikulumu, ni nujno vedno optimalna za njihovega otroka. Pomembno je, da razumejo, da 

je odgovor na to vprašanje treba iskati individualno. Od posameznika do posameznika se 

namreč odgovor lahko razlikuje glede na njegovo ozadje in zmožnosti. Če je materni jezik 

posameznika SZJ podprt z oralnim govorom ali vsaj brezglasno artikulacijo, je prav, da se 

trudimo to pri posamezniku razvijati še naprej in mu pri poučevanju nuditi komunikacijsko 

oporo čim bolj skladno s temi modalitetami. Tako bo posameznik najbolje razumel naša 

sporočila, npr. poučevano snov v šoli, in dosegal boljše akademske in posledično tudi 

življenjske rezultate. To bo pozitivno vplivalo tudi na njegovo samozavest in socialne 

odnose ter končno na celostno kakovost njegovega življenja. 

Na čas pričetka sistematične izpostavljenosti SZJ (kot posamezniku najbolj učinkovite 

metode sporazumevanja) lahko vplivamo z ozaveščanjem, informiranjem posameznika z 

družino ter s spoštljivimi spodbudami in z dokazi podprtimi delovnimi praksami (in 

raziskavami o njih), ki so usmerjeni tako na kolege pedagoge kot na družino GN osebe. Z 

raziskavami podprte strokovne ugotovitve lahko delimo z našimi partnerji v intervenciji 

(starši, strokovnimi kolegi in učitelji), da bodo lažje razumeli in videli smisel v zgodnjem 

pričetku izpostavljenosti multimodalnosti komuniciranja, če je to posamezniku optimalna 

možnost. Prav je, da spodbujamo in usmerjamo tudi strokovne ustanove, ki nas 

zaposlujejo, k temu, da se sledi dokazanim strokovnim ugotovitvam na tem področju ter da 

se posameznike obravnava individualizirano – v skladu z njihovimi osebnimi potrebami. 

Splošna prisilna unimodalnost poučevanja na šoli za GN osebe bo težko zagotovila, da 

bodo potrebe vseh posameznikov zadovoljene, saj so si med seboj lahko posamezniki 

zelo različni. Rešitev, ki ustreza nekaterim, morda ni najboljša za druge in jih morda celo 

omejuje pri doseganju njihovega polnega razvojnega potenciala. 

Ne nazadnje, na logopedsko-surdopedagoško intervencijo, njeno količino, intenziteto, 

kakovost in trajanje imamo logopedi-surdopedagogi seveda največji vpliv, saj smo njeni 

izvajalci. Ker imamo možnost sodelovanja pri usmerjanju oseb s posebnimi potrebami in 

ker imamo vlogo soustvarjalcev pri oblikovanju individualiziranega programa za 

posameznike z odločbami o usmerjanju, lahko na več korakih pomembno vplivamo na to, 

da posamezna GN oseba prejme tisto vrsto, dolžino in pogostost LS intervencije, ki je 

zanjo najprimernejša. Pri tem je prav, da vstopamo v te vloge informirani in dodobra 

spoznani z osebo, katere prihodnost krojimo pri oblikovanju teh dokumentov in načrtov. Za 
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pametno usmerjanje in načrtovanje pomoči so torej potrebne zadostne predhodne izkušnje 

s konkretno GN osebo ter strokovna in izkušenjska podkovanost o možnostih in praksah 

pomoči. Pomembno se je zavedati, da smo pri tem do določene mere omejeni z zakoni, 

pravilniki in obremenjenostjo (ter omejenostjo) zakonskega, šolskega in zdravstvenega 

sistema pomoči osebam s posebnimi potrebami. Če je ustanova, kjer smo zaposleni, 

preobremenjena s prevelikim številom obravnavancev ali pa nima kapacitet za pomoč 

nekemu posamezniku (glede na njegove individualne potrebe), je prav, da mu kot 

strokovnjaki pomagamo poiskati pomoč drugje ali vsaj na drugačen način. Tu moramo 

sodelovati s starši oz. z družino naših GN obravnavancev v njihovo največjo korist. 

 

Ostale prediktorje, na katere žal nimamo vpliva, lahko pozorno opazujemo in spremljamo. 

Ko se nam ponudi priložnost, lahko zavedanje le-teh in znanje o njih uporabimo v prid GN 

obravnavancu tako, da njemu primerno prilagodimo strokovno pomoč in podporo tako, kot 

jo posameznik v danem trenutku najbolj potrebuje. Recimo, če je GN otrok potomec dveh 

slišečih staršev, lahko tem ponudimo čim več znanja, da so ozaveščeni o tem, kako 

najbolje ravnati v korist otroka, saj ne morejo izhajati iz lastnih izkušenj GN otroštva. 

Usmerimo jih lahko v socialne interesne skupine, kjer se bodo srečali s sebi enakimi 

slišečimi starši GN otrok, da si v teh skupinah poiščejo uteho, poistovetenje ter vir za 

izmenjavo pomembnih izkušenj in nasvetov. Tam bodo našli tudi GN odrasle, ki bodo z 

njimi lahko delili dragocene izkušnje in vire, kje si lahko poiščejo pomoč ali pa pomoč za 

svojega GN otroka. Slušnega statusa staršev seveda ne moremo spremeniti, lahko pa 

pomagamo pozitivno oblikovati njihov odnos do slušne okvare, Gluhe kulture, pravic gluhih 

in Gluhih, SZJ in multimodalnosti komunikacije. Lahko vplivamo na to, da svojega GN 

otroka lažje sprejmejo in so mu pripravljeni nuditi komunikacijo, ki je zanj optimalna, četudi 

se razlikuje od njihovega osebnega maternega jezika. Če bodo razumeli pomembnost 

ukrepov, ki jih stroka podpira kot pozitivne, jih bodo tudi sami zanesljiveje uporabljali. Z 

večjo vnemo bodo pristopili k učenju SZJ, da ga bodo lahko nato uporabljali še z otrokom. 

 

Za nadaljnje raziskovanje priporočamo, da se raziskovalci ne osredotočajo toliko na 

preučevanje vpliva vrste slušne korekcije na razvoj komunikacijske kompetence. Za 

učinkovit komunikacijski razvoj so namreč mnogo bolj merodajni odgovori na vprašanja o 

tem, ali posameznik korekcijo sploh ima in kako učinkovito jo uporablja. 

Prav tako svetujemo, da so podskupine testirancev med seboj primerjane v kontroliranih 

skupinah – s podobnim ozadjem v več spremenljivkah podatkov iz ozadja, ki bi lahko 

vplivale ena na drugo. Naj med seboj primerjajo testirance, ki so si podobni po večjem 

deležu ozadja kot zgolj po eni spremenljivki. Denimo, slušni status staršev lahko vpliva na 

samoporočano modaliteto sporazumevanja ter na čas pričetka sistematične 

izpostavljenosti SZJ pri testirancu. Skupine naj bodo razdeljene tako, da se upošteva 

morebitni medsebojni vpliv teh dejavnikov. Pri tem je potreben večji vzorec testirancev. 
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Svetujemo, da se prihodnji raziskovalci bolj podrobno osredotočijo na prediktorje, ki so 

logopedom-surdopedagogom, specialno-rehabilitacijskim pedagogom, učiteljem in 

staršem čim bolj dostopni za intervencijo. Mednje spadajo: čas predpisa slušnega 

pripomočka (zgodnje odkrivanje), pogostost uporabe slušnega pripomočka (kakovostna 

(re)habilitacija poslušanja in spodbujanje k dosledni uporabi), modaliteta sporazumevanja 

(s poudarkom na učinkovitost modalitete glede na posameznika), starost ob pričetku 

sistematične izpostavljenosti SZJ in izkušnje posameznika z LS intervencijo (cilji 

intervencije, pogostost in dolžina). Predlagamo iskanje načinov za izpopolnjevanje 

učinkovite modalitete sporazumevanja z GN osebo. Pomembno je, da se med 

posameznikom in interventnimi osebami (ter vsemi ostalimi) vzpostavi komunikacija v 

modaliteti in predvsem v jeziku, ki sta najbolj učinkovita za dotičnega posameznika. Ne 

glede na to, ali gre pri tem za verbalno, neverbalno ali kombinirano obliko komunikacije. Ni 

pomembna vrsta komunikacije, temveč njena kakovost, zanesljivost in učinkovitost. 
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Priloga 1 – Vprašalnik o osebi 

Vprašalnik o osebi 
1. Leto rojstva: _________. 

 

2. Obkrožite svoj spol:      moški       ženski 

 

3. Kdaj ste izgubili sluh (leto)? Prosim, dopolnite: 

Oglušel/-a sem leta ____________. 

 

4. Kakšno stopnjo okvare sluha imate? Če niste prepričani, kateri odgovor bi obkrožili, 

si poglejte, prosim, prilogo na koncu vprašalnika. Obkrožite eno. 

 

a) Imam lažjo ali zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 

26 do 60 dB). 

 

b) Imam težjo ali težko izgubo sluha ali pa sem popolnoma gluh/-a (povprečna 

izguba v govornem območju od 61 dB naprej). 

  

5. Kakšen slušni pripomoček uporabljate? Ali nosite slušni aparat, polžev vsadek ali 

kakšen drug pripomoček? 

Prosim, obkrožite eno in dopolnite, če je potrebno. 

 

a) Ne uporabljam pripomočkov za sluh. 

 

b) Uporabljam slušni aparat. 

 

c) Uporabljam polžev vsadek. 

 

d) Uporabljam BAHA vsadek. 

 

e) Uporabljam slušni pripomoček _______________________________________. 

 

 



 

Iza Pomlad: Ocena verbalne in neverbalne komunikacijske kompetence GN oseb Stran 147 

6. Kdaj ste dobili slušni pripomoček (leto)? Če ne uporabljate slušnega pripomočka, 

pustite prazno. Prosim, dopolnite. 

 

Slušni pripomoček sem dobil/-a leta _______________. 

 

 

7. Kako pogosto uporabljate slušni pripomoček? Prosim, obkrožite eno. 

 

a) Slušnega pripomočka nikoli ne uporabljam. 

 

b) Slušni pripomoček uporabljam od enkrat do trikrat na mesec. 

 

c) Slušni pripomoček uporabljam enkrat na teden. 

 

d) Slušni pripomoček uporabljam dvakrat do petkrat na teden. 

 

e) Slušni pripomoček uporabljam vsak dan, ampak ne ves čas. 

 

f) Slušni pripomoček uporabljam vsak dan, ves čas in povsod. 

 

8. Kako se sporazumevate? Prosim, obkrožite eno. 

 

a) Uporabljam samo slovenski znakovni jezik. 

 

b) Samo govorim. 

 

c) Uporabljam slovenski znakovni jezik in govorim. 

 

9.  Kdaj ste se pričeli redno sporazumevati v slovenskemu znakovnemu jeziku? 

Prosim, obkrožite eno. 

 

a) V slovenskem znakovnem jeziku sem se prvič redno sporazumeval/-a doma od 

rojstva ali v vrtcu. 

 

b) V slovenskem znakovnem jeziku sem se prvič redno sporazumeval/-a v osnovni 

šoli, srednji šoli ali kasneje. 
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10.  Ste kdaj obiskovali logopeda-surdopedagoga? Prosim, obkrožite eno. 

 

a) Logopeda-surdopedagoga sem obiskoval/-a od 0 do 1 leta. 

 

b) Logopeda-surdopedagoga sem obiskoval/-a od 1 do 3 let. 

 

c) Logopeda-surdopedagoga sem obiskoval/-a 3 leta ali več. 

 

 

11.  Ali sta vaša starša gluh/-a ali naglušen/-a? Prosim, obkrožite eno. 

 

a) Nihče od mojih staršev ni gluh ali naglušen. 

 

b) Oba moja starša sta gluha ali naglušna. 

 

c) Samo eden od mojih staršev je gluh ali naglušen. 

 

12. Kakšna je najvišja dokončana izobrazba vaših staršev? Prosim, obkrožite eno pri 

mami in eno pri očetu. 

Mama … 

a) je dokončala osnovno šolo; 

b) je dokončala srednjo poklicno šolo; 

c) je dokončala srednjo tehnično šolo; 

d) je dokončal gimnazijo; 

e) je dokončala visoko šolo/fakulteto; 

f) je dokončala magisterij ali doktorat. 

 

Oče … 

a) je dokončal osnovno šolo; 

b) je dokončal srednjo poklicno šolo; 

c) je dokončal srednjo tehnično šolo; 

d) je dokončal gimnazijo; 

e) je dokončal visoko šolo/fakulteto; 

f) je dokončal magisterij ali doktorat. 
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Priloga  2 – Kriteriji stopnje izgube sluha 

a) Oseba z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 

dB) 

 Imam: 

o obojestransko lažjo izgubo sluha ali 

o zmerno izgubo na enem ušesu in sem brez izgube sluha na drugem ušesu. 

 Sporazumevam se po slušni poti – z govorom in poslušanjem; v hrupnem okolju 

odgledujem z ustnic. 

 V tihem okolju dobro slišim in razumem govor. Če pa je govor tih, če je sogovornik 

slabo razumljiv ali zelo daleč, če je prostor zvočno neugoden, težje razumem govor. 

 Težko razločim od kod prihaja zvok. 

 Imam težave pri izgovarjavi glasov v besedah, usvajanju besedišča, uporabi slovničnih 

pravil in oblikovanju povedi v smiselno celoto. 

 

Oseba z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 

dB) 

 Imam: 

o zmerno izgubo sluha na obeh straneh ali 

o težko, najtežjo ali popolno izgubo na enem ušesu in sem brez izgube na drugem 

ušesu. 

 Sporazumevam se največ po slušni poti, s pomočjo slušnega pripomočka (slušni 

aparat, polžev vsadek, BAHA…). 

 Pri govoru in sporazumevanju si pomagam tudi z odgledovanjem z ustnic. 

 V vsakdanjem življenju imam precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebno v 

hrupnem okolju. 

 Glasove v besedah slišim nepopolno in jih tudi težko pravilno izgovarjam. Imam težave 

z: melodijo, ritmom, višino glasu, glasnostjo, tempom. 

 Težje razumem pisane besede, povedi in besedila. Težko oblikujem povedi v smiselno 

celoto, težave imam pri pravilni rabi slovničnih pravil. 

 

b) Oseba s težjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 

dB) 

 Imam: 

o obojestransko težko izgubo sluha ali 

o popolno izgubo na enem ušesu in zmerno izgubo na drugem ušesu. 

 Govora in jezika sem se učil pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka; 

pri sporazumevanju uporablja odgledovanje z ustnic, nekateri si pomagajo z znakovnim 

jezikom. 
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 V vsakdanjem življenju ima običajno zelo velike težave pri razumevanju govora po 

slušni poti. 

 Govor po slušni poti težko razumem, saj veliko glasov v besedah slišim nepopolno in 

popačeno ter težko razberem posamezne besede. 

 Težko razumem povedi in besedilo, težko sledim sobesedilu. Običajno glasove v 

besedah izgovarjam pomanjkljivo (izpuščam, zamenjujem), težave imam tudi s 

prozodijo (melodija, ritem, višina glasu, glasnost, tempo) pri govoru, zato je moj govor 

težje razumljiv. 

 Imam skromen besedni zaklad in težko se učim govorjenega in pisanega jezika. 

 

Oseba s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 

91 do 110 dB) 

 Imam: 

o obojestransko najtežjo izgubo sluha in sem funkcionalno gluh/-a. 

 Slišim le s pomočjo slušnega pripomočka, brez njega ne slišim. 

 Govor razumem največ po vidni poti (s kinestetičnem zavedanjem glasov, s pomočjo 

enoročne abecede, z odgledovanjem z ustnic in s pomočjo slovenskega znakovnega 

jezika). 

 Glasove slišim zelo popačeno ali jih sploh ne slišim ter težko slušno ločim besede med 

seboj. 

 Imam skromno besedišče. Težje oblikujem povedi v smiselno celoto, težje uporabljam 

slovnična pravila. Razumevanje besed, povedi in navodil je pogosto šibko. Moj govor je 

pogosto težko razumljiv ali nerazumljiv, moja govorna prozodija (melodija, ritem, višina 

glasu, glasnost, tempo) je slaba. 

 Če pišem, me drugi boljše razumejo, kakor če govorim. Najlažje se sporazumevam v 

slovenskem znakovnem jeziku (SZJ). 

 

Oseba s popolno izgubo sluha – gluha oseba (povprečna izguba v govornem 

območju nad 110 dB) 

 Ne ločim niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, ne slišim ali razumem govora, 

tudi če imam slušni pripomoček. Slišim le z uporabo slušnega pripomočka. 

 Govor razumem izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov, po vidni poti in 

s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Moj govor je pogosto nerazumljiv. Imam 

zelo skromno besedišče. 

 Najlažje se sporazumevam v SZJ ali pisno. 
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PRILOGA 3 – NAVODILA ZA OCENO KOMUNIKACIJSKE 

KOMPETENCE RAZUMEVANJA 

Verbalna kompetenca Neverbalna kompetenca 

1. Pobarvajte sovo z oranžno. 1. Pobarvajte vrt z vijolično. 

2. Pobarvajte drevo z rumeno. 2. Pobarvajte kravo z vijolično. 

3. Pobarvajte dečkove hlače z rdečo. 3. Pobarvajte kozo z rumeno. 

4. Pobarvajte hišo z zeleno. 4. Pobarvajte žabo z oranžno. 

5. Pobarvajte hruško z modro. 5. Pobarvajte mačko z rdečo. 

6. Narišite vijoličen kvadrat okoli dečka. 6. Narišite rjav kvadrat okoli krave. 

7. Narišite zeleno vedro pred drevesom. 7. Narišite oranžno gobo za štorom. 

8. Narišite oranžno žogo pred hišo. 8. Narišite deklici zelen klobuk. 

9. Narišite rumeno žogo za drevesom. 9. Narišite zeleno gobo pred deklico. 

10. Narišite rjavo rožo za gugalnico. 10. Narišite modro knjigo pred štorom. 

11. 
Narišite jabolko pod klopjo in ga 

pobarvajte z modro. 
11. 

Narišite klobuk za vedrom in ga 

pobarvajte z modro. 

12. 
Narišite rožo pod toboganom in jo 

obkrožite z rjavo. 
12. 

Narišite gobo pred medvedkom in jo 

pobarvajte z zeleno. 

13. 
Narišite otroški avtomobilček desno od 

grmovja in ga obkrožite z vijolično. 
13. 

Narišite klobuk na sodu in ga 

pobarvajte z rumeno. 

14. 
Narišite rožo pred garažo in jo 

pobarvajte z zeleno. 
14. 

Narišite knjigo levo od drevesa in jo 

obkrožite z rjavo. 

15. 
Narišite oblak pod letalom in ga 

pobarvajte z rdečo. 
15. 

Narišite gobo levo od grabelj in jo 

obkrožite z rdečo. 

Legenda: 

1 – 5 - enostavna navodila 

6 – 10 - sestavljena navodila 

11 – 15 - kompleksna navodila 

Odebeljena beseda - predmeta ni na sliki; navodilo posredno narekuje, da ga mora 

testiranec narisati. 
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