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POVZETEK 

Polžev vsadek je individualni slušni pripomoček in je elektronska naprava, s pomočjo katere 

gluhe osebe tako zaznajo kot prepoznajo oz. slišijo zvok iz okolice. Kljub zgodnji implantaciji 

polževega vsadka pa se lahko pojavijo odstopanja pri razvoju govora, jezika in 

komunikacijskih zmožnosti. Komunikacija omogoča posamezniku izmenjavo informacij in 

vključenost v družbo, kjer sta ključna elementa tudi dobra govorna razumljivost in razvite 

sociopragmatične spretnosti. V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela smo opredelili 

področje izgube sluha oz. definirali gluhoto in naglušnost, polžev vsadek ter opredelili vlogo 

staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov v komunikaciji z otroki. Podrobneje so predstavljene 

sociopragmatične spretnosti ter govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom. Cilj 

raziskave v okviru empiričnega dela magistrskega dela je bil ugotoviti stopnjo razvitosti 

sociopragmatičnih spretnosti in stopnjo govorne razumljivosti gluhih otrok s polževim 

vsadkom glede na različne komunikacijske partnerje: vzgojitelje, surdopedagoge in starše, ter 

glede na slušno starost. Za namen naše raziskave je bilo v vzorec vključenih 25 gluhih otrok s 

polževim vsadkom (7 deklic, 18 dečkov) v starosti od 20 mesecev do 6 let in 10 mesecev. 

Starši, vzgojitelji in surdopedagogi so za posameznega otroka izpolnili: lestvico razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju, ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti in 

vprašalnik o splošnih podatkih o otroku in njegovem slušnem statusu. Z raziskavo smo 

ugotovili, da pri ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti obstajajo razlike med ocenami 

ocenjevalcev (staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov), vendar so statistično pomembne 

razlike med ocenami ocenjevalcev le pri ocenjevanju spretnosti asertivnosti. Pri ocenjevanju 

spretnosti responzivnosti pa med ocenami ocenjevalcev ni statistično pomembnih razlik. Tudi 

pri ocenjevanju govorne razumljivosti ni razlik med ocenami ocenjevalcev. Raziskava je 

pokazala, da obstaja statistično pomembna povezava med slušno starostjo otroka in 

razvitostjo sociopragmatičnih spretnosti oz. stopnjo govorne razumljivosti. 

Ključne besede: sociopragmatične spretnosti, razumljivost govora, otroci s polževim 

vsadkom, starši, vzgojitelji, surdopedagogi, slušna starost. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

The cochlear implant is an individual hearing aid and is an electronic device by which deaf 

people can perceive as recognize or hear sound from environment. Despite the early 

implantation of a cochlear implant, variations in speech, language and communication skills 

may occur. Communication enables an individual to share information and be involved in 

society, where key elements are good speech intelligibility and well developed socio-

pragmatic skills. In the theoretical part of master's thesis, we described area of hearing loss or 

defined deafness and hearing loss, cochlear implant and the role of parents, educators and 

speech-language therapists in communicating with children. The socio-pragmatic skills and 

the level of speech intelligibility of children with a cochlear implant are presented in greater 

details. The aim of the research in the empirical part of master's thesis was to determine the 

level of the development of socio-pragmatic skills and the level of speech intelligibility in 

deaf children with a cochlear implant in relation to different communication partners like 

educators, speech-language therapists and parents, and with regard to a child's hearing age. 

For the purpose of research, 25 deaf children with a cochlear implant (7 girls and 18 boys) 

aged from 20 months to 6 years and 10 months were included in the sample. Parents, 

educators, and speech-language therapists filled in the form for each child which included the 

scale speech intelligibility in context, the rating scale for socio-pragmatic skills, and a 

questionnaire which included general information about a child and his or her auditory status. 

In this research, we found out that there is difference in evaluation of socio-pragmatic skills 

between assessors (parents, educators, and speech-language pathologists), but statistically 

significant differences between assessors are only in assessing assertiveness. In assessing 

responsiveness, there are no statistically significant differences between the assessors. Even 

when assessing speech intelligibility, there are no differences between the assessor's ratings. 

The research showed that there is a statistically significant correlation between the hearing 

age of a child and his or her development of socio-pragmatic skills or degree of speech 

intelligibility.  

Key words: socio-pragmatic skills, speech intelligibility, children with a cochlear implant, 

parents, educators, speech-language therapists, auditory age. 
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1. UVOD1 

Komunikacija omogoča posamezniku izmenjevanje informacij in stik z ostalimi ljudmi. 

Človekovo pomembno čutilo pri sporazumevanju je sluh. Otroci s polževim vsadkom (v 

nadaljevanju PV) so gluhe osebe, ki jim je s pomočjo sodobne tehnologije omogočeno, da 

ponovno slišijo, zaznajo, prepoznajo in razločijo glasove ter se sporazumevajo z govorjenim 

jezikom. Na ta način se lažje vključujejo v socialno družbeno življenje in posledično se 

izboljša kvaliteta njihovega življenja. V Sloveniji vsem novorojenčkom preverijo sluh že v 

porodnišnicah. V primeru z objektivnimi preiskavami potrjene izgube sluha sledi nadaljnja 

diagnostika in izbira ustrezne rehabilitacije. Kadar je vzrok motenj sluha okvara notranjega 

ušesa, ohranjen pa je slušni živec in preostala slušna pot, je ena izmed možnosti vstavitev PV. 

S pomočjo PV lahko oseba zazna zvoke iz okolja. Kljub napredku tehnologije in medicine ter 

nadgradnjam in izpolnjenosti slušnih pripomočkov moramo vedeti, da PV gluhi osebi ne more 

nadomestiti sluha v tolikšni meri kot pri ostalih slišečih osebah značilnega razvoja. Omogoča 

pa, da lahko gluha oseba s pomočjo PV usvoji govor in se sporazumeva z govorjenim 

jezikom, ki je razumljiv ostalim sogovorcem oz. poslušalcem. Pomembno je tudi vedeti, na 

kateri stopnji govorno-jezikovnega razvoja je otrok in kako učinkovite so njegove 

sociopragmatične spretnosti v interakciji z ostalimi. 

V teoretičnem delu magistrskega dela bodo opredeljeni naslednji pojmi: gluhota in 

naglušnost, PV ter vloga staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov v komunikaciji z otroki. 

Podrobneje bodo predstavljene pragmatika in sociopragmatične spretnosti ter govorna 

razumljivost otrok s PV. V empiričnem delu želimo analizirati in ugotoviti stopnjo razvitosti 

sociopragmatičnih spretnosti ter stopnjo govorne razumljivosti gluhih otrok s PV glede na 

različne komunikacijske partnerje: vzgojitelje, surdopedagoge in starše, ter glede na slušno 

starost.  

.  

                                                 

1
 Izraza »izguba sluha« in »otroci z izgubo sluha« zajemata tako naglušnost kot gluhoto. 

Izraza »naglušnost« in »naglušni otroci« se nanašata na osebe z lažjo, zmerno ali težko izgubo sluha. (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Izraza »gluhota« in »gluhi otroci« se nanašata na osebe z najtežjo ali popolno izgubo sluha. (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Izraz »otroci s polževim vsadkom« se nanaša na gluhe osebe, ki so uporabniki polževega vsadka. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. GLUHOTA IN NAGLUŠNOST 

2.1.1. Sluh in zaznava zvoka 

Uho je čutilo za sluh, sestavljeno iz zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Zaznava zvoka 

poteka tako, da se zvok preko uhlja in sluhovoda usmeri do bobniča, kjer se zvok spremeni v 

vibracije. Veriga slušnih koščic (kladivce, nakovalce in stremence) prenese vibracije iz 

bobniča na tekočino notranjega ušesa. Nato tekočina v notranjem ušesu s premiki vzdraži 

zaznavne lasne celice – dlačnice. Vzdražne dlačnice proizvedejo električne signale. Slušni 

živec nato električne signale po slušni poti prenese do možganov, kjer poteka proces avditivne 

predelave signalov. Dlačnice zaznavajo nizke tone na enem koncu polža, visoke tone pa na 

drugem koncu polža. Možgani električne signale zaznavajo kot zvok. Slušni sistem človeka 

obsega od 20 do 20000 Hz, za zaznavo in razumevanje govora pa je pomembno območje med 

500 in 4000 Hz.  

Sluh kot nadzorni in zaznavni mehanizem vpliva na govorno-jezikovni razvoj posameznika, 

zato je pomembno zgodnje odkrivanje morebitne motnje sluha. Pri nas v Sloveniji v vseh 

slovenskih porodnišnicah od leta 2006 izvajajo presejalni test novorojenčkov na sluh, kjer 

merijo zvočno sevanje ušes (TOAE – Transitory Otoacoustic Auditory Emissions). Otrok, ki 

je imel dvakrat neizzivne rezultate na presejalnem testu (TOAE) v porodnišnici, je nadalje 

obravnavan v avdiovestibuloškem centru z namenom zgodnjega odkrivanja motenj sluha in 

ustrezne rehabilitacije (Božič, 2014). 

 

2.1.2. Stopnje izgube sluha 

Osebe z izgubo sluha lahko glede na stopnjo naglušnosti ali gluhote opredelimo v različne 

skupine. Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti (MKB – 10) stopnje 

izgube sluha razdeli na pet kategorij (Hernja idr., 2010): 

- Lažja naglušnost – izguba sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. 

Otrok ima lahko lažjo obojestransko izgubo sluha ali težjo oz. težko izgubo sluha na 

enem ušesu, na drugem ušesu pa ima lažjo izgubo sluha ali pa je brez izgube sluha. 

Lahko je ovirano sporazumevanje in poslušanje govora. 

- Zmerna naglušnost – izguba sluha od 41 do 55 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 

Hz. Otrok ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali popolno izgubo sluha na enem 

ušesu in lažjo izgubo ali je brez izgube sluha na drugem ušesu ali pa ima na enem 

ušesu težko izgubo sluha, na drugem ušesu pa zmerno, lažjo ali pa je brez izgube 

sluha. Otrok je oviran pri sporazumevanju in poslušanju govora, orientaciji in telesni 

neodvisnosti in pri pridobivanju novega znanja. 

- Težja naglušnost – izguba sluha od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. 

Otrok ima obojestransko težjo izgubo sluha ali pa težko izgubo sluha na enem ušesu in 

težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Prizadeto je sporazumevanje, poslušanje in 

razumevanje govora. Otrok je oviran v orientaciji, pri vključevanju v družbo in v 

telesni neodvisnosti. Lahko gre za prizadetost vedenja, prilagajanja vedenja 

okoliščinam in razumevanja znanja. 
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- Težka naglušnost – izguba sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. 

Otrok ima težko izgubo sluha ali pa popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko 

izgubo sluha na drugem ušesu. Pri otrocih je prizadeto sporazumevanje, razumevanje 

in poslušanje govora. Sočasno gre lahko za prizadetost vedenja, prizadetost pri 

pridobivanju znanja, prilagajanja vedenja novim okoliščinam. Otrok s težko izgubo 

sluha je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in vključitvi v družbo. 

- Gluhota – izguba sluha več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. Gluh 

posameznik ni zmožen slišati ali razumeti govora, tudi če je ta ojačan. Prav tako ne 

more govora sprejeti v celoti niti s slušnim aparatom. Prizadete so lahko zmožnosti 

sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora. Sočasno je lahko prizadeto 

vedenje, orientacija v času in prostoru, telesna neodvisnost, prisotna je prizadetost pri 

pridobivanju znanja in vključevanju v družbo. 

 

Glede na 24. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 58/2011) 

in 14. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. list RS, št. 88/2013) poznamo kriterije gluhote in naglušnosti. 

V skupino naglušnih otrok sodijo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015): 

- otroci z lažjo izgubo sluha (izguba sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz od 26 do 40 dB), 

- otroci z zmerno izgubo sluha (izguba sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz od 41 do 60 dB), 

- otroci s težko izgubo sluha (izguba sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz od 61 do 90 dB). 

V skupino gluhih otrok sodijo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015): 

- otroci z najtežjo izgubo sluha (izguba sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz od 91 do 110 dB), 

- otroci s popolno izgubo sluha (izguba sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1000, 2000 in 4000 Hz nad 110 dB). 

Iz zapisanega vidimo, da lahko osebe z izgubo sluha glede na stopnjo izgube sluha razvrstimo 

v različne skupine. Predstavljeni klasifikaciji sta najpogosteje uporabljeni v slovenskem 

prostoru, na voljo so tudi druge klasifikacije. Na stopnjo naglušnosti in gluhote vplivajo 

različni dejavniki in vzroki. To posledično vpliva na otrokov razvoj poslušanja, govora, 

jezika, komunikacije in možnosti vključitve otroka z izgubo sluha v družbo. 

 

2.1.3. Slušna starost 

Določanje slušne starosti pri otrocih z izgubo sluha je zelo pomembno, saj lahko dobimo 

vpogled, kako se pri otroku razvija poslušanje. Slišeči otroci razvijajo poslušanje že veliko 

prej, zato moramo dati otrokom z izgubo sluha čas, da se naučijo poslušanja. Pri otrocih z 

izgubo sluha je zato potrebna zgodnja diagnostika oz. ocena stopnje izgube sluha ter poseben 

pristop pri učenju in treningu poslušanja. Prav tako so potrebni usposobljeni strokovnjaki in 

uporaba ustreznih slušnih pripomočkov (Barris Perigoe in Paterson, 2013).  
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Slušno starost lahko izračunamo glede na datum, ko začne otrok uporabljati ustrezen slušni 

pripomoček. Pri novorojenčkih z izgubo sluha kronološka starost ni skladna s slušno starostjo. 

Tako je na primer pri kronološko dve leti starem otroku, ki začne uporabljati slušni 

pripomoček pri kronološki starosti treh mesecev, njegova slušna starost 21 mesecev. Ta otrok 

ima večjo možnost, da hitro nadomesti majhno razliko med kronološko in slušno starostjo. 

Medtem ko mora otrok, ki je star kronološko tri leta, njegova slušna starost pa je eno leto 

(slušni pripomoček je dobil pri kronološki starosti dveh let), nadomestiti večjo razliko med 

slušno in kronološko starostjo (Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

 

2.2. POLŽEV VSADEK 

Danes so na voljo različni operativno vstavljeni slušni pripomočki: kostno usidrani slušni 

pripomoček BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), ki je vgrajen v senčnico; vibracijski 

vsadek za srednje uho VSB (Vibrant Soundbridge), ki je vgrajen v srednje uho; vsadek v 

možgansko deblo ABI (Auditory Brainstem Implant), ki je vgrajen v možgansko deblo; in 

polžev vsadek PV oz. CI (Cochlear Implant), ki je vgrajen v notranje uho (Kastelic, 2014). 

Polžev vsadek (v nadaljevanju PV) je slušni pripomoček oz. elektronska naprava, ki spremeni 

zvoke iz okolice v kodirane električne impulze in neposredno dovede električni signal v slušni 

živec. PV se uporablja v primeru, kadar je vzrok izgube sluha v notranjem ušesu (polžku). 

Primeren je za gluhe otroke, ki imajo ohranjen slušni živec in ostalo slušno pot, slušni, 

zaušesni ali vušesni aparat pa jim več ne pomaga pri poslušanju. PV omogoča, da se zvočno 

valovanje iz okolice pretvarja v električne impulze. Naprava nato zvočne informacije 

frekvenčno analizira in informacijo v realnem času prenese do slušnega živca in možganov, 

kjer možgani te informacije zaznajo kot zvok. Medtem ko slušni aparat gluhim omogoča le 

ojačanje zvoka, pa lahko gluhi s pomočjo PV zaznajo glasove govora (Beiter in Shallop, 

1998). S PV otroci na strani, kjer je nameščen PV, zaznajo zvoke, ki so glasnejši od 30 do 40 

dB, medtem ko normalno slišeči zaznamo zvoke pri glasnosti 10 dB (Battelino, 2011).  

V svetu so prvo implantacijo PV izvedli okrog leta 1985, v Sloveniji pa so prvo implantacijo 

PV opravili leta 1996 (Battelino, 2011). Danes so v Sloveniji na voljo trije proizvajalci PV: 

Cochlear, Med-El in Advanced Bionics (Polževi vsadki, b.d.). 

 

2.2.1. Sestava polževega vsadka 

PV je sestavljen iz zunanjega in notranjega dela. Zunanji del PV predstavlja govorni procesor, 

ki ga sestavljajo: kontrolna enota z mikrofonom in procesorjem signalov (signal iz mikrofona 

spremeni v električne impulze); oddajnik (signal iz procesorja signalov prenese v sprejemnik); 

kabel (povezuje procesor signalov z oddajnikom) in baterijski del (Hernja idr., 2010). 

Notranji del PV sestavljata: sprejemnik (sprejema signale iz oddajnika in jih razporeja na 

polje elektrod) in polje elektrod (prek katerih se električni impulzi prenesejo na slušni živec) 

(Hernja idr., 2010). 
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2.2.2. Delovanje polževega vsadka 

PV je elektronska naprava, ki spremeni zvok v kodirane električne impulze in tako 

neposredno prenese električni dražljaj direktno v slušni živec (Kastelic, 2014). Naprava deluje 

na način, da mikrofon (nameščen na govornem procesorju) zazna zvoke iz okolja in jih 

prevaja v govorni procesor. Nato govorni procesor analizira in kodira zvok v zaporedje 

električnih signalov. Električni signali nato potujejo po kablu do oddajnika. Oddajnik pošilja 

signal s pomočjo radijskih valov naprej skozi kožo v notranji del implanta oz. vsadka, kjer se 

ponovno spremeni v električni signal. Nato električni signal potuje prek elektrod v polža, kjer 

električni impulzi stimulirajo živčne končiče. Slušni živec zbere električne signale in jih 

pošlje po slušni poti v slušni center možganske skorje, kjer možgani električne signale 

prepoznajo kot zvok (Beiter in Shallop, 1998; Hernja idr., 2010).  

Prednost PV pred ostalimi slušnimi aparati je v tem, da omogoča poslušanje govorjenega 

jezika na bolj naraven način in s tem tudi omogoča dojemanje celotnega frekvenčnega spektra 

govora. Posamezniku daje možnost, da uspešno spremlja svoj govor in govor 

komunikacijskega partnerja (Kogovšek idr., 2014). Uporaba PV ima določene slabosti: 

naprava potrebuje stalno električno napajanje, ni ga možno nositi v vseh situacijah (npr. 

znotraj magnetnega polja), notranji del je potrebno po določenem času operativno zamenjati 

(Pavlič, 2016). 

 

2.2.3. Pomen zgodnje implantacije polževega vsadka 

Poznano je, da so otroci, ki so prejeli PV okoli prvega leta starosti, imeli praktično enak 

govorni razvoj kot slišeči vrstniki. Zgodnja implantacija PV je pri gluhih otrocih veliko bolj 

učinkovita v primerjavi s tistimi, ki so PV prejeli kasneje (Kastelic, 2014). Vse več gluhih 

otrok dobi PV v obdobju do enega leta starosti, kar pa ne zagotavlja, da bo otrok brez težav 

usvojil govorjeni jezik. Kljub zgodnji intervenciji se lahko pojavljajo odstopanja (Rinaldi, 

Baruffaldi, Burdo, in Caselli, 2013). Uspeh implantacije je namreč odvisen od: nastopa 

gluhote, starosti pri operaciji, ostankov sluha pred operacijo, podpore v družini, karakteristike 

vsadka in izbire jezika (govornega, znakovnega ali obojega) (Pavlič, 2016). V večini primerov 

je operacija uspešna, lahko pa se pojavijo zapleti – nedelovanje vsadka, vnetje srednjega 

ušesa, nastanek ognojka, poškodba notranjega dela vsadka (Battelino, 2011). 

Pred vstavitvijo PV je potrebno opraviti poglobljeno diagnostiko (Kastelic, 2014). Vstavitev 

PV poteka v splošni anesteziji in traja tri ure. Med operacijo merimo delovanje sprejemnika 

(stimulatorja) in elektrode, ko je še v sterilnem ovoju in nato po vstavitvi elektrode v polža ter 

namestitvi stimulatorja v kostno ležišče (Shallop, 1993, v Kastelic, 2014). Za potrditev 

ustreznega delovanja elektrode je potrebno opraviti telemetrijo. To je proces, kjer PV zazna 

električne napetosti v elektrodi in rezultate pošlje zunanjemu merilnemu sistemu. Po izvedeni 

telemetriji sledi meritev refleksa stremenčeve mišice (stapedius refleks). Med operacijo se 

izvajajo meritve s pomočjo računalnika z ustreznim programom, vmesnika in oddajnika. 

Operacija je zaključena, ko so rezultati testiranja notranjega dela PV brezhibni. Zunanji del 

PV dobi oseba 4 do 6 tednov po operaciji. Takrat se preveri delovanje notranjega dela PV, 

govorni procesor pa se nastavi individualnim potrebam posameznika, pri čemer se upošteva 

stanje slušnega živca, višje ležeče slušne poti in dojemanje novonastale slušne zaznave. Prav 

tako je potrebno za vsak kanal elektrode, ki je v polžku, nastaviti prag slišnosti in prag najbolj 

ugodnega nivoja poslušanja. Pri tem si pomagamo z meritvami in opazovanjem reakcij otrok. 

Po vstavitvi PV je zato potrebna usklajena medicinsko-terapevtska in strokovno-pedagoška 
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rehabilitacija, prilagojena posamezniku (Kastelic, 2014). V timu sodelujejo: 

otorinolaringolog, audiolog, logoped, surdopedagog, vzgojitelj, psiholog in starši. Pomembno 

je, da so starši seznanjeni s stopnjo izgube sluha pri svojem otroku, načinom delovanja PV, 

procesom implantacije in rehabilitacije ter razvojem komunikacijskih zmožnosti pri otroku po 

vstavitvi implanta. Sodelovanje staršev je ključno za uspeh, saj dajejo starši timu 

strokovnjakov povratne informacije o otrokovem funkcioniranju v vsakdanjih situacijah, 

načinu komunikacije, razvoju govora in jezika (Estabrooks, 1998). Starši morajo imeti realna 

pričakovanja glede prednosti uporabe PV (Kastelic, 2014). Odločitev za vstavitev PV pri 

novorojenčku sprejmejo starši, ki se jim porajajo mnoga vprašanja, dileme, zato morajo biti 

seznanjeni s prednostmi in slabostmi, ki jih prinaša vstavitev implanta (Estabrooks, 1998). 

Obstaja kritično obdobje za razvoj poslušanja pri otrocih s težko, najtežjo in popolno izgubo 

sluha, ki so prejeli PV. Otroci, ki so prejeli PV po 7. letu so imeli slabše razvit del možganov, 

ki je namenjen poslušanju. Medtem ko so imeli gluhi otroci, ki so prejeli PV pred starostjo 3,5 

let razvit slušni center v možganih podobno kot normalno slišeči otroci (Sharma idr., 2002a, 

2002b, 2005, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). Poleg implantacije PV pri otrocih so 

za implantacijo primerne tudi odrasle osebe in starostniki. Vendar je še vedno bolj uspešna 

zgodnja implantacija PV pri otrocih: zgodnji slušni kontakt z družino, boljša govorna 

sposobnost, boljše slušno sprejemanje, daljši predšolski slušno-govorni trening (Polževi 

vsadki, b.d.). 

 

2.3. PRAGMATIKA IN SOCIOPRAGMATIČNE 

SPRETNOSTI OTROK Z IZGUBO SLUHA 

Pragmatiko lahko definiramo kot proučevanje jezikovne rabe oz. kot proučevanje jezikovnih 

fenomenov z vidika značilnosti in procesov njihove rabe (Verschueren, 2000). Človek je 

socialno bitje in pragmatika omogoča človeku, da komunicira socialnemu kontekstu primerno 

(Bonifacio, Girolametto, 2007; Capirci idr. 1996; Iverson idr. 1994, v Kogovšek, Ozbič, 

Penko, 2011). Pragmatika se nanaša na to, kako je jezik uporabljen v socialnemu kontekstu, 

zajema komunikacijske izmenjave, očesni kontakt, vzdrževanje teme, spraševanje in 

odgovarjanje na sogovornikove izjave (Most, Shinga-August in Meilijson, 2010). Jezikovna 

pragmatika raziskuje, kako ljudje uporabljajo jezik, torej proučuje oblike vedenja oziroma 

socialnega dejanja (Verschueren, 2000). 

Majhen otrok že z jokom, očesnim stikom, kazanjem, prijemanjem izraža svoje potrebe in se 

sporazumeva z zanj pomembnimi osebami. Pri razumevanju takšnih komunikacijskih oblik je 

potrebno upoštevati kontekst in interpretacijo odnosnih oseb. Temelji komunikacije pri 

majhnem otroku so senzorične sposobnosti: vid, sluh, tip, voh, občutenje bolečine, mišično 

gibalni občutki (Wilken, 2012). »Razvoj komunikacijskih veščin je za otroka izrednega 

pomena, saj mu omogoči, da vstopa v odnose z drugimi, da vzpostavi kontrolo nad čustvenim 

in socialnim svetom, se uči iz socialnih odnosov« (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011, str. 91). 

Otrok od rojstva do devetega meseca starosti uporablja jok, smeh in vokalizacijo brez 

posebnega komunikacijskega namena. Otrok je pozoren na človeške obraze in glasove, odziva 

se s pogledom in smehom. Med devetim in osemnajstim mesecem otrok pokaže namen 

komunikacije (npr. z vokalizacijo oz. besedami prosi za predmet, sprašuje, poimenuje 

predmete); odziva se na navodila. Med osemnajstim in šestintridesetim mesecem se poveča 

število komunikacijskih namenov, otrok začne izražati čustva, komentirati, uporabljati 

simbolni jezik. Otrok razume več komunikacijskih namenov v pogovoru z odraslim, za 
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komunikacijo uporablja govor, ponovi izjavo odraslemu, če ga ta ni razumel. Med tretjim in 

četrtim letom otroci razumejo komunikacijske namene odraslih, pripovedujejo o preteklih in 

prihodnjih dogodkih, postajajo bolj suvereni pri komunikaciji z nepoznanimi osebami. Pri 

komunikaciji z vrstniki sodelujejo v pogovorih, ki zajemajo menjavanje komunikacijskih 

vlog, spreminjajo teme pogovorov in se pogovarjajo sami s seboj. Od četrtega do sedmega 

leta otroci izražajo svoje namene tako, da so razumljivi poslušalcu. Jezik uporabljajo za 

izražanje čustev, postavljanje pravil, pridobivanje informacij, podajanje navodil; uporabljajo 

posredne izjave. Otroci vedo izbrati primeren čas za vključitev v pogovor, zmožni so začeti in 

končati pogovor, pogovor je vse daljši, več je menjavanja vlog, znajo prilagoditi stil pogovora 

glede na sogovorca, če jih med pogovorom sogovorec ne razume, podajo dodatne informacije 

sogovorcu (Dewart in Summers, 1995). 

 

2.3.1. Sociopragmatične spretnosti (asertivnost in responzivnost) 

Sociopragmatične spretnosti kot kompleksne komunikacijske interakcije so v otrokovi 

interakciji in komunikaciji z vrstniki in starši osnova za učinkovito komunikacijo. 

Komunikacijo postavijo v socialni kontekst. Vključujejo geste, vokalizacijo in gibe 

(Kogovšek idr., 2011). Zgodnje pragmatične spretnosti so pomembne v konverzaciji starši – 

otroci in so v pozitivni povezavi s samo stopnjo učenja jezika. Socialne konverzacijske 

spretnosti pri majhnih otrocih vključujejo dve ločeni zmožnosti: asertivnost (zmožnost 

izražanja želja, zahtev, verbalno in neverbalno dajanje pobud) in responzivnost (zmožnost 

odzivanja na verbalne in neverbalne pobude s strani komunikacijskega partnerja in 

vzdrževanja teme za uspešno izmenjavo v komunikaciji) (Rinaldi idr., 2013).  

Otroke lahko na podlagi njihovih sociopragmatičnih spretnosti razvrstimo v štiri skupine oz. 

tipe otrok (Fey, 1986, v Kogovšek idr., 2011):  

- asertivni in responzivni otrok, ki daje pobude in se odziva na pobude sogovornika,  

- asertivni in neresponzivni otrok, ki daje pobude, a se ne odziva na pobude 

sogovornika, 

- neasertivni in responzivni otrok, ki ne daje pobud, se pa odziva na pobude 

sogovornika,  

- neasertivni in neresponzivni otrok, ki ne daje pobud in se ne odziva na pobude 

sogovornika. 

Responzivni in asertivni otroci, ki torej prejmejo več jezikovnega inputa in se ta ujema z 

njihovo stopnjo jezikovne zmožnosti, tako pospešeno napredujejo v jezikovnem razvoju 

(Rinaldi idr., 2013). M. Ozbič idr. (2011) so v raziskavi, kjer so bili vključeni otroci v starosti 

od 12 do 18 mesecev, ugotovile, da je pri otrocih asertivnost bolj razvita kot responzivnost. 

Pri večini otrok, vključenih v raziskavo, sta asertivnost in responzivnost porajajoči. D. 

Kogovšek idr. (2011) so pri otrocih, starih od 18 do 24 mesecev, ugotovile, da je 

responzivnost bolj razvita kot asertivnost. 

Sklepamo lahko, da je pri otrocih od 12 do 18 meseca starosti asertivnost bolj razvita, saj 

otrok z jokom, očesnim stikom in kazanjem izraža svoje potrebe ter se sporazumeva z 

odraslimi osebami, pri čemer odrasli ne razumejo vsega, kar želi otrok izraziti in tudi otrok še 

ne razume vseh sporočil in želja odraslih oseb. 

V prvih osmih letih otrokovega življenja se skozi izkušnje in vsakdanje pogovore s 

sogovorniki razvijajo pragmatične spretnosti, kar pomeni, da so prva leta otrokovega življenja 
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v odnosu do komunikacije zelo pomembna (Paatsch in Toe, 2013). Prelingvalna izguba sluha 

ima pomemben vpliv na razvoj pragmatičnih spretnosti (Most idr., 2010). V raziskavi, kjer so 

primerjali pragmatične spretnosti 13 slišečih otrok, 13 otrok, ki uporabljajo slušni aparat in 11 

otrok, ki uporabljajo PV, starih od 6,3 do 9,4 let (povprečna starost implantacije PV je bila 2,6 

leta, vsi učenci uporabljajo v komunikaciji govorjeni jezik in obiskujejo redne šole), so 

ugotovili, da med mlajšimi otroki ni zaznati razlik v pragmatičnih spretnostih med slišečimi 

otroki in otroki z izgubo sluha. Kasneje pa se zaradi težav pri slušnem zaznavanju in slabši 

izpostavljenosti pragmatičnim situacijam pojavijo slabše pragmatične spretnosti pri otrocih z 

izgubo sluha (Most idr., 2010). Lloyd idr. (2005, v Paatsch in Toe, 2013) so v raziskavi, v 

katero je bilo vključenih 20 otrok z izgubo sluha (povprečna starost 10 let in 2 meseca) in 20 

otrok brez izgube sluha (poprečna starost 6 let in 9 mesecev), primerjali stopnjo razvitosti 

pragmatičnih spretnosti med otroki z izgubo sluha in mlajšimi otroki brez izgube sluha. 

Rezultati so pokazali, da se obe skupini otrok nahajata na enaki stopnji glede razumevanja 

nedvoumnih navodil in prošenj za pojasnilo dvoumnih sporočil. Most idr. (2010, v Paatsch in 

Toe, 2013) so raziskovali pragmatične spretnosti 24 otrok z izgubo sluha, starih od 6 do 9 let, 

med pogovorom z odraslo osebo. Verbalne in neverbalne pragmatične spretnosti so bile 

ocenjene kot primerne ali neprimerne in nato primerjane s pragmatičnimi spretnostmi slišečih 

vrstnikov. Ugotovili so, da otroci z izgubo sluha uporabljajo različne pragmatične spretnosti, 

vendar manj dosledno kot slišeči vrstniki.  

Tye-Murray (2003, v Most idr., 2010) je v raziskavi, v katero so bili vključeni otroci, ki 

uporabljajo PV (starosti 8–9 let) ugotovil, da se pri otrocih s PV v komunikaciji pojavlja več 

prekinitev in molka, kot pri slišečih vrstnikih. Toe idr. (2007, v Dammeyer, 2012) so v 

raziskavi preučevali pogovorne zmožnosti 18 otrok z izgubo sluha, starih od 6 do 16 let, med 

njimi je bila polovica otrok s PV. Pri opazovanju pogovora med otrokom in učiteljem so 

opazovali: število izrečenih besed, izmenjav in premorov med pogovorom. Ugotovili so, da ne 

obstajajo razlike med otroki, ki uporabljajo PV, in ostalimi otroki z izgubo sluha, ki so bili 

vključeni v raziskavo. 

Večina raziskav izpostavlja pomembne razlike med otroki s PV (oz. otroki z izgubo sluha) in 

slišečimi otroki, predvsem otroci z izgubo sluha imajo več težav pri razvoju in uporabi 

(socio)pragmatičnih spretnosti. Nekatere raziskave pa izpostavljajo, da razlik ni oziroma so 

minimalne.   

 

2.4. GOVORNA RAZUMLJIVOST 

Za ustrezno realizacijo govora je pomembna ustrezna tvorba posameznih glasov (artikulacija); 

upoštevati je potrebno pravila o besednem redu in stavčni strukturi (sintaksa) in  izgovorjene 

besede povezati z namenom (pragmatika). Za komunikacijo so pomembni tudi tekoč govor, 

glasovna jakost in poudarjanje (prozodija) (Wilken, 2012). »Govor je fluentni tok 

segmentalnih in prozodičnih elementov, kot so glas, resonanca, prozodija, artikulacija; 

disfunkcija na enem izmed teh nivojev povzroči manj razumljiv govor« (Ozbič in Kogovšek, 

2009, str. 396). Pri uspešno izvedeni komunikaciji in posredovanju informacij je zato 

pomembno, koliko je govor posameznika razumljiv poslušalcu oz. sogovorniku. »Šele takrat, 

ko sprejemnik sporočilo razume in ga na določen način interpretira, lahko to sporočilo vpliva 

nanj in na njegovo vedenje« (Jelenc, 1998, str. 31). 

Termin govorna razumljivost je definiran kot količina govorčevega sporočila, ki jo lahko 

razume poslušalec (Ozbič in Kogovšek, 2009). Tudi C. Bowen (2011) opredeli razumljivost 



 

9 

 

govora kot odstotek govora, ki ga poslušalec razume. Na govornem nivoju je govorna 

razumljivost »splet dobre artikulacije, fonacije, resonance in prozodije. Ima socialni in 

komunikacijski pomen« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Na govorno razumljivost 

vplivajo kompetence sogovornikov in narava govornega materiala (Gordon-Brannan in 

Hodson, 2000; McGarr, 1983, v McLeod, Harrison, in McCormack, 2012). 

Stopnja govorne razumljivosti je odvisna od kakovosti govorne produkcije in njenih zvočnih 

sosledij. Segmentalni in suprasegmentalni elementi: naglas, izražen z dolžino in jakostjo 

zlogov, besed, fraz, intonacija, melodija, zvenečnost, nazalnost, omejevanje in usmerjanje 

zračnega toka vplivajo na razumljivost govora. Pri razumljivosti govora je pomembna 

konsistentnost govora. Nekonsistenten govor je slabše razumljiv, saj otrok enak predmet ali 

osebo vsakič poimenuje na drugačen način in z drugačnimi fonološkimi napakami (Ozbič, 

2007). Pomembno je vedeti, da »razumljivost ne pomeni brezhibne artikulacije, temveč 

zadostno učinkovit prenos informacij kljub motečim elementom (npr. hrup, vzporedni govor, 

glasove ali govorne motnje ipd.), ki pa ne smejo preseči določene količine« (Ozbič, 2007, str. 

16). 

 

2.4.1. Ocenjevanje govorne razumljivosti 

Coplan in Gleason (1988, v Bowen, 2011) predlagata izračun za oceno razumljivosti 

otrokovega govora neznanim ljudem, to je: starost v letih/4 × 100 = delež razumljivosti 

govora s strani neznancev (%). Govorna razumljivost s kronološko starostjo enakomerno 

narašča pri otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. Glede na izračun to pomeni, da 

je 1 leto star otrok 25 % razumljiv, 2 leti star otrok je 50 % razumljiv, 3 leta star otrok je 75 % 

razumljiv in 4 leta star otrok je 100 % razumljiv. Odstopanja pa se pojavijo pri otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami (Bowen, 2011). Pascoe (2005, v Bowen, 2011) navaja, da bi 

do tretjega leta moral biti otrokov spontani govor neznanim odraslim razumljiv v vsaj 50 %. 

Po četrtem letu pa naj bi bil spontan govor otroka 100 % razumljiv neznanim odraslim, ne 

glede na možne artikulacijske ali fonološke težave. Gordon-Brannan in Hudson (2000, v 

Bowen, 2011) pravita, da morajo biti izjave štiriletnega otroka vsaj v 2/3 razumljive 

neznanemu poslušalcu. 

Stopnja razumljivosti otrokovega govora se spreminja glede na starost, kontekst in 

kompleksnost jezikovnega dejanja; subjektivna ocena razumljivosti govora pa je odvisna od 

sogovornika. Za subjektivno oceno otrokove govorne razumljivosti v vsakdanjem okolju  so 

S. McLeod, L.J. Harrison in J. McCormack oblikovale lestvico Intelligibility in Context Scale 

(ICS). D. Kogovšek in M. Ozbič (2013)  sta originalno lestvico priredili za slovenski prostor – 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina. Izpolnijo jo starši, saj 

najbolje poznajo svojega otroka in njegovo funkcioniranje v vsakdanjih situacijah. Lestvico 

sestavlja sedem postavk, ki pokažejo v kolikšni meri sedem različnih komunikacijskih 

partnerjev razume govor otroka (starši, ožja družina, sovrstniki, širša družina, prijatelji, 

učitelji – vzgojitelji in neznanci). Vsaka postavka se oceni z oceno od 1 do 5. Lestvica je 

zanesljiva, kriterijsko in vsebinsko veljavna (Kogovšek in Ozbič, 2013). 

S. McLeod idr. (2012) so v raziskavi ugotovile, da je razumljivost govora odvisna od 

poslušalca. Izmed 120 vključenih otrok v raziskavo, starih 4–5 let so ugotovile, da so za 109 

otrok starši oz. vzgojitelji menili, da imajo težave v govoru in produkciji glasov, za 11 otrok 

pa so starši oz. vzgojitelji menili, da teh težav nimajo. Rezultati so pokazali, da je večina 
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otrok vedno (5) ali pogosto (4) razumljena s strani staršev, bližnjih družinskih članov in 

učiteljev, ampak samo včasih (3) s strani neznancev. 

V slovenskem prostoru je bila na podlagi predhodne raziskave opravljena pilotska študija v 

kateri sta D. Kogovšek in M. Ozbič (2013) ugotovili, da se z večanjem kronološke starosti 

veča stopnja razumljivosti govora ter da se govorna razumljivost niža z nižanjem stopnje 

poznavanja govorca. V raziskavo so bili vključeni 104 otroci v starosti od 18 mesecev do 7 let 

(84,6 % otrok iz enojezičnih družin, 15,4 % iz dvojezičnih družin).  

 

2.4.2. Vpliv sluha na govorno razumljivost 

»Sluh je osnova za razvoj poslušanja, govora in jezika« (Hernja idr., 2010, str. 14). V 

družbah, kjer je govor najbolj razširjena oblika komunikacije med ljudmi in kjer se 

informacije izmenjujejo predvsem preko slušnega-akustičnega kanala z govorom, znakovni 

jezik pa se ne uporablja v medsebojni interakciji, je za velik del gluhih in naglušnih govor 

pomembno sredstvo za dvosmerno komunikacijo (pošiljatelj – prejemnik). Seveda pa morajo 

gluhi in naglušni za uspešno izvedeno komunikacijo govoriti čim bolj razumljivo (Ozbič in 

Kogovšek, 2009).  

Izguba sluha v zgodnjem otroštvu lahko vpliva na govorni in jezikovni razvoj. Zaradi 

pomanjkljive povratne slušne zanke postane govor gluhe – naglušne osebe manj razumljiv. V 

govoru lahko opazimo glasovne in govorne motnje (Ozbič in Kogovšek, 2009). »Gluhota 

vpliva na celoten spekter govorne pojavnosti, in sicer na nivoju generatorja, fonatorja, 

artikulatorja in resonatorja« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 396). Težave s sluhom se tako 

neposredno odražajo na govorno-jezikovnem razvoju. Prisotnih je več motenj izgovarjave, 

pojavljajo se zamenjave in izpuščanja glasov, skrajševanje besede (Hernja idr., 2010). Poleg 

omenjenih težav pa ima tudi »Govorna razumljivost za gluhega socialni in čustveni pomen. 

Veliko gluhih oseb ima namreč poseben glas in posebne govorne značilnosti, kar dovede do 

različnih stopenj govorne razumljivosti« (Monsen, 1983b, 1983c; Parkhurst in Levitt, 1978, v 

Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 400). V govoru prelingvalno gluhih oseb so prisotne motnje 

artikulacije, resonance, fonacije, prozodičnih elementov. Napake v govoru gluhih se 

pojavljajo tako na segmentalni kot suprasegmentalni ravni (Ozbič in Kogovšek, 2009). 

 

2.4.3. Govorna razumljivost otrok z izgubo sluha 

Elektronska naprava PV gluhim osebam omogoča normalen govorni razvoj in pozitivno 

vpliva na kakovost njihovega glasu, artikulacije ter razumljivost govora (Hočevar Boltežar, 

2014). A. Kastelic (2014) piše, da so otroci, ki prejmejo PV do drugega leta starosti, v govoru 

in pri testih razumevanja nepričakovanih besed (angl. Open set) uspešni in primerljivi s 

slišečimi vrstniki. 

Bench (1992, v Ozbič in Kogovšek, 2009) navaja nekatere študije, ki analizirajo stopnjo 

govorne razumljivosti gluhih otrok, kjer je stopnja razumljivosti med 18 % in 76 %. Rezultati 

raziskave D. Kogovšek idr. (2014) so pokazali veliko stopnjo razumljivosti, jasnosti in 

točnosti govora otrok s PV (povprečna ocena 3,76 od 5 možnih točk). Most (2007, v Ozbič in 

Kogovšek, 2009) poudarja pomembnost govorne produkcije ne le za osnovno komunikacijo, 

temveč tudi kot faktor, ki lahko pomembno vpliva na otrokova socialna in čustvena občutenja. 

Glede na vzorec 19 gluhih oseb, starih od 12 do 14 let, je ugotovil, da so korelacije med 
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govorno razumljivostjo in občutki pomembne pri individualni inkluziji in nepomembne pri 

skupinski inkluziji. Avtor meni, da bi morali pri izbiri šole gledati preko akademskih faktorjev 

in upoštevati učinke govorne razumljivosti na splošno počutje v šoli. 

Večina avtorjem meni, da je razvoj govora in jezika pozitivno povezan z zgodnejšo starostjo 

implantacije PV in daljšim obdobjem uporabe PV (Peng, Spencer in Tomblin, 2004). Tobey 

in sodelavci (2003, v Peng idr., 2004) so v raziskavi ugotovili, da je povprečna govorna 

razumljivost 181 otrok (starih 8–9 let), ki uporabljajo PV povprečno 5,5 let, 63,5 %. Prav tako 

so ugotovili, da govorna razumljivost prejemnikov PV narašča v povezavi z daljšim obdobjem 

uporabe PV. Otroci, ki zgodaj prejmejo PV, napredujejo v razumljivosti govora bolje od 

tistih, ki prejmejo PV kasneje. Ertmer (2008, v Ertmer, 2011) je ugotovil, da so v povprečju 

otroci, ki so prejeli PV pred tretjim letom kronološke starosti, po triletni uporabi PV 62 % 

razumljivi. Chin, Tsai in Gao (2003, v Ertmer, 2011) pa so ugotovili, da so otroci s povprečno 

starostjo 38 mesecev z uporabo PV po 28 mesecih dosegli 34,5 % povprečno razumljivost 

govora. 

 

2.5. VLOGA STARŠEV, VZGOJITELJEV IN 

SURDOPEDAGOGOV 

Komunikacija omogoča posamezniku izmenjavo informacij, čustev, mišljenja in interakcijo 

med ljudmi (Ozbič idr., 2011). Za interakcijo v komunikaciji pa sta značilni menjavanje vlog 

in sodelovanje med govorci (Kranjc, 2006).  

Pri razvoju otrokovega govora in jezika imajo starši pomembno vlogo, saj z vključevanjem v 

interakcijo z otrokom spodbujajo njegovo govorno odzivanje (University of Delaware, 2003, 

v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Zgodnja komunikacija med otrokom in 

staršem je sicer neverbalna, vendar ključna za razvoj govora, socialnih spretnosti in igre 

(Whitehead, 1999, v Marjanovič Umek idr., 2006). Zaradi slabšega sluha se lahko slišeči 

starši spopadajo s hudim problemom sporazumevanja s svojim gluhim/naglušnim otrokom. 

Posledice slabšega sluha se poznajo pri razvoju jezika, govora in predvsem komunikacije 

(Košir, 1999). Otrok lahko razvije sposobnost dialoga, če odrasli v komunikaciji z dojenčkom 

oblikujejo govor tako, da pri dojenčku spodbuja poslušanje. Otroku je pri razvijanju 

sposobnosti poslušanja v pomoč odmev (npr. dialoški odmev, kjer oseba ponavlja oglašanje 

otroka, besede, ali stavke). To, da je otrok slišan, da je bilo njegovo sporočilo sprejeto in 

posredovano naprej kot odmev, ga usmeri v poslušanje (Hernja idr., 2010). Starši s petjem, 

govorom, posnemanjem otrokovih glasov, glasnim branjem literature in načinom branja 

spodbujajo otrokov govorni razvoj (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Poleg staršev imajo pomembno vlogo tudi vzgojitelji. Vzgojitelj s svojim načinom govora, 

spodbuja govorno-jezikovni razvoj otrok, saj je vzgoja v vrtcu povezana z rabo govora. Prav 

tako vzgojitelj pojasnjuje in opisuje otrokovo razumevanje dejavnosti (Browne, 1996, v 

Marjanovič Umek idr., 2006). Vzgojitelj skupaj s pomočnikom vzgojitelja in ostalimi 

strokovnimi delavci vrtca timsko načrtuje dejavnosti v vrtcu, prilagaja dejavnosti 

posameznemu otroku, sodeluje s starši, oblikuje individualiziran program pomoči za 

posameznega otroka z namenom zagotoviti optimalne pogoje za razvoj otroka. Veliko gluhih 

in naglušnih otrok je vključenih v programe predšolske vzgoje, zato morajo vzgojitelji vedeti, 

kako ustrezno strokovno ravnati s takšnim otrokom in kako mu zagotoviti ustrezne 

prilagoditve: časovne, prostorske in prilagoditve komunikacije. Otroci z izgubo sluha pri 

sprejemanju informacij potrebujejo več časa za razumevanje. Informacije, ki so otroku manj 
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znane pa je potrebno ponoviti (npr. z govorom, kretnjo, pisanjem ...). Prostor oz. igralnica 

mora imeti dobre akustične razmere z manj hrupa. Pri komunikaciji pa je potrebno biti 

pozoren na očesni stik, si ne zakrivati ust, govoriti z normalnim tempom, ritmom in 

glasnostjo. Vzgojitelj mora biti seznanjen z delovanjem slušnega pripomočka (Čas, Kastelic 

in Šter, 2003). 

Otrok mora v komunikacijskem procesu razvijati svoje vedenje o slovnici jezika in svoje 

sporazumevalne zmožnosti. Torej se mora naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj 

in kako govoriti. Vzgojitelji mora otroku nuditi možnost, da sam začenja pogovor, predlaga 

svoje teme. Otrok se mora naučiti procesa menjavanja vlog, torej da prevzame vlogo govorca 

in odgovori na vprašanje (Kranjc in Saksida, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). Vzgojitelj 

je otrokom v vrtcu govorni vzgled, zato je zelo pomembno, kako oblikuje vprašanje, saj je od 

vprašanja odvisen tudi odgovor (Skubic, 2004). 

Za učinkovit razvoj poslušanja, govora in jezika je pomembna zgodnja surdopedagoška 

obravnava in timski pristop surdopedagoga v rehabilitaciji skupaj s starši in vzgojitelji. 

Pomembno je sodelovanje s starši in vzgojitelji pri obravnavi otrok s PV, saj ravno oni 

preživijo največ časa z otrokom in tako uporabljajo elemente zgodnje komunikacije v 

vsakodnevnih življenjskih rutinah. Surdopedagog je strokovnjak, ki se ukvarja z integracijo, 

inkluzijo, slušno (re)habilitacijo ter vzgojo in izobraževanjem gluhih in naglušnih otrok. 

Lloyd idr. (2001, v Paatsch in Toe, 2013) so raziskovali pragmatične spretnosti dvanajstih 

otrok z izgubo sluha, starih od 6 let in 2 mesecev do 11 let.  Opazovali so pogovore otrok z 

izgubo sluha s slišečimi vrstniki in nato še pogovore otrok z izgubo sluha z učitelji – 

surdopedagogi med igro z lego kockami. Pri pogovorih so merili povprečno dolžino izjav 

glede na število morfemov in besed, povprečno število izmenjav (govorca in poslušalca), 

število menjav neverbalne komunikacije in število nejasnih izjav. Z raziskavo so ugotovili, da 

je prišlo do več izmenjav med pogovorom otroka z izgubo sluha s surdopedagogom (na 

nivoju verbalne in neverbalne komunikacije), kot pa pri pogovoru s slišečimi vrstniki. To kaže 

na to, da so učitelji bolj kot slišeči vrstniki uspešni pri spodbujanju komunikacije pri otrocih z 

izgubo sluha. Otroci z izgubo sluha so med pogovorom s slišečimi vrstniki več spraševali, 

med pogovorom z njihovimi učitelji pa so predvsem odgovarjali na učiteljeva vprašanja. 

 

2.5.1. Vloga ocenjevalca 

Starši, vzgojitelji in surdopedagogi se vsakodnevno srečujejo z novimi izzivi, na kakšen način 

vzpostaviti komunikacijski stik z otroki s PV, kako jim prilagoditi dejavnosti v domačem 

okolju, v vrtcu ali med surdopedagoško obravnavo in s tem olajšati sprejemanje novih 

informacij po slušni poti.  

Razumljivost govora posameznega otroka je med izkušenimi in neizkušenimi ocenjevalci 

različna. Izkušeni poslušalci, ki poznajo značilnosti govora gluhih, po navadi ocenijo govor 

gluhih kot bolj razumljiv, medtem ko neizkušeni poslušalci ocenijo slabše (Most idr. 1997, v 

Ozbič in Kogovšek, 2009). »Vloga poslušalca v komunikacijskem aktu je slišati, poslušati in 

razumeti izrečeno« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Stopnja poslušalčeve izkušnje 

poslušanja govora gluhih je lahko variabilna. »Učitelji, terapevti in osebe, ki jim je govor 

gluhih znan, bodo razumeli večji delež izgovorjenega kot osebe, ki teh izkušenj nimajo. 

Frekvenca, stopnja abstrakcije, stopnja poznavanja besed imajo pomembno vlogo pri govorni 

recepciji, percepciji in razumevanju« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). 
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Allen, Nikolopoulus, Dyar in O`Donoghue (2001) navajajo, da se pri ocenjevanju govorne 

razumljivosti ocene staršev, učiteljev in surdopedagogov lahko zelo razlikujejo. Obstaja 

namreč možnost, da različni ocenjevalci istega otroka ocenijo različno. Roulstone, Loader, 

Northstone, Beveridge in the ALSPAC Team (2002, v McLeod idr., 2012) so ugotovili, da so 

slišeči dvoletni otroci najbolj razumljivi svojim staršem, saj je samo 12,7 % staršev poročalo, 

da težko razumejo govor svojega otroka in samo 2,1 % redko razumejo govor svojega otroka. 

Doyle, Swift in Haaf (1989); McGarr (1983, v McLeod idr., 2012) pa navajajo, da 

ocenjevalci, ki imajo izkušnje s slabo razumljivim govorom, dajejo višje ocene razumljivosti 

govora v primerjavi s tistimi, ki teh izkušenj nimajo.  

Raziskave torej kažejo, da se lahko pridobljene ocene ocenjevalcev razlikujejo glede na to, 

kdo ocenjuje razumljivost otrokovega govora oz. razvitost otrokovih sociopragmatičnih 

spretnosti, zato je potrebno upoštevati dejavnike, ki vplivajo na različnost ocen med 

ocenjevalci. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Polžev vsadek (v nadaljevanju PV) je slušni pripomoček oz. elektronska naprava, ki spremeni 

zvoke iz okolice v kodirane električne impulze in neposredno dovede električni signal v slušni 

živec. Uporablja se v primeru, kadar je vzrok izgube sluha v notranjem ušesu (polžku) (Beiter 

in Shallop, 1998). Gluhi otroci se začnejo oglašati ob približno enakem času kot slišeči 

vrstniki. Razlike se pojavljajo pri ritmičnosti, melodičnosti in obsegu ponavljanja zlogov. Po 

6. mesecu starosti govorni razvoj gluhega otroka ne napreduje več, če otroku ni nudena 

ustrezna pomoč (Hočevar Boltežar, 2014). Vse več gluhih otrok dobi PV v obdobju do enega 

leta starosti, kar pa ne zagotavlja, da bo otrok brez težav usvojil govorjeni jezik (Rinaldi idr., 

2013). Znano je, da je zgodnja implantacija PV pri gluhih otrocih bolj učinkovita kot pa pri 

tistih, ki so PV prejeli kasneje (Kastelic, 2014). Potrebno je vedeti, da pri gluhih otrocih 

kronološka in slušna starost nista skladni. Slušno starost lahko izračunamo glede na datum, ko 

začne otrok uporabljati ustrezen slušni pripomoček. Določanje slušne starosti pri otrocih z 

izgubo sluha je zelo pomembno, saj lahko dobimo vpogled, kako se pri otroku razvija 

poslušanje (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Razvoj govora in jezika je pozitivno povezan z 

zgodnejšo starostjo implantacije PV in daljšim obdobjem uporabe PV (Peng idr., 2004). 

Tobey in sodelavci (2003, v Peng idr., 2004) so v raziskavi ugotovili, da je povprečna 

govorna razumljivost 181 otrok (starih 8–9 let), ki uporabljajo PV povprečno 5,5 let, 63,5 %. 

Prav tako so ugotovili, da govorna razumljivost prejemnikov PV narašča v povezavi z daljšim 

obdobjem uporabe PV. Otroci, ki zgodaj prejmejo PV, napredujejo v razumljivosti govora 

bolje od tistih, ki prejmejo PV kasneje.  

Otrok se z uporabo sociopragmatičnih spretnosti vključuje v komunikacijski svet. 

Sociopragmatične spretnosti so v otrokovi interakciji in komunikaciji z vrstniki in starši 

osnova za učinkovito komunikacijo (Kogovšek idr., 2011). Družinsko okolje in dejavnosti v 

vrtcu pomembno vplivajo na razvoj govora in jezika. V komunikaciji z vrstniki se otrok trudi, 

da bi bil njegov govor razumljiv (Marjanovič Umek idr., 2006). Naloga vzgojitelja je, da 

gluhim in naglušnim otrokom v vrtcu zaradi težav pri razumevanju govora in jezika ter pri 

navezovanju socialnih stikov prilagodi čas, prostor in izvajanje dejavnosti (Čas idr., 2003). 

Toe idr. (2007, v Dammeyer, 2012) so v raziskavi preučevali pogovorne zmožnosti 18 otrok z 

izgubo sluha, starih od 6 do 16 let, med njimi je bila polovica otrok s PV. Pri opazovanju 

pogovora med otrokom in učiteljem so opazovali: število izrečenih besed, izmenjav in 

premorov med pogovorom. Ugotovili so, da ne obstajajo razlike med otroci, ki uporabljajo 

PV, in ostalimi otroci z izgubo sluha, ki so bili vključeni v raziskavo. 

V slovenskem prostoru še ne obstajajo sistematične študije, ki bi bile osredotočene na razvoj 

jezikovnih in pragmatičnih spretnosti pri otrocih s PV v predšolskem obdobju, razen 

raziskave, v okviru katere so avtorice D. Kogovšek, M. Ozbič, J. Novšak Brce, I. Željan, I. 

Brecelj, B. Lesar, I. Dornik, in J. Škvor opisale in analizirale sociopragmatične spretnosti 

otrok s PV (opisan razvoj asertivnega in responzivnega vedenja) ter ocenile govorno 

razumljivost otrok s PV (Kogovšek idr., 2014).  

Pri nas ni na voljo veliko raziskav o razvoju govora, jezika in načina komunikacije, ki bi 

zajemale osebe s PV oz. kakršnih koli raziskav, ki bi dajale vpogled v napredek oz. vpogled v 

govorno jezikovno področje otrok s PV, zato smo želeli to področje bolje raziskati. Glede na 

to, da lahko posameznik, ki izpolnjuje ocenjevalno lestvico, otroka različno oceni, nas 

zanima, kako bodo otroka ocenili starši, kako vzgojitelj in kako surdopedagog. S tokratno 
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raziskavo želimo analizirati stopnjo razvitosti sociopragmatičnih spretnosti in stopnjo govorne 

razumljivosti gluhih otrok s PV glede na različne komunikacijske partnerje: vzgojitelje, 

surdopedagoge in starše, ter glede na slušno starost.  

 

3.2. CILJ IN HIPOTEZE 

3.2.1. Cilj raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti stopnjo razvitosti sociopragmatičnih spretnosti in stopnjo govorne 

razumljivosti gluhih otrok s PV glede na različne komunikacijske partnerje: vzgojitelje, 

surdopedagoge in starše, ter glede na slušno starost. 

 

3.2.2. Hipoteze 

H1: Pri ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti obstajajo statistično pomembne razlike med 

ocenjevalci (vzgojitelji, starši, surdopedagogi). 

H2: Pri ocenjevanju govorne razumljivosti obstajajo statistično pomembne razlike med 

ocenjevalci (vzgojitelji, starši, surdopedagogi). 

H3: Med slušno starostjo in razvojem sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih s PV obstaja 

statistično pomembna povezava. 

H4: Med slušno starostjo in govorno razumljivostjo pri otrocih s PV obstaja statistično 

pomembna povezava. 

 

3.3. METODOLOGIJA 

3.3.1. Metoda in raziskovalni pristop 

Za namen raziskave smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 

Raziskovalni pristop je bil kvantitativna raziskava. 

 

3.3.2. Vzorec 

Vzorec zajema 25 gluhih predšolskih otrok s PV v kronološki starosti 20–82 mesecev in v 

slušni starosti 6–55 mesecev. V vzorcu je glede na spol zajetih več dečkov kot deklic (18 

dečkov, 7 deklic). Enaindvajset otrok za sporazumevanje uporablja slovenski govorjeni jezik, 

en otrok se sporazumeva s slovenskim znakovnim jezikom, dva otroka se sporazumevata s 

slovenskim govorjenim jezikom in slovenskim znakovnim jezikom, en otrok pa za 

sporazumevanje uporablja slovenski in srbski govorjeni jezik. Vsi otroci, vključeni v 

raziskavo, obiskujejo vrtec. 

a) Spol  
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Tabela 1: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca glede na spol 

Spol f f % 

Moški 18 72,0 

Ženski 7 28,0 

Skupaj 25 100,0 

Iz tabele 1 je razvidno, da je v vzorcu zajetih 25 gluhih otrok s PV, 7 deklic, kar predstavlja 

28 % vzorca, in 18 dečkov, kar predstavlja 72 % vzorca. 

 

b) Kronološka starost       

Graf 1: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na kronološko starost 

                         

Iz grafa 1 vidimo, da so v vzorcu osebe, glede na kronološko starost, stare od 20 do 82 

mesecev. Dve osebi sta stari 35 mesecev, dve osebi 40 mesecev in dve osebi 55 mesecev 

kronološke starosti. 

Tabela 2: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca razporejenih v starostne skupine glede na kronološko starost 

Kronološka starost 

(v mesecih) 

f f % 

0–24 m 1 4,0 

25–36 m 5 20,0 

37–48 m 5 20,0 

49–60 m 4 16,0 

61–82 m 10 40,0 

Skupaj 25 100,0 
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Osebe, vključene v vzorec, smo glede na kronološko starost ob upoštevanju mejnikov 

govornega razvoja  razporedili v starostne skupine (0–24 m, 25–36 m, 37–48 m, 49–60 m, 

61–82 m). Iz tabele 2 vidimo, da je deset otrok starih 61–82 mesecev, kar predstavlja 40 % 

vzorca; pet otrok je starih 37–48 mesecev, kar predstavlja 20 % vzorca; pet otrok je starih 25–

36 mesecev, kar predstavlja 20 % vzorca; štiri otroci so stari 49–60 mesecev, kar predstavlja 

16 %, in en otrok je star do 24 mesecev kronološke starosti, kar predstavlja 4 % vzorca. 

 

c) Slušna starost 

Graf 2: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na slušno starost 

                         

Iz grafa 2 vidimo, da so osebe v vzorcu, glede na slušno starost, stare od 6 do 55 mesecev. 

Dve osebi sta stari 37 mesecev, dve osebi 41 mesecev in dve osebi 55 mesecev slušne starosti. 

Tabela 3: Frekvence in frekvenčni odstotki vzorca razporejenih v starostne skupine glede na slušno starost 

Slušna starost 

(v mesecih) 

f f % 

0–24 m 7 28,0 

25–36 m 4 16,0 

37–48 m 10 40,0 

49–60 m 4 16,0 

Skupaj 25 100,0 

Osebe vključene v vzorec smo glede na slušno starost ob upoštevanju mejnikov govornega 

razvoja razporedili v starostne skupine (0–24 m, 25–36 m, 37–48 m, 49–60 m). Iz tabele 3 

vidimo, da je deset otrok, starih 37–48 mesecev, kar predstavlja 40 % vzorca; sedem otrok je 

starih do 24 mesecev, kar predstavlja 28% vzorca; štiri otroci so stari 25–36 mesecev, kar 

predstavlja 16 % vzorca, in štiri otroci so stari 49–60 mesecev slušne starosti, kar predstavlja 

16 % vzorca.  
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d) Primerjava kronološke in slušne starosti otrok vključenih v vzorec 

Tabela 4: Primerjava kronološke in slušne starosti otrok s PV 

 Starost (v mesecih) 

 Povprečje 

(M) 

Standardni odklon 

(SD) 

Minimum Maksimum 

Otroci s PV – kronološka 

starost 

51,6 16,0 20 82 

Otroci s PV – slušna 

starost 

33,3 15,2 6 55 

Iz tabele 4 vidimo, da je povprečna kronološka starost otrok s PV, ki so vključeni v vzorec, 

51,6 mesecev, 1 standardni odklon od povprečja predstavlja vrednost 16,0 mesecev (najmlajši 

otrok je star 20 mesecev, najstarejši pa 82 mesecev). Povprečna slušna starost otrok s PV, ki 

so vključeni v vzorec, je 33,3 meseca, 1 standardni odklon od povprečja predstavlja vrednost 

15,2 meseca (najmlajši otrok je star 6 mesecev, najstarejši pa 55 mesecev). 

Tabela 5: Primerjava starostnih skupin glede na kronološko in slušno starost 

Starostna skupina 

 

Kronološka starost Slušna starost 

0–24 m 1 7 

25–36 m 5 4 

37–48 m 5 10 

49–60 m 4 4 

61–82 m 10 0 

Skupaj 25 25 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je glede na slušno starost največ otrok, kar predstavlja 40 % 

vzorca, starih 37–48 mesecev. Dewart in S. Summers (1995) pravita, da med tretjim in četrtim 

letom otroci razumejo komunikacijske namene odraslih, pripovedujejo o preteklih in 

prihodnjih dogodkih, postajajo bolj suvereni pri komunikaciji z nepoznanimi osebami. Pri 

komunikaciji z vrstniki sodelujejo v pogovorih, ki zajemajo menjavanje komunikacijskih 

vlog, spreminjajo teme pogovorov in se pogovarjajo sami s seboj. 

Glede na kronološko starost je največ otrok, kar predstavlja 40 % vzorca, starih 61–82 

mesecev, prav tako lahko vidimo, da glede na slušno starost v starostni skupini 61–82 

mesecev ni nobenega otroka. 

Od četrtega do sedmega leta otroci izražajo svoje namene tako, da so razumljivi poslušalcu. 

Jezik uporabljajo za izražanje čustev, postavljanje pravil, pridobivanje informacij, podajanje 

navodil; uporabljajo posredne izjave. Otroci znajo izbrati primeren čas za vključitev v 

pogovor, zmožni so začeti in končati pogovor, pogovor je vse daljši, več je menjavanja vlog, 

znajo prilagoditi stil pogovora glede na sogovorca, če jih med pogovorom sogovorec ne 

razume, podajo sogovorcu dodatne informacije (Dewart in Summers, 1995). 
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e) Način sporazumevanja otrok  vključenih v vzorec 

Graf 3: Grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na način sporazumevanja otrok s PV 

 

Iz grafa 3 vidimo, da enaindvajset otrok, vključenih v vzorec, za sporazumevanje uporablja 

slovenski govorjeni jezik, kar predstavlja 84 % vzorca; en otrok se sporazumeva s slovenskim 

znakovnim jezikom, kar predstavlja 4 % vzorca; dva otroka se sporazumevata s slovenskim 

govorjenim jezikom in slovenskim znakovnim jezikom, kar predstavlja 8 % vzorca; en otrok 

pa za sporazumevanje uporablja slovenski in srbski govorjeni jezik, kar predstavlja 4 % 

vzorca. 

Način sporazumevanja je zelo pomemben vidik predvsem pri otrocih, ki se v družinskem 

okolju pogovarjajo v znakovnem ali tujem jeziku, v vrtcu in javnosti pa se pogovarjajo v 

slovenskem govorjenem jeziku. Z vidika ocenjevanja razumljivosti otrokovega govora oz. 

ocenitve stopnje sociopragmatičnih spretnosti se lahko pojavijo različne ocene, na primer 

staršev glede na ocene vzgojiteljev in surdopedagogov.  

 

3.3.3. Spremenljivke 

Neodvisni spremenljivki:  

 status ocenjevalca (starši, vzgojitelji in surdopedagogi),  

 slušna starost. 

Odvisni spremenljivki:  

 skupno število točk na ocenjevalni lestvici sociopragmatične spretnosti, 

o število točk na lestvici responzivnosti, 

o število točk na lestvici asertivnosti, 

 skupno število točk na lestvici razumljivost govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina. 

3.3.4. Merski instrumentariji 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo naslednjih instrumentarijev: 

Vprašalnik za starše otrok, ki zajema splošne podatke o otroku in njegovi družini (npr. spol, 

kronološka starost, slušna starost) in njegovem slušnem statusu.  
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Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina – Intelligibility in 

Context Scale (ICS) (Avtorice originalne letvice so S. McLeod, L. J. Harrison in J. 

McCormack, slovenski prevod pa sta opravili D. Kogovšek in M. Ozbič). Ocenjevalci s 

pomočjo ocenjevalne lestvice ocenijo razumljivost otrokovega govora do različnih 

komunikacijskih partnerjev. Lestvica vsebuje sedem vprašanj, ki se vrednotijo na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). S pomočjo 

omenjene lestvice pridobimo podatke o otrokovi govorni razumljivosti v vsakodnevnih 

situacijah z vidika različnih komunikacijskih partnerjev. Minimalno število točk je 7, 

maksimalno število točk pa je 35. 

Tabela 6: Cronbach alfa koeficient zanesljivosti – govorna razumljivost 

Ocenjevalci Cronbach alfa koeficient Št. postavk 

Starši 0,964 7 

Vzgojitelji 0,965 7 

Surdopedagogi 0,975 7 

Za testiranje zanesljivosti preizkusa smo izračunali Cronbach alfa koeficient. Iz tabele 6 

razberemo, da je vrednost koeficienta Cronbach alfa za ocene staršev 0,964; za ocene 

vzgojiteljev 0,965; in za ocene surdopedagogov 0,975, kar nakazuje na visoko zanesljivost 

merskega instrumentarija, saj so vrednosti večje od 0,9. V raziskavi avtoric S. McLeod idr. 

(2012) je bila vrednost koeficienta Cronbach alfa 0,93. Tudi v raziskavi D. Kogovšek in M. 

Ozbič (2013) je bila vrednost koeficienta Cronbach alfa 0,926.  

 

Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (Test je oblikoval dr. Luigi 

Girolametto. Test so z dovoljenjem avtorja iz angleškega in italijanskega jezika prevedle in 

prilagodile v slovenski jezik dr. Martina Ozbič, dr. Damjana Kogovšek in mag. Barbara 

Penko). 

Na začetku je potrebno odgovoriti na vprašanji o spolu in starosti otroka ter prebrati 

predgovor, kjer je razloženo, kaj so sociopragmatične spretnosti, kaj je pogovor, na kaj 

morajo biti ocenjevalci pozorni pri opazovanju otroka in kako je potrebno izpolniti vprašalnik. 

Ocenjevalna lestvica vsebuje 25 postavk, ki opisujejo dve vrsti vedenja otrok: asertivnost (A) 

in responzivnost (R). Petnajst trditev se nanaša na asertivnost (dajanje pobud) otrok, deset 

trditev pa se nanaša na responzivnost (odzivnost) otrok. Asertivnost je razdeljena na 

podkategorije: spraševati, izraziti želje in predlagati. Responzivnost je razdeljena na 

podkategorije: odgovarjati, odzivati se in smiselna povezanost s temo pogovora. Posamezno 

postavko se ovrednoti na 5-stopenjski lestvici (1 – nikoli/ne še, 2 – skoraj nikoli, 3 – včasih, 4 

– pogosto, 5 – vedno). S pomočjo omenjene lestvice ocenjujemo sociopragmatične spretnosti 

otrok od 12 do 36 mesecev. Na koncu ocenjevalne lestvice se nahaja pripomoček za izdelavo 

profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. Vsebuje štiri dele: 

- ocene postavk asertivnosti (tri podkategorije – spraševati, želje, predlagati), 

- ocene postavk responzivnosti (tri podkategorije – odgovarjati, odzivati se, 

kontingenca), 

- tabelo za izračun povprečne ocene asertivnosti in responzivnosti. Izračuna se 

povprečna ocena posamezne podkategorije in nato še skupna povprečna ocena, 

- tabelo za izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. Glede na 

povprečne ocene se določi nivo razvitosti sociopragmatičnih spretnosti (1. nivo 

– odsotna oz. nepogosta spretnost, 2. nivo – porajajoča se oz. slabo razvita 

spretnost, 3. nivo – dobro razvita spretnost).  
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Tabela 7: Cronbach alfa koeficient zanesljivosti – responzivnost 

Responzivnost Cronbach alfa koeficient Št. postavk 

Starši 0,910 10 

Vzgojitelji 0,946 10 

Surdopedagogi 0,949 10 

 

Tabela 8: Cronbach alfa koeficient zanesljivosti – asertivnost 

Asertivnost Cronbach alfa koeficient Št. postavk 

Starši 0,851 15 

Vzgojitelji 0,950 15 

Surdopedagogi 0,962 15 

Za testiranje zanesljivosti preizkusa smo izračunali Cronbach alfa koeficient. Iz tabele 7 

vidimo, da so vrednosti koeficienta Cronbach alfa pri postavkah responzivnosti za ocene 

staršev 0,910; za ocene vzgojiteljev 0,946 in za ocene surdopedagogov 0,949, kar nakazuje na 

visoko stopnjo zanesljivosti. Iz tabele 8 vidimo, da so vrednosti koeficienta Cronbach alfa pri 

postavkah asertivnosti za ocene staršev 0,851; za ocene vzgojiteljev 0,950 in za ocene 

surdopedagogov 0,962, kar nakazuje na visoko stopnjo zanesljivosti. Tudi v raziskavi M. 

Ozbič idr. (2011), kjer so ocenjevali sociopragmatične spretnosti otrok, starih med dvanajst in 

osemnajst mesecev, je znašal koeficient Cronbach alfa 0,866 za področje responzivnosti in 

0,905 za področje asertivnosti. 

 

3.3.5. Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani s pomočjo zgoraj navedenega vprašalnika in dveh merskih 

instrumentarijev. Pred začetkom zbiranja podatkov sem pridobil soglasja staršev oziroma 

skrbnikov otrok, ki so vključeni v raziskavo. Posameznega otroka so ocenili starši, vzgojitelji 

in surdopedagogi. Starši, vzgojitelji in surdopedagogi so bili pisno seznanjeni s potekom 

izpolnjevanja vprašalnika in obeh instrumentarijev ter postopkom vrednotenja. Razdeljenih je 

bilo 75 kompletov vprašalnikov: 25 staršem, 25 vzgojiteljem in 25 surdopedagogom. Za 

vsakega otroka je vprašalnik izpolnil starš, vzgojitelj in surdopedagog. Vsi ocenjevalci so 

otroka poznali. 

3.3.6. Statistična obdelava podatkov 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS 22 in Microsoft 

Office Excel. Podatke sem predstavil s tabelami in grafi. Izračunani so parametri deskriptivne 

statistike (M, Me, Mo, SD, f in f %). Statistično pomembnost razlik med skupinami 

ocenjevalcev smo preverjali z enosmerno analizo variance oz. Kruskal-Wallis testom v 

primeru, da niso bili izpolnjeni pogoji za parametrijsko statistiko. Prav tako smo za 

ugotavljanje povezanosti spremenljivk uporabili Spearmanov test korelacije. Hipoteze so 

preverjene po 5 % (p = 0,05) stopnji tveganja. 

Izračunal sem koeficient asimetrije in sploščenosti za področje govorne razumljivosti in 

sociopragmatičnih spretnosti (responzivnost in asertivnost). Koeficient asimetrije, s katerim 
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preverjamo porazdelitev spremenljivke, znaša za področje govorne razumljivosti za ocene 

staršev – 1,160, za ocene vzgojiteljev – 0,925 in za ocene surdopedagogov – 0,927. Če se 

vrednosti gibljejo med – 1 < 0 < 1, to nakazuje na normalnost porazdelitve, kar velja za ocene 

vzgojiteljev in surdopedagogov. Koeficient sploščenosti, s katerim preverjamo, ali je 

spremenljivka porazdeljena koničasto ali sploščeno, je za ocene staršev 1,923, za ocene 

vzgojiteljev 0,890, za ocene surdopedagogov 1,317. Če se vrednosti gibljejo med – 1 < 0 < 1, 

to nakazuje na normalnost porazdelitve, kar velja za ocene vzgojiteljev. 

Koeficient asimetrije, s katerim preverjamo porazdelitev spremenljivke, znaša za področje 

responzivnosti za ocene staršev – 2,191; za ocene vzgojiteljev – 1,208 in za ocene 

surdopedagogov – 1,055. Če se vrednosti gibljejo med – 1 < 0 < 1, to nakazuje na normalnost 

porazdelitve, kar velja za ocene surdopedagogov. Koeficient sploščenosti, s katerim 

preverjamo, ali je spremenljivka porazdeljena koničasto ali sploščeno, je za ocene staršev 

5,300; za ocene vzgojiteljev 1,302 in za ocene surdopedagogov 0,548. Če se vrednosti gibljejo 

med – 1 < 0 < 1, to nakazuje na normalnost porazdelitve, kar velja za ocene surdopedagogov.  

Koeficient asimetrije, s katerim preverjamo porazdelitev spremenljivke, znaša za področje 

asertivnosti za ocene staršev – 1,997; za ocene vzgojiteljev – 0,688 in za ocene 

surdopedagogov – 0,605. Če se vrednosti gibljejo med – 1 < 0 < 1, to nakazuje na normalnost 

porazdelitve, kar velja za ocene vzgojiteljev in surdopedagogov. Koeficient sploščenosti, s 

katerim preverjamo, ali je spremenljivka porazdeljena koničasto ali sploščeno, je za ocene 

staršev 5,815; za ocene vzgojiteljev 0,49 in za ocene surdopedagogov – 0,459. Če se vrednosti 

gibljejo med – 1 < 0 < 1, to nakazuje na normalnost porazdelitve, kar velja za ocene 

vzgojiteljev in surdopedagogov. 

Tabela 9: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve – razumljivost govora 

 Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Razumljivost 

govora 

z df p z df p 

Starši 0,161 25 0,092 0,911 25 0,033 

Vzgojitelji 0,161 25 0,094 0,906 25 0,025 

Surdopedagogi 0,107 25 0,200 0,924 25 0,064 

(z – je statistična vrednost, df – stopnja prostosti, p – stopnja tveganja) 

Za testiranje normalnosti porazdelitve smo izračunali Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-

Wilkov test. Iz tabele 9 vidimo, da če upoštevamo Kolmogorov-Smirnov test, gre za 

normalno porazdelitev, saj je stopnja tveganja večja od 0,05 pri vseh skupinah ocenjevalcev. 

Če pa upoštevamo Shapiro-Wilkov test in je stopnja tveganja večja od 0,05, gre za normalno 

porazdelitev, kar velja samo za ocene surdopedagogov.  

Tabela 10: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve – responzivnost 

 Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Responzivnost z df p z df p 

Starši 0,246 25 0,000 0,740 25 0,000 

Vzgojitelji 0,168 25 0,066 0,895 25 0,014 

Surdopedagogi 0,152 25 0,142 0,889 25 0,011 

(z – je statistična vrednost, df – stopnja prostosti, p – stopnja tveganja) 

Iz tabele 10 vidimo, da če upoštevamo Kolmogorov-Smirnov test, gre za normalno 

porazdelitev, saj je stopnja tveganja večja od 0,05, le pri ocenah staršev porazdelitev ni 

normalna. Če pa upoštevamo Shapiro-Wilkov test in je stopnja tveganja večja od 0,05, gre za 

normalno porazdelitev, kar ne velja za nobeno skupino ocenjevalcev.  
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Tabela 11: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve – asertivnost 

 Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Asertivnost z df p z df p 

Starši 0,206 25 0,008 0,832 25 0,001 

Vzgojitelji 0,152 25 0,139 0,946 25 0,208 

Surdopedagogi 0,130 25 0,200 0,932 25 0,095 

(z – je statistična vrednost, df – stopnja prostosti, p – stopnja tveganja) 

Iz tabele 11 vidimo, da če upoštevamo Kolmogorov-Smirnov test, gre za normalno 

porazdelitev, saj je stopnja tveganja večja od 0,05; le pri ocenah staršev porazdelitev ni 

normalna. Če upoštevamo Shapiro-Wilkov test in je stopnja tveganja večja od 0,05, gre za 

normalno porazdelitev, kar velja samo za ocene vzgojiteljev in surdopedagogov. 

 

3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnika in dveh instrumentarijev, so predstavljeni s 

pomočjo tabel in grafov ter nato še pisno opisani in interpretirani. Najprej so predstavljeni 

podatki za področje govorne razumljivosti, nato pa še podatki za področje sociopragmatičnih 

spretnosti (responzivnost in asertivnost). Na koncu so prikazani podatki preverjanja hipotez. 

 

 

3.4.1. Globalni rezultati za področje govorne razumljivosti 

V spodnji tabeli so prikazani podatki za področje govorne razumljivosti po posameznih 

postavkah in glede na skupino ocenjevalcev (starši, vzgojitelji in surdopedagogi). 

 

Tabela 12: Prikaz podatkov po posameznih postavkah lestvice govorne razumljivosti 

Postavka Ocenjevalec N Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 

1. Razumevanje otrokovega 

govora 

Starši 25 4,40 0,957 

Vzgojitelji 25 4,04 0,978 

Surdopedagogi 25 4,08 0,909 

2. Razumevanje otrokovega 

govora – ožjih članov družine  

Starši 25 4,08 0,909 

Vzgojitelji 25 4,28 0,980 

Surdopedagogi 25 4,12 1,013 

3. Razumevanje otrokovega 

govora – širših članov družine  

Starši 25 3,68 0,988 

Vzgojitelji 25 3,92 1,115 

Surdopedagogi 25 3,88 1,013 

4. Razumevanje otrokovega 

govor – otrokovih prijateljev  

Starši 25 3,44 1,121 

Vzgojitelji 25 3,56 1,158 

Surdopedagogi 25 3,60 1,080 
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Postavka Ocenjevalec N Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 

5. Razumevanje otrokovega 

govora – drugih znancev  

Starši 25 3,52 1,046 

Vzgojitelji 25 3,60 1,225 

Surdopedagogi 25 3,52 1,122 

6. Razumevanje otrokovega 

govora – otrokovih učiteljev  

Starši 25 3,88 0,927 

Vzgojitelji 25 3,84 1,068 

Surdopedagogi 25 3,96 1,020 

7. Razumevanje otrokovega 

govora – ostalih neznancev  

Starši 25 3,32 1,215 

Vzgojitelji 25 3,12 1,364 

Surdopedagogi 25 3,28 1,208 

Iz tabele 12 lahko vidimo, da so starši povprečno najnižje ocenili postavke: razumevanje 

otrokovega govora – ožjih članov družine, razumevanje otrokovega govora – širših članov 

družine, razumevanje otrokovega govora – otrokovih prijateljev, razumevanje otrokovega 

govora – drugih znancev, torej skupno štiri postavke, in povprečno najvišje ocenili dve 

postavki: razumevanje otrokovega govora in razumevanje otrokovega govora – ostalih 

neznancev. Vzgojitelji so povprečno najnižje ocenili postavke: razumevanje otrokovega 

govora, razumevanje otrokovega govora – otrokovih učiteljev in razumevanje otrokovega 

govora – ostalih neznancev, torej skupno tri postavke, in povprečno najvišje ocenili: 

razumevanje otrokovega govora – ožjih članov družine, razumevanje otrokovega govora – 

širših članov družine, razumevanje otrokovega govora – drugih znancev, torej skupno tri 

postavke. Surdopedagogi so povprečno najnižje ocenili eno postavko: razumevanje 

otrokovega govora – drugih znancev, in povprečno najvišje ocenili dve postavki: razumevanje 

otrokovega govor – otrokovih prijateljev in razumevanje otrokovega govora – otrokovih 

učiteljev. 

Iz tabele 12 lahko predvidevamo, da med ocenami skupin ocenjevalcev ne obstajajo večje 

razlike. Vse tri skupine ocenjevalcev so sicer pri ocenjevanju uporabile najnižjo vrednost ena 

(1 – nikoli) in najvišjo vrednost pet (5 – vedno), standardni odklon (SD) je med 0,909 in 

1,364. Iz podatkov lahko predvidevamo, da se ocene med posameznimi ocenjevalci ne 

razlikujejo, saj so starši določeno postavko ocenili s povprečno najvišjo oceno, spet drugo 

postavko pa so ocenili s povprečno najnižjo oceno, enako velja tudi za ocene vzgojiteljev in 

surdopedagogov. Prav tako vidimo, da so skupne povprečne ocene posameznih skupin 

ocenjevalcev za področje govorne razumljivosti podobne.  

Različni avtorji v okviru raziskav pa so ugotovili nasprotno, da se razumljivost otrokovega 

govora lahko razlikuje glede na komunikacijske partnerje. Nekateri avtorji namreč navajajo, 

da se pri ocenjevanju govorne razumljivosti ocene staršev, učiteljev in surdopedagogov  lahko 

razlikujejo. Obstaja namreč možnost, da različni ocenjevalci istega otroka ocenijo drugače 

(Allen idr., 2001). Upoštevati je potrebno dejstvo, da je vsak posameznik kot ocenjevalec pri 

svojem delu lahko subjektiven in zaradi tega prihaja do razlik oz. posamezna skupina 

ocenjevalcev lahko glede na predhodno znanje in izkušnje posameznega otroka oceni drugače 

kot ostale skupine ocenjevalcev. 

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov spremenljivke razumljivost govora otrok s 

PV glede na ocenjevalce (starše, vzgojitelje in surdopedagoge). 
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Tabela 13: Prikaz podatkov spremenljivke razumljivost govora 

Razumljivost govora Starši Vzgojitelji Surdopedagogi 

 Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. 

napaka 

Aritmetična sredina 26,32 1,307 26,36 1,444 26,44 1,377 

Mediana 28,00  27,00  27,00  

Modus 29  35  35  

Standardni odklon 6,54  7,22  6,89  

Govorno razumljivost predstavlja skupni seštevek točk, dosežen na lestvici ICS, torej skupno 

vrednost vseh sedmih postavk skupaj. Minimalno število točk je 7, maksimalno število točk 

pa je 35. Višja kot je vrednost seštevka vseh sedmih postavk skupaj, boljša je govorna 

razumljivost otroka in obratno, manjša vrednost seštevka sedmih postavk skupaj pomeni 

slabšo razumljivost govora otroka. 

Iz tabele 13 lahko vidimo primerjavo aritmetičnih sredin, mediane, modusa in standardnega 

odklona med skupinami ocenjevalcev. Vrednost aritmetične sredine spremenljivke 

razumljivost govora v skupini staršev je znašala 26,32 (SD = 6,54), v skupini vzgojiteljev 

26,36 (SD = 7,22) in v skupini surdopedgogov 26,44 (SD = 6,89). Modus oziroma vrednost, 

ki se najpogostejše pojavlja, je bila pri ocenah staršev 29, pri ocenah vzgojiteljev 35 in pri 

ocenah surdopedagogov 35. Pri vseh skupinah ocenjevalcev (starši, vzgojitelji in 

surdopedagogi) je minimalni seštevek točk 7 in maksimalni seštevek točk 35. Vrednosti 

aritmetičnih sredin in standardnih odklonov so med skupinami ocenjevalcev podobne, kar 

nakazuje, da ne obstajajo večje razlike med skupinami ocenjevalcev. 

Doyle, Swift in Haaf (1989); McGarr (1983, v McLeod idr., 2012) pa navajajo, da 

ocenjevalci, ki imajo izkušnje s slabo razumljivim govorom, dajejo višje ocene razumljivosti 

govora v primerjavi s tistimi, ki teh izkušenj nimajo.  

 

3.4.2. Globalni rezultati za področje sociopragmatičnih spretnosti 

Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti je sestavljena iz dveh podlestvic: 

responzivnosti in asertivnosti. 

 

3.4.2.1. Responzivnost 

V spodnji tabeli so prikazani podatki za področje responzivnosti po posameznih 

podkategorijah in glede na skupino ocenjevalcev (starši, vzgojitelji in surdopedagogi). 

Spremenljivka responzivnost je sestavljena iz treh podkategorij: odgovarjati na vprašanja, 

odzivati se na zahteve in smiselna povezanost pogovora. 
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Tabela 14: Prikaz podatkov po podkategorijah za področje responzivnosti 

 Ocenjevalec N Povprečje (M) Standardni odklon (SD) 

Responzivnost Starši 25 4,29 0,62 

Vzgojitelji 25 3,79 0,97 

Surdopedagogi 25 4,16 0,81 

Odgovarjati na vprašanja Starši 25 4,39 0,64 

Vzgojitelji 25 4,01 0,87 

Surdopedagogi 25 4,43 0,73 

Odzivati se na zahteve Starši 25 4,34 0,72 

Vzgojitelji 25 3,58 1,18 

Surdopedagogi 25 3,86 1,05 

Smiselna povezanost 

pogovora 

Starši 25 4,15 0,72 

Vzgojitelji 25 3,79 1,04 

Surdopedagogi 25 4,20 0,81 

Iz tabele 14 vidimo, da so spremenljivko responzivnost in podkategorije odgovarjati na 

vprašanja, odzivati se na zahteve in smiselna povezanost pogovora povprečno najnižje ocenili 

vzgojitelji. Spremenljivko responzivnost in podkategorijo odzivati se na zahteve so povprečno 

najvišje ocenili starši. Podkategoriji odgovarjati na vprašanja in smiselna povezanost 

pogovora pa so povprečno najvišje ocenili surdopedagogi. Iz podatkov lahko predvidevamo, 

da se ocene med posameznimi ocenjevalci razlikujejo. Vzgojitelji so vse podkategorije in 

spremenljivko responzivnost ocenili s povprečno nižjo oceno kot pa starši in surdopedagogi.  

Pragmatične spretnosti se razvijajo v prvih osmih letih otrokovega življenja skozi izkušnje in 

vsakdanje pogovore s sogovorniki (Paatsch in Toe, 2013). Sklepamo lahko, da so starši glede 

na poznavanje in predvidevanje načina odzivanja svojih otrok podali višje ocene kot pa 

vzgojitelji in surdopedagogi. Vzgojitelji in surdopedagogi kot strokovni delavci v vrtcu pa so 

na podlagi strokovnih znanj podali bolj objektivne ocene in so zato njihove ocene nižje. 

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov spremenljivke responzivnost otrok s PV 

glede na ocenjevalce (starše, vzgojitelje in surdopedgoge). 

Tabela 15: Prikaz podatkov spremenljivke responzivnost 

Responzivnost Starši Vzgojitelji Surdopedagogi 

 Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. 

napaka 

Aritmetična sredina 4,293 0,123 3,793 0,195 4,163 0,162 

Mediana 4,50  4,00  4,42  

Modus 4,58  3,67  5,00  

Standardni odklon 0,615  0,973  0,812  

Iz tabele 15 lahko vidimo primerjavo aritmetičnih sredin, mediane, modusa in standardnega 

odklona med skupinami ocenjevalcev. Vrednost aritmetične sredine spremenljivke 

responzivnost je za ocene staršev 4,293 (SD = 0,615); za ocene vzgojiteljev 3,793 (SD = 

0,973) in za ocene surdopedagogov 4,163 (SD = 0,812). Modus  oz. vrednost, ki se 



 

27 

 

najpogosteje pojavlja, znaša za skupino staršev 4,58; za skupino vzgojiteljev 3,67 in za 

skupino surdopedagogov 5,00. Vrednosti aritmetičnih sredin, standardnih odklonov so med 

skupinami ocenjevalcev razlikujejo, kar nakazuje, da obstajajo razlike med skupinami 

ocenjevalcev. 

 

3.4.2.2. Asertivnost  

V spodnji tabeli so prikazani podatki za področje asertivnosti po posameznih podkategorijah 

in glede na skupino ocenjevalcev (starši, vzgojitelji in surdopedagogi). Spremenljivka 

asertivnost je sestavljena iz treh podkategorij: spraševati, izraziti želje, zahteve, potrebe in 

predlagati. 

Tabela 16: Prikaz podatkov po podkategorijah za področje asertivnosti 

 Ocenjevalec N Povprečje (M) Standardni odklon (SD) 

Asertivnost Starši 25 4,23 0,49 

Vzgojitelji 25 3,49 0,93 

Surdopedagogi 25 3,85 0,93 

Spraševati Starši 25 4,32 0,76 

Vzgojitelji 25 3,73 1,05 

Surdopedagogi 25 3,95 1,09 

Izraziti želje, zahteve, 

potrebe 

Starši 25 4,43 0,43 

Vzgojitelji 25 3,50 0,83 

Surdopedagogi 25 3,95 0,89 

Predlagati Starši 25 3,95 0,54 

Vzgojitelji 25 3,23 1,09 

Surdopedagogi 25 3,66 0,97 

Iz tabele 16 razberemo, da so spremenljivko asertivnost in podkategorije spraševati, izraziti 

želje, zahteve potrebe in predlagati povprečno najnižje ocenili vzgojitelji, povprečno najvišje 

pa so ocenili starši. Iz podatkov lahko sklepamo, da se ocene med posameznimi ocenjevalci 

razlikujejo. Vzgojitelji so spremenljivko asertivnost in podkategorije ocenili s povprečno 

najnižjo oceno, enako kot pri ocenjevanju responzivnosti.  

Stopnja poslušalčeve izkušnje poslušanja govora gluhih je lahko variabilna. »Vloga 

poslušalca v komunikacijskem aktu je slišati, poslušati in razumeti izrečeno« (Ozbič in 

Kogovšek, 2009, str. 399). Sklepamo lahko, da so starši, glede na subjektiven pogled in 

predvidevanje odziva otroka na postavljeno vprašanje, želje, predloge otrok posledično podali 

višje ocene. Vzgojitelji kot strokovni delavci v vrtcu, ki preživijo največ časa z otroci v vrtcu, 

pa so podali nižje ocene, saj so upoštevali strokovna znanja. 

V tabeli 17 je prikazana primerjava podatkov spremenljivke asertivnost otrok s PV glede na 

ocenjevalce (starše, vzgojitelje in surdopedgoge). 
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Tabela 17: Prikaz podatkov spremenljivke asertivnost 

Asertivnost Starši Vzgojitelji Surdopedagogi 

 Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. napaka Stat.  Stat. napaka 

Aritmetična sredina 4,233 0,098 3,489 0,186 3,851 0,185 

Mediana 4,28  3,72  4,11  

Modus 4,17  2,78  5,00  

Standardni odklon 0,488  0,933  0,927  

Iz tabele 17 lahko vidimo primerjavo aritmetičnih sredin, mediane, modusa in standardnega 

odklona med skupinami ocenjevalcev. Vrednost aritmetične sredine za spremenljivko 

asertivnost je za ocene staršev 4,233 (SD = 0,488); za ocene vzgojiteljev 3,489 (SD = 0,933) 

in za ocene surdopedagogov 3,851 (SD = 0,927). Modus oziroma vrednost, ki se najpogosteje 

pojavlja je za skupino staršev 4,17; za skupino vzgojiteljev 2,78 in za skupino 

surdopedagogov 5,00. Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov se med 

skupinami ocenjevalcev za področje asertivnosti razlikujejo bolj kot pri področju 

responzivnosti, kar nakazuje, da obstajajo razlike med skupinami ocenjevalcev. 

 

3.4.2.3. Nivo responzivnosti in asertivnosti 

Spodaj v tabelah je prikazano, koliko otrok sodi v posamezen nivo responzivnosti in 

asertivnosti glede na skupino ocenjevalcev (starši, vzgojitelji in surdopedagogi). Prikazani so 

trije nivoji razvitosti sociopragmatičnih spretnosti: veščina je odsotna, porajajoča se ali dobro 

razvita.  

Tabela 18: Nivo responzivnosti otrok s PV 

 Nivo responzivnosti  

 Odsotna 

 

Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % 

Starši 1 4 9 36 15 60 25 100 

Vzgojitelji 5 20 14 56 6 24 25 100 

Surdopedagogi 2 8 12 48 11 44 25 100 

Skupaj 8 / 35 / 32 / 75 / 

Iz tabele 18 vidimo, da se glede na ocene staršev na nivoju responzivnosti pri enem otroku 

pojavlja odsotna veščina, pri devetih otrocih porajajoča se veščina in pri petnajstih otrocih 

dobro razvita veščina. Glede na ocene vzgojiteljev se na nivoju responzivnosti pri petih 

otrocih pojavlja odsotna veščina, pri štirinajstih otrocih porajajoča se veščina in pri šestih 

otrocih dobro razvita veščina. Pri ocenah surdopedagogov se na nivoju responzivnosti pri 

dveh otrocih pojavlja odsotna veščina, pri dvanajstih otrocih porajajoča se veščina in pri 

enajstih otrocih dobro razvita veščina. 

Kot odsotno veščino je opredelilo največ vzgojiteljev, kar 20 %, in najmanj staršev, samo 4 

%. Kot porajajočo se spretnost je opredelilo največ vzgojiteljev, kar 56 %, in najmanj staršev, 

in sicer 36 %. Kot dobro razvito veščino je opredelilo največ staršev, kar 60 %, in najmanj 
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vzgojiteljev, samo 24 %. To kaže na to, da so predvsem starši in tudi surdopedagogi podali 

višje ocene kot vzgojitelji. 

Tabela 19: Nivo asertivnosti otrok s PV 

 Nivo asertivnosti  

 Odsotna Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % 

Starši 1 4 16 64 8 16 25 100 

Vzgojitelji 7 28 16 64 2 8 25 100 

Surdopedagogi 5 20 11 44 9 36 25 100 

Skupaj 13 / 43 / 19 / 75 / 

Iz tabele 19 vidimo, da se glede na ocene staršev na nivoju asertivnosti pri enem otroku 

pojavlja odsotna veščina, pri šestnajstih otrocih porajajoča se veščina in pri osmih otrocih 

dobro razvita veščina. Glede na ocene vzgojiteljev se na nivoju asertivnosti pri sedmih otrocih 

pojavlja odsotna veščina, pri šestnajstih otrocih porajajoča se veščina in pri dveh otrocih 

dobro razvita veščina. Pri ocenah surdopedagogov se na nivoju asertivnosti pri petih otrocih 

pojavlja odsotna veščina, pri enajstih otrocih porajajoča se veščina in pri devetih otrocih 

dobro razvita veščina. 

Kot odsotno veščino je opredelilo največ vzgojiteljev, kar predstavlja 28 %, in najmanj 

staršev oz. 4 %. Kot porajajočo se spretnost je opredelilo največ vzgojiteljev in staršev, in 

sicer 64 %, ter najmanj surdopedagogov, kar predstavlja 44 %. Kot dobro razvito veščino je 

opredelilo največ surdopedagogov, oz. 36 %, in najmanj vzgojiteljev, le 8 %. To kaže na to, 

da so starši  in surdopedagogi podali višje ocene kot vzgojitelji. 

Tabela 20: Uravnoteženost profila sociopragmatičnih spretnosti otrok s PV 

Uravnotežen 

profil 

Da Ne Skupaj 

Starši 16 9 25 

Vzgojitelji 20 5 25 

Surdopedagogi 16 9 25 

Skupaj 52 23 75 

Iz tabele 20 vidimo, da ima uravnotežen profil glede na ocene staršev in surdopedagogov 16 

otrok, kar predstavlja 64 % vzorca; glede na ocene vzgojiteljev pa 20 otrok, kar je 80 % 

vzorca.  

Iz tabel 18 in 19 lahko razberemo, da so vzgojitelji tako za področje responzivnosti kot 

področje asertivnosti podali nižje ocene kot starši in surdopedagogi, hkrati pa iz tabele 20 

vidimo, da ima glede na ocene vzgojiteljev več otrok uravnotežen profil sociopragmatičnih 

spretnosti. To zopet kaže na to, da so vzgojitelji podali najbolj objektivno oceno razvoja 

sociopragmatičnih spretnosti posameznega otroka. Razlog za to je tudi dobro poznavanje 

funkcioniranja otroka ob vsakodnevnih rutinah in dejavnostih v vrtcu ter strokovno 

pridobljena znanja, ki jih mora imeti vzgojitelj, ki dela z otroki z motnjami sluha. Vlogo 

vzgojitelja v vrtcih, kjer izvajajo prilagojen program za predšolske gluhe in naglušne otroke, 

praviloma izvaja vzgojitelj, ki je po osnovni izobrazbi surdopedagog. 
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Vzgojitelji mora otroku nuditi možnost, da sam začenja pogovor, predlaga svoje teme. Otrok 

se mora naučiti procesa menjavanja vlog, torej da prevzame vlogo govorca in odgovori na 

vprašanje. Naučiti se mora pravil o tem kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti 

(Kranjc in Saksida, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). Vzgojitelj je otrokom v vrtcu 

govorni vzgled, zato je zelo pomembno, kako oblikuje vprašanje, saj je od vprašanja odvisen 

tudi odgovor (Skubic, 2004). 

 

3.5. PREVERJANJE HIPOTEZ 

3.5.1. Preverjanje prve hipoteze 

Hipoteza 1: Pri ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti obstajajo statistično pomembne 

razlike med ocenjevalci (vzgojitelji, starši, surdopedagogi).  

Za preverjanje hipoteze smo izračunali Levenov test homogenosti varianc, ki je pokazal, da so 

variance med skupinami ocenjevalcev homogene za področje responzivnosti sig.(df = 2) = 

0,092; p > 0,05 in nehomogene za področje asertivnosti, sig.(df = 2) = 0,001; p < 0,05.  

Tabela 21: Kruskal-Wallis test – sociopragmatične spretnosti 

Kruskal-Wallis test Responzivnost Asertivnost 

  Hi – kvadrat 4,952 9,874 

  Stopnja prostosti – df 2 2 

  Statistična pomembnost – sig. 0,084 0,007 

  Statistično pomembnost razlik med skupinami ocenjevalcev smo preverjali s Kruskal-Wallis 

testom, saj niso bili izpolnjeni pogoji za parametrijsko statistiko. Kruskal-Wallis test (tabela 

21) je pokazal, da na področju responzivnosti ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupinami ocenjevalcev, saj je statistična pomembnost sig.(df = 2) = 0,084; p > 0,05, na 

področju asertivnosti pa obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami ocenjevalcev, 

saj je statistična pomembnost sig.(df = 2) = 0,007; p < 0,05. 

Starši imajo pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora, saj z vključevanjem v 

interakcijo z otrokom spodbujajo njegovo govorno odzivanje (University of Delaware, 2003, 

v Marjanovič Umek idr., 2006). Sodelovanje staršev pa je ključno za uspeh, saj dajejo starši 

timu strokovnjakov povratne informacije o otrokovem funkcioniranju v vsakdanjih situacijah, 

načinu komunikacije, razvoju govora in jezika (Estabrooks, 1998). Vzgojitelj tako kot starši 

pomembno vpliva in spodbuja govorni razvoj otrok, saj je vzgoja v vrtcu povezana z rabo 

govora. Prav tako vzgojitelj pojasnjuje in opisuje otrokovo razumevanje dejavnosti (Browne, 

1996, v Marjanovič Umek idr., 2006). Pomembno vlogo pri razvoju govora in jezika otroka 

pa ima tudi surdopedagoška obravnava. Lloyd idr. (2001, v Paatsch in Toe, 2013) so 

opazovali pogovore otrok z izgubo sluha s slišečimi vrstniki in nato še pogovore otrok z 

izgubo sluha z učitelji – surdopedagogi. Z raziskavo so ugotovili, da je prišlo do več izmenjav 

med pogovorom otroka z izgubo sluha s surdopedagogom kot pa pri pogovoru s slišečimi 

vrstniki. 

Zaradi nenormalne porazdelitve smo za preverjanje prve hipoteze uporabili neparametrični 

test Kruskal-Wallis. Preverjanje hipoteze s Kruskal-Wallis testom je pokazalo, da pri 

ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti obstajajo razlike med ocenami ocenjevalcev 
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(staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov), vendar so statistično pomembne razlike med 

ocenami ocenjevalcev pri ocenjevanju spretnosti asertivnosti, statistično pomembnih razlik pa 

ni med ocenami ocenjevalcev pri ocenjevanju spretnosti responzivnosti. Hipotezo delno 

potrdimo. 

Iz tokratne raziskave lahko vidimo, da so vzgojitelji tako za področje responzivnosti kot 

asertivnosti podali nižje ocene kot starši in surdopedagogi, hkrati pa lahko vidimo, da ima 

glede na ocene vzgojiteljev več otrok uravnotežen profil sociopragmatičnih spretnosti. Vzrok 

za razlike med ocenami ocenjevalcev na področju ocenjevanja asertivnosti je tudi v 

zahtevnosti ocenjevanja določenega področja. Namreč ocenjevati podkategorije: spraševati, 

izraziti želje, zahteve, potrebe in predlagati je nekoliko bolj kompleksno kot pa ocenjevati 

podkategorije: odgovarjati na vprašanja, odzivati se na zahteve in smiselna povezanost 

pogovora. 

Prav tako vemo, da se ocene skupine ocenjevalcev lahko medsebojno razlikujejo, saj je to 

odvisno od izobrazbe (poklica) ocenjevalca, načina komunikacije (govorjeni jezik in/ali tuj 

jezik in/ali znakovni jezik) z otrokom, časa stika z ocenjenim otrokom … 

 

3.5.2. Preverjanje druge hipoteze 

Hipoteza 2: Pri ocenjevanju govorne razumljivosti obstajajo statistično pomembne razlike 

med ocenjevalci (vzgojitelji, starši, surdopedagogi). 

Za preverjanje hipoteze smo izračunali Levenov test homogenosti varianc, ki je pokazal, da so 

variance med skupinami ocenjevalcev homogene za področje govorne razumljivosti sig.(df = 2)  

= 0,926;  p > 0,05.  

Statistično pomembnost razlik med skupinami ocenjevalcev smo preverjali z enosmerno 

analizo variance – ANOVO, saj so bili izpolnjeni pogoji za parametrijsko statistiko. Rezultat 

testiranja razlik med skupinami ocenjevalcev z enosmerno analizo variance – ANOVO za 

področje govorne razumljivosti je sig.(df = 2, F = 0,002) = 0,998. To pomeni, da med ocenjevalci ni 

statistično pomembnih razlik, saj je p > 0,05. Kolmogorov-Smirnov test je za vse tri skupine 

ocenjevalcev pokazal normalno porazdelitev. 

Iz teorije lahko vidimo, da se razumljivost otrokovega govora lahko razlikuje glede na 

komunikacijske partnerje. Ocenjevalci, ki imajo izkušnje s slabše razumljivim govorom, 

dajejo višje ocene razumljivosti govora v primerjavi s tistimi, ki imajo teh izkušenj manj 

(Doyle, Swift in Haaf, 1989; McGarr, 1983, v McLeod idr., 2012). Učitelji, vzgojitelji in 

surdopedagogi, ki so v pogostem stiku z osebami z izgubo sluha, podajajo višje ocene v 

primerjavi z osebami, ki nimajo pogostega stika z osebami z izgubo sluha (Osberger, 1992, v 

Ertmer, 2011). Roulstone, Loader, Northstone, Beveridge in the ALSPAC Team (2002, v 

McLeod idr., 2012) so ugotovili, da so slišeči dvoletni otroci najbolj razumljivi svojim 

staršem, saj je samo 12,7 % staršev poročalo, da težko razumejo govor svojega otroka in samo 

2,1 % staršev redko razume govor svojega otroka. 

Razumljivost govora posameznega otroka je med izkušenimi in neizkušenimi ocenjevalci 

različna. Izkušeni poslušalci, ki poznajo značilnosti govora gluhih, po navadi ocenijo govor 

gluhih kot bolj razumljiv, medtem ko neizkušeni poslušalci ocenijo slabše (Most idr., 1997, v 

Ozbič in Kogovšek, 2009). Stopnja poslušalčeve izkušnje poslušanja govora gluhih je lahko 

variabilna. »Učitelji, terapevti in osebe, ki jim je govor gluhih znan, bodo razumeli večji delež 

izgovorjenega kot osebe, ki izkušenj nimajo« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Stopnja 
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razumljivosti otrokovega govora se spreminja glede na starost, kontekst in kompleksnost 

jezikovnega dejanja; subjektivna ocena razumljivosti govora pa je odvisna od sogovornika 

(Kogovšek in Ozbič, 2013). 

Zaradi normalne porazdelitve smo za preverjanje druge hipoteze uporabili parametrični test 

enosmerno analizo variance – ANOVO. Preverjanje hipoteze z ANOVO je pokazalo, da pri 

ocenjevanju govorne razumljivosti ni statistično pomembnih razlik med ocenami 

ocenjevalcev (staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov). Hipotezo zavržemo. Avtorji v 

raziskavah navajajo, da se pri ocenjevanju govorne razumljivosti ocene staršev, učiteljev in 

surdopedagogov lahko razlikujejo. Obstaja namreč možnost da različni ocenjevalci istega 

otroka ocenijo drugače (Allen idr., 2001). Kljub temu da veliko raziskav poudarja, da 

obstajajo pomembne razlike med posameznimi skupinami ocenjevalcev, smo v okviru naše 

raziskave ugotovili nasprotno, da med ocenjevalci pri ocenjevanju govorne razumljivosti ni 

večjih razlik. Glede na pozitivno korelacijo med zgodnjo implantacijo PV in posledično dobro 

razumljivost govora otrok s PV so otroci lahko dobro razumljivi različnim komunikacijskim 

partnerjem. 

 

3.5.3. Preverjanje tretje hipoteze 

Hipoteza 3: Med slušno starostjo in razvojem sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih s PV 

obstaja statistično pomembna povezava.  

Da bi ugotovili, ali med slušno starostjo in razvojem sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih 

s PV obstaja statistično pomembna povezava, smo uporabili Spearmanov koeficient 

korelacije. Izračun v preglednici kaže na to, da obstaja statistično pomembna povezava med 

slušno starostjo in razvojem sociopragmatičnih spretnosti. Z naraščanjem slušne starosti se 

veča stopnja responzivnosti in asertivnosti pri otroku. Hipotezo potrdimo. 

                  Tabela 22: Spearmanov koeficient – sociopragmatične spretnosti 

Ocenjevalci Responzivnost Asertivnost 

Slušna starost – 

starši 

Spearmanov koeficient 

korelacije rs 

0,581
**

 0,438
*
 

Sig. (dvosmerno) 0,002 0,028 

N 25 25 

Slušna starost –

vzgojitelji 

Spearmanov koeficient 

korelacije rs 

0,509
**

 0,438
*
 

Sig. (dvosmerno) 0,009 0,028 

N 25 25 

Slušna starost – 

surdopedagogi 

Spearmanov koeficient 

korelacije rs 

0,604
**

 0,571
**

 

Sig. (dvosmerno) 0,001 0,003 

N 25   25 
 

                 Legenda: * Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0,05;  

                                  ** Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0,01. 
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Iz tabele 23 lahko vidimo, da obstaja srednja/zmerna povezanost med slušno starostjo in 

stopnjo responzivnosti rs = 0,581 za ocene staršev, rs = 0,509 za ocene vzgojiteljev in rs = 

0,604 za ocene surdopedagogov ter da obstaja srednja/zmerna povezanost med slušno starostjo 

in stopnjo asertivnosti rs = 0,438 za ocene staršev, rs = 0,438 za ocene vzgojiteljev in rs = 0,571 

za ocene surdopedagogov. Srednja oz. zmerna povezanost velja, kadar je vrednost 

Spearmanovega koeficienta med 0,40 in 0,60. 

 

 

Večina avtorjev meni, da je razvoj govora in jezika pozitivno povezan z zgodnejšo starostjo 

implantacije PV in daljšim obdobjem uporabe PV (Peng idr., 2004). Slušno starost izračunamo 

glede na datum, ko začne otrok uporabljati ustrezen slušni pripomoček. Pri novorojenčkih z 

izgubo sluha kronološka starost ni skladna s slušno starostjo. Določanje slušne starosti pri 

otrocih z izgubo sluha je zato zelo pomembno, saj lahko dobimo vpogled, kako se pri otroku 

razvija poslušanje (Barris Perigoe in Paterson, 2013). Vse več gluhih otrok dobi PV v obdobju 

do enega leta starosti, kar pa ne zagotavlja, da bo otrok brez težav usvojil govorjeni jezik. 

Kljub zgodnji intervenciji se lahko pojavljajo odstopanja (Rinaldi idr., 2013). A. Kastelic 

(2014) piše, da so otroci, ki prejmejo PV do drugega leta starosti, v govoru in pri testih 

razumevanja nepričakovanih besed (angl. Open set) uspešni in primerljivi s slišečimi vrstniki.  

Obstaja kritično obdobje za razvoj poslušanja pri otrocih s težko, najtežjo in popolno izgubo 

sluha, ki so prejeli PV. Otroci, ki so prejeli PV po 7. letu, so imeli slabše razvit del možganov, 

ki je namenjen poslušanju. Medtem ko so imeli gluhi otroci, ki so prejeli PV pred starostjo 3,5 

let, razvit slušni center v možganih podobno kot normalno slišeči otroci (Sharma idr., 2002a, 

2002b, 2005, 2006, v Barris Perigoe in Paterson, 2013). 

 

     
3.5.4. Preverjanje četrte hipoteze 

Hipoteza 4: Med slušno starostjo in govorno razumljivostjo pri otrocih s PV obstaja 

statistično pomembna povezava.  

Da bi ugotovili, ali med slušno starostjo in govorno razumljivostjo pri otrocih s PV obstaja 

statistično pomembna povezava, smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Izračun v 

preglednici kaže na to, da obstaja statistično pomembna povezava med slušno starostjo in 

razvojem govorne razumljivosti. Z naraščanjem slušne starosti se veča stopnja govorne 

razumljivosti otroka. Hipotezo potrdimo. 
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Tabela 23: Spearmanov koeficient – govorna razumljivost 

Ocenjevalci Govorna razumljivost 

Slušna starost – starši Spearmanov koeficient korelacije rs 0,514
**

 

Sig. (dvosmerno) 0,009 

N 25 

Slušna starost – vzgojitelji Spearmanov koeficient korelacije rs 0,519
**

 

Sig. (dvosmerno) 0,008 

N 25 

Slušna starost – 

surdopedagogi 

Spearmanov koeficient korelacije rs 0,595
**

 

Sig. (dvosmerno) 0,002 

N 25 

       Legenda: * Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0,05;  

                     ** Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0,01. 

Iz tabele 24 lahko vidimo, da obstaja srednja/zmerna povezanost med slušno starostjo in 

stopnjo govorne razumljivosti rs = 0,514 za ocene staršev, rs = 0,519 za ocene vzgojiteljev in rs 

= 0,595 za ocene surdopedagogov. Srednja oz. zmerna povezanost velja, kadar je vrednost 

Spearmanovega koeficienta med 0,40 in 0,60. 

»Razumljiv govor je osnova za učinkovito komunikacijo in socialno participacijo. Slišeči 

otroci se naučijo prvega (govorjenega) jezika implicitno, spontano, kar pa ne velja za gluhe 

otroke: gluhota v zgodnjem otroštvu pomembno vpliva na govorni razvoj gluhih otrok« 

(Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 396). Tobey in sodelavci (2003, v Peng idr., 2004) so v 

raziskavi ugotovili, da je povprečna govorna razumljivost 181 otrok (starih 8–9 let), ki 

uporabljajo PV povprečno 5,5 let oz. 63,5 %. Prav tako so ugotovili, da govorna razumljivost 

prejemnikov PV narašča v povezavi z daljšim obdobjem uporabe PV. 

Otroci, ki zgodaj prejmejo PV, napredujejo v razumljivosti govora bolje od tistih, ki prejmejo 

PV kasneje. Ertmer (2008, v Ertmer, 2011) je ugotovil, da so v povprečju otroci, ki so prejeli 

PV pred tretjim letom kronološke starosti, po triletni uporabi PV 62 % razumljivi. Chin idr. 

(2003, v Ertmer, 2011) so ugotovili, da so otroci s povprečno starostjo 38 mesecev z uporabo 

PV po 28 mesecih dosegli 34,5 % povprečno razumljivost govora. 
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4. SKLEP 

Vse več gluhih otrok že pred enim letom kronološke starosti prejme PV. Pomembna je 

zgodnja implantacija, saj s tem omogočimo, da lahko otrok čim prej sprejema informacije po 

slušni poti. Otroci s pomočjo komunikacije spoznavajo svet, izmenjujejo informacije in 

navezujejo socialne stike z ostalimi ljudmi, kar vpliva na razvoj posameznikove osebnosti in 

identitete. Pragmatika omogoča posamezniku, da komunicira socialnemu kontekstu primerno. 

Otrok se z uporabo sociopragmatičnih spretnosti vključuje v komunikacijski svet. PV otroku, 

mladostniku oz. odrasli osebi omogoča vključitev v okolje slišečih. Vendar pa se je potrebno 

zavedati, da PV daje samo možnost zaznavanja zvokov. Za učinkovit razvoj poslušanja, 

govora in jezika je pomembna zgodnja surdopedagoška obravnava in timski pristop v 

rehabilitaciji skupaj s starši, vzgojitelji in surdopedagogi. Pomembno je sodelovanje s starši, 

saj ravno oni preživijo največ časa s svojim otrokom in tako uporabljajo elemente zgodnje 

komunikacije v vsakodnevnih življenjskih rutinah. Prav tako pa je pomembno spremljanje 

govorno-jezikovnega razvoja posameznika skozi adolescenco in odraslo življenje. 

Pri nas ni na voljo veliko raziskav o razvoju govora, jezika in načina komunikacije, ki bi 

zajemale osebe s PV oz. kakršnih koli raziskav, ki bi dajale vpogled v napredek oz. vpogled v 

govorno-jezikovno področje otrok s PV. Razlog je v maloštevilnosti populacije in relativno 

kratki dobi od začetka vstavljanja PV. V današnjih časih PV postavlja pred nas nov izziv, 

kako zagotoviti osebam s PV kar se da visoko stopnjo kvalitete življenja, pri čemer je ključna 

tudi dobra govorna razumljivost in razvite sociopragmatične spretnosti. Komunikacija 

omogoča posamezniku izmenjevanje informacij in stik z ostalimi ljudmi. Otroci s PV so gluhe 

osebe, ki jim je s pomočjo sodobne tehnologije omogočeno, da ponovno slišijo, zaznavajo 

glasove, se sporazumevajo z govorom. Na ta način se lažje vključujejo v socialno življenje, 

izboljša se jim kvaliteta življenja. 

Z raziskavo sem ugotovil, da pri ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti obstajajo razlike 

med ocenami ocenjevalcev (staršev, vzgojiteljev in surdopedagogov), vendar so statistično 

pomembne razlike med ocenami ocenjevalcev le pri ocenjevanju spretnosti asertivnosti, med 

ocenami ocenjevalcev pri ocenjevanju spretnosti responzivnosti pa statistično pomembnih 

razlik ni. Pri ocenjevanju govorne razumljivosti ni večjih razlik med ocenami ocenjevalcev, ki 

bi bile statistično pomembne. Raziskava je prav tako pokazala, da obstaja statistično 

pomembna povezava med slušno starostjo otroka in razvitostjo sociopragmatičnih spretnosti 

oz. stopnjo govorne razumljivosti.  

Glede na to da v slovenskem prostoru ni na voljo veliko raziskav o razvoju govora, jezika in 

načina komunikacije oseb s PV, menimo, da tokratna raziskava na področju logopedije in 

surdopedagogike daje nov vpogled v govorno jezikovno področje otrok s PV, saj izpostavi 

pomen zgodnje implantacije PV oz. slušne starosti otroka kot pomemben element pri razvoju 

govora, jezika in komunikacijskih zmožnosti otroka s PV ter vpliv načina ocenjevanja z 

vidika različnih skupin ocenjevalcev.  

Pri izvedbi raziskave je bila največja težava zagotoviti dovolj velik vzorec, saj je skupina 

otrok s PV v slovenskem prostoru relativno majhna. Glede na to da so istega otroka ocenjevali 

trije različni ocenjevalci, je bila potrebna usklajenost, da so vsi ocenjevalci pravočasno dobili 

ocenjevalne lestvice in jih v celoti izpolnjene vrnili nazaj. Zahtevna je bila tudi analiza in 

interpretacija zbranih podatkov. Področji sociopragmatičnih spretnosti in govorne 

razumljivosti imata nekaj skupnih povezav, pa vendar sta obe področji specifični in sta po 

pregledu literature zahtevali različno interpretacijo podatkov. 
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V vzorcu tokratne raziskave so bili zajeti gluhi otroci s PV od 22 do 82 mesecev kronološke 

starosti in od 20 do 55 mesecev slušne starosti. To je obdobje, ko se intenzivno razvijajo jezik, 

govor in komunikacijske zmožnosti otrok, zato bi se bilo v prihodnje potrebno usmeriti v 

nadaljnje raziskovanje in longitudinalne študije, kjer bi primerjali tokratne rezultate z rezultati 

v obdobju mladostništva ali pa primerjavo med populacijo predšolskih in šolskih (prva triada) 

gluhih otrok s PV. Prav tako se bo potrebno v prihodnje osredotočiti na vpliv načina 

sporazumevanja (govorjeni jezik in/ali znakovni jezik in/ali tuji jezik) otrok s PV v domačem 

in šolskem okolju. V prihodnje bi se lahko v raziskavah osredotočili na dejavnike in vzroke, 

ki vplivajo na razlike med ocenami ocenjevalcev, saj so te odvisne od izobrazbe ocenjevalca, 

izbranega poklica, načina komunikacije, časa stika z ocenjenim otrokom. Prav tako pa bi bilo 

smiselno raziskati vpliv dvojezičnosti na otroke s PV. 

V mislih moramo imeti  zagotavljanje ustrezne celostne (re)habilitacije oseb s PV, ki bo 

omogočala osebam kakovosten nivo življenja. Glede na staranje prebivalstva in s tem 

posledično povezane težave s sluhom lahko pričakujemo, da bo vse več oseb, ki bodo v 

prihodnosti uporabljale PV. Ob tem pa bomo kot surdopedagogi verjetno morali zagotoviti 

tudi nove pristope v (re)habilitaciji oseb z izgubo sluha. Pri (re)habilitaciji gluhih otrok s PV 

je pomembno, da otrok uspešno in dobro razvije sociopragmatične spretnosti ter da je njegova 

govorna razumljivost na stopnji, ki jo lahko razumejo različni komunikacijski partnerji. V 

kolikor je izpolnjen ta cilj, to pomeni, da je odločitev za vstavitev PV ustrezna. 
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