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POVZETEK 
 
V Sloveniji se na leto med 6 in 7 % otrok rodi prezgodaj, pred 37. tednom nosečnosti. 
Nedonošenčki, rojeni pred 32. tednom gestacijske starosti, so še posebej zdravstveno 
ogroženi. Raziskovalci opozarjajo na s prezgodnjim rojstvom povezane razvojno 
nevrološke težave. Odstopanja nastajajo tudi na področju jezikovnih veščin, tudi pri 
prezgodaj rojenih otrocih brez večjih nevroloških motenj, poškodb ali senzornih težav.   

V teoretičnem delu smo sprva opisali otrokov prenatalni razvoj, kjer smo se osredotočili 
na razvoj struktur, povezanih s komunikacijo, jezikom in govorom, ki se razvijajo vse 
do 34. tedna gestacijske starosti. Nato smo opisali nedonošenost in možne posledice, 
ki jih le ta prinaša za otroka in njegove starše. Prezgodaj rojeni otroci so glede na 
gestacijsko starost in zrelost ob rojstvu, glede na različne zdravstvene obporodne in 
poporodne zaplete ter druge notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na njih, izjemno 
heterogena skupina, zato smo opisali tudi probleme raziskovanja njihovega razvoja. V 
nadaljevanju smo se osredotočili na splošni govorno-jezikovni razvoj in podrobneje na 
fonološko zavedanje (razvoj, pomen, ocenjevanje). Na koncu nas je zanimalo, kaj o 
jeziku, govoru in posebej fonološkem zavedanju prezgodaj rojenih otrok pravijo tuje 
raziskave, saj domačih s tega področja še nimamo. Zaradi že omenjene heterogenosti 
se raziskave med seboj razlikujejo. Različne so si po merilih za vključitev otrok v 
raziskavo, jezikovnih veščinah in dejavnikih, ki jih raziskujejo, ipd. Zato se tudi njihovi 
rezultati med seboj razlikujejo, težnja pa gre v smeri slabše razvitih jezikovnih veščin 
prezgodaj rojenih otrok.  

Nas je zanimalo, ali se fonološko zavedanje slovensko govorečih otrok, rojenih v ≤ 32. 
tednu gestacijske starosti in s porodno težo ≤ 1500 g, brez večjih nevroloških in/ali 
senzornih težav, v času vstopa v šolo razlikuje od njihovih donošenih vrstnikov; ter ali 
kateri od upoštevanih dejavnikov vpliva na fonološko zavedanje. V ta namen smo 
oblikovali preizkus fonološkega zavedanja in vprašalnik. V raziskavi je sodelovalo 16 
nedonošenčkov in 16 donošenih vrstnikov. Ugotovili smo, da se skupini v nobeni od 
posameznih nalog med seboj ne razlikujeta statistično pomembno, prav tako se ne 
razlikujeta statistično pomembno v skupnem številu točk preizkusa (p = 0,073). Naloge 
fonološkega zavedanja smo razdelili še na plitko ter globoko raven in ugotovili, da se 
v primeru upoštevanja vseh rezultatov na plitki ravni skupini statistično pomembno 
razlikujeta (p = 0,034) (v primeru izločitve osamelca se razlika statistični pomembnosti 
močno približa: p = 0,057). Razlika v globoki ravni pa ni statistično pomembna (p = 
0,168).  

Ugotovili smo, da v naši raziskavi na fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok 
pomembno vpliva večplodna nosečnost (v prid enojčkov), število jezikovnih zgledov 
(večje število pomeni boljše fonološko zavedanje) in obolenja ušes (presenetljivo so 
imeli otroci s ponavljajočimi se vnetji boljše fonološko zavedanje). Ti dejavniki se v 
kontrolni skupini niso izkazali kot pomembni; kot pomemben se je v kontrolni skupini 
izkazal vpliv izobrazbe očeta.  

Zaradi majhnega vzorca moramo rezultate upoštevati in razumeti v sklopu naše 
raziskave.  

 

KLJUČNE BESEDE: fonološko zavedanje, prezgodnje rojstvo, nedonošenček, 

jezikovne veščine prezgodaj rojenih otrok, vpliv dejavnikov  



 

 

ABSTRACT 
 
Around 6 to 7 % of children in Slovenia are born prematurely. Babies, born before 32nd 

or 34th week of gestational age are even more medically endangered. Researchers 

warn of developmental-neurological issues, related to preterm birth. Deviations arise 

in language skills too, even within premature children without major neurological or 

sensorical impairments.  

Theoretical introduction is first focused on prenatal development of structures, 

connected to communication, language and speech, which are developing until 34th 

week of gestational age. Then prematurity with it's possible effects is described. 

Gestational age and maturity at birth delivery, different perinatal/postnatal medical 

complications and other internal and external features make this group of children very 

heterogeneous, this is why we described challenges in researching development of 

premature children. Afterwards we focused on a general speech and language 

development and even more detailed on phonological awareness – development, 

importance, assessment. In the end of theoretical introduction foreign researches of 

language, speech and additionally phonological awareness of preterm children are 

described. Because of heterogeneity mentioned earlier, researches and their findings 

differ, but there is a tendency to premature children having poorer language skills.  

Our study examined, if phonological awareness in Slovenian speaking premature 

children, born in 32nd week of gestation or earlier, weighing 1500 grams or less, who 

are without major neurological and/or sensorical impairments, differ from their term 

peers when entering school; and if any of the factors involved affects their phonological 

awareness. For this purpose we formed a phonological awareness test and a 

questionnaire. 16 premature children and 16 peers participated in the research. Our 

research shows that premature children did not score significantly worse than their 

term peers in separated tasks or in a total number of points (p = 0.073). After we divided 

tasks on a deep and shallow phonological awareness, premature children scored 

significantly worse than their term peers on tasks of a shallow phonological awareness 

(p = 0.034), but not on tasks of a deep phonological awareness (p = 0.168).  

Our study shows that multiple birth (in advantage of singletons), number of language 

examples in a family (in advantage of more examples) and ear inflammation 

(surprisingly in advantage of more inflammations) effect phonological awareness in a 

group of preterm children. These factors did not show significant in a group of term 

peers, but the education of the father did.  

As the number of included infants in our study is small, we must understand and 

consider results only as a part of this research.  

 

KEY WORDS: phonological awareness, premature birth, premature infants, language 

skills of premature children, factor effects  
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UVOD 

Fonološko zavedanje je del fonološkega procesiranja (Wagner in Torgeson, 1987). 

Gre za metajezikovno zmožnost, dinamično in razvijajočo se veščino sposobnosti 

odkrivanja in manipuliranja z glasovi (Pečjak, 2010). Otroci se sprva zavedajo daljših 

glasovnih enot, nato pa vedno krajših, vse do zavedanja na nivoju glasu (Anthony in 

Francis, 2005). Fonološko zavedanje je ena od komponent porajajoče se pismenosti 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) in je najboljši napovedovalec zgodnjih 

bralnih dosežkov (Grginič, 2005). Različni dejavniki lahko vplivajo na razvoj 

fonološkega zavedanja, med drugim tudi perinatalne težave in nedonošenost (Frölich, 

Petermann in Metz, 2013). 

Nedonošenčki oz. prezgodaj rojeni otroci, ki se rodijo z gestacijsko starostjo manj kot 

32 tednov, so zaradi svoje nezrelosti življenjsko ogroženi. Svoje prvo obdobje preživijo 

v porodnišnici v toplem in vlažnem inkubatorju, velika večina jih potrebuje pomoč pri 

dihanju in hranjenju (Bregant, 2014a, Delaney in Arvedson, 2008). V času 

hospitalizacije jih lahko doletijo različni neonatalni zapleti, npr. možganska krvavitev, 

periventrikularna levkomalacija, kronična pljučna bolezen, okužbe in podobno (Štucin 

Gantar in Mole, 2014). Na njihov razvoj lahko vplivajo najrazličnejši dejavniki – poleg 

naštetih neonatalnih tudi značilnosti zgodnjega bivanja v porodnišnici (npr. prisotnost 

bolnišničnih zvokov, drugačna zgodnja socialna interakcija), socialno demografski 

dejavniki (npr. izobrazba staršev, jezikovno okolje), dejavniki zgodnjega otroštva (npr. 

oblika varstva, prisotnost ponavljajočih se vnetij ušes) … Prezgodnje rojstvo lahko 

vpliva na atipičen razvoj možganov (MacKendrick, 2006) in v povezavi z različnimi 

dejavniki se posledice lahko manifestirajo tudi na področju jezika in govora, kar kažejo 

različne študije. 

Raziskave (Alanko idr., 2017, Barre idr., 2011, Guarini idr., 2016, Guarini idr., 2009, 

Guarini idr., 2010, Holm in Crosbie, 2010, Leijon idr., 2018, Lind idr., 2011, Ortiz-

Mantilla idr., 2008, Perez-Pereia, Martinez-Lopez in Maneiro, 2020, Sansavini, Guarini 

in Caselli, 2011, Stipdonk idr., 2020, van Nort-van der Spek, Franken in Weislgas-

Kuperus, 2012, Vandormael idr., 2019, Vohr, 2014, 2016, Wolke idr., 2008, 

Zimmerman, 2018), ki preučujejo govor in jezik prezgodaj rojenih otrok, so si med seboj 

lahko zelo različne. Razlikujejo se glede na izbiro meril za vključitev otrok v raziskavo 

(npr. gestacijska starost, porodna teža, neonatalni zapleti, kognitivne sposobnosti, 

socialno-ekonomski status …) in jezikovno področje, ki ga pri nedonošenčkih 

ocenjujejo (npr. razumevanje, izražanje, enostavne/zahtevne jezikovne veščine, 

fonološko zavedanje …). Zato so tudi ugotovitve raziskav različne in jih je med seboj 

težko primerjati. V sistematičnih pregledih literature in metaanalizah avtorji (Sansavini, 

Guarini in Caselli, 2011; Barre idr., 2011; van Noort-van der Spek, Franken in Weisglas 

Kuperus, 2012; Vohr, 2014, 2016; Zimmerman, 2018; Vandormael idr., 2019) 

ugotavljajo, da med nedonošenimi in donošenimi otroki prihaja do razlik na različnih 

področjih jezika in govora tako v predšolskem obdobju kot ob vstopu v šolo in v času 

šolanja. 
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V magistrskem delu nas zanima, ali tudi pri slovensko govorečih otrocih ob vstopu v 

šolo prihaja do razlik v fonološkem zavedanju med nedonošenimi in donošenimi otroki 

ter kateri dejavniki pomembno vplivajo na fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok 

ob vstopu v šolo.  
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1 PRENATALNI RAZVOJ STRUKTUR, POVEZANIH S 

KOMUNIKACIJO, JEZIKOM IN GOVOROM 

Nosečnost traja 40 tednov in se šteje od prvega dne zadnje menstruacije. Trajanje 

nosečnosti oz. čas, ki ga otrok preživi v maternici, imenujemo gestacijska starost (GS) 

(Bregant, 2014a). To obdobje je najbolj zapleteno in dramatično v razvoju človeškega 

bitja. Razdelimo ga na predembrionalno obdobje, obdobje zarodka in obdobje 

ploda/fetusa (Bratanič, 2004).  

Predembrionalna doba traja prvih 14 dni po oploditvi. V tem obdobju se oplojena celica 

deli in potuje proti maternici, kjer se vgnezdi. V tem obdobju je bodoči zarodek še zelo 

odporen na teratogene vplive iz okolja (Kaplan in Bolender, 1998, v prav tam).  

1.1.1 Obdobje zarodka 

Obdobje zarodka (embrija) traja od 2. do konca 8. tedna nosečnosti. V tem času se 

razvijejo vsi organi in telesne oblike zarodka (Bratanič, 2004). Do konca tretjega tedna 

GS se celice razdelijo na tri dele – endoderm, mezoderm in eksoderm – iz katerih se 

nato razvijejo različne strukture. Zametki tkiva za obraz izhajajo iz celic nevralnega 

grebena. Le te migrirajo, rastejo in se razmnožujejo lateralno od nevralnega grebena 

in se razvijejo v pet obojestranskih faringealnih žepov. Razvoj se vrši na točno določen 

način in pod kontrolo točno določenih genov. Obrazne strukture nastanejo iz petih 

zasnov: frontonazalne izbokline, leve in desne maksilarne izbokline (1. faringealni žep) 

ter leve in desne mandibularne izbokline (tudi 1. faringealni žep). Jamica v njihovi 

sredini je predhodnik ustne votline. V 4. tednu GS se na dnu škržnega črevesa razvijeta 

jezik in poklopec. Iz mandibularne izbokline se v 6. tednu GS razvije spodnja čeljust. 

Iz frontonazalne in maksilarne izbokline v 7. tednu GS nastanejo nosna votlina, 

primarno nebo in zgornja ustnica. V 8. tednu se prične zakostenevanje teh struktur – 

sprva primarnega neba, nato se zakostenevanje širi vstran (Hočevar Boltežar, 2017). 

V 6. tednu GS poči orofaringealna membrana, iz katere nastane hoanalna odprtina, ki 

pozneje omogoča nosno dihanje. V 6.–7. tednu GS se iz prvotne cevi ločita požiralnik 

in sapnik, ki pozneje otroku omogočata požiranje brez aspiracije (Delaney in Arvedson, 

2008). Iz prvega in drugega faringealnega žepa se razvijejo tudi notranje, srednje, 

zunanje uho in uhelj (Štiblar Martinčič, 2007). Obdobje zarodka je zaradi hitre rasti 

vseh organov in telesnih struktur najbolj občutljivo obdobje rasti otroka. V njem prihaja 

do največ malformacij zaradi teratogenih vplivov (Bratanič, 2004).  

1.1.2 Obdobje ploda 

Obdobje ploda/fetusa traja od 9. tedna GS do konca nosečnosti. Tkiva in organi v tem 

času zorijo in hitro rastejo. Nastaja manj malformacij (prav tam). V 9. tednu GS se 

razvije sekundarno nebo, ki pomeni popolno embrionalno pregrado med ustno in 

nosno votlino. Trdo nebo je oblikovano do 9. tedna GS, mehko nebo pa do 12. tedna 

GS. Ko se dokončno oblikujejo čeljusti in vrat, se jezik v ustni votlini nekoliko spusti in 
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v njej naredi prostor (Arvedson in Lefton-Greif, 2020). Prvi zametki požiranja v 

maternici so zaznani že med 10. in 14. tednom GS (Humphry, 1970, v prav tam). 

Premiki jezika v smeri naprej-nazaj, ki pomenijo nenutritivno ali refleksno sesljanje, se 

pri plodu razvijejo med 18. in 24. tednom GS. Pri tem gre sprva zgolj za samo-

stimulacijo ploda, med 22. in 24. tednom GS pa za konsistentno nenutritivno sesljanje 

v povezavi s požiranjem. Koordinirano sesanje in požiranje, ki nedonošenim otrokom 

omogoča uspešno oralno hranjenje, se razvije okoli 34. tedna GS (Arvedson in Lefton-

Greif, 2020), nekateri pa to razvijejo tudi že prej, med 32. in 33. tednom GS (Cagan, 

1995, prav tam).  

Tudi sluh je v določeni meri razvit že v obdobju ploda, in sicer so prve gibalne odzive 

na zvok pri človeku ugotovili že v 26. tednu GS (Birnholz in Benacerraf, 1983, v 

Bratanič, 2004). Notranje uho svojo končno velikost in obliko doseže med 20. in 25. 

tednom razvoja, srednje in zunanje uho pa se dokončno razvijeta pozneje (Štiblar 

Martinčič, 2007). Za zaznavanje zvokov v maternici je bolj kot slušna pot pomembna 

kostna prevodnost zvoka, ki je zaradi vseh »ovir« na poti omejena na nizke frekvence 

– pod 1000 Hz (Armitage idr., 1980, v Bratanič, 2004). Maternica je za razvoj slušnega 

organa in slušne percepcije najbolj optimalen prostor. Visokim zvokom, ki bi lahko 

poškodovali še razvijajoče se lasnice znotraj notranjega ušesa plodu, je prenos 

onemogočen. Po 30. tednu GS, ko je slušni sistem dovolj zrel za zaznavo vseh 

frekvenc, pa plod zaznava in reagira tudi na govorne frekvence, ki se nahajajo nad 

2000 Hz, in med njimi razlikuje. Otrok že v maternici – na varnem – pridobiva izkušnje 

prozodije, ritma in zaznavanja fonemov maternega jezika. Z raziskavami so pokazali, 

da so ob rojstvu novorojenčkovi možgani bolj naklonjeni maternemu jeziku, kmalu po 

rojstvu pa že razlikujejo med akustično podobnimi zlogi. Donošen novorojenček se 

tako rodi z že nekaterimi slušnimi izkušnjami maternega jezika, ki usmerjajo njegov 

nadaljnji slušni razvoj (Vandormael idr., 2019).  

1.1.3 Novorojenčki s povečanim tveganjem 

Novorojenčki se običajno rodijo ob 40. tednu nosečnosti, normalen razpon je med 37 

in 42 tedni. Ti otroci so donošeni otroci (Bregant, 2014a). Povprečna porodna teža 

novorojenčkov je približno 3400 g, povprečna dolžina pa 50 cm (Felc, 2008). Med 

novorojenčke s povečanim tveganjem uvrščamo nedonošene otroke, rojene pred 37. 

tednom nosečnosti, in zahirančke, to je otroke, rojene s porodnimi merami pod 10. 

centilom za njihovo gestacijsko starost (Bratanič, 2004). Prezgodaj rojen in prelahek 

nista sinonima. Porodna teža praviloma ni merilo otrokove zrelosti in ne govori o stopnji 

nedonošenosti (Bregant, 2014a).  
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1.2 NEDONOŠENOST 

1.2.1 Opredelitev 

Med nedonošene otroke uvrščamo vse novorojenčke, ki so se rodili pred dopolnjenim 

37. tednom nosečnosti. V Sloveniji je teh porodov okoli 7 %. Približno 0,5 % 

novorojenčkov je rojenih med 22. in 28. tednom GS, kar pomeni, da so izjemno 

prezgodaj rojeni. Zelo prezgodaj rojenih, med 28. in 32. tednom GS, je približno 1 % 

novorojencev, okoli 5 % pa jih je zmerno oz. pozno prezgodaj rojenih, med 32. in 37. 

tednom GS (Novak Antolič in Lučovnik, 2014). Večina nedonošenčkov, rojenih po 34. 

tednu (imenujemo jih pozni nedonošenčki, ang. late preterm), preživi in nima življenje 

ogrožajočih težav. Takih nedonošenčkov je največ, predstavljajo več kot 70 % vseh 

nedonošenčkov (Lučovnik in Kornhauser Cerar, 2022a). Nižja kot je gestacijska 

starost, bolj je otrokovo življenje in zdravje ogroženo. Z napredkom medicine se meja 

preživetja pomika vedno nižje in teoretična meja viabilnosti oz. sposobnosti za življenje 

na podlagi medicinskih spoznanj in uporabe intenzivne terapije nedonošenčkov je pri 

komaj 22/23 tednih GS. Ob rojstvu pri 22. tednih GS je možnost preživetja 1−15 %, pri 

87−98 % preživelih je prisotna težka invalidnost; pri 23. tednih je možnost preživetja 

8−33 %, preživetje brez težkih posledic se giblje med 7 in 23 %; pri 24. tednih GS in 

več je možnost preživetja vsaj 51-odstotna. Resnično ogroženi pa so vsi 

nedonošenčki, rojeni pred 32. oz. 34. tednom nosečnosti (Lučovnik in Kornhauser 

Cerar, 2022b).  

Najbolj ogroženi novorojenčki 

Gestacijska 

starost 

22 0/7–27 6/7 tednov izjemno (ekstremno) prezgodaj rojeni 

28 0/7–31 6/7 tednov zelo prezgodaj rojeni 

32 0/7–33 6/7 tednov zmerno prezgodaj rojeni 

34 0/7–36 6/7 tednov pozno prezgodaj rojeni 

Porodna teža v 

gramih 

do 1000 g izjemno majhna 

1000–1500 g zelo majhna 

do 2500 g majhna 

Tabela 1: Razdelitev prezgodaj rojenih otrok glede na GS in porodno težo (vir: Vidmar 

Šimic in Lučovnik, 2022: 377; Kodrič, 2010: 17) 

Do devetdesetih let so prezgodaj rojene otroke razlikovali predvsem na podlagi 

porodne teže. Sedaj pa zaradi fiziološke in nevrološke zrelosti, ki je odvisna od 

gestacijske starosti, več pozornosti namenjajo le tej (Goldenberg idr., 2008, v 

Sansavini, Guarini in Caselli, 2011).  
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1.2.2 Vzroki in dejavniki tveganja prezgodnjega poroda 

Prezgodnji porod je lahko spontan ali pa sprožen s strani medicinskega osebja. 

Spontani prezgodnji porod se prične s popadki ali prezgodnjim predčasnim razpokom 

plodovih ovojev – teh prezgodnjih porodov je okoli 60 %. Sproženih prezgodnjih 

porodov pa je v Sloveniji približno ena tretjina. Sproži se ga, ker je lahko ogroženo 

življenje ploda, matere ali obeh (Vidmar Šimic in Lučovnik, 2022). Pri materi gre 

največkrat za bolezen visokega pritiska in pojav beljakovin v urinu (preeklampsija) ali 

pa za kakšno drugo kronično bolezen: sladkorna bolezen, bolezni ledvic, srca ... Če 

porod sprožijo prej zaradi otroka, gre največkrat za hud zastoj plodove rasti v maternici 

(Novak Antolič in Lučovnik, 2014).  

Vzroki, ki pripeljejo do spontanega prezgodnjega poroda (do odpiranja materničnega 

ustja in/ali popadkov in/ali razpoka jajčnega mehurja), so lahko (prav tam): 

• socialni in psihološki vzroki, ki povzročajo kronični stres – npr. nenačrtovana 

zanositev, neizobraženost, nezaposlenost, različni stresni dogodki ipd. 

• vnetja spolovil, rodil in sečil; 

• prirojene nepravilnosti maternice – tveganje za prezgodnji porod je v tem primeru 

kar 5x večje; 

• kratek maternični vrat; 

• večplodne nosečnosti, kjer se jih večina konča s prezgodnjim porodom. 

Med dejavnike tveganja za prezgodnji porod, ki jih poznamo že pred samo zanositvijo, 

sodijo: prejšnji prezgodnji porod, sladkorna bolezen, konizacija (izrez dela 

materničnega vratu), prirojene nepravilnosti maternice, starost več kot 33 let ob prvi 

zanositvi, visok krvni tlak, starost manj kot 18 let, starost več kot 36 let, kajenje, 

oploditev z biomedicinsko pomočjo, operacije na maternici, kronična ledvična bolezen, 

prejšnji spontani splavi, osnovnošolska ali nižja izobrazba. V času same nosečnosti pa 

so največji dejavniki tveganja za prezgodnji porod visok krvni tlak, krvavitev iz nožnice 

ter z dlje trajajočim stresom povezani nezanesljiva služba v času nosečnosti ali 

nezaposlenost nosečnice (prav tam). Skoraj dve tretjini prezgodnjih porodov se zgodita 

pri nosečnicah brez dejavnikov tveganja ali z nizkim tveganjem, ocenjenim na podlagi 

anamnestičnih podatkov (Vidmar Šimic in Lučovnik, 2022). 

1.2.3 Značilnosti in težave nedonošenčkov 

1.2.3.1 Značilnosti 

Prezgodaj rojeni otroci se od donošenih razlikujejo po teži, velikosti, zunanjem videzu, 

zrelosti in sposobnosti za življenje. Tudi med seboj so si lahko zelo različni. Največji 

vpliv na to, koliko zunanje pomoči bo otrok potreboval za preživetje, zorenje in rast, 

ima gestacijska starost, pri kateri se rodi – a tudi ta ne napove vsega (Bregant, 2014a). 

Izjemno prezgodaj rojeni otroci, rojeni med 22. in 28. tednom GS, ob rojstvu tehtajo 

med 600 in 1400 grami. V dolžino merijo do 33 cm in imajo v primerjavi s telesom 

veliko glavo. Maščevja v podkožju še nimajo, njihova koža je tanka, občutljiva in videti 

prozorna (prav tam). Zaradi pomanjkanja maščevja koža slabo ščiti telo pred izgubo 
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toplote. Zrak v inkubatorju je zato ogret in navlažen (Kornhauser Cerar, 2014a). Oči 

imajo zaprte in veke pričnejo odpirati okrog 26. tedna GS. Okolico vidijo črno-belo, 

lahko že slišijo in zaznavajo okus. Zmorejo izraziti občutke z mimiko, kolcati, premikati 

prstke in cmokati z jezikom. Verjetno prepoznajo znane glasove, npr. glas matere. 

Pomoč potrebujejo pri vzdrževanju telesne temperature in dihanju, pri čemer jim 

pomagamo z zato namenjenimi aparati (Bregant, 2014a). Nedonošenček pri tej 

starosti, kljub temu da lahko že zmore refleksno sesljati, še ni dovolj zrel za hranjenje 

preko ust. Sesanja in požiranja namreč še ne zmore usklajevati in lahko bi prišlo do 

aspiracije, ki pa je za tako nezrelega novorojenčka usodna. Poleg tega otrok v tem 

obdobju večino časa spi. Zato ga hranijo preko nazogastrične/orogastrične/jejunalne 

sonde ali perkutane stome, ki vodi hrano direktno v želodček (Delaney in Arvedson, 

2008).  

Zelo prezgodaj in zmerno prezgodaj rojeni otroci, rojeni med 28. in 34. tednom GS, ob 

rojstvu tehtajo med dobrim kilogramom in 2500 grami. V dolžino merijo 30 do 35 cm. 

Glava v primerjavi s trupom še vedno deluje velika, prav tako je koža še vedno zelo 

tanka. Pri tej starosti nedonošenček že sam premika roke, noge in telo, tudi čvrsto 

zagrabi prst (Bregant, 2004a). Med 28. in 29. tednom GS, v primeru da nima drugih 

večjih težav, pri nedonošenčku že lahko spodbujamo nenutritivno sesljanje, in sicer 

preko dude. Raziskave kažejo pozitiven učinek spodbujanja nenutritivnega sesanja z 

dudo na poznejše nutritivno sesanje in hranjenje. Za hranjenje preko ust morajo imeti 

ustrezno anatomsko razvite ustnice, čeljust, ličnice, jezik, trdo in mehko nebo, žrelo in 

grlo. Gibi sesanja, požiranja in dihanja morajo biti ritmični in koordinirani. Od otrokove 

nevrološke zrelosti, vedenjskih značilnosti (budnost in pozornost), 

kardiorespiratornega uravnavanja in morebitnih pridruženih težav je odvisno, kdaj se 

mu bo pričelo uvajati hrano preko dojenja ali stekleničke. Pred 32. tednom GS to ni 

mogoče, saj so nevrološko še nezreli (Delaney in Arvedson, 2008). Okrog 34. tedna 

pa se s pomočjo medicinske sestre ali mame že lahko delno hranijo preko ust, a ne v 

celoti. Še vedno se pogosto dogaja, da se jim hrana zaleti, da med hranjenjem 

prenehajo dihati ali pomodrijo (Bregant, 2004a). Zelo prezgodaj in zmerno prezgodaj 

rojeni otroci se že obrnejo ob zvoku in iščejo materin glas. Budni so le kratek čas, a 

takrat pozorno gledajo in poslušajo – poskušajo se sporazumevati z okolico. Nekateri 

nedonošenčki pri tej starosti še potrebujejo dodatek kisika ali pomoč aparata za 

dihanje, vsi pa tudi pri vzdrževanju telesne temperature (prav tam).  

Pozni nedonošenčki, rojeni med 34. in 37. tednom GS, ob rojstvu tehtajo med 1600 in 

3400 grami ter v dolžino merijo 38 do 45 cm. Vizualno se nekoliko razlikujejo od 

donošenih otrok, saj so manjši in bolj suhi, a hitro pridobivajo na teži. Pri tej starosti 

zmorejo že marsikaj, če le nimajo pridruženih težav ali so manj zreli. Se gibljejo, radi 

gledajo in sledijo z očmi, se tudi že oglašajo (prav tam). Kljub temu so razvojno in 

fiziološko manj zreli od donošenih novorojenčkov ter se slabše prilagajajo na 

zunajmaternično življenje. Še vedno lahko potrebujejo začasno pomoč pri dihanju, 

uravnavanju telesne temperature in (zaradi prekomerne zaspanosti, slabšega 

mišičnega tonusa in neuspešnega usklajevanja vzorcev sesanja, požiranja in dihanja) 

pri hranjenju (Lučovnik in Kornhauser Cerar, 2022a).   
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1.2.3.2 Pogoste težave 

Zaradi na zunanje okolje neprilagojenega organizma je za nedonošenčke značilno, da 

se srečujejo z nekaterimi težavami. Ranljiva nezrela in občutljiva koža s premalo 

maščobnega tkiva telo težko ščiti pred zunanjimi vplivi in izgubo toplote. Potrebujejo 

pomoč pri vzdrževanju telesne temperature. Pri skoraj vseh nedonošenčkih se zaradi 

nezrelosti jeter pojavi zlatenica, ki sicer ni nevarna, razen če vrednosti rumenega 

pigmenta tako narastejo, da preide v možgane in z odlaganjem v njih povzroči 

prehodne ali trajne okvare. Zaradi nezrelosti dihalnega središča v možganih, pljuč in 

dihalnih poti nedonošenčki pogosto dihajo s premori (za 5 do 10 sekund prenehajo 

dihati, nato globoko dihajo, zopet vedno bolj plitko in cikel se ponovi; periodično 

dihanje). Le to ni nevarno, dokler dihalni premor ni predolg in pride do upočasnitve bitja 

srca, kar skupaj imenujemo apneja. Večina nedonošenčkov, rojenih pred 34. tednom 

nosečnosti, ima napade apneje. Kadar se to dogaja pogosto, otroku predpišejo 

zdravilo, ki poveča njegovo budnost (npr. kofein), da ne zaspi pregloboko. V skrajnih 

primerih se poslužijo tudi aparata za umetno predihavanje. Upočasnjen srčni utrip, 

pomodrevanje in slabokrvnost so še tri pogosta stanja nedonošenčkov, ki pa v večini 

primerov niso nevarna in so hitro rešljiva. Veliko preventive morajo osebje in starši 

nameniti čiščenju in razkuževanju rok, opreme in inštrumentov, da pri nedonošenčkih 

ne pride do okužb. Zaradi nezrelosti in šibkega obrambnega sistema so za njih močno 

dovzetni, poleg tega jih težko prepoznamo, saj so simptomi podobni vsem ostalim 

težavam in stanjem nedonošenčkov. S pravočasnim ukrepanjem in dovajanjem 

antibiotikov se ozdravi lažje in zmerno težke bakterijske ali glivične okužbe. Z virusnimi 

se nedonošenček v glavnem bori sam, saj za večino teh okužb zdravil ni na voljo. 

Težke bakterijske okužbe pa lahko privedejo do različnih zapletov in tudi smrti 

(Kornhauser Cerar, 2014).  

1.2.3.3 Težji zapleti 

Čeprav so spodaj opisane bolezni in stanja naslovljena kot težja, lahko postopoma 

izzvenijo in ne zahtevajo agresivnejših ukrepanj. Težje oblike pa lahko trajajo dlje časa 

in puščajo dolgotrajne posledice. Simptomi se pri mnogih prekrivajo. Do njih pride v 

glavnem zaradi nezrelosti organizma nedonošenčkov (Štucin Gantar in Mole, 2014).  

Dihalna stiska – imenuje se tudi bolezen hialinih membran in nastane zaradi 

pomanjkanja surfaktanta v pljučih, ki preprečuje sesedanje pljuč ob koncu izdiha (prav 

tam). Je najpogostejši zaplet nedonošenčkov, ki se prične kmalu po rojstvu ali v nekaj 

naslednjih urah. Kljub zdravljenju z umetnim predihavanjem in nadomestnim 

surfaktantom je to najpogostejši vzrok umrljivosti in obolevnosti nedonošenčkov 

(Grosek, 2022). Surfaktant se prične v pljučih tvoriti med 24. in 28. tednom nosečnosti, 

zadostne količine pa nastanejo šele med 34. in 36. tednom nosečnosti. Približno 

polovica nedonošenčkov, rojenih pred 30. tednom GS, ima zato po rojstvu dihalno 

stisko določene stopnje, ki zahteva dihalno podporo. Ob težji dihalni stiski je potrebno 

umetno predihavanje – če se le da, se ga izvaja neinvazivno preko nosne maske ali 

nastavkov, včasih pa je potrebno vstaviti sapnično cevko. Večina nedonošenčkov 
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lahko samostojno diha po zaključku prvega tedna, dolgotrajno umetno predihavanje 

pa večkrat vodi v razvoj kronične pljučne bolezni (Štucin Gantar in Mole, 2014). 

Obstaja več oblik neinvazivnega (NIV) ter invazivnega umetnega 

predihavanja/ventilacije (IV). Najpogosteje uporabljena oblika NIV je vzpostavitev 

stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (ang. CPAP) spontano dihajočih 

novorojenčkov. NIV poteka preko nosu (nosne kanile ali nosne maske). Pri šibkejših 

nedonošenčkih, kjer izmenjava plinov ni učinkovita ter imajo pogostejše apneje, 

počasnejši srčni utrip, se pri spontanem dihanju močno utrudijo, so srčno-žilno 

nestabilni ipd., pa sta potrebna intubacija preko ust ali nosu ter invazivna ventilacija. 

Oblike IV imajo svoje prednosti in slabosti, ki jih je potrebno poznati in v skladu z njimi 

delovati. Učinke imajo lahko tako na dihala kot na druge organske sisteme. Med 

zaplete pri akutnem predihavanju, katerega čas je pomembno čim bolj omejiti, spadajo 

kopičenje zraka zunaj dihalnih poti, odprt Botallov vod, krvavitev v pljuča, retinopatija 

nedonošenosti in nevrološki zapleti (npr. IVH in PVL) (Perme, 2022). Odločitev za 

obliko IV je odvisna od patofizioloških mehanizmov dihalne stiske in potreb 

nedonošenčka. 

Kronična pljučna bolezen – ali bronhopulmonalna displazija (BPD) pomeni dolgotrajno 

odvisnost od dodatka kisika v vdihanem zraku. Do nje pride zaradi hude nezrelosti, 

dolgotrajnega umetnega predihavanja, oživljanja ob rojstvu ali okužbe, ki plod 

prizadene že v maternici. BPD je lahko dolgotrajno stanje, ki zahteva dodatek kisika 

ali umetno predihavanje tudi na domu. Ti otroci so bolj dovzetni tudi za kasnejše 

okužbe dihal. Obstaja velika verjetnost, da BPD ni le posledica strukturnih sprememb 

iz obdobja po rojstvu, temveč vztraja kot neke vrste vnetni proces, ki poteka celotno 

življenjsko obdobje. Pri novorojenčkih z BPD je razvojni zaostanek pogostejši (Štucin 

Gantar, 2022). 

Možganska krvavitev – možgansko žilje pri nedonošenčkih je nezrelo in krhko ter zato 

nagnjeno h krvavitvam. Pri nedonošenčkih gre za krvavitev v znotrajmožganske 

prekate/ventrikle, tj. prostore, kjer nastaja likvor (intraventrikularna krvavitev). Večina 

krvavitev je brez posledic in prizadene 20–30 % nedonošenčkov pod 29. tednom GS. 

Kadar pa je krvavitev obsežna, pritiska na možganske strukture in jih okvari – pride do 

celične smrti in propada dela možganovine. I. stopnja pomeni krvavitev v žilni pletež, 

ki izvira iz dela ventrikla. II. stopnja pomeni krvavitev v ventrikel brez razširitve 

ventrikla. Ti dve lažji obliki predstavljata tri četrtine vseh krvavitev in nimata dolgoročnih 

posledic. III. stopnja pomeni krvavitev v ventrikel in razširitev le-tega. IV. in najtežja 

stopnja pa pomeni, da se je krvavitev iz ventrikla razširila v možganovino 

(periventrikularna krvavitev) – oziroma je po sodobnem pojmovanju posledica 

venskega zastoja v tkivu možganovine ob ventriklih, zapolnjenih s krvjo (Križnar, 

2022). Ti dve praviloma botrujeta kasnejšim težavam, med katerimi je največkrat 

zaostanek v motoričnem razvoju, razvije se lahko cerebralna paraliza (Štucin Gantar 

in Mole, 2014). Do 35 % vseh otrok s katerokoli stopnjo P/IVH razvije neko trajno 

razvojno nevrološko posledico (npr. epilepsija, zaostanek v motoričnem, kognitivnem 

ali vedenjskem razvoju, okvare vida in sluha). Nekatera bolezenska stanja (npr. 
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hipertenzija, hipoksija, apneja, odprt Botallov vod, umetno predihavanje …) tveganje 

za krvavitev povečajo (Križnar, 2022).  

Periventrikularna levkomalacija (PVL) – pomeni okvaro bele možganovine neposredno 

ob možganskih ventriklih, ki nastane zaradi pomanjkanja kisika v krvi ali prekrvavitve. 

Pojavlja se skoraj izključno pri nedonošenih otrocih, večinoma pri rojenih pred 30. 

tednom nosečnosti. Otroci s PVL imajo pogosto cerebralno paralizo, saj okvarjeno 

živčno nitje prepreči prenos nadzora možganske skorje nad nižjimi centri za mišično 

napetost, kar je povezano s povečano napetostjo v mišicah iztezalkah (ekstenzorjih), 

kar ovira gibanje. Zdravila ni – nevrofizioterapevti, delovni terapevti, ortopedi in 

logopedi skušajo s svojimi pristopi doseči kar se da najboljši izid glede na nastalo 

okvaro (Štucin Gantar in Mole, 2014).  

Cerebralna paraliza – motnja gibanja, ki je posledica možganske poškodbe, ki je lahko 

nastala v maternici ali kot posledica neonatalnih zapletov v prvih dneh življenja 

nedonošenčka. Prizadene od 3 do 6 % prezgodaj rojenih otrok. Največkrat jo povzroči 

pomanjkanje kisika, prezgodnje rojstvo s hudo bakterijsko znotrajmaternično okužbo, 

hujša znotrajmaternična okužba, okužba osrednjega živčevja, huda možganska 

krvavitev ali prirojena nepravilnost osrednjega živčevja. Nevrofizioterapevti, delovni 

terapevti, ortopedi in logopedi skušajo s svojimi pristopi doseči kar se da najboljši izid 

glede na nastalo okvaro, saj zdravila za CP ni (Štucin Gantar in Mole, 2014). 

Hude okužbe – ki nastanejo zaradi bakterij, virusov ali gliv. Najhujši sta pljučnica 

(akutno vnetje pljuč) in meningitis (vnetje možganskih ovojnic). V večini primerov je ob 

pravočasnem ukrepanju zdravljenje uspešno. Meningitis lahko pusti trajne posledice 

(Štucin Gantar in Mole, 2014).   

Krči (neonatalne konvulzije) – nehoteni ponavljajoči gibi posameznega dela telesa. 

Večinoma se pojavljajo kot simptom ob prehodnih ali trajnih motnjah v delovanju CŽS. 

Vzroki so različni, le redko pa so posledica epilepsije pri novorojenčku. Napadi so 

škodljivi za razvijajoče se možgane (Soltirovska Šalamon, 2022). 

Retinopatija – bolezen očesne mrežnice. Mrežnica se prične razvijati šele v 28. tednu 

GS in bolezen najpogosteje prizadene nedonošenčke, rojene pred 32. tednom 

nosečnosti. Z rednimi pregledi mrežnice pri nedonošenčku se prepreči razvoj težjih 

oblik retinopatije, ki lahko vodi do odstopa mrežnice in izgube vida. Blažja oblika 

izzveni, tri četrtine otrok z retinopatijo pozneje nima težav z vidom, pri nekaterih pa 

pride do slabovidnosti ali škiljenja (Tekavčič Pompe, 2022).  

Odprt Botallov vod – je najpogostejša srčno-žilna bolezen prezgodaj rojenih otrok. 

Pomeni stanje, ko otrokovo srce tudi po rojstvu kri preko voda, ki se ne zapre 

samostojno, poganja v pljuča namesto po telesu. Pljuča so zato še dodatno 

obremenjena in lahko pride do dolgotrajne odvisnosti od umetnega predihavanja. 

Sistemski krvni obtok pa je za delež krvi prikrajšan, kar je lahko povezano z zapleti v 

osrednjem živčevju, prebavilih in ledvicah. Pojavlja se pri skoraj tretjini otrok, rojenih 

pred 31. tednom GS. Stanje se zdravi z zdravili, včasih pa je potreben tudi operativni 

poseg (Kornhauser Cerar in Weiss, 2022).  
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Nekrotizirajoči enterokolitis – resno obolenje prebavil pri nedonošenčkih, pri katerem 

lahko pride do hudega vnetja v trebuhu ali preluknjanja črevesne stene. Kompleksni 

zapleti lahko zahtevajo operativne posege in prilagojeno dovajanje hranil v telo in 

izločanje (Križnar, 2022).  

Zaradi vseh značilnosti in ogroženosti so nedonošenčki po rojstvu pred 34. tednom 

gestacije praviloma oskrbovani v enotah intenzivne terapije in nege novorojencev 

(EINT). Dihanje, hranjenje in vzdrževanje telesne temperature so osnovne življenjske 

funkcije, pri katerih nedonošenčki potrebujejo pomoč. V prostorih intenzivne terapije in 

nege sta vlaga in temperatura visoki, prilagojeni njihovim potrebam. Nedonošenčki 

počivajo v inkubatorjih, okoli njih je nameščenih več aparatur in monitorjev – na tak 

način nadzirajo njihove življenjske funkcije in jih sporočajo osebju. Merijo srčni utrip in 

število ter globino vdihov, beležijo saturacijo kisika v krvi, krvni tlak, merijo delež 

dodanega kisika v zraku. Otroku po potrebi nastavijo katetre in hranilne cevke, monitor 

za zaznavanje dihalnih premorov ter lučko za zdravljenje zlatenice. V primeru dihalne 

stiske otrokom pomagajo z enim od načinov pomoči pri dihanju. V takšnem okolju se 

razvijajo, dokler niso dovolj zreli, da jih starši odpeljejo domov (Bregant, 2014b).  

1.2.3.4 Okolje intenzivne nege 

Prezgodaj rojen otrok se z nezrelim organizmom iz maternice, ki je idealno okolje za 

njegov razvoj, kar naenkrat rodi v prostor, ki zanj ni najbolj ustrezen. Strokovnjaki si 

prizadevajo zagotoviti za nedonošenčkov razvoj čim bolj ugodne pogoje, ki 

zmanjšujejo negativne dražljaje in stres za novorojenčka. Pri nedonošenčkih sta 

najmanj zreli čutili sluh in vid, čutila za okus, dotik in ravnotežje pa so bolj zrela (Žgur 

in Šerbec Medjimurec, 2006).  

Plod bi v maternici do konca svojega razvoja »poslušal« nizke, zamolkle frekvence 

okolja in zvoke znotraj materinega telesa. Glasni zvoki naprav so za nedonošenčka 

lahko stresni in povzročijo fiziološke spremembe, zato je v njihovem prostoru nujna 

tiha in nežna komunikacija, ravnanje z aparaturami in inkubatorjem. Nekateri novejši 

inkubatorji imajo nameščena tipala za merjenje jakosti zvoka, ki mu je izpostavljen 

nedonošenček (Kastelic, 2022a). Vpliv drugačnega zvočnega okolja na razvoj slušne 

percepcije je posebej obravnavan v poglavju Govor in jezik prezgodaj rojenih otrok. 

Za ustrezen razvoj vidnih funkcij in zmanjševanje ravni stresa je potrebno ustrezno 

zatemnjevanje okolja nedonošenčkov. Inkubatorji so zato prekriti s pregrinjalom, 

svetloba v sobi pa je medla. Pomembno je tudi poznavanje nedonošenčkovih taktilnih 

posebnosti in potreb. Premočni in prepogosti dotiki so zanj lahko stresni, še posebej 

če to pomeni prekinitev spanja, medtem ko ravno pravšnji topli dotiki, prilagojeni 

njegovi razvojni zrelosti, zvišujejo raven oksitocina, ki ima pomirjevalno in 

protibolečinsko delovanje (Kastelic, 2022a).  

Medicinske sestre na EINT starše usmerjajo in spodbujajo, da se svojega otroka 

(ustrezno) dotikajo, ga »kengurujčkajo«, se z njim pogovarjajo, mu pojejo – dejavnosti 

so seveda prilagojene otrokovemu zdravstvenemu stanju. Vsak nedonošenček ima v 
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svojem inkubatorju tudi hobotnico z lovkami, ki je po številnih raziskavah priporočljiva, 

saj njihove lovke preprečujejo, da bi nedonošenček prijemal druge cevke (prav tam). 

1.2.4 Razvojne posledice nedonošenosti 

V zahvalo medicinskemu napredku in neonatalni intenzivni negi vedno več otrok z 

nizko gestacijsko starostjo in majhno porodno težo preživi, meja sposobnosti preživetja 

je nižja, kot je bila v preteklosti. V Ljubljani se je umrljivost nedonošenih novorojenčkov 

s težo 1001–1500 g od leta 1950 do leta 1996 zmanjšala z 48 % na 8 %. V slabih 

petdesetih letih se je možnost preživetja nedonošenega novorojenčka, težkega med 

751 in 1000 grami, povišala za 80 %; možnost preživetja nedonošenega novorojenčka, 

težkega med 501 in 750 grami, pa za 50 % (Kornhauser Cerar idr., 2001). Ob tem 

raziskovalci opozarjajo na s prezgodnjim rojstvom povezane razvojno nevrološke 

težave, ki nastopijo kot posledica zdravstvenih zapletov (izjemno in zelo) prezgodaj 

rojenih otrok (Aylward, 2002; Hack in Fanaroff, 1999; Johnson in Marlow, 2006; v 

Kodrič idr., 2010). Pojavnost nedonošenih otrok s težjimi razvojno nevrološkimi 

težavami, kot so CP, okvare vida in sluha, epilepsija in motnje v duševnem razvoju, 

skozi leta ostaja stabilna; medtem ko se povečuje pojavnost nedonošenih otrok z 

blažjimi razvojno nevrološkimi težavami, kot so razvojna motnja koordinacije, 

mejne/nizko povprečne kognitivne sposobnosti, specifični nevropsihološki 

primanjkljaji, učne težave, ADHD, govorne motnje ali socialno-vedenjske težave (prav 

tam). Le te naj bi se pojavljale pri 50–70 % nedonošenčkov in so pri prezgodaj rojenih 

otrocih pogostejše kot pa v splošni populaciji, kar kaže nameniti temu posebno 

pozornost in po potrebi zgodnjo psihološko in pedagoško obravnavo (Aylward, 2004, 

v Kodrič idr., 2010). Izsledki raziskav (Kodrič idr., 2010) kažejo, da se od svojih 

donošenih vrstnikov pomembno razlikujejo v različnih razvojnih obdobjih na več 

področjih: delovanje vseh zaznavnih sistemov in uravnavanje vedenja v obdobju 

novorojenčka; gibalne, mentalne sposobnosti in samouravnavanje vedenja v obdobju 

dojenčka in malčka; razvojna motnja koordinacije, nižje splošne spoznavne 

sposobnosti, šibkosti specifičnih nevropsiholoških funkcij (med katere spada tudi 

govor) v kasnejšem razvojnem obdobju. Vse to lahko vodi v učne težave in v šolskem 

obdobju zahteva dodatno pomoč in prilagojeno delo. 

V slovenski longitudinalni študiji psihičnega razvoja nedonošenih otrok, v katero je bilo 

vključenih 268 nedonošenčkov in 292 donošenih vrstnikov, se je spremljal njihov razvoj 

v prvih štirih letih življenja (Velikonja, 1993; Kornhauser idr., 2001). Otroci s težkimi 

prirojenimi napakami so bili iz raziskave izključeni. V prvih štirih letih življenja se 

psihomotorični razvoj nedonošenčkov od donošenih vrstnikov razlikuje, s starostjo pa 

se ta razvojni zaostanek zmanjšuje. V razvoju govora nedonošeni otroci zaostajajo za 

donošenimi – na področju izražanja so razlike ves čas očitne, na področju razumevanja 

pa so ob 4. letu izginile. Nedonošeni otroci so bili šibkejši tudi na področju pozornosti 

in simboličnega razumevanja, še posebej rojeni pred 34. tednom nosečnosti. Kot 

pomemben dejavnik razvoja se je izkazala tudi materina osebnost, njena s SES 

povezana izobrazba, njena stališča in percepcija otroka (prav tam). 
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1.2.4.1 Odstopanja v razvoju hranjenja in požiranja pri nedonošenčkih  

Hranjenje (sesanje) novorojenčkov je v začetku povsem refleksno in sestavljeno iz 

premikov jezika naprej in nazaj – za to vrsto gibanja se uporablja izraz sesljanje (ang. 

suckling). Sčasoma dojenček sesljanje prevzame pod lastno kontrolo, hoteni gibi jezika 

pa okoli šestega meseca starosti zaradi anatomskih sprememb v ustni votlini, žrelu in 

grlu preidejo v premike gor in dol, čemur rečemo sesanje (ang. sucking) (New York 

State Department of Health 2000, v Kozamernik, 2019).  

Ob rojstvu se otrok hrani s sesanjem preko dojke ali stekleničke – tej vrsti sesanja 

rečemo prehransko ali nutritivno sesanje (NS). Pri tem dojenček z ustnicami, lici, 

nebom in jezikom ustvarja negativen tlak ter s tem povzroči, da mleko priteče iz 

dojke/stekleničke. Sesanje dude, prsta ali materine dojke brez mleka pa označujemo 

z izrazom nenutritivno sesanje (NNS) (Groleger Sršen in Korošec 2013). NNS je 

sestavljeno iz izbruhov aktivnosti, postopnega zmanjševanja hitrosti sesljajev in 

obdobij mirovanja, medtem ko je pri NS razmerje med sesljaji in požiranjem 

enakomerno (1 : 1). NNS bi lahko označili tudi kot nek predhodnik NS, saj pri razvoju 

sesanja in požiranja ločimo tri zaporedne faze (Groleger Sršen in Korošec 2013): 

1. vnašanje v usta brez učinkovitega sesanja pred 32. tednom GS; 

2. nezrel in neusklajen vzorec sesanja in požiranja med 32. in 36. tednom GS – sesanje 

še ni usklajeno s požiranjem; 

3. zrel in usklajen vzorec sesanja in požiranja od 35., 36. tedna GS dalje, kjer so opazni 

dolgi izbruhi sesanja in usklajeno požiranje. 

 

Za uspešno nutritivno sesanje in požiranje potrebujemo usklajeno delovanje naslednjih 

anatomsko ustreznih struktur: ustnic, čeljusti, lic, jezika, mehkega neba, žrela, grla 

(Delaney in Arvedson 2008) in požiralnika (Kornhauser Cerar in Šerbec Medjimurec 

2018). Refleksno NNS se sicer razvije do 24. tedna GS, vendar pa je do 32./34. tedna 

GS neritmično in so zanj značilni kratki izbruhi hitrih sesljajev z daljšimi obdobji 

mirovanja, kar ni ustrezno za NS. Usklajevanje sesanja, požiranja in dihanja je do 34. 

tedna GS lahko nekoordinirano, saj refleks požiranja, zapiranje grla in odpiranje 

požiralnika ne delujejo sinhrono. Mleko ob sesanju zato zastaja v valekulah nad grlom, 

možna je aspiracija zaradi požiranja med vdihom ali pa zaradi nezmožnosti 

nadzorovanja dotoka mleka iz dojke/stekleničke. Nezrela je tudi funkcija požiralnika 

(Kornhauser Cerar in Šerbec Medjimurec 2018). Poleg tega nedonošenčki še nimajo 

razvitih ličnih maščobnih blazinic (ang. sucking pads), ki pomagajo ustvarjati negativni 

tlak pri sesanju mleka (McCharty 2006). 

 

Pozni nedonošenčki, rojeni po 34. tednu GS, so običajno hranjeni preko ust, saj jim to 

– kljub blažjim odstopanjem – omogoča razvitost dihalno-prebavnega sistema 

(Delaney in Arvedson 2008). Čeprav je dojenje najboljša izbira za njihovo hranjenje, 

pri tem potrebujejo večji nadzor in podporo kot donošeni otroci. Dehidracija zaradi 

težav z vzpostavitvijo uspešnega hranjenja je pomemben razlog za ponovni sprejem v 

bolnišnico (Kastelic, 2022b). 
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Tudi pri nedonošenčkih, rojenih po 32. tednu GS, so težave s hranjenjem in požiranjem 

manj pogoste – vendar pa v začetku samo z oralnim hranjenjem lahko ne zadostijo 

vsem prehranskim in kaloričnim potrebam. Lahko se preveč utrudijo, se jim zaletava 

in zaradi vsakokratnega stresa ob hranjenju ne razvijejo zdravega vzorca sesanja oz. 

pri tem ne napredujejo. Pogosto so zato še dodatno hranjeni po želodčni sondi (prav 

tam).  

Dihalno-prebavne funkcije pred 32. tednom GS pa so še tako nerazvite in neusklajene, 

da bi hranjenje preko ust lahko ogrožalo nedonošenčkovo življenje zaradi aspiracije ali 

podhranjenosti. Poleg tega so pri tako nezrelih nedonošenčkih pričakovani zapleti (npr. 

dihalna stiska, BPD …), ki še dodatno ogrožajo nedonošenčkovo zdravstveno stanje. 

Zato so ti novorojenčki hranjeni preko želodčne sonde, kar pa lahko povzroča težave 

oralne senzorike in motorike ter pomembno vpliva na poznejši razvoj funkcij za 

hranjenje in požiranje (prav tam).  

Nedonošenček je pripravljen na hranjenje preko ust, ko izpolnjuje naslednje pogoje 

(Delaney in Arvedson 2008): (1) je dovolj buden in primerno vzbujen/pozoren; (2) 

njegov vzorec sesanja, požiranja in dihanja je ritmičen; (3) ima stabilen in ustrezen 

srčno-dihalni vzorec. Le ti so navadno izpolnjeni okoli 34. tedna GS, lahko pa tudi že 

prej. Raziskave so pokazale, da je ritmičen vzorec požiranja vzpostavljen pri 32. tednih 

GS in se ne spreminja do konca 40. tedna GS, medtem ko je vzorec sesanja pri 32. 

tednih GS še hiter, z nizko amplitudo in nepovezan s požiranjem. Prehod na ustrezen 

vzorec se prične pojavljati v 34. tednu GS, do 40. tedna GS pa se oblikuje in vzpostavi 

dober vzorec sesanja, ki je usklajen s požiranjem (prav tam). NNS naj bi po mnenju 

nekaterih avtorjev pospeševalo razvoj specifičnih sposobnosti sesanja ter ugodno 

vplivalo na prehod k oralnemu hranjenju. Pri nedonošenčkih brez resnejših srčno-žilnih 

obolenj zato priporočajo uporabo dude za spodbujanje NNS (Kastelic, 2022b) 

Bolj kot na starostne mejnike se moramo naslanjati na dojenčkove funkcije. Uvajanje 

hrane preko ust mora biti postopno in prilagojeno sposobnostim otroka. V kolikor ima 

nedonošenček težave s prehodom s sondnega hranjenja na hranjenje preko ust, lahko 

pride do podaljšanja hospitalizacije in motenj hranjenja v dobi dojenčka in malčka (npr. 

težave pri žvečenju, požiranju, odklanjanje hrane in izbirčnost, podaljšan čas 

hranjenja, kašelj in dušenje ob gosti hrani) (Kornhauser Cerar in Šerbec Medjimurec 

2018). Če je hranjenje preko sonde še vedno potrebno po 35. tednu GS, gre običajno 

za težje in obsežnejše patološke posledice nedonošenosti (L. Kornhauser Cerar, 

osebna komunikacija, 9. 12. 2021). 

1.2.5 Spremljanje prezgodaj rojenih otrok 

Prezgodaj rojeni otroci EINT zapustijo, ko dosežejo stabilno zdravstveno stanje in 

fiziološko zrelost: zadovoljiva kontrola telesne temperature, odsotnost apneje, 

zadostno oralno hranjenje in pridobivanje na teži. To običajno dosežejo po 35. tednu 

gestacijske starosti, z izjemo zelo nezrelih dojenčkov. Nekaj dni morajo nato preživeti 

na manj intenzivnem oddelku ali v oddelkih sobivanja z materjo (Pestevšek, 2006). 

Prezgodaj rojene otroke se nato spremlja na rednih preventivnih pregledih pri pediatru 
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(na tri mesece do prvega leta starosti ter pri 18 mesecih, 3 letih in 5 letih), pri treh letih 

mu pripada še psihološki pregled, pri petih pa pregled pri logopedu. Ker rojstvo otroka 

pred 36. tednom nosečnosti spada med obporodne dejavnike tveganja, se 

nedonošene otroke spremlja tudi v razvojnih ambulantah, v katerih deluje 

multidisciplinarni tim, med njimi tudi logoped (Zavrl, 2006). 

1.2.6 Problemi raziskovanja razvoja nedonošenčkov 

1.2.6.1 Linearna in nelinearna teorija razvoja 

Značilen otrokov razvoj sledi določenemu zaporedju – vemo kdaj in v katerem 

časovnem obdobju se kaj razvije. Sledi si linearno po predvidljivem vzorcu. Linearna 

teorija razvoja nam je všeč, saj jo enostavneje razumemo in raziskujemo. Tradicionalni 

(linearni) pogled na razvoj nedonošenčkovih možganov bi trdil, da se možgani 

prezgodaj rojenih otrok, ki niso utrpeli poškodb in sprememb (npr. možganska 

krvavitev ali periventrikularna levkomalacija), razvijajo po značilnem zaporedju in z 

upoštevanjem korigirane starosti (starost od predvidenega dneva poroda in ne od 

dejanskega rojstva). Vendar pa ugotovitve raziskav s tem pogledom ne sovpadajo 

(MacKendrick, 2006). Inder idr. (2005, v prav tam), Kesler idr. (2004, v prav tam) in 

Peterson idr. (2002, v prav tam) so opravljali različne meritve na možganih in pri 

nedonošenčkih brez obporodnih in poporodnih zapletov, ki bi lahko pustile v možganih 

dolgotrajne posledice, ugotovili pomembne anatomske in funkcionalne razlike v 

primerjavi z donošenimi sovrstniki. To nakazuje na drugačen, atipičen nevrološki 

razvoj prezgodaj rojenih otrok. Le ta bi lahko bil v zgodnjem razvoju povezan z 

nevrorazvojnimi primanjkljaji/zaostanki, vendar pa so dolgoročne posledice precej 

nejasne. MacKendrick (2006) zato predlaga, da na atipičen nevrološki razvoj 

nedonošenčkov pogledamo z vidika nelinearne teorije oz. teorije kaosa. Za kaotične 

sisteme je značilno, da so močno odvisni od začetnih pogojev (npr. zdravstveno stanje 

in zrelost nedonošenčka ob rojstvu); da vzrok in vpliv nista v sorazmernem odnosu 

(npr. težja možganska krvavitev lahko na različne nedonošenčke vpliva različno); in da 

delujejo naključno, čeprav je v ozadju veliko zapletenih in nelinearnih povezav. 

Predvidevanje točnih posledic je nemogoče, lahko pa napovemo nabor možnih 

posledic. Prezgodaj rojen otrok je tako »kaotični sistem«, na katerega lahko vplivajo 

zelo majhne spremembe, njihovih dolgoročnih učinkov pa ne moremo povsem 

napovedati. Medicinsko raziskovanje stremi k popolnemu razumevanju človekovih 

bioloških procesov, vendar pa nam linearni pogled na razvojne posledice 

nedonošenosti ne bo prinesel vseh odgovorov na vprašanja. Nelinearni pogled tudi ne, 

a nam lahko zagotovi več razumevanja (prav tam). 

1.2.6.2 Kaj moramo pri raziskovanju upoštevati? 

Nedonošeni otroci predstavljajo izjemno heterogeno skupino. Njihov razvoj ni zgolj 

zamaknjen; razprave vedno bolj potekajo v smeri, da je tudi atipičen. Nanj vpliva 

zapleten splet nevrobiološkega zorenja in okoljskih izkušenj ter stimulacij. Pri 

prezgodaj rojenih otrocih imajo ti dejavniki še posebej močen vpliv, saj se pojavljajo v 

relativno kratkem in kritičnem obdobju hitrega razvoja živčnega sistema. Raziskovalci 
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se pri odkrivanju značilnosti njihovega razvoja poslužujejo različnih metodoloških 

postopkov. Raziskovanje in primerjanje raziskav med seboj ter izpeljevanje 

raziskovalnih zaključkov na tem področju je tako na splošno zapleteno (Sansavini, 

Guarini in Caselli, 2011).  

Razvojne posledice so v največji meri odvisne od obporodnih/poporodnih zapletov 

(dihalna stiska, vnetja, možganske krvavite ...) ter otrokove gestacijske starosti ob 

rojstvu in porodne teže – te moramo pri raziskovanju nujno upoštevati. Vedeti moramo, 

da se pri raziskovanju razvoja nedonošenčkov lahko uporablja njihova kronološka 

starost, ki se šteje od dne poroda, ali korigirana starost, ki se šteje od predvidenega 

dne poroda. Pri tem moramo upoštevati, da je od kronološke starosti odvisno, koliko 

(dlje) časa je bil otrok tekom svojega razvoja pod vplivom okoljskih dejavnikov, od 

gestacijske pa njegova zrelost ob rojstvu. Razlikovati moramo med otroki, ki so ob 

rojstvu utrpeli težje poškodbe (in imajo zaradi tega bolj očitne senzorične, motorične 

primanjkljaje) in otroki, ki so brez večjih nevroloških posledic (prav tam). 

Poleg nezrelosti, zapletov in poškodb moramo pri raziskovanju razvoja upoštevati tudi 

okoljske in socialne faktorje. Novorojenčki svoje prvo obdobje življenja izven maternice 

preživljajo na oddelkih intenzivne nege in terapije, na njih pa vplivajo tamkajšnji pogoji 

– svetloba, zvok, prisotnost naprav. Odnos nedonošenčka in njegove mame je 

spremenjen – prej je bil z njo tesno povezan, jo je čutil ter poslušal, sedaj pa je kar 

naenkrat ni več v njegovi tesni bližini. Odvisno od njegove zrelosti, zdravstvenega 

stanja ter pristopa intenzivne nege in terapije je odvisno, v kolikšni meri bosta lahko 

navezovala pomembne stike, ki vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Geografsko 

območje in značilnosti neonatalnih oddelkov; odnos skrbnikov do otroka (npr. njihova 

prisotnost in odzivnost v času, ko je otrok še v inkubatorju) in njihov poklic ter 

izobrazba; potek nosečnosti in v prejšnjih poglavjih našteti dejavniki tveganja za 

prezgodnji porod; kulturne, jezikovne in vzgojno-izobraževalne značilnosti okoliša, v 

katerem se otrok razvija; je nekaj elementov, ki lahko vplivajo na otrokov razvoj in jih 

moramo pri raziskovanju upoštevati (prav tam). 

Poleg tega so rezultati raziskovanja odvisni tudi od različnih metod in značilnosti 

pripomočkov za ocenjevanje razvoja; števila spremenljivk, ki jih raziskovalci vključijo v 

svoje raziskovanje in nato med seboj povezujejo ... Izkazalo se je, da lahko zgolj 

zanašanje na norme standardiziranih testov podceni razvojne odklone prezgodaj 

rojenih otrok in da je potrebno dodatno primerjanje s kontrolno skupino donošenih 

vrstnikov, da dobimo vpogled v resnično stanje (prav tam).  

Upoštevajoč nelinearno teorijo razvoja in vseh zgoraj naštetih dejavnikov moramo biti 

pri posploševanju in interpretaciji rezultatov raziskav s področja razvoja nedonošenih 

otrok pazljivi in premišljeni.  
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1.3 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

Ko govorimo o govorno-jezikovnem razvoju, se srečujemo s tremi izrazi, med katerimi 

moramo njihov pomen razlikovati – to so govor, jezik in komunikacija. 

Komunikacija je najširši pojem in zajema različne oblike prenosa informacij od ene do 

druge osebe. Oblika komunikacije je odvisna od stopnje razvoja otroka in je lahko 

verbalna ali neverbalna. Gre za vsakršno sporočanje in ne komunicirati je praktično 

nemogoče (Grilc, 2014). 

Jezik je ožji pojem od komunikacije. Gre za simbolni sistem, s katerim se govorno in 

pisno izražamo, sporazumevamo, in je konvencionalen ter socializiran (Marjanovič 

Umek, 1990). Jezikovno zmožnost lahko razdelimo na sporazumevalno zmožnost 

(pragmatika) in slovnično zmožnost (glasoslovje oz. fonetika in fonologija, oblikoslovje 

oz. morfologija, skladnja oz. sintaksa, pomenoslovje oz. semantika) (Kranjc, 1999). 

Metajezikovna zmožnost oz. metajezikovno zavedanje pa vključuje zavedanje o jeziku, 

zgradbi jezika in slušnih procesih (Pečjak, 2001, v Grginič, 2005). 

Govor je najožji pojem, pri katerem gre za verbalno izražanje misli; oblikovanje besed 

z govornimi organi. 

O otrokovih slušno-zaznavnih izkušnjah in njihovem pomenu v prenatalnem obdobju 

smo pisali že v poglavju 1.1.2, v nadaljevanju pa je opisan razvoj jezika in govora po 

rojstvu.  

1.3.1 Predjezikovno obdobje 

Za prvo obdobje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja je značilna raba glasov, ki 

niso besede, zato ga imenujemo predjezikovno obdobje (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006). 

L. Marjanovič Umek (1990) loči dva procesa, ki sta vzajemna: proces zaznavanja 

glasov in s tem razvoj fonemskega sluha ter proces izgovarjave glasov, ki je osnova 

govornemu razvoju. Oba sta potrebna za oblikovanje povezanega govora in jezikovne 

strukture.  

1.3.1.1 Proces zaznavanja glasov 

Novorojenček z značilnim razvojem že kmalu po rojstvu obrne glavo proti zvoku in 

zmore ločiti človeški glas od drugih zvokov (npr. brenkanje na kitaro). Pri dveh mesecih 

zazna čustveno obarvanost glasov in loči med jeznim in prijaznim glasom. Pri štirih 

mesecih loči med moškim in ženskim glasom, na ton in ritem je pozoren pri šestih (prav 

tam). Dojenčki so prvih šest mesecev življenja dovzetni za glasove vseh jezikov. Okoli 

6. meseca starosti postanejo bolj pozorni na vzorce glasovnih kombinacij in foneme, 

predvsem vokale, ki se v njihovem okolju statistično večkrat pojavijo in so značilni za 

njihov jezik (Kuhl, 2004). Ta proces imenujemo zaznavno zoževanje (ang. perceptual 

narrowing) (Jansson Verksalo, 2010). Pri osmih mesecih starosti bolj intenzivno 

zaznavajo za njihov jezik značilne naglašene zloge in možnosti prehoda z glasu na 
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glas. Pri devetih mesecih prepoznavajo tipične glasovne kombinacije za njihov jezik in 

že razumejo kakšno posamezno besedo. Pri enajstem mesecu se pojavi odklon pri 

zaznavanju konzonantov tujega jezika (med seboj jih težje ločujejo) ter porast pri 

zaznavanju in kategoriziranju konzonantov lastnega jezika (Kuhl, 2004). 

1.3.1.2 Proces izgovarjave glasov 

Sočasno in skladno s procesom zaznavanja poteka proces izgovarjave glasov. V prvih 

treh mesecih se dojenček oglaša z glasovi, ki niso podobni govornim (Kuhl, 2004). 

Svoje razpoloženje izraža predvsem z jokom, smehom, kričanjem (Grilc, 2014), 

cviljenjem, cmokanjem in vzdihi (Marjanovič Umek, 1990). Ob koncu prvega meseca 

se pojavi tudi gruljenje – to so glasovi, ki zaradi dojenčkove lege (leži na hrbtu, jezik 

pade v zadnji del ustne votline) nastanejo v zadnjem delu ustne votline in z njimi 

običajno izražajo zadovoljstvo, srečo in razburjenje. Gruljenje je značilno tudi za gluhe 

dojenčke (prav tam). Po drugem, tretjem mesecu starosti dojenčki pričnejo vokalizirati 

in se pogosteje oglašati s samoglasniki, sčasoma jim pričnejo dodajati tudi soglasnike 

in po petem, šestem mesecu starosti dojenček preide v fazo bebljanja. Gre za ritmično 

ponavljanje manjše skupine glasov, ki so značilni za njegov materni jezik. Sprva gre 

za kanonično bebljanje (npr. baba, mama, papa), nato pa za spreminjajoče se (npr. 

pagepage, dabada). Prozodične lastnosti le tega so vedno bolj podobne odraslemu 

govoru (Marjanovič Umek, 2006).  

Otroci prej razumejo, kot pa so zmožni nekaj verbalno izraziti. V tem obdobju je zato 

pomemben tudi razvoj gest, ki jih malčki uporabljajo za komuniciranje (npr. kazanje s 

prstom, mahanje v slovo ...). Sprva so enostavne, v jezikovnem obdobju pa postanejo 

vedno bolj kompleksne (npr. otrok razširi roke in pokaže, da je letalo). So tesno 

povezane z razvojem besedišča (prav tam).  

1.3.2 Jezikovno obdobje 

S tvorjenjem prvih besed, ki jih večina otrok z značilnim razvojem uspe izgovoriti med 

12. in 20. mesecem starosti, otrok vstopi v jezikovno obdobje. Razume, da ima beseda, 

ki jo izgovori, pomen. Merila za določitev prve besede so, da otrok besedo uporabi 

spontano za vedno isto stvar in da jo oseba, s katero otrok komunicira, prepozna v 

različnih situacijah (prav tam). Otrokove prve besede so povezane z osebami, okoljem 

in dejanji, s katerimi so v neposrednem stiku. Gre za fonološko enostavne kombinacije 

glasov (npr. mama, ga-ga, am-am), ki običajno predstavljajo polnopomenske besede 

– najpogosteje samostalnike, glagole in prislove (Marjanovič Umek, 1990, 2004a, 

2006). Malčkovo aktivno besedišče hitro raste. Osemnajstmesečni malčki v povprečju 

uporabljajo med 25 in 50 besed, a med njimi se lahko pojavljajo velike razlike. 

Raziskovalca E. Bates in J. C. Goodman navajata dva pomembna skoka v razvoju 

besedišča, in sicer med 16. in 20. mesecem starosti ter 24. in 30. mesecem starosti 

otrok (v Marjanovič Umek, 2004a). Otroci svoje verbalno izražanje dopolnjujejo ali 

kombinirajo z uporabo gest, ki pa z vedno bolj zanesljivo verbalno komunikacijo 

izzvenevajo. Njihovo razumevanje in pasivno besedišče je širše od aktivnega 

(Marjanovič Umek, 1990, 2004a, 2006). 
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Otrok sprva posamezne besede uporablja kot holofraze – to pomeni, da z eno besedo 

želi povedati več, celotno misel (npr. reče kuža, kar lahko pomeni Kje je kuža? ali 

Poglej, kuža!), odrasli pa v skladu s kontekstom ugotavljamo misel, ki jo malček želi 

izraziti. Z dovolj širokim besediščem malček običajno v obdobju med 18. in 20. 

mesecem starosti prične smiselno združevati po dve besedi skupaj in postopoma 

prične tvoriti dvobesedne izjave, za katere je značilen telegrafski govor (prav tam). Po 

mnenju nekaterih avtorjev se to zgodi, ko otrok uporablja od 50 do 100 besed 

(Marchman in Bates, 1994, v Marjanovič Umek, 2004a). Otrok do drugega leta starosti 

usvoji glasove /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/, /v/ ter vokale (Grobler, 1985, v Marin, 

2013). Okolici je razumljiv v 25–50 % (Lanza in Flahive, 2009). 

V obdobju med 2. in 3. letom starosti otroci usvojijo vse glasove, razen sičnikov, 

šumnikov in vibranta /r/ (Škarič, 1988, v Marin, 2013). Okolici postanejo razumljivi v 

50–75 % (Lanza in Flahive, 2009). Njihove izjave postajajo vedno daljše, celovitejše, 

vedno bolj strukturirane in slovnično ustrezne. Izražajo se v najmanj 2- in 3-besednih 

stavkih, katerim sprva dodajajo pridevniške besede in mesto nahajanja predmetov 

(Marjanovič Umek, 2004b). Poleg samostalnikov, glagolov in pridevnikov pričnejo 

uporabljati še zaimke in predloge (Grilc, 2014). Okoli tretjega leta starosti otrok v 

skladnji povedi že uporablja ustrezno obliko besed – poveže sintakso in morfologijo 

(Marjanovič Umek, 2004b).  

Po tretjem letu starosti otrok uporablja povedi s tremi/štirimi besedami; vanje vključuje 

veznike, predloge, pomožne glagole in hkrati ustrezno spreminja vrstni red besed, da 

oblikuje vprašalne in nikalne povedi (prav tam). Do šestega leta povedi postanejo 

povsem slovnično pravilne, dolge in sestavljene, otrok z njimi pripoveduje zgodbe, 

sprašuje, jih pragmatično uporablja v pogovoru (Grilc, 2014). Do štirih in pol, petih let 

starosti otrok razvije vse glasove (Škarič, 1988, v Marin, 2013). Okolici postane 

popolnoma razumljiv (Lanza in Flahive, 2009).  

Raziskovalci so v zadnjih dveh desetletjih veliko pozornosti namenili tudi pragmatičnim 

komunikacijskih veščinam in razvoju te kompetence. Obvladanje slovničnih pravil za 

pregibanje in tvorbe besed ter sestavljanje povedi namreč ni dovolj za uspešno 

komunikacijo. Otroci z značilnim razvojem se v zgodnjem otroštvu naučijo tudi načel 

kdaj, s kom, kje, kako, zakaj in o čem govoriti (Grginič, 2005). »Otroku je torej ob rojstvu 

naložena težka in obsežna naloga, naučiti se slovničnih in pragmatičnih pravil, ki 

skupaj sestavljajo jezikovno zmožnost govorca, v šoli pa se ji mora pridružiti tudi 

spodbujanje razvoja metajezikovne zmožnosti,« (Grginič, 2005, str. 48). 
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1.3.3 Fonološki procesi 

V času razvoja jezika in govora pri malčkih in otrocih prihaja do značilnih razvojnih 

fonoloških procesov, ki jih zaznamo v njihovem verbalnem izražanju. Bauman-

Waengler (2011, v Marin, 2013) jih razdeli v tri kategorije: 

• procesi zlogovne strukture – glasovna sprememba vpliva na strukturo zloga; 

• procesi zamenjave – ena vrsta glasov je zamenjana z drugo; 

• procesi asimilacije/prilikovanja – glasovi se prilikujejo ali vplivajo na sosednje 

glasove v izgovoru. 

V slovenskem prostoru je fonološki razvoj v svojem diplomskem delu podrobneje 

raziskovala A. Marin (2013). Ugotovitve različnih avtorjev (Bauman-Waengler, 2011, 

Merkel-Piccini, 2001, Pena-Brooks in Hedge, 2007, Williamson, 2008) o oblikah in 

prisotnosti fonoloških procesov pri malčkih in otrocih je združila v spodnjo tabelo: 

PROCESI 

ZLOGOVNE 

STRUKTURE 

Kaj se dogaja? Primer 
Kdaj 

izzveni? 

Izpuščanje ali 

poenostavljanje 

soglasniških sklopov 

Otrok izpusti ali 

poenostavi strukturo 

soglasniškega sklopa. 

izpust: ['ʒli:t͡ sa] → ['i:t͡ sa] 

poenostavitev: ['ʒli:t͡ sa] 

→ ['li:t͡ sa] 

do 3,5 let 

Brisanje 

nenaglašenega zloga 

Izpust nenaglašenega 

zloga. 
[ba'na:na] → ['na:na] do 4. leta 

Brisanje končnega ali 

začetnega soglasnika 

Izpust zadnjega ali 

prvega soglasnika. 

['go:l] → ['go:] 

['so:nt͡ sɛ] → ['o:nt͡ sɛ] 
do 3. leta 

Slabljenje zapornikov 
Zapornik se zamenja s 

pripornikom. 
[ba'lo:n] → [va'lo:n] ni znano 

Metateze ali 

zamenjava sosednjih 

ali bližnjih glasov 

Otrok zamenja 

glasova, ki sta 

sosednja ali sta bližnja 

glasova. 

['Za:grɛp] → ['Za:brɛk] ni znano 

Epenteza ali 

vstavljanje glasu v 

besedo 

Zaradi lažje izreke 

besede otrok vstavi še 

en glas (ponavadi 

samoglasnik). 

['xla:t͡ ʃɛ] → ['xala:t͡ ʃɛ] ni znano 

    

PROCESI 

ZAMENJAVE 
Kaj se dogaja? Primer 

Kdaj 

izzveni? 

Zamenjava 

soglasniškega sklopa 

Spremeni se en 

del/člen znotraj 

soglasniškega sklopa. 

[zdrau'ni:t͡ sa] → 

[zdvau'ni:t͡ sa] 
ni znano 

Zaustavljanje/stopping 
Zamenjava frikativa z 

zapornikom. 

['va:za] → ['ba:za] 

['ze:bɾa] → ['be:bɾa] 
do 5. leta 

Afrikacija 

Pri afrikaciji se 

frikativ/pripornik 

zamenja z 

afrikatom/zlitnikom. 

['so:nt͡ sɛ] → ['tso:nt͡ sɛ] do 4. leta 



21 

 

Deafrikacija (frikacija) 

Afrikat/zlitnik se 

zamenja s 

frikativom/zapornikom. 

[t͡ʃɛ'bu:la] → [ʃɛ'bu:la] do 4. leta 

Denazalizacija 
Nazali se zamenjajo z 

zaporniki. 
['no:ga] → ['do:ga] ni znano 

Drsenja (gliding) 
Zamenjava soglasnika 

z drsnikom. 
['fe:n] → ['je:n] do 5. leta 

Anteriorizacija 

(fronting) 

Zamenjava zadnjega 

zapornika s sprednjim 

zapornikom. 

['kɔ:kit͡ sɛ] → ['tɔ:tit͡ sɛ] do 4. leta 

Posteriorizacija 

(backing) 

Zamenjava sprednjega 

zapornika z zadnjim 

zapornikom. 

['ta:bla] → ['ka:bla] do 3. leta 

Odzvenevanje 

(devoicing) 

Zamenjava zvenečega 

glasu z nezvenečim. 
[ba'lo:n] → [pa'lo:n] ni znano 

Ozvenevanje (voicing) 

Zamenjava 

nezvenečega glasu z 

zvenečim. 

['toɾ:ta] → ['doɾ:da] ni znano 

Mehčanje 

(palatalizacija) 

Mehčanje glasov: 

/t͡ ʃ/→/tɕ/, /k/→/h/ 
['xɾu:ʃka] → ['xɾu:ɕka] do 5. leta 

    

PROCESI 

ASIMILACIJE/ 

PRILIKOVANJA 

Kaj se dogaja? Primer 
Kdaj 

izzveni? 

Prilikovanje labialov 

Nelabialni glas se 

spremeni v labialnega 

na podlagi sosednjega 

labialnega glasu. 

['su:lit͡ sa] → ['fulit͡ sa] ni znano 

Prilikovanje velarov 

Nevelarni glas se 

spremeni v velarnega 

na podlagi sosednjega 

velarnega glasu. 

['do:m] → ['go:m] ni znano 

Prilikovanje nazalov 

Nenosnik se spremeni 

v nosnik na podlagi 

sosednjega nosnika. 

['bu:t͡ ʃa] → ['mu:t͡ ʃa] ni znano 

Prilikovanje likvidov 
Vpliv likvida na 

sosednji nelikvid. 
[ɾu'me:n] → [lu'me:n] ni znano 

 

Pravila o tem, koliko in kateri fonološki procesi se pri otroku pojavljajo, ni (prav tam).  
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1.4 FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

1.4.1 Nelinearna fonologija 

Fonologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem fonemov določenega jezika. Zanima 

jo, kako ljudje dojemamo glasove verbalnega govora. Otroci so na glasove lastnega 

jezika občutljivi že dolgo preden se jih zavedajo, preden razvijejo fonološko zavedanje. 

Ta notranja, implicitna občutljivost, ki se izraža tudi v fonoloških procesih, opisanih v 

prejšnjem poglavju, jim omogoča, da poslušajo in razvijejo svoj lasten govor in jezik – 

da presojajo, katere so besede njihovega lastnega jezika; da sami sebe popravljajo pri 

lastnih govornih napakah; da ločujejo med ustrezno in neustrezno izgovorjenimi 

besedami ... (Yavas, 1998, v Gillon, 2018). Za razumevanje procesov, ki spremljajo 

razvoj fonološkega zavedanja, je pomembno razumeti fonološki sistem razvijajočega 

se otrokovega jezika ter poznati koncept nelinearne fonologije, na katero se naslanjajo 

novejše fonološke teorije (G. T. Gillon, 2018). Nelinearna fonologija na strukturo 

besede gleda na hierarhičen način – da je beseda sestavljena iz vedno manjših enot, 

pri čemer vsaka enota predstavlja svoj nivo. To omogoča razumevanje, da se razvoj 

fonološkega zavedanja, ki je opisan v naslednjih poglavjih, odvija na različnih nivojih 

(Bernhardt in Stoel-Gammon, 1994, v prav tam): 

− nivo besede: enota je celotna beseda 

− nivo zloga: enota je zlog, beseda je razdeljena na zloge 

− nivo onset–rima: enota je lahko začetek zloga (vzglasje) ali rima (jedro in izglasje 

oz. kar ni vzglasje) 

− skeletni nivo: enota je posamezen samoglasnik/vokal (V) ali soglasnik/konzonant 

(C) 

− segmentalni nivo: enota je posamezen glas s svojimi značilnostmi (mesto in način 

artikulacije) 

 

 

Slika 1: Primer besede na različnih nelinearnih nivojih. 
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1.4.2 Fonološko procesiranje  

Fonološko zavedanje je del fonološkega procesiranja. Wagner in Torgeson (1987) 

fonološko procesiranje opredelita kot zmožnost uporabe glasov posameznega jezika 

pri predelovanju pisnega in verbalnega jezika. Razdelita ga na tri sestavne dele:  

− fonološko zavedanje,  

− fonološki spomin,  

− fonološko poimenovanje.  

Fonološko zavedanje (FZ) pomeni zavedanje glasovne strukture posameznega jezika. 

Osebe z ustrezno razvitim fonološkim zavedanjem lahko manipulirajo z različnimi 

sestavnimi deli govorjenega jezika – stavki, besedami, deli besed in glasovi 

(Phonological Processing, b. d). Učinkovit fonološki delovni spomin nam omogoča, da 

si različne jezikovne strukture za krajši čas zapomnimo, jih ponovimo in/ali v času 

zapomnitve z njimi manipuliramo. Fonološko poimenovanje pa pomeni sposobnost 

priklica glasovnih informacij, ki so nastale na podlagi shranjenih izoliranih besed ali 

serij besed, iz dolgoročnega spomina (Pečjak, 2010) in pomembno vpliva na priklic 

glasov na podlagi grafemov oz. na dekodiranje iz pisnega v govorni jezik (Phonological 

Processing, b. d).  

Za razvoj govornih in kasneje opismenjevalnih jezikovnih veščin ter za ustrezno 

procesiranje govornega in pisnega jezika so pomembne vse tri komponente 

fonološkega procesiranja (prav tam).  

1.4.3 Opredelitev fonološkega zavedanja 

Termin »fonološko zavedanje« se je v strokovni literaturi pričel pojavljati v poznih 

sedemdesetih letih in se je že od samega začetka nanašal na posameznikovo 

razumevanje glasovne strukture verbalnega jezika. Gre za metajezikovno zmožnost, 

pojem jezikovnega zavedanja. Pomembni izsledki raziskav, ki so fonološko zavedanje 

povezali z uspešnostjo branja, so termin vklesali v klinično psihološko in šolsko 

področje ter ga povezali tudi z govorno-jezikovnimi motnjami (Gillon, 2018).  

Avtorji številnih raziskav fonološkega zavedanja ne opredeljujejo kot enotne 

sposobnosti, temveč kot sklop različnih sposobnosti, kar nakazuje na dinamično in 

razvijajočo se veščino (Grginič, 2005). S. Pečjak (2010) ga opredeli kot fonološko 

občutljivost oz. sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se pojavljajo v 

govoru. Razvije se lahko brez da bi bil otrok izpostavljen tisku/črkam (prav tam), po 

določenih zakonitostih in v določenem zaporedju (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Kljub temu nekateri otroci ne razvijejo sposobnosti fonološkega zavedanja brez 

neposrednega poučevanja (Pečjak, 2010). Del fonološkega zavedanja, pri katerem gre 

za manipulacijo z najmanjšimi glasovnimi enotami (glasovi oz. fonemi), imenujemo 

glasovno oz. fonemsko zavedanje. Otroci se sprva zavedajo daljših glasovnih enot 

(npr. besed in zlogov), nato pa vedno krajših vse do fonemskega zavedanja. 

Fonološko zavedanje se manifestira v zaznavanju, prepoznavanju in razločevanju 
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glasov ter njihovi manipulaciji na različnih nivojih in besednih strukturah (Anthony in 

Francis, 2005).  

1.4.4 Razvoj fonološkega zavedanja 

Razvoj fonološkega zavedanja je predmet raziskav mnogih avtorjev že več desetletij. 

V nadaljevanju je (v kronološkem zaporedju) predstavljenih nekaj teorij, ugotovitev in 

predvidevanj različnih raziskovalcev. 

Goswami in Bryant (1990, v Carrol, Snowling, Hulme in Stevenson 2003) sta sprva 

zagovarjala togo teorijo, da predšolski otroci tekom razvoja FZ preidejo tri stadije 

zavestnega zavedanja glasov znotraj jezika: najprej se zavedajo zlogov, nato začetnih 

delov in rim ter na koncu posameznih glasov. Svoje zavestno FZ nato uporabijo pri 

izvrševanju nalog fonološkega zavedanja. 

Na drugi strani je Gombert (1992, prav tam) predlagal bolj blago teorijo, ki FZ deli na 

dva tipa: implicitno epilingvistično fonološko zavedanje in metalingvistično fonološko 

zavedanje. Pri epilingvističnem FZ gre za splošno slušno občutljivost na podobnosti 

med glasovi in je bolj nezavedne narave, otroci naloge FZ rešujejo z implicitnimi 

strategijami. Medtem ko gre pri metalingvističnem FZ za zavestno zavedanje 

fonoloških segmentov. S to teorijo se povezuje teorija o besednem rekonstruiranju, ki 

pravi, da se miselne reprezentacije otrok o sestavi besed tekom njihovega razvoja 

spreminjajo, in sicer v dveh izrazitejših obdobjih (prav tam):  

i. Besedne/leksikalne reprezentacije 2-letnikov so bolj osredotočene na slušno 

izstopajoče, opazne dele besed, kar lahko zasledimo v njihovem izražanju in 

prisotnih fonoloških procesih (npr. izgovorijo le naglašene dele besed). 

Fonološki procesi se ponavljajo, vendar je način reprezentacije in izgovora 

besed odvisen od vsake posamezne besede. V tretjem letu starosti pa se 

fonološke reprezentacije spremenijo in otroci so bolj pozorni na fonološka 

pravila jezika (ang. rule-based phonology). Fonološki procesi v tem obdobju 

izginjajo. Nekatere raziskave razvitost besedne reprezentacije otrok povezujejo 

z njihovim besednim zakladom – več besed poznajo, več jih lahko »analizirajo«, 

prej bodo razumeli pravila jezika in s tem fonološka pravila.  

ii. Miselna leksikalna reprezentacija se drugič spremeni v obdobju, ko otrok 

ponotranji ortografske reprezentacije besed. Longitudinalne študije ugotavljajo, 

da je učenje grafemov pomemben znanilec in predhodnik fonemskega 

zavedanja. 

Raziskava (Carroll idr., 2003), ki temelji na zgornjih teorijah, se je zaključila z 

ugotovitvami, da je fonološko zavedanje v predšolskem obdobju deljeno na dve obliki, 

sprva implicitno in nato eksplicitno. Implicitno FZ je zavedanje večjih segmentov jezika 

in se ga smatra kot del normalnega govorno-jezikovnega razvoja ter je povezan z 

otrokovim receptivnim besediščem (več besedišča pomeni večje zavedanje). 

Eksplicitno FZ pa je metalingvistična zmožnost, ki temelji na implicitnem FZ večjih enot 

ter je povezano tudi z ustreznimi artikulacijskimi veščinami. 
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Chard in Dickson (1999) sta razvoj FZ opisala kot usvajanje sprva lažjih in nato vedno 

težjih veščin FZ: 

1. Rime in aliteracije – oba pojava temeljita na podobnosti glasov znotraj zaporednih 

besed, ki jih otroci prepoznajo. V stik z njimi pridejo preko otroških pesmi, izštevank, 

bibarij, ki temeljijo na rimah in aliteracijah.  

2. Členjenje stavka/izjave na besede – otrok ve, da je verbalni jezik sestavljen iz 

besed. 

3. Členjenje besede na zloge in združevanje zlogov v besedo. 

4. Prepoznavanje začetnih in končnih delov besede (ang. onset–rime) – otrok lahko 

iz besede izolira manjši del le te. 

5. Glasovna analiza in sinteza oz. fonemsko zavedanje.  

Kadaverek in Justice (2004, v Ivšac Pavliša in Lenček, 2011) v svoji tabeli razvoja FZ 

opredelita, ali je raven FZ plitka ali globoka ter v katerem razvojnem obdobju 

pričakujemo, da se razvije:  

 

Veščina Raven Kdaj se razvije? 

Zavedanje besed v izjavi 

(otrok izjavo razdeli na 

besede) 

plitka 
zgodnje in srednje predšolsko 

obdobje 

Zlogovno zavedanje plitka 
zgodnje in srednje predšolsko 

obdobje 

Zavedanje rime plitka 
zgodnje in srednje predšolsko 

obdobje 

Zavedanje onseta (začetka 

besede) 
plitka pozno predšolsko obdobje 

Prepoznavanje posameznih 

glasov v besedi 
plitka pozno predšolsko obdobje 

Glasovno združevanje globoka pozno predšolsko obdobje 

Glasovno razčlenjevanje globoka srednje in pozno predšolsko obdobje 

Štetje glasov znotraj besede globoka 

pred vstopom v šolo in do konca 

prvega razreda (v primeru devetletke 

do konca drugega razreda, op. a.) 

Manipulacija z glasovi globoka 
prvi razred (v primeru devetletke 

drugi razred, op. a.) 

 

  



26 

 

Anthony in Francis (2005) razvoj FZ opisujeta po naslednjih treh med seboj 

prekrivajočih se vzorcih: 

1 − otroci sprva zaznavajo in/ali manipulirajo z zlogi 

− otroci nato zaznavajo in/ali manipulirajo z začetnimi in končnimi deli besed 

(ang. onset–rime) 

− otroci nazadnje zaznavajo in/ali manipulirajo s posameznimi glasovi znotraj 

dela besede/zloga 

2 − otroci sprva zaznavajo, ali sta si besedi podobni ali ne na nivoju besed, šele 

nato manipulirajo z glasovi znotraj besed 

3 − otroci na splošno najprej združujejo glasovne enote (zloge, začetke/konce 

besed, glasove), nato pa razčlenjujejo 

 

Poudarjata (prav tam), da otroci še naprej izpopolnjujejo najprej naučeno fonološko 

veščino, medtem ko se že učijo nove, težje.  

 

L. A. Pufpaff (2009) fonološko zavedanje strogo ločuje od fonemskega oz. glasovnega 

zavedanja, za obe veščini skupaj pa uporablja termin fonološka občutljivost. Na 

podlagi različnih raziskav (Vandervelden in Siegel, 1995; Anthony idr., 2003; prav tam) 

trdi, da na razvoj fonološke občutljivosti, ki poteka od lažjega k težjemu (od večjih 

glasovnih enot k manjšim), vpliva več faktorjev, ki posamezno veščino naredijo »lažjo« 

ali »težjo«. Veščina je lažja, v kolikor od posameznika zahteva zgolj en kognitivni 

proces, slušno percepcijo, le delno analizo/sintezo, tarčni glas pa je na začetku. 

Veščina je težja, v kolikor od posameznika zahteva več kognitivnih procesov, slušno 

percepcijo in govorno produkcijo, celotno analizo/sintezo, tarčni glas pa ni na začetku 

besede.  

Otroci ob spodbudi vzgojiteljev v vrtcu pogosto razvijejo zmožnost zaznavanja rim že 

v prvem starostnem obdobju (1.–3. leto starosti). V drugem starostnem obdobju (3. 

leto–vstop v šolo), ko so fonološko vedno bolj občutljivi, ob spodbudi razvijejo najprej 

zmožnost členjenja povedi na besede ter zavedanja dolžine besed (krajša/daljša 

beseda), nato sledi členjenje besed na zloge, pozorni zmorejo biti tudi na začetke in 

konce besed (začetni/končni zlog, začetni/končni glas) (Ropič 2014, Ropič 2016, 

Brumen 2016, v Ropič 2017). Ob vstopu v šolo je zelo pomembno, do katere ravni je 

fonološko zavedanje otroka razvito, saj se z obravnavo črk v šoli srečajo že v sredini 

prvega razreda (Ropič, 2017). Glasovne sposobnosti, ki so nujno potrebne za branje 

(poleg prepoznavanja črk), so otrokove sposobnosti upravljanja z začetki besed in 

rimami na nivoju zloga (Grginič, 2005). Glasovna analiza in sinteza pa sta ob koncu 

predšolskega obdobja pomanjkljivo razviti veščini in se razvijata še v času začetnih let 

šolanja v osnovni šoli (Ropič, 2017).  
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1.4.4.1 Izsledki slovenskih raziskav 

Razvoj fonološkega zavedanja naj bi najintenzivneje potekal med petim in sedmim 

letom starosti. Jerman (2000, v Bider Petelin, 2019) razlaga, da naj bi zlogovno 

razčlenitev otroci obvladali že pri štirih letih, nekateri pri tej starosti že zaznajo prvi glas 

v zlogu. Glasovna analiza in sinteza ter ostali elementi pa se pričnejo pojavljati po 

petem letu starosti.  

M. Grginič (2005, v Pečjak, 2010) je pri petletnih otrocih ugotovila, da od 129 vključenih 

otrok 50 % zmore prepoznati prvi glas, 20 % zmore prepoznati zadnji glas in 15 % 

zmore glasovno analizo; nasprotno 20 % ni zmoglo identificirati prvega glasu, 65 % ni 

zmoglo identificirati zadnjega glasu in 60 % petletnikov ni zmoglo glasovne analize.  

L. Knaflič (1990, v prav tam) in S. Pečjak, M. Križaj-Ortar, L. Magajna in A. Kozinc 

(1999, v prav tam) so razvoj fonološkega zavedanja ugotavljale pri 6-letnikih (takrat še 

predšolskih otrocih). V tem obdobju zmorejo približno tri četrtine otrok identificirati prvi 

glas, ob takratnem vstopu v šolo, zdaj konec prvega razreda, pa to zmorejo praktično 

vsi. Kasnejša raziskava S. Pečjak s sod. (1999) je pokazala, da je prepoznavanje 

zadnjega glasu pri šestletnikih pomembno boljše od raziskave iz leta 1990 – v začetku 

zdaj 1. razreda je to zmogla skoraj polovica otrok. Otroci so v raziskavi S. Pečjak s 

sod. (1999) najslabše reševali nalogo analiziranja in sintetiziranja – v začetku zdaj 1. 

razreda je to zmogla slaba tretjina sodelujočih, ob koncu zdaj 1. razreda pa skoraj dve 

tretjini sodelujočih.  

1.4.5 Ugotavljanje veščin fonološkega zavedanja 

Veščine fonološkega zavedanja med seboj lahko razlikujemo po nalogi, s katero jo 

preverjamo, in po dolžini enot, ki nastopajo znotraj naloge (Anthony in Francis, 2005). 

Obratno lahko naloge, ki jih oblikujemo za ocenjevanje fonološkega zavedanja, 

temeljijo na hierarhiji strukture besed (Gillon, 2018).  

1. Nivo zloga zahteva zavedanje, da besede lahko razdelimo na posamezne zloge. 

Naloge, s katerimi lahko preverjamo to zavedanje, so lahko (prav tam): 

- zlogovna analiza: členjenje besede na zloge → besedo špageti razčlenimo na 

zloge špa-ge-ti        

- zlogovna sinteza: povezovanje zlogov v besedo → zloge li-si-ca povežemo v 

besedo lisica 

- določanje skupnega zloga → določimo skupni zlog besedama kolo in komar 

- brisanje zloga → besedi debela odvzamemo zlog de 

 

2. Nivo onset–rima zahteva zavedanje, da imata dve besedi enak konec (rimo), ki se 

ga lahko loči od začetka besede (onset). Največkrat se ta nivo meri z nalogami, ki 

vključujejo rime (prav tam): 

- ugotavljanje, ali se dve besedi rimata ali ne 

- izločevanje besede, ki se ne rima → iz sklopa besed sir–krompir–miš izločimo 

miš 

- iskanje rime na določeno besedo → besedi hruška poiščemo rimo: puška 
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3. Fonemsko zavedanje zahteva zavedanje, da besedo sestavljajo posamezni 

glasovi. Merimo ga lahko na različne načine (prav tam): 

- zaznavanje fonema: zavedanje aliteracije oz. odkrivanje enakih ponavljajočih 

se glasov znotraj besed → določimo besedo, ki ima drugačen začetek: luža, 

lepilo, miza, lopar 

- iskanje ujemajočega se prvega glasu → določimo besedo, ki se začne na isti 

glas kot roža: repa, koža, lestev 

- izolacija fonema → npr. določimo prvi glas besede žoga 

- brisanje fonema → besedo slama povemo brez glasu /s/, nastane lama 

- glasovna sinteza: povezovanje glasov v besedo → glasove m-i-z-a povežemo 

v besedo miza 

- glasovna analiza: členjenje besede na glasove → besedo riba razčlenimo na 

glasove r-i-b-a 

- »spunerizem« (pojav, pri katerem znotraj fraze zamenjamo glasove) → purja 

kolt 

Te naloge so med seboj močno povezane in merijo isto veščino, vendar pa so po 

težavnosti med seboj lahko različne (Stahl in Murray, 1994; Yopp, 1988, v prav tam). 

Primer: naloge zaznavanja fonemov zahtevajo manj razvito fonološko zavedanje od 

nalog brisanja fonemov (Hulme in drugi, 2002, v prav tam). Yopp (b. d., v prav tam) 

predlaga delitev težavnosti nalog na: 

- enostavne, ki zahtevajo zgolj eno miselno operacijo (npr. glasovna analiza, 

glasovna sinteza, izolacija fonema), in  

- sestavljene, ki zahtevajo dve miselni operaciji, tj. zadržanje fonoloških informacij 

v spominu in njihova manipulacija (npr. spunerizem).  

L. A. Pufpaff (2009) je na podlagi pregleda del, ki so raziskovala razvoj fonološke 

občutljivosti, oblikovala zaporedje razvoja veščin, s katerim si lahko pomagamo pri 

oblikovanju ocenjevalnega pripomočka. Naloge si sledijo od najlažje do najtežje. Sam 

razvoj fonoloških veščin seveda lahko pri vsakem posamezniku od te posplošitve 

odstopa; otroci lahko hkrati razvijajo tudi več veščin, ki se med seboj prekrivajo. Zato 

je priporočljivo, da jih preverjamo oz. ocenjujemo bolj celostno kot pa vsako zase. 

Navaja Anthonyja idr. (2002, prav tam), ki pravi, da bomo fonološko občutljivost 

skupine otrok najbolje izmerili, v kolikor v ocenjevanje vključimo širši spekter nalog, ki 

od otrok zahtevajo fonološko občutljivost na različnih nivojih; in ne zgolj ožjega nabora 

nalog, kot se to pogosto pojavlja. Poudarja (Puffpaf, 2009), da lahko različne naloge 

merijo isto veščino fonološke občutljivosti in da je izbira naloge odvisna od cilja, ki ga 

z ocenjevanjem želimo doseči. Pri sami nalogi pa je pomembna tudi izbira besed, saj 

so le te lahko jezikovno različno kompleksne (npr. ugotavljanje prvega glasu pri besedi 

kava je lažje kot v besedi krava).  
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Fonološko zavedanje Primer:  

Zaznava rim Ali se vlak rima z besedo trak? 

Ustvarjanje rim Spremeni prvi glas besede juha tako, da nastane 

nova beseda, ki se rima na juha. 

Tvorjenje rim Povej besedo, ki se rima na kuža. 

Prepoznavanje rim Katera beseda se rima na kepa? Sonce-repa-slon? 

Katera beseda ne spada 

zraven 

Katera beseda se ne rima s preostalimi? Rosa-

bosa-kost-osa. 

Zlogovna sinteza Katera beseda nastane, če rečem ri-ba? 

Razčlenjevanje povedi Koliko besed slišiš v povedi Tina se sprehaja po 

travniku? 

Zlogovna analiza Kako bi po zlogih povedal besedo luna? 

Brisanje zloga v dvozložni 

besedi 

Katera beseda nastane, če besedi Tine vzamemo 

stran Ti? 

Brisanje zloga v večzložni 

besedi 

Katera beseda nastane, če besedi čebula vzamemo 

stran če? 

 

Fonemsko zavedanje Primer: 

Glasovna sinteza Katera beseda nastane, če združimo glasove /s/ /l/ 

/o/ /n/? 

Prepoznavanje glasu v besedi  

- na začetku besede Ali se beseda kos prične na /k/? 

- na koncu besede Ali se beseda miš konča na /š/? 

- določanje lokacije 

glasu v besedi z izbiro 

odgovorov 

Ali je glas /m/ na sredini ali na koncu besede lama? 

- prepoznavanje glasu in 

določanje položaja v 

besedi  

Ali je glas /h/ v besedi zima na začetku, koncu ali ga 

ni? 

Primerjava glasov v besedah  

- primerjanje enakih 

prvih glasov 

Ali se beseda jagoda začne enako kot jesen? 

- primerjanje različnih 

prvih glasov 

Katera beseda se začne drugače kot ladja – limona, 

moka, leto? 

- ugotavljanje 

izbrisanega glasu 

Reči kos in kost. Kateri glas manjka v besedi kos in 

ga slišiš v besedi kost? 

- primerjanje enakih 

zadnjih glasov 

Ali se besedi koš in miš končata na enak glas? 

- primerjanje različnih 

zadnjih glasov 

Katera beseda se konča drugače kot lok – jok, med, 

trak? 

Izolacija glasu  

- določanje prvega glasu Kateri je prvi glas besede pulover? 
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- določanje zadnjega 

glasu 

Kateri je zadnji glas besede kokoš? 

- določanje srednjega 

glasu 

Kateri glas je na sredini besede mak? 

Štetje glasov v besedi Koliko glasov je v besedi moka? 

Glasovna analiza Po glasovih povej besedo sir. 

Brisanje glasu v besedi  

- brisanje zadnjega 

glasu 

Besedo reka povej brez glasu /a/.  

- brisanje prvega glasu Besedo rosa povej brez glasu /r/. 

- brisanje prvega glasu v 

soglasniškem sklopi 

Besedo sneg povej brez glasu /s/. 

- brisanje srednjega 

glasu v soglasniškem 

sklopu 

Besedo breg povej brez glasu /r/. 

Glasovna zamenjava Katera beseda nastane, če pri besedi jok namesto 

glasu /j/ damo glas /l/? 

Glasovni preobrat Povej besedo ne tako, da glasova obrneš.  

 

1.4.5.1 Ocenjevalni pripomočki 

»Najbolj natančne in zanesljive ocene otrokovega govora omogoča ocenjevanje s 

standardiziranimi lestvicami in preizkusi, s katerimi lahko usposobljen strokovnjak 

oceni otrokov aktualni razvoj govora ter morebitne odklone od normativnega razvoja.« 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012, str. 37). Vemo, da se v določenem 

obsegu fonološko zavedanje pri otrocih razvije že v predšolskem obdobju, a v 

slovenskem prostoru standardiziranega pripomočka za ocenjevanje le tega ni. 

Logopedi si za preverjanje fonološkega zavedanja večkrat pomagajo z internimi 

pripomočki. Naloge glasovnega zavedanja so večkrat le del širšega ocenjevalnega 

pripomočka: 

− v protokol preventivnega logopedskega pregleda petletnikov (PLP-5), ki ga kot 

presejalni pripomoček pri ugotavljanju govorno-jezikovnih težav uporabljajo 

nekateri logopedi, je vključena ena naloga fonološkega zavedanja, in sicer 

zlogovna sinteza.  

− V Preizkusu predopismenjevalnih spretnosti M. Grginič (2005, v Pečjak, 2010), 

namenjenim 5–6-letnim otrokom, so 4 (od 24) naloge glasovnega zavedanja 

(iskanje rim ob sličicah, poimenovanje prvih glasov, poimenovanje zadnjih glasov 

in glaskovanje).  

− V Testu zgodnjih bralnih zmožnosti avtorice B. Jurišić (2001, v Pečjak, 2010), ki je 

namenjen otrokom od 4. leta dalje in za učence začetnih razredov, so vključene 

tudi naloge glasovnega zavedanja. 
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Za preverjanje oz. ocenjevanje razvitosti fonološkega zavedanja v prvem triletju 

osnovne šole pri nas poznamo še:  

− Test fonološkega zavedanja avtorice L. Magajna (1995, v Pečjak, 2010), ki vsebuje 

osem – po zakonitosti razvoja hierarhično urejenih – podtestov: zlogovanje, 

ugotavljanje prvega glasu v besedi, ugotavljanje zadnjega glasu v besedi, 

razlikovanje prvega glasu v besedi, slušna analiza, slušna sinteza, odstranjevanje 

glasu iz besede, odstranjevanje zloga iz besede. Ima tri oblike – za prvi, drugi in 

tretji razred.  

− SNAP-test, ki je namenjen otrokom od 5. do 14. leta starosti. Z njim si lahko 

pomagamo pri zaznavanju težav na področju fonološkega zavedanja, saj vsebuje 

tudi podtest Fonološke težave (Povše, 2016). 

− Šalijev test motenj branja in pisanja (T-MBP), ki vsebuje naloge slušnega 

razločevanja in razčlenjevanja, primeren pa je za otroke 2. in 3. razreda (prav tam). 

1.4.6 Dejavniki 

Dejavnike na splošno razdelimo v notranje in zunanje. Med notranje spadajo kognitivni 

in čustveno-motivacijski dejavniki, med zunanje pa socialni ter sociološko-kulturološki. 

Fonološko zavedanje zahteva miselni proces in kot dejavnik začetnega 

opismenjevanja spada med kognitivne dejavnike (Grginič, 2005).  

Na razvoj jezikovnih veščin in med njimi fonološkega zavedanja pa vplivajo zelo različni 

dejavniki, ki so tudi med seboj lahko povezani. Schnitzler (2008, v Frölich, Petermann 

in Metz, 2013) v svojem modelu predlaga štiri skupine dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 

fonološkega zavedanja: 

1. starši – npr. nivo izobrazbe, jezikovno in migracijsko ozadje, socialno-ekonomski 

status; 

2. nosečnost in porod – npr. zapleti med nosečnostjo in ob porodu, nedonošenost, 

kajenje v času nosečnosti;  

3. otrok – npr. starost, spol, splošna inteligentnost, prisotnost jezikovnih in drugih 

razvojnih težav, življenjske izkušnje; 

4. prostočasne aktivnosti – npr. gledanje televizije, skupno branje; 

Eden najpomembnejših dejavnikov je družinsko okolje (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012). Obsega socialne, ekonomske in kulturne dejavnike. Pozitiven 

učinek na razvoj imajo prisotnost knjižnega gradiva v družini (npr. pravljice, otroške 

pesmi), spodbujanje govora med različnimi dejavnostmi (npr. skupno branje, pogovor 

med skupnimi dejavnostmi), dostop do spodbudnih aktivnosti in materialov (npr. 

dostop do knjižnice, obiskovanje lutkovnih predstav). Pomemben je tudi govor odraslih, 

ki ga uporabljajo z otroki: razširjanje in smiselno preoblikovanje otroških besed/povedi, 

pogovarjanje o otroku zanimivih temah, postavljanje primernih vprašanj, vključevanje 

v simbolno igro otrok. Izsledki več raziskav (prav tam) potrjujejo tudi, da je izobrazba 

staršev, predvsem mame, pomemben dejavnik govornega razvoja. Lahko vpliva na 

socialno-ekonomski status družine ter na ozaveščenost in prepričanja staršev o 

pomenu spodbujanja in poznavanja otrokovega razvoja – in s tem na število in 
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kakovost materialnih značilnosti družinskega okolja (npr. število knjig) ter na 

dejavnosti, ki potekajo v družinskem okolju (npr. skupno branje, igranje prstnih iger).  

Tudi vrtec je pomembno okolje za razvoj jezikovnih veščin otrok, predvsem kakovost 

vrtčevskega programa. Otrok je v tem okolju deležen velike količine govornih spodbud 

strokovnih delavcev vrtca. V njem ima dostop do ustreznega knjižnega gradiva, je v 

stiku z jezikom okolja in jezikovnimi dejavnostmi (npr. simbolna igra s sovrstniki in 

vzgojiteljicami).  

V več raziskavah so ugotavljali, da se je družinsko okolje izkazalo za pomembnejši 

napovednik otrokovega razvoja kot sama vključenost v vrtec. Vendar pa je 

»kompenzacijsko vlogo vrtca za govorni razvoj otrok iz socialno, ekonomsko in 

kulturno manj spodbudnega okolja v svojih raziskavah potrdilo več avtorjev, ki 

ugotavljajo, da je za te otroke pomembno, da se čim bolj zgodaj vključijo v vrtec, ki je 

visoko-kakovosten, saj tak vrtec zanje lahko deluje kot zaščitni dejavnik v razvoju 

govora in mišljenja, zlasti če ga obiskujejo več let,« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj 

in Pečjak, 2012, str. 29).  

Avtorji raziskav se osredotočajo na različne dejavnike, ki lahko vplivajo na razvoj 

fonološkega zavedanja (Frölich, Petermann in Metz, 2013), npr.: 

− starost otrok: Rothe idr. (2004, v prav tam) so ugotovili, da je v obdobju pred 

vstopom v šolo raven fonološkega zavedanja odvisna od starosti otrok – starejši 

predšolski otroci, v povprečju stari 6 let, so na testu glasovnega zavedanja dosegali 

pomembno boljše rezultate od mlajših predšolskih otrok, v povprečju starih 5,1 leto. 

− Spol: tendenca kaže govorno-jezikovno uspešnost v prid deklicam, vendar pa so 

slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr., 2007, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012) pri preučevanju učinka spola na govor otrok v zgodnjem 

otroštvu med tretjim in šestim letom ugotovile, da med spoloma ni bilo pomembnih 

razlik – v raziskavo je bilo vključeno tudi področje metajezika. Razlike so se 

pokazale v srednjem in poznem otroštvu. Tudi tuji avtorji (Koglin idr., 2008; Frölich, 

Petermann in Metz, 2013) pomembnih razlik med spoloma pri preučevanju 

fonološkega zavedanja niso ugotovili.  

− Splošne intelektualne sposobnosti: v raziskavi avtorjev L. P. Frölich, Petermann in 

D. Metz (2013) se je ta dejavnik izkazal kot najpomembnejši. Otroci, ki so imeli na 

testu barvnih progresivnih matric (CPM) slabše rezultate, so izkazovali tudi slabše 

fonološko zavedanje. Vsi sodelujoči otroci v raziskavi so imeli rezultate na testu 

CPM znotraj povprečja.  

− Materni jezik ni jezik okolja: otroci, katerih jezik okolja ni njihov materni jezik, 

pogosto izkazujejo slabše fonološko zavedanje od otrok, ki nimajo tako 

imenovanega. »migracijskega ozadja« (Weber, Marx in Schneider, 2007, v prav 

tam).  

− Jezikovne motnje: otroci, ki izkazujejo težave na drugih jezikovnih področjih (npr. 

šibko besedišče, neustrezna sintaksa), v primerjavi z otroki brez jezikovnih motenj 
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izkazujejo slabše razvito fonološko zavedanje (Marx, Weber in Schneider, 2005; 

Frölich, Petermann in Metz, 2013). 

− Genetske predispozicije za disleksijo: prisotnost disleksije v družini pomembno 

poveča možnost za zgodnje težave na področju fonološkega zavedanja in razvoj 

disleksije (Gallagher, Frith in Snowling, 2000, v prav tam). 

− Perinatalne težave in nedonošenost 

− Drugo: gledanje televizije, kajenje matere med nosečnostjo ... 

Na slušno zaznavanje in razvoj govora lahko pomembno vplivajo tudi pogosta vnetja 

ušes. Dober sluh je temelj učenja jezika in govora, izlivna vnetja srednjega ušesa pa 

povzročijo prehodno naglušnost do 4 dB, ki v primeru, da se ponavljajo, otroku 

onemogočijo dolgotrajno slušno percepcijo in ovirajo govorno-jezikovni razvoj. I. 

Hočevar Boltežar in M. Žargi (1993) sta v raziskavi skupino 33 otrok z večkratnimi 

vnetji srednjega ušesa primerjala s skupino 29 otrok, ki so vnetje preboleli redko ali 

nikoli. Otroci s pogostimi vnetji ušes so imeli pomembno več težav pri slušnem 

razločevanju in pomnjenju in tudi pri branju in pisanju. M. Škofic (2015) je v svojem 

magistrskem delu ugotavljala vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri 

predšolskih otrocih in na manjšem vzorcu ugotovila, da se fonološki procesi pri otrocih 

z večkratnimi vnetji ušes pojavljajo v večji meri kot pri otrocih kontrolne skupine, kar 

kažejo tudi raziskave tujih avtorjev.  

Tudi večplodna nosečnost je lahko razlog upočasnjenega govorno-jezikovnega 

razvoja in s tem šibkeje razvitega fonološkega zavedanja. K. Thorpe (2006) v svojem 

preglednem članku, ki analizira 7 raziskav s področja jezikovnega razvoja dvojčkov, 

ugotavlja, da imajo dvojčki, predvsem dečki, večjo možnost za upočasnjen GJ razvoj 

od enojčkov in da gre običajno za lažji zaostanek. Le tega ne pripisujejo 

nosečniškim/neonatalnim zapletom ali dejavnikom, specifičnim za dvojčke (npr. pojav 

tajnega jezika dvojčkov). V največji meri ga pripisujejo socialnim oz. okoljskim 

dejavnikom dvojčkov (npr. materina poporodna depresija, ki je bolj prisotna pri materah 

dvojčkov, vpliva na odzivnost in responzivnost matere; čas in energija staršev sta 

razdeljena na dva otroka).  

1.4.7 Pomen  

Pri pisanju in dekodiranju gre za pretvarjanje glasov v črke in obratno. Če otrok težko 

zaznava glasove znotraj besed, težko tudi določi zvezo glas–črka–glas (Pečjak, 2010). 

Številne raziskave potrjujejo, da je fonološko zavedanje močno povezano z učenjem 

branja in črkovanja, stopnja glasovnega zavedanja pa je najboljši napovedovalec 

zgodnjih bralnih dosežkov (Grginič, 2005). Analiza literature (Bider Petelin, 2019), je 

pokazala, da je ta veščina najmočneje povezana z bralnimi zmožnostmi na sploh, dve 

novejši domači raziskavi (Jenko, 2016 in Šimnic, 2014, prav tam) pa, da je to 

najpomembnejši dejavnik razvoja bralne pismenosti tudi pri učencih z intelektualnimi 

primanjkljaji. Povezanost uspešnosti prepoznavanja zlogov, glasov ali rim in 

uspešnosti učenja branja se ohrani tudi, če upoštevamo razlike v inteligentnosti otrok, 

njihovem besednjaku, spominu ter socialno-ekonomskem statusu njihovih staršev 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) Močna povezava med fonološkim 
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zavedanjem in uspešnostjo branja se je tekom štirih desetletij raziskav pokazala v vseh 

alfabetskih jezikih, v katerih so raziskave potekale (Anthony in Francis, 2005).  

Številni avtorji (v Pečjak, 2010) poročajo, da lahko z vajo pospešimo razvoj veščin 

fonološkega zavedanja in da so sposobnosti fonološkega procesiranja od zgodnjega 

opismenjevalnega obdobja naprej relativno stabilne. Urjenje posameznih elementov 

fonološkega zavedanja koristi tako otrokom z značilnim razvojem kot otrokom z večjim 

tveganjem za bralno-napisovalne težave (Anthony in Francis, 2005). Za nepismenost 

odraslih je značilno prav pomanjkanje glasovnega zavedanja (Morrais, Cary, Alegria 

in Bertelson, 1979, v Grginič, 2005). 
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1.5 GOVOR IN JEZIK PREZGODAJ ROJENIH OTROK  

Raziskave, ki preučujejo govor in jezik prezgodaj rojenih otrok, so si lahko med seboj 

zelo različne. Vključitev otrok v raziskavo je odvisna od kriterijev, ki jih postavijo 

raziskovalci – vključijo lahko vse nedonošene otroke (GS < 37 t.) ali zgolj zelo 

prezgodaj (GS < 32 t.)/izjemno zgodaj (GS < 28 t.) rojene; vključijo lahko vse, ne glede 

na obporodne zaplete in njihove posledice ali zgolj otroke brez večjih možganskih 

poškodb; in podobno.  

Raziskave se lahko razlikujejo tudi glede na jezikovna področja, ki so vključena v 

meritve – največkrat se jih loči na jezikovno izražanje ter jezikovno razumevanje. Lahko 

pa so razdeljena še na manjše podenote, in sicer na semantiko, gramatiko, fonološko 

zavedanje, diskurz in pragmatiko. Semantiko razumemo kot otrokovo besedišče, kjer 

lahko opazujemo njegovo izražanje ali razumevanje na nivoju besed. Pri gramatiki 

opazujemo slovnična/sintaktična pravila in strukturo jezika, kjer gre ravno tako lahko 

za izražanje ali razumevanje, navadno na nivoju stavka/povedi. Diskurz se razume kot 

pripovedovanje in razumevanje daljših pogovornih enot, pragmatika pa kot uporaba 

ustreznega jezika v odvisnosti od pogovornega ali socialnega konteksta. Pri 

fonološkem zavedanju gre za zaznavo glasov znotraj jezika. Jezikovna področja so 

lahko ocenjevana v različnih starostnih obdobjih (Barre idr., 2011). Vedno več raziskav 

se usmerja tudi na najzgodnejše avditivno zaznavanje govora nedonošenih otrok 

(Jansson Verkasalo idr., 2010).  

Pogostost in jasnost govorno-jezikovnih (GJ) težav pri otrocih z nevrološkimi 

primanjkljaji, ki so nastali kot posledica obporodnih in poporodnih zapletov, je večja. 

Prisotne pa so tudi pri nedonošenčkih brez večjih nevroloških poškodb. Nerešena so 

mnoga vprašanja, npr.: ali gre pri vplivu nedonošenosti na govorno-jezikovni razvoj za 

kognitivni primanjkljaj ali odstopa le GJ področje; ali gre za splošni GJ primanjkljaj ali 

vpliva le na posamezna bolj subtilna GJ področja; ter v kolikšni meri na GJ razvoj 

vplivajo biološki, zdravstveni, socialni in odnosni faktorji (Sansavini, Guarini in Caselli, 

2011). 

Zaradi raznolikosti raziskav in različnih izsledkov se je več avtorjev odločilo za 

metaanalize in sistematične preglede literature (Sansavini, Guarini in Caselli, 2011; 

Barre idr., 2011; van Noort-van der Spek, Franken in Weisglas Kuperus, 2012; Vohr, 

2014, 2016; Zimmerman, 2018; Vandormael idr., 2019). V nadaljevanju so v 

kronološkem zaporedju predstavljene njihove ugotovitve.  
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1.5.1 Sistematični pregledi literature in metaanalize 

1) Sansavini, A. Guarini in M. C. Caselli (2011) so za različna razvojna področja pri 

nedonošenčkih naredile sistematični pregled literature, med njimi za področje 

komunikacije in jezikovnega razvoja. Poročajo, da prezgodnji porod vpliva tudi na 

razvoj nedonošenčkov brez večjih možganskih poškodb. Čeprav je raziskave s 

področja govorno-jezikovnih veščin prezgodaj rojenih otrok zaradi različnih dejavnikov, 

naštetih v prejšnjem poglavju, med seboj težko primerjati, sistematični pregled 

literature avtoric (prav tam) podaja konsistentne ugotovitve na področjih leksike, 

semantike in gramatike. Otroci na teh področjih v povprečju izkazujejo slabše veščine 

od donošenih sovrstnikov – a potrebno je poudariti, da so le te še vedno znotraj 

normalnega. Fonološki razvoj, fonološko zavedanje, diskurz in pragmatika so bili do 

tedaj še manj raziskani. 

Navajajo raziskavo Jansson-Verkasalo idr. (2010), ki je raziskovala proces 

zaznavnega zoževanja glasov pri nedonošenčkih. Zaznavno zoževanje glasov je del 

značilnega razvoja. Dojenčki pričnejo med 6. in 12. mesecem starosti bolj natančno 

zaznavati glasove maternega jezika in razlike med njimi, medtem ko pride do upada v 

razlikovanju glasov neznanih jezikov (Kuhl, 2004). Jansson-Verkasalo idr. (2010) pa 

so ugotovili, da so nedonošenčki še naprej občutljivi tudi na glasove nematernih 

jezikov, kar nakazuje na slabšo nevrološko usmerjenost (ang. neural commitment) na 

materni jezik in to lahko vodi v počasnejše usvajanje jezika. Gre za atipično slušno 

procesiranje, ki vodi v atipičen jezikovni razvoj. To sovpada tudi z njihovo raziskavo 

(Jansson-Verkasalo idr. 2004, v Sansavini, Guarini in Caselli, 2011), v kateri so 

ugotovili, da so težave v slušni diskriminaciji pri 4-letnih prezgodaj rojenih otrocih 

povezane s težavami v poimenovanju, kar potrjuje hipotezo o vplivu osnovnih slušnih 

zmožnosti na nadaljnji razvoj zahtevnejših jezikovnih zmožnosti.   

V zgodnjem jezikovnem razvoju nedonošenčkov ugotavljajo manj vokalizacij, manj 

sinhronizacij z materjo in več materinih pobud za komunikacijo (Bozzete idr., 2007; 

Salerni idr., 2007 v prav tam). V 12. in 18. mesecu starosti je njihovo bebljanje v 

primerjavi z donošenimi vrstniki manj kompleksno, prav tako so fonološko manj 

kompleksni njihovi prvi verbalni izrazi (D'Odorico idr., 2011; Van Noort-van der Spek 

idr., 2011, v prav tam). Med 9. in 18. mesecem korigirane starosti so pri nedonošenčkih 

ugotovili manjše receptivno besedišče (Stolt idr, 2009; Sansavini idr, 2011b, v prav 

tam), med 12. in 24. mesecem korigirane starosti pa manj kompleksne geste in manjše 

ekspresivno besedišče (Ortiz-Manilla idr., 2008; Sansavini idr., 2011b, v prav tam). GJ 

zaostanek na področju izražanja so z enakim ocenjevalnim pripomočkom (MB-CDI) pri 

2-letnikih ugotovili v več različnih jezikih – italijanskem, angleškem, francoskem, 

finskem; pri tem so večji zaostanek zaznali pri izjemno prezgodaj rojenih in pri dečkih 

(prav tam). Jezikovni zaostanek so povezali tudi z bronhopulmunalno displazijo in 

nizko izobrazbo matere (Sansavini idr., 2011b, v prav tam). Več raziskav je pokazalo 

nižjo povprečno dolžino stavka pri 2.- in 2,5-letnih nedonošenčkih. Slabše leksikalno 

in gramatično razumevanje in izražanje se je izkazalo tudi v poznejšem predšolskem 

in šolskem obdobju (prav tam).  
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Longitudinalne študije (Sansavini idr., 2010; Fasolo idr., 2010, v prav tam) so pokazale, 

da prezgodnji porod predstavlja večje tveganje za jezikovne motnje v predšolskem 

obdobju; in sicer napovedna vrednost povprečne dolžine stavka in besedišča pri 2,5 

letih kaže, da bo imel težave eden od štirih prezgodaj rojenih otrok; pri 3,5 letih pa 

skupaj z upoštevanjem izobrazbe matere kaže, da bo imel težave eden od treh 

prezgodaj rojenih otrok. Svojo študijo zaključujejo s predlogom, da bi morali pri treh 

letih oceniti leksikalne in gramatikalne zmožnosti prezgodaj rojenih otrok in skupaj z 

upoštevanjem socialnih faktorjev prepoznati otroke, rizične za jezikovne motnje.  

Avtorice (prav tam) navajajo tudi nekaj raziskav s področja fonološkega zavedanja. 

Ugotovitve med seboj niso povsem usklajene. Wolke idr. (1999, 2008, v prav tam) so 

ugotovili slabše fonološko in fonemsko zavedanje 6-letnih prezgodaj rojenih otrocih, 

medtem ko Ortiz-Mantilla (2008, v prav tam) razlik med obema skupinama ni našla. 

Rezultati Guarini idr. (2009, 2010, v prav tam) so pokazali, da pri 6-letnih prezgodaj 

rojenih otrocih razlike nastajajo na nivoju zloga, na nivoju glasu pa ne; oba nivoja pa 

sta se od kontrolne skupine pomembno razlikovala pri 8 letih starosti. Luu idr. (2011b, 

v prav tam) so težave v fonološkem zavedanju ugotovili tudi pri prezgodaj rojenih 

mladostnikih. Različne ugotovitve so najverjetneje odvisne od vzorca in vrste nalog, ki 

so jih v raziskavo vključili.  

Pregled zaključujejo z nekaterimi ugotovitvami o dolgoročnih posledicah prezgodnjega 

rojstva na jezikovne zmožnosti. Nakazujejo na hipotezo, da prezgodaj rojeni otroci do 

mladostništva uspešno razvijejo lažje jezikovne funkcije, medtem ko so kompleksnejše 

ves čas šibkejše kot pri donošenih vrstnikih – tudi pri prezgodaj rojenih otrocih brez 

večjih poškodb in neodvisno od socialno-ekonomskih faktorjev. Vendar pa je 

ugotovitev premalo, da bi lahko iz njih izvlekli zaključke (prav tam).  

2) N. Barre, A. Morgan, Doyle in Anderson (2011) so izvedli metaanalizo raziskav 

jezikovnih veščin prezgodaj rojenih in/ali s prenizko porodno težo rojenih otrok. V svojo 

metaanalizo so vključili raziskave, ki so zadoščale naslednjim kriterijem: a) v 

posamezno raziskavo so bili vključeni otroci, ki so se rodili v/pred 32. tednom GS ali/in 

s porodno težo 1500g ali manj – zaradi medicinskih napredkov je moral biti vsaj del 

otrok rojenih po letu 1990; b) v posamezno raziskavo je bila vključena kontrolna 

skupina otrok, rojenih po 36. tednu GS; c) v posamezni raziskavi so jezikovne veščine 

ocenjevali pri 2 ali več let starih otrocih; č) posamezna raziskava je poročala o svojih 

ugotovitvah; d) v posamezno raziskavo niso bile vključene skupine otrok iz drugih že 

izvedenih raziskav, da so se izognili dvojnemu štetju. Izključili so raziskave, ki so bile 

osnovane na obporodnih/poporodnih zapletih (npr. možganske krvavitve) ali ki niso 

opisale svojega vzorca. Končno število vključenih raziskav je bilo 12. 

Na podlagi vsebine vseh raziskav so v metaanalizi opredelili naslednje jezikovne 

zmožnosti: razumevanje besedišča, razumevanje slovnice (ali samo razumevanje 

jezika, če besedišča in slovnice iz dotične raziskave ni bilo mogoče ločiti), ekspresivno 

besedišče, ekspresivna slovnica (ali ekspresivni jezik, če besedišča in slovnice iz 

dotične raziskave ni bilo mogoče ločiti). Iz raziskav niso mogli analizirati področij 

fonološkega zavedanja, diskurza in pragmatike.  
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Metaanalizo so sestavljale raziskave otrok, ki so bili v večini starejši od 5 let; večina jih 

je izključila prezgodaj rojene otroke z večjimi motorično-senzoričnimi odstopanji ali 

drugačnim maternim jezikom. Rezultati so pokazali, da so imeli na področju 

ekspresivnega besedišča (vključenih 7 študij) in splošnega ekspresivnega jezika 

(vključene 3 študije) prezgodaj rojeni otroci statistično pomembno nižje rezultate kot 

donošeni vrstniki. V kategorijo ekspresivne slovnice je bila vključena le ena študija, ki 

poroča o statistično nepomembnih razlikah v dolžinah povedi med donošenimi in 

nedonošenimi otroci. Na področju razumevanja besedišča (vključeni 2 študiji) in 

splošnega jezikovnega razumevanja (vključene 4 študije) je metaanaliza pokazala 

statistično pomembna odstopanja v prid donošenim otrokom. V kategorijo 

razumevanja slovnice je bila vključena le ena študija, v kateri so prezgodaj rojeni 6-

letniki dosegali nižje rezultate od kontrolne skupine.  

Avtorji zaključujejo, da rezultati metaanalize kljub heterogenim vključenim študijam in 

različnim možnim vplivom na rezultate (npr. demografske razlike, vpliv zgodnje 

obravnave ...) nakazujejo na pomembno slabše jezikovne veščine prezgodaj rojenih 

otrok v primerjavi z donošenimi vrstniki, ki so prisotne tudi ob vstopu v šolo in v obdobju 

šolanja.  

3) I. L. van Noort-van der Spek, M. C. Franken in N. Weisglas-Kuperus (2012) so v 

svoj sistematični pregled in metaanalizo vključile 17 strokovno recenziranih raziskav, 

ki so vključevale otroke, rojene pred 37. tednom GS in so podajale ugotovitve s 

področja jezikovnih zmožnosti prezgodaj rojenih otrok med 3. in 12. letom starosti. Iz 

vsake raziskave so pridobile in v metaanalizi upoštevale povprečno gestacijsko starost 

in porodno težo, morebitne večje razvojne posledice prezgodnjega rojstva, leto rojstva 

in leto ocenjevanja jezikovnih funkcij, spol, socialno-ekonomski status družine ter 

oceno kognitivnih zmožnosti. Razlikovale so med preprostimi jezikovnimi funkcijami 

(npr. besedišče, usvajanje kratkih enostavnih stavkov), ki so jih v raziskavah ugotavljali 

s Peadbody preizkusom besedišča; in kompleksnimi jezikovnimi funkcijami (npr. 

pomen zahtevnejših jezikovnih konceptov, določil, večstavčnih povedi), ki so jih 

ugotavljali s preizkusom CELF (ang. Clinical Evaluation of Language Fundamentals). 

Avtorice je zanimal razvojni potek jezikovnih funkcij pri prezgodaj rojenih otrocih.  

Analize so pokazale, da je receptivno besedišče, ki so ga uvrstile pod preproste 

jezikovne funkcije, statistično pomembno šibkejši pri prezgodaj rojenih otrocih. V to 

analizo je bilo vključenih 13 raziskav, od katerih jih je kar 8 poročalo o pomembno 

nižjem receptivnem besedišču. Naraščanja ali upadanja prisotnih razlik v teh 

preprostih jezikovnih veščinah med 3. in 12. letom starosti niso ugotovile.  

V sklopu kompleksnih jezikovnih funkcij so le te razdelile na receptivni jezik, 

ekspresivni jezik in celotni kompleksni jezik. Šest študij, ki je ugotavljalo celotni 

kompleksni jezik, je pokazalo, da prezgodaj rojenih otroci dosegajo pomembno slabše 

rezultate na preizkusu CELF. Enako je pokazalo pet vključenih študij za posamezni 

področji ekspresivni in receptivni jezik. Nadaljnje analize so pokazale, da so 

pomembne razlike neodvisne od SES in ostajajo tudi ob odsotnosti večjih razvojnih 

posledic – čeprav le te razlike še dodatno povečujejo. Metaregresija je pokazala, da 
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se od 3. do 12. leta starosti na področju celotnega kompleksnega jezika razlika med 

prezgodaj rojenimi otroci in donošenimi vrstniki celo povečuje.  

Z ocenjevanjem kompleksnejših jezikovnih funkcij dobimo boljši vpogled v jezikovne 

zmožnosti prezgodaj rojenih otrok. Avtorice kompleksnejše jezikovne funkcije 

povezujejo s semantičnim in sintaktičnim znanjem višjega reda, integracijo različnih 

jezikovnih področij ter večjo vključenostjo delovnega spomina, kar zahteva 

sodelovanje več možganskih področij. Predlagajo spremljanje tako preprostih kot 

zahtevnejših jezikovnih veščin pri prezgodaj rojenih otrocih in zgodnjo intervencijo, ki 

pripomore k boljšim akademskih dosežkom in socialnemu udejstvovanju.  

4) B. R. Vohr (2014, 2016) je v svojih sistematičnih pregledih izpostavila jezikovno 

okolje nedonošenčkov na EINT, nezrelost njihovih možganov, nekatere izsledke 

raziskav govora, jezika, požiranja in hranjenja nedonošenčkov ter prisotnost izgube 

sluha pri prezgodaj rojenih otrocih.  

Za razvoj slušnih možganskih področij in govora so slušne zaznave kritičnega pomena. 

Zorenje slušnega sistema se v maternici prične okoli 26. tedna GS, nedonošenčki pa 

so s prezgodnjim rojstvom izpostavljeni drugačnemu zvočnemu okolju, ki ni več 

znotrajmaternično nadzorovan. Prisotnost slušnih dražljajev matere na EINT je 

izjemnega pomena, saj zniža pogostost apneje in prepočasnega srčnega utripa 

(Doheny idr., 2012, v Vohr, 2014, 2016), prav tako pa ima vpliv na zorenje slušnih 

predelov možganov in poznejši razvoj jezika in govora (deRegnier idr., 2002; Fifer in 

Moon, 1994, v prav tam). Več študij (McMahon idr., 2012; Doheny idr., 2012; Caskey 

idr., 2011; v prav tam) je pokazalo, da so nedonošenčki na EINT pomembno manj 

izpostavljeni materinim slušnim dražljajem. Med 32. in 36. tednom GS, ko 

nedonošenčki že pričnejo vokalizirati, so otroci na EINT 1–5 % časa izpostavljeni 

jeziku, 19–36 % časa zvokom elektronskih naprav in monitorjev, 27–39 % časa tišini 

in 25–29 % časa hrupu. V času materine oz. starševske prisotnosti ob nedonošenčku 

je število jezikovnih dražljajev in pogovornih izmenjav pomembno višje v primerjavi s 

časom, ko zanj skrbi ali ga hrani medicinska sestra (Caskey idr. 2011, v prav tam). Več 

govorno-jezikovnih spodbud s strani staršev 32. in 36. tednov starim nedonošenčkom 

je vplivalo na boljše rezultate na jezikovnih in kognitivnih lestvicah Bayley III v 7. in 18. 

mesecu korigirane starosti, kar spodbuja idejo, da bi se zgodnja jezikovna obravnava 

morala pričeti že na EINT (Caskey idr., 2014, v Vohr, 2016).  

Možganske poškodbe v Brocovem in Wernickejevem predelu, ki sta v največjem 

deležu povezana z govorno-jezikovnimi funkcijami, so tudi pri nedonošenčkih močno 

povezane s poznejšimi jezikovnimi motnjami (Nosarti idr., 2011; Skiold idr., 2012; Ment 

idr., 1996, v Vohr, 2014, 2016). Vendar pa študije kažejo na drugačen, atipičen razvoj 

možganov s pomembnimi strukturnimi in mikrostrukturnimi spremembami in 

reorganizacijo možganskih poti tudi pri prezgodaj rojenih otrocih, ki niso utrpeli 

poškodb. Drugačno možgansko delovanje so našli pri šolskih in adolescentnih 

prezgodaj rojenih otrocih pri različnih jezikovnih veščinah: leksikalno semantično 

procesiranje (Schafer idr., 2009, v prav tam), splošno jezikovno procesiranje (Gozzo 

idr., 2009, v prav tam), naloge fonološkega procesiranja (Mullen idr., 2011, v prav tam), 
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slušno-jezikovne naloge (Frye idr., 2010, v prav tam), slušno razumevanje povedi 

(Barde idr., 2012, v prav tam). 

Izsledkom že prej opisanih analiz s področja jezika in govora B. R. Vohr dodaja, da 

imajo otroci z GS < 26 tednov pri 6. letih več možnosti za artikulacijske težave, še 

posebej dečki (Wolke idr., 2008, v Vohr, 2014); da so izboljšave na področju 

receptivnega besedišča povezane z višjo izobrazbo matere in ne-manjšinskim 

statusom, medtem ko so večje možganske poškodbe povezane s počasnejšim 

usvajanjem besedišča (Luu idr., 2009, v prav tam); da večje možganske poškodbe v 

največji meri napovejo dosežene točke pri ocenjevanju jezika (prav tam); da so 

odsotnost nevrosenzornih motenj, visoka izobrazba matere in dvostarševska družina 

povezani z boljšimi jezikovnimi funkcijami 16-letnih prezgodaj rojenih otrok, a da so na 

področju fonološkega zavedanja in fonemskega dekodiranja pri teh otrocih še vedno 

prisotne razlike (Luu idr., 2011, v Vohr, 2014).  

Izguba sluha pomembno vpliva na razvoj jezika in govora. Nedonošenčki z nižjo 

gestacijsko starostjo in nižjo porodno težo imajo več tveganja za slušno okvaro (van 

Dommelen idr., 2015, v Vohr, 2016), prav tako nedonošenčki z več poporodnimi zapleti 

(npr. bronhopulmunalna displazija, večja možganska poškodba, težja retinopatija) 

(Schmidt idr., 2003, v prav tam). Le majhen odstotek prezgodaj rojenih otrok z 

jezikovim zaostankom pa ima prisotno tudi izgubo suha. Pri tem moramo upoštevati 

tudi možnost genetskih vzrokov izgube sluha, ne zgolj kot posledico prezgodnjega 

rojstva. Zgodnje odkrivanje in zgodnja intervencija ob izgubi sluha sta izjemnega 

pomena, kar podpira več raziskav (Yoshinaga Itano idr., 2001, 2010; Moeller, 2000; 

Vohr idr., 2012, v Vohr, 2016), le malo raziskav o izgubi sluha pa je izvedeno zgolj na 

populaciji prezgodaj rojenih otrok (Vohr, 2016).  

5) E. Zimmerman (2018) v svojem raziskovalnem članku sprva izpostavi nekaj 

raziskovalno-teoretičnih izhodišč, nato pa predstavi izvedeno metaanalizo. Pove, da je 

preučevanje razvoja prezgodaj rojenih otrok kritičnega pomena, a ostaja težko zaradi 

zapletenosti vseh možnih pojavov. Nejasni mehanizmi, ki vplivajo na razvoj 

nedonošenčka, so verjetno kombinacija perinatalnih in demografskih dejavnikov ter 

izkustev otroka na EINT, ki so prisotni v kritičnem obdobju razvoja možganov. 

Najpomembnejša perinatalna dejavnika sta gestacijska starost ob rojstvu in porodna 

teža, saj je od njiju močno odvisen potek razvoja. Drugi perinatalni dejavniki, ki imajo 

velik vpliv na nevrološki razvoj, so lokacija rojstva (rojstvo na terciarnem oddelku ali 

rojstvo doma/na poti v porodnišnico), bronhopulmunalna displazija, postnatalna 

steroidna terapija, nekrotizantni enteroklitis, sepsa, zlatenica, neonatalne konvulzije, 

intraventrikularne krvavitve, spremembe v možganski sivini in daljše hospitalizacije. 

Najbolj izstopajoč demografski dejavnik je SES, pomembna pa sta tudi izobrazba 

matere in zakonski staž. Senzomotorične stimulacije na EINT pa so lahko preveč ali 

premalo stimulativne za optimalen nedonošenčkov razvoj. Vse skupaj vodi v atipičen 

razvoj. 

E. Zimmerman (2018) opozori tudi na govor in jezik prezgodaj rojenih otrok v šolskem 

obdobju, ko se zahteve na tem področju močno povzpnejo. Longitudinalne študije so 
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pokazale, da GJ odstopanja pri njih ostajajo ne glede na odsotnost odkritih nevroloških 

sprememb (Smith idr., 2014; Luu idr., 2011; v prav tam).  

S svojo metaanalizo se osredotoči na prezgodaj rojene otroke, stare med 5 in 9 let. 

Poleg ekspresivnega in receptivnega jezika, semantike in gramatike je vanjo vključena 

tudi pragmatika in fonološko zavedanje. Od drugih se razlikuje tudi po tem, da vključuje 

tako standardizirana kot nestandardizirana ocenjevanja, saj standardizirana pogosto 

ne zajamejo vseh jezikovnih (ne)zmožnosti ocenjevanega vzorca (prav tam).  

Ob vseh kriterijih metaanaliza vključuje 16 raziskav otrok ≤ 33 t. GS, z ≤ 1500 g 

porodne teže. Rezultati so pokazali, da prezgodaj rojeni otroci dosegajo statistično 

pomembno nižje rezultate na področjih: splošne jezikovne zmožnosti, receptivne 

jezikovne zmožnosti, ekspresivne jezikovne zmožnosti, fonološko zavedanje in 

gramatikalne zmožnosti. Na področju pragmatike pomembnih razlik ni bilo 

ugotovljenih. Razlike so stabilnejše na področju splošnih, receptivnih in ekspresivnih 

jezikovnih zmožnosti; odklon meri do 1,69 SD od povprečja na področju splošnih 

jezikovnih zmožnosti, večina rezultatov pa je znotraj enega standardnega odklona, kar 

pomeni, da razlike niso tako občutne.  

Nikjer ni omenjeno, da so iz raziskav izključili otroke s prisotnimi nevrorazvojnimi 

motnjami/poškodbami. Avtorica razglablja, da jezikovni deficiti najverjetneje nastajajo 

zaradi splošnih kognitivnih primanjkljajev, ki izvirajo iz globalnih sprememb v razvoju 

možganov (npr. spremembe v možganski belini), kar podpira več drugih raziskav 

(Taylor idr., 2002, Wolke in Meyer, 1999, v prav tam).  

Opozori na vlogo logopeda v populaciji prezgodaj rojenih otrok, ki naj bi v času 

hospitalizacije na EINT ozaveščal starše o možnih prihodnjih jezikovnih težavah in jih 

podučil o spodbudi razvoja govora in jezika. Po odpustu iz EINT logoped spremlja 

otrokov razvoj in izvaja zgodnjo obravnavo; ob vstopu v šolo otroku po potrebi pomaga 

premostiti dolgoročne jezikovne težave, predvsem pa o njegovem funkcioniranju 

informira tudi učitelje in druge strokovne delavce, da ga bolj razumejo (prav tam). 

6) Vandormael idr. (2019) se v svojem preglednem članku osredotočajo na nekatere 

okoljske in nevrofiziološke dejavnike, ki vodijo v atipični razvoj možganov. Stipdonk idr. 

(2018, v prav tam) so z metaanalizo več raziskav ugotavljali, da so jezikovne težave 

prezgodaj rojenih otrok posledica atipičnih povezav med različnimi možganskimi 

predeli, kot so npr. mali možgani, korpus kalozum in fascikulus arkvatus. Ker jezikovni 

razvoj ni odvisen samo od jezikovnih procesov temveč tudi od osnovnih kognitivnih 

(npr. spomin, hitrost procesiranja, pozornost), ostaja vprašanje, ali je jezikovni 

primanjkljaj pri prezgodaj rojenih otrocih specifičen ali je del globalnega kognitivnega 

zaostanka. Večkrat ga opisujejo kot posledico splošnega kognitivnega primanjkljaja 

(Esbjørn idr., 2006; Wolke idr., 2008, v prav tam) oziroma se pojavljata skupaj. V 

kolikor otroci izkazujejo boljše kognitivne funkcije, so boljše tudi jezikovne (Wolke idr., 

2008, v prav tam). Da bi lahko ugotavljali, ali so jezikovni primanjkljaji prezgodaj rojenih 

otrok specifični ali odvisni od splošnih kognitivnih sposobnosti, moramo v raziskavah 

kognitivne zmožnosti oceniti in jih uporabiti kot kontrolno spremenljivko.  
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Vandormael idr. (2019) predstavijo štiri vzroke, zaradi katerih naj bi prišlo do razlik v 

razvoju: 1) atipična organizacija možganskih poti in 2) strukturne abnormalnosti sta 

nevroanatomska dejavnika, 3) izpostavljenost slušnim dražljajem na EINT in 4) 

drugačen odnos med starši ter novorojenčki pa okoljska dejavnika.  

Z meritvami fMRI so ugotavljali, da prezgodaj rojeni otroci ob vstopu v šolo izkazujejo 

atipično bilateralno organizacijo jezika v frontalno-temporalnih možganskih regijah. Pri 

11–12 letih pa so bile jezikovne dejavnosti že bolj levo-lateralizirane, kar nakazuje na 

zakasnjeno in drugačno nevrološko specializacijo jezikovnih funkcij (Mürner-

Lavanchy, 2014, v prav tam). 50–70 % nedonošenčkov ima strukturne abnormalnosti 

bele možganovine (npr. izguba volumna beline, tanjši korpus kalozum ali zakasnjena 

mielinizacija) (Woodward idr., 2012, v prav tam). Od prisotnosti in intenzivnosti teh 

možganskih odstopanj je odvisen tudi govorno-jezikovni razvoj (Woodward idr., 2012, 

v prav tam). S spremembami v beli možganovini v neonatalnem obdobju so tudi 

napovedali jezikovna odstopanja pri 7 let starih prezgodaj rojenih otrocih (Reidy idr., 

2013, v prav tam).  

Ponovno omenijo, da so nedonošenčki na EINT lahko izpostavljeni preveč ali premalo 

glasnim zvočnim dražljajem. V odprtih inkubatorjih na njih lahko vplivajo 

visokofrekvenčni zvoki naprav in glasov, medtem ko morda v inkubatorjih ne prejmejo 

dovolj jezikovnih dražljajev. Raziskava Montirosso idr. (2016, v prav tam) je ugotovila, 

da so imeli nedonošenčki, ki so bili v času bivanja na EINT v bolj sodobnih in kvalitetnih 

enotah, boljše receptivne jezikovne zmožnosti pri treh letih. 

Dodajo, da je prezgodnji porod lahko za mater velik psihološki stres. Poleg tega je od 

svojega otroka dlje časa ločena, na oddelku ne more biti ves čas prisotna, kar lahko 

negativno vpliva tudi na novorojenčkovo vedenje, emocionalno in psihološko stanje. 

To lahko vodi v nefunkcionalno zgodnjo socialno interakcijo. Vemo pa, da je za 

jezikovni razvoj le ta izredno pomembna. Matere prezgodaj rojenih otrok, ki so imele 

poporodno depresijo in anksioznost, so bile pri otrokovih dveh letih manj odzivne in 

občutljive v interakciji z otrokom (Forcada-Guex idr., 2011; Muller-Nix, 2004, v prav 

tam).  

Zaključijo, da nekatere raziskave vpliva slušnih dražljajev na nedonošenčke prinašajo 

tudi rezultate, ki govorijo v prid zgodnji izvenmaternični izpostavljenosti zvokom okolja. 

Mahmoudzadeh idr. (2013, v prav tam) so ugotavljali, da lahko nedonošenčki že pri 

29. tednih GS procesirajo zelo subtilne spremembe med fonemi in glasovi. Webb idr. 

(2015, v prav tam) poročajo o anatomsko večjih avditivnih možganskih predelih 

nedonošenčkov, ki so bili dlje časa izpostavljeni materinemu glasu. Tudi glasbena 

intervencija na EINT spodbuja zgodnji jezikovni razvoj in sproža funkcionalno 

povezanost med avditivnimi in drugimi, z glasbo povezanimi možganskimi predeli 

(Lordier idr., 2019; Virtala in Partanen, 2018, v prav tam). Več nadaljnjih raziskav s 

področja vpliva zvočnih dražljajev na zgodnjo izvenmaternično izpostavljenost je 

potrebnih, da bi razumeli vpliv le tega na jezikovni razvoj.  
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1.5.1.1 Druge raziskave 

L. Stipdonk idr. (2020) so nedavno izpeljali raziskavo, v kateri so kompleksne jezikovne 

funkcije 10-letnih prezgodaj rojenih otrok < 32 t. GS brez večjih primanjkljajev primerjali 

z njihovim besediščem, kognitivnim delovanjem, izvršilnimi funkcijami ter čustveno-

vedenjskimi posebnostmi. Prezgodaj rojene otroke, ki jih po njihovih navedbah (gre za 

nizozemsko raziskavo) oceni zgolj neonatolog in psiholog v 2. in 4. letu starosti, 

logoped pa ne, so želeli oceniti celostno. Pravijo, da je kompleksne jezikovne funkcije, 

ki z vstopom v šolo postanejo ključnega pomena, potrebno oceniti ustrezno in temeljito.  

Iz raziskave so izključili prezgodaj rojene otroke z večjimi senzorično-motoričnimi 

primanjkljaji, prirojenimi malformacijami, otroke večplodnih rojstev in otroke, katerih 

materni jezik ni bil jezik raziskave. Jezikovne funkcije so ocenjevali z 11 podtesti 

ocenjevalnega pripomočka CELF-4, ki široko zajame področja jezikovnega 

funkcioniranja; besedišče so ocenjevali s testom Peabody Picture Vocabulary Task-III; 

kognitivne funkcije z WISC-III, ki loči besedno in nebesedno kognitivno delovanje; 

izvršilne funkcije ter čustveno-vedenjsko delovanje pa so starši in učitelji posredovali 

preko vprašalnikov in poročil. Otrokom so naredili tudi preizkus sluha.  

Jezikovne funkcije prezgodaj rojenih otrok so bile v povprečju pomembno slabše od 

njihovega besedišča in njihovih dosežkov na verbalnem delu kognitivnih testov (VIQ), 

kar pomeni, da z dosežki na verbalnih kognitivnih testih in obsegom besedišča ne 

moremo sklepati tudi na uspešnost otrokovega jezikovnega funkcioniranja – za 

prepoznavanje jezikovnih težav pri prezgodaj rojenih otrocih je potrebno poglobljeno 

ocenjevanje. VIQ je kljub temu pomembno napovedoval jezikovno funkcioniranje otrok, 

prav tako neverbalno kognitivno delovanje. Nekoliko presenetljive rezultate so povezali 

z atipičnim razvojem možganov – drugačnimi povezavami med jezikovnimi predeli 

možganov in atipično bilateralno jezikovno organizacijo, ki pri prezgodaj rojenih otrocih 

traja dlje časa (Mürner-Lavanchy idr., 2018, v prav tam). Jezikovni uspeh sta v tej 

raziskavi pomembno napovedala tudi število dni na ventilaciji in besedni zaklad staršev 

– slednji bolj kot izobrazba matere.  

1.5.2 Raziskave o vplivih dejavnikov 

Robert, Bellinger in M. McCormick (2007) dejavnike, ki vplivajo na akademski uspeh 

prezgodaj rojenih otrok, razdelijo v štiri večje skupine: socialno-demografski dejavniki, 

neonatalni dejavniki, psihološko stanje matere in dejavniki zgodnjega otroštva. 

Socialno-demografski dejavniki, ki jih povezujejo s slabšim akademskih uspehom, so 

nižja izobrazba matere, enostarševska družina ter nizki prihodki (Taylor idr., 2001, 

Hack idr., 1992, Johnson in Breslau, 2000, v prav tam). Prav tako na akademski uspeh 

vplivajo moški spol, nizka GS in PT (Bhutta idr., 2002, v prav tam), večja obolevnost 

ob rojstvu, bronhopulmunalna displazija, možganska krvavitev (Taylor idr., 1998, 

McGrath idr., 2000, Fletcher idr., 1998, Hughes idr., 1999, Fletcher idr., 1999, prav 

tam), šibka materina odzivnost v komunikaciji (Laucht, Esser in Schmidt, 2001, v prav 

tam) ter otrokove nižje kognitivne sposobnosti, vedenjske težave in nizke vizualno-

motorične veščine (Taylor idr., 2000, Grunau, Whitfield in Davis, 2002, Anderson in 
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Doyle, 2003). Na podlagi raziskav so oblikovali kumulativni model rizičnih dejavnikov, 

ki vplivajo na uspeh branja 8-letnih prezgodaj rojenih otrok. V socialno-demografsko 

spremenljivko so vključili materino starost, materino izobrazbo v času poroda, letni 

prihodek v času poroda, materino zaposlitev, zakonski staž in raso (raziskava je 

ameriška). Neonatalne spremenljivke so bile spol, porodna teža, gestacijska starost, 

ocena Apgar, obseg glave, vsi neonatalni zapleti in še posebej prisotnost možganske 

krvavitve in BPD. Spremenljivki materinega psihološkega stanja sta bili prisotnost 

stresa in odzivnost na otrokove potrebe. Med spremenljivke zgodnjega otroštva, ki so 

jih merili v 3. in 5. letu starosti nedonošenčkov, pa so vključili morebitno vedenjsko 

problematiko otroka, redno obiskovanje organiziranega varstva ter otrokove kognitivne 

in vizualno-motorične sposobnosti. Analizirali so podatke 494 prezgodaj rojenih otrok. 

Ugotovili so, da se tveganje za bralne težave poveča, v kolikor otrok prihaja iz šibkih 

socialno-demografskih razmer (nizka materina izobrazba, nizek prihodek, manjšinska 

rasa). Tveganje še naraste, v kolikor gre za moški spol, in še naraste ob nizki porodni 

teži. Tveganje je večje tudi ob slabši odzivnosti staršev na otrokove potrebe. Pri 5 letih 

so pomembno tveganje tudi nizke kognitivne in vizualno-motorične sposobnosti. 

Ostale spremenljivke se niso izkazale kot dejavniki tveganja.  

Tudi R. Cusson (2002) je ugotavljala, kateri dejavniki vplivajo na razvoj govora pri 

prezgodaj rojenih otrocih. Izpostavi, da so dejavniki tveganja GS, PT, obporodni in 

poporodni zapleti, slušni primanjkljaji ter iatrogeni (nenamerno povzročeni s strani 

zdravstvenega osebja v času zdravljenja) zapleti. Izpostavi tudi zmanjšano odzivnost 

matere in prisotnost stresa, ki neugodno vplivata na komunikacijo z otrokom. Svojo 

longitudinalno raziskavo je izpeljala na vzorcu 43 prezgodaj rojenih otrok iz socialno 

šibkejšega okolja. Vključeni otroci niso imeli očitnih nevroloških in razvojnih 

primanjkljajev. Na jezikovno uspešnost pri dveh letih starosti niso vplivali prisotni 

neonatalni zapleti (dihalna stiska, BPD, IVH), niti ne njihova količina; prav tako ne čas 

mehanske dihalne podpore. Receptivne jezikovne zmožnosti so bile negativno 

povezane z dolžino hospitalizacije ter pozitivno povezane s porodno težo in gestacijsko 

starostjo. Ocena Apgar je bila pozitivno povezana z ekspresivnim jezikom. Statistično 

pomembno povezani spremenljivki pa sta bili materina občutljivost v komunikaciji z 

otrokom in receptivni jezikovni razvoj.  

1.5.2.1 Vpliv motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora in jezika pri 

nedonošenčkih 

Oralni gibi, ki so prisotni pri hranjenju, so prisotni tudi pri produkciji govora. Napeta in 

navznoter povlečena lica, ki jih mora novorojenček oblikovati pri sesanju, predstavljajo 

enak motorični vzorec kot pri tvorjenju pripornikov. Popolna zapora ustnic in intraoralni 

tlak sta prisotna tako pri sesanju kot pri izgovoru zapornikov. Moč jezika, s katero 

novorojenček stiska cucelj ali bradavico, je potrebna tudi za glasove, kot sta /l/ in /r/. V 

kolikor imajo otroci težave z oralno kontrolo med hranjenjem, obstaja večja možnost, 

da jo bodo imeli tudi med govorom (van Heerden, 2012).  

K. Malas idr. (2015, 2017, v Razboršek, 2019) so ugotavljali povezavo med motnjami 

hranjenja in požiranja ter jezikovnimi motnjami pri otrocih brez nevrorazvojnih motenj. 
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Motnje hranjenja in požiranja so bile v populaciji otrok z jezikovnimi motnjami izrazito 

pogostejše kot v splošni populaciji – verjetnost, da bo otrok z jezikovno motnjo imel 

tudi motnje hranjenja in požiranja, je bila 3,767-krat večja od verjetnosti v splošni 

populaciji.  

Nedonošenčki se zaradi svoje nezrelosti pogosto srečujejo z motnjami hranjenja in 

požiranja. Manjka jim moči za sesanje, ki hkrati lahko tudi ni usklajeno z dihanjem in 

požiranjem. Motnje se kažejo kot nepravilno požiranje, aspiracije, bruhanje, jokanje 

med hranjenjem ter preobčutljivost na dotike v ustih in okoli ust. Zdravniki se zato 

večkrat odločijo za hranjenje preko sonde. Posledice hranjenja s sondo so lahko 

številne negativne izkušnje, zaradi katerih se razvije preobčutljivost na dotike na 

področju glave in ust; ali pa pomanjkanje čutno-gibalnih izkušenj v ustih zaradi 

vstavljene sonde/respiratorja (Ogričevič, 2006).  

M. De Jager (2010, v van Heerden, 2012) predlaga stimuliranje novorojenčkovega 

sesalnega refleksa, s čimer se zvišuje njegovo zavedanje ust in mišic, potrebnih za 

sesanje. S sesanjem pa se razvijajo mišice, potrebne za produkcijo govora.  

Z ustreznim spodbujanjem pitja in hranjenja vplivamo na razvoj gibov, ki so potrebni 

za govor. Sprva to počnemo na področju sesanja, kjer spodbujamo dojenje oz. če je 

le to nemogoče, fine gibe jezika razvijamo s primerno tehniko facilitacije in okroglo 

dudo. Z ustreznim hranjenjem preko žlice spodbujamo gibanje zgornje ustnice in stisk 

ustnic. Spodbujanje ustreznega pitja spodbuja tudi usklajevanje dihanja in požiranja. 

Grizenje in žvečenje pa spodbuja gibanje jezika v različne smeri in kroženje spodnje 

čeljusti (Ogričevič, 2006).  

Vpliv motenj hranjenja in požiranja na govorno-jezikovni razvoj pri nedonošenčkih (ki 

nimajo drugih težav, ki bi lahko vplivale na GJ razvoj) še ni povsem raziskan. Iz 

raziskav, ki preučujejo povezanost motenj hranjenja in požiranja ter govorno-jezikovnih 

funkcij; in raziskav, ki preučujejo povezanost nedonošenosti in govorno-jezikovnih 

funkcij lahko sklepamo, da so nedonošenčki z motnjami hranjenja in požiranja še 

posebej rizični za govorno-jezikovne težave (Slana, 2019). 

1.5.3 Raziskave s področja fonološkega zavedanja  

Raziskave, ki preučujejo jezik in govor prezgodaj rojenih otrok, običajno zajamejo več 

jezikovnih področij in tako fonološko zavedanje, če je vključeno vanjo, predstavlja le 

del te. Raziskav, ki bi ugotavljale zgolj fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok, ali 

ki bi se nanj osredotočile celostno, z večjim naborom nalog FZ, nismo našli. V 

nadaljevanju so predstavljeni izvlečki posameznih avtorjev, ki so v svoje raziskave 

vključili tudi področje fonološkega zavedanja pri prezgodaj rojenih otrocih.  

Wolke idr. (2008) so v svojo raziskavo vključili otroke, rojene pred 26. t. GS. Od 241 

vključenih otrok jih je 204 obiskovalo večinske šole. V času ocenjevanja so bili stari 6 

let. Fonološko zavedanje so ocenjevali s tremi nalogami: zaznavanje rime, brisanje 

prvega fonema in brisanje zadnjega fonema iz ocenjevalnega pripomočka 

Phonological Abilities Test (PAT). Izjemno prezgodaj rojeni otroci so imeli slabše 



46 

 

rezultate na vseh podtestih fonološkega zavedanja. Dečki so se pomembno slabše 

odrezali na nalogi brisanja začetnega fonema. Ocenjevali so tudi kognitivne 

sposobnosti, kjer so izjemno prezgodaj rojeni otroci – tudi ob izključitvi otrok s težkimi 

motoričnimi poškodbami – dosegali slabše rezultate od kontrolne skupine.  

S. Ortiz-Mantilla idr. (2008) so ocenili 32 otrok z < 32 t. GS in porodno težo < 1500 g 

ter njihovih donošenih sovrstnikov, oboje pri starosti 5 in 7 let, saj so izvajali 

longitudinalno študijo. Uporabili so tri naloge enakega testa kot Wolke idr. (2008), in 

sicer: rimanje, brisanje in mešanje. Pomembnih razlik niso zaznali. Šest otrok v tem 

vzorcu je imelo ob rojstvu intraventrikularno krvavitev (dva I. stopnje, dva II. stopnje in 

dva IV. stopnje), štirje so imeli lažjo izgubo sluha.  

A. Guarini idr. (2009) so ugotavljali (tudi) fonološko zavedanje 68 italijansko govorečih 

6-letnih otrok, rojenih ≤ 33 t. GS. Vključeni otroci so ob/po porodu lahko imeli težave z 

dihanjem in so potrebovali mehansko ventilacijo, bronhopulmunalno displazijo, 

intraventrikularno krvavitev I. ali II. stopnje, retinopatijo I. ali II. stopnje, zlatenico ali 

intrauterin zastoj rasti. Izključili pa so otroke s cerebralno paralizo, periventrikularno 

levkomalacijo, možgansko krvavitvijo več kot II. stopnje, hidrocefalusom ter 

pomembnimi motoričnimi ali senzoričnimi primanjkljaji. Kontrolna skupina je 

predstavljala 35 otrok z GS > 37 t. in porodno težo > 2800 g brez neonatalnih težav. 

Razlike v izobrazbi staršev obeh skupin se niso izkazale kot pomembne. Fonološko 

zavedanje so ocenili z devetimi nalogami. Pet nalog je bilo na nivoju zloga 

(prepoznavanje prvega zloga, prepoznavanje rim, zlogovna sinteza, zlogovna analiza 

in naštevanje besed na zlog /pa/). Štiri naloge so ugotavljale zavedanje na nivoju 

glasov (prepoznavanje prvega fonema, glasovna sinteza, glasovna analiza in 

naštevanje besed na glas /s/). Ocenili so tudi kognitivne sposobnosti s Kaufman Brief 

testom inteligentnosti, ki pokaže skupni, verbalni in neverbalni IQ. Rezultati so 

pokazali, da med skupinama ni bilo pomembnih razlik v kognitivnih sposobnostih in 

fonološkem zavedanju na nivoju glasu. Pokazala pa se je pomembna razlika v 

fonološkem zavedanju na nivoju zloga, in sicer najbolj pri nalogah prepoznavanja 

prvega zloga, prepoznavanja rim in zlogovne analize. Razlike sicer niso drastične, so 

pa pomembne. Odsotnost razlik na nivoju glasu med obema skupinama razložijo s 

tem, da 6-letni tudi donošeni otroci še nimajo povsem razvitega fonemskega 

zavedanja. Razlike bi lahko nastale v kasnejših obdobjih razvoja. Ugotovili so tudi 

pomembno povezanost med besediščem in fonološkim zavedanjem – večje besedišče 

je pomenilo boljše fonološko zavedanje na obeh nivojih. Njihova raziskava nakazuje 

na šibkejše fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok, katerih splošne kognitivne 

sposobnosti so enake donošenim otrokom. Zdravstveni zapleti ob rojstvu se niso 

izkazali kot pomembno povezani z izkazanim fonološkim zavedanjem. 

Pod enakimi vključitvenimi pogoji kot v prejšnji raziskavi so Guarini idr. (2010) 

fonološko zavedanje ugotavljali pri 8-letnih prezgodaj rojenih otrocih. Preverjali so ga 

s sedmimi nalogami: glasovna sinteza večzložnih besed, brisanje prvega zloga iz 

večzložnih besed, prepoznavanje rime, glasovna analiza večzložnih besed, 

naštevanje besed na določen glas, brisanje zadnjega zloga in zamenjava prvih glasov 
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dveh besed (spunerizem). Rezultati so sprva pokazali, da so imeli prezgodaj rojeni 

otroci pomembno manj pravilnih odgovorov v nalogah glasovne sinteze in brisanja 

prvega zloga; po Bonferronovi korekciji se nobeden od rezultatov pri nalogah 

fonološkega zavedanja med skupinama ni pomembno razlikoval, prav tako ne skupni 

rezultat vseh nalog. Ugotavljali so tudi veščine branja in pisanja, kjer so se prezgodaj 

rojeni otroci pomembno slabše odrezali pri nalogah hitrostnega branja 

besedila/besed/nebesed in nalogah stavčnega pravopisa; ne pa tudi pri nalogah 

bralnega razumevanja in pravilnosti branja besed/nebesed. Uspeh pri nalogah 

fonološkega zavedanja je bil pri prezgodaj rojenih otrocih povezan z uspehom pri 

nalogah bralnega razumevanja, pravilnosti pri branju, hitrosti branja in pravilnosti 

pisanja.  

Fonološke veščine so vključili tudi v raziskavo v letu 2016, in sicer so 5 let stare otroke 

z < 32 t. GS in brez možganskih poškodb, prirojenih anomalij, slušnih ali vidnih 

primanjkljajev ter njihove vrstnike ocenili z nalogo fonološke diskriminacije. Otroci so 

ugotavljali, ali so pari identični ali minimalni. Ocenili so tudi njihov neverbalni IQ, delovni 

spomin ter fonološki kratkoročni spomin (ponavljanje nebesed). Prezgodaj rojeni otroci 

so imeli pomembno nižje rezultate na vseh kognitivnih testih, pri nalogi fonološke 

diskriminacije pa ni bilo pomembnih razlik. V diskusiji izpostavijo težave v fonološkem 

kratkoročnem spominu, ki lahko posredno vplivajo na razvoj jezika in govora (Guarini 

idr., 2016).   

V avstralsko študijo A. Holm in S. Crosbie (2010) so bili vključeni otroci z ≤ 32 t. GS, ki 

so obiskovali večinske šole, so prihajali iz enojezičnih družin ter niso imeli večji 

motoričnih ali senzorinevralnih primanjkljajev; in njihovi po spolu, starosti in SES 

izenačeni vrstniki. Pet do sedem let stare otroke so ocenili s kognitivnim testom 

WPPSI-III/WISC-IV ter testom fonološkega zavedanja The Sutherland Phonological 

Awareness Test – Revised. Le ta je sestavljen iz več kratkih nalog, ki zajemajo različne 

nivoje zavedanja (zlog, onset-rima, glas). Na vseh ocenjevanih področjih so prezgodaj 

rojeni otroci dosegali pomembno slabše rezultate od kontrolne skupine.  

Fonološko procesiranje je tudi področje ocenjevanja v testni bateriji NEPSY-II. 

Sestavljata ga dve nalogi na različnih težavnostnih stopnjah – prepoznavanje slikovno 

ponazorjene besede, ki je otroku predstavljena v manjših glasovnih enotah; in 

oblikovanje novih besed z izpuščanjem/zamenjavo začetnega zloga/fonema. 

Namenjena je otrokom od 3. do 16. leta starosti (The NEPSY, b. d.). V široko študijo 

so ga vključili tudi A. Lind idr. (2010). Prezgodaj rojeni finsko govoreči otroci z < 32 t. 

GS brez večjih prirojenih anomalij, genetskih ali kromosomskih sindromov in njihovi 

vrstniki so bili ocenjeni tudi z WPPS-R. Vsi sodelujoči otroci so bili stari 5 let. Iz 

raziskave niso izključili 15 % otrok z nevrorazvojnimi primanjkljaji – od skupaj 97 

prezgodaj rojenih otrok jih je 7 imelo izolirano CP, 1 je imel izoliran slušni primanjkljaj, 

1 intelektualni primanjkljaj, 1 pa kombinirano motnjo. Na vseh podtestih so se 

prezgodaj rojeni otroci odrezali pomembno slabše in to tudi, ko so iz analiz izključili 

otroke s CP, slušnimi in intelektualnimi primanjkljaji.  
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Perez-Pereiro, Z. Martinez-Lopez in L. Maneiro (2020) je zanimalo, ali do odstopanj 

prihaja pri manj rizičnih prezgodaj rojenih otrocih. V svojo longitudinalno raziskavo so 

vključili prezgodaj rojene otroke z < 36 t. GS in izključili vse, ki so imeli kaj od naštetega: 

periventrikularna levkomalacija, intraventrikularna krvavitev več kot II. stopnje, 

hidrocefalus, genetske malformacije, kromosomski sindromi, metabolični sindromi 

povezani s kognitivnimi primanjkljaji (npr. fenilketonurija), CP in drugi težji motorični 

primanjkljaji, senzorični primanjkljaji in Apgar nižji od 6. Kontrolni skupini sta bili enaki 

po spolu in izobrazbi matere. Vse otroke so razdelili v štiri skupine: 26–31 t. GS, 32–

33 t. GS, 34–36 t. GS in > 36 t. GS. Med 3. in 8. letom starosti so fonološko zavedanje 

ocenjevali z ocenjevalnim pripomočkom, ki vsebuje trinajst nalog: prepoznavanje rime, 

prepoznavanje prvega/zadnjega zloga, dodajanje prvega/zadnjega zloga, izpuščanje 

prvega/zadnjega zloga; prepoznavanje prvega/zadnjega glasu, dodajanje 

prvega/zadnjega glasu, izpuščanje prvega/zadnjega glasu. Sami niso našli nobenih 

pomembnih razlik med katerokoli od skupin, medtem ko navajajo O. Alanko idr. (2017, 

v prav tam) in I. Leijon idr. (2018, v prav tam), ki so razlike med prezgodaj rojenimi in 

donošenimi otroci v zgodnjem šolskem obdobju našli. O. Alanko idr. (2017) so v svojo 

raziskavo vključili sedemletne finsko govoreče otroke, ki so vstopili v prvi razred. Iz 

raziskave niso izključili otrok s posebnimi potrebami, z izjemo štirih, ki so imeli genetski 

sindrom. Veščine glasovne sinteze besed donošenih otrok so primerjali s prezgodaj 

rojenimi otroci z < 32 t. GS in/ali PT ≤ 1500 g. Sodelujoči otroci so slušno združevali 

3–7 glasov dolge besede; pri tem so morali obkrožiti eno od štirih ponujenih slik, ki je 

to besedo predstavljala. Razlike med skupinama so se izkazale za statistično 

pomembne. I. Leijon idr. (2018) so v svojo švedsko raziskavo vključili 49 osemletnih 

otrok s PT ≤ 1500 g. Vsi otroci so obiskovali večinsko osnovno šolo. Med drugim so 

preverili tudi njihovo fonološko zavedanje, in sicer s 4 nalogami: brisanje zloga, 

brisanje fonema, prepoznavanje enakega prvega fonema ter prepoznavanje enakega 

zadnjega fonema. Rezultate so primerjali s kontrolno skupino, izenačeno po starosti, 

spolu in izobrazbi staršev. Razlike med skupinama so se pri 8-letnih otrocih izkazale 

za statistično pomembne. Ko so jih ponovno primerjali pri 10 letih starosti, so razlike 

med skupinama vztrajale, a so se zmanjšale.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Fonološko zavedanje je ena od komponent porajajoče se pismenosti (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) in je najboljši napovedovalec zgodnjih bralnih 

dosežkov (Grginič, 2005). Različne skupine otrok imajo lahko na tem področju težave, 

med njimi tudi prezgodaj rojeni otroci. Tuje raziskave kažejo, da imajo lahko 

nedonošenčki kljub odsotnosti senzornih in/ali nevroloških primanjkljajev težave na 

različnih področjih jezika tako v predšolskem kot v šolskem obdobju (Sansavini, 

Guarini in Caselli, 2011; Barre idr., 2011; van Noort-van der Spek, Franken in Weisglas 

Kuperus, 2012; Vohr, 2014, 2016; Zimmerman, 2018; Vandormael idr., 2019). Zaradi 

atipičnega razvoja možganov, ki je posledica različnih dejavnikov (npr. nizka 

gestacijska starost in porodna teža, drugačni zvočni dražljaji v času hospitalizacije po 

porodu, neonatalni zapleti …), se pojavljajo razlike v jezikovnih zmožnostih na nivoju 

razumevanja, izražanja, slovnice in fonološkega zavedanja pri 5–9 let starih otrocih 

(Zimmerman, 2018). Status jezikovnih zmožnosti ob otrokovem vstopu v šolo je 

pomemben, saj se v tem obdobju zahteve na tem področju zvišajo in spremenijo (prav 

tam). Čeprav zaradi različnih metodoloških postopkov, kriterijev za vključitev 

nedonošenčkov v raziskavo, ocenjevalnih pripomočkov, starosti otrok v času 

ocenjevanja in različnih maternih jezikov proučevanih otrok med posameznimi 

raziskavami prihaja do nekaterih razlik v rezultatih ocenjevanih jezikovnih komponent 

(Sansavini, Guarini in Caselli., 2011), metaanalize raziskav kažejo v smer pomembnih 

odstopanj na področju jezika pri nedonošenčkih. Le ta so prisotna tudi na področju 

fonološkega zavedanja (Wolke idr., 2008; Guarini idr., 2009; Holm in Crosbie, 2010; 

Lind idr., 2011, Alanko idr., 2017, Leijon idr., 2018), kar pomembno vpliva na proces 

opismenjevanja in nadaljnjo akademsko uspešnost.  

V slovenskem prostoru raziskave s področja fonološkega zavedanja prezgodaj rojenih 

otrok še ni bilo izpeljane. Zanima nas, ali pri slovensko govorečih nedonošenih otrocih 

v primerjavi z donošenimi vrstniki prihaja do razlik v fonološkem zavedanju ob vstopu 

v šolo. 
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2.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je primerjati fonološko zavedanje slovensko govorečih otrok z GS ≤ 32 

t. (ki nimajo drugih pomembnih nevroloških ali senzornih težav, ki bi lahko vplivale na 

govorno-jezikovni razvoj) z njihovimi donošenimi vrstniki. Zanimajo nas tudi različni 

dejavniki, ki bi lahko vplivali na fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok. 

Raziskovalni vprašanji, na kateri želimo odgovoriti, sta: 

1. Ali se rezultati prezgodaj rojenih otrok na preizkusu fonološkega zavedanja 

statistično pomembno razlikujejo od rezultatov donošenih sovrstnikov? 

2. Ali kateri od dejavnikov (spol, gestacijska starost, porodna teža, večplodna 

nosečnost, dolžina hospitalizacije po porodu, neonatalni zapleti, čas hranjenja po 

sondi, prisotnost motenj hranjenja in požiranja do 2. leta starosti, število jezikovnih 

zgledov v družini, oblika varstva v predšolskem obdobju, prisotnost vnetja ušes, 

prisotnost jezikovnih težav, prisotnost govornih motenj, obiskovanje logopedskih 

obravnav, izobrazba staršev) statistično pomembno vpliva na rezultate preizkusa 

fonološkega zavedanja pri prezgodaj rojenih otrocih? 

2.3 METODOLOGIJA 

2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Za namen raziskave smo oblikovali preizkus fonološkega zavedanja in vprašalnik. 

Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni pristop. 

2.3.2 Opis vzorca in kontrolne skupine 

Vzorec raziskave je namenski. V raziskavo je bilo povabljenih 52 otrok, rojenih v letu 

2015, z GS ≤ 32 tednov in PT ≤ 1500 g. Pogoja za sodelovanje sta bila tudi: a) 

odsotnost pomembnih nevroloških ali senzornih težav, ki bi lahko vplivale na govorno-

jezikovni razvoj, in b) materni jezik otroka je slovenščina. Vabilu se je odzvalo 20 

staršev prezgodaj rojenih otrok. Z otroki smo opravili preizkus fonološkega zavedanja, 

starši so izpolnili vprašalnik. V analizo je vključenih 16 prezgodaj rojenih otrok, saj smo 

morali štiri izključiti zaradi naknadno ugotovljene neustrezne GS (2), previsoke PT (1) 

in prisotne CP 3. stopnje (1). Vsi otroci so bili hospitalizirani v ljubljanski porodnišnici 

na EINT. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta bila v letu 2015 

živorojena 202 otroka s PT < 1500 g. Vzorec predstavlja 8 % populacije.  

Kontrolno skupino predstavlja 16 otrok z GS ≥ 37. tednov, ki obiskujejo 1. razred OŠ 

Medvode oz. POŠ Sora. Pari so med seboj izenačeni po spolu, starosti in maternem 

jeziku, ki je slovenščina.  
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2.3.2.1 Spol 

V raziskavo so vključeni 4 prezgodaj rojeni dečki in 12 prezgodaj rojenih deklic. 

Kontrolno skupino prav tako predstavljajo 4 dečki in 12 deklic. Dečki v obeh primerih 

predstavljajo 25 %, deklice pa 75 % skupine. 
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dečki

deklice

25%

75%

KONTROLNA SKUPINA

dečki

deklice

Graf 1: Prikaz vzorca glede na spol 

Graf 2: Prikaz kontrolne skupine glede na spol 
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2.3.2.2 Starost v času raziskave 

Vsi otroci, vključeni v raziskavo, so rojeni v letu 2015. Na grafu lahko primerjamo 

njihovo starost po mesecu rojstva in vidimo, da so starostno enakovredni.  

 

2.3.2.3 Gestacijska starost 

Gestacijska starost vzorca je med 25 3/7 in 31 6/7 tedni. Povprečna GS je 29 tednov 

s SD dveh tednov. Izjemno zgodaj rojenih (≤ 28 t.) je 31 % sodelujočih otrok, zelo 

prezgodaj rojenih (28 t. ≤ 32 t.) pa 69 % sodelujočih otrok. Gestacijska starost kontrolne 

skupine donošenih otrok je med vključno 37 in vključno 42 tedni. Povprečna starost 

kontrolne skupine ob rojstvu je 40 tednov s SD 1,5 tedna.  

 

Gestacijska starost vzorca Teden 

Min 26 

Max 32 

Povprečna vrednost 29 

Standardni odklon 2 

Tabela 1: Prikaz gestacijske starosti vzorca ob rojstvu 

 

 

 

 

 

Gestacijska starost kontrolne skupine Teden 

Min 37 

Max 42 

Povprečna vrednost 40 

Standardni odklon 1,5 

Tabela 2: Prikaz gestacijske starosti kontrolne skupine ob rojstvu 
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Graf 3: Prikaz starosti obeh skupin v času raziskave 
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2.3.2.4 Porodna teža 

Porodna teža sodelujočih nedonošenčkov znaša 550–1430 g; sodelujočih otrok v 

kontrolni skupini pa 2690–3900 g. V povprečju so nedonošeni otroci ob rojstvu tehtali 

1088 g, donošeni pa 3302 g. V skupini nedonošenčkov je bila ena deklica rojena 

prelahka za svojo gestacijsko starost. 

Porodna teža vzorca Teža v gramih 

Min 550 

Max 1430 

Povprečje 1088 

Standardni odklon 237 

Tabela 3: Porodna teža vzorca 

Porodna teža kontrolne skupine Teža v gramih 

Min 2690 

Max 3900 

Povprečje 3302 

Standardni odklon 387 

Tabela 4: Porodna teža kontrolne skupine 

  

31%

69%

Ekstremno zgodaj rojeni Zelo zgodaj rojeni

Graf 4: Prikaz vzorca glede na izjemno/zelo prezgodaj rojene 
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2.3.2.5 Večplodna nosečnost 

V skupini nedonošenih otrok 25 % vzorca predstavljajo dvojčki, 75 % pa enojčki. V 

kontrolni skupini ni večplodnih nosečnosti.  

 

Graf 5: Prikaz vzorca glede na multiplost 

2.3.2.6 Drugo 

V vprašalniku smo vprašali tudi po težavah z vidom in sluhom, o uporabi drugih jezikov 

v družini poleg slovenščine ter o zdravstvenih zapletih v predšolskem obdobju, ki bi 

lahko vplivali na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Nihče od otrok ni imel težav z vidom 

ali sluhom, ki bi lahko vplivale na razvoj jezika in govora. Prav tako nihče od otrok ni 

imel drugih zdravstvenih zapletov v predšolskem obdobju. Pri enem prezgodaj rojenem 

otroku doma poleg slovenščine govorijo še makedonščino, pri dveh otrocih iz kontrolne 

skupine pa poleg slovenščine govorijo še angleščino oz. hrvaščino.  

 

2.3.3 Merski instrumentarij 

Za potrebe raziskave sta bila oblikovana dva merska instrumentarija – preizkus 

fonološkega zavedanja za otroke, ki temelji na preizkusu FZ avtorice Simone Ažman 

(2011) ter je za potrebe naše raziskave dopolnjen in preurejen; in vprašalnik za starše, 

ki smo ga oblikovali sami. 

Preizkus fonološkega zavedanja je za obe skupini enak. Sestavljen je iz 9 nalog: 

prepoznavanje rim, zlogovna sinteza, zlogovna analiza, razlikovanje prvega glasu 

dveh besed, prepoznavanje prvega glasu v besedi, slušna glasovna analiza besed, 

slušna glasovna sinteza besed, slušna glasovna analiza nebesed ter slušna glasovna 

sinteza nebesed (priloga 1). Vsaka naloga ima deset primerov. Oblikovanje preizkusa 

temelji na testu avtorice Simone Ažman (2011), ki je preizkus oblikovala za svoje 

diplomsko delo. Navodila in primeri nalog ostajajo enaki, nekaterim pa smo zaradi 

večje zanesljivosti dodali še 5 primerov. Pri nalogah prepoznavanje rim, razlikovanje 

prvega glasu in prepoznavanje prvega glasu v besedi smo primere št. 6–10 dodali 

sami. Nalogi zlogovna sinteza in zlogovna analiza imata primere, dodane iz 

Instrumenta za ocenjevanje fonološkega razvoja v slovenščini (Ozbič, M., Kogovšek, 

75%

25%

enojčki dvojčki
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D., Košir, S., Stemberger, J. P. in Bernhardt, B. M., 2009). Preizkusu smo dodali dve 

nalogi: slušna glasovna analiza nebesed ter slušna glasovna sinteza nebesed. Vse 

nebesede so bile oblikovane v aplikaciji Generator nebesed (Ozbič, M. in Starc, A., 

2019). Vsak primer v nalogi je točkovan z 1 točko. Pri vsaki nalogi je možnih največ 10 

točk, vse skupaj pa 90 točk. Zanesljivost testa smo preverili s koeficientom Cronbach 

alfa (α = 0,887), kar pomeni dobro stopnjo zanesljivosti. 

Oblikovali smo tudi vprašalnik za starše prezgodaj rojenih otrok (Priloga 2) in starše 

otrok kontrolne skupine (Priloga 3). Vprašalnik za starše prezgodaj rojenih otrok je 

poleg osnovnih otrokovih podatkih (spol, datum rojstva, gestacijska starost, porodna 

teža, večplodna nosečnost, materni jezik) sestavljen še iz 21 vprašanj o: 

- trajanju hospitalizacije in zapletih v času hospitalizacije; 

- nedonošenčkovi družini in otroštvu (število družinskih članov, oblika varstva, 

prebolevnost vnetja ušes, zdravstveni zapleti v otroštvu ter stanje sluha in vida); 

- razvoju oralne motorike, jezika in govora (morebitne težave pri hranjenju, 

usvajanju jezika in govoru); 

- obiskovanju logopedskih ali katerih drugih terapij; 

- izobrazbi staršev; 

- vstopu v šolo.  

Na podlagi vprašalnika za starše otrok kontrolne skupine smo izbrali kontrolne pare 

nedonošenim otrokom. Poleg osnovnih otrokovih podatkov (spol, datum rojstva, 

gestacijska starost, porodna teža, večplodna nosečnost, materni jezik) smo vključili še 

17 vprašanj o: 

- morebitnih zapletih v času nosečnosti, ob porodu in v času bivanja v 

porodnišnici; 

- nedonošenčkovi družini in otroštvu (število družinskih članov, oblika varstva, 

prebolevnost vnetja ušes, zdravstveni zapleti v otroštvu ter stanje sluha in vida); 

- razvoju jezika in govora; 

- obiskovanju logopedskih ali katerih drugih terapij; 

- izobrazbi staršev. 

Vprašalnika sta sestavljena iz vprašanj zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. 

Vprašalnik za starše nedonošenčkov vsebuje 2 vprašanji odprtega tipa, 4 vprašanja 

zaprtega tipa in 15 vprašanj kombiniranega tipa, kjer so starši izbrani odgovor lahko 

po potrebi vsebinsko dopolnili. Vprašalnik za starše otrok kontrolne skupine vsebuje 1 

vprašanje odprtega tipa, 4 vprašanja zaprtega tipa in 12 vprašanj kombiniranega tipa, 

kjer so starši izbrani odgovor lahko po potrebi vsebinsko dopolnili. Njihovo reševanje 

so usmerjala podrobna navodila.   
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2.3.4 Opis spremenljivk 

Spremenljivke so oblikovane na podlagi vprašanj in odgovorov vprašalnika ter 

preizkusa.  

Neodvisne spremenljivke: 

- nedonošenost/donošenost, 

- spol, 

- gestacijska starost ob rojstvu, 

- centil porodne teže, 

- večplodna nosečnost, 

- dolžina hospitalizacije po porodu, 

- neonatalni zapleti, 

- čas hranjenja preko sonde, 

- prisotnost motenj hranjenja in požiranja pri dveh letih starosti, 

- število jezikovnih zgledov v družini, 

- oblika varstva v predšolskem obdobju, 

- prisotnost vnetja ušes, 

- prisotnost govornih motenj, 

- prisotnost jezikovnih težav, 

- obiskovanje logopedskih obravnav, 

- izobrazba staršev. 

Odvisna spremenljivka: 

- uspeh na preizkusu fonološkega zavedanja. 

2.3.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

Po odobritvi Komisije za medicinsko etiko z odločbo št. 0120-179/2021/6 (priloga 6) za 

izpeljavo raziskave smo konec avgusta 2021 vabilo za sodelovanje preko pošte poslali 

52 staršem prezgodaj rojenih otrok. Pismo je vsebovalo vabilo za sodelovanje, dopis 

njihove zdravnice v času bivanja na EINT, dr. Lilijane Kornhauser Cerar, ter osebno 

soglasje za sodelovanje, na katerem je bilo staršem predstavljeno ravnanje z osebnimi 

podatki (Priloga 4). Podatke o prebivališču smo pridobili iz evidenc ljubljanske 

porodnišnice.  

Za sodelovanje se je odločilo 20 staršev, ki so nas kontaktirali preko e-pošte ali 

telefonskega klica. Dogovorili smo se za termin osebnega srečanja. Na srečanju smo 

z otroki izvedli preizkus fonološkega zavedanja, starši so izpolnili vprašalnik in oddali 

osebno soglasje za sodelovanje. Na srečanju smo izpolnjeni vprašalnik preverili in 

staršem po potrebi postavili dodatna vprašanja. Nekateri starši so imeli z 

izpolnjevanjem vprašalnika težave, saj se predvsem dogodkov iz porodnišnice niso 

dobro spomnili. Podatke o GS, PT, dolžini hospitalizacije, zapletih v času 

hospitalizacije ter dolžini hranjenja preko sonde je zato pooblaščena oseba dodatno 

pridobila oz. preverila v evidenci ljubljanske porodnišnice. 
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Sodelovanje otrok kontrolne skupine je potekalo preko OŠ Medvode in POŠ Sora. 

Sprva smo za dovoljenje prosili ravnateljico oz. vodjo šole, nato pa učiteljici 

posameznih razredov. Slednjima smo poslali vabilo za sodelovanje, ki sta ga 

posredovali staršem prvošolcev (Priloga 5). Vabilu sta bila dodana tudi osebno 

soglasje in vprašalnik. Vrnilo ju je 26 otrok, s katerimi smo opravili preizkus 

fonološkega zavedanja. 4 smo izločili zaradi neustreznega maternega jezika, 3 pa 

zaradi prenizke GS. Izmed preostalih smo glede na spol in mesec rojstva določili 

kontrolne pare nedonošenim otrokom.  

2.3.6 Postopki obdelave podatkov 

Na preizkusu fonološkega zavedanja smo vsakemu posamezniku določili število 

doseženih točk pri posamezni nalogi ter skupno število točk. Vrednosti smo vnesli v 

program IBM SPSS. Zanimalo nas je, ali se rezultati pri posamezni nalogi ter v 

skupnem seštevku nalog med vzorcem in kontrolno skupino razlikujejo. Zaradi 

majhnega vzorca ter merskih lastnosti odvisne spremenljivke smo se odločili za 

uporabo neparametričnega testa Mann Whitney U, ki temelji na rangih. Statistično 

značilnost smo izračunali s 5-odstotnim tveganjem. Rezultate smo ovrednotili, opisali 

in prikazali z grafi ter tabelami. Odločili smo se za graf vrste »škatla z brki« (ang. 

boxplot), ki prikaže razlike med skupinama neodvisno od statistične porazdelitve 

(neparametrske razlike). V tabelah so prikazane aritmetične sredine in njihovi 

standardni odkloni. Posebej so izračunane tudi AS in SD po izločitvi osamelcev.  

Odgovore z vprašalnika smo vnesli v program IBM SPSS. Za nekatere spremenljivke 

(neonatalni zapleti, prisotnost vnetij ušes, obiskovanje logopedskih terapij …) smo na 

podlagi odgovorov na vprašanja oblikovali skupine, v katere smo jih nato razvrstili. 

Opisna statistika zajema grafe in tabele za prikaz podatkov s frekvencami (f), 

strukturnimi odstotki (f %), povprečno vrednostjo (M), standardnim odklonom (SD), 

minimalno in maksimalno vrednostjo.  

Zaradi majhnega vzorca smo z rezultati na preizkusu fonološkega zavedanja primerjali 

vsako spremenljivko posebej. V skupini prezgodaj rojenih otrok so bili rezultati 

normalno porazdeljeni, zato smo v primeru dveh podskupin uporabili t-test, v primeru 

več kot dveh podskupin pa analizo variance (ANOVA). V primeru rangov smo narisali 

razsevni diagram ter uporabili Spearmanov koeficient korelacije ranga. Normalno 

porazdelitev smo predpostavili na podlagi grafa in Shapiro-Wilkovega testa. 

Homogenost varianc smo preverili z Levenovim testom. V kontrolni skupini smo 

ugotovili nenormalno porazdeljenost podatkov, zato smo za analizo uporabili 

neparametrične teste (testa Mann Whitney U in Kruskal Wallis), rezultate pa prikazali 

tudi z grafi, ki razlike med podskupinami prikažejo neodvisno od statistične 

porazdelitve. 

Čeprav smo z rezultati preizkusa primerjali vsako neodvisno spremenljivko posebej, 

se zavedamo, da se vplivi drugih dejavnikov pri posamezni neodvisni spremenljivki ne 

izključujejo.  
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2.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.4.1 Rezultati opisne statistike vzorčne in kontrolne skupine 

2.4.1.1 Število dni hospitalizacije 

Sodelujoči nedonošeni otroci so v povprečju v porodnišnici ostali 62 dni. Povprečje za 

9 dni zviša število dni hospitalizacije deklice, ki je bila zaradi zapletov hospitalizirana 

190 dni in je v porodnišnici preživela največ časa. Če izključimo njeno vrednost, so 

otroci v porodnišnici preživeli v povprečju 53 dni. Najnižje število preživetih dni v 

porodnišnici je 26.  

Število dni hospitalizacije Število dni 

Min 26 

Max 190 

Povprečna vrednost 62 

Standardni odklon 37 

Tabela 5: Število dni hospitalizacije 

2.4.1.2 Zapleti v času nosečnosti   

V času nosečnosti je pri sedmih materah prezgodaj rojenih otrok (44 %) prišlo do 

zdravstvenih zapletov, ki bi lahko vplivali na nadaljnji razvoj otroka, in sicer so navedle 

preeklampsijo in/ali zastoj rasti plodu. 56 % mater nedonošenčkov ni imelo zapletov v 

času nosečnosti. 

Zaplet v času nosečnosti f f % 

brez zapletov 9 56 % 

preeklampsija 3 19 % 

zastoj rasti plodu 1 6 % 

preeklampsija in zastoj rasti plodu 3 19 % 
Tabela 6: Zapleti v času nosečnosti 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

 

Matere sodelujočih otrok kontrolne skupine zapletov v času nosečnosti niso navajale. 

2.4.1.3 Neonatalni zapleti v času hospitalizacije 

V času hospitalizacije nedonošenčkov štirje (25 %) niso imeli nobenega zapleta – to 

pomeni, da niso potrebovali niti NIV. Devet (56 %) nedonošenčkov je imelo manjše 

zaplete – to pomeni, da so potrebovali NIV/IV in lahko imeli še en dodatni zaplet 

(možganska krvavitev I. stopnje, odprt Botallov vod, BDP, zlatenica). Trije (19 %) pa 

so imeli obsežnejše zaplete, kar pomeni, da so poleg IV imeli še vsaj dva zapleta (BDP, 

zlatenica, okužba, nekrotizantni enteroklitis, retinopatija, možganska krvavitev III. 

stopnje). 
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Zaplet v času hospitalizacije f f % 

invazivna ventilacija 8 32 % 

bronhopulmunalna displazija 4 16 % 

samo neinvazivna ventilacija 3 12 % 

možganska krvavitev 2 8 % 

zlatenica 2 8 % 

hujša bakterijska okužba 2 8 % 

odprt Botallov vod 2 8% 

retinopatija 1 4 % 

nekrotizantni enteroklitis 1 4 % 

SKUPAJ 25 100 % 
Tabela 7: Pogostost posameznih neonatalnih zapletov vzorca 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

 

Otroci kontrolne skupine niso imeli obporodnih oz. poporodnih zapletov.  

2.4.1.4 Čas hranjenja po sondi 

Nedonošeni otroci so do vzpostavitve usklajenega sesanja, požiranja in dihanja, ki jim 

omogoča hranjenje preko ust, hranjeni po sondi. Sodelujoči nedonošeni otroci so bili v 

povprečju po sondi hranjeni 6 tednov. Najnižje število dni hranjenja po sondi je 2 tedna, 

največ pa 16 tednov. 

Čas hranjenja po sondi Tedni 

Min 2 

Max 16 

Povprečje 6 

Standardni odklon 3 

Tabela 8: Čas hranjenja po sondi 

25%

56%

19%

Brez zapletov Manjši zapleti Obsežnejši zapleti

Graf 6: Prikaz neonatalnih zapletov vzorca 
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2.4.1.5 Prisotnost govorno-jezikovnih težav ter motenj hranjenja in 

požiranja 

V vzorcu je bila pri enem otroku, to je v 6 %, ugotovljena motnja hranjenja in požiranja 

pri dveh letih, in sicer je bila zavedena v evidenci Porodnišnice Ljubljana, kjer so ob 

pregledu zabeležili težave pri požiranju, neješčnost in/ali pretirano izbirčnost.  

Prav tako so bile pri enem prezgodaj rojenem otroku, to je v 6 %, ugotovljene jezikovne 

težave. Dekličin materni jezik in jezik okolja je slovenščina, vendar je družina 

dvojezična. Starši so navedli šibkejše ekspresivne jezikovne veščine.  

Prisotnost težav pri govoru je 25 % v vzorcu prezgodaj rojenih otrok, in sicer gre za 

artikulacijska odstopanja sičnikov, šumnikov in glasu /r/.   

 

 

Graf 7: Prikaz prisotnosti govorno-jezikovnih motenj in motenj hranjenja in požiranja v vzorcu 

Otroci kontrolne skupine jezikovnih težav niso imeli. Pri dveh deklicah (12,5 %) smo 

ugotovili prisotnost težav v govoru, in sicer gre prav tako za artikulacijska odstopanja 

sičnikov, šumnikov in glasu /r/.   
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2.4.1.6 Število jezikovnih zgledov v družini 

Jezikovni zgled se šteje, v kolikor je to oseba v družini, ki je starejša od prezgodaj 

rojenega otroka – starš, brat ali sestra. Otroci vzorčne skupine imajo v povprečju v 

družini tri jezikovne zglede. Najmanjše število je 1 oseba, kjer gre za enostarševsko 

družino, največje pa 5, kjer gre za dvostarševsko družino in tri starejše sorojence. 

Otroci kontrolne skupine imajo prav tako v povprečju v družini tri jezikovne zglede. 

Najnižje število je 2, kjer gre za dva starša, največje pa 4, kjer gre za dva starša in dva 

starejša sorojenca. V tabeli sta povprečje in standardni odklon zaokrožena na celo 

število. 

 

Število jezikovnih zgledov Prezgodaj rojeni otroci Kontrolna skupina otrok 

Min 1 2 

Max 5 4 

Povprečje 3 3 

Standardni odklon 1 1 

 

 

2.4.1.7 Oblika varstva 

Največ nedonošenih otrok se je v predšolskem obdobju varovalo v vrtcu – 81 %. 13 % 

vzorčne skupine se je polovico predšolskega obdobja varovalo doma, polovico pa v 

vrtcu. Ena prezgodaj rojena deklica je dve leti obiskovala razvojni oddelek v vrtcu, nato 

pa večinski vrtec do vstopa v šolo. Ena deklica (6 %) iz kontrolne skupine se je polovico 

predšolskega obdobja varovala doma in polovico v vrtcu, vsi preostali sodelujoči 

donošeni otroci so se varovali le v vrtcu. 

 

oblika varstva prezgodaj rojeni otroci kontrolna skupina 

 f f % f f % 

vrtec 13 81 15 94 

vrtec in doma 2 13 1 6 

vrtec in razvojni 

oddelek 

1 6 0 0 

Tabela 10: Oblika varstva vzorca in kontrolne skupine 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

 

  

Tabela 9: Število jezikovnih zgledov obeh skupin  
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2.4.1.8 Prisotnost vnetij ušes v predšolskem obdobju 

7 nedonošenih otrok (44 %) ni imelo vnetih ušes v predšolskem obdobju. 5 otrok (31 

%) je imelo vnetja ušes, vendar redko in v blagi obliki krajši čas. 4 otroci (25 %) pa so 

imeli ponavljajoča se vnetja ušes.  

 

Graf 8: Prikaz prisotnosti vnetij ušes v vzorcu 

4 otroci iz kontrolne skupine (25 %) so imeli v predšolskem obdobju redka vnetja ušes, 

preostalih 12 (75 %) pa vnetij ušes ni imelo. 

 

Graf 9: Prikaz prisotnosti vnetij ušes v kontrolni skupini 
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2.4.1.9 Obiskovanje logopedskih terapij  

V vzorčni skupini je 9 otrok (38 %) obiskovalo logopeda dlje časa, terapija je bila 

intenzivna, 1 otrok (6 %) je bil pri logopedu krajši čas, 7 otrok (56 %) pa stika z 

logopedom niti ni imelo. 

V kontrolni skupini sta dva otroka (13 %) zaradi artikulacijskih težav obiskovala 

logopeda, 87 % otrok pa stika z logopedom ni imelo.  

 

 

Graf 10: Prikaz obiskovanja logopedskih terapij v vzorcu 

 

Graf 11: Prikaz obiskovanja logopedskih terapij v kontrolni skupini 
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2.4.1.10 Izobrazba staršev 

Zaradi majhnega vzorca smo izobrazbo staršev razdelili v dve podskupini. 5 mater in 

10 očetov vzorčne skupine je zaključilo srednješolsko izobraževanje. 11 mater in 6 

očetov vzorčne skupine je zaključilo višješolski/visokošolski/univerzitetni/doktorski 

program.  

 

 

Graf 12: Prikaz izobrazbe staršev vzorca 

 

V kontrolni skupini je srednješolsko izobraževanje zaključilo 5 očetov in 2 materi, kar 

je skupno 8 manj kot v vzorcu. Toliko več staršev je zaključilo 

višješolski/visokošolski/univerzitetni/doktorski program, in sicer 14 mater in 11 očetov 

(graf 13).  

 

 

Graf 13: Prikaz izobrazbe staršev otrok kontrolne skupine 
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2.4.1.11 Odlog šolanja 

Sedem (44 %) sodelujočih nedonošenih otrok ima odlog šolanja, devet (56 %) pa jih 

obiskuje 1. razred večinske osnovne šole. 

 

 

Graf 14: Prikaz odloga šolanja v vzorcu 
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2.4.2 Primerjava fonološkega zavedanja vzorčne in kontrolne skupine 

2.4.2.1 Opis rezultatov in sklepna statistika 

Pri 16 otrocih vzorčne skupine in 16 otrocih kontrolne skupine smo izvedli preizkus 

fonološkega zavedanja, ki je vseboval 9 nalog. Vsaka je imela 10 primerov, zato ima 

celoten preizkus najvišje možno število točk 90. Najnižje število pridobljenih točk je bilo 

27 pri prezgodaj rojenih otrocih in 43 pri donošenih otrocih; najvišje pa 89 pri prezgodaj 

rojenih otrocih in 90 pri kontrolni skupini. Porazdelitev rezultatov celotnega testa si 

lahko ogledamo v frekvenčni tabeli (tabela 11), v nadaljevanju pa so predstavljeni 

rezultati posamezne naloge in na koncu skupnega števila točk.  

 

Prezgodaj rojeni otroci  
Kontrolna skupina donošenih 

otrok 

št. točk f f % F %  št. točk f f % F % 

89 1 6,3 6,3  90 1 6,3 6,3 

85 1 6,3 12,5  89 1 6,3 12,5 

78 1 6,3 18,8  88 1 6,3 18,8 

70 1 6,3 25,0  87 1 6,3 25,0 

69 1 6,3 31,3  84 1 6,3 31,3 

59 1 6,3 37,5  83 1 6,3 37,5 

57 1 6,3 43,8  82 1 6,3 43,8 

56 1 6,3 50,0  74 1 6,3 50,0 

52 1 6,3 56,3  70 1 6,3 56,3 

51 1 6,3 62,5  65 1 6,3 62,5 

49 1 6,3 68,8  61 1 6,3 68,8 

45 1 6,3 75,0  55 1 6,3 75,0 

43 1 6,3 81,3  48 1 6,3 81,3 

39 1 6,3 87,5  44 2 12,5 93,8 

37 1 6,3 93,8  43 1 6,3 100,0 

27 1 6,3 100,0      

SKUPAJ 16 100   SKUPAJ 16 100  
Tabela 11: Število doseženih točk obeh skupin 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

F % - kumulativna frekvenca v odstotkih 
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Prepoznavanje rim 

* − vrednost osamelca je manjša od 1,5 medčetrtinskega razmika Q (Q = Q1 - Q3) 

° − vrednost ekstremnega osamelca je manjša od 3Q ( Q = Q1 - Q3)  

 

 

Skupina M1 (točke) SD1 (točke) M2 (točke) SD2 (točke) 

Prezgodaj rojeni 

otroci 
9,25 1,34 9,71 0,46 

Donošeni otroci 9,81 0,40 10,00 0,00 
Tabela 12: Prepoznavanje rim (M in SD) 

M1 – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD1 – standardni odklon vseh rezultatov 

M2 – aritmetična sredina brez osamelcev 

SD2 – standardni odklon brez osamelcev 

 

Pri nalogi prepoznavanja rim, kjer je bilo možno doseči 10 točk, je kontrolna skupina 

otrok v glavnem dosegala vse točke, z izjemo treh otrok, ki so na grafu označeni kot 

osamelci (*) in so dosegli 9 točk. Podobne rezultate so dosegali tudi prezgodaj rojeni 

otroci, saj so vsi, z izjemo dveh ekstremnih osamelcev (°), pri nalogi dosegli 9 ali 10 

točk. Aritmetična sredina brez izločitve osamelcev je pri nedonošenčkih znašala 9,25 

točk (SD1 = 1,34 t.), v kontrolni skupini pa 9,81 točk (SD1 = 0,40 t.). V kolikor smo pri 

izračunu aritmetične sredine in standardnega odklona izločili osamelce, je M2 pri 

nedonošenčkih znašala 9,71 točk (SD2 = 0,46 t.), v kontrolni skupini pa 10,00 točk 

(tabela 12). Izločitev osamelcev ne naredi bistvene razlike med obema aritmetičnima 

sredinama skupin. Večjih razlik med skupinama ni, kar pri 5-% tveganju potrjuje tudi 

test Mann Whitney U (U = 101,000, p = 0,196), ki temelji na rangih vseh rezultatov, 

vključno z osamelci.  

Graf 15: Prikaz rezultatov pri nalogi prepoznavanje rim 
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Zlogovna sinteza 

 

Skupina M1 (točke) SD1 (točke) M2 (točke) SD2 (točke) 

Prezgodaj rojeni 

otroci 
9,31 1,74 10,00 0,00 

Donošeni otroci 10,00 0,00 / / 
Tabela 13: Zlogovna sinteza (M in SD) 

M1 – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD1 – standardni odklon vseh rezultatov 

M2 – aritmetična sredina brez osamelcev 

SD2 – standardni odklon brez osamelcev 

 

Srednja vrednost, minimum in maximum so pri nalogi zlogovne sinteze v obeh 

skupinah enaki – 10 točk. V skupini prezgodaj rojenih otrok je to pogojni minimum, saj 

dejanski minimum znaša 4 točke. V tej skupini so trije otroci dosegali rezultate, ki so 

bili vsaj 1,5 Q nižji od prvega kvartila, in so označeni kot osamelci. Aritmetična sredina 

vseh rezultatov vzorca znaša 9,31 točk (SD = 1,74 t.), kontrolne skupine pa 10 točk. 

Ob izločitvi osamelcev M2 znaša 10,00 točk; kontrolna skupina pa je brez osamelcev. 

Test Mann Whitney U, ki temelji na rangih vseh rezultatov, vključno z osamelci, nam 

je pokazal, da se rezultati pri stopnji tveganja α = 0,05 med seboj ne razlikujejo 

pomembno (U = 104,000, p = 0, 074).   

Graf 16: Prikaz rezultatov pri nalogi zlogovna sinteza 
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Zlogovna analiza 

 

Skupina M1 (točke) SD1 (točke) M2 (točke) SD2 (točke) 

Prezgodaj rojeni 

otroci 
9,38 2,00 10,00 0,00 

Donošeni otroci 9,94 0,25 10,00 0,00 
Tabela 14: Zlogovna analiza (M in SD) 

M1 – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD1 – standardni odklon vseh rezultatov 

M2 – aritmetična sredina brez osamelcev 

SD2 – standardni odklon brez osamelcev 

 

Pogojni minimum, maximum in srednja vrednost so tudi pri nalogi zlogovna analiza 

enaki, vrednosti znašajo 10 točk. V obeh skupinah imamo osamelce – v kontrolni 

skupini enega, v skupini prezgodaj rojenih otrok pa tri. Aritmetična sredina skupine 

nedonošenčkov znaša 9,38 točk (SD = 2,00 t.), kontrolne skupine pa 9,94 točk (SD = 

0,25 t.). V primeru, da izključimo osamelce, M2 v obeh skupinah znaša 10,00 točk. 

Rezultati so si med seboj podobni in se pri 5 % stopnji tveganja med seboj ne 

razlikujejo pomembno (U = 111,500, p = 0,279). V izračun so vključeni vsi rezultati, 

vključno z osamelci.  

Graf 17: Prikaz rezultatov pri nalogi zlogovna analiza 
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Razlikovanje prvega glasu dveh besed 

 

 

Skupina M (točke) SD (točke) KV % 

Prezgodaj rojeni otroci 6,81 2,46 36,1 % 

Donošeni otroci 8,13 2,03 25,0 % 
Tabela 15: Razlikovanje prvega glasu dveh besed (M in SD) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

KV % - koeficient variacije v odstotkih 

 

Pri nalogi, kjer so morali otroci ugotoviti, ali je prvi glas dveh besed enak ali ne, je 

minimum točk pri nedonošenčkih 2, v kontrolni skupini pa 4. V obeh skupinah je 

maksimalno število doseženih točk 10. Mediana pri nedonošenčkih znaša 7 točk, v 

kontrolni skupini pa 9 točk. Z grafa lahko razberemo, da je polovica otrok kontrolne 

skupine dosegala 9 ali 10 točk, medtem ko je toliko točk v skupini prezgodaj rojenih 

otrok dosegala četrtina otrok. Med aritmetičnima sredinama skupin je razlika nekoliko 

večja kot v prejšnjih nalogah, a razlika kljub temu med skupinama pri stopnji tveganja 

α = 0,05 ni statistično značilna (U = 86,000, p = 0,107).   

Graf 18: Prikaz rezultatov pri nalogi razlikovanje prvega glasu dveh besed 
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Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

 

Skupina M1 (točke) SD1 (točke) M2 (točke) SD2 (točke) 

Prezgodaj rojeni 

otroci 
8,69 2,63 9,57 1,09 

Donošeni otroci 9,75 0,58 10,00 0,00 
Tabela 16: Prepoznavanje prvega glasu v besedi (M in SD) 

M1 – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD1 – standardni odklon vseh rezultatov 

M2 – aritmetična sredina brez osamelcev 

SD2 – standardni odklon brez osamelcev 

 

Pri nalogi, v kateri so morali otroci prepoznati prvi glas besede, so v kontrolni skupini 

vsi, z izjemo treh osamelcev, v vseh primerih pravilno prepoznali glas. V skupini 

prezgodaj rojenih otrok so maksimalno število točk, zgornja dva kvartila in mediana 

enaki, znašajo 10 točk. 7 točk predstavlja pogojni minimum, saj dva osamelca od 

skupine odstopata za več kot 1,5 Q, posameznika sta pri nalogi osvojila le 2 oz. 3 

točke. Aritmetična sredina prezgodaj rojenih otrok znaša 8,69 točk, SD pa je zaradi 

osamelcev večji in znaša 2,63 točke. V kontrolni skupini otrok aritmetična sredina 

znaša 9,75 točk (SD = 0,58 t.). Ob izločitvi osamelcev se v vzorčni skupini M2 poveča 

za skoraj eno točko, tudi razpršenost je manjša (M2 = 9,57 t., SD2 = 1,09 t.). V kontrolni 

skupini ob izločitvi osamelca M2 znaša 10,00 točk. Razlika med skupinama pri 5 % 

stopnji tveganja ni statistično pomembna, kar nam pokaže test Mann Whitney U, ki 

temelji na rangih vseh rezultatov, vključno z osamelci (U = 114,000, p = 0,466).  

Graf 19: Prikaz rezultatov pri nalogi prepoznavanje prvega glasu v besedi 
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Z grafov in tabel lahko vidimo, da rezultati prvih petih nalog FZ, ki so lažje in prikazujejo 

plitko raven FZ, niso močno razpršeni okoli svojih srednjih vrednosti, kar nakazuje na 

njihovo konsistentnost. V analizi naslednjih štirih nalog FZ, ki so težje in prikazujejo 

globoko raven FZ, rezultati vseh otrok niso več tako usklajeni, kar se vidi v velikem 

razponu in veliki razpršenosti podatkov okoli srednjih vrednosti.  

Slušna glasovna analiza besed 

 

Skupina 
M (točke) SD (točke) 

95 % interval zaupanja 

za M (točke) 

Prezgodaj rojeni otroci 4,19 3,52 2,31−6,07 

Donošeni otroci 6,13 4,10 3,94−8,31 
Tabela 17: slušna glasovna analiza besed (M in SD) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

 

Pri nalogi slušna glasovna analiza besed je bil razpon rezultatov pri otrocih v obeh 

skupinah velik – od 0 do 10 točk – kar je v obeh skupinah minimum in maksimum. 

Srednja vrednost vzorčne skupine je 4 točke, kontrolne pa 7,5 točk. 75 % prezgodaj 

rojenih otrok je to nalogo rešilo z manj kot 6 točkami. Razlika med aritmetičnima 

sredinama je skoraj 2 točki, v obeh skupinah pa ima visoko vrednost tudi standardni 

odklon, kar pomeni, da so bili rezultati precej razpršeni okoli sredine. 95-% interval 

zaupanja za AS je v obeh primerih precej širok, kar pomeni, da se naša AS lahko 

močno razlikuje od tiste v populaciji. Velik intervalni razpon in velika razpršenost 

podatkov okoli AS nakazujeta na to, da razlaga rezultatov, ki bi temeljila na aritmetični 

sredini, ni povsem ustrezna; to v našem primeru podpre prikaz in razlago rezultatov na 

Graf 20: Prikaz rezultatov pri nalogi slušna glasovna analiza besed 
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podlagi rangov ter izbiro neparametričnega testa Mann Whitney U, ki je v primeru 

naloge slušne glasovne analize besed pokazal, da razlike med skupinama pri 5-% 

tveganju niso statistično pomembne (U = 96,000, p = 0,222).  

Slušna glasovna sinteza besed 

 

Skupina 
M (točke) SD (točke) 

95-% interval zaupanja 

za M (točke) 

Prezgodaj rojeni otroci 2,94 3,26 1,21−4,66 

Donošeni otroci 4,81 4,02 2,67−6,95 
Tabela 18: Slušna glasovna sinteza besed (M in SD) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

 

Tudi pri nalogi slušne glasovne sinteze besed je razpon doseženih točk v obeh 

skupinah med 0 in 10 točkami. 75 % donošenih otrok je dosegalo do 9 točk, medtem 

ko je 75 % prezgodaj rojenih otrok dosegalo do 4,75 točk. Srednja vrednost prezgodaj 

rojenih otrok znaša 2 točki, aritmetična sredina 2,94 točk, standardni odklon pa je 

zaradi velike razpršenosti celo večji od AS (SD = 3,26 t.). Srednja vrednost kontrolne 

skupine otrok je višja in znaša 5 točk, temu pa se močno približa tudi aritmetična 

sredina kontrolne skupine, ki znaša 4,81 točk; tudi v tem primeru je razpršenost zelo 

velika (SD = 4,02 t.). 95-% interval zaupanja je v obeh primerih širok, po točkah je višji 

v kontrolni skupini. Za večjo zanesljivost rezultatov naše raziskave zato raje 

upoštevamo graf, ki temelji na rangih. Mann Whitney U test je pokazal, da razlika med 

skupinama ni statistično pomembna (U = 99,500, p = 0,276).  

Graf 21: Prikaz rezultatov pri nalogi slušna glasovna sinteza besed 
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Slušna glasovna analiza nebesed 

 

Skupina 
M (točke) SD (točke) 

95-% interval zaupanja 

za M (točke) 

Prezgodaj rojeni otroci 3,38 3,81 1,34−5,41 

Donošeni otroci 6,13 4,10 3,94−8,31 
Tabela 19: Slušna glasovna analiza nebesed (M in SD) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

 

Tudi pri nalogi glasovna analiza nebesed lahko z grafa 23 in tabele 15 odčitamo širok 

razpon pridobljenih točk na preizkusu fonološkega zavedanja. Minimum in maksimum 

v obeh skupinah znašata 0 oz. 10 točk. Mediana pri nedonošenčkih znaša 2 točki, pri 

donošenih otrocih pa 7,5 točk. Aritmetična sredina pri nedonošenčkih je višja od 

mediane in znaša 3,38 točk, SD pa je kot v prejšnji nalogi večji od same AS (SD = 3,81 

t.), saj je razpršenost rezultatov velika, kot je širok tudi interval zaupanja za AS – le ta 

je po točkah nižji kot v kontrolni skupini. Pri kontrolni skupini je AS nižja od mediane in 

znaša 6,13 točk. Prav tako velika razpršenost (SD = 4,10 t.) in širok interval zaupanja 

nakazujeta, da je upoštevanje rezultatov na podlagi grafa jasnejše in zanesljivejše, saj 

temelji na rangih. Razlika med medianama in AS skupin je pri tej nalogi največja, 

razlika med skupinama, ki smo jo preverili s testom Mann Whitney U, pa pri tveganju 

α = 0,05 ni statistično pomembna (U = 85,500, p = 0,102).   

Graf 22: Prikaz rezultatov pri nalogi slušna glasovna analiza nebesed 
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Slušna glasovna sinteza nebesed 

 

 

Skupina 
M (točke) SD (točke) 

95-% interval zaupanja 

za M (točke) 

Prezgodaj rojeni otroci 2,36 3,14 0,95−4,30 

Donošeni otroci 4,50 4,00 2,37−6,63 
Tabela 20: Slušna glasovna sinteza nebesed (M in SD) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

 

Pri nalogi slušna glasovna sinteza nebesed je v obeh skupinah minimum doseženih 

točk enak 0. Maksimum v vzorčni skupini je 9 točk, v kontrolni skupini pa 10 točk. 

Mediana vzorčne skupine znaša 1,5 točk, AS pa 2,36 točk s ponovno večjim SD, kot 

je sama AS (SD = 3,14 t.). V kontrolni skupini je mediana višja in znaša 5,5 točk, AS 

pa 4,5 točk (SD = 4,00 t.). 95-% interval zaupanja AS je v obeh skupinah širok, je pa 

ponovno višji v kontrolni skupini. Najboljših 25 % otrok vzorčne skupine je na preizkusu 

dosegalo 4,5−9 točk, medtem ko najboljših 25 % otrok kontrolne skupine 8−10 točk. 

Razlike med skupinama se pri testu Mann Whitney U ob 5-% tveganju niso izkazale 

kot statistično pomembne (U = 95,500, p = 0,204).  

  

Graf 23: Prikaz rezultatov pri nalogi slušna glasovna sinteza nebesed 
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Skupno število točk na preizkusu 

Prezgodaj rojeni otroci so na preizkusu fonološkega zavedanja v povprečju dosegli 

56,6 točk od skupno 90 točk. Standardni odklon znaša 17,2 točke, koeficient variacije 

pa 31,1 %. Kontrolna skupina je v povprečju dosegala 69,2 točki s standardnim 

odklonom 17,9 točk in koeficientom variacije 25,9 % (tabela 7). Prezgodaj rojeni otroci 

so v povprečju dosegali slabše rezultate. 

 

  

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

KV % - koeficient variacije v odstotkih 

 

Zaradi majhnega in neenakomerno porazdeljenega vzorca smo za izračun statistične 

značilnosti uporabili neparametrični Mann Whitney U test, ki temelji na rangih. Najnižje 

doseženo število točk pri nedonošenčkih je bilo 27 točk, medtem ko pri kontrolni skupini 

43 točk; najvišje število doseženih točk pri nedonošenčkih je bilo 89 točk, pri kontrolni 

skupini pa 90 točk. Srednja vrednost je pri nedonošenčkih znašala 54 točk, pri kontrolni 

skupini pa 72 točk. Najboljših 25 % prezgodaj rojenih otrok se je na preizkusu odrezalo 

tako dobro kot polovica vseh otrok kontrolne skupine. Vse vrednosti (min, max, 25. 

centil, 50. centil in 75. centil) imamo ponazorjene na grafu 15. Tudi z grafa lahko 

razberemo, da so se prezgodaj rojeni otroci v povprečju slabše odrezali na preizkusu 

Tabela 21: Skupno število točk vzorca in kontrolne skupine (M, SD in KV %) 

Skupina M (točke) SD (točke) KV % 
95-% interval zaupanja 

za M (točke) 

Prezgodaj rojeni 

otroci 
56,6 17,7 31,1 % 47,24−66,01 

Donošeni otroci 69,2 17,9 25,9 % 59,67−78,70 

Graf 24: Prikaz skupnega števila točk vzorca in kontrolne skupine 
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FZ, vendar pa smo ugotovili, da pri stopnji tveganja α = 0,05 razlike niso statistično 

pomembne (U = 80,500, p = 0,073), se pa statistični pomembnosti močno približajo. 

Plitko in globoko fonološko zavedanje 

Rezultate preizkusa fonološkega zavedanja smo med seboj primerjali tudi glede na 

raven fonološkega zavedanja (Kadavarek in Justice, 2004, v Ivšac Pavliša in Lenček, 

2011). Naloge prepoznavanje rim, zlogovna sinteza, zlogovna analiza, razlikovanje 

prvega glasu dveh besed in prepoznavanje prvega glasu v besedi smo uvrstili v plitko 

raven FZ; naloge slušna glasovna analiza besed, slušna glasovna sinteza besed, 

slušna glasovna analiza nebesed ter slušna glasovna sinteza nebesed pa smo uvrstili 

v globoko raven FZ.  

o Plitko FZ 

Pri nalogah plitkega FZ so otroci lahko dobili 50 točk, kar v obeh skupinah predstavlja 

tudi maksimum. Pogojni minimum vzorčne skupine je 33 točk, saj imamo s 27 točkami 

med nedonošenčki ekstremnega osamelca. Minimum kontrolne skupine je 43 točk. 

Srednja vrednost prezgodaj rojenih otrok je 46 točk, AS pa 43,44 točk (SD = 6,50 t.). 

Srednja vrednost donošenih otrok je 48,50 točk, AS pa 47,63 točk (SD = 2,53 t.). Mann 

Whitney U test je pokazal, da je razlika v skupnem številu točk nalog plitkega 

fonološkega zavedanja pri 5-% tveganju statistično pomembna (U = 72,500, p = 

0,034). V kolikor iz skupine prezgodaj rojenih otrok izločimo osameli rezultat, razlika v 

skupnem številu točk nalog plitkega fonološkega zavedanja pri 5-% tveganju ni več 

statistično pomembna (U = 72,500, p = 0,057), se pa statistični pomembnosti zelo 

močno približa. 

 

  

Graf 25: Prikaz rezultatov plitkega FZ vzorca in kontrolne skupine 
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Skupina M1 

(točke) 

SD1 

(točke) 
KV1 % 

M2 

(točke) 

SD2 

(točke) 
KV2 % 

Prezgodaj 

rojeni otroci 
43,44 6,50 15 % 44,53 4,97 11,2 % 

Donošeni 

otroci 
47,63 2,53 5,3 % / / / 

Tabela 22: Plitko FZ vzorca in kontrolne skupine (M, SD in KV %) 

M1 – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD1 – standardni odklon vseh rezultatov 

M2 – aritmetična sredina brez osamelcev 

SD2 – standardni odklon brez osamelcev 

KV1 % - koeficient variacije vseh rezultatov v odstotkih 

KV2 % - koeficient variacije rezultatov brez osamelcev v odstotkih 

 

o Globoko FZ 

Pri nalogah globokega FZ so otroci lahko dosegli 40 točk, kar je tudi maksimum 

kontrolne skupine; maksimum prezgodaj rojenih otrok je eno točko manj – 39 točk. V 

obeh skupinah je minimum 0 točk. Mediana vzorčne skupine je 9,5 točk, medtem ko je 

v kontrolni skupini 24 točk. Rezultati so močno razpršeni okoli aritmetičnih sredin obeh 

skupin, ki pri nedonošenčkih znaša 13,13 točk (SD = 13,04 t.), pri donošenih otrocih 

pa 21,56 točk (SD = 15,54 t.). Mann Whitney U test je pokazal, da razlike pri nalogah 

globokega FZ pri 5-% tveganju niso statistično značilne (U = 91,500, p = 0,168).  

  

Graf 26: Prikaz rezultatov globokega FZ vzorca in kontrolne skupine 
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Skupina M (točke) SD (točke) KV % 

Prezgodaj rojeni otroci 13,13 13,04 99,3 % 

Donošeni otroci 21,56 15,54 72,1 % 
Tabela 23: Globoko FZ vzorca in kontrolne skupine (M, SD in KV %) 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

KV % - koeficient variacije v odstotkih 

 

2.4.2.2 Razlaga in odgovor na raziskovalno vprašanje 

Raziskovalci, ki so ugotavljali, ali se fonološko zavedanje – in jezikovne veščine na 

sploh – med prezgodaj rojenimi otroci in njihovimi donošenimi vrstniki razlikujejo, so 

prihajali do različnih zaključkov. Nekateri so ugotavljali, da je razlika v fonološki 

občutljivosti med skupinama pomembna in da imajo prezgodaj rojeni otroci šibkejše 

fonološko zavedanje (Wolke, 2008, Holm in Crosbie, 2010, Lind idr., 2010, Alanko idr., 

2017, Leijon idr., 2018), drugi, da pomembnih razlik med skupinama ni (Ortiz-Mantilla 

idr., 2008, Guarini idr., 2010, 2016, Perez-Pereiro, Martinez.Lopez in Maneiro, 2020), 

Guarini idr. (2009) pa so pri 6-letnikih ugotovili razlike na nivoju zloga, ne pa tudi na 

nivoju glasu, kar razlagajo s tem, da fonemskega zavedanja tudi 6-letni donošeni otroci 

še nimajo povsem razvitega. Študije se med seboj razlikujejo v številu, starosti, 

obrojstveni GS vključenih otrok, vrsti nalog, s katerimi so preverjali fonološko 

zavedanje, in vključitvenih kriterijih (npr. nekateri so vključili vse prezgodaj rojene 

otroke, drugi so nedonošenčke s senzorno-motoričnimi težavami/možganskimi 

krvavitvami ob rojstvu/PVL/… iz raziskav izključili); nekatere raziskave so skupini 

izenačile tudi po SES oz. izobrazbi staršev ter ob testiranju preverile tudi kognitivne 

zmožnosti, druge ne ipd. Prav tako moramo ob interpretaciji raziskav upoštevati vse 

možne dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultat obeh skupin, in so jih nekatere raziskave 

zaobjele, druge ne. V mislih moramo imeti tudi nelinearno teorijo razvoja, ki predlaga 

atipičen nevrološki razvoj nedonošenčkov, kjer dolgoročnih učinkov ne moremo 

povsem napovedati, saj se lahko manifestirajo na različne načine – lahko tudi v 

drugačnih fonoloških veščinah.  

V našo raziskavo je vključenih 16 prezgodaj rojenih otrok in 16 kontrolnih parov. Za 

reprezentativnost našega vzorca, katerega populacija znaša 202 otroka, bi po izračunu 

v raziskavi moralo sodelovati 133 otrok. Vzorec ni reprezentativen, zato je potrebno 

ugotovitve in interpretacijo razumeti v skladu s tem. Z vsemi otroki smo izvedli preizkus 

fonološkega zavedanja, ki smo ga za čim večjo veljavnost oblikovali celostno, kot 

predlaga Anthony (2002, v Pufpaff, 2009). Z 9 nalogami smo izmerili tako fonološko 

kot fonemsko zavedanje in skupini med seboj primerjali. Rezultati so pokazali, da sta 

povprečni rang in aritmetična sredina pri vseh nalogah nižji pri prezgodaj rojenih 

otrocih, vendar pa se razlika med skupinama pri 5-% tveganju pri nobeni posamezni 

nalogi ali pri skupnem številu točk na preizkusu ni izkazala kot statistično pomembna. 

Nato smo naloge preizkusa razdelili na dva dela – naloge plitkega in naloge globokega 

fonološkega zavedanja po vzoru Kadaverek in Justice (2004, v Ivšac Pavliša in 
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Lenček, 2011) – kjer se je razlika plitke ravni FZ med skupinama – v kolikor iz skupine 

prezgodaj rojenih otrok nismo izločili enega ekstremnega osamelca – izkazala kot 

statistično pomembna (p = 0,034), razlika globoke ravni FZ pa ne (p = 0,168). Razlika 

v plitki ravni FZ med skupinama je bila v primeru izločitve osamelca ob 5-% tveganju 

statistično nepomembna, se je pa statistični pomembnosti tako močno približala (p = 

0,057), da bomo razliko vseeno vzeli za pomembno. 

Glede na značilnosti opisanih raziskav lahko našo raziskavo najbolj povežemo z 

dvema raziskavama avtoric A. Guarini idr. (2009) ter A. Holm in S. Crosbie (2010). Vse 

tri raziskave so vključevale 6 oz. 5−7 let stare otrok, ki so se rodili z GS ≤ 33 tednov 

oz. ≤ 32 tednov. Vse tri raziskave so iz vzorca izključile prezgodaj rojene otroke s 

pomembnimi primanjkljaji, dopuščale pa so obporodne zaplete (v raziskavi A. Holm in 

S. Crosbie (2010) ta podatek ni eksplicitno zapisan, nanj lahko sklepamo iz preostale 

vsebine). Naša raziskava je FZ preverjala z 9 nalogami na zlogovnem in glasovnem 

nivoju; raziskava A. Guarini idr. (2009) prav tako z 9 nalogami – od tega je bilo 6 nalog 

enakih našim (prepoznavanje rim, zlogovna sinteza, zlogovna analiza, prepoznavanje 

prvega fonema, glasovna sinteza in glasovna analiza); A. Holm in S. Crosbie (2010) 

pa sta uporabili The Sutherland Phonological Awareness Test – Revised, ki je 

sestavljen iz več kratkih nalog na nivoju zloga, onset-rime in glasu. 16 naših, 68 

italijanskih in 81 angleško govorečih prezgodaj rojenih otrok so raziskave primerjale s 

kontrolno skupino vrstnikov, izenačenih po starosti in spolu. Avstralska raziskava je 

med skupinama ugotovila statistično pomembne razlike, ni pa razlikovala med 

fonološkim in fonemskim zavedanjem. Naša raziskava je pomembne razlike našla na 

plitki ravni FZ, na globoki ravni FZ pa ne. Podobno je italijanska raziskava pomembne 

razlike našla pri FZ na nivoju zloga, na nivoju glasu pa ne. Kot so to razložili A. Guarini 

idr. (2009), lahko sklepamo, da je plitka raven FZ pri kontrolni skupini že razvita, 

prezgodaj rojeni otroci pa imajo na tem nivoju veščine šibkejše; medtem ko globoka 

raven FZ pri obeh skupinah še ni razvita in do večjih razlik zato ni prihajalo. Do razlik 

lahko prihaja zaradi atipičnega nevrološkega razvoja prezgodaj rojenih otrok. Da bi 

prisotnost in pomembnost razlik ugotavljali tudi pri fonemskem zavedanju, bi testiranje 

morali ponoviti ob koncu prvega razreda oz. v obdobju, ko se razvije tudi ta.  

V skupini nalog plitkega FZ je med AS in središčnima vrednostma vzorčne in kontrolne 

skupine največja razlika, ki sicer ni pomembna, nastala pri nalogi razlikovanje prvega 

glasu. To nalogo bi otroci lahko reševali na bolj impliciten način – se pravi da le 

»slišijo«, ali se besedi začneta enako ali ne; ali na bolj ekspliciten način – da otroci 

uporabijo dve miselni operaciji, in sicer da najprej iz vsake besede izolirajo prvi glas in 

glasova nato med seboj še primerjajo. Po izkušnji (otroci so si pri tej nalogi v glavnem 

vzeli več časa za razmislek kot pri drugih) in teoriji, da otroci zavedanje začetka besed 

in prepoznavanje posameznih glasov v besedi razvijejo v poznem predšolskem 

obdobju (Kadaverek in Justice, 2004, v Ivšac Pavliša in Lenček, 2011), sodeč lahko 

sklepamo, da so otroci nalogo reševali eksplicitno. Sestavljenost naloge je vsem 

otrokom v tem sklopu nalog predstavljala večji izziv, prezgodaj rojenim pa še posebej, 

kar lahko povežemo z ugotovitvijo A. Guarini idr. (2016), da imajo prezgodaj rojeni 

otroci slabši fonološki spomin – v njihovem primeru so preverjali kratkoročni fonološki 
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spomin s ponavljanjem nebesed, v našem primeru pa je naloga poleg fonološkega 

zavedanja zahtevala tudi fonološki delovni spomin. Fonološki spomin pa je, tako kot 

fonološko zavedanje, del fonološkega procesiranja, in je tudi pomemben za razvoj 

opismenjevalnih jezikovnih veščin in ustrezno procesiranje govornega in pisnega 

jezika (Wagner in Torgeson, 1987).  

Rezultati našega vzorca nakazujejo v povprečju slabše veščine fonološkega 

zavedanja otrok, rojenih ≤ 32. tednom GS, od donošenih otrok ob vstopu v šolo – kljub 

odsotnosti večjih nevroloških in senzorično-motoričnih primanjkljajev. Razlika se je v 

primeru plitkega FZ izkazala za pomembno, v ostalih primerih (posamezne naloge FZ, 

globoka raven FZ in skupno število točk na preizkusu) pa ni pomembna, a obstaja. 

Zanesljivejše rezultate bi pridobili z večjim vzorcem in longitudinalno študijo, ki bi 

otroke spremljala dlje časa. Ugotovitve nam vseeno narekujejo, da je fonološko 

zavedanje oz. govor in jezik prezgodaj rojenih otrok, s katerima je FZ tudi povezano, 

kljub odsotnosti večjih primanjkljajev potrebno spremljati v različnih starostnih 

obdobjih. To je pomembno iz dveh vidikov: 1) da v zgodnjem predšolskem obdobju, ko 

je plastičnost možganov otrok največja, čimprej odkrijemo otroke, ki potrebujejo 

logopedsko pomoč in jim nudimo obravnavo ter s tem preprečimo morebitne večje 

težave na področju jezika in govora ter kasneje na opismenjevalnem in šolskem 

področju; 2) da še posebej pred vstopom v šolo in v prvih letih šolanja sistematično 

spremljamo otrokovo fonološko zavedanje (in ostale bralno-napisovalne veščine) in s 

tem pojasnimo morebitno šibkejše učenje branja in pisanja. Nedonošenost je z vsemi 

svojimi značilnostmi lahko dejavnik tveganja za šibkejše govorno-jezikovne zmožnosti. 
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2.4.3 Vpliv dejavnikov na fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok 

V nadaljevanju opisujemo vpliv dejavnikov na FZ pri prezgodaj rojenih otrocih. Zaradi 

majhnega vzorca bomo preverili vsak dejavnik posebej, zavedati pa se moramo, da se 

vplivi drugih dejavnikov na posamezen dejavnik ne izključujejo. Kjer je bilo mogoče, 

smo vpliv dejavnikov preverili tudi v kontrolni skupini ter rezultate med skupinama 

primerjali.  

S Shapiro-Wilkovim testom smo sprva preverili normalno porazdelitev rezultatov. 

Rezultati vzorčne skupine ustrezajo normalni porazdelitvi (p = 0,806), medtem ko 

rezultati kontrolne skupine normalni porazdelitvi ne zadostujejo (p = 0,033), kar je 

razvidno tudi z grafa 28. Vsi nadaljnji izračuni in prikazi so v skladu s porazdelitvama 

rezultatov. 

 
Graf 27: Porazdelitev rezultatov vzorčne skupine 

Graf 28: Porazdelitev rezultatov kontrolne skupine 
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2.4.3.1 Opis rezultatov in sklepna statistika 

Spol 

V raziskavi je v vsaki skupini sodelovalo 12 deklic in 4 dečki. Prezgodaj rojene deklice 

so v povprečju na preizkusu dosegle 58,17 točk (SD = 15,23 t.), prezgodaj rojeni dečki 

pa 52,00 točk (SD = 25,74 t.). Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F 

= 2,215, α = 0,159) je t-test pokazal, da razlika med AS prezgodaj rojenih deklic in 

dečkov ni statistično pomembna (p = 0,563). V tem primeru smo za primerjavo izvedli 

tudi test Mann Whitney U, ki nam potrdi enako (p = 0,544).  

Vpliv spola smo preverili tudi v kontrolni skupini, kjer so deklice v povprečju dosegale 

68,83 točk (SD = 18,43 t.), dečki pa 70,25 točk (SD = 18,62 t.). Razlike so minimalne, 

kar je pokazal tudi test Mann Whitney U (p = 0,952). 

Razlike v rangih, ki so v obeh skupinah statistično nepomembne, smo prikazali tudi z 

grafi. Srednja vrednost pri prezgodaj rojenih deklicah znaša 54 točk, pri dečkih pa 48 

točk. Srednja vrednost pri donošenih deklicah znaša 69,50 točk, pri dečkih pa 76,50 

točk. V skupini nedonošenih otrok so se sodelujoči štirje dečki izkazali nekoliko slabše 

od deklic, v kontrolni skupini pa so sodelujoči štirje dečki v povprečju za točko in pol 

boljši. Razlika med spoloma je večja v skupini prezgodaj rojenih otrok. 

  

skupina spol f f % M SD p (t-test) p (M-W U) 

nedonošeni 
moški 4 25 % 52,00 25,74 

0,563 0,544 
ženski 12 75 % 58,17 15,23 

kontrolna 

skupina 

moški 4 25 % 70,25 18,62 
/ 0,952 

ženski 12 75 % 68,83 18,43 
Tabela 24: Spol in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 
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Graf 29: Prikaz rezultatov glede na spol - vzorčna skupina 

Graf 30: Prikaz rezultatov glede na spol - kontrolna skupina 
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Gestacijska starost 

Pet otrok v vzorcu je bilo rojenih pri manj kot 28 dopolnjenih tednih GS, 11 pa jih je bilo 

rojenih med vključno 28. in 32. tednom GS. Izjemno prezgodaj rojeni otroci so na 

preizkusu v povprečju dosegali 59,20 točk (SD = 23,26 t.), zelo prezgodaj rojeni pa 

55,45 točk (15,62 t.). Ob upoštevanju pogoja o homogenosti varianc (F = 1,157, α = 

0,300) je t-test pokazal, da razlika med AS izjemno zgodaj in zelo prezgodaj rojenih 

otrok ni statistično pomembna (p = 0,708).  

 

GS f f % M SD p 

< 28 t. 5 31 % 59,20 23,26 
0,708 

28 ≤ 32 t. 11 69 % 55,45 15,62 
Tabela 25: Gestacijska starost in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

Centil porodne teže 

Zanimalo nas je, ali med centilom porodne teže in točkami na preizkusu FZ nastaja 

korelacija. Narisali smo razsevni diagram, s katerega lahko razberemo, da med 

spremenljivkama ni nobenega vzorca in s tem nobene povezanosti. 

  

Graf 31: Centil porodne teže in fonološko zavedanje 
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Zapleti v času nosečnosti 

Sedem mater (44%) je imelo v času nosečnosti zaplete, kar pomeni, da so imele 

preeklampsijo in/ali zastoj rasti plodu. Devet (56 %) jih ni navedlo zapletov. V 

aritmetičnih sredinah in SD med skupinama skoraj ni razlike, kar lahko vidimo v tabeli. 

Razlik tako ob pogoju homogenosti varianc (F = 0,402, α = 0,536) t-test ni pokazal (p 

= 0,927).  

Matere otrok kontrolne skupine zapletov v času nosečnosti niso navajale, zato 

primerjave nismo naredili.  

Zapleti f f % M SD p  

da 7 44 % 56,14 20,07 
0,927 

ne 9 56 % 57,00 16,71 
Tabela 26: Zapleti v času nosečnosti in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

Neonatalni zapleti 

V vzorcu štirje otroci (25 %) ob porodu in v času hospitalizacije niso imeli nobenih 

zapletov, kar pomeni, da niso potrebovali niti dihalne podpore. Aritmetična sredina 

njihovih rezultatov je nekoliko višja od povprečja rezultatov drugih dveh skupin, in sicer 

61,50 točk, in tudi razpršenost okoli sredine je manjša (SD = 9,47 t.). Devet otrok (56 

%) je imelo ob porodu in v času hospitalizacije manjše zaplete, ti so dosegali AS 55,11 

točk (SD = 20,52 t.). Trije otroci (19 %), ki so ob porodu in v času hospitalizacije imeli 

obsežnejše zaplete, so na preizkusu FZ v povprečju dosegli 54,63 točk (SD = 21,08 

t.). Enosmerna analiza variance je ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 0,783, 

g1 = 2, g2 = 13, α = 0,478) pokazala, da med skupinami ni pomembnih razlik (p = 

0,835). Tudi multiple primerjave testa Tukey HSD razlik znotraj skupin niso pokazale. 

Pri otrocih iz kontrolne skupine se neonatalni zapleti v nobenem primeru niso pojavili, 

zato primerjave nismo izvedli.  

 Zapleti f f % M SD p 

Brez zapletov 4 25 % 61,50 9,47 

0,835 Manjši zapleti 9 56 % 55,11 20,52 

Obsežnejši zapleti 3 19 % 54,63 21,08 
Tabela 27: Neonatalni zapleti in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 
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Podrobneje nas je zanimalo, ali oblika ventilacije in IVH v času hospitalizacije vplivata 

na razvoj veščin FZ. Pri otrocih sta imela le dva možgansko krvavitev – en otrok I. 

stopnje in en otrok III. stopnje. Nedonošenček z IVH I. stopnje je na preizkusu dosegel 

57 točk, kar je 7. rezultat po vrsti od najboljšega navzdol; nedonošenček z IVH III. 

stopnje pa 49 točk, kar je 11. rezultat po vrsti od najboljšega navzdol. Zaradi osamljenih 

primerov nadaljnje analize za primer IVH nismo naredili, primera pa tudi po številu točk 

ne izstopata.  

Pri obliki ventilacije smo primerjali otroke, ki dihalne podpore niso potrebovali, otroke, 

ki so potrebovali eno od oblik neinvazivne ventilacije, in otroke, ki so potrebovali 

invazivno ventilacijo. Pet otrok brez dihalne podpore je na preizkusu v povprečju 

doseglo 60,60 točk (SD = 8,44 t.); trije uporabniki NIV so v povprečju dosegli 55,00 

točk z veliko razpršenostjo rezultatov (SD = 26,15 t.); osem uporabnikov invazivne 

ventilacije pa je v povprečju doseglo 54,75 točk, prav tako z veliko razpršenostjo 

rezultatov (SD = 20,30 t.). AS pada v smeri od otrok brez ventilacije do otrok z 

invazivno obliko ventilacije, vendar pa pomembne razlike ob predpostavki 

homogenosti varianc (F = 1,984, g1 = 2, g2 = 13, α = 0,177) s testom ANOVA nismo 

ugotovili (p = 0,850).  

 

Oblika ventilacije f f % M SD p 

brez 5 31 % 60,60 8,44 

0,850 neinvazivna v. 3 19 % 55,00 26,15 

invazivna v. 8 50 % 54,75 20,30 
Tabela 28: Oblika ventilacije in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 
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Večplodna nosečnost 

V skupini nedonošenih otrok so bili 4 otroci (25 %) iz multiplih nosečnosti, od tega sta 

dva sorojenca, dva pa imata brata dvojčka, ki v raziskavi nista sodelovala. 12 otrok (75 

%) je rojenih kot enojčki. AS preizkusa FZ enojčkov znaša 62,17 točk (SD = 16,11 t.), 

AS dvojčkov pa 40,00 točk (SD = 10,39). Ob predpostavki homogenosti varianc (F = 

1,545, α = 0,234) smo s t-testom ugotovili, da je razlika med skupinama ob 5-% 

tveganju statistično pomembna (p = 0,023).  

V skupini donošenih otrok so bili vsi sodelujoči otroci enojčki, zato primerjave nismo 

izvedli. 

 

multiplost f f % M SD p 

enojčki 12 75 % 62,17 16,11 
0,023 

dvojčki 4 25 % 40,00 10,39 
Tabela 29: Multiplost in fonološko zavedanje 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

Dolžina hospitalizacije 

Otroci so na oddelku za EINT preživeli od 26 do 190 dni. Zanimalo nas je, ali je dolžina 

hospitalizacije povezana z uspehom na preizkusu FZ. Narisali smo razsevni diagram 

in ugotovili, da se na njem ne nakazuje noben vzorec, ki bi kazal na povezanost 

spremenljivk. Nadaljnjih analiz zato nismo izvedli. 

Graf 32: Dolžina hospitalizacije in fonološko zavedanje 
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Čas hranjenja po sondi 

Zanimalo nas je tudi, ali se čas hranjenja po sondi povezuje z uspehom na preizkusu 

FZ. Narisali smo korelacijski diagram, na katerem se nekoliko nakazuje pozitivna 

linearna smer povezanosti – v nasprotju s pričakovano negativno linearno smerjo 

korelacije. V nadaljevanju smo s Spearmanovim koeficientom korelacije preverili, ali je 

povezanost statistično pomembna. Ugotovili smo, da je stopnja povezanosti šibka in 

statistično nepomembna (σ = 0,290, p = 0,276).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri hranjenju pri dveh letih starosti 

Znotraj raziskave smo želeli ugotoviti, ali težave pri hranjenju dolgoročno vplivajo na 

govorno-jezikovne funkcije, v našem primeru FZ. Vsi starši prezgodaj rojenih otrok so 

v vprašalniku poročali, da njihov otrok pri starosti 18−24 mesecev ni imel prisotnih 

težav pri hranjenju. Po pregledu evidenc Porodnišnice Ljubljana smo ugotovili, da je 

imel en otrok pri korigirani starosti 23 mesecev težave s hranjenjem oz. požiranjem 

(disfagija/neješčost/izbirčnost). Na preizkusu FZ je usvojil 57 točk, kar je 7. rezultat po 

vrsti od najboljšega navzdol. Ostali otroci težav niso imeli, zato primerjalnih analiz 

nismo izvedli. 

Št. jezikovnih zgledov v družini 

Število jezikovnih zgledov v družini smo razdelili v tri podskupine. 9 prezgodaj rojenih 

otrok (56 %) je imelo v družini od rojstva naprej 1 ali 2 jezikovna zgleda, se pravi enega 

ali dva starša. Ti so v povprečju na preizkusu dosegali 50,11 točk (SD = 12,70 t.). 4 

prezgodaj rojeni otroci (25 %) so imeli tri jezikovne zglede in so v povprečju dosegali 

55,75 točk (SD = 22,82 t.). Trije prezgodaj rojeni otroci (19 %) pa so imeli 4 ali 5 

jezikovnih zgledov v družini in so v povprečju dosegali 77,33 točk na preizkusu FZ (SD 

= 8,02 t.). Z enosmerno analizo variance smo ob predpogoju homogenosti varianc (F 

= 1,544, g1 = 2, g2 = 13, α = 0,250) ugotovili, da ob 5-% tveganju razlike med skupinami 

niso statistično pomembne (p = 0,055). Ker se vrednost »p« močno približa statistični 

Graf 33: Čas hranjenja po sondi in fonološko zavedanje 
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pomembnosti, smo opravili še post hoc multiple primerjave – test Tukey HSD. Le ta je 

pokazal, da je ob 5-% tveganju razlika med skupino 2 in skupino 4 statistično 

pomembna (p = 0,045) (tabela 31). Otroci, ki imajo v družini 1 ali 2 jezikovna zgleda 

so na preizkusu FZ dosegali pomembno slabše rezultate od otrok, ki imajo doma 4 ali 

5 jezikovnih zgledov.  

Št. zgledov f f % M SD p 

1−2 (skupina 2) 9 56 % 50,11 12,70 

0,055 3 (skupina 3) 4 25 % 55,75 22,82 

4−5 (skupina 4) 3 19 % 77,33 8,02 
Tabela 30: Število jezikovnih zgledov v družini in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

(I) skupina (J) skupina 
Razlika v AS 

(I-J) 
Std. napaka p 

95% interval zaupanja 

spodnja meja zgornja meja 

2 
3 -5,639 9,102 ,812 -29,67 18,39 

4 -27,222 10,097 ,045 -53,88 -,56 

3 
2 5,639 9,102 ,812 -18,39 29,67 

4 -21,583 11,568 ,188 -52,13 8,96 

4 
2 27,222 10,097 ,045 ,56 53,88 

3 21,583 11,568 ,188 -8,96 52,13 

Tabela 31: Multiple primerjave št. jezikovnih zgledov v družini in fonološkega zavedanja – vzorčna skupina 

Analizo smo opravili tudi v kontrolni skupini, kjer smo primerjali skupno število točk na 

testu FZ otrok z 2, 3 ali 4 jezikovnimi zgledi v družini. Sedem donošenih otrok (43,75 

%) z dvema jezikovnima zgledoma je v povprečju dosegalo 74,57 točk (SD = 16,22 t.), 

kar je v tej skupini najvišje povprečje. Sedem donošenih otrok (43,75 %) s tremi 

jezikovnimi zgledi je v povprečju dosegalo 63,00 točk (SD = 20,31), dva donošena 

otroka (12,5 %) s štirimi jezikovnimi zgledi v družini pa sta v povprečju dosegla 72,00 

točk (SD = 15,56 t.). Zaradi neenakomerno porazdeljenega vzorca smo rezultate 

prikazali tudi z grafom, ki prikazuje mediano in posamezne kvartile. Kljub skoraj 

enakemu minimumu in maksimumu se ostale vrednosti med prvima dvema skupina 

precej razlikujejo. V primeru dveh jezikovnih zgledov mediana znaša 82 točk, kar je 

več od AS; v primeru treh jezikovnih zgledov pa le 55 točk, kar je kar 12 točk manj od 

AS. Mediana in AS sta v primeru dveh donošenih otrok s 4 jezikovnimi zgledi enaki. 

Neparametrični Kruskall Wallis test pomembnih razlik med skupinami ni pokazal (p = 

0,600). Zaradi večje razlike med rangi v primeru otrok z dvema oz. tremi jezikovnimi 

zgledi smo med tema dvema skupinama opravili še test Mann Whitney U, ki 

pomembne razlike prav tako ni pokazal (U = 17,500, p = 0,371).  
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Razlike, ki so se v primeru nedonošenih otrok izkazale kot statistično pomembne, se v 

primeru kontrolne skupine niso izkazale kot pomembne – celo ravno obratno so imeli 

donošeni otroci z najmanj jezikovnimi zgledi najvišje srednje vrednosti na preizkusu 

FZ. Približata se jim dva donošena otroka s štirimi jezikovnimi zgledi v družini, najnižje 

srednje vrednosti pa imajo drugorojeni otroci.  

Št. zgledov f f % M SD p  

2 7 43,75 % 74,57 16,22 

0,600 3 7 43,75 % 63,00 20,31 

4 2 12,5% 72,00 15,56 
Tabela 32: Število jezikovnih zgledov v družini in FZ - kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

 

Oblika varstva 

Zanimalo nas je, ali oblika varstva, v kateri je otrok preživljal večino svojega 

predšolskega obdobja, vpliva na veščine fonološkega zavedanja. En nedonošenček je 

polovico varstva preživel v razvojnem oddelku, polovico pa v vrtcu. Njegov rezultat na 

preizkusu FZ je bil 4. po vrsti od najboljšega proti najslabšemu. Dva otroka sta polovico 

varstva preživela v domači oskrbi, polovico pa v vrtcu. Njuna rezultata sta 2. in 5. po 

vrsti od najboljšega navzdol. Vsi ostali prezgodaj rojeni otroci so v predšolskem 

obdobju obiskovali le vrtec. Zaradi premajhnega števila otrok v posamezni skupini 

primerjalnih analiz nismo mogli izvesti in obstoja razlik nismo ugotovili.  

Graf 34: Prikaz skupnega števila točk v odvisnosti od števila jezikovnih 

zgledov - kontrolna skupina 
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V primeru donošenih otrok je le ena deklica polovico predšolskega obdobja preživela 

v domači oskrbi, polovico pa v vrtcu. Njen rezultat je 12. po vrsti. Vsi ostali otroci so 

predšolsko obdobje preživeli v vrtcu, zato nadaljnjih analiz in primerjav med skupinami 

nismo izvedli. 

Obolenja ušes 

Sedem prezgodaj rojenih otrok (44 %) je svoje dotedanje otroštvo preživelo brez 

obolenj ušes – njihov dosežek na preizkusu FZ je bil v povprečju 55,57 točk (SD = 

13,71 t.). Pet otrok (31 %) je imelo vnetja ušes, vendar ta niso bila pogosta in so hitreje 

izzvenela. Ti otroci so v povprečju dosegali 44,40 točk (SD = 13,30 t.). Štirje 

nedonošeni otroci (25 %) pa so imeli v otroštvu ponavljajoča se vnetja ušes. Njihova 

AS na preizkusu FZ je znašala 73,75 točk (SD = 17,23 t.). Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,205, g1 = 2, g2 = 13, α = 0,817) je ANOVA 

med različno prisotnimi obolenji ušes pri nedonošenčkih pokazala, da so razlike med 

skupinami statistično pomembne (p = 0,031). Tukey HSD Post Hoc je nadalje pokazal, 

da je statistično pomembna razlika med otroki z redkimi vnetji ušes in otroki s 

ponavljajočimi se vnetji ušes (p = 0,025) (tabela 33). Rezultat gre v prid otrok s 

ponavljajočimi se vnetji ušes, ki so se na preizkusu FZ odrezali bolje od ostalih.  

 

Vnetja ušes f f % M SD p 

Brez obolenj 7 44 % 55,57 13,71 

0,031 
Redka vnetja ušes 5 31 % 44,40 13,30 

Ponavljajoča se 

vnetja ušes 
4 25 % 73,75 17,23 

Tabela 33: Vnetja ušes in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

(I) vnetja ušes (J) vnetja ušes 
Razlika v AS 

(I-J) 
Std. napaka p 

95% interval zaupanja 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

brez vnetij redka vnetja 11,171 8,479 ,411 -11,22 33,56 

ponavljajoča se vnetja -18,179 9,076 ,151 -42,14 5,79 

redka vnetja brez vnetij -11,171 8,479 ,411 -33,56 11,22 

ponavljajoča se vnetja -29,350* 9,713 ,025 -55,00 -3,70 

ponavljajoča se 

vnetja  

brez vnetij 18,179 9,076 ,151 -5,79 42,14 

redka vnetja 29,350* 9,713 ,025 3,70 55,00 

Tabela 34: Multiple primerjave vnetja ušes in fonološkega zavedanja 
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V kontrolni skupini je 12 otrok (75 %) otroštvo preživelo brez obolenj ušes, njihovo 

povprečje na testu FZ znaša 66,67 točk (SD = 16,59 t.), mediana pa znaša 67,50 točk 

(graf 35). Kot v skupini prezgodaj rojenih otrok so tudi v tej skupini otroci z vnetji ušes 

(25 %) dosegali boljše rezultate na testu FZ, in sicer v povprečju 76,75 točk (SD = 

21,99), z grafa pa lahko odčitamo še višjo mediano – 86,50 točk. Otrok s ponavljajočimi 

se težjimi oblikami vnetij ušes v kontrolni skupini ni bilo. Mann Whitney U test je 

pokazal, da statistično pomembnih razlik med skupinama ni (U = 12,500, p = 0,163). 

V skupini prezgodaj rojenih otrok so otroci s ponavljajočimi se vnetji ušes dosegali 

boljše rezultate od otrok z manj oz. nič vnetji ušes. V kontrolni skupini otrok je 

frekvenca otrok brez ušesnih obolenj večja kot v vzorčni skupini, enaka pa ostaja 

težnja, da otroci z (več) obolenji ušes dosegajo boljše rezultate od otrok brez obolenj. 

V kontrolni skupini gre to za 4 otroke, ki so v svojem otroštvu 1−2-krat preboleli lažje 

vnetje ušes, v vzorčni skupini pa za 4 otroke, ki so v svojem otroštvu večkrat 

prebolevali težje oblike ušesnih vnetij. Medtem ko je v primeru prezgodaj rojenih otrok 

razlika pomembna, v primeru kontrolne skupine ni. 

Vnetja ušes f f % M SD p  

Brez obolenj 12 75 % 66,67 16,59 
0,163 

Redka vnetja ušes 4 25 % 76,75 21,99 
Tabela 35: Vnetja ušes in fonološko zavedanje - kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

  

Graf 35: Prikaz skupnega števila točk v odvisnosti od vnetij ušes - 

kontrolna skupina 
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Izobrazba staršev 

Starši nedonošenih otrok so zaključili srednješolsko ali 

visokošolsko/univerzitetno/drugo višjo stopnjo izobrazbe. 5 mater (31 %) in 10 očetov 

(63 %) ima srednješolsko obliko izobrazbe. 11 mater (69 %) in 6 očetov (37 %) ima 

zaključeno višješolsko/univerzitetno/drugo višjo obliko izobrazbe. Pet otrok (31 %) 

mater s srednješolsko izobrazbo je v povprečju dosegali 55,40 točk na preizkusu FZ 

(SD = 15,01 t.); enajst otrok (69 %) mater z visokošolsko/univerzitetno/drugo višjo 

izobrazbo pa 57,18 točk (SD = 19,34 t.). T-test ob predpostavki o homogenosti varianc 

(F = 0,686, α = 0,421) ni pokazal pomembnih razlik med skupinami otrok, katerih 

matere imajo zaključene različne nivoje izobrazbe (p = 0,859). Prav tako se razlika ni 

izkazala za pomembno v primeru izobrazbe očeta. Ob upoštevanju homogenosti 

varianc (F = 0,784, α = 0,391) in 5-% tveganju je »p« vrednost znašala 0,129. 10 otrok 

(63 %) očetov s srednješolsko izobrazbo pa je sicer imelo nižjo AS na preizkusu FZ – 

51,39 točk (SD = 15,39 t.) – kot 6 otrok (37%) očetov z zaključeno 

visokošolsko/univerzitetno izobrazbo (AS = 65,33 t., SD = 18,95 t.).  

 

končana izobrazba mame f f % M SD p 

srednješolska 5 31 % 55,40 15,01 

0,859 visokošolska/univ./drugo 

 
11 69 % 57,18 19,34 

Tabela 36: Izobrazba mame in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

končana izobrazba očeta f f % M SD p 

srednješolska 10 63 % 51,40 15,39 
0,129 

visokošolska/univerzitetna 6 37 % 65,33 18,95 
Tabela 37: Izobrazba očeta in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

Vpliv izobrazbe staršev na fonološko zavedanje otrok smo preverili tudi v kontrolni 

skupini donošenih otrok. Starši so zaključili srednješolsko ali 

visokošolsko/univerzitetno/drugo višjo izobrazbo. Iz tabele 38 in grafa 36 lahko 

razberemo, da izobrazba matere ni imela vpliva na njihove rezultate, saj sta si tako AS 

kot mediana zelo podobni, pri Mann Whitney U testu pa vrednost »p« znaša celo 1,000. 

Drugače pa je v primeru izobrazbe očetov, kjer se je razlika med skupinama ob 5-% 

tveganju in uporabi testa Mann Whitney U izkazala kot statistično pomembna (U = 

8,500, p = 0,031). Pet otrok (31 %), katerih očetje imajo dokončano srednješolsko 

izobrazbo, je na testu FZ v povprečju doseglo 54,80 točk (SD = 13,91), mediana znaša 

48 točk. Enajst otrok (69 %), katerih očetje imajo dokončano 
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visokošolsko/univerzitetno izobrazbo, pa je doseglo v povprečju 75,73 točk (SD = 

15,82 t.), mediana pa je še višja in znaša 83 točk (graf 37). 

Tako v primeru prezgodaj rojenih otrok kot v primeru kontrolne skupine se je pokazal 

večji vpliv izobrazbe očeta na število usvojenih točk na testu FZ – v vzorčni skupini ta 

razlika ni statistično pomembna, v kontrolni skupini pa je. Medtem ko izobrazba mame 

v našem primeru nima nobenega vpliva na fonološko zavedanje otrok v nobeni skupini. 

Starši otrok kontrolne skupine imajo v povprečju višjo izobrazbo od staršev otrok 

prezgodaj rojenih otrok.  

 

končana izobrazba mame f f % M SD p  

srednješolska 2 12,5 % 66,50 33,23 
1,000 

visokošolska/univ./drugo 14 87,5 % 69,57 16,78 
Tabela 38: Izobrazba matere in FZ - kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

  

Graf 36: Skupno število točk v odvisnosti od izobrazbe matere - 

kontrolna skupina 
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končana izobrazba očeta f f % M SD p  

srednješolska 5 31 % 54,80 13,91 
0,031 

visokošolska/univerzitetna 11 69 % 75,73 15,82 
Tabela 39: Izobrazba očeta in FZ - kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

 

Prisotnost govornih motenj 

12 prezgodaj rojenih otrok (75 %) v času srečanja ni imelo govornih motenj. Njihov 

uspeh na preizkusu FZ je bil v povprečju 60,08 točk, z razpršenostjo SD = 18,78 točk. 

Štirje otroci (25 %) pa so imeli govorno motnjo (artikulacijska motnja). AS njihovih 

rezultatov je 46,25 točk (SD = 8,14 t.). Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 

2,767, α = 0,118) smo s t-testom preverili, ali je razlika med AS ob 5-% tveganju 

pomembna, in ugotovili, da ni (p = 0,182).  

V kontrolni skupini sta imela v času srečanja dva otroka (12,5 %) govorne motnje 

(artikulacijska odstopanja), kar je dva manj od skupine prezgodaj rojenih otrok. Na 

preizkusu FZ sta dosegla v povprečju 64,50 točk (SD = 18,71), enaka je mediana. 

Preostali otroci govornih težav niso imeli in so v povprečju dosegali 69,86 točk (SD = 

18,71 t.), mediana znaša 76 točk (graf 38). Mann Whitney U test je pokazal, da razlika 

med skupinama ni statistično pomembna (U = 11,000, p = 0,634). 

Graf 37: Skupno število točk v odvisnosti od izobrazbe očeta - kontrolna 

skupina 
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V skupini prezgodaj rojenih otrok so imeli v času srečanja štirje otroci artikulacijska 

odstopanja, v kontrolni skupini pa dva. Vrednost »p« je v primeru prezgodaj rojenih 

otrok nižja, saj je razlika med povprečnimi vrednostmi večja kot v kontrolni skupini 

otrok. V nobenem primeru pa ni statistično pomembna. 

 

govorne težave f f % M SD p 

ne 12 75 % 60,08 18,78 
0,182 

da 4 25 % 46,25 8,14 
Tabela 40: Govorne težave in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

govorne težave f f % M SD p 

ne 14 12,5 % 69,86 18,71 
0,634 

da 2 87,5 % 64,50 13,43 
Tabela 41: Govorne težave in fonološko zavedanje – kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

Jezikovne težave 

V skupini prezgodaj rojenih otrok so starši pri enem otroku navajali jezikovne težave, 

v kontrolni skupini pa nihče od sodelujočih otrok ni imel težav na področju jezika. 

Skupno število točk deklice, katere starši so navajali jezikovne težave, je bil 4. rezultat 

po vrsti od najboljšega proti najslabšemu. Zaradi osamelega primera nadaljnjih analiz 

nismo izvedli.  

Graf 38: Skupno število točk v odvisnosti od prisotnosti govornih motenj 

- kontrolna skupina 
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Logopedska obravnava 

Zanimalo nas je tudi, ali se rezultati na preizkusu FZ razlikujejo v odvisnosti od tega, 

ali so prezgodaj rojeni otroci obiskovali logopedske obravnave ali ne. Sedem (44 %), 

ki jih je logopeda obiskovalo, je na preizkusu v povprečju doseglo 59,71 točk (SD = 

13,97 t.). Ostalih devet (56 %), ki logopeda ni obiskovalo, je v povprečju doseglo nekaj 

točk manj, in sicer 54,22 (SD = 20,51 t.). Razlika med skupinama ni pomembna, kar 

nam je ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 0,641, α = 0,437) pokazal t-test (p 

= 0,555).  

 

logopedska obravnava f f % M SD p 

ne 9 56 % 54,22 20,51 
0,555 

da 7 44 % 59,71 13,97 
Tabela 42: Obiskovanje logopedskih obravnav in fonološko zavedanje – vzorčna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 

 

V kontrolni skupini sta dva otroka (87,5 %) obiskovala logopedske obravnave in na 

preizkusu FZ v povprečju dosegla 64,50 točk (SD = 13,44 t.). Mediana je enaka AS. 

Otroci, ki logopeda niso obiskovali, so v povprečju dosegali nekoliko več točk, in sicer 

64,50 (SD = 13,44), z grafa 39 pa lahko odčitamo še nekoliko višjo mediano – 76,00 

točk. Razlika se med skupinama ob 5-% tveganju po izračunu testa Mann Whitney U 

ni izkazala kot pomembna (U = 11,000, p = 0,634).  

Na število doseženih točk na preizkusu FZ obiskovanje logopeda ni vplivalo v nobeni 

skupini, vrednost »p« je v obeh skupinah podobna. Je pa v skupini prezgodaj rojenih 

otrok logopeda obiskovalo pet otrok več kot pa v kontrolni skupini.  

 

logopedska obravnava f f % M SD p 

ne 14 12,5 % 69,86 18,72 
0,634 

da 2 87,5 % 64,50 13,44 
Tabela 43: Obiskovanje logopedskih obravnav in fonološko zavedanje - kontrolna skupina 

f – frekvenca 

f % - frekvenca v odstotkih 

M – aritmetična sredina vseh rezultatov 

SD – standardni odklon vseh rezultatov 

p – stopnja značilnosti 
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Pregled vseh dejavnikov 

V tabeli 38 so zbrani vsi dejavniki s svojimi podskupinami, znotraj katerih smo opravili 

analize, ter rezultati analiz. Dejavniki, ki v našem vzorcu statistično pomembno vplivajo 

na rezultat preizkusa FZ, so: večplodna nosečnost (boljši rezultat so imeli enojčki); 

število jezikovnih zgledov v družini (razlika nastane med skupino z najmanj in skupino 

z največ jezikovnimi zgledi, boljši rezultat na preizkusu FZ so imeli otroci z več 

jezikovnimi zgledi) ter prisotnost obolenja ušes (pomembna razlika nastane tako med 

vsemi skupinami kot znotraj skupin, najboljši rezultat je imela skupina s ponavljajočimi 

se vnetji ušes). Pri ostalih dejavnikih se v skupini prezgodaj rojenih otrok razlika v 

uspehu na preizkusu FZ ni izkazala kot pomembna.  

Dejavnik, ki se je v primeru kontrolne skupine izkazal kot statistično pomemben, je 

izobrazba očeta (otroci, katerih očetje imajo nižjo izobrazbo, so dosegali slabše 

rezultate na preizkusu FZ). Pri ostalih analiziranih dejavnikih se razlika ni izkazala kot 

pomembna. 

dejavnik podskupine 
ugotovitev/komentar 

PREZGODAJ ROJENI 

ugotovitev/komentar 

KONTROLNA SKUPINA 

spol moški, ženski p = 0,563 p = 0,952 

gestacijska 

starost 

< 28 t. 

28 ≤ 32 t. 
p = 0,708 / 

centil 

porodne teže 
centili ni povezanosti / 

zapleti v času 

nosečnosti 
da, ne p = 0,927 ni bilo zapletov 

Graf 39: Skupno število točk v odvisnosti od obiskovanja logopeda 
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neonatalni 

zapleti 

brez zapletov 

manjši zapleti 

pomembni zapleti 

p = 0,835 ni bilo zapletov 

oblika 

ventilacije 

brez 

neinvazivna v. 

invazivna v. 

p = 0,850 / 

možganske 

krvavitve 

brez 

i. stopnja 

iii. stopnja 

samo po en primer 

ivh 
/ 

večplodna 

nosečnost 

enojčki 

dvojčki 

p = 0,023 (v prid 

enojčkov) 
/ 

dolžina 

hospitalizacije 
Dnevi ni povezanosti / 

čas hranjenja 

po sondi 
Dnevi p = 0,276 / 

težave pri 

hranjenju pri 

dveh letih 

starosti 

da, ne 
samo en primer 

težav s hranjenjem 
/ 

št. jezikovnih 

zgledov v 

družini 

1−2 

3 

4−5 

p = 0,555 (med 

skupinami) 

p = 0,045 (znotraj 

skupin med 1–2 in 

4–5 v prid več 

jezikovnim zgledom) 

 

p = 0,600 (med 

skupinami 

p = 0,371 (znotraj 

skupin z 2 oz. 3 

jezikovnimi zgledi) 

oblika varstva 

vrtec 

vrtec in doma 

vrtec in RO 

samo po en primer 

vrtec in doma ter 

vrtec in ro 

samo en primer 

vrtec in doma 

obolenja ušes 

brez obolenj 

redka vnetja ušes 

ponavljajoča se vnetja 

p = 0,031 (med 

skupinami) 

p = 0,025 (znotraj 

skupin redka vnetja 

in ponavljajoča se 

vnetja v prid 

ponavljajočim se 

vnetjem ušes) 

p = 0,163 

izobrazba 

mame 

srednješolska 

visokošolska/univ./dru

go 

p = 0,859 p = 1,000 

izobrazba 

očeta 

srednješolska 

visokošolska/univerzite

tna 

p = 0,129 
p = 0,031 (v prid 

višji izobrazbi) 
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prisotnost 

govornih 

motenj 

ne, da p = 0,182 p = 0,634 

Prisotnost 

jezikovnih 

težav 

ne, da 
samo en primer 

jezikovnih težav 
ni primera 

logopedska 

obravnava 
ne, da p = 0,555 0,634 

Tabela 44: Pregled rezultatov vseh dejavnikov 

p – stopnja značilnosti 

 

2.4.3.2 Razlaga in odgovor na raziskovalno vprašanje 

Dejavnikov, ki lahko vplivajo na fonološko zavedanje ter jezikovne veščine na sploh, 

je veliko. V kolikor raziskujemo jezikovne veščine pri nedonošenčkih, se njihovo število 

zaradi značilnosti populacije še zviša. A. Sansavini, A. Guarini in M. C. Caselli (2011) 

nas opozorijo, da je potrebno razlikovati med otroki, ki so ob rojstvu utrpeli težje 

poškodbe in imajo zaradi tega bolj očitne primanjkljaje, ter otroci, ki so brez večjih 

nevroloških posledic, saj je to pomemben dejavnik razvoja. V našo raziskavo smo 

vključili zgolj slednje. Izpostavijo (prav tam) tako neonatalne kot okoljske in socialne 

faktorje, katere zajema tudi naša raziskava.  

Dejavniki, ki smo jih vključili v našo analizo so: spol, gestacijska starost, centil porodne 

teže, zapleti v nosečnosti, neonatalni zapleti, mehanska ventilacija, možganske 

krvavitve, večplodna nosečnost, dolžina hospitalizacije, čas hranjenja po sondi, težave 

pri hranjenju pri dveh letih starosti, število jezikovnih zgledov v družini, oblika varstva, 

prisotnost obolenj ušes, izobrazba staršev, prisotnost govornih motenj, prisotnost 

jezikovnih težav in obiskovanje logopeda. Zaradi majhnega števila sodelujočih otrok 

moramo rezultate razumeti v sklopu našega vzorca in kontrolne skupine.  

Po analizi se je izkazalo, da so dejavniki, ki v našem primeru pomembno vplivajo na 

fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok, trije: večplodna nosečnosti, število 

jezikovnih zgledov v družini in prisotnost obolenj ušes. Slabše fonološko zavedanje 

dvojčkov lahko povežemo z ugotovitvami K. Thorpe (2006), ki v svojem preglednem 

članku ugotavlja, da so dvojčki v večji meri nagnjeni k govorno-jezikovnemu zaostanku, 

kar povezuje z njihovim specifičnim socialnim okoljem. R. Cusson (2002) je 

ugotavljala, da je bila materina občutljivost v komunikaciji pomembno povezana z 

receptivnim jezikovnim razvojem otrok. Podobno so ugotavljali tudi Robert, Bellinger 

in M. McCormick (2007), ki so odzivnost staršev vključili v svoj model rizičnih 

dejavnikov. V primeru dvojčkov je, kljub morebitnemu prizadevanju matere oz. staršev, 

da bi se komunikacijsko ustrezno odzivala, odzivnost zagotovo manjša, saj sta otroka, 

na katera se je potrebno odzivati in z njima komunicirati, dva. V našem primeru so imeli 

vsi štirje dvojčki le 1−2 jezikovna zgleda znotraj družine (en ali dva starša), kar pomeni 

še manj komunikacijskih priložnosti in preživljanje časa s sorojencem z enakim 

razvojnim nivojem. V kontrolni skupini so bili vsi otroci enojčki, zato primerjave med 
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skupinama, da bi ugotovili, ali večplodna nosečnost vpliva tudi na FZ donošenih otrok, 

nismo mogli izvesti. 

Tudi število jezikovnih zgledov je družinski dejavnik, ki se je po več raziskavah izkazal 

za pomembnejši dejavnik kot vključenost v vrtec (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Pečjak, 2012), kjer so otroci tudi deležni veliko jezikovnih zgledov. V našem primeru 

primerjav žal nismo mogli narediti, saj je bila oblika varstva premalo raznolika za 

analize, smo pa ugotovili, da je v skupini prezgodaj rojenih otrok razlika med otroki z 

manj jezikovnimi zgledi in otroci z več jezikovnimi zgledi pomembna. Več jezikovnih 

zgledov pomeni, da je otrok večkrat v komunikacijskem stiku z osebo, ki je jezikovno 

močnejša od njega, in ima zato več priložnosti za svoj jezikovni razvoj. Otroci s 

starejšimi brati in sestrami so lahko tudi prej v stiku z literaturo in samim 

opismenjevanjem, saj imajo ob sebi več oseb, ki jim to pokažejo. Podskupine smo 

primerjali tudi v kontrolni skupini, kjer smo ugotovili, da število jezikovnih zgledov ne 

vpliva pomembno na fonološko zavedanje donošenih otrok. Otroci s tremi jezikovnimi 

zgledi so v povprečju dosegali celo nižje rezultate od otrok z dvema jezikovnima 

zgledoma (dvema staršema). Rojstvo prezgodaj rojenega otroka v družino lahko 

prinese nekoliko drugačno dinamiko odnosov kot rojstvo donošenega otroka brez 

zdravstvenih težav, tudi v smislu namenjanja pozornosti, količine jezikovnih izmenjav, 

prebiranja literature ipd. Donošen prvorojenec brez zdravstvenih težav lahko staršem 

predstavlja manjši stres, kar jim omogoča, da več pozornosti namenjajo drugim 

razvojnim področjem otroka, tudi komunikaciji, jeziku in govoru. Medtem ko prezgodaj 

rojen prvorojenec (rojen s svojimi specifikami) staršem, ki še nimajo izkušenj 

starševstva, lahko prinese veliko večji stres, več pozornosti je namenjene 

zdravstvenemu stanju otroka in bolj življenjsko pomembnim ter opaznim razvojnim 

področjem otroka, s čimer bi lahko povezali tudi naše rezultate. Vsako naslednje 

rojstvo lahko staršem, ki že imajo izkušnjo starševstva, prinese manj stresa in skrbi, 

kar se lahko v primeru prezgodnjega rojstva ali pa donošenosti različno odraža, tudi 

na področju namenjanja pozornosti, komunikacijskih izmenjav, stika z literaturo ipd. 

Naši rezultati se med skupinama glede vpliva števila jezikovnih zgledov v družini 

razlikujejo. 

Presenetil nas je rezultat analize, ki je pokazal, da imajo v skupini prezgodaj rojenih 

otrok otroci s ponavljajočimi se vnetji ušes pomembno bolj razvito fonološko zavedanje 

od otrok z manj oz. brez vnetij ušes. Tudi v skupini donošenih otrok so otroci z redkimi 

obolenji ušes dosegali boljše rezultate od otrok brez obolenj, a razlika ni bila 

pomembna, poleg tega pa so redka vnetja ušes, ki se pojavijo za krajši čas enkrat v 

obdobju otroštva, lahko zanemarljiv dejavnik in nimajo posebnega vpliva na razvoj 

govora in jezika. Rezultat prezgodaj rojenih otrok je ravno v nasprotju z ugotovitvami 

I. Hočevar Boltežar in M. Žargi (1993) ter M. Škofic (2015), ki so bolj smiselne od naših, 

saj dober sluh kot pogoj za uspešno usvajanje jezika upravičuje njihove ugotovitve. V 

našem primeru lahko sklepamo, da gre za slučaj oz. da imajo otroci s pomembnimi 

vnetji ušes varovalne dejavnike, ki so stopnjo tveganja, ki je nastala zaradi vnetij ušes, 

oblažili.  
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Literatura sicer navaja, da je pomemben dejavnik izobrazba matere (Vohr, 2014, 

Zimmerman, 2018, Robert, Bellinger in McCormick, 2007), a v našem primeru 

izobrazbe staršev se je kot pomemben dejavnik izkazala izobrazba očeta. V primeru 

prezgodaj rojenih otrok razlika med otroki očetov s srednješolsko ali 

visokošolsko/univerzitetno izobrazbo sicer ni bila pomembna, je bila pa veliko večja 

kot v primeru izobrazbe matere. V kontrolni skupini pa se je razlika v izobrazbi očetov 

izkazala kot statistično pomembna, medtem ko izobrazba matere nikakor ni vplivala 

na rezultat. Medtem ko so matere lahko – ne glede na izobrazbo – vedno bolj 

ozaveščene o pomembnosti svoje prisotnosti in prispevanja k otrokovem razvoju, se 

je težnja morda prestavila k vlogi očeta v otrokovem razvoju. V našem primeru so imeli 

očetje (in tudi matere) kontrolne skupine višjo izobrazbo od očetov (in mater) prezgodaj 

rojenih otrok. 

Ostali dejavniki se niso izkazali kot rizični ali varovalni. Glede na literaturo smo v 

skupini prezgodaj rojenih otrok pričakovali razlike med skupinama različnih 

gestacijskih starosti, saj le-to v več primerih izpostavljajo kot pomemben dejavnik 

(Sansavini, Guarini, Caselli, 2011, Vohr, 2014, Zimmerman, 2018), saj je od nje 

odvisna razvitost otroka ob rojstvu, od razvitosti pa morebitni nadaljnji zapleti in 

posledice.  

Med vzorčno in kontrolno skupino smo primerjali še – sicer v obeh primerih statistično 

nepomembne dejavnike – spol, prisotnost govornih motenj, prisotnost jezikovnih težav 

ter obiskovanje logopedskih obravnav. Razlika med podskupinama na podlagi spola 

je bila pri prezgodaj rojenih otrocih večja kot v kontrolni skupini; prav tako razlika na 

podlagi prisotnosti govornih motenj. Več prezgodaj rojenih otrok je imelo v času 

srečanja prisotne artikulacijske težave, v svojem otroštvu pa je več prezgodaj rojenih 

otrok tudi obiskovalo logopeda. Ostalih primerjav med skupinama nismo mogli izvesti.  

Pomemben dejavnik razvoja in govorno-jezikovnih zmožnosti so tudi kognitivne 

sposobnosti, ki pa jih zaradi pogojev, ki jih meritve kognitivnih sposobnosti zahtevajo, 

žal nismo mogli preveriti in zato v našo raziskavo niso vključene.  

V našem vzorcu so se kot posamezni pomembni dejavniki tveganja izkazali večplodna 

nosečnost, majhno število jezikovnih zgledov v družini in – presenetljiv ter nekoliko 

nelogičen dejavnik – manj pogosta vnetja ušes. V kontrolni skupini pa se je kot 

pomemben dejavnik izkazala izobrazba očeta. Različni dejavniki lahko kumulativno 

vplivajo na vsakega prezgodaj rojenega otroka posebej. Za raziskavo, ki bi pokazala, 

kateri dejavniki posamezno in kumulativno vplivajo na fonološko zavedanje prezgodaj 

rojenih otrok, in katere rezultate bi lahko primerjali tudi s skupino donošenih otrok, bi 

potrebovali večji vzorec.  
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3 ZAKLJUČEK 

Nosečnost traja 40 tednov. V tem času se plod v maternici razvija in ob koncu 

nosečnosti, v kolikor ne pride do zapletov, se na svet rodi z razvitim in funkcionalnim 

organizmom, ki mu omogoča bivanje izven maternice. Otroci, ki se rodijo prezgodaj, 

pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti, so manj zreli in imajo povečano tveganje za 

obporodne in poporodne zaplete. Resnično ogroženi so vsi nedonošenčki, rojeni pred 

32. oz. 34. tednom GS (Novak Antolič idr., 2001).  

Izjemno prezgodaj in zelo prezgodaj rojeni otroci so ob rojstvu še tako nezreli, da 

potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih funkcijah – dihanju, hranjenju in 

vzdrževanju telesne temperature. Zato so nastanjeni na EINT v toplih in vlažnih 

inkubatorjih, kjer jim preko hranilnih cevčic dovajajo hrano, preko različnih oblik 

invazivnega in neinvazivnega ventilacijskega sistema pa pomagajo pri dihanju. Zaradi 

nezrelosti so dovzetni tudi za različne možganske poškodbe, okužbe in druge bolezni, 

ki zahtevajo še dodatne posege v njihovo nezrelo telo (Bregant, 2004a, Delaney in 

Arvedson, 2008). V času hospitalizacije dozorevajo in s pomočjo osebja vzpostavljajo 

samostojno dihanje in hranjenje. 

Izpostavitev nezrelega organizma izvenmaterničnemu okolju lahko privede do 

razvojnih posledic. Težave s prehodom s sondnega hranjenja na oralno hranjenje 

lahko privede do motenj hranjenja in požiranja v obdobju dojenčka in malčka 

(Kornhauser Cerar in Šerbec Medjimurec, 2018). Negativne izkušnje hranjenja s sondo 

in preobčutljivost na dotike v orofacialnem predelu lahko vplivajo na nefunkcionalno 

grizenje in žvečenje – ti (nefunkcionalni) gibi pa so kasneje prisotni tudi pri produkciji 

govora (Ogričevič, 2006). Na to lahko vpliva tudi daljša invazivna ventilacija z intubacijo 

preko ust. Dolga hospitalizacija pomeni izpostavljenost drugačnim slušnim dražljajem 

v času zorenja slušnih predelov možganov, saj so otroci več izpostavljeni zvokom 

naprav in dogajanju okoli njih, manj pa funkcionalni komunikaciji in socialni interakciji 

s starši (Vohr, 2014, 2016, Vandormael idr., 2019), čeprav se to v enotah spodbuja. 

Že v tem obdobju se lahko kot pomemben dejavnik izkažeta tudi SES in izobraženost 

staršev. Socialno-ekonomska in psihološka stabilnost staršev zniža psihološki stres, ki 

ga lahko doživljata ob prezgodnjem rojstvu otroka. Tudi s tem je povezana zgodnja 

socialna interakcija z otrokom, ki je izredno pomembna za jezikovni razvoj 

(Vandormael idr., 2019).  

Raziskave so pokazale anatomske in funkcionalne razlike v razvoju možganov 

prezgodaj rojenih otrok v primerjavi z donošenimi otroci (Inder idr., 2005, Kesler idr., 

2004, Peterson idr., 2002). MacKendrick (2006) zaradi izpostavljenosti nezrelega 

organizma izvenmaterničnemu svetu in različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj 

nedonošenčka, predlaga, da na razvoj prezgodaj rojenih otrok gledamo s perspektive 

nelinearne teorije razvoja. Pri nedonošenčkih gre tako za atipičen razvoj, ki je močno 

odvisen od začetnega stanja in pogojev vsakega posameznika, nanj pa vse od rojstva 

naprej vplivajo različni dejavniki, ki lahko posledice puščajo na različne načine.  
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Drugačen govorno-jezikovni razvoj je lahko ena od manifestacij atipičnega razvoja 

nedonošenčkov. Raziskave, ki preučujejo govor in jezik prezgodaj rojenih otrok, so si 

zaradi raznolikosti populacije in raznolikosti GJ veščin med seboj zelo različne. Tudi 

tiste, ki se osredotočajo zgolj na fonološko zavedanje, prikazujejo različne rezultate. 

Ne glede na to pa težnja kaže v smer šibkejših GJ veščin in sposobnosti prezgodaj 

rojenih otrok.  

Nas je zanimalo, ali se fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok razlikuje od 

fonološkega zavedanja donošenih otrok v času vstopa v šolo; ter ali kateri od 

dejavnikov pomembno vpliva na FZ prezgodaj rojenih otrok. V ta namen smo oblikovali 

preizkus fonološkega zavedanja, ki je vseboval širok spekter nalog FZ na različnih 

ravneh, s čimer smo FZ ocenili v celoti, kar za veljavnost in zanesljivost testa predlaga 

L. A. Pufpaff (2009). Za oceno vpliva dejavnikov smo sestavili vprašalnik za starše. 

Preizkus smo izvedli s 16 prezgodaj rojenimi otroki in 16 otroki kontrolne skupine. 

Starši otrok so izpolnili vprašalnik. Materni jezik vseh otrok je slovenščina, pogoj za 

vzorec pa sta bila tudi rojstvo pred dopolnjenim 32. tednom nosečnosti s porodno težo 

≤ 1500 g ter odsotnost pomembnih nevroloških ali senzornih težav.  

Ugotovili smo, da se skupini pomembno razlikujeta na ravni plitkega fonološkega 

zavedanja, kar smo povezali s podobnimi ugotovitvami A. Guarini idr. (2009) in razlago, 

da je plitka raven FZ pri kontrolni skupini že razvita, prezgodaj rojeni otroci pa imajo 

na tem nivoju šibkejše veščine. Globoka raven FZ pri obeh skupinah še ni razvita in 

do večjih razlik zato na tej ravni tudi v naši raziskavi ni prihajalo. Pomembnih razlik 

nismo ugotovili pri nobeni posamezni nalogi in tudi v skupnem številu točk ne, so pa 

prezgodaj rojeni otroci v vseh postavkah imeli nižje število doseženih točk kot donošeni 

otroci. Zanimivo bi bilo fonološko zavedanje preveriti in primerjati še ob koncu šolskega 

leta, ko bi naj otroci po teoretičnih izhodiščih bolj razvili tudi globljo raven FZ.  

Dejavniki, ki so se v našem primeru izkazali kot statistično pomembni in varovalni, so 

višje število jezikovnih zgledov v družini, enoplodna nosečnost in pogosta vnetja ušes; 

v primeru kontrolne skupine pa višja izobrazba očeta. Višje število jezikovnih zgledov 

in enoplodna nosečnost sta dejavnika okolja, ki ponujata več komunikacijskih 

priložnosti za prezgodaj rojenega otroka. Dvojčki svoje komunikacijske in socialno 

interakcijske priložnosti delijo s svojim sorojencem, zato jih je manj (Thorpe, 2006). 

Družino kot pomemben napovednik otrokovega razvoja so izpostavile tudi Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak (2012). Presenetil pa nas je rezultat, da so 

nedonošenčki s pogostimi vnetji ušes imeli pomembno boljše rezultate od tistih z manj 

vnetji. I. Hočevar Boltežar in M. Žargi (1993) ter M. Škofic (2015) so ugotavljale ravno 

nasprotno – da pogostejša vnetja ušes pomenijo šibkejši GJ razvoj. Svoj rezultat si 

razlagamo kot naključje v vzorcu, saj ugotovitev ni smiselna in v skladu z osnovnim 

pogojem za razvoj jezika in govora – dobrim sluhom. Sklepamo, da imajo otroci s 

pomembnimi vnetji ušes v našem primeru varovalne dejavnike, ki so stopnjo tveganja, 

ki je nastala zaradi vnetij ušes, oblažili.  

Vsi preostali dejavniki (spol, gestacijska starost, centil porodne teže, zapleti v 

nosečnosti, neonatalni zapleti, mehanska ventilacija, možganske krvavitve, dolžina 
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hospitalizacije, čas hranjenja po sondi, težave pri hranjenju pri dveh letih starosti, 

oblika varstva, izobrazba staršev, prisotnost govorno-jezikovnih motenj in obiskovanje 

logopeda) so se v našem primeru prezgodaj rojenih otrok izkazali kot nepomembni oz. 

med njimi in fonološkim zavedanjem korelacije nismo našli. Kognitivnih sposobnosti, 

ki so pomemben dejavnik GJ razvoja, pa zaradi pogojev, ki jih meritve zahtevajo, nismo 

vključili v našo raziskavo.  

Raziskav s področja govora in jezika (ali zgolj fonološkega zavedanja) pri prezgodaj 

rojenih otrocih ter raziskav o vplivu dejavnikov na razvoj jezika in govora oz. 

fonološkega zavedanja pri prezgodaj rojenih otrocih v našem prostoru še ni bilo 

izvedenih in zato naša predstavlja prvi primer take raziskave. Tujih raziskav, ki 

primerjajo jezik in govor nedonošenčkov in donošenih otrok je več, a so med seboj 

težko primerljive zaradi različnih postopkov in vključitvenih pogojev. Tujih raziskav, ki 

bi vpliv dejavnikov na razvoj jezika in govora prezgodaj rojenih otrok preučevale 

celostno (in ne zgolj po delčkih v vsaki raziskavi), pa je malo. Vemo, da lahko z zgodnjo 

obravnavo na logopedskem področju v primeru rizičnih populacij delujemo že 

preventivno in s tem pripomoremo k uspešnejšemu razvoju jezika in govora otrok, ki 

sta predpogoja za uspešno branje, pisanje, šolanje in imata posledično vpliv na 

akademski uspeh in kvaliteto življenja posameznika. Prezgodaj rojeni otroci in 

dejavniki, ki vplivajo na njihov razvoj jezika in govora, sta v logopediji še povsem odprti 

polji za raziskovanje. Več raziskav je potrebnih za boljše razumevanje pojava ter za 

možnosti napredka v obravnavi.   
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5 PRILOGE 

Priloga 1: Preizkus fonološkega zavedanja 

PREIZKUS FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

 

Ime in priimek otroka: ________________________________________________ 

Datum testiranja: ____________________________________________________ 

 

1. PREPOZNAVANJE RIM 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo in desetih nalog, ki jih točkujemo. Otrok 

mora prepoznati, ali se besedi rimata ali ne. Nekateri besedni pari so iz istega 

tematskega polja (jablana, jagoda) oz. imajo skupne značilnosti. Besede so različno 

dolge (enozložne, dvozložne, trizložne). 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Tvoja naloga je, da pozorno poslušaš in poveš, 

ali se besedi rimata (podobno slišita) ali ne.« 

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Vsak pravilen 

odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, 

ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalen dosežek je deset točk.  

Navodila in prvih pet primerov je oblikovanih po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011). Primeri št. 6–10 so dodani.  

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja sivo – pivo DA   

vaja jablana – jagoda NE   

     

1. vlak – trak DA   

2. sir – miš NE   

3. kuža – luža DA   

4. puška – vrata NE   

5. livada – navada DA   

     

6. križ – obliž  DA   

7. cvetlica – potica  DA   

8. meter – drevo  NE   

9. lopata – kitara  NE 

 

  

10. strokovnjak – tovornjak  DA   

 

  



 

 

2. ZLOGOVNA SINTEZA (ZDRUŽEVANJE ZLOGOV V BESEDE) 

 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter desetih nalog, ki jih točkujemo. 

Otrokova naloga je, da po zlogih izgovorjeno besedo združi in jo pove v celoti. Besede 

so dvozložne, trizložne in štirizložne. Prav tako so tudi zlogi po dolžini različni. Prvi dve 

besedi demonstriramo. Premor med izgovorom zlogov je pol sekunde. 

 

Navodilo: »Sedaj bom jaz besedo izgovorila kot robot, ti pa boš povedal/a, katera je ta 

beseda/kaj sem ti povedala. Poskusiva s prvo besedo: LU-ŽA. Kaj sem rekla?« 

 

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Vsak pravilen 

odgovor vrednotimo z eno točko. Maksimalen dosežek je deset točk.  

 

Navodila in prvih pet primerov je oblikovanih po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011). Primeri št. 6–10 so dodani iz Instrumenta za 

ocenjevanje fonološkega razvoja v slovenščini (Ozbič, M., Kogovšek, D., Košir, S., 

Stemberger, J. P. in Bernhardt, B. M., 2009).  

 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja lu-ža 2   

vaja čo-ko-la-da 4   

     

1. li-pa 2   

2. klju-ka 2   

3. ri-san-ka 3   

4. drob-ti-ni-ca 4   

5. mar-me-la-da 4   

     

6. fi-žol 2   

7. hr-bet 2   

8. li-si-ca 3   

9. i-gri-šče 3   

10. ste-kle-ni-ca 4   
 

  



 

 

3. ZLOGOVNA ANALIZA (RAZDRUŽEVANJE BESED NA ZLOGE) 

 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter desetih nalog, ki jih točkujemo. Besede, 

ki jih mora otrok razdružiti na zloge, so dvozložne, trizložne in štirizložne. Prav tako so 

tudi zlogi po dolžini različni. Prvi dve besedi demonstriramo in otroka spodbudimo, da 

izgovarja za nami.  

Navodila: »Povedala ti bom besedo. Tvoja naloga je, da kakor robot besedo glasno 

izgovoriš. Skupaj poskusiva izgovoriti besedo VAZA.« 

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Vsak pravilen 

odgovor vrednotimo z eno točko. Maksimalen dosežek je deset točk.  

 

Navodila in prvih pet primerov je oblikovanih po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011). Primeri št. 6–10 so dodani iz Instrumenta za 

ocenjevanje fonološkega razvoja v slovenščini (Ozbič, M., Kogovšek, D., Košir, S., 

Stemberger, J. P. in Bernhardt, B. M., 2009).  

 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja vaza 2   

vaja zgodovina 4   

     

1. kolo 2   

2. glavnik 2   

3. tovarna 3   

4. piškoti 3   

5. koleraba 4   

     

6. cesta 2   

7. žirafa 3   

8. kenguru 3   

9. špageti 3   

10. helikopter 4   
 

  



 

 

4. RAZLIKOVANJE PRVEGA GLASU 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok ugotavlja, 

ali sta prva fonema v besedi enaka ali različna. Pri tej preizkušnji imajo nekateri 

besedni pari enaka začetna fonema, nekateri podobno zvenijo, nekatere besede pa so 

iz istega tematskega polja. 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Ti pa mi povej, ali se začneta na isti glas ali 

ne. Npr.: Ali se besedi kitara – kovač začneta na isti glas? Kaj pa besedi zelena – 

modra?« 

Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Največje možno število je deset točk.  

Navodila in prvih pet primerov je oblikovanih po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011). Primeri št. 6–10 so dodani.  

 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja kitara – kovač DA   

vaja zelena – modra NE   

     

1. fant – nos NE   

2. češnja – črv DA   

3. kost – gozd NE   

4. sonce – svet DA   

5. lovec – polje NE   

     

6. tepih – hlače  NE   

7. morje – mesec  DA   

8. darilo – deček DA   

9. riba – lopa NE   

10. veselje – vagon  DA   
 

  



 

 

5. PREPOZNAVANJE PRVEGA GLASU V BESEDI 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Cilj je, da otrok 

prepozna in poimenuje prvi glas v besedi. Besede so različno dolge. Pri nekaterih je 

prvi glas bolje slišen, pri drugih manj. 

Navodilo: »Povedala ti bom besedo. Ti pozorno poslušaj in nato povej, s katerim 

glasom se začne beseda. Npr. na kateri glas se začne beseda cof?« 

Otroku povemo besedo in on pove prvi glas. Ne glede na pravilen ali nepravilen 

odgovor nadaljujemo z besedami. Vsak pravilen odgovor pomeni eno točko. Če otrok 

ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno 

število doseženih točk je deset.  

Navodila in prvih pet primerov je oblikovanih po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011). Primeri št. 6–10 so dodani.  

 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja cof c   

vaja tulipan t   

     

1. ata a   

2. goba g   

3. trava t   

4. svinčnik s   

5. pulover p   

     

6. iskra i   

7. flavta f   

8. nosorog n   

9. čebela č   

10. vrat v   
 

   



 

 

 

6. SLUŠNA GLASOVNA SINTEZA  

a. Slušna glasovna sinteza v besedah 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora po 

posameznih glasovih izgovorjeno (črkovano) besedo povedati skupaj oz. povezati 

glasove v smiselno besedo. Besede, vključene v to nalogo, so različno dolge. 

Razporejene so po dolžini od krajših do daljših. Nekatere so artikulacijsko zahtevnejše. 

Vrstni red posameznih glasov vpliva na izgovarjavo celotne besede. Premor med 

izgovorom glasov je pol sekunde. 

 

Navodila: »Pri tej nalogi ti bom jaz povedala besede na drugačen način. Ti pa boš 

ugotovil/a, katero besedo sem izgovorila. Npr. jaz rečem Š-A-L. Katera beseda je to?« 

 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če trikrat zapored nepravilno poveže 

glasove v besedo, z nalogo zaključimo. Vsak pravilen odgovor oz. besedo točkujemo 

z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič 

točkami. Možnih točk je deset. 

 

Navodila in primeri so v celoti oblikovani po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011).  

 

 

  

  OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja š-a-l   

vaja u-s-t-a   

    

1. n-a   

2. d-i-m   

3. z-o-b   

4. l-u-n-a   

5. m-r-a-k   

6. p-i-š-č-e   

7. m-e-d-v-e-d   

8. š-k-a-r-j-e   

9. t-e-l-e-f-o-n   

10. m-e-h-u-r-č-

k-i 

  



 

 

b. Slušna glasovna sinteza v nebesedah 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora po 

posameznih glasovih izgovorjeno (črkovano) nebesedo povedati skupaj oz. povezati 

glasove v pravilno nebesedo. Nebesede, vključene v to nalogo, so različno dolge in 

imajo različno strukturo zloga. Razporejene so po dolžini od lažjih do težjih. Nekatere 

so artikulacijsko zahtevnejše. Premor med izgovorom glasov je pol sekunde. 

Navodila: »Pri tej nalogi ti bom jaz povedala neke čudne besede po glasovih. Ti pa boš 

ugotovil/a, katero čudno besedo sem izgovorila. Npr. jaz rečem n-a-n. Katera čudna 

beseda je to?« 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če trikrat zapored nepravilno poveže 

glasove v nebesedo, z nalogo zaključimo. Vsak pravilen odgovor oz. besed točkujemo 

z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič 

točkami. Možnih točk je deset. 

Vse nebesede so oblikovane v aplikaciji Generator neobstoječih besed (Ozbič, M. in 

Starc, A., 2019). 

  

  STRUKTURA OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja n-a-n CVC   

vaja r-e-g-u CV.CV   

     

1. j-u CV   

2. p-i CV   

3. k-a-f CVC   

4. p-l-o CCV   

5. r-o-f-u CV.CV   

6. č-i-d-e CV.CV   

7. v-e-k-u CV.CV   

8. t-v-a-l-o CCV.CV   

9. m-e-z-a-

p-u 

CV.CV.CV   

10. g-i-l-o-š-

a 

CV.CV.CV   



 

 

7. SLUŠNA GLASOVNA ANALIZA (FONEMSKO/GLASOVNO 

RAZČLENJEVANJE) 

a. Slušna glasovna analiza v besedah 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora 

besedo povedati tako, da glaskuje s polsekundnimi premori. Besede so različno dolge. 

V tej testni nalogi so razporejene od kratkih do dolgih. Nekatere besede so zahtevnejše 

zaradi hitrejše artikulacije, glas postane neslišen ali ga slabo slišimo (npr. tkalec). 

 

Navodila: »Jaz ti bom povedala besedo. Rekla bom npr. VEJA, ti pa boš to besedo 

glaskoval/a oz. jo izgovoril takole: V-E-J-A.« 

 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če nepravilno glaskuje tri zaporedne 

besede, s to preizkušnjo zaključimo. Vsako pravilno glaskovano besedo točkujemo z 

eno točko. Če otrok ne odgovarja ali je njegovo glaskovanje nepravilno, točkujemo z 

nič točkami. Možnih točk je deset.  

 

Navodila in primeri so v celoti oblikovani po Preizkusu fonološkega zavedanja iz 

diplomskega dela S. Ažman (2011).  

 

  

  OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja ti   

vaja veja   

    

1. od   

2. to   

3. kos   

4. ris   

5. muha   

6. hiša   

7. metla   

8. iskra   

9. gnezdo   

10. tkalec   



 

 

b. Slušna glasovna analiza v nebesedah 

 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora 

nebesedo povedati tako, da glaskuje s polsekundnimi premori. Nebesede, vključene v 

to nalogo, so različno dolge in imajo različno strukturo zloga. Razporejene so po dolžini 

od lažjih do težjih. Nekatere so artikulacijsko zahtevnejše zaradi hitrejše artikulacije, 

glas postane neslišen ali ga slabo slišimo (npr. šleda).  

 

Navodila: »Jaz ti bom povedala čudno besedo. Rekla bom npr. DES, ti pa boš to čudno 

besedo glaskoval/a oz. jo izgovoril takole: D-E-S.« 

 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če nepravilno glaskuje tri zaporedne 

nebesede, s to preizkušnjo zaključimo. Vsako pravilno glaskovano nebesedo 

točkujemo z eno točko. Če otrok ne odgovarja ali je njegovo glaskovanje nepravilno, 

točkujemo z nič točkami. Možnih točk je deset.  

 

Vse nebesede so oblikovane v aplikaciji Generator neobstoječih besed (Ozbič, M. in 

Starc, A., 2019). 

 

 

  

  STRUKTURA OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

vaja des CVC   

vaja mika CV.CV   

     

1. ra CV   

2. ko CV   

3. hip CVC   

4. gla CCV   

5. mazu 'CV.CV   

6. čaba 'CV.CV   

7. hogi 'CV.CV   

8. šleda 'CCV.CV   

9. nifute CV.'CV.CV   

10. pamišo CV.'CV.CV   



 

 

Priloga 2: Vprašalnik za starše prezgodaj rojenih otrok 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE PREZGODAJ ROJENIH OTROK 

Spoštovani! Sem Nina Kozamernik in z mojo magistrsko nalogo raziskujemo fonološko 

zavedanje prezgodaj rojenih otrok pred vstopom v šolo. Cilj naloge je ugotoviti, ali se prezgodaj 

rojeni otroci v veščinah fonološkega zavedanja razlikujejo od donošenih vrstnikov in ali kateri 

od rizičnih dejavnikov vpliva na fonološko zavedanje. Prosimo vas, da za namene magistrske 

naloge izpolnite spodnji vprašalnik. 

SPLOŠNI PODATKI O OTROKU: 

Ime in priimek otroka: __________________________________________________ 

Spol: M Ž 

Datum rojstva:  _________________________________ 

Kraj rojstva:  ___________________________________ 

Materni jezik:  __________________________________ 

Otrok je bil rojen v ……..……………….... tednu nosečnosti.  

Otrok je ob rojstvu tehtal …..……………………………… gramov.  

Otrok je:  enojček  dvojček  trojček  

 

1. Ali je v času nosečnosti prišlo do kakršnih koli zdravstvenih zapletov, ki bi lahko vplivali 

na nadaljnji razvoj otroka (npr. zastoj rasti plodu)? Obkrožite in dopišite. 

a) da, in sicer ___________________________________________________________ 

b) ne 

 

2. Ali je v času poroda/po porodu/v času hospitalizacije prišlo do katerega od naslednjih 

zapletov? Obkrožite. 

 

dihalna stiska DA NE 

oživljanje DA NE 

mehanska ventilacija DA NE 

možganska krvavitev DA NE 

bolezen pljuč 

(npr. bronhopulmunalna displazija) 

DA NE 

huda bakterijska okužba DA NE 

retinopatija  DA NE 

hiperbilirubinemija oz. zlatenica DA NE 

hidrocefalus oz. vodena glava DA NE 

drugo DA (dopišite) NE 

   

 

3. Koliko časa po rojstvu je vaš otrok še ostal v enoti za intenzivno terapijo in nego 

novorojencev?  



 

 

__________________________________________________________________________ 

OTROŠTVO IN DRUŽINA: 

4. Koliko otrok je v družini? (obkrožite) 1 2 3 4 več kot 4 

 

5. Otrok je po vrsti rojen (obkrožite): 1. 2. 3. 4. ____ 

 

6. Družina otroka je (obkrožite): enostarševska     dvostarševska      drugo: ________ 

 

7. Ali doma poleg slovenščine uporabljate še kateri drugi jezik? (obkrožite in po potrebi 

dopišite) 

a) da, in sicer ___________________________________________________________ 

b) ne 

 

8. V katero obliko varstva je bil vaš otrok vključen v predšolskem obdobju? (obkrožite 

prevladujočo obliko in po potrebi dopišite): 

a) vrtec  

b) vrtec – ima/je imel odločbo o prilagojenem programu ter status osebe s posebnimi 

potrebami 

c) razvojni oddelek v vrtcu  

d) varoval se je v zasebnem varstvu z drugimi otroki   

e) varoval se je doma 

f) drugo: _________________________ 

 

9. Ali ima vaš otrok težave z vidom? (obkrožite in po potrebi dopišite) 

a) ne, otrok nima težav z vidom 

b) da, otrok ima blage težave z vidom, a s pomočjo očal/kontaktnih leč v okolju deluje 

brez težav  

c) da, otrok je slep oz. slaboviden – ima manj kot 30 % ostankov vida in težave vplivajo 

na vsakdanje življenje (npr. potrebuje prilagojene metode dela v vrtcu, povečave, 

lupo)  

d) drugo: _________________________ 

 

10. Ali ima vaš otrok motnje sluha? (obkrožite) 

a) da, otrok ima polžev vsadek 

b) da, otrok nosi slušni aparat 

c) da, otrok ima kateri drugi slušni pripomoček (npr. kostni vibrator) 

d) da, otrok ima težave s sluhom, a nima slušnega pripomočka 

e) ne, otrok nima nobenih težav s sluhom 

 

11. Ali je vaš otrok kdaj prebolel vnetja ušes (ali katerakoli druga obolenja ušes)? Če da – 

kaj, kolikokrat, pri kateri starosti, koliko časa je trajalo? Čim bolj podrobno opišite, česar 

se spomnite. 

a) da, in sicer 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) ne 

12. Ali je v predšolskem obdobju pri otroku prišlo do kakšnih drugih zdravstvenih zapletov 

(npr. cerebralna paraliza, motorični primanjkljaji, sindromi, bolezni, hospitalizacija v 

bolnišnici …), ki bi lahko vplivali na otrokov razvoj? (obkrožite in po potrebi dopišite) 

a) da, in sicer 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) ne 

 

13. Izobrazba matere (obkrožite in po potrebi dopišite):  

a) zaključen osnovnošolski program 

b) zaključen srednješolski program 

c) zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program 

d) drugo: ______________________________________________ 

 

14. Izobrazba očeta (obkrožite in po potrebi dopišite): 

a) zaključen osnovnošolski program 

b) zaključen srednješolski program 

c) zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program 

d) drugo: ______________________________________________ 

 

RAZVOJ ORALNE MOTORIKE, JEZIKA IN GOVORA 

15. Ali so bile pri otroku pri starosti 18–24 mesecev (še) prisotne težave pri hranjenju? 

Obkrožite, kar velja, in po potrebi dopišite. 

a) da, otrok se je še vedno hranil preko nosne sonde 

b) da, otrok je bil hranjen preko gastrostome (želodčne sonde) 

c) da, pri otroku se je med hranjenjem preko ust pojavljal kašelj, davljenje ali refleks 

bruhanja 

d) da, prisotne so bile aspiracije (zahajanje jedi, tekočin v sapnik) 

e) da, otrok se je med hranjenjem prekomerno slinil, iz ust mu je uhajala hrana 

f) da, otrok je s težavo požiral 

g) nič od naštetega se ni pojavljalo 

h) drugo: _________________________________ 

 

16. Prva beseda se je pri otroku pojavila pri ……………… mesecu starosti. Dopišite. 

To je bila beseda ……………………………………….. Dopišite. 

 

17. Ali ima vaš otrok težave na področju govora? Obkrožite in po potrebi dopišite. 

a) da, otrok napačno izgovarja glasove _________________ 

b) da, otrok izpušča (ne uporablja) glasov _________________ 

c) da, otrok nekatere glasove zamenjuje z drugimi, to so ________________________ 

d) ne 

  



 

 

18. Ali ima vaš otrok težave na področju jezika? Obkrožite. 

V zgodnjem otroštvu je opazno zaostajal v razvoju jezika 

in govora. 
DA NE 

Otrok je jecljal, a ne jeclja več. DA NE 

Otrok jeclja. DA NE 

Ima težave z razumevanjem težjih besed, razumevanjem 

daljših stavkov, razumevanjem daljših navodil. 
DA NE 

V primerjavi z vrstniki ima skromnejši besedni zaklad. DA NE 

Težko pove daljše in zapletene besede, težko oblikuje 

daljše stavke. 
DA NE 

Slabo opisuje dogajanje, slabo obnovi zgodbe. DA NE 

Redko postavlja vprašanja, se ne vključuje v pogovor. DA NE 

Slabo se odziva na pobude in vprašanja. DA NE 

 

19. Ali je vaš otrok v predšolskem obdobju obiskoval logopeda?  

a) da (dopišite kdaj, koliko časa in zaradi katerih težav) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) ne 

 

20. Ali je vaš otrok v času od 3. leta naprej obiskoval katere druge obravnave, terapije? 

a) da (dopišite kaj, kdaj in zaradi katerih težav) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) ne 

 

21. Ali vaš otrok s septembrom vstopa v šolo? Obkrožite in po potrebi dopišite: 

a) otrok gre septembra 2021 v 1. razred rednega programa osnovne šole 

b) otrok ima odloženo šolanje 

c) drugo: __________________________________ 

 

 

 

Datum izpolnjevanja vprašalnika: ____________________ 

Kraj izpolnjevanja vprašalnika: ______________________ 

 

 

Hvala za vaš čas! 

  



 

 

Priloga 3: Vprašalnik za starše kontrolne skupine 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE OTROK KONTROLNE SKUPINE 

Spoštovani! Sem Nina Kozamernik in z mojo magistrsko nalogo raziskujemo fonološko 

zavedanje prezgodaj rojenih otrok pred vstopom v šolo. Za izvedbo raziskave potrebujem tudi 

kontrolno skupino otrok. 

Cilj naloge je ugotoviti, ali se prezgodaj rojeni otroci v veščinah fonološkega zavedanja 

razlikujejo od donošenih vrstnikov in ali kateri od rizičnih dejavnikov vpliva na fonološko 

zavedanje. Prosimo vas, da za namene magistrske naloge izpolnite spodnji vprašalnik. 

SPLOŠNI PODATKI O OTROKU: 

Ime in priimek otroka: __________________________________________________ 

Spol: M Ž 

Datum rojstva:  _________________________________ 

Kraj rojstva:  ___________________________________ 

Materni jezik:  __________________________________ 

Otrok je bil rojen v ……..……………….... tednu nosečnosti.  

Otrok je ob rojstvu tehtal …..……………………………… gramov.  

Otrok je:  enojček  dvojček  trojček  

 

22. Ali je v času nosečnosti prišlo do kakršnih koli zdravstvenih zapletov, ki bi lahko vplivali 

na nadaljnji razvoj otroka (npr. zastoj rasti plodu)? Obkrožite in dopišite. 

c) da, in sicer ___________________________________________________________ 

d) ne 

 

23. Ali je v času poroda/po porodu/v času hospitalizacije prišlo do katerega od naslednjih 

zapletov? Obkrožite. 

 

dihalna stiska DA NE 

oživljanje DA NE 

mehanska ventilacija DA NE 

možganska krvavitev DA NE 

bolezen pljuč 

(npr. bronhopulmunalna displazija) 

DA NE 

huda bakterijska okužba DA NE 

retinopatija  DA NE 

hiperbilirubinemija oz. zlatenica DA NE 

hidrocefalus oz. vodena glava DA NE 

drugo DA (dopišite) NE 

   

 



 

 

 

OTROŠTVO IN DRUŽINA: 

24. Koliko otrok je v družini? (obkrožite) 1 2 3 4 več kot 4 

 

25. Otrok je po vrsti rojen (obkrožite): 1. 2. 3. 4. ____ 

 

26. Družina otroka je (obkrožite): enostarševska     dvostarševska      drugo: ________ 

 

27. Ali doma poleg slovenščine uporabljate še kateri drugi jezik? (obkrožite in po potrebi 

dopišite) 

c) da, in sicer ___________________________________________________________ 

d) ne 

 

28. V katero obliko varstva je bil vaš otrok vključen v predšolskem obdobju? (obkrožite 

prevladujočo obliko in po potrebi dopišite): 

g) vrtec  

h) varoval se je v zasebnem varstvu z drugimi otroki   

i) varoval se je doma 

j) drugo: _________________________ 

 

29. Ali ima vaš otrok težave z vidom? (obkrožite in po potrebi dopišite) 

e) ne, otrok nima težav z vidom 

f) da, otrok ima blage težave z vidom, a s pomočjo očal/kontaktnih leč v okolju deluje 

brez težav  

g) da, otrok je slep oz. slaboviden – ima manj kot 30 % ostankov vida in težave vplivajo 

na vsakdanje življenje (npr. potrebuje prilagojene metode dela v vrtcu, povečave, 

lupo)  

h) drugo: _________________________ 

 

30. Ali ima vaš otrok motnje sluha? (obkrožite) 

f) da, otrok ima polžev vsadek 

g) da, otrok nosi slušni aparat 

h) da, otrok ima kateri drugi slušni pripomoček (npr. kostni vibrator) 

i) da, otrok ima težave s sluhom, a nima slušnega pripomočka 

j) ne, otrok nima nobenih težav s sluhom 

 

31. Ali je vaš otrok kdaj prebolel vnetja ušes (ali katerakoli druga obolenja ušes)? Če da – 

kaj, kolikokrat, pri kateri starosti, koliko časa je trajalo? Čim bolj podrobno opišite, česar 

se spomnite. 

c) da, in sicer 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) ne 

 



 

 

32. Ali je v predšolskem obdobju pri otroku prišlo do kakšnih drugih zdravstvenih zapletov 

(npr. cerebralna paraliza, motorični primanjkljaji, sindromi, bolezni, hospitalizacija v 

bolnišnici …), ki bi lahko vplivali na otrokov razvoj? (obkrožite in po potrebi dopišite) 

c) da, in sicer 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) ne 

 

33. Izobrazba matere (obkrožite in po potrebi dopišite):  

e) zaključen osnovnošolski program 

f) zaključen srednješolski program 

g) zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program 

h) drugo: ______________________________________________ 

 

34. Izobrazba očeta (obkrožite in po potrebi dopišite): 

e) zaključen osnovnošolski program 

f) zaključen srednješolski program 

g) zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program 

h) drugo: ______________________________________________ 

 

RAZVOJ ORALNE MOTORIKE, JEZIKA IN GOVORA 

35. Ali so bile pri otroku pri starosti 18–24 mesecev (še) prisotne težave pri hranjenju? 

Obkrožite, kar velja, in po potrebi dopišite. 

i) da, otrok se je še vedno hranil preko nosne sonde 

j) da, otrok je bil hranjen preko gastrostome (želodčne sonde) 

k) da, pri otroku se je med hranjenjem preko ust pojavljal kašelj, davljenje ali refleks 

bruhanja 

l) da, prisotne so bile aspiracije (zahajanje jedi, tekočin v sapnik) 

m) da, otrok se je med hranjenjem prekomerno slinil, iz ust mu je uhajala hrana 

n) da, otrok je s težavo požiral 

o) nič od naštetega se ni pojavljalo 

p) drugo: _________________________________ 

 

36. Prva beseda se je pri otroku pojavila pri ……………… mesecu starosti. Dopišite. 

To je bila beseda ……………………………………….. Dopišite. 

 

37. Ali ima vaš otrok težave na področju govora? Obkrožite in po potrebi dopišite. 

e) da, otrok napačno izgovarja glasove _________________ 

f) da, otrok izpušča (ne uporablja) glasov _________________ 

g) da, otrok nekatere glasove zamenjuje z drugimi, to so ________________________ 

h) ne 

  



 

 

38. Ali ima vaš otrok težave na področju jezika? Obkrožite. 

V zgodnjem otroštvu je opazno zaostajal v razvoju jezika 

in govora. 
DA NE 

Otrok je jecljal, a ne jeclja več. DA NE 

Otrok jeclja. DA NE 

Ima težave z razumevanjem težjih besed, razumevanjem 

daljših stavkov, razumevanjem daljših navodil. 
DA NE 

V primerjavi z vrstniki ima skromnejši besedni zaklad. DA NE 

Težko pove daljše in zapletene besede, težko oblikuje 

daljše stavke. 
DA NE 

Slabo opisuje dogajanje, slabo obnovi zgodbe. DA NE 

Redko postavlja vprašanja, se ne vključuje v pogovor. DA NE 

Slabo se odziva na pobude in vprašanja. DA NE 

 

39. Ali je vaš otrok v predšolskem obdobju obiskoval logopeda?  

c) da (dopišite kdaj, koliko časa in zaradi katerih težav) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) ne 

 

40. Ali je vaš otrok v času od 3. leta naprej obiskoval katerekoli obravnave, terapije? 

c) da (dopišite kaj, kdaj in zaradi katerih težav) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) ne 

 

41. Ali vaš otrok s septembrom vstopa v šolo? Obkrožite in po potrebi dopišite: 

d) otrok gre septembra 2021 v 1. razred rednega programa osnovne šole 

e) otrok ima odloženo šolanje 

f) drugo: __________________________________ 

 

 

 

Datum izpolnjevanja vprašalnika: ____________________ 

Kraj izpolnjevanja vprašalnika: ______________________ 

 

 

Hvala za vaš čas! 

  



 

 

Priloga 4: Vabilo za sodelovanje prezgodaj rojenih otrok 

Spoštovani! 

Moje ime je Nina Kozamernik in zaključujem študij logopedije in surdopedagogike na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi raziskujem fonološko zavedanje 

prezgodaj rojenih otrok ob vstopu v šolo. Lepo vas prosim za sodelovanje v raziskovalnem delu. 

V nadaljevanju je napisana obrazložitev in vabim vas, da si jo preberete. Hvala!   

V Sloveniji raziskav na temo jezikovnih veščin pri prezgodaj rojenih otrocih še ni. Tuje raziskave kažejo, 

da imajo lahko nedonošeni otroci kljub zdravemu živčnemu sistemu v primerjavi z donošenimi sovrstniki 

šibkejše jezikovne veščine. Fonološko zavedanje (oz. glasovno zavedanje) je ena od jezikovnih veščin, 

ki je pomembna za učenje branja in pisanja. S svojo magistrsko nalogo želim preveriti fonološko 

zavedanje nedonošenih otrok in rezultate primerjati z donošenimi vrstniki. V kolikor bi se pokazale 

pomembne razlike, je to znak, da je s prezgodaj rojenimi otroki smiselno sistematično in od majhnega 

naprej razvijati jezikovne veščine, saj bi s tem zmanjšali morebitne težave, ki lahko nastanejo ob vstopu 

v šolo in lahko vplivajo na kvaliteto življenja.  

V raziskavo želim vključiti čim več otrok,  

− ki so bili v letu 2015 rojeni v/pred 32. tednom nosečnosti s porodno težo  1500 g;  

− ki so brez drugih nevroloških ali senzornih težav (npr. cerebralna paraliza, motnje v duševnem 

razvoju, slepota, gluhota, naglušnost …), ki bi lahko vplivale na govorno-jezikovni razvoj;  

− katerih materni jezik je slovenščina. 

Pri otrocih bi v ta namen preverila fonološko zavedanje z za to oblikovanim ocenjevalnim pripomočkom, 

starši pa bi izpolnili vprašalnik, ki zajema nekaj splošnih vprašanj in nekaj vprašanj o otrokovem razvoju 

in dejavnikih, ki bi lahko vplivali na njegove jezikovne veščine.  

Času in kraju srečanja se prilagodim, izvesti pa ga moram najkasneje do konca septembra. Vi in vaši 

otroci boste v raziskovalnem delu ostali povsem anonimni. Pismu je dodano osebno soglasje, kjer je 

opisano, kako bom ravnala z vašimi osebnimi podatki, in sporočilo dr. Lilijane Kornhauser Cerar. 

Izvedbo raziskave je potrdila Komisija RS za medicinsko etiko.  

Spodbujam vas, da se za sodelovanje odločite in mi s tem pomagate pri raziskavi. Z višjim številom 

otrok lahko zagotavljam boljšo zanesljivost rezultatov. V kolikor imate zadržke ali vprašanja, me lahko 

pokličete in z veseljem vam na vse odgovorim. 

Prosim vas, da mi svojo odločitev sporočite na kozamernik.n@gmail.com ali na tel. št. 041 780 441.  

 

V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljam. 

 

Nina Kozamernik 
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Spoštovani starši, 

rast in razvoj vašega otroka – »bivšega nedonošenčka« – spremlja veliko specialistov s 

področja medicine, kot kažejo naše izkušnje pa dobite malo nasvetov in pomoči z nekaterih 

drugih področij, med katere sodi tudi logopedija. Čeprav se morda zdi razvoj jezikovnih veščin 

manj pomemben v primerjavi z reševanjem zdravstvenih težav, s katerimi ste se soočali v prvih 

mesecih in letih, lahko slabše glasovno zavedanje vpliva na uspešnost pri otrokovem šolanju 

in s tem na kakovost življenja vse družine.  

S pomočjo rezultatov raziskave, ki jo bo opravila Nina Kozamernik pod vodstvom izkušenih 

mentoric, bi radi prepoznali, ali imajo prezgodaj rojeni otroci kakšne specifične težave s tega 

področja in če jih imajo, s kakšnimi zgodnjimi ukrepi bi jih lahko preprečili ali omilili. Vaše 

sodelovanje je pri tem ključno, zato vas prosim, da se odločite zanj.  

Hvala in lep pozdrav, 

 
dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med.,  

Porodnišnica Ljubljana 

  



 

 

OSEBNO SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani ___________________________________________________________, 

starš/skrbnik otrok/a ________________________________________________________, 

rojenih/rojenega ___________________ v (kraj rojstva) ____________________________, 

se na podlagi te osebne privolitve strinjam, da Nina Kozamernik pridobljene osebne podatke 

s srečanja uporabi v namene svoje magistrske naloge pod spodaj naštetimi pogoji.  

 

1. Upravljalec pridobljenih osebnih podatkov je Nina Kozamernik, študentka logopedije 

in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.  

2. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni in obdelani samo v namen magistrske naloge 

Nine Kozamernik z naslovom fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok ob vstopu 

v šolo. Vsak posameznik bo v magistrski nalogi ostal anonimen (bo šifriran). 

3. Uporabnici osebnih podatkov, katerima se lahko razkrijejo osebni podatki, sta še pri 

magistrski nalogi sodelujoči mentorica prof. dr. sc. Emica Farago in somentorica 

asist. dr. Jerneja Novšak Brce. 

4. Izpolnjeni vprašalniki in izpolnjeni ocenjevalni pripomočki bodo po zagovoru 

magistrske naloge trajno uničeni.  

5. Vsak posameznik ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke.  

6. Vsak posameznik ima pravico do prekinitve sodelovanja do zagovora magistrske 

naloge.  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: ______________________________________ 

 

Podpis: 

  



 

 

Priloga 5: Vabilo za sodelovanje otrok kontrolne skupine 

Spoštovani! 

Moje ime je Nina Kozamernik in zaključujem študij logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi raziskujem fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok 

pred vstopom v šolo. Za izvedbo raziskave potrebujem tudi kontrolno skupino donošenih otrok. Lepo 

vas prosim za sodelovanje v raziskovalnem delu.  

V raziskavo želim vključiti čim več otrok,  

− ki so bili v letu 2015 rojeni med 37. in 42. tednom in so tehtali več kot 2500 g;  

− ki so brez drugih nevroloških ali senzornih težav (npr. cerebralna paraliza, motnje v duševnem 

razvoju, slepota, gluhota, naglušnost …), ki bi lahko vplivale na govorno-jezikovni razvoj;  

− katerih materni jezik je slovenščina. 

Pri otrocih bi v ta namen preverila fonološko zavedanje z za to oblikovanim ocenjevalnim pripomočkom. 

Za izpeljavo raziskave sem se odločila kljub trenutnim razmeram in vsem ukrepom, ki se jih dobro 

zavedam. Če se odločite za sodelovanje, bom srečanje z otrokom izvedla le v primeru, da sem brez 

bolezenskih znakov, ter se ob prihodu držala vseh ukrepov (srečanje brez stika, uporaba maske in 

razkužila). 

Vi in vaši otroci boste v raziskovalnem delu ostali povsem anonimni. Pismu je dodano osebno 

soglasje, kjer je opisano, kako bom ravnala z vašimi osebnimi podatki, in vprašalnik. Oboje prosim 

izpolnite in vrnite vzgojiteljici. 

Spodbujam vas, da se za sodelovanje odločite in mi s tem pomagate pri raziskavi. Z višjim številom 

otrok lahko zagotavljam boljšo zanesljivost rezultatov. V kolikor imate zadržke ali vprašanja, me lahko 

pokličete in z veseljem vam na vse odgovorim. 

 

V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljam. 

 

 

Nina Kozamernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONOLOŠKO oz. GLASOVNO ZAVEDANJE je ena od jezikovnih veščin. Gre za zavedanje, da so besede 

sestavljene iz posameznih glasov. Z dobrim fonološkim zavedanjem otrok lahko manipulira z glasovi znotraj besed. 



 

 

 

OSEBNO SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani ___________________________________________________________, 

starš/skrbnik otrok/a ________________________________________________________, 

rojenih/rojenega ___________________ v (kraj rojstva) ____________________________, 

se na podlagi te osebne privolitve strinjam, da Nina Kozamernik pridobljene osebne podatke 

s srečanja uporabi v namene svoje magistrske naloge pod spodaj naštetimi pogoji.  

 

7. Upravljalec pridobljenih osebnih podatkov je Nina Kozamernik, študentka logopedije 

in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.  

8. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni in obdelani samo v namen magistrske naloge 

Nine Kozamernik z naslovom fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok pred 

vstopom v šolo. Vsak posameznik bo v magistrski nalogi ostal anonimen (bo šifriran). 

9. Uporabnici osebnih podatkov, katerima se lahko razkrijejo osebni podatki, sta še pri 

magistrski nalogi sodelujoči mentorica prof. dr. sc. Emica Farago in somentorica 

asist. dr. Jerneja Novšak Brce. 

10. Izpolnjeni vprašalniki in izpolnjeni ocenjevalni pripomočki bodo po zagovoru 

magistrske naloge trajno uničeni.  

11. Vsak posameznik ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke.  

12. Vsak posameznik ima pravico do prekinitve sodelovanja do zagovora magistrske 

naloge.  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: ______________________________________ 

 

Podpis: 

  



 

 

Priloga 6: Odločba Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 

 


