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Starptautiskā funkcionēšanas un nespējas novērtēšanas klasifikācija bērniem un 
jauniešiem, SFK-BJ

Aktivitāte 
(sarunāšanās)

Veselības stāvoklis
(Slimība/trauma)

Ķermeņa struktūras un 
funkcijas (artikulācija)

Personālie faktori

Līdzdalība 
(rotaļāšanās)

Vides faktori

Funkcionāla runas saprotamība
Funkcionāla valoda
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Saprotamība - darbība vai darbības 
produkta izteikšana, ko var saprast bez 
paskaidrošanas 



Runas saprotamību ietekmējošie faktori
Saprotama runa ir viens no efektīvas komunikācijas priekšnoteikumiem

Runas
saprotamība

Runas veidošana f-ja

• Runātāja kompetence (runas prasmes)
• Runas veids (vārdi, frāzes, saistīta runa)

Runas saprotamība ir saistīta ar kontekstuāliem
faktoriem, kas nosaka runas uztveri

• Troksnis telpā
• Vizuālās norādes
• Klausītāja valodas zināšanas
• u.c.

SFK
Ķermeņa

struktūras & 
funkcijas

SFK
Vides faktori

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: Validity and Reliability of a Subjective Rating Measure. Journal of Speech Language and Hearing Research, 55(2), 648.



Ko mēs zinām par runas saprotamību
Pierādījumos balstīti apgalvojumi

• Vecāki labāk saprot savu bērnu nekā svešinieki (Baudonck et al., 2009)

• Bērnam ar tipisku attīstību 3 gados 95% saprotami vārdi, 4 gados - 97% 
(Flipsen, 2006)

• Svešinieki saprot 50% vārdu 2 gadus veca bērna runā, 75% - 3 gadus vecam
bērnam (Coplan & Ghason, 1988)

• Zēniem skaņu izrunas traucējumi ir divas reizes biežāk nekā meitenēm
(Campbell et al., 2003)

• Jo lielāks traucētas runas stāžs, jo runas saprotamība labāka (Doyle et al., 1989)



Runas saprotamības traucējumi
Bērni & pieaugušie

• Dislālija (polimorfa)

• Dizartrija

• Šķeltņu runa

• Runas apraksija

• Dzirdes traucējumi

• Alaringeālas balsis

• Multilingvāli pieaugušie (L2 skaņu izruna)

Pseidovārds - vārds, kuram ir
nepilnīga skaņu-zilbju struktūra

(skaņas un/vai zilbes tiek izlaistas, 
pārstatītas, aizstātas, pievienotas), 
taču tas apzīmē kādu priekšmetu, 

darbību, īpašību vai to grupu. 



Runas saprotamības novērtēšanas veidi
Runas saprotamības novērtēšana ir svarīga skaņu izrunas traucējumu diagnostikā

• Speciāli stimula materiālu komplekti

• Bērna runas paraugu transkribēšana un analīze

• Anketas

• Cik % no visām skaņām izrunā pareizi (CPP)

• Cik % no visiem līdzskaņiem izrunā pareizi (CCP)

• Cik % no visiem patskaņiem izrunā pareizi (CVP)



Runas saprotamības konteksta skala:
McLeod S., Harrison, L., & McCormac, J., 2012

• Raksturo runas saprotamību

• Skrīninga instruments

• Salīdzina runas saprotamību saziņā ar dažādiem komunikācijas 
partneriem vai dažādās valodās

• Salīdzina runas saprotamību no mātes/tēva vai vecāku/skolotāju 
perspektīvas

• Terapijas rezultātu mērīšanas instruments

McLeod, Sharynne (2020). Intelligibility in Context Scale: cross-linguistic use, validity, and reliability. Speech, Language and Hearing, 23(1), 9–16.



Runas saprotamības konteksta skala (Meļņika & Trinīte, 2021)
Intelligibility in the Context Scale, ICS (McLeod, Harrison, & McCormack, 2012)

Kādos gadījumos? 
Skaņu izrunas traucējumi

Cik saprotama ir bērna runa?

Vecums?
Pirmsskolas un skolas vecuma bērni;

Pieaugušie

Kurš aizpilda?
Viens no vecākiem

Cik ilgi? 
Piecas minūtes

Kā aprēķina rezultātu?
Visu punktu skaitu izdala ar atbildēto jautājumu skaitu

Robežvērtība (nav validēts latviešu valodā)
4;0 - 5;5 gadus veciem bērniem 4,6
McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J., 2012

3;0 g. v. bērni ar šķeltnēm M = 3.75
Seifert, M., Davies, A., Harding, S., McLeod, S., & Wren, Y. , 2021



Runas saprotamības konteksta skala
Slēdziens (paraugs)

Jāņa (4;7) māte aizpildīja Runas saprotamības konteksta skalu (McLeod, Harrison & McCormack, 2012) latviešu un 
krievu valodā.  Skalu veidoja septiņi apgalvojumi, kas 5-punktu skalā novērtēja, kā bērna runu saprot dažādi
komunikācijas partneri.  Latviešu valodā runas saprotamības vidējais vērtējums bija 3, kas norādīja, ka zēna runu var 
saprast tikai dažreiz. Krievu valodā vidējais vērtējums bija 2,5, kas norādīja, ka šajā valodā viņu saprot dažreiz vai
reti. Viņa runu labāk saprot māte un tuvākie ģimenes locekļi, taču skolotāji, paziņas un bērnam nepazīstami cilvēki
viņu saprot sliktāk.

LiepU Runas un balss izpētes laboratorija http://voice.liepu.lv/
https://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics

https://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics
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