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IZVLEČEK 

Diplomsko delo povezuje področje tiflopedagogike z likovnim področjem - dve na videz 

nasprotni si področji, ki lahko skupaj tvorita pomemben del v življenju slepih in slabovidnih 

oseb - taktilne slike.  

S sistematičnim pregledom literature sem poskušala odgovoriti na vprašanja, kako so taktilne 

slike nastajale in kakšne so tehnike izdelave. Proučiti sem želela že obstoječa teoretična 

pravila izdelave ali prenosa vizualne slike v taktilno, ter prednosti ter pomanjkljivosti 

posameznih tehnik izdelave. 

Prve slike je človek na stene jam risal že v prazgodovini, prve taktilne slike pa so se pojavile 

mnogo kasneje, kar je opisano v zgodovini taktilnih slik. Ob pojavu  taktilnih slik pa se pojavi 

tudi vprašanje taktilno - kinestetične zaznave ter uporabe taktilnih slik, pomembna pa je tudi 

njihova pravilna izdelava in analiza.   

Taktilne slike so lahko v veliko pomoč staršem in učiteljem pri učenju slepega ali 

slabovidnega otroka, saj si otroci ob njihovi pomoči lažje predstavljajo tabele, grafe, 

abstraktne pojme, zemljevide... Na področju slepote in slabovidnosti imajo tudi velik vpliv na 

razvoj pismenosti.  
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ABSTRACT 

This thesis connects the special education for blind and visually impaired with the artistic 

area. Two seemingly opposite areas, can together form an  important part in the lives of blind 

and visually impaired children – tactile images. 

With a systematic review of the literature, I have tried to answer the questions, how tactile 

images were made and what are the techniques of making them. I wanted to examine the 

already existing theoretical rules of making or  transmissioning  visual images into tactile, and 

the advantages and disadvantiges of each individual technique. 

The first drawings made by man were found  in caves and they're from the prehistorical times. 

First tactile images have emerged much later, which is described in the history of tactile 

images. With the emergence of tactile images, there also appears a question of tactile-

kinesthetic perception and the use of tactile images, but also important is their correct design 

and analysis. 

Tactile pictures can be very helpful to the parents and teachers, which are teaching a blind or 

vissualy impaired child, because that way, it is easier to imagine tables, graphs, abstract 

concepts, maps, …They also have a very big impact on literacy development  in the field of 

visuall impairment. 
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1. UVOD 

Pisanje o slikah in o tipu hkrati se sliši paradoksalno. Ljudje si slike predstavljamo kot nekaj 

vizualnega, kar gledamo in razumemo preko vida, ob besedi tipanje pa pomislimo na vse prej, 

kot na slike. V svojem delu bom združila slike in tipanje v taktilne slike, ki so namenjene 

slepim in slabovidnim osebam. Taktilne slike so odločilnega pomena pri razvoju in 

opismenjevanju za slepe in slabovidne otroke .  

Videči otroci so v svojem okolju nenehno izpostavljeni napisom, simbolom in slikam, tako se 

hitro učijo razlikovati te vidne dražljaje in razumevati, kaj pomenijo in s tem že dosežejo prvo 

stopnjo bralnega razvoja. Slepi in slabovidni otroci pa so v veliko manjšem kontaktu z 

omenjenimi dražljaji, če sploh so. Svet dojemajo z uporabo ostalih čutil. Med 

najpomembnejše spada tip, preko katerega otrok dobiva pomembne informacije in  predstave.  

Tu nastopi pomembnost taktilnih slik, ki imajo pomembno vlogo v otrokovem razvoju ter 

učenju in razumevanju sveta. Pomembno je vedeti, da taktilne slike ne morejo nadomestiti 

vizualnega slikovnega materiala, lahko pa so dobro dopolnilo k razumevanju določenih 

pojmov, procesov, posameznih elementov okolja, ki se jih otrok ne more dotakniti (vulkanov, 

dinozavrov, zvezd, dreves…) in so odličen pripomoček učiteljem in staršem.  

Najpomembnejše vprašanje, ki sem si ga zastavila pred izdelavo diplomske naloge je bilo, 

kakšna so že obstoječa pravila izdelave taktilne slike ter kakšne so prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih tehnik izdelave.  Kasneje sem izvedela še, da je zelo pomemben 

tudi prenos že obstoječe slike v taktilno.  Zanimalo me je tudi kako so taktilne slike sploh 

nastale in kakšne tehnike izdelave poznamo.  
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2. ZGODOVINA TAKTILNIH SLIK  

Skozi zgodovino je nastajalo veliko slik, ki so bile pomembne na veliko področjih. Nastajale 

so zaradi izobraževalnih ali inspiracijskih razlogov, zlasti v  verskem kontekstu. Znanstvene 

slike so postale pogostejše šele v 18. stoletju, z njihovo pomočjo pa so tudi javno 

izobraževali.  Posledično se je v zgodovini ob takšni poplavi slik pojavila tudi potreba po 

slikah za slepe. Za te slike pri nas uporabljamo izraze »taktilne slike« in  »tipne slike«.  

Zanimanje za taktilne slike je v zadnjih treh stoletjih po svetu naraščalo in upadalo. Skoraj 

neprekinjeno so v taktilni obliki nastajale samo slike za področje biologije, kemije, fizike, 

matematike in geografije. Eden izmed razlogov, zakaj so bile slike tega tipa vedno na voljo 

tudi v taktilni obliki je ta, da bi bilo brez njih težko. Z njihovo pomočjo so razlagali in 

poučevali. Do konca 19. stoletja so bile na voljo tudi taktilne predstavitve umetniških in 

arhitekturnih del. Treba je poudariti, da to ne velja za slovenski prostor. V Sloveniji imamo 

taktilne replike del v večini muzejev, vendar le majhen del, potreben za obvezne šolske 

ekskurzije (npr. Vaška situla). 

Prvotno je bilo izdelovanje taktilnih slik povezano z učenjem, v šolah ali v muzejih. Obstajajo 

dokazi, da so taktilne slike izdelovali že v zgodnjem 17. stoletju, velike zbirke pa so obstajale 

v prvi polovici 19. stoletja. Eden najstarejših ohranjenih taktilnih zemljevidov je pripadal 

slepi pevki Mariji Theresiji von Paradis in je iz leta 1800. To je večbarvno natisnjen 

zemljevid  na njem  pa so izvezene kositrne niti, ki označujejo ceste, povodja in meje, 

medtem, ko različno veliki gumbi označujejo vasi in mesta. Ta zemljevid danes hranijo v 

muzeju slepih na Dunaju. Najstarejša ohranjena knjiga je avstrijska »Ektypographisches 

Bilderbuch fűr Blinde«, ki je bila izdala leta ki je bila izdala leta 1839. Prva izdaja je 

vsebovala več kot 180 ilustracij v abecednem vrstnem redu, druga izdaja pa verjetno nikoli ni 

izšla. Na vsaki strani je prikazana velika tiskana in mala tiskana črka z ilustracijo vezano na to 

črko. Leta 1850 je William Moon izdal ilustrirano knjigo z naslovom Moon's Pocket Atlas for 

the Blind in je v 80h ter 90h letih zbral veliko število tipnih zemljevidov in slik in izdal še 

drugo svoje delo »Embossed Specimens in 250 Languages & dialect Maps, Diagrams, Music 

& c.«. 

Od 19. stoletja naprej, se je izdelava taktilnih knjig močno povečala. Nastajale so reliefno 

natisnjene knjige, ki so bile distribuirane individualno ali v mapah reliefnih slik. Razvoj tiska 
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taktilnih slik je povečal število slik in njihovo dostopnost. To obdobje je bilo tudi priča 

povečanju zanimanja za in znanju o delovanju različnih čutov, vključujoč taktilne zaznave. To 

znanje je prispevalo k oblikovanju taktilnih slik, vendar z nihajočim uspehom, povezanim s 

težavami izdelave le teh. 

Skozi stoletja so ljudje razvijali različne tehnike izdelovanja taktilnih slik. Večinoma so bile 

slike brezbarvne in vtisnjene v kakovosten papir. Ena izmed starejših tehnik je nastala z 

uporabo lesenega tiska, v les so izrezali željen motiv, nato pa so navlažen papir pritisnili na 

les.  

Kasneje so uporabljali najrazličnejše materiale s katerimi so lahko ustvarili različne strukture. 

Izdelava reliefnih slik je bila s časom veliko boljše kakovosti kot je bila pri začetni izdelavi s 

pomočjo lesene matrice; prikazovale so silhuete, podrobnosti, različne višine in vzorce. Do 

zgodnjega 20. stoletja je postala običajna praksa, da so taktilne slike narejene iz različnih 

tipov linij, vtisnjenih v papir.  

Jablan (2007) v svojem delu omenja, da so včasih za risanje v šoli uporabljali »voščeno tablo« 

(opisana v nadaljevanju), kasneje pa jo je nadomestila klasična tabla z gumo, na katero 

položimo pozitivno folijo. Brvar (2010) pa v svoji knjigi omenja tudi »negativno risanje z 

radelčkom«, eno najstarejših tehnik, kjer postopek risanja tipnih točkastih predlog poteka 

tako, da rišemo v negativu, končna slika pa je tipna v pozitivu.  

Po prvi svetovni vojni se je število kasneje oslepelih oseb močno povečalo, saj je veliko ljudi 

izgubilo vid med vojno. Filme so zato začeli pogosteje opisovati avditivno in pospešeno 

izdelovati taktilne knjige. Leta 1920 je izšla knjiga »Picture-Book for the Blind«, kasneje pa 

je švedski tiskar Harannd Thilander izdal podobno knjigo »Tusbildoj« z ilustracijami 

angleškega ilustratorja T.W. Holmesa. Pomembno pri »Tusbildoj-u« pa je, da so ob 

ilustracijah podani podrobni opisi slik, ki bralcu omogočajo identifikacijo tako podrobnosti 

kot celote slike (Salzhauer,E.A. & Sobol, N. , 2003). 
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3. RAZVOJ TAKTILNO – KINESTETIČNEGA ZAZNAVANJA 

Taktilno – kinestetična zaznava ima velik pomen za slepe in slabovidne osebe kot nadomestni  

mehanizem. Ima veliko spoznavno vrednost, saj otroci s svojimi rokami prepoznavajo oblike 

in lastnosti različnih predmetov, s pomočjo vodenja odraslih pa se naučijo prepoznavati tudi 

materiale.  Nepogrešljiva je tudi pri vsakodnevnih opravilih, s katerimi se slepi in slabovidni 

otroci in odrasli vsakodnevno srečujejo.  (Stančić, 1991). 

Taktilno-kinestetično zaznavanje predstavlja pomemben izvor informacij za slepega otroka in 

za njegov razvoj. Senzorni receptorji so celice, skupine celic ali živčni končiči. Njihova 

naloga je zagotavljanje vnosa podatkov v živčni sistem, z odzivom na dražljaje dotika, 

svetlobe, zvoka, bolečine in temperature. Taktilni občutki zajemajo občutke dotika, pritiska in 

vibracij. Taktilna občutljivost je torej prevladujoči kanal za pridobivanje informacij pri slepih 

otrocih, vendar pa je pomembno, da je izdelan tudi kakovosten odnos z realnostjo, da se  

taktilna občutljivost združi s kinestetično (Jablan, 2010).   

Starejša in tudi sodobnejša literatura pogosto uporablja termin »taktilna zaznava«, čeprav je ta 

očitno povezana s kinestetično. Že Barraga (1986) je odkril da se za medsebojne odnose 

taktilnih in kinestetičnih občutkov,  pri kodiranju teh informacij v možganih, povezovanje 

občutkov in razlago, uporabljata oba sistema hkrati (Stančić, 1991).  

Kasnejše študije so podale bolj dokončne informacije o taktilnih (občutek dotika), 

kinestetičnih (občutek gibanja) in haptičnih (dejanje dotika) sistemih in njihovi učinkovitosti 

pri zagotavljanju zaznavanja in prepoznavanja predmetov ter materialov, ki imajo različne 

značilnosti (Barraga, Erin, 1992). 

Od rojstva naprej  taktilno – kinestetično zaznavanje slepih in slabovidnih otrok narašča. 

Velik napredek se kaže pri prepoznavanju predmetov, oblik predmetov, materialov različnih 

tekstur. Razvija se taktilna diskriminacija, ki je, če je dobro razvita, pomembna za učenje 

branja in kasneje uspešnejše branje brajice in taktilnih slik  (Jablan, 2007).  

Pri otrocih z ostanki vida se razvija vizualno – taktilno – kinestetična zaznava, saj si predmete 

približajo v svoje vidno polje. Pri popolnoma slepih otrocih pa govorimo o taktilno – 

kinestetičnem občutku, ki se razvija enako kot pri videčem otroku, vendar zaradi odsotnosti 

vidne funkcije zaostajata perceptivni in pojmovni razvoj. Pri slepih otrocih torej ne razvijamo 
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koordinacije oko – roka, temveč uho – roka. Taktilno – kinestetične občutke moramo 

spodbujati že takoj od rojstva otroka s pasivnimi gibi otroka in tako ustvariti povezave med 

dotikom in občutkom gibanja – taktilnim in kinestetičnim (Stančić, 1991).  

Napredek zaporednega učenja je podoben kot pri vseh ostalih čutih. Pri slepih in slabovidnih 

otrocih pa je več pozornosti potrebno nameniti analizi pristopa k predstavitvi veščin v manjših 

korakih v urejenem zaporedju. Zgodnejše študije nakazujejo, da razvoj otrok pri taktilnem 

zaznavanju sledi vzorcem:  

- Premikov roke od večjih do finih premikov – od cele roke do prstov. 

- Od zgodnejše aktivnejše uporabe tipa do kasnejše pasivnejše uporabe. 

- Od preproste uporabe tipa do kompleksnejše. 

Za razvoj taktilno – kinestetične zaznave slepega ali slabovidnega predšolskega otroka 

uporabljamo sredstva, ki so prosto dostopna. Po Tonkoviću (1979, v Stančić 1991) so ti 

predmeti navadne igračke (lutke, modeli živali… Prednost imajo vse igračke, ki proizvajajo 

zvoke in so žive barve),  modeli predmetov (lesene žlice, plastična posoda, kuhinjske 

tehtnice), predmeti za spoznavanje materialov (koščki različnih vrst lesa, kovine – pazimo, da 

so varni, kosi blaga, papirja…),  pripomočki  za prepoznavanje oblik (predmeti v obliki 

krogle, kocke, valja…), pripomočki za spoznavanje ostalih lastnosti (lahki, težki, hrapavi, 

lepljivi, gladki… predmeti), pripomočki za igre z vodo (plavajoče igračke, čoln, lonček…), 

material za razvrščanje (oreh, grah, semena…), material za gnetenje in modeliranje (glina, 

plastelin, pesek), pripomočki za razvijanje mobilnosti (zvočna žoga), nenevarne industrijsko 

izdelane igrače (vozila, deli igrač) in enostavni taktilni zemljevidi. Te predmete in 

pripomočke uporabljamo za razvijanje fine motorike, brez katere ni uspešne taktilno – 

kinestetične zaznave. Še prej pa je potrebno razviti motoriko prstov.  

Tipno učenje je torej, podobno kot drugi načini senzornega učenja, podrejeno splošnim 

zakonitostim (učenja). Griffin in Gerber (1982, v Zovko, 1994) opisujeta naslednje etape v 

razvoju taktilnih veščin: 

1. Pridobivanje kvalitetnega taktilnega občutka za objekte: razlikovanje glede na 

material, temperaturo, konsistenco objekta. 

2. Določanje oblike tridimenzionalnih predmetov in njihovo prepoznavanje.  
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3. Razumevanje linijskih grafičnih prikazov.  

4. Uporaba brajevih simbolov.  

Med preučevanjem dvajsetih slepih otrok treh starostnih skupin, od otroškega vrtca do 

drugega razreda osnovne šole, je Kershman (1976, v Barraga, Erin, 1992) prepoznala 

hierarhični red v postopnem pridobivanju tipnih spretnosti. Te stopnje je izrazila v petih 

ravneh: 

1. Zaznavanje in razlikovanje velikih in čvrstih geometrijskih oblik,  

2. Zaznavanje in razlikovanje manjših ravnih geometrijskih oblik (položna oblika, npr. 

sestavljanka), 

3. Zaznavanje in razlikovanje reliefnih geometrijskih oblik, manjših od položne oblike, 

4. Zaznavanje in razlikovanje geometrijskih oblik, omejenih z reliefnimi točkastimi 

linijami in 

5. Zaznavanje in razlikovanje reliefnih Braillovih znakov in besed. 

Prva raven tipno-kinestetičnega razvoja in učenja, v kateri sta najbolj pomembni pozornost 

in zavedanje, se začne s spoznavanjem različnih tipnih struktur: trdote in velikosti, s 

pridobivanjem informacij o njihovi temperaturi, vibracijah, reakciji na dotik ter ob usmerjanju 

pozornosti na prisotnost in značilnosti posameznih predmetov. Ko slep ali slaboviden otrok 

drži predmet v svojih rokah, ga raziskuje tako, da pomika roke vzdolž predmeta, pritiskajoč 

na materiale. Z dvigovanjem predmetov opaža, da so nekateri predmeti trdi, drugi mehki, 

nekateri grobi, drugi gladki itn. Tako začne dojemati, da so stvari in materiali, ki se jih dotika, 

iz različnih snovi. Ko potiska roke v vodo različnih temperatur in potiska predmete po vodi, 

se zaveda, da niso vse snovi enake in da ne reagirajo enako. Ko se dotika predmetov ki 

vibrirajo in tistih, ki ne, se nauči, da so nekateri stimulativni. Ta raven je posebno pomembna 

za otroke z multisenzornimi motnjami (Zovko, 1994 in Griffin & Gerber, 1982 v Barraga, 

Erin, 1992). 

Druga raven tipno-kinestetičnega razvoja in učenja omogoča vzpostavljanje razmerja med 

strukturami in oblikami znanih predmetov. S tem ko otrok raziskuje predmete različnih 

velikosti, oblik in teže si otrok pridobi znanje o zunanji podobi predmetov in o njihovem 
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variiranju glede na navedene značilnosti. V ta namen je v tej fazi najbolj učinkovito ravnanje 

s predmeti iz vsakdanjega življenja (milo, skodelica, krožnik, nogavice, čevlji in podobno). Z 

napredkom v razlikovanju predmetov, se otrok uči opisovati njihove značilnosti z ustreznimi 

izrazi, kar pripomore k poimenovanju predmetov. To zgodnje primerjalno tipno opazovanje in 

ravnanje s predmeti ter opredeljevanje njihovih značilnosti, opazovanje podobnosti in razlik 

med njimi otroku pomaga, da oblikuje ustrezne duševne podobe oz. predstave o teh predmetih 

(Simpkins, 1979, v Zovko, 1994 in Simpkins 1979b v Barraga, Erin, 1992). 

Tretja raven nastopi, ko je otrok sposoben poimenovati preproste vsakdanje predmete. 

Predmet razstavlja in zopet nazaj sestavlja, tako spoznava odnos med deli in celoto. 

Pomembno je, da so predmeti tridimenzionalni in aktualni (npr. igračka avtomobilček, lego 

kocke in predmeti v hiši, ki se jih da razstaviti in sestaviti) Tudi postavljanje pokrova na 

lonec, vtikanje ključa v ključavnico, vtikanje izvijača v glavico vijaka in podobno, so primeri 

ravnanja s katerim otrok dobi odnos dela do celote. Te vrste aktivnosti pomagajo pri 

oblikovanju pojmov o mentalnem prostoru. Primerna aktivnost te faze učenja je tudi 

razvrščanje predmetov po strukturi. Zaradi prepoznavanja predmetov je potrebno učenje 

usmeriti na razlike med predmeti; velikost, širino, dolžino in težo. S tem se podpira razvoj 

spretnosti uporabe rok z namenom prepoznavanja, oblikuje pa se tudi pojem odnosa delov do 

celote. Hkrati se otrok začne zavedati, da lahko nadzoruje predmete in manipulira z njimi na 

željen način. Z nadaljnjimi vajami opazovanja odnosov, s finejšo diskriminacijo in v 

napredovanju sposobnosti prepoznavanja predmetov in njihovih delov pripravimo otroka na 

kompleksnejše tipno-kinestetično učenje, povezano s šolskim delom. Zahtevnejše 

manipulativne vaje otroku omogočijo, da razvije lastne strategije pri sestavljanju delov v 

prepoznavne (Zovko, 1994 in Barraga, Erin, 1992). 

Četrta raven tipno-kinestetičnega razvoja in učenja je interpretacija dvodimenzionalnih 

grafičnih ponazoril. Ta raven je najpomembnejša pri mojem raziskovanju. Grafična 

ponazorila se da izdelati na najrazličnejše načine, ki bodo podrobneje opisani kasneje v 

poglavju »tehnike izdelave taktilne slike«. Grafično ponazorilo ali taktilna slika stvarnega 

predmeta navadno ni podobna predmetu, ki ga otrok pozna. Vedeti je potrebno, da je grafično 

prikazana perspektiva prostora povsem drugačna kot taktilna perspektiva prostora. Pred 

prikazom dvodimenzionalne taktilne slike nekega stvarnega predmeta mora otrok ta predmet 

pred tem dobro poznati. Če otrok predmeta ne pozna, je taktilna ponazoritev neuporabna in 
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otroka lahko zmede. Pogosto je potrebno prvi taktilni prikaz spremljati z dejanskim 

predmetom, ne glede na to, ali ga otrok pozna ali ne. S tem zmanjšamo zgrešene ali napačne 

koncepte. Izbira enostavnih strukturnih vzorcev za ravnanje in za prenos v taktilno sliko (kot 

so na primer geometrijske oblike), daje otrokom možnost postopnega pridobivanja tipnih 

vtisov. Ko konice prstov drsijo po taktilni sliki in ko se mišice premikajo po predmetu po 

določenih vzorcih, se otroci učijo povezovati stvarni predmet z njegovim taktilnim prikazom. 

Ko otrok brez težav preko tipa prepozna in opiše določeno obliko (krog), mu lahko to obliko 

začnemo prikazovati grafično preko taktilne slike v različnih velikostih (Zovko, 1994, 36 in 

Barraga, Dorward & Ford, 1973 v Barraga, Erin, 1992). 

Peta in najvišja raven tipno-kinestetičnega razvoja in učenja nastopi z razvojem sposobnosti 

razlikovanja in prepoznavanja znakov Braillovega točkopisa, ki predstavlja glasove, besede in 

otrokova lastna doživetja. Prepoznavanje vidnih simbolov - črk črnega tiska - zahteva visok 

nivo vidne diskriminacije in primerjav (kodiranja in asociiranja), vendar je tipna 

diskriminacija ter prepoznavanje reliefnih Braillovih znakov na še bolj abstraktnem nivoju 

perceptivno-kognitivne asociacije. Od slepega otroka se namreč ne zahteva samo, da tipno 

prepoznava črke, temveč tudi, da dojame njihov pomen v odnosu na sosednje Braillove znake 

in razume vsebino besedila, ki ga bere. Ta proces zahteva tipno-kinestetični spomin in 

avtomatično prepoznavanje, spominjanje, asociiranje in dojemanje tistega, kar bere (Herley, 

Henderson, Truan, 1979, v Zovko, 1994 in v Barraga, Erin, 1992). 

Po Brvar (2012) »Sposobnost učenca, da na tipni sliki še lahko zazna in s tipom pravilno 

razbere informacijo, prikazano v obliki pogojnega znaka, imenujemo taktilni prag ali tipni 

prag.« Tipni prag je pri posameznih osebah zelo različen, odvisen od mnogo dejavnikov in se 

izboljšuje z vajo. Ena izmed zakonitosti tipnega praga je, da informacija ne sme biti manjša 

od brajeve točke, torej, med posamezniki pogojnimi znaki mora biti toliko prostora, da 

informacijo še lahko zaznamo z blazinico prsta.  

Kennedy (1993) zatrjuje, da so prostorske lastnosti površin dostopne preko vida in tipa. Roka 

lahko čuti robove in kote, ki jih oko ne vidi. Če veliko lastnosti lahko dojamemo preko vida 

ali tipa, je domneva, da si taktilni in vizualni zaznavni sistemi delijo veliko enakih načel 

delovanja za zaznavanje oblik v okolici smiselni. Okolje slepih in videčih oseb je opremljeno 

zelo podobno, Miza je enako taktilna kot vizualna, zato je mogoče, da slepi in videči svet 

procesirajo na enak način. 
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3.1. TAKTILNO KINESTETIČNA ZAZNAVA IN UPORABA TAKTILNE SLIKE 

Dotik je takojšnji občutek stika, proksimalni občutek, v nasprotju z vidom in sluhom ki sta 

distalna (čuti, ki zaznavajo na daleč). (Kennedy, 1993) Kako torej lahko čut, ki je 

proksimalen, povezujemo s slikami, ki predstavljajo oddaljene predmete? V nadaljevanju bom 

povezala taktilno zaznavo in produkcijo taktilnih slik.   

3.1.1. ZAZNAVANJE TAKTILNE SLIKE 

Picard in Lebaz (2012) sta v svojem članku zaključila, da je zaznavanje taktilnih slik težka, 

vendar ne nemogoča naloga. Za zaznavanje taktilnih slik je značilna velika razlika v 

natančnosti. Pravita tudi, da je sposobnost natančnosti pri prepoznavanju taktilnih slik odvisna 

predvsem od zapletenosti načina upodobitve. Z večjo težavo se prepozna tridimenzionalen 

prikaz realne slike kot poenostavljen dvodimenzionalen prikaz. Drugi razlog je razpoložljivost 

podatkov o risbah, kjer imajo prednost semantične informacije. Zadnji razlog, ki sta ga 

navedla v članku pa je postopek raziskovanja slike, kjer se prednost pojavi pri vodenem 

raziskovanju. To sta v svojem delu potrdila tudi Magge in Kennedy (1980, v Kennedy, 1993), 

da je oseba, katerega roke je vodil izkušen raziskovalec, prepoznala več taktilnih slik kot 

oseba, ki je sama raziskovala sliko. Picard in Lebaz (2012) sta kot zadnji dejavnik navedla še 

vrsto papirja, zdi se da je termični papir boljši od plastične folije, saj vodi do večje ločljivosti 

in kakovosti linije.  

Dodajam še, da je taktilno-kinestetična zaznava dolgotrajnejši – sukcesiven  proces od vidne 

zaznave, ki je simultan proces (Stančić, 1991). Preko tipa zaznamo le podrobnosti slike, ki jih 

je potrebno združiti v celoto, medtem,  ko preko vida zaznamo najprej celoto, šele nato pa 

smo pozorni na podrobnosti.  

3.1.2. UPORABA VIDA OB TAKTILNO KINESTETIČNI ZAZNAVI TAKTILNE 

SLIKE 

Psiholog, ki je preučeval zaznavanje, Kennedy (1993), je bil ob prvem testiranju kongenitalno 

slepih oseb zelo začuden, ko so s svojimi prsti pogosto prepoznali reliefne linije slik, čeprav 

niso imeli do takrat nobenih izkušenj s slikami.  S tem je dokazal, da predstave niso odvisne 

od vida, vendar pa vid veliko pripomore k boljšim predstavam.   
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Heller (1985, v Barraga, Erin, 1992) je sklenil, da ima sočasna uporaba vida in tipa pri 

slabovidnih osebah za rezultat boljše prepoznavanje reliefnih vzorcev. Predlagal je, da naj 

slabovidne osebe uporabljajo svoj vid in ga usmerjajo v svoje taktilno raziskovanje. Heller 

(1989, v Barraga, Erin, 1992) je kasneje tudi dokazal, da so bili kongenitalno slepi enako 

učinkoviti pri zaznavi taktilnih vzorcev kot pri tistih, ki so jih oslepili (jim čez oči dali 

preveze). Zaradi tega je sklepal, da vizualna izkušnja morda ni nujna za taktilno zaznavo.  

3.1.3. CILJI TAKTILNE SLIKE 

Dodati je potrebno tudi, da taktilno – kinestetična zaznava temelji na direktnem kontaktu s 

predmeti, ki jih oseba zaznava. Z veliko predmeti in pojavi ni mogoče doseči zaznave, saj so 

lahko prenevarni, preveliki, premajhni, predaleč ali pa so preprosto nedostopni. Te predmete 

in pojave lahko delno kompenziramo z modeli, delno pa s taktilnimi slikami (Stančić, 1991). 

Brvar (2012) je naštel naslednje cilje, ki jih lahko dosegamo s taktilno sliko: 

- Razvijanje in trening tipa. Tip je potrebno stalno razvijati. Z vajami tipa začnemo že v 

predšolskem okolju in jih izvajamo skozi celoten proces izobraževanja. 

- Razvijanje precizne motorike. Podobno, kot pri gledanju, moramo tudi pri tipanju 

razviti selektivno tipno zaznavo.  

- Razumevanje določenih oblik v procesu posploševanja/generalizacije.  

- Pridobivanje novih informacij in utrjevanje izkušenj iz vsakdanjega življenja. 

- Dostopnost tipni zaznavi. Konkreten pojem ali predmet moramo zaradi nedostopnosti 

neposredni tipni zaznavi primerno povečati ali pomanjšati. Tako prikažemo različne 

pojme in predmete, ki zaradi velikosti ali nevarnosti slepemu niso dostopni.  
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4. ANALIZA TAKTILNE SLIKE 

Taktilne slike so lahko dober učni pripomoček, s katerim tridimenzionalne predmete 

prikažemo dvodimenzionalno. Šele ko slepi otroci spoznajo in analizirajo tridimenzionalni, 

realni objekt, jim lahko preko taktilnih slik prikazujemo preprostejše geometrijske oblike. 

Taktilna slika sama po sebi ne more prikazati natančne predstave nepoznanega predmeta, zato 

si otroci ne morejo ustvariti realne predstave le preko slike. (Jablan, 2007, 2010) 

4.1. NAČELO POSTOPNOSTI 

Pri analizi taktilne slike, moramo spoštovati načelo postopnosti: otrok z obema rokama s prsti 

prehaja preko slike, da bi lahko videl celoto, velikost in že v prvem pregledu ocenil 

zahtevnost slike. Temu sledi prikaz in analiza delov slike. (Jablan, 2007, 2010) Vsaka taktilna 

slika naj bi bila predstavljena počasi, ne glede na to, kako preprosta ali zahtevna je. 

Pomembno je, da otroku predstavljamo eno informacijo naenkrat in tako zagotovimo 

pozornost pri pomembnejših delih slike, otrok pa se ne izgublja v podrobnostih  (Barraga, 

Erin, 1992). 

 Zovko (1994)  trdi, da je načelo postopnosti nujno. Najprej je otroku potrebno prikazati prvi 

element in mu pokazati drugega šele, ko prvega uspešno prepozna in interpretira. Po 

predstavljenih glavnih informacijah slike, lahko začnemo predstavljati zaporedne elemente 

taktilne slike. Na primer, če bomo taktilno predstavljali človeško figuro, bo prvi korak 

razumevanje linije, ki predstavlja pokončno držo človeka. Naslednji korak bo dodan krog, ki 

predstavlja glavo, nato dodamo linije (ravne  in oglate) ki bodo predstavljale roke in noge. 

Jasno je treba pokazati kontrastno razliko med ravnimi linijami telesa in okroglostjo glave. 

Nazadnje dodamo še linije, ki predstavljajo prste in ostale podrobnosti. (Barraga, Erin, 1992) 

Vse informacije povezane s taktilno sliko morajo biti jasne in natančne. Če se načelu 

postopnosti ne posveča dovolj pozornosti in se otroku prikaže celotna taktilna slika brez 

predhodne analize delov in otrok ne pozna realnega predmeta prikazanega, bo otrok 

najverjetneje zmeden in je ne bo uspešno taktilno zaznal. Pojav, kjer oseba zaradi 

neupoštevanja načela postopnosti taktilno ne prepozna slike, Hammil in Crandell (1969,  v 

Jablan, 2007) pravita »taktilni hrup«. 

Taktilne slike naj bi se uporabljale v kombinaciji z realnim modelom in naj bi bile 

predstavljene ob času učenja brajice. Sposobnost samostojne analize taktilnih slik in 
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razumevanje konceptov slike je pomembno za kasnejše razumevanje diagramov, grafov in 

zemljevidov (BANA, 2010). 

4.2. RAZISKOVANJE TAKTILNE SLIKE 

Ko oseba analizira taktilno sliko, mora jasno zaznati robove posameznik primerov, da lahko 

določi posamezne dele, določi njihov prostorski odnos in povezave med njimi. (Jablan, 2007) 

Magge in Kennedy (1980, v Kennedy, 1993)  sta ugotovila, da je zaznava vzorca veliko 

boljša, če se prsti premikajo po podlagi, kot če so pri miru. Ključno je torej, da se roka 

premika, na koži ni stacionarnega prejemnika informacij. Potrdila sta, da je oseba, katerega 

roke je vodil izkušen raziskovalec, prepoznala več taktilnih slik kot oseba, ki je sama 

raziskovala sliko.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so slepi otroci uspešnejši v vertikalnem raziskovanju 

taktilnih slik, kot horizontalnem in da otroci z boljšo organizacijo premikanja roke uspešneje 

razlikujejo oblike predstavljene na sliki. Kadar je potrebno prepoznati linijo, slepi bolje 

zaznavajo točkasto in enostavno tanko linijo, kot polno, razen v primeru, kjer je več sekajočih 

linij in raznih reliefnih simbolov. V tem primeru bolje zaznavajo polnejše linije. Opisano velja 

predvsem za taktilne zemljevide, vendar je uporabno tudi pri slikah (Stančić, 1991 in Jablan, 

2007). 

Obstaja domneva, da s tipom, kot proksimalnim čutom, lahko zaznamo le nekaj delov 

naenkrat, ne pa celote. Kennedy (1993) je v svojem delu zanikal, da slike ki prikazujejo 

oddaljene predmete ne morejo biti zaznane s tipom. Nekateri teoretiki trdijo, da se ne da 

poenotiti niza dotikov v enotno sliko. (Dunlea, 1989 v Kennedy, 1993).  Zato ni mogoče 

pridobiti splošnega vtisa kompleksnejše oblike, prostorske postavitve niza objektov ali 

razporeditve prostorov v hiši. 

Za raziskovanje taktilne slike je zelo pomembno vodenje učitelja ali starša, ki nudi dodatne 

informacije o namenu slike (BANA, 2010). 
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5. RAZVOJ PISMENOSTI S POMOČJO TAKTILNIH SLIK 

Tipne slike imajo ključno vlogo v izobraževanju slepih in se lahko uporabljajo pri vseh vrstah 

pouka, pri čemer je treba upoštevati kompleksnost in zanesljivost podatkov, ki jih mora slika 

posredovati slepemu otroku. Uporabne so za prikazovanje predmetov, rastlin, živali, 

prostorskih odnosov in položajev, ter za demonstracijo delovanja človeških organov, aparatov 

ali ureditev. Uporabljajo se tudi za taktilne zemljevide, ki pa jih ne bom podrobneje 

opisovala.(Jablan, 2007) Brvar (2012) še dopolnjuje, da so taktilne slike lahko dopolnilo 

didaktičnih kompletov, ki jih lahko preprosto izdelamo tudi sami z enostavnimi tehnikami.  

Otrok se preko igre razvija in izobražuje, zato ima igra pomembno vlogo tudi pri 

opismenjevanju. Preko igre lahko vplivamo na otroško radovednost in sprejemanje branja in 

pisanja. Otrok se mora branja veseliti in uživati v dejavnostih povezanih z branjem. Preko igre 

lahko torej razvija govor, poslušanje, pozornost, taktilni občutek in motorične sposobnosti 

(Jablan, 2010). 

Zemcova (1960, v Jablan 2007) je ocenjevala uspešnost slepih učencev 3. razreda, ki so 

sestavljali zgodbe ob tematskih taktilnih slikah. Rezultati so pokazali, da otroci v svoji zgodbi 

natančno povezujejo predmete in pojave prikazane na sliki. Zaradi te raziskave je zaključila, 

da se lahko taktilne slike uporablja kot ilustracije ob branju zgodb in pripovedk. Slike morajo 

biti jasne, da se lahko natančno določi njihova oblika, velikost in prostorski odnosi.  

Abecednik je ena prvih knjig, s katero naj bi se srečal slep ali slaboviden otrok ob začetku 

šolanja in je priložnost za spodbujanje razvoja in obogatitve jezikovnega izražanja. Sestavljen 

je iz treh didaktično-metodoloških delov, ki se nanašajo na pred-abecedni, abecedni in po-

abecedni del. Prvi del vsebuje reliefne slike, pod katerimi so v brajici napisana imena 

predmeta, ki jih slike predstavljajo. Z analizo teh slik otrok razvija besedni zaklad, motorične 

sposobnosti roke, občutek za dotik in orientacijo na delovnem prostoru. V drugem delu so 

predstavljene vse črke in vsa ločila. Na vsaki strani se nahaja majhna in velika črka v brajici, 

mala in velika črka v reliefni latinici, in tri besede, v katerih se črka pojavi na začetku, sredini 

in na koncu in reliefna slika, pod katero je ime slike, kratek tekst in na dnu število strani. Vse 

to je navadno natisnjeno na plastično folijo s tehniko ogrevanja in vakuumskega oblikovanja 

plastičnega materiala (Jablan, 2010). Pomembno je poudariti, da se mora otrok s knjigami 

srečevati že mnogo prej, ne šele ob začetku šolanja.   
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Slika 1 – Stran iz »Abecednika«, črka A 

Pri nas je med prvimi  na področju taktilnih slikanic, imenovanih tipanke, Aksinija 

Kermauner s prvo slovensko tipanko Snežno rožo (2004). Taktilne ilustracije, ki  so nastale 

kot rezultat osemnajstletnih praktičnih izkušenj s poučevanjem slepih in slabovidnih učencev, 

predstavljajo tople in hladne elemente, ki jih predstavlja prilagojeno tipni zaznavi. Pomen 

slikanice pa seže še globlje, saj simbolično govori o tem, da je mraz, ki predstavlja slepoto, 

mogoče preseči. Knjiga je primerna tako za slepe kot za slabovidne, zanimiva pa je tudi 

videčim otrokom in jim tako približa problematiko slepote.   
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6. TEHNIKE IZDELAVE TAKTILNE SLIKE 

Za izdelavo taktilne slike niso nujno potrebni dragi stroji in papir. Z različnimi tehnikami 

lahko taktilno sliko enostavno izdelamo tudi sami. Večina taktilnih slik je eno do dvobarvnih 

in zato niso primerne za osebe z ostanki vida. Potrebno je izbirati ustrezne tehnike ter jih 

ustrezno dopolniti, kjer je to mogoče, da bodo primerne tudi za slabovidne.  

Za izdelavo taktilnih slik, risb in zemljevidov se tipično uporablja tehnika ogrevanja in 

vakuumskega oblikovanja plastičnega materiala – termo-vakuumska tehnika. (Jablan, 

2007,2010 in Brvar, 2012) Ta tehnika je še vedno nenadomestljiva in omogoča izdelavo 

kakovostnih, dobro otipljivih in natančnih prikazov, slik ali zemljevidov. Pomanjkljivosti tega 

načina izdelovanja so, da je slika v eni barvi (navadno beli) in je zato neprimerna za 

slabovidne. Če jo želimo prilagoditi, jo moramo ročno (z lepljenjem različnih tekstur, 

barvanjem), kjer pa smo na istem, kot če bi sliko izdelali ročno. Izdelava matrice je 

dolgotrajen in zahteven proces, ki zahteva obrtniško znanje. Vsako matrico je potrebno 

izdelati ročno in uporabiti toplotno odporne in dolgo obstojne materiale, upoštevati je 

potrebno vse zakonitosti tipne zaznave. Stroj za takšno izdelavo je zelo velik in za delo z njim 

pa je potrebno biti posebej usposobljen. Uporabljajo ga v Zavodu za slepe in slabovidne v 

Ljubljani.  Jablan (2010) pa dodaja, kaj je še potrebno upoštevati v prvi fazi, kjer strokovnjak 

pripravi matrice. Ko izbira slike in pripravlja matrice, je zelo pomembno upoštevanje 

kompleksnosti in zanesljivosti podatkov, ki jih bo morala nastajajoča taktilna slika podati 

slepim otrokom.  Za to, da otrok sliko zazna, mora zaznati obrise predmetov in izločiti 

pomembne dele, ki nosijo pomen slike. Določiti mora njihov prostorski odnos in povezavo.  

 

Slika 2 – Slika izdelana s termo – vakuumsko tehniko, ročno barvno dopolnjena 
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Zadnja leta je zaradi naraščajočih potreb po taktilnih predlogah popularna mikrokapsulska 

tehnika, ki uporablja pripomoček za izdelovanje taktilnih slik »ZY-FUSE STANDARD« 

toplotni stroj. Uporabljamo poseben mikrokapsulski papir, ki se ga lahko uporablja tudi v 

tiskalnikih in se imenuje »ZY-TEX«. (Pripomočki  za edukacijo slepih in slabovidnih, 2013)   

Ta poseben papir,  na katerega se lahko s kopirnim strojem natisne ali nariše poljuben motiv, s 

segrevanjem omogoča, da se narisana ali fotokopirana slika dvigne in postane tipna. V 

mikrokapsulah v papirju se sproži kemična reakcija in slika se dvigne in se otrdi tam, kjer smo 

po njej risali. Zelo uporaben je, kadar želi učitelj učencu prikazati diagrame ali skice. S tem 

pripomočkom se zagotavlja obstojna kvaliteta taktilne slike in možnost izdelovanja slik v več 

formatih. Pomanjkljivost  tehnike je ta, da  je treba upoštevati taktilni prag in kvaliteto linij, 

ne omogoča pa nivojev in zahtevnejših prikazov.   

6.1. SAMOSTOJNO RISANJE 

Sliko pa lahko slepa oseba nariše tudi sama. Cilj risanja je, da se oseba nauči pravilno taktilno 

ogledati si predmet in ga zatem narisati z uporabo taktilno – kinestetične zaznave. Včasih se 

je uporabljala že v zgodovini omenjena voščena tabla, ki je bila sestavljena iz deske in voska 

ali pa so jo izdelali tako, da so plitev zaboj prelili z voskom. S pomočjo ostrega kovinskega 

svinčnika so se na tabli ustvarjale vdolbene črte. Glavne težave te tehnike so nezmožnost 

ustvarjanja trajne risbe, počasno odpravljanje napak ter velikost in teža table.   

Sodobni pripomoček za risanje je lahka tabla iz plute, prevlečena s plastjo gume. Nanjo se 

položi posebna plastična folija imenovana pozitivna folija, po njej pa se riše s svinčnikom 

pod kotom 45°, s pritiskom ustvarjamo izbočen obris. Prednosti te sodobnejše table so, da 

lahko naredimo trajno sliko, tabla je enostavna za uporabo in transport, pozitivna folija pa 

omogoča spremljanje napredka otroka v risbi. Slepemu v veliki meri lahko nadomešča šolsko 

tablo kot individualna tabla, na kateri lahko hitro in uspešno razložimo ali preverimo 

razumevanje določenega pojma.  Otroci se sicer ne ozirajo na to, katero tablo uporabljajo, ko 

spoznavajo kako se telo giba v skladi z ustvarjanjem črt in oblik. Pomembno je tudi zato, ker 

otroci spoznavajo, da lahko svoje risbe tudi otipajo, kar je zelo spodbudno za opazovanje 

vsega taktilnega (Zovko, 1994 in Brvar, 2005, 2012). 
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Slika 3 – Tehnika risanja na pozitivno folijo (Brvar 2005). 

Otroka učimo risati taktilno sliko tako, da dela linije s »koleščkom« na palčki (podobno nožu 

za pizzo) ali s pisalom na aluminijasto folijo ali na gumijasto tablo, preko katere damo 

povoščen papir. Otrok z eno roko riše z drugo pa sledi liniji. Tako ima sprotno povratno 

informacijo o svoji risbi. Zavedati se začne kako njegova roka ob premikih ustvarja določene 

linije in oblike. Ob spoznanju, da dela slike, ki jih  lahko zatipa, je zanj navdušujoče in 

zagotavlja motivacijo po nadaljnem raziskovanju papirja in knjig, na katerih so taktilni 

prikazi. Ta želja in spretnost jih pripravlja na razumevanje abstraktnih taktilnih prikazov, kot 

so zemljevidi ali arhitekturni prikazi (Bentzen & Peck, 1979, Easton & Bentzen, 1980, 

Fletcher, 1981 v Barraga, Erin, 1992).  

6.2. DRUGI NAČINI 

Z reliefnimi/konturnimi barvami lahko izdelamo kakovostne kontrastne tipne predloge. 

Pomanjkljivost te tehnike je čas, saj je postopek zamuden, vendar se v šolah kljub temu 

pogosto uporablja. Slike so dobro tipljive in obstojne in tako  primerne za slepe in slabovidne 

učence, če so konture barvno kontrastne. Prednost te tehnike je cenovna dostopnost, saj za 

risanje lahko uporabimo tudi obarvano šolsko lepilo. 

Risanje s termičnim pisalom je preprosto in deluje na podoben način kot toplotni stroj. 

Potrebujemo poseben termično občutljiv papir, katerega prava stran  nabrekne pod vplivom 

toplote konice električnega pisala. Nastanejo izbočene linije, ki so otipljive že takoj po 

nastanku, Prednosti te tehnike so, da podobno kot pri pozitivni foliji, omogoča takojšnjo 

predstavo o risbi. Ta način izdelovanja je precej počasen, vendar zagotavlja natančne taktilne 

predloge. Pomanjkljivost je, da ta tehnika ne omogoča višjih in večnivojskih taktilnih 

prikazov.  
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Risanje s tiflografom je tehnika, ki omogoča risanje in izdelavo točkastih taktilnih predlog 

na posebnem brajevem papirju. Pomanjkljivost te tehnike je, da zahteva precej spretnosti. 

Prednosti pa so, da je ta tehnika lahko zelo široka in spretnejšim učencem omogoča 

samostojno risanje. Uporabljata ga lahko učenec in učitelj.  

Računalniška izdelava točkastih taktilnih prikazov omogoča preproste tipne prikaze, ki jih 

ustvarjamo v  računalniškem programu. . Za to tehniko potrebujemo le program za 

oblikovanje slike in brajev tiskalnik. Podobno se uporablja tudi brajev stroj, ki prav tako 

omogoča točkasto pozitivno risanje, vendar delo s strojem zahteva precej spretnosti, moči in 

izkušenj.  

Sitotisk, japonska tehnika terumi je tehnika, ki omogoča izdelavo natančnih in kakovostnih 

taktilnih slik. Izdelki narejeni s to tehniko so primerni za zelo široko uporabo. Tehnika je 

primerna za dopolnjevanje brajevih učbenikov s tipnimi grafičnimi predlogami. 

Pomanjkljivost te tehnike je, da jo lahko izvajamo le v specializiranih tiskarnah z 

usposobljenim osebjem.  

Druge tehnike pa so: lepljive vrvice, negativno risanje z radelčkom (omenjeno v zgodovini)  

lepljenke, slepi tisk, uporaba peskovnika, plastelina…  

 

Slika 4 – Lepljenka, učiteljev pripomoček za učenje prometnih znakov 
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7. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE TAKTILNE SLIKE   

Taktilna slika je definirana kot slika narejena v reliefu, ki jo lahko beremo s prsti. Glavno 

pravilo taktilne slike je, da mora biti narejena preprosto in s čim manj podrobnostmi 

(Christensen Skőld in  Norberg A., b.d.).  

 

Slika 5 – Poenostavljena preprosta slika iz knjige za otroke Hej, titta har! (Izvirna na levi in 

taktilna izvedba na desni).  

Videči zaznavamo slike kot prikaze predmetov, pokrajin ali oseb, ki so lahko upodobljene 

realistično ali pa zelo enostavno. Pri tem zaznavanju nimamo težav s prepoznavanjem in takoj 

prepoznamo tiste značilnosti na sliki, ki določajo kaj je prikazano ne glede na to, pod katerim 

kotom je element na sliki prikazan. Elementi slike so razporejeni na enak način kot so v 

resnici (Langer, 1951 v Salzhauer in  Sobol, 2003). 

Načrtovanje taktilne slike je pomemben korak pri oblikovanju smiselne taktilne grafike ali 

ilustracije.  Za ta korak naj bi si vzeli prav toliko časa kot za samo izdelavo (BANA, 2010). 

Upoštevati moramo gibanje roke in teksturo za doseganje maksimalne taktilne zaznave. 

Posamezni elementi na sliki morajo biti razporejeni tako, da ima bralec dovolj prostora za 

premikanje prstov čez njih (Tactile graphics, b.d.). 

Za taktilno zaznavo naj bi bilo najprimernejše pravilo 1/3cm  – to naj bi bil absolutni 

minimum med  katerima koli dvema elementoma, da še lahko dojamemo posamezne dele 
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zahtevanih informacij. (Tactile graphics, b.d.) Avtorji (BANA, 2010) pa navajajo še 

podrobnejša pravila, predvsem za zemljevide.  

Avtorji (BANA, 2010) pa so tudi postavili pravila za velikost papirja. Različne velikosti 

papirja (ali plastike) v istem snopu so zahtevnejše za branje. Zemljevidi so lahko tudi zložljivi 

in s tem prenosni, medtem, ko so knjige lahko večje. Matematični prikazi diagramov v 

učbeniku naj bi bili prikazani na enako veliki strani, kot besedilo v knjigi (navadno 28-29cm). 

Če je taktilna slika prevelika za standardno brajevo stran (28-29cm),  jo je dovoljeno razdeliti 

na dve strani, ali pa je stran zložljiva. Paziti je potrebno, da je slika primerne velikosti za 

bralca, saj bo slika za majhne otroke imela manj podrobnosti in bo zato manjša, da bo otrok 

lahko dosegel vse dele slike. Če bo učenec na sliki moral z ravnilom meriti razdalje, mora biti 

slika enako velika kot v izvirniku.  

Tekstura - Teksture se morajo znatno razlikovati med seboj, če želimo doseči diskriminacijo 

med njimi. Moč teksture je bralcu v pomoč, da uvidi prednost prikazanih informacij. 

Najpomembnejši podatki so praviloma prikazani z najmočnejšimi teksturami. Prazen prostor 

(imenovan tudi »mrtva cona«) med področji poveča kontrast med teksturami. (Tactile 

graphics, b.d.) Sposobnost za razlikovanje med različnimi teksturami se med ljudmi precej 

razlikuje. Oko lahko razlikuje poljubno število vzorcev eni in isti sliki, prsti pa lahko 

zaznavajo le razliko med nekaj teksturami (Salzhauer in  Sobol, 2003). 

Kontrast - Da bodo knjigo lahko uporabljali tudi slabovidni, je potreben dober kontrast, 

največjo diskriminacijo dosežemo temno – svetlim kontrastom (Christensen Skőld in 

Norberg, b.d.). 

Taktilno razumevanje oblik se pri otrocih razvije približno pri starosti enega leta. Učenje 

pojmov pa pogosto traja veliko dlje, še posebej v primeru slepih otrok, ki se učijo zaznati in 

razumeti taktilne slike. Da bi olajšali to razumevanje, so slike pogosto izdelane iz različnih 

materialov, ki taktilno spominjajo na predmet, ki je upodobljen (Tactile graphics, b.d.). 

Različni materiali so namenjeni pojasnjevanju slike, oblika pa je ključni dejavnik v 

dojemanju slike. Švedska knjižnica zvočnih knjig in brajice (Schwedisch library of talking 

books and braille – TBP), je začela s proizvodnjo taktilnih knjig z uporabo različnih 

materialov. Materiali so izbrani tako, da se nanašajo na ponazoritev in ne na predmet. Redko 

uporabljamo avtentične materiale, delno zato, ker se učinek materialov spremeni z obsegom 
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in deloma zato, ker želimo ohraniti tudi nekaj sloga ilustratorja. Če so slike realistične, 

uporabljamo material, ki spominja na predmet, ali na občutek dotika predmeta. Za različne 

podrobnosti slike bomo uporabljali različne materiale. Poudarjamo pomembnost oblike za 

prepoznavanje. Pomembno je, da ohranimo toliko značilnosti izvirnika, kot je le mogoče, 

čeprav je poenostavljen v taktilni sliki. (Salzhauer in  Sobol, 2003) Christensen Skőld.in 

Norberg (b.d.) dodajata, da je pomemben taktilni kontrast, kar pomeni, da se moramo pri 

izbiri materialov zanašati na svoje taktilne občutke in pozabiti na vizualne. Ker je taktilni 

prikaz veliko manjši od realnega, ne uporabljamo vedno avtentičnega materiala, ampak čim 

bolj podobnega. Brvar (2005) podobno opozarja, da morajo biti vsi elementi na sliki nazorni 

in prilagojeni tipni zaznavi. Material, ki ga uporabljamo,  mora torej  spominjati na realno 

izkustvo, ne pa na vizualno podobnost. Primer: z vato ali stiroporom ne moremo ponazoriti 

igluja ali snega, čeprav je to naša prva asociacija za prikaz snega. Sneg je na otip namreč 

moker in mrzel, kar pa stiropor in vata zagotovo nista.  

Poleg sprememb v teksturi so pomembne tudi spremembe v višini, ki dajo bralcu namig, da je 

informacija drugačna. Dvornik (2013) je v svojem diplomskem delu podala sugestije na 

izdelavo taktilnih slik.. Ena izmed sugestij se nanaša na material pri izdelavi taktilne slike 

(citiram) »…Pri uporabi kartonskih lepljenk se je potrebno izogibati večplastnosti, ki v višjih 

razredih postane sinonim za plastnice.« (str. 56) Kar je zelo uporabno predvsem za učitelje, da 

se izognejo morebitni zmedi pri geografiji in raje uporabijo drugačno vrsto prilagoditve slik, 

kot nivoje.  

Prostor je območje na taktilni sliki, ki ima poseben pomen pri zemljevidih, pri prikazovanju 

različnih barv (zastave) ali pri klasifikacijah plasti zemlje ali kamnin v geološkem diagramu. 

Ob načrtovanju taktilne slike je treba upoštevati prostor, ki ga imamo na voljo. Pomembna je 

velikost strani, na kateri bo taktilna slika predstavljena. Pripravimo si osnutek, na katerem 

pripravimo vse potrebne elemente, ki jih bomo uporabili. Ob tem smo pozorni tudi na način 

izdelave, saj nekateri načini izdelave nudijo natančnejši izdelek od drugih (BANA, 2010). 

Pri taktilni sliki je pomemben obris. Da bi bila slika prepoznavna, morajo biti deli slike jasni 

in skladni z upodobljenimi predmeti. Te oblike so določene s kotom, s katerega jih 

opazujemo. Če je skodelica prikazana v perspektivi od spodaj, se prikazana oblika ne bo 

skladala z dejansko skodelico. Da bi predmet lahko prepoznali v taktilni sliki, morajo biti 

prikazani pod kotom 90° - od spredaj, od strani, od spodaj ali od zgoraj. Pri tej vrsti 



22 

 

upodobitve je predmet prikazan v zaznavni obliki - oblika odvisna od zornega kota je 

združljiva s fizično. Problem vidnega kota se ne pojavlja pri zemljevidih ali matematičnih 

grafih pretvorjenih v taktilne slike. V teh primerih je taktilna upodobitev kopija vizualne 

upodobitve, čeprav se v postopku pretvarjanja odpravi nekaj podrobnosti in se okrepi linije ter 

površine v primerne taktilnemu branju. Enako za slike predmetov, kadar je slika mišljena, da  

nekaj prikazuje (npr. slike v enciklopedijah). Večina vizualnih slik je prenosljivih v taktilne 

slike. Relief je lahko izbočen na veliko različnih načinov z uporabo veliko različnih tehnik. 

Ampak sam relief še ni dovolj, za branje taktilnih slik so potrebne tudi čiste in preproste 

oblike . (Salzhauer in  Sobol, 2003 

Taktilne slike so enostavne.  Izogibamo se podrobnostim, saj bralca le zmedejo. Ne 

uporabljamo senc (vizualno nam sence ustvarjajo volumen, za kar je pri taktilni sliki 

odgovoren relief).  Izogibamo se perspektivi (ki je za slepe zelo težek koncept) Uporabljamo 

pravilo obrisa, ki ga uporabimo pri prikazovanju ljudi ali počlovečenih živali. Prikazujemo jih 

frontalno ali iz profila, vedno pokažemo celotno telo, obe roki in nogi. Noben ud se ne sme 

držati telesa, ker ga je drugače težko razbrati. V knjigi morajo biti vsi predmeti in osebe skozi 

celotno slikanico enakih proporcev in velikosti (Christensen Skőld in Norberg, b.d.). 

 

Slika 6 – Primer iz slikanice – enaki proporci in velikosti.  

Številni kriteriji, ki veljajo za vizualno interpretacijo slik, veljajo tudi za taktilno 

interpretacijo. Vse značilnosti naj bi na sliki prikazali v enakem položaju kot so v resnici.  

(Salzhauer in  Sobol, 2003) Podobno opozarja tudi Brvar (2005), ki pravi, da moramo 

upoštevati pravilno sorazmerje realnega predmeta. To velja na primer za zemljevide, kjer 

mora točka na zemljevidu ustrezati točki v resnici, ter  za sliko skodelice, kjer morajo vse 

podrobnosti biti karseda podobne pravi skodelici.  
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Dvornik (2013) je v svojem diplomskem delu podala zanimive sugestije za prilagajanje že 

obstoječega materiala v taktilne slike. Ena izmed sugestij je bila (citiram): »Prilagojenemu 

besedilu iz učbenika ni potrebno za vsako ceno dodajati tudi prilagojenih ilustracij, saj učencu 

s slepoto z ohranjenimi vidnimi predstavami večkrat zadostuje le opis; v takem primeru 

izdelava tipne slike predstavlja nepotrebno izgubo časa.« (str. 56) To mnenje se mi zdi 

uporabno predvsem za učitelje, ki imajo otroka s tako specifiko,  

Naj pa bo taktilna slika izdelana še tako kvalitetno, je brez ustreznega usmerjanja slepa ali 

slabovidna oseba najverjetneje ne bo razumela. Naslov slike je zelo pomemben, saj bo bralca 

usmeril k temi. Naslov je potrebno dodati v latinici in brajici. Če je prikaz v 

tridimenzionalnem pogledu, je potrebno bralca na to opozoriti. Zemljevidi morajo imeti nujno 

v desnem spodnjem kotu označeno smer pogleda. Otroke je pomembno učiti, kako raziskovati 

taktilno sliko in jih postopoma voditi do razumevanja (BANA, 2010). 

Za prenos pri umetniških delih velja, da bi moral biti vsak prenos pospremljen z besedilom, ki 

vodi opazovalca do bolj interpretivnih stopenj (Salzhauer in  Sobol, 2003). 
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7.1. PRAVILA PRI PRENOSU SLIKE IZ VIZULNE V TAKTILNO OBLIKO  

Taktilne slike niso le prenos že obstoječe ilustracije v taktilno različico, ampak so 

preoblikovane primerno taktilnemu občutku, starosti in izkušnjam bralca ter namenu. 

Avtorji (BANA, 2010) so naredili shemo »drevo odločitve – kaj je primerno za taktilno 

sliko?«.  

 

Slika 7 – Drevo odločitve »Kaj je primerno za taktilno sliko?« Prilagojena slika z 

dovoljenjem Ameriške fundacije za slepe, Ika Presley & Lucia Hasty. Techniques for 

Creating and Instructing with Tactile Graphics. 2005. New York: American Foundation for 

the Blind. Prevedeno: Ajda Mikolič 

Moje mnenje je, da je taktilna slika vseeno pomembna, kljub temu da predstavlja le ponovitev 

dejstev. Po drugi strani pa je lahko le zamudno opravilo ob nečem, kar je že predstavljeno v 

besedilu. Tu moram izpostaviti še dilemo o poznavanju umetniških del, ker se večine samo z 

besedami ne da opisati.   

Večina ilustracij je za prenos v taktilno sliko prekompleksnih (vsebujejo preveč informacij), 

da bi jih lahko prikazali taktilno brez poenostavljanja.( BANA, 2010) Namreč, ko prenašamo 

vizualno sliko v taktilno, se pogosto znajdemo v dilemi ali naj bodo številni elementi slike 

upodobljeni kot so v resnici, ali naj bomo zvesti originalni sliki? Na to vprašanje ni 

preprostega odgovora. Obstaja veliko različnih metod za prenos vizualne slike v taktilno, ki 
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delno  temeljijo na teorijah, ki podobno opisujejo način zaznavanja in razumevanja okolja 

preko tipa. S pomočjo tistega, kar je specifično za taktilno zaznavo, lahko pri prenosu iz 

vizualne v reliefno sliko ustvarimo taktilne slike visoke kvalitete (Salzhauer in  Sobol, 2003). 

Nemogoče je reči, katera vrsta izvedbe je boljša, ker se potrebe uporabnikov razlikujejo glede 

na starost, izobrazbo in izkušnje. (Salzhauer in  Sobol, 2003) Tudi, ko se odločimo za 

prilagajanje že obstoječih ilustracij v taktilne slike, je pomembno biti pozoren na primerno 

starost bralca knjige (Christensen Skőld., Norberg, b.d.). 

Slike ne smemo preveč poenostaviti, saj bi s tem lahko izgubili pomembne dele slike. 

Tridimenzionalni prikazi pa so še posebej zahtevni za dekodiranje. Kadar je to mogoče, jih je 

treba poenostaviti v dvodimenzionalne. V nekaterih primerih je potrebno v taktilni obliki 

prikazati več kot en pogled, da bi lahko prikazali vse dele slike (BANA, 2010). 

 

  

Slika 8 - Kompleksen prikaz prereza kože. Williams F., Brewer D., Smith T., Youngson 

R.M., Jackson A., Payne F., Sahota P., (1995) Vodnik po telesu. Dorling Kindersley Limited, 

London 



26 

 

 

Slika 9 - Moja skica poenostavljenega prikaza prereza kože, po zgledu Wesley A.(2001) 

Science in action 8. Pearson Education, Canada 

Zaradi razlike med vizualno in taktilno zaznavo, gre slika, ki bo prenesena v taktilno obliko, 

skozi veliko preobrazbo. Obseg potrebnih popravkov je odvisen od tega, kako zapletena je 

izvirna oblika slike, in komu je taktilna slika namenjena. Na veliko slikah ni potrebno 

spremeniti skoraj ničesar – arhitekturne risbe, grafi in zemljevidi. Težave se pojavljajo pri 

prenosu umetniških slik, med katere spadajo tudi ilustracije otroških knjig. Pred prenosom 

umetniškega dela ali slikanice v taktilni medij, moramo najprej rešiti vprašanje, ali bomo 

prenesli celotno vsebino slike, ali se bomo osredotočili le na glavno idejo. Če se bomo 

odločili le za bistvene elemente na slike, moramo izvirnik analizirati zelo previdno. 

Poenostavitev ne pomeni samo odpravo podrobnosti, ampak pomeni tudi okrepitev značilnosti 

slike, oblik ali črt, da se olajša taktilno branje. Na ta način se ohranja  podobnost med izvirno 

in otipljivo sliko za videčega opazovalca. Ta proces je še posebej pomemben pri prenosu 

umetniškega dela, saj ima vsako obdobje svoj značilen slog, ki temelji na različnih načinih 

reprodukcije oblik (Salzhauer in  Sobol, 2003). 

Pri slikanicah se pri prenosu ne upošteva ureditve izvirnih knjig. Besedilo naj bi bilo 

prikazano na levi strani - v brajici in v velikem tisku,  na desni strani pa se osredotočamo na 

vsako posamezno sliko kot dogodek. Zato so v taktilni različici podrobnosti izpuščene, v sliki 

pa so ohranjene samo glavne točke zgodbe. (Salzhauer in  Sobol, 2003) Podobno trdita  

Christensen Skőld in  Norberg (b.d.), da naj bi se v knjigi slika in besedilo povezovala, saj je 

tako otrokom omogočeno lažje razumevanje slike. Besedilo naj bi bilo kratko, vse slike pa naj 

bi prišle na največ 10 strani.  Zato v primeru prenosa že obstoječe ilustracije izbiramo kratke 
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knjige, saj taktilne slike zavzamejo veliko prostora. Kadar je slika v knjigi le za dekoracijo, je 

nikakor ne pretvarjamo v taktilno, saj je eno izmed prej omenjenih pravil, da se poskušamo 

osredotočiti na bistvo. 

 

Slika 10 – Prilagojena slika, osredotočanje na bistvo in linijo 

Klasična komunikacijska teorija nam pove, da so za komunikacijo potrebni trije elementi: 

oddajnik (oseba odgovorna za prenos - oblikovalec) , sporočilo (medij)  in prejemnik (slepa 

oseba, ki bere taktilno sliko). Medij (taktilna slika) je hkrati tudi sporočilo, kar pomeni, da je 

slika lahko razložena na več enako ustreznih načinov. Ko je vizualna podoba prenesena v 

taktilno, je potrebna predhodna razlaga, da je doseženo razumevanje. Oblikovalec taktilne slik 

interpretira sliko – jo analizira in presodi, kaj je pomembno prikazati v taktilni sliki.  V 

najboljšem primeru prenosa obstaja povezovanje med osebo, ki ustvarja izvirno vizualno 

podobo (ilustrator) in osebo ki ustvarja taktilno sliko (oblikovalec) (Salzhauer in  Sobol, 

2003). 

Oblikovalec, ki ustvarja taktilno sliko začne prenos z analizo ilustracij v knjigi. Odločiti se 

mora, kateri so najbolj pomembni deli vsake posamezne ilustracije, ki jih mora ohraniti. 

(Christensen Skőld., Norberg, b.d.) Enako trdita Salzhauer in Sobol (2003), ko opisujeta 

prenos slavne slike »Moja Lisa«. Katera kompozicija in mnogi detajli slike bodo odločilni, da 

bomo lahko identificirali to slavno sliko? Izbrani morajo biti najpomembnejši detajli, v tem 

primeru Mona Lisin nasmeh. Ti detajli morajo biti reproducirani čimbolj »zvesto« originalu. 

Nasmeh mora biti torej prikazan očitneje, da ga lahko prsti zaznajo na isti način kot oči. 

Christensen Skőld.in  Norberg, (b.d.) torej pravita, da moramo pri ilustracija vedeti, kaj je na 
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sliki takšnega, kar ni opisano v besedilu in kateri elementi slike kaj dodajo k zgodbi. Ko 

oblikovalec identificira najbolj pomembne dele ilustracije naredi skico, kjer poenostavi vse 

podrobnosti. Po tej skici izbere materiale, ki jih bo uporabil za različne elemente slike. 

Najpomembnejši del slike je oblika, ki je pri razumevanju pomembnejša od materiala. 

Material ne sme odvračati pozornosti od oblike.  

Dober primer je TBP – projekt »V stiku s Stockholmom, vodič po mestu za osebe z okvaro 

vida« je vseboval veliko predlogov za obiske centra Stockholma, reliefnih zemljevidov in slik 

pročelij zgradb, kakor bi jih zaznali videči. Ilustracije niso bile narejene po arhitekturnih 

predlogih, ampak po realnem pogledu izpred stavbe. Arhitekturni načrti so bili le v oporo 

ilustratorju. Tak pristop so izbrali, ker so želeli vključiti tudi vizualni efekt stavbe in taktilni 

medij. Medij uporabljen za relief slik in zemljevidov je mikrokapsulni papir – »minolta 

paper« (Salzhauer in  Sobol, 2003). 

Ena izmed težav reproduciranja vizualne slike v taktilno se pojavi na primer pri Mona Lisi. 

Ko bomo reproducirali njen kostum – ali bomo uporabili znanje zgodovine, ali izvirno sliko? 

Ali bomo upodobili kar je na sliki – torej preprosto obleko ki bi lahko bila katerakoli, ali kar 

vemo o tej obleki iz zgodovine – da je bila razkošna? Tak način primerjave je pomemben pri 

vsakem koraku procesa prenosa (Salzhauer in  Sobol, 2003). 
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8. ZAKLJUČEK 

Ob izbiri teme sem želela raziskati razlike med različnimi tehnikami izdelave taktilnih slik in 

slikanic, vendar mi to ni uspelo popolnoma, saj bi za realne rezultate potrebovala ogromno 

materiala in časa za izvajanje poskusov, kar pa mi letos ni bilo omogočeno. Raziskala sem že 

obstoječo literaturo, v kateri sem našla ogromno informacij in navodil za izdelavo taktilne 

slike, vendar si kriteriji nikjer niso bili enotni. Zato sem vse kriterije zbrala na enem mestu, 

dopolnila pa sem tiste, ki so si bili podobni.  

To delo ponuja vse načine izdelave taktilnih slik, nekateri med njimi niso najbolj preprosti, 

spet za druge je potrebna draga oprema. Z nekaj volje lahko ročno izdelamo odlično tipno 

slikanico, s posebno napravo lahko učitelji preprosto izdelujejo taktilne slike za namen 

izobraževanja, učenci lahko sami sledijo svojemu risanju in odraslim lahko preprosto 

izdelamo taktilne zemljevide njihovega okoliša. Zaradi vse hitreje napredujoče tehnologije v 

prihodnosti ne bi smelo primanjkovati taktilnih slik, ki so zelo pomembne za izobraževanje 

slepih in slabovidnih otrok, za razvijanje predstav pri majhnih otrocih in so odličen 

pripomoček odraslim.  

Moj zaključek je, da je izredno pomembno, da je taktilna slika že od začetka  narejena 

kvalitetno in po vseh pravilih. Torej od same izbire slike ali adaptacije že obstoječe slike, 

izbire načina izdelave, pravilnega poenostavljanja, postavitve, barv in izdelave. Na koncu pa 

je najbolj pomembno veliko spodbujanja, razlage in vodenega raziskovanja, da lahko še tako 

kvalitetna taktilna slika sploh služi svojemu namenu.  

Dodajam, da na razumevanje taktilnih slik močno vplivajo stopnja okvare vida, ali je okvara 

vida prisotna od rojstva ali se je pojavila kasneje in ali so prisotne še kakšne dodatne motnje. 

Pomemben je tudi dejavnik aktivne udeleženosti učitelja in staršev pri branju taktilnih slik, saj 

obstaja ogromna razlika v razumevanju taktilne slike ob dodatnem vodenju ali brez njega. 

.   
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