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POVZETEK 

V pričujočem diplomskem delu sem raziskovala splošno samopodobo slepih in slabovidnih 

otrok ter otrok brez okvar vida, v starosti od 8 do 15 let. Osrednji namen naloge je bil 

ugotoviti, ali se samopodoba slepih in slabovidnih osnovnošolskih otrok, razlikuje od 

samopodobe njihovih vrstnikov, ki teţav z vidom nimajo. Zanimali so me tudi morebitni 

vplivi spola, starosti, stopnje hendikepiranosti in učnega uspeha na samopodobo.  

 

V teoretičnem delu so sprva navedene nekatere sodobne opredelitve samopodobe, opisana je 

vloga samopodobe ter načini merjenja le-te, na kratko pa so opisane tudi osnovne prvine 

samopodobe. V nadaljevanju so predstavljene najpogosteje uporabljene opredelitve slepote in 

slabovidnosti ter poudarjene bistvene značilnosti slepih in slabovidnih otrok. Na koncu so 

predstavljeni še dejavniki, ki najbolj vplivajo na samopodobo slepih in slabovidnih oseb. 

Pomembno vlogo pri tem, kakšno sliko si bo otrok ustvaril o sebi, imajo tudi odzivi okolice 

ter stereotipi in predsodki v druţbi do oseb drugačnih od večine.  

 

V empiričnem delu sem za merjenje samopodobe uporabila Piersovo in Harrisovo lestvico 

pojma sebe (PHSCS). V vzorec je bilo zajetih 60 osnovnošolskih otrok, starih od 8 do 15 let, 

med katerimi je bilo 25 slepih oziroma slabovidnih in 35 normalno videčih otrok. Rezultati so 

pokazali, da v samopodobi med slepimi oziroma slabovidnimi ter normalno videčimi, ne 

prihaja do pomembnih razlik. Prav tako se samopodoba pomembno ne razlikuje glede na spol, 

starost, stopnjo hendikepiranosti in učni uspeh.  

 

Ključne besede: samopodoba, otroci, mladostniki, slepota, slabovidnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the present thesis I have researched the self-concept of blind and partially sighted children, 

compared to self-concept of the children without such disability. A subject of my research 

was a group of primary school pupils between 8 and 15 years of age. The main goal of this 

research was to determine, whether there is or is not a difference in self-concept of blind and 

partially sighted subjects and their coevals who are not visually impaired. I was also interested 

in possible impact of age, gender, level of disability and curricular achievements on the 

subject’s self-concept. 

In the theoretical part I have listed some of the modern definitions of self-concept, its role and 

ways of measuring of the same. In short descriptions there are also given some basic elements 

of self-concept. Furthermore there are presented some mostly used definitions of blindness 

and partially sightedness and there are the most important characteristics of blind and partially 

sighted children highlighted. At the end I have presented some factors that have the most 

impact on self-concept of blind or partially sighted individual. Responses of a society, 

prejudices and stereotypes towards people that are in any way different than the rest, also play 

an important role in creating a child’s self-image.  

In the empirical part I have used a Piers-Harris self-concept scale to assess a self-concept of 

the subjects. In my research participated 60 primary school students aged from 8 to 15, from 

which 25 were blind or partially sighted and 35 had no seeing disability. Results show, that 

there are no major differences in self-concept of blind and partially sighted subjects compared 

to subjects that do not have any seeing disability. Gender, age, sex, curricular achievements 

and level of disability also have no notable impact on self-concept.    

Keywords: self-concept, children, adolescents, blindness, visual impairment  
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UVOD 

»Zaupanje vase je prva skrivnost uspeha.« (Ralph Waldo Emerson) 

 

Vsakdo izmed nas ima o sebi določeno sliko, predstavo, ki zavestno ali nezavedno močno 

vpliva na kvaliteto našega ţivljenja. Samopodoba je vse tisto, kar si mislimo o sebi, o svojih 

lastnostih, sposobnostih, potencialih in omejitvah. Sliko o sebi začnemo ustvarjati ţe v 

otroštvu, spreminja in razvija pa se celo ţivljenje. Predstavo o sebi si gradimo sami, v veliki 

meri pa nanjo vplivajo informacije in sporočila, ki jih prejmemo iz socialnega okolja. Tako se 

pogosto zgodi, da nam je bolj pomembno to, kar o nas mislijo drugi, kot to, kar si mislimo 

sami (Youngs, 2000). Samopodoba ima na ţivljenje vsakega izmed nas zelo velik vpliv, saj 

usmerja naše ravnanje in doţivljanje, vpliva na naše počutje, razpoloţenje, odločitve, cilje, ki 

si jih zastavljamo, skratka na vse aspekte našega ţivljenja (Musek, 2005). 

 

Slepi in slabovidni so otroci, ki imajo teţave z vidno senzornimi funkcijami, ki vplivajo na 

posameznikovo zaznavanje sveta ter posledično na njegov celostni razvoj (Murn, 2002). 

Poznamo več opredelitev slepote in slabovidnosti, najbolj znani pa sta medicinska in 

pedagoška definicija. Prva opredeljuje specifično stanje otrokovega vida; drugo pa mora 

učitelj upoštevati v konkretni pedagoški situaciji. V večinski druţbi slepi in slabovidni še 

vedno veljajo za »drugačne«, zato se pogosto soočajo s stigmo in raznimi predsodki in 

stereotipi, kar lahko vpliva na to, kakšno predstavo si ustvarijo o sebi. 

 

Za to temo sem se odločila predvsem zaradi tega, ker sem tudi sama slabovidna in po lastnih 

izkušnjah sodeč pa tudi preko pogovorov z drugimi menim, da imajo slepi in slabovidni 

pogosto teţave s samopodobo. Pojem samopodobe si ţelim podrobneje spoznati in v praksi 

ugotoviti, kakšna je samopodoba pri slepih oziroma slabovidnih otrocih in kakšna pri 

normalno videčih. Osrednji namen naloge je torej ugotoviti, ali se splošna samopodoba slepih 

in slabovidnih otrok razlikuje od otrok, ki posebnih potreb nimajo. Zanima me tudi morebitni 

vpliv spola, starosti, stopnje hendikepiranosti in učnega uspeha na otrokovo samopodobo.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV SAMOPODOBE 

V strokovni znanstveni literaturi za izraz samopodoba lahko zasledimo več poimenovanj, ki 

jih je pomensko včasih teţko razlikovati: jaz, samopojmovanje, sebstvo, identiteta, socialni 

jaz. Samopodobo in samopojmovanje lahko smatramo kot sinonima, vsekakor pa moramo 

samopodobo razlikovati od pojmov, kot so jaz, sebstvo in identiteta (Musek, 2005).  

 

Kobal (2000) ugotavlja, da samopodobo različno pojmujejo tudi na ameriškem področju (self-

concept) in evropskem področju (self-image). Avtorica to terminološko nedoslednost 

razrešuje s sledečim obrazcem: samopodoba = sebstvo (concept + image). »Self-concept torej 

opredeljuje zavestno, pojmovno, torej tudi logično in racionalno, self-image pa bolj poudarja 

nezavedno, nagonsko in emocionalno. Oboje pa je zdruţba psihosocialne, telesne in 

vedenjske razseţnosti osebnosti, z drugimi besedami – samopodobe« (Kobal, 2000, str. 24).  

 

Youngs (2000) samopodobo definira kot odnos, ki ga gojimo do sebe oziroma kot vrednost, ki 

jo pripišemo sebi. Njene bistvene značilnosti so po njenem relativna trajnost, dinamičnost in 

individualnost. Avtorica poudarja, da vsak posameznik pojem sebe oblikuje v transakciji z 

okoljem. Samopodoba je torej sestavljena iz tega, kar mislimo o sebi, kar bi radi bili in kar 

domnevamo, da drugi mislijo o nas. »Človek z visoko samopodobo lahko gleda nase kot na 

prvovrstno prodajno blago, človek z nizko samopodobo pa se vidi kot blago z napako. 

Raziskave kaţejo, da se danes vse več otrok zaznava kot blago z napako. Ker je njihova 

samopodoba negativna, se ne morejo spopadati z izzivi v svojem ţivljenju in ne morejo 

spoznati priloţnosti, ki jim jih ţivljenje ponuja« (prav tam, str. 14). 

 

Musek (2005) meni, da je samopodoba pomembna sestavina osebnosti, saj sodi med 

najpomembnejše notranje standarde, merila in gibala, ki usmerjajo naše obnašanje in 

doţivljanje. Avtor poenostavljeno pravi, da je osebnost to, kar smo, samopodoba pa to, kar 

mislimo, da smo. Vključuje naše predstave, misli, čustva, prepričanja o sebi in vrednotenje 

samega sebe.  

 

Tudi Scott (1968, v Warren, 1994) samopodobo opredeli kot pomemben vidik osebnosti. 

Meni, da posameznikova samopodoba sestoji iz drţe, čustev ter prepričanj, ki jih ima o sebi, 
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njegovih prednosti, slabosti, potencialov in omejitev. Vse to se izraţa v njegovih dejanjih in 

odgovorih na vprašanja, »Kdo sem jaz?«, »Kakšna oseba sem?«  

 

Psiholog Nathaniel Branden samopodobo opredeli kot vsoto samospoštovanja in občutka 

samoučinkovitosti. Samoučinkovitost razumemo kot poznavanje svojih potreb in interesov in 

zaupanje v lastne sposobnosti, razmišljanje in odločanje. Človek, ki ima dober občutek 

samoučinkovitosti, ima nadzor nad lastnim ţivljenjem in se ne čuti kot zgolj pasivni 

opazovalec dogodkov. Samospoštovanje je definirano kot zaupanje v sposobnost mišljenja in 

kot zaupanje v pravico do osebnega ţivljenja in sreče ter do svobode pri zadovoljevanju naših 

potreb in ţelja (Youngs, 2000). Avsec (2000) poudarja, da se samospoštovanje nanaša na 

vrednotenje samega sebe in pomeni zaupanje v lastne vrednote.  

 

Juriševič (1997) meni, da je samopodoba razvojno pogojena. Njene dimenzije se namreč 

razvijajo in oblikujejo na podlagi interakcij posameznika s socialnim okoljem. Samopodoba 

ima v ţivljenju vsakega posameznika zelo pomembno vlogo, saj vpliva na njegovo kognitivno 

naravnanost, na njegovo vedenje in na čustva, ki jih doţivlja.  

 

Vse naštete opredelitve lahko strnemo v naslednjo definicijo. »Samopodoba je organizirana 

celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za 

katere je značilno, da (Kobal, 2000, str. 25): 

 

1. jih posameznik v različnih stopnjah razvoja in različnih situacijah pripisuje samemu 

sebi, 

2. tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje,  

3. so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom oţjega in širšega druţbenega okolja, 

4. so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane 

med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 

posameznikov jaz«.  

 

2. VLOGA SAMOPODOBE 

Samopodoba ima v ţivljenju veliko vlogo, saj nas orientira v stvarnosti, integrira, nadzira, 

spodbuja in usmerja naše delovanje. Je torej osnova naše samodejavnosti. Teţnja po 
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ohranjanju pozitivne samopodobe in samospoštovanja je eden temeljnih človekovih motivov 

(Musek, 2005).  

 

Markus (1977) izpostavlja naslednje funkcije samopodobe: selekcija in predelava informacij, 

oblikovanje novih izkušenj ter usmerjanje posameznikovega vedenja in njegovih dejanj. 

Avtorica meni, da posameznik v svojo samopodobo običajno integrira le tiste informacije iz 

okolja, ki so zanj primerne. Sprejete informacije nato rekonstruira oziroma predela tako, da 

ohranjajo njegovo pozitivno samovrednotenje. Samopodoba poleg tega tudi motivira 

posameznikovo vedenje - oblikuje spodbude, pravila, načrte in scenarije za vedenje. 

 

Lamovec (1994) k selektivnosti zaznavanja dodaja še funkcijo klasifikacije in samoocene. 

Samopodoba nam namreč pomaga, da izmed mnoţice moţnih odzivov na neko situacijo 

izberemo tistega, ki je v skladu z našim pojmom sebe in tako bistveno olajšuje socialno 

interakcijo. Druga pomembna funkcija pa je samoocena, iz katere izhajajo naše odločitve 

glede prihodnosti. Ko moramo sprejeti odločitev o kakšni pomembni stvari, nam samopodoba 

lahko bistveno pomaga k ustrezni odločitvi.   

 

3. OSNOVNE PRVINE SAMOPODOBE 

Po Youngs (2000) je samopodoba vsota šestih osnovnih prvin, ki določajo, kakšno vrednost 

pripisujemo samemu sebi. Starši, učitelji in tudi drugi otroku pomembni odrasli so odgovorni, 

da otroku pomagajo razvijati teh šest osnovnih področij in s tem pozitivno vplivajo na 

otrokovo videnje samega sebe.  

 

Občutek fizične varnosti: Otrok se počuti fizično varnega, ko ga ni strah, da bi ga drugi 

prizadeli in mu prizadejali bolečino. Takšen otrok je odprt in zaupa v ljudi. Drţa njegovega 

telesa izraţa samozaupanje. S sogovornikom vzpostavlja očesni kontakt, ton njegovega glasu 

pa je odločen.  

 

Občutek čustvene varnosti: Otrok razvije visoko stopnjo čustvene varnosti, če čuti, da ga 

drugi ne bodo poniţevali in zaničevali. Spoštuje sebe in druge. Rad je v druţbi drugih ljudi. 

Ker čuti, da ga ostali spoštujejo, tudi sebi pošilja pozitivna in spodbudna sporočila.  
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Občutek identitete: Otrok, ki dobro pozna samega sebe, razvije zdrav občutek identitete. 

Sebe dojema kot vredno, spoštovano in cenjeno človeško bitje. Ker občuti varnost, lahko brez 

strahu tudi drugim deli komplimente.  

 

Občutek pripadnosti: Otrok se čuti sprejetega in spoštovanega, sposoben je deliti z drugimi 

in sodelovati z njimi. Ker čuti, da je drugim všeč, tudi sam sprejema druge in jih ceni.  

 

Občutek kompetentnosti: Otrok z razvitim občutkom kompetentnosti sebe vidi kot 

sposobnega in kompetentnega posameznika. Zaveda se svojih močnih in šibkih točk ter ne 

odneha, tudi ko doţivi neuspeh. Prizadeva si za dosego ciljev, ki si jih je zastavil in prevzema 

odgovornost za svoja dejanja.  

 

Občutek poslanstva: Otrok z razvitim občutkom poslanstva čuti, da ima njegovo ţivljenje 

smisel. Postavlja si realistične cilje in se trudi, da bi jih dosegel. Ima svoje notranje znanje in 

notranji mir (prav tam).  

 

4. MERJENJE SAMOPODOBE PRI OTROKU 

Juriševič (1997) tehnike za merjenje in ocenjevanje samopodobe otroka in mladostnika 

razdeli v dve skupini: posredne in neposredne tehnike.  

 

4.1 Posredne tehnike merjenja samopodobe 

V teh primerih otrokovo samopodobo meri zunanji opazovalec, ki mora podati mnenje o tem, 

kaj otrok misli in kaj čuti do sebe. Opazovanje otrokovega vedenja je lahko koristno dopolnilo 

neposrednim tehnikam, vendar le pod določenimi pogoji. Zunanji opazovalec mora otroka 

dobro poznati, ga opazovati v različnih okoliščinah in ga ocenjevati na področjih, na katerih 

se ocenjuje tudi otrok sam (Juriševič, 1997).  

 

Youngs (2000) meni, da moramo biti pri opazovanju otroka pozorni na morebitne znake 

visoke oziroma nizke samopodobe, ki nam pomagajo pri ugotavljanju otrokove samopodobe. 

Značilnosti otrok z visoko samopodobo so: postavljanje in doseganje zastavljenih ciljev, 

vzpostavljanje zdravih medosebnih odnosov, samozavest, sprejemanje odgovornosti do sebe 

in drugih, sočutje, trdnost, odločnost, zaupljivost, optimizem, motiviranost, konstruktivno 

reševanje problemov, pripravljenost na sodelovanje, zadovoljstvo s samim seboj. Otroci z 
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nizko samopodobo imajo nizko motivacijo, ki jim preprečuje, da bi postali učinkoviti. Ti 

otroci teţko vzpostavljajo medosebne odnose z vrstniki in odraslimi. S teţavami se ne 

spoprijemajo, ampak se raje umaknejo. Pogosto so slabe volje, imajo različne strahove, so 

brezciljni, negativni, neodločni in stalno potrebujejo spodbude.  

 

4.2 Neposredne tehnike merjenja samopodobe 

 Te tehnike temeljijo na merjenju otrokove samopodobe na podlagi samoocenjevanja 

(Juriševič, 1997). Lamovec (1994) navaja, da se danes najpogosteje uporabljajo naslednje 

tehnike merjenja samopodobe:  

 

 Ocenjevalne lestvice, ki so sestavljene iz vprašanj ali trditev, otrok pa označi, ali 

trditev zanj velja ali ne.  

 Ček liste, kjer otrok označi samo tiste trditve, ki so značilne zanj.  

 Tehnika Q sort, kjer otrok dobi 100 ali 150 kartic z različnimi lastnostmi, ki jih mora 

razvrstiti v 9 kategorij glede na to, kako značilne so te lastnosti zanj.  

 Tehnike prostih odgovorov, pri katerih gre najpogosteje za dopolnjevanje stavkov kot 

npr. Jaz sem …, Ne morem … itd.  

 Projekcijske tehnike, ki naj bi merile nezavedne vidike samopodobe.  

 

5. OPREDELITEV SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI 

Zakon o usmerjanju otrok (ZUOPP-1), ki je bil sprejet julija 2011, med otroke s posebnimi 

potrebami uvršča naslednje skupine otrok: otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in 

slabovidne, gluhe in naglušne, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane, 

dolgotrajno bolne, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z 

avtističnimi motnjami ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo  

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraţevanja (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714). Kobal 

Grum in Kobal (2006) navajata, da slepi in slabovidni otroci zavzemajo v celotni populaciji 

usmerjenih otrok 1,39-odstotni deleţ.  

 

V preteklosti so vse ljudi z okvarami vida označili kot slepe. Vsi ljudje so se morali učiti 

Braillovo pisavo, čeprav so nekateri lahko brali s pomočjo preostalega vida. To je veljalo vse 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714
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do sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Šele z uvedbo raznih optičnih in elektronskih 

pripomočkov se je postopoma začelo ločevati med slepimi in slabovidnimi (Krivic, 2008).  

 

Za opredelitev slepote in slabovidnosti se najpogosteje uporabljata medicinska in pedagoška 

definicija, ki ljudi z okvarami vida razporejata v več kategorij glede na ostanke vida. Krivic 

(2008) opozarja, da je upoštevajoč inkluzivno oblikovanje okolja, bolj smiselno uporabljati 

delitev na podlagi pomagal, ki jih osebe z okvaro vida uporabljajo. Po ugotovitvah Den 

Brinkerja prva skupina ljudi uporablja pomagala, ki nadomeščajo vid (bela palica, brajica 

itd.), druga skupina pa se posluţuje pripomočkov, ki vid podpirajo (povečevalni pripomočki, 

leče).  

 

5.1 Medicinska definicija  

Medicinska definicija deli slepe in slabovidne v več kategorij. V Sloveniji velja definicija 

slepote in slabovidnosti, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) (Kobal 

Grum in Kobal, 2006, str. 116).  

 

Po tej definiciji slabovidnost razdelimo v dve kategoriji:  

V prvo kategorijo uvrščamo osebe, ki imajo na boljšem očesu z ali brez korekcije od 10 do 

30% ostanka vida.  

V drugo kategorijo sodijo osebe, ki imajo na boljšem očesu z ali brez korekcije od 5 do 10% 

preostalega vida.  

Slabovidna pa je tudi oseba, ki ima na boljšem očesu zoţeno vidno polje okrog fiksacijske 

točke od 20 do 5 stopinj, ne glede na ostanek ostrine vida (prav tam).  

 

Slepoto pa razdelimo v tri kategorije:  

V prvo kategorijo spadajo osebe, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 2 do 

5% preostalega vida.  

V drugi kategoriji so osebe, ki imajo na boljšem očesu z ali brez korekcije od 2% preostalega 

vida do zaznavanja svetlobe.  

V tretjo kategorijo pa uvrščamo osebe s popolno slepoto.  

Slepa je tudi tista oseba, ki ima na boljšem očesu zoţeno vidno polje okrog fiksacijske točke 5 

stopinj in manj, ne glede na ostanek ostrine vida (prav tam).   
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5.2 Pedagoška definicija  

V pedagoški opredelitvi so zajete tudi prilagoditve, ki jih otrok potrebuje v šoli. Poleg tega 

lahko iz te definicije razberemo, kako lahko posameznik uporablja ostanke vida. V 

pedagoškem smislu so slabovidni tisti, ki v procesu izobraţevanja lahko uporabljajo običajno 

pisavo, slepi pa tisti, ki te pisave ne morejo uporabljati (Stančič, 1991).  

 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2003) se glede na slabovidnost razlikuje 

(www.zrss.si/docx/191213093929_kriteriji_upp.docx):  

 

 a)   Zmerno slabovidne otroke: otrok ima 10 – 30 % ostanka vida in v šoli dela po metodi 

za slabovidne. V hitrosti dela večinoma ne zaostajajo za svojimi vrstniki, ki dobro vidijo. 

Slabovidni otroci lahko vidijo na tablo, če sedijo v prvih klopeh. O uporabi različnih 

pripomočkov potrebujejo posebna znanja.  

 

b)   Težko slabovidne otroke: otrok ima 5 - 9,9 % vida in uporablja preostali vid. 

Prilagoditve so odvisne od vsakega posameznika in okvare očesa. Najpomembneje je, da 

otroku pri delu zagotovimo primerno osvetlitev in učbenike v povečanem tisku. V šoli prav 

tako kot zmerno slabovidni otroci delajo po metodi za slabovidne, vendar so pri tem 

počasnejši. Največ teţav jim povzroča ravnanje z majhnimi, drobnimi predmeti in opazovanje 

predmetov in pojavov, ki se nahajajo v daljavi. Z ustreznim specialnim znanjem lahko ţivijo 

samostojno ţivljenje (prav tam).  

 

Glede na slepoto pa se razlikuje: 

 

a)   Slepe otroke z ostankom vida: otrok ima 2 - 4,9 % preostalega vida in prepoznava z 

vidom manjše objekte na 1-2 metra. Zelo pomembno je, da otrok poleg razvijanja ostalih 

čutil, sistematično razvija tudi vid, ki ga še ima. V šoli se posluţujejo kombinirane metode, 

kar pomeni, da pri branju in pisanju uporabljajo tako različna povečala kot tudi brajico. Za 

čim bolj nemoteno ţivljenje potrebujejo specialni trening in prilagojene pripomočke za slepe.  

 

b)   Slepe otroke z minimalnim ostankom vida: otrok vidi sence, obrise večjih objektov in 

prepozna predmete v velikosti prstov do razdalje 1 metra. Ima lahko do 1,9 % ostanka vida. 

Tudi ti otroci morajo sistematično razvijati ostanke vida. Pri pisanju uporabljajo brajevo 

http://www.zrss.si/docx/191213093929_kriteriji_upp.docx
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pisavo, berejo pa lahko le močno povečan tisk. Potrebujejo stalni specialni trening in 

prilagojene pripomočke za slepe.  

 

c)   Popolnoma slepe otroke (amaurosis): otrok mora tako v vsakdanjem ţivljenju kot pri 

šolskem delu uporabljati ostala čutila. Popolnoma slepi otroci pišejo in berejo v brajici, 

potrebujejo specialni trening in pripomočke za slepe, ki jim pomagajo pri gibanju in 

orientaciji. Pri raziskovanju okolja so zelo omejeni. Ob ustrezni zgodnji obravnavi je razvoj 

teh otrok izenačen z njihovimi vrstniki (prav tam).  

 

6. ZNAČILNOSTI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK 

Slepi in slabovidni otroci imajo enake značilnosti kot vsi drugi otroci, imajo pa tudi nekatere 

specifične značilnosti, ki jih moramo poznati in se jim po potrebi tudi prilagajati. Opara 

(2005) opozarja, da se največje razlike kaţejo med tistimi, ki so se slepi rodili in tistimi, ki so 

vid izgubili kasneje. Slepi od rojstva nimajo o svetu nikakršnih vizualnih predstav. 

Prepoznavajo ga s pomočjo tipa in preko pripovedovanja drugih. Tisti, ki so oslepeli pozneje, 

pa imajo ohranjene nekatere vizualne predstave, ki jih postopoma dopolnjujejo z drugimi 

prejetimi informacijami. Avtor nadaljuje, da so velike razlike tudi znotraj skupine slepih in 

slabovidnih. Nekateri so bolj taktilni tipi in svet spoznavajo večinoma z otipavanjem. Drugi 

so bolj govorni tipi in večino informacij o svetu pridobijo preko pripovedovanja drugih o 

okolju, pojavih ipd. 

 

V Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) piše, da imajo slepi in slabovidni otroci 

teţave v zaznavanju okolja in pri orientaciji v prostoru, slabo ocenjujejo razdaljo in smer, 

teţje nadzorujejo svoje gibe, imajo neustrezne ali pomanjkljive predstave o predmetih in 

pojavih, teţave pa se pojavljajo tudi pri posploševanju. Imajo manjšo sposobnost 

socializacije, kar je posledica pomanjkanja socialnih izkušenj 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_nav

odila.pdf). S tem se strinja tudi Zell Sacks (1992), ko pravi, da teţave z vidom otrokom 

oteţujejo učenje s posnemanjem, ki pomaga pri razvijanju medosebnih odnosov, 

samostojnosti in prevzemanju nadzora nad okolico. Murn (2002) dodaja, da imajo ljudje s 

pomanjkanjem vida visok besedni zaklad, sposobni so logičnega mišljenja, imajo relativno 

visoko stopnjo govora in so ustvarjalni.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_navodila.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_navodila.pdf
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Kobal Grum in Kobal (2006) poudarjata, da se moramo kljub naštetim značilnostim zavedati, 

da psihosocialni in psihomotorični razvoj pri slepem ali slabovidnem otroku poteka po enakih 

zakonitostih in fazah kot pri otroku, ki se ne sooča s teţavami z vidom. Slepi in slabovidni 

otroci niso prav nič drugačni od svojih videčih vrstnikov, le da za realizacijo istih ciljev 

potrebujejo več spodbud, dodatne razlage in časa za ponavljanje.  

 

Murn (2002) nas opominja še na velik pomen ugodne čustvene in socialne klime. Če bo otrok 

vzpostavljal ustrezne socialne odnose in bo obkroţen s primernim socialnim okoljem, bo 

razvil socialne veščine in pozitivno podobo o sebi. Kobal Grum in Kobal (2006) pravita, da 

zdrava samopodoba, ki jo otrok razvija ţe od rojstva naprej, najbolj vpliva na to, kako se bo 

otrok soočil s svojo drugačnostjo in kako bo z njo ţivel.  

 

7. SAMOPODOBA SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

Agran, Hong in Blankenship (2007) navajajo, da pri slepih in slabovidnih mladostnikih razvoj 

samopodobe poteka po enakih zakonitostih kot pri videčih vrstnikih. Res pa je, da so nagnjeni 

k izraţanju skrajnejših oblik samopodobe. Pri nekaterih je samopodoba nadpovprečno visoka, 

pri drugih pa izredno nizka. Avtorji menijo, da do večjih razlik prihaja znotraj skupine slepih 

in slabovidnih, in sicer med popolnoma slepimi in tistimi, ki imajo laţje oblike okvar vida.  

 

Kobal Grum (2009) meni, da na razvoj trdne in stabilne samopodobe pri otrocih z okvarami 

vida vplivata dva bistvena dejavnika. Nizka samopodoba je pogosto posledica izogibanja 

vsakršnim pogovorom o slepoti ali slabovidnosti, čemur strokovno rečemo tabuiziranje 

slepote. Poleg tega je zelo pomembno tudi v katerem razvojnem obdobju pride do okvare 

vida. Rezultati raziskav namreč kaţejo, da imajo pri oblikovanju stabilne samopodobe 

najmanj problemov osebe, ki so slepe ali slabovidne ţe od rojstva, hudo travmatično izkušnjo 

pa posamezniku izguba vida predstavlja, če ga doleti v obdobju adolescence.  

 

Slepi in slabovidni otroci ter mladostniki se pogosto soočajo s teţavami pri doţivljanju 

lastnega zunanjega videza, kar se lahko odraţa tudi v teţavah s priljubljenostjo in sprejetostjo 

med svojimi vrstniki. Njihova zaznava lastnega telesa je namreč bolj odvisna od povratnih 

informacij, ki jih dobijo od drugih. Teţave pri doţivljanju samega sebe lahko povzroča tudi 

vedenje (prav tam). Ferrell (1986, v Kobal Grum, 2009) pravi, da je za otroke, ki slabše 

vidijo, značilno pojavljanje določenega stereotipnega vedenja oziroma blindizmov, kot so: 
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mencanje oči, kriljenje z rokami, prestopanje z ene noge na drugo itd. Ta vedenja lahko pri 

mladostnikih izzovejo hujše psihične stiske.  

 

Warren (1994) opozarja še na dejavnike, ki negativno vplivajo na akademsko samopodobo 

oziroma učno uspešnost otrok in mladostnikov. Predsodki iz okolice in nizka pričakovanja 

staršev, učiteljev in drugih pogosto vodijo k nizkim akademskim uspehom. Oţek (2006) 

dodaja, da je razlog za nizko akademsko samopodobo lahko tudi hiperprotektivna vzgoja v 

druţini. Otroku moramo dovoliti, da raziskuje okolje in doţivi tudi kaj neprijetnega, saj bo le 

tako postal samostojen in neodvisen.  

 

7.1 Odzivi okolice na slepoto ali slabovidnost 

V druţbi so še vedno prisotni predsodki in stereotipi ter negativna naravnanost do oseb s 

slepoto ali slabovidnostjo, kar lahko vpliva na to, kakšno predstavo si otrok ustvari o sebi 

(Murn, 2002). Tudi Zaviršek (2000) meni, da sta negativna samopodoba in negativno 

samospoštovanje pogosto posledica negativnega odnosa druţbe do prizadetih. V druţbi so še 

vedno prisotni stereotipi, češ da so slepi nesamostojni, nemočni, odvisni od drugih in da 

zaradi svojega hendikepa ne znajo biti zadovoljni s svojim ţivljenjem. O slepih se še vedno 

govori kot o marginalni skupini, ki ima niţje intelektualne sposobnosti (Wright, 1983; 

Kermauner, 2009).  

 

Zaviršek (2000) v svojem delu Hendikep kot kulturna travma navaja prevladujoče psihološke 

odzive nehendikepiranih ljudi na hendikepirane: 

 

1. Uporaba dvojnih kriterijev 

Hendikepirani morajo izpolnjevati vse kriterije, ki med nehendikepiranimi veljajo kot ideal, 

če ţelijo biti obravnavani kot enaki (npr. če ţelijo sami hoditi v sluţbo, morajo dokazati, da se 

jim ne bo pripetila kakšna nesreča). Gre torej za to, da se od »prizadetih« zahteva večja 

predvidljivost. Dvojne vrednote lahko opazimo tudi na področju pričakovanj. »Prizadeti« 

morajo biti hvaleţni, ne smejo imeti velikih pričakovanj in se morajo vesti druţbeno 

sprejemljivo. Nezaţelena vedenja so deleţna hudih obsodb. Vse to »neprizadetim« daje 

občutek, da so močnejši.  
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2. Pomilovanje 

Pomilovanje je za hendikepiranega človeka lahko zelo neprijetno, saj dobi občutek, da je 

nemočen in odvisen od drugih. Ljudje so prepričani, da njihovo usmiljenje izvira iz ljubezni 

in dobrote, ne zavedajo pa se, da usmiljenje v zameno zahteva hvaleţnost.  

 

3. Racionalizacija prizadetosti  

Gre za proces, ki temelji na univerzalnosti vseh ţivih bitij. Po tej predpostavki med ljudmi ni 

razlik. »Prizadetost se nikoli ne nanaša zgolj na nesposobnost, da nečesa ne moremo opraviti, 

videti ali razumeti, temveč na druţbene posledice, ki iz tega izhajajo« (prav tam, str. 82). 

 

4. Izogibanje 

Nehendikepirani ljudje se izogibajo fizičnemu kontaktu s hendikepiranim človekom in 

običajno ne vedo, kako naj se do njega obnašajo in kaj naj mu rečejo.  

 

5. Zanikanje in ustvarjanje nevidnosti 

Ljudje zanikajo, da so kdaj imeli stik s »prizadetim«. Nespominjanje lahko vzamemo kot 

brezbriţnost, po drugi strani pa je le-to posledica potlačitve.  

 

6. Zmanjševanje pomena 

Gre za miselnost, da je vsak človek na nek način prizadet in odvisen od drugega.  

 

7. Pripisovanje krivde za prizadetost 

Krivdo lahko pripisujemo na tri načine. Pri prvem načinu ljudje krivijo prizadete same ali 

njihove bliţnje za prizadetost. Pri drugem tipu gre za idejo, da so nekateri hendikepi posledica 

psihosomatskih bolezni, ki bi jih lahko preprečili. Pri tretjem tipu pripisovanja krivde pa gre 

za obtoţevanje hendikepiranih, da med seboj niso dovolj solidarni in da morajo sami 

poskrbeti za izboljšanje svojega poloţaja.  

 

8. Strah 

Med »neprizadetimi« je prisoten strah, ki je posledica nepoznavanja »prizadetih« oseb. Ljudje 

mislijo, da so »prizadeti« nevarni.  
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9. Nelagodje 

Pri stikih s hendikepiranimi ljudje čutijo nelagodje, ne vedo, kako naj se vedejo in kaj lahko 

vprašajo.  

 

10. Pokroviteljstvo 

Ljudje se do slepih, gluhih, gibalno oviranih vedejo kot do otrok in menijo, da zaradi svoje 

oviranosti niso tako inteligentni in se ne morejo samostojno odločati.  

 

11. Sovraštvo 

V druţbi je razširjena miselnost, da »prizadeti« ljudje zaradi svoje prikrajšanosti v drugih 

ljudeh zbujajo ljubezen in empatijo, v resnici pa so večkrat deleţni sovraštva, ki je 

najpogosteje prikrito.  

 

12. Hierarhični obrat 

Gre za način, kako opravičiti sovraţni govor, ki se pojavlja, ko se ljudje pritoţujejo nad 

privilegiji, ki jih imajo »prizadeti« in ko uporabljajo dvojna merila, da presojajo njihovo 

obnašanje.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Ker se tudi sama soočam s slabovidnostjo, lahko iz lastnih izkušenj in preko pogovorov z 

drugimi slepimi in slabovidnimi rečem, da so teţave s samopodobo pogosto povezane z 

okvaro vidne funkcije. Zaradi teţav z vidom sem se pri mnogih stvareh počutila odrinjeno. Na 

mojo samopodobo pa so zagotovo v največji meri vplivale razne pripombe in predsodki s 

strani vrstnikov, ki so imeli v tistem obdobju name največji vpliv. V empiričnem delu naloge 

zato ţelim ugotoviti, ali se splošna samopodoba slepih in slabovidnih osnovnošolskih otrok 

res razlikuje od splošne samopodobe njihovih vrstnikov, ki teţav z vidom nimajo. Osrednji 

namen naloge je torej ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v samopodobi pri otrocih, ki imajo 

teţave z vidom in pri tistih, ki posebnih potreb nimajo.  

 

Zanimale me bodo tudi razlike znotraj skupine slepih in slabovidnih, in sicer bom raziskovala, 

ali se samopodoba slepih razlikuje od samopodobe slabovidnih otrok. Ugotavljala bom tudi, 

kako se samopodoba razlikuje glede na spol ter starost. Nadalje bom raziskovala tudi 

morebitni vpliv učnega uspeha na samopodobo.  

 

2. CILJI RAZISKOVANJA 

Z raziskavo v okviru pričujoče diplomske naloge ţelim doseči naslednje cilje:  

 

 ugotoviti, kakšna je splošna samopodoba slepih in slabovidnih otrok v primerjavi z 

njihovimi vrstniki, ki nimajo okvar vida 

 ugotoviti, kako spol vpliva na samopodobo  

 ugotoviti, kako starost vpliva na samopodobo  

 ugotoviti, kako stopnja hendikepiranosti vpliva na samopodobo 

 ugotoviti vpliv učnega uspeha na otrokovo samopodobo  

 

3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Splošna samopodoba slepih in slabovidnih otrok se pomembno razlikuje od samopodobe 

otrok, ki nimajo okvar vida.  

H2: Deklice imajo niţjo splošno samopodobo kot dečki. 

H3: Mlajši otroci imajo višjo splošno samopodobo kot starejši otroci. 
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H4: Slabovidni otroci imajo višjo splošno samopodobo kot slepi.  

H5: Otroci, ki so imeli v preteklem šolskem letu višji učni uspeh, izkazujejo višjo 

samopodobo od tistih, ki so dosegli niţji učni uspeh.  

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1 Uporabljena raziskovalna metoda 

Uporabila sem kvantitativni način raziskovanja, in sicer deskriptivno neeksperimentalno 

metodo. Kot pravi Sagadin (2003) ta metoda namreč sluţi spoznavanju in opazovanju pojavov 

na zunaj, ne skuša pa podatkov vzročno-posledično pojasniti. V raziskavi ugotavljam stanje, 

zanima me, kakšno samopodobo imajo slepi in slabovidni osnovnošolski otroci ter otroci, ki 

se ne soočajo s teţavami vida.  

 

4.2 Vzorec 

Vzorec je izbran priloţnostno in zajema 25 slepih ali slabovidnih ter 35 normalno videčih 

otrok v starosti od 8 do 15 let. Otroci, ki nimajo teţav z vidom, obiskujejo OŠ dr. Franceta 

Prešerna Ribnica, slepi in slabovidni pa prihajajo iz različnih rednih osnovnih šol po 

Sloveniji. Vsega skupaj sem razdelila 80 vprašalnikov, od tega 35 slepim in slabovidnim ter 

45 normalno videčim otrokom. Nazaj sem jih dobila 60, in sicer 25 anket od slepih in  

slabovidnih ter 35 od normalno videčih otrok. Izmed 25 otrok je 11 slepih in 14 slabovidnih. 

Glede na spol je sodelovalo 28 fantov in 32 deklet.  

 

Tabela 1: Zastopanost glede na spol ter ostanek vida v vzorcu 

 

 ostanek vida Skupaj 

slep/a (0-4,9%) slaboviden/a (5-

30%) 

brez okvar vida 

(30,1-100%) 

spol 
moški 5 7 16 28 

ženska 6 7 19 32 

Skupaj 11 14 35 60 
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Tabela 2: Zastopanost glede na starost otrok v vzorcu 

 

Starost Frekvenca Odstotek Povprečna 

starost 

8-11 

12-15 

Skupaj 

29 

31 

60 

48,3 

51,7 

100,0 

10,38 

13,48 

11,98 

 
 

Otroke sem po starosti za potrebe obdelave podatkov razdelila v dve kategoriji, in sicer v prvo 

kategorijo sodijo otroci stari od 8 do 11 let, v drugo pa otroci stari od 12 do 15 let. Povprečna 

starost prve skupine je 10,38 let, druge skupine pa 13,48 let. Povprečna starost vseh otrok je 

11,98 let.  

 

Tabela 3: Zastopanost glede na učni uspeh otrok v vzorcu  

 

Učni uspeh Frekvenca Odstotek 

zadosten 

dober 

prav dober 

odličen 

Skupaj 

2 

8 

26 

24 

60 

3,3 

13,3 

43,3 

40,0 

100,0 

 

Vidimo, da je v preteklem šolskem letu največji deleţ otrok doseglo prav dober učni uspeh 

(43,3 %), najmanj pa zadosten učni uspeh (le 3,3 %). Nobeden izmed otrok ni bil ocenjen 

nezadostno.  

 

4.3 Opis merskega pripomočka 

Merski pripomoček predstavlja anketni vprašalnik, in sicer Piersova in Harrisova Lestvica 

pojma sebe (Piers in Harris, 1964, v Lamovec, 1994), ki se nahaja v prilogi. Lestvica pojma 

sebe je primerna za otroke od 8 do 16 let in vsebuje 80 postavk, na katere odgovarjamo z DA 

ali NE. Lestvica meri dokaj širok obseg pojma sebe: socialno vedenje, intelektualni status, 

telesni videz, priljubljenost, anksioznost in zadovoljstvo s samim seboj (prav tam). Za namene 

raziskave sem vprašalnik skrajšala, tako da vsebuje 38 postavk. Otroci bodo pri vseh 

postavkah izbirali med odgovoroma DA in NE. Za takšen način odgovarjanja sem se odločila 
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zato, ker je primeren tudi za mlajše otroke, za katere večstopenjske lestvice niso ravno 

priporočljive. Anketni vprašalnik vsebuje tudi dve vprašanji, ki opišeta osnovne demografske 

značilnosti vzorca (spol in starost) in dve vprašanji, kjer otrok označi ostanek vida in učni 

uspeh.  

 

Tabela 4: Izračun koeficienta zanesljivosti vprašalnika 

 

Cronbachov 

koeficient alfa 

Cronbachov 

koeficient alfa 

za 

standardizirane 

vprašalnike 

Število 

postavk 

0,860 0,861 38 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da vrednost Cronbachovega koeficienta alfa znaša 0,860. Ker je 

njegova vrednost večja od 0,8, je lestvica dovolj zanesljiva.  

 

4.4  Postopek zbiranja podatkov 

Slepim in slabovidnim otrokom je anketne vprašalnike posredovala tiflopedagoginja, ki je 

zaposlena v mobilni sluţbi Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Poleg anketnega 

vprašalnika je staršem otrok posredovala tudi soglasje, s katerim so potrdili strinjanje s 

sodelovanjem njihovega otroka v raziskavi. Zbiranje vprašalnikov je trajalo od 5. 4. 2014 do 

20. 4. 2014.  

 

Zbiranje podatkov na OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici je potekalo tako, da sem vprašalnike 

posredovala tamkajšnji socialni pedagoginji, ki jih je razdelila razredničarkam, te pa naprej 

otrokom. Soglasja za starše ni bilo potrebno priloţiti, saj starši otrok ţe na začetku šolskega 

leta podpišejo soglasje o objavi osebnih podatkov njihovega otroka. Vprašalnike sem prevzela 

12. 5. 2014.  

 

4.5  Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo programa SPSS 20 in jih prikazala s pomočjo 

tabel in grafov. Uporabila sem naslednje statistične metode: absolutne frekvence, strukturne 

odstotke, t-test, analizo variance ter izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta.  
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Postopek vrednotenja Lestvice pojma sebe poteka tako, da vsak odgovor, ki se sklada s 

ključem, dobi 1 točko. Odgovore pod DA in NE seštejemo. Vsota vseh točk predstavlja 

posameznikovo splošno samopodobo.  

 

DA: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38 

NE: 1, 4, 8, 9, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 36  

 

Ker so nekatere trditve zapisane v trdilni, druge pa v nikalni obliki, pri nekaterih postavkah 

odgovor DA prinese 1 točko, pri drugih pa 0 točk. Dobljenih vrednosti nisem rekodirala po 

vnosu podatkov, vendar sem to upoštevala ţe pri samem vnašanju podatkov v SPSS.  

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati in interpretacija glede na postavljene raziskovalne 

hipoteze.  

 

H1: Splošna samopodoba slepih in slabovidnih otrok se pomembno razlikuje od 

samopodobe otrok, ki nimajo okvar vida.  

 

Slika 1: Prikaz vsote postavk za slepe ali slabovidne in otroke brez okvar vida 
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Iz histograma preberemo, da je minimalna vsota postavk slepih ali slabovidnih otrok 16, 

maksimalna pa 38. Pri videčih je prav tako en otrok zbral 38 točk, minimalno število točk pa 

je 15. Vidimo, da več slepih ali slabovidnih dosega skrajne vrednosti (bodisi skrajno nizko ali 

visoko samopodobo), videči pa bolj dosegajo srednje vrednosti. Ugotovljeno se sklada z 

literaturo, saj avtorji Agran, Hong in Blankenship (2007) navajajo, da so slepi in slabovidni 

otroci in mladostniki nagnjeni k izraţanju skrajnejših oblik samopodobe (izkazujejo izrazito 

nizko ali izrazito visoko samopodobo).  

 

Tabela 5: Rezultati t-testa za ugotavljanje razlik v splošni samopodobi med slepimi in 

slabovidnimi otroki ter otroki brez okvar vida 

 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

ocene 

aritmetične 

sredine 

Standardni 

odklon 

t df p 

Splošna 

samopodoba 

slepih in 

slabovidnih 

otrok 

25 29,36 1,414 7,070 0,22 58 0,826 

 

 

 

 

Splošna 

samopodoba 

otrok brez 

okvar vida 

35 29,00 0,944 5,584 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da vrednost t-testa ni statistično pomembna (p > 0.05), kar 

pomeni, da razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne. Ker 

nisem uspela dokazati razlik v splošni samopodobi med slepimi in slabovidnimi ter normalno 

videčimi otroci, hipotezo lahko zavrnem.  

 

V preteklosti je bilo na to temo narejenih ogromno raziskav, katerih cilj je primerjati 

samopodobo slepih oziroma slabovidnih oseb z normalno videčimi, vendar pri dobljenih 

rezultatih prihaja do velike diskrepance. Nekatere raziskave namreč kaţejo, da do razlik v 

samopodobi med omenjenima skupinama ne prihaja, druge pa kaţejo, da osebe z okvarami 

vida v samopodobi dosegajo niţje rezultate od svojih vrstnikov, ki se s tovrstnimi teţavami ne 

soočajo.  
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Dobljeni rezultati potrjujejo ugotovitve drugih raziskav, ki niso našle razlik, ko so primerjale 

samopodobo in samospoštovanje slepih oziroma slabovidnih ter normalno videčih oseb 

(Alexander, 1996; Pierce & Wardle, 1996; Griffin-Shirley & Nes, 2005; Lopez Justicia, 2005; 

Lifshitz, Hen & Weisse, 2007, v Garaigordobil & Bernaras, 2009). Takšne rezultate Agran, 

Hong in Blankenship (2007) pripisujejo enakemu poteku oblikovanja samopodobe. Le-ta se 

pri otrocih in mladostnikih z okvarami vidne funkcije oblikuje po enakih zakonitostih kot pri 

videčih vrstnikih.  

 

Kot menijo Lifshitz, Hen in Weisse (2007) se ljudje lahko spopadajo z občutki manjvrednosti 

z ustvarjanjem popolne podobe o sebi, ki ni vedno realistična. Takšna namišljena samopodoba 

lahko predstavlja način spoprijemanja z občutki inferiornosti, nesposobnosti in zavedanjem 

trajnosti primanjkljaja. Ne gre torej zanemariti dejstva, da dobljeni rezultati ne kaţejo nujno 

realnega stanja.  

 

Kobal Grum (2009) poudarja še vpliv obdobja, v katerem je prišlo do okvare vida. Meni, da 

imajo osebe, pri katerih je do okvare vida prišlo kasneje v ţivljenju, pogosto niţjo 

samopodobo od oseb, ki so slepe ali slabovidne ţe od rojstva. Ker podatki kaţejo relativno 

visoko samopodobo slepih in slabovidnih, lahko domnevam, da so bili vanjo vključeni 

večinoma otroci, ki so slepi ali slabovidni ţe od rojstva. Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo 

vsekakor smiselno upoštevati tudi razvojno obdobje, v katerem je prišlo do okvare vida, ki 

sem ga sama zanemarila.  

 

Zavedam se, da sem v raziskavo vključila premajhno število otrok, da bi lahko ugotovitve 

posplošila na celotno populacijo. Če bi bil vzorec večji, bi morda prišli do povsem drugačnih 

ugotovitev.  
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H2: Deklice imajo nižjo splošno samopodobo kot dečki. 

 

Tabela 6: Rezultati t-testa za ugotavljanje razlik v splošni samopodobi med spoloma  

 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

ocene 

aritmetične 

sredine 

Standardni 

odklon 

t df p 

Splošna 

samopodoba 

dečkov 

28 30,50 0,971 5,139 1,601 58 0,115 

 

 

 

 
Splošna 

samopodoba 

deklic 

32 27,97 1,210 6,846 

 

 

Ker je p > 0.05, razlike med aritmetičnima sredinama niso statistično pomembne, zato 

hipotezo o razliki splošne samopodobe med dečki in deklicami ovrţem. Vseeno pa je iz 

rezultata aritmetične sredine razvidno, da je povprečna vrednost splošne samopodobe dečkov 

nekoliko višja kot pri deklicah. Podatek o standardnem odklonu pa nakazuje, da prihaja do 

večjih razlik v vrednosti splošne samopodobe pri deklicah kot pri dečkih.  

 

Tudi tu prihaja do različnih izsledkov preteklih raziskav, ki so preučevale razlike v 

samopodobi med spoloma. Nekatere raziskave so pokazale določene razlike v splošni 

samopodobi med moškimi in ţenskami, druge pa so prišle do nasprotnih ugotovitev. Rezultati 

raziskav (Marsh, Barnes, Cairns in Tidman, 1984, v Juriševič, 1999) so pokazali, da imajo 

dečki višjo samopodobo na področju zunanjega videza, telesnih sposobnosti matematičnih 

sposobnosti, deklice pa na področjih, ki se nanašajo na verbalne oziroma bralne sposobnosti 

in splošno akademsko samopodobo. Kobal (2000) dodaja, da naj bi imela dekleta boljši tisti 

del samopodobe, ki se navezuje na druţabnost. Dekleta se namreč dojemajo kot zgovornejša, 

imajo več prijateljic in menijo, da jim drugi lahko zaupajo. Fantje pa imajo raje šport, telesno 

aktivnost in se za razliko od deklet ne obremenjujejo toliko z zunanjim videzom.  

 

Največje razlike v samopodobi se torej kaţejo na tistih področjih, na katera najbolj vplivajo 

spolni stereotipi (prav tam). Bem (1974, v Kobal, 2000) meni, da ob močni vgrajenosti 

spolnih stereotipov v otrokovo vzgojo in osebnost, deklice razvijejo feminino spolno shemo, 
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dečki pa maskulino spolno vlogo. Moški so tako uspešni le v stereotipno »moških« situacijah, 

ţenske pa v stereotipno »ţenskih« situacijah.  

 

Moji rezultati sicer ne kaţejo pomembnih razlik v samopodobi med spoloma, čeprav teorija in 

večina preteklih raziskav kaţe drugače. Vzrok za to gre iskati predvsem v premajhnem številu 

anketiranih otrok. 

 

H3: Mlajši otroci imajo višjo splošno samopodobo kot starejši otroci. 

 

Tabela 7: Rezultati t-testa za ugotavljanje razlik v splošni samopodobi med mlajšimi in 

starejšimi otroki  

 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

ocene 

aritmetične 

sredine 

Standardni 

odklon 

t df p 

Splošna 

samopodoba 

mlajših 

otrok 

(8 – 11 let) 

29 30,72 1,030 5,548 1,949 58 0,056 

 

 

 

 

Splošna 

samopodoba 

starejših 

otrok  

(12 – 15 let) 

31 27,68 1,164 6,483 

 

 

Rezultati t-testa kaţejo, da vrednost t-testa ni statistično pomembna (p > 0.05), iz česar sledi, 

da razlike med aritmetičnima sredinama v splošni samopodobi mlajših in starejših otrok, niso 

statistično pomembne. Postavljeno hipotezo zato zopet zavračam. Tabela pa vseeno kaţe, da 

mlajši otroci kaţejo nekoliko višjo samopodobo kot starejši.  

 

Različne študije iz preteklosti poročajo o upadu samopodobe in samospoštovanja v obdobju 

adolescence (Cole, 2001; Harter, 1985; Marsh, 1990, v Dolenc, 2009). Tudi Dolenc (2009) je 

v svoji raziskavi, ko je  primerjala samopodobo in samospoštovanje učencev petega in 

osmega razreda, prišla do podobnih ugotovitev. Rezultati so namreč pokazali, da se starejši 
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osnovnošolci zaznavajo kot manj privlačne in so manj zadovoljni s svojim videzom ter 

izkazujejo manj prilagojeno in socialno sprejemljivo vedenje v primerjavi z mlajšimi učenci.  

 

Kobal (2000) poudarja, da je obdobje adolescence tisto, v katerem se posameznik sooča z 

vrsto razvojnih nalog: iskanje lastne identitete in samopodobe, odnosa do lastnega telesa, 

odnosov s starši, vrstniki in drugimi avtoritetami, oblikovanje spolne vloge, prilagajanje 

socialnemu okolju itd. Ena najbolj temeljnih razvojnih nalog pa je prav oblikovanje pozitivne 

in stabilne samopodobe. Neuspešno in neustrezno spoprijemanje z razvojnimi nalogami 

pogosto pripelje do slabše predstave o sebi.  

 

Ob večjem vzorcu in uporabi drugega anketnega vprašalnika, ki upošteva večdimenzionalnost 

samopodobe, bi morda prišla do drugačnih ugotovitev. Lestvica, ki sem jo uporabila, temelji 

namreč na enodimenzionalnem modelu samopodobe in kaţe zgolj splošno samopodobo.  

 

H4: Slabovidni otroci imajo višjo splošno samopodobo kot slepi. 

 

Tabela 8: Rezultati t-testa za ugotavljanje razlik v splošni samopodobi med slepimi in 

slabovidnimi otroki 

 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

ocene 

aritmetične 

sredine 

Standardni 

odklon 

t df p 

Splošna 

samopodoba 

slepih otrok 

(0-4,9 % 

ostanka 

vida) 

11 30,09 2,364 7,842 0,450 23 0,657 

 

 

 

 

Splošna 

samopodoba 

slabovidnih 

otrok (5-30 

% ostanka 

vida) 

 

14 28,79 1,776 6,647 
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Iz zgornje tabele lahko razberemo, da vrednost t-testa ni statistično pomembna (p > 0.05), 

zato o razlikah v samopodobi med slepimi in slabovidnimi otroki ne morem trditi ničesar. 

Zastavljeno hipotezo zato zavračam. Presenetilo me je, da slepi otroci kaţejo nekoliko višjo 

samopodobo od svojih slabovidnih vrstnikov, kar ni v skladu z mojimi pričakovanji. Vrednost 

standardnega odklona kaţe, da se slepi med seboj v samopodobi precej razlikujejo, iz česar 

sklepam, da imajo nekateri izrazito nizko, drugi pa izrazito visoko samopodobo.  

 

Pretekle raziskave si med seboj niso enotne, večinoma pa ugotavljajo, da v samopodobi med 

otroki in mladostniki z najteţjo okvaro vida in otroki z laţjo okvaro vida, prihaja do 

precejšnjih razlik. Rezultati nekaterih raziskav kaţejo višjo samopodobo slepih, drugi pa 

boljšo samopodobo slabovidnih otrok ter mladostnikov. Meighan (1971, v Schinazi, 2007) je 

ugotovil, da se slepi v primerjavi s slabovidnimi zaznavajo bolj negativno, medtem ko 

Bauman (1964, prav tam) navaja, da imajo slabovidni večjo stopnjo anksioznosti, negotovosti 

in osamljenosti. Clever, Bear in Juvonen (1992, v Kobal Grum, 2009) dodajajo, da se je na 

področju samozaupanja izkazalo, da imajo slepi mladostniki višje samozaupanje kot 

slabovidni. Na področju čustvenega razvoja pa se je prav tako izkazalo, da imajo slepi 

mladostniki manj teţav kot njihovi slabovidni vrstniki (Jan, Freeman in Scott, 1977, v Kobal 

Grum, 2009).  

 

V mojem primeru rezultatov zaradi nereprezentativnosti vzorca sicer ne morem posplošiti na 

celotno populacijo, se je pa vseeno izkazalo, da imajo slepi otroci bolj pozitivno samopodobo 

kot njihovi slabovidni vrstniki, kar potrjujejo tudi ugotovitve navedenih raziskav.  
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H5: Otroci, ki so imeli v preteklem šolskem letu višji učni uspeh, izkazujejo višjo 

samopodobo od tistih, ki so dosegli nižji učni uspeh.  

 

Tabela 9: Rezultati analize variance (ANOVA) za ugotavljanje razlik v splošni samopodobi 

glede na učni uspeh otrok 

 

 Učni uspeh Število Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

F p 

 

 

Splošna 

samopodoba 

 

zadosten 

dober 

prav dober 

odličen 

 

2 

8 

26 

24 

 

 

34,50 

25,25 

29,81 

29,29 

 

 

3,536 

7,536 

5,404 

6,362 

 

 

1,718 

 

0,174 

 

 

 

 

 

 

Pogoj za analizo variance (Levene preizkus) je bil izpolnjen, saj razlike med variancami vseh 

štirih skupin  niso statistično pomembne (p = 0.822), torej lahko sprejmem predpostavko o 

homogenosti varianc. Iz tabele je razvidno, da kaţeta najvišjo samopodobo otroka z 

zadostnim učnim uspehom, nato sledijo otroci s prav dobrim in odličnim uspehom, najniţjo 

samopodobo pa kaţejo otroci, ki so v preteklem šolskem letu dosegli dober učni uspeh. 

Vendar pa te razlike niso statistično pomembne, F (3, 56) = 1, 718, p > 0.05.  

 

Izračunala sem tudi Pearsonov koeficient korelacije, ki znaša r = 0.045, kar kaţe na zelo nizko 

povezanost med splošno samopodobo in šolskim uspehom.  

 

Izvedene študije v preteklosti, ki so proučevale povezanost globalne oziroma splošne 

samopodobe in učne uspešnosti, opozarjajo, da sta konstrukta sicer povezana, vendar so 

korelacije med njima nizke. Te raziskave prav tako kot vprašalnik, ki sem ga uporabila, 

temeljijo na enodimenzionalnih modelih samopodobe (Perkins in Shannon, 1965; 

Coopersmith, 1967, v Kobal, 2000). Avtorica nadalje ugotavlja, da so le tiste študije, ki 

temeljijo na večdimenzionalnih modelih samopodobe, prišle do sklepa, da obstaja pomembna 

povezanost med določenimi področji samopodobe in učno uspešnostjo (prav tam). Dolenc 

(2009) poudarja, da se učna uspešnost pomembno povezuje z učno samopodobo in večinoma 

ne povezuje s splošno in neakademsko samopodobo. Stopnja povezanosti je višja, ko gre za 

bolj specifične sestavine samopodobe in njim ustrezne šolske predmete (Marsh, 1992, prav 

tam). Zavedati se je potrebno še, da učni uspeh ni edini dejavnik, ki vpliva na učenčevo 
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samopodobo, temveč so pomembni tudi drugi dejavniki, kot so: osebnostne lastnosti učitelja, 

njegove povratne informacije, klima v razredu, število in vrsta učnih predmetov ter vzgojni 

stil staršev (prav tam). 

 

V proučevanju povezanosti med omenjenima spremenljivkama ţe od vsega začetka prihaja do 

dileme, ali je samopodoba dejavnik učne uspešnosti ali je učni uspeh dejavnik samopodobe. 

Marsh (1990, v Kobal, 2000) v zvezi s tem vprašanjem omenja tri modele. Model za 

spodbujanje razvoja sebstva temelji na predpostavki, da je samopodoba primarni motivacijski 

dejavnik šolskega uspeha. Model za razvijanje akademskih spretnosti nasprotno od prvega 

zagovarja hipotezo, da učni uspeh v veliki meri vpliva na to, kakšno mnenje o sebi si bo 

učenec ustvaril. Visok učni uspeh torej povzroči visoko samopodobo, nizek učni uspeh pa 

nizko samopodobo. Tretji model temelji na recipročni povezanosti med učno uspešnostjo in 

samopodobo ter tako zdruţuje predhodna modela.  

 

Presenetljivo je, da sta največ točk na lestvici samopodobe zbrala učenca z zadostnim učnim 

uspehom. Zavedam se, da iz tega ne morem delati kakršnihkoli zaključkov, saj po številu 

glede na doseţen učni uspeh učenci niso uravnoteţeni. Če bi bil vzorec večji in bi pribliţno 

polovica otrok dosegla zadosten in dober uspeh, druga polovica pa prav dobrega in odličnega, 

bi bilo smiselno otroke razdeliti v dve skupini, in sicer: višji učni uspeh (prav dober, odličen) 

ter niţji učni uspeh (zadosten, dober) ter nato skupini primerjati med seboj. Tako bi prišli do 

bolj verodostojnih rezultatov. V nadaljnjem raziskovanju bi bilo poleg tega bolj smiselno 

uporabiti vprašalnik, ki temelji na strukturnem modelu samopodobe in primerjati odnos med 

sestavinami učne samopodobe ter njim pripadajočimi področji učne uspešnosti, kot predlaga 

tudi Marsh (1992, v Kobal, 2000).   
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SKLEP 

V diplomski nalogi sem proučevala samopodobo otrok z okvaro vidne funkcije in otrok brez 

okvar vida. Temeljni cilj, ki sem mu sledila, je bil ugotoviti, ali se samopodoba slepih in 

slabovidnih otrok bistveno razlikuje od samopodobe otrok, ki nimajo teţav z vidom. 

Ukvarjala sem se tudi z vprašanjem, ali se razlike v samopodobi pojavljajo med slepimi ter 

slabovidnimi otroki, skratka kolikšen je vpliv preostalega vida na posameznikovo 

samopodobo. Raziskovala sem tudi, kolikšen je vpliv spola, starosti in učnega uspeha na 

otrokovo videnje samega sebe.  

 

V teoretičnem delu sem povzela sodobne opredelitve pojma samopodobe, opisala njeno 

vlogo, temeljne prvine in načine merjenja posameznikove samopodobe. Spoznala sem, da je 

samopodoba pomembno področje naše osebnosti in da ima na ţivljenje vsakega izmed nas 

zelo velik vpliv. Zavestno ali nezavedno vpliva praktično na vse kar počnemo, na naše 

obnašanje, čustvovanje, odločanje in zastavljanje ciljev. Obenem sem predstavila tudi 

definicije slepote in slabovidnosti, na kratko opisala značilnosti slepih in slabovidnih oseb ter 

se za konec osredotočila še na dejavnike, ki najbolj vplivajo na samopodobo oseb z okvaro 

vidne funkcije. Ugotovila sem, da je zaznava samega sebe pri slepih in slabovidnih bolj kot 

pri videčih odvisna od povratnih informacij, ki jih dobijo iz okolja. V druţbi pa so drugačni 

od večine deleţni mnogih predsodkov in stereotipov.  

 

V empiričnem delu naloge se je pokazalo, da se samopodoba slepih in slabovidnih otrok ter 

mladostnikov bistveno ne razlikuje od samopodobe njihovih vrstnikov, ki nimajo okvar vida. 

Vendar rezultati nakazujejo, da gre pri slepih in slabovidnih za heterogeno skupino, saj 

nekateri kaţejo izrazito visoko, drugi pa izrazito nizko samopodobo. Nadalje so rezultati 

pokazali, da tudi v samopodobi med slepimi in slabovidnimi ne prihaja do pomembnih razlik. 

Prav tako na samopodobo pomembno ne vplivajo spol, starost in učni uspeh. Tako sem vse 

zastavljene raziskovalne hipoteze ovrgla.  

 

Teţava, na katero sem naletela pri raziskovanju, je vsekakor majhno število sodelujočih v 

raziskavi, zaradi česar rezultatov ne morem posplošiti. Ker gre za mladoletne osebe, so morali 

starši otroka soglašati s sodelovanjem v raziskavi in ker se vsi starši s tem niso strinjali, sem 

nazaj prejela manj anketnih vprašalnikov. Naslednja teţava, s katero sem se morala soočiti, je 
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pomanjkanje obstoječe literature o samopodobi slepih in slabovidnih. Posledično sem 

nekatere rezultate teţje interpretirala in povezala s teorijo.  

 

Za bolj poglobljeno raziskovanje samopodobe bi bilo bolj smiselno uporabiti vprašalnik, ki 

temelji na večdimenzionalnem modelu samopodobe, saj bi tako lahko primerjali, pri katerih 

dimenzijah samopodobe prihaja do razlik med slepimi in slabovidnimi ter normalno videčimi. 

Večina preteklih raziskav namreč navaja razlike v posameznih dimenzijah samopodobe (npr. 

telesna, socialna), medtem ko v splošni samopodobi ne prihaja do bistvenih razlik. Prav tako 

bi bilo smiselno upoštevati tudi obdobje, v katerem je prišlo do okvare vida. Vsekakor bi bilo 

v prihodnosti smiselno nameniti več pozornosti tej tematiki, saj v našem prostoru primanjkuje 

raziskav, ki bi proučevale samopodobo te skupine otrok s posebnimi potrebami.    
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PRILOGA 
 

LESTVICA POJMA SEBE 

Anketni vprašalnik 

 
Sem Petra Putre, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V svoji diplomski nalogi raziskujem samopodobo slepih in slabovidnih osnovnošolskih otrok 

v primerjavi z otroki, ki teţav z vidom nimajo. Prosim te, če si lahko vzameš nekaj časa in 

rešiš anketo, saj mi boš s tem zelo pomagal/a pri izdelavi diplomske naloge. Anketa je 

anonimna, podatki pa bodo uporabljeni izključno za potrebe priprave diplomskega dela. Za 

tvojo pomoč se ti ţe vnaprej zahvaljujem.  

 

Navodilo:  

Pred seboj imaš večje število trditev, na katere boš odgovarjal/a z DA ali NE. Vsako trditev 

dobro preberi. Če trditev zate velja, obkroţi DA, če ne velja, obkroţi NE. Potrebno je, da 

odgovoriš na vse trditve. Preden začneš odgovarjati obkroţi  ustrezen spol, učni uspeh v 

preteklem šolskem letu, napiši še svojo starost in označi ostanek vida.  

 

Spol:   moški        ţenski 

 

Starost: ______ 

 

Ostanek vida: slep/a (0-4,9%)   slaboviden/a (5-30%)    brez okvar vida (30,1-100%)       

 

Učni uspeh: nezadosten (1)    zadosten (2)    dober (3)    prav dober (4)    odličen (5)       

 

 

1.    Skrbi me moj zunanji videz.                                                   DA          NE 

2.    Sem bister/ra.                                                                        DA          NE   

3.    Imam dobre zamisli.                                                              DA          NE 

4.    Sošolci se norčujejo iz mene.                                                DA          NE 

5.    Sem pomemben/na član/ica svoje druţine.                           DA          NE 

6.    Pri šolskem delu sem dober/ra.                                             DA          NE 

7.    Srečen/na sem.                                                                     DA          NE 

8.    Svoji druţini povzročam teţave.                                            DA          NE  

9.    Do drugih sem pogosto hudoben/na.                                    DA          NE  

10.  Imam lepe oči.                                                                       DA          NE 

11.  Dobro znam govoriti pred celim razredom.                           DA          NE 

12.  Precej sem zaskrbljen/na.                                                     DA          NE 

13.  Teţko dobim prijatelje.                                                          DA          NE  

14.  Pri glasbi sem dober/ra.                                                        DA          NE 

15.  Mojim prijateljem so všeč moje zamisli.                                DA          NE  

16.  Imam mnogo energije.                                                          DA          NE 

17.  Ko odrastem bom postal/a pomembna oseba.                     DA          NE 



 
 

18.  Imam lepe lase.                                                                    DA          NE 

19.  Ljudje me zafrkavajo.                                                           DA          NE 

20.  V šoli se pogosto prostovoljno javim.                                   DA          NE 

21.  Z mano je lahko shajati.                                                       DA          NE 

22.  Ţivčen/na sem.                                                                    DA          NE 

23.  Sem nepriljubljen/a.                                                             DA          NE 

24.  Sem neroden/na.                                                                 DA          NE 

25.  Pri večini stvari sem dober/ra.                                             DA          NE 

26.  V šoli se lepo obnašam.                                                      DA          NE 

27.  Pogosto sem ţalosten/na.                                                   DA          NE 

28.  Rad/a sem tak/a, kakršen/na sem.                                      DA          NE       

29.  Imam privlačen obraz.                                                         DA          NE 

30.  Sem vreden/na zaupanja.                                                   DA          NE 

31.  Pri šolskem delu sem počasen/na.                                     DA          NE 

32.  Ko poskušam nekaj narediti, gre vedno nekaj narobe.       DA          NE     

33.  Ţelim si, da bi bil/a drugačen/na.                                        DA          NE    

34.  Sem pomemben/na član/ica našega razreda.                    DA          NE 

35.  Dobro berem.                                                                      DA          NE 

36.  Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no.                  DA          NE 

37.  Imam mnogo prijateljev.                                                      DA          NE 

38.  Sem dober človek.                                                              DA          NE 

 

 

 


