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POVZETEK 

Komunikacija med materjo in otrokom pomembno vpliva na razvoj otrokovih govornih 
spretnosti. Slepota ali slabovidnost omejuje dostop do podatkov iz okolice, kar lahko 
negativno vpliva tudi na razvoj komunikacije med materjo in otrokom. V svojem 
magistrskem delu se osredotočam prav na to, kako se spremeni komunikacija med 
materjo in otrokom zaradi otrokove motnje vida.  

V teoretičnem delu najprej predstavim pomen vida v komunikaciji, nadaljujem pa z 
predstavitvijo predjezikovne in jezikovne komunikacije. Posebno poglavje posvetim 
lastnostim govora matere otrok z motnjami vida ter razlikam v komunikaciji glede na 
stopnjo izgube vida, temama, katerima se posvetim tudi v empiričnem delu. Za namene 
raziskave sem intervjuvala štiri matere otrok z motnjo vida s pridruženimi motnjami in 
brez njih. V raziskavi sem skušala preučiti komunikacijo mater z otroki z motnjami vida 
nasploh (geste, asertivnost, responzivnost, sporazumevalne spretnosti …). Zanimalo 
me je tudi, kaj matere smatrajo kot učinkovite strategije in načine vzpostavljanja 
uspešne interakcije ter ali so bile deležne svetovanja s tega področja. Skušala sem 
izpostaviti razlike v komunikacije glede na otrokovo stopnjo izgube vida. Rezultati 
raziskave so pokazali, da so matere generalno odzivne na otrokove komunikacijske 
znake, bodisi nejezikovne, bodisi jezikovne, ter da pri vzpostavljanju interakcije 
izhajajo iz interesa otrok. Menijo, da svojega lastnega stila interakcije niso drastično 
spreminjale zaradi motnje vida, prav tako pa niso bile deležne svetovanja s tega 
področja v okviru zgodnje obravnave. Kot najpomembnejšo strategijo vzpostavljanja 
uspešne komunikacije navajajo prilagajanje interesu in razpoloženju otroka, preostale 
strategije pa se razlikujejo in so odvisne od materinih izkušenj z interakcijo mati-otrok. 
Z zloženko, oblikovano na podlagi preučene literature in rezultatov raziskave, bom 
materam ponudila nasvete za vzpostavljanje uspešne komunikacije z otrokom z 
motnjo vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: otroci z motnjami vida, komunikacija matere, komunikacija mati-
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ABSTRACT 

Communication between mother and child has a significant impact on the development 
of children's language skills. Blindness or visual impairment limits access to information 
from the environment, which may have a negative impact on the development of 
communication between mother and child. In my master's thesis I focused on how the 
communication between mother and child alters due to visual impairment. 

In the theoretical part I introduced the importance of visual input in communication and 
then continued with introduction of prelinguistic and linguistic communication. I devoted 
a special chapter to the characteristics of communication between mother and child 
with speech difficulties and to differences in communication depending on the degree 
of vision loss. These two topics are also what I discuss about in the empirical part. For 
research purposes, I interviewed four mothers of children that are visually impaired 
with and without any other associated disorders. In my research I examined 
communication between mothers and their children with visual disabilities in general 
(gestures, assertiveness, responsiveness, communication skills, etc.). I also wanted to 
find out what mothers consider as effective strategies and ways of establishing a 
successful interaction and if they have received any guidance in this area. I tried to 
highlight the differences in communication depending on the child's degree of vision 
loss. The results showed that mothers are generally more responsive to the child's 
communication signs, may they be verbal or non-verbal. Mothers are also more 
attentive to child's interests when it comes to establishing interaction. They believe that 
their own style of interaction has not dramatically changed because of visual 
impairment, neither have they received any guidance in this area in the context of early 
treatment. 

As the most important strategy for establishing effective communication, mothers 
stated adaptation to the interests and moods of the child. Other strategies varied and 
depended on the mother's experience of the mother-child interaction. The leaflet, 
designed and based on studied scientific literature and the results of the survey, will 
offer mothers some guidelines for establishing a successful communication with their 
visually impaired child. 
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1 UVOD  
 

Starši in otrok že ob otrokovem rojstvu pričnejo komunicirati, ta komunikacija pa 
postavi temelje njihovemu razmerju. Izostanek očesnega kontakta predstavlja 
edinstveno prepreko za komunikacijo med materjo in slepim ali slabovidnim otrokom 
(Sapp, 2001). Ko očesnega kontakta ni, izostanejo tudi druge komponente, ki imajo 
pomembno vlogo pri vzpostavljanju uspešne komunikacije, na primer srečanje s 
pogledom, percepcija in učenje mimike obraza (Popović, 1986) ter učenje gibanja 
govoril.  

Pri otrocih z motnjami vida so možnosti, da se na spontan način razvije interakcija med 
njimi in materjo, omejene. Slepi novorojenčki ne vzpostavljajo komunikacije na tipičen 
način, kar na matere lahko deluje nevzpodbudno, zaradi česar redkeje začnejo 
komunikacijo z otrokom (Vučinić, Stanimirović, Anđelković in Eškerović, 2013). Otrok 
z motnjami vida ne začenja komunikacije s svojo materjo, saj je ne vidi, prav tako pa 
mati redkeje začenja komunikacijo z otrokom, saj izostanek očesnega kontakta in 
pričakovane obrazne mimike ob njeni iniciativi tolmači kot nezainteresiranost za 
komunikacijo (Vučinić idr., 2013). Starejše študije primerov interakcij otrok z motnjami 
vida in njihovimi materami so pokazale, da so imele le-te velike težave pri 
prepoznavanju komunikacijskih signalov in pripisovanju komunikacijskega pomena 
otrokovemu obnašanju (Loots, Devisé in Sermijn, 2003). Novejše študije so pokazale, 
da morajo matere otrok z motnjami vida vložiti več napora za vzdrževanje komunikacije 
(Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001), imajo tudi večjo kontrolo pri izmenjavi vlog v 
pogovoru in pri izbiri tem pogovora, ki so pogosteje kot pri videčih otrocih orientirane 
na otroka kot na okolje (Loots idr., 2003). Matere otrok z motnjami vida so bile tudi 
vokalno manj odzivne (Dote-Kwan, 1995), v komunikaciji so uporabljale več velelnih 
izjav (Loots idr., 2003), ki jim je primanjkovalo informacij o objektih in njihovih funkcijah 
(Campbell, 2003). Izkazalo se je tudi, da že minimalni ostanek vida izboljša kvaliteto 
interakcije med otrokom in materjo (Preisler, 1991).  

V slovenskem prostoru raziskave na področju komunikacije matere z otrokom z motnjo 
vida še niso bile izvedene, zato sem se v svojem delu osredotočila prav na to. 
Intervjuvala sem štiri matere otrok z motnjami vida. Intervjuje sem poglobljeno 
analizirala in dobila vpogled v materino dojemanje komunikacije z otrokom ter v 
morebitna svetovanja. 

 

2 KOMUNIKACIJA 
 

Komuniciranje je dvostranski (recipročni) sistem. Razlage besedo komunikacija 
označujejo kot nekaj, kar nosi sporočilno vrednost ter vključuje dinamiko, udejanja pa 
se v medsebojnih zvezah s komunikacijskim partnerjem. Gre za interakcijo, ki se med 
posamezniki realizira z znaki, pri vsaki interakciji pa prihaja do neke vrste 
komunikacijskega odnosa med udeleženci. Pokaže, kako na znake, ki jih oddaja nekdo 
drug, odreagira posameznik. Komunikacija ni zgolj namerna, ampak tudi nenamerna, 
táko je na primer odzivanje osebe na čustva, ki jih izraža druga oseba (Jelenc, 1998). 

Da bi popolnoma razumeli razvoj komunikacije, moramo vključiti tudi geste in 
ekspresijo obraza, telesa in rok. Človeška komunikacija namreč obsega vse načine, ki 
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jih človek uporablja za izmenjavo informacij (Warren, 1994). Obraz je najbolj 
ekspresiven del telesa, njegova ekspresija pa je pomembna tako za potek 
komunikacije kakor tudi za vzdrževanje komunikacijske interakcije. Drža in gibi telesa 
usmerjajo in vodijo komunikacijo, nadomeščajo in dopolnjujejo besede ter kažejo na 
kvaliteto medsebojnega odnosa. Komuniciranje z neverbalnimi znaki je bolj spontano, 
bolj neposredno in intenzivnejše. Naša komunikacija bi bila brez teh znakov veliko bolj 
neosebna, revnejša in manj učinkovita (Jelenc, 1988). 

Otrok mnogo pred verbalno komunikacijo uporablja neverbalno komunikacijo (Jelenc, 
1998). Predverbalna komunikacija ima pomembno vlogo pri razvoju veščin, ki jih otroci 
uporabljajo kasneje v verbalni komunikaciji (Sapp, 2001), v najzgodnejšem obdobju pa 
je njena vloga predvsem vzpostavljanje čustvenih vezi, ki so temelj vseh socialnih 
interakcij v življenju posameznika (Vučinić idr., 2013).  

Učenje komunikacije je eden izmed temeljev nadaljnjega učenja in razvoja kognitivnih 
zmožnosti. Med čutili, ki so najpomembnejša pri razvoju govora in jezika, sta vid in 
sluh. Čutili sta že ob rojstvu med seboj povezani, saj dojenček reagira na zvok tako, 
da premakne oči. Otrokov vid se začne razvijati v maternici, nadaljuje pa se še več 
mesecev po rojstvu. Razvijajo se mišice za usmerjanje pogleda, ostrino vida in 
prepoznavanje vidnih vtisov. Za učenje komunikacije je vid torej izjemnega pomena, 
saj malček opazuje obraz staršev pri govoru, mimiko, držo in gibanje celega telesa 
(Skamlič, 2014). Motnja vida zmoti tipičen razvoj komunikacije, kar ima velik vpliv na 
posameznika kot celoto.  

 

3 KOMUNIKACIJA MED MATERJO IN OTROKOM  
 

Otrokov razvoj je sooblikovan s kompleksnim sovplivanjem bioloških karakteristik, s 
fizičnim okoljem in interakcijo med otrokom in staršem (Baird, Mayfield in Baker, 1997). 
Razvoj otroka je odvisen od emocionalne klime v družini in od komunikacije znotraj 
nje, še posebej od otrokovega odnosa z materjo (Popović, 1986). Po mnenju mnogih 
strokovnjakov je komunikacija med otrokom in materjo že v najzgodnejšem obdobju 
otrokovega razvoja med temeljnimi dejavniki spodbujanja ali zaviranja otrokovega 
psihomotoričnega razvoja (Jelenc, 1998). Mati z otrokom preživi največ časa in z njim 
razvije svojevrstno komunikacijo. Med seboj vzpostavita individualen slog 
sporazumevanja, ki je unikaten za vsako mater in otroka. Dojenček se v družinskem 
okolju in v interakciji z materjo uči jezika. Prva vloga matere pri učenje jezika je bolj 
funkcionalna. Odziva se na otrokove vokalizacije in geste, dojenček pa s tem prvič 
začenja odkrivati vlogo jezika. Nauči se, da imajo njegova vokalizacija in geste 
sporazumevalni namen. Medsebojno prizadevanje matere in dojenčka za 
komunikacijo je spodbuda pri ustvarjanju nezavedne prilagoditve med obema. Mati 
prilagodi svoje obnašanje in govor situaciji in otrokovi razvojni stopnji. Sporazumevanje 
med njima se razvije v rutino, v kateri malček že vnaprej ve, kaj naj pričakuje ter kako 
naj odgovori. Mati v predjezikovnem obdobju večino svojih ter dojenčkovih dejanj 
opremi z govornim komentarjem. Njen govor je aktualen, kar pomeni, da interpretira in 
komentira svoje in dojenčkove bivanjske situacije. Preden izvede govorni komentar, 
počaka, da jo dojenček pogleda, saj s tem nadzoruje fokus njegove pozornosti in lahko 
temu primerno prilagaja svoj govor. Materine izjave, namenjene dojenčku in malčku, 
so krajše in preprostejše, medtem ko so njene izjave pri starejših otrocih 
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kompleksnejše. Zanje so značilna poučevalna vprašanja, ponavljanja in razširjanja 
otrokovih izjav (Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006). 

Otroci živijo v družinah, ki v različni meri spodbujajo in nudijo podporo razvoju njihove 
govorne spretnosti. Različne možnosti za razvoj govornih spretnosti, ki jih otroku 
ponuja družinsko okolje, so najpogosteje posledica razlik v prepričanju staršev o 
pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Prepričanje ima učinek na izbiro 
dejavnosti, med katerimi vstopajo v govorno interakcijo s svojim otrokom (Foy in Mann, 
2003). Otroci mater, ki govora ne dojemajo kot pomembnega področja v 
najranljivejšem obdobju razvoja, so po nekaterih raziskavah imeli manj obsežen 
besednjak od otrok mater, ki so bile pozorne ter odzivne na govor svojih otrok 
(Marjanovič Umek idr., 2006).  

3.1 Vloga vida v komunikaciji med materjo in videčim otrokom  
Vid igra pomembno vlogo v zgodnjih interakcijah videčih otrok in njihovih staršev, saj 
jim pomaga pri deljenju misli in interesov (Kekelis in Prinz, 1996), kakor tudi pri razvoju 
navezanosti (Silver, 2003). V procesu vzpostavljanja in vzdrževanja vezi med osebo 
in okoljem ponuja vizualni analizator mnogo informacij o lastnosti in emocionalnem 
stanju osebe preko sredstev neverbalne komunikacije (na primer očesnega kontakta, 
dolžine fiksacije pogleda, obrazne mimike, drže telesa …) (Vučinić idr., 2013). 
Raziskave zgodnje nevizualne komunikacije med materjo in videčim dojenčkom 
neprestano poudarjajo pomen očesnega kontakta in obrazne ekspresije v razvoju 
komunikacije (McLinden in McCall, 2002). Otrokov nasmeh, pogled, geste pritegnejo 
in vzdržujejo pozornost staršev. Pogled otroka ne le začenja interakcijo, ampak tudi 
vzdržuje pogovor. Vizualni znaki staršem pomagajo razumeti otrokove napore za 
komunikacijo, saj lahko sledijo fokusu otrokovega pogleda in tako govorijo o otrokovem 
trenutnem zanimanju (Kekelis in Prinz, 1996). Za videče otroke ima vid centralno vlogo 
v ustvarjanju zgodnjih komunikacijskih signalov, na primer obrazne mimike in telesnih 
gest, prav tako pa večina učenja ter interakcij videčih otrok temelji na vizualnih znakih 
(McLinden in McCall, 2002).  

 

4 KOMUNIKACIJA MED MATERJO IN OTROKOM Z MOTNJO VIDA 
 

Hendrickson (v McLinden in McCall, 2002) meni, da je vpliv motnje vida na zgodnjo 
komunikacijo med materjo in otrokom določen s sledečimi dejavniki: 

 stopnjo in vrsto izgube vida, 

 stopnjo in vrsto pridruženih motenj, 

 znanjem, spretnostmi in stališči komunikacijskega partnerja, 

 strukturiranostjo učnega okolja.  

Funkcionalen vid je najpomembnejši prav med zgodnjo interakcijo med otrokom in 
materjo. Nezmožnost vizualne pozornosti lahko vodi v spremenjene načine interakcije 
(Fazzi in Klein, 2002). Otrokova vokalizacija, nasmeh, drža in gibi telesa, združena 
pozornost in očesni kontakt pomagajo pri vključevanju matere v interakcijo (Silver, 
2003). Brez vizualnih znakov je težje začeti in obdržati socialno interakcijo, saj so ti 
znaki za večino mater vzpodbuda za vzpostavljanje in nadaljevanje interakcije z 
otrokom (Fazzi in Klein, 2002).  
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Pri komunikaciji med materjo in otrokom z motnjo vida pride do izostanka očesnega 
kontakta, s čimer izostanejo mnoge komponente, ki imajo pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju uspešne komunikacije, na primer srečanje s pogledom, percepcija in 
učenje obrazne mimike (Popović, 1986) ter učenje gibanja govoril. Motnja vida prav 
tako ogroža socialne interakcije, ker ima vizualni analizator pomembno vlogo v kontroli 
okolice, spontanem posnemanju in neverbalni komunikaciji (Vučinić idr., 2013). Zaradi 
tega lahko pride do težav pri vzpostavljanju zadovoljive interakcije med materjo in 
otrokom z motnjo vida. Težave v zgodnji interakciji pogosto sovpadajo s kasnejšimi 
vedenjskimi in razvojnimi težavami (Dote-Kwan, 1995). 

4.1 Reakcija matere na rojstvo otroka z motnjo vida 
Praktične izkušnje z otroki, ki so slepi od rojstva, in njihovimi starši, so pokazale, da je 
ustrezen razvoj otroka odvisen od kvalitete fizičnih stikov z otrokom, topline 
medosebnih odnosov v družini in bogastva komunikacije znotraj le-te. Vse to je 
predpogoj, da si otrok z motnjo vida lahko ustvari pozitivno identifikacijo, ki je 
izjemnega pomena za vzpostavljanje bazičnega občutka varnosti. V prvih stikih med 
materjo in otrokom z motnjo vida je težko vzpostaviti topel odnos (Popović, 1986). Za 
mnoge starše je rojstvo otroka z motnjo vida šok, ki v njih vzbudi čustva razočaranja, 
žalosti, depresije, anksioznosti in krivde. Zaradi emocionalnega soočanja z rojstvom 
otroka z motnjo vida lahko razvijejo konfliktna afektivna vedenja do otroka, kar se 
odraža v zavračanju ali prezaščitniškem vedenju. Povezava med materinimi 
negativnimi stališči in razvojnimi zaostanki otrok z motnjo vida kaže, da veliko težav 
socialnega prilagajanja slepih otrok izvira ne samo iz njihove motnje, ampak tudi iz 
materinih stališč (Tröster in Brambring, 1992). Mati otroka z motnjo vida doživlja 
občutke globoke žalosti, ranjen je njen ponos, prav tako pa so se spremenila vsa njena 
pričakovanja, vezana na prihodnost otroka. Prav tako se mati otroka z motnjo vida 
prestraši, da je otrok ne bo prepoznal, saj se diskriminacija pod normalnimi pogoji 
dogaja preko vizualnega kanala. Takšna atmosfera ni primerna za razvoj emocionalne 
topline, ki bi jo otrok z motnjo vida potreboval. Vsi starši otrok z motnjo vida so v 
začetku zmedeni, anksiozni in depresivni, zato je nudenje strokovne pomoči staršem 
v takšnih situacijah neizogibno (Popovič, 1986). 

 

5 PREDJEZIKOVNA KOMUNIKACIJA MED MATERJO IN OTROKOM Z 

MOTNJO VIDA 
 

Mnogo pred razvojem formalnega jezika starši in otrok komunicirajo preko 
predjezikovnih metod komunikacije. Strokovnjaki neprestano dokazujejo povezavo 
med spretnostmi predjezikovne komunikacije in jezikovnim razvojem. Večina 
predjezikovnih spretnosti od otroka zahteva celostno uporabo vizualnih veščin za 
receptivno in ekspresivno komunikacijo. Za otroke z motnjo vida so potrebne vizualne 
veščine težko dosegljive ali pa celo nedosegljive. Ker se kompenzatorne veščine, ki bi 
nadomestile vizualne metode komunikacije, razvijejo šele, ko je otrok že mnogo 
starejši, so otroci z motnjo vida rizična skupina za zaostanek na področju 
predjezikovne komunikacije (Sapp, 2001). 

Otroci z motnjo vida počasneje razvijajo sposobnost interakcije zaradi domnevne 
nezmožnosti vzpostavljanja združene pozornosti (Muñoz, 1998). Združena pozornost 
je veščina, ki »predstavlja zavedanje obeh oseb v komunikaciji, da se ukvarjata z istim 
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predmetom ali aktivnostjo in da lahko z nekim dejanjem usmerita pozornost druge 
osebe na predmet ali dogodek« (Skamlič, 2014). Služi za zadovoljevanje potreb, saj 
dojenček staršem s pogledom, telesom ali obrazom da vedeti, kaj želi (Skamlič, 2014). 
Slepota prizadene sposobnost zaznavanja fokusa pozornosti drugih in razumevanje 
prostorskih odnosov med otrokom, drugimi in predmeti, kar otežuje vzpostavljanje 
združene pozornosti. Zaostanek in težave slepih otrok, s katerimi se soočajo pri 
vzpostavljanju združene pozornosti, potrjujejo pomen vida pri vzpostavitvi združene 
pozornosti, vendar hkrati tudi namigujejo, da vid ni nujno potreben pri združeni 
pozornosti. Za koordinacijo prostorske postavitve predmetov v relaciji s samim seboj 
in drugimi se namreč otroci z motnjami vida zanašajo na taktilne in kinestetične 
informacije, spomin, na spremembe v zvoku, zračnih tokovih in na odmeve, kakor tudi 
na informacije, pridobljene iz izjav drugih oseb. Za interpretacijo fokusa pozornosti 
drugih so slepi otroci odvisni od taktilnih in avditivnih informacij. Opiranje slepih otrok 
na nevizualne kanale za pridobivanje informacij bremeni njihove sposobnosti, bolj kot 
so te obremenjene pri videčih otrocih, vendar jim to vseeno ne preprečuje vključevanja 
v združeno pozornost. Kljub odvisnosti slepega otroka od drugih za vzpostavitev 
združene pozornosti ne moremo govoriti o otrokovi pasivni vpletenosti (Bigelow, 2003).  

S. Fraiberg (1974, 1979, v Rattray in Zeedyk, 2005) meni, da motnja vida sama po 
sebi ne onemogoča vzpostavitve bogatega komunikacijskega sistema. Dvojica mati-
otrok z motnjo vida ima potencial, da uporablja druge senzorne modalitete za 
vzpostavljanje predjezikovne komunikacije. Strokovnjaki kljub temu poročajo, da otroci 
z motnjami vida slabše sodelujejo v dialoških situacijah in uporabljajo manj 
komunikacijskih signalov kot videči otroci (Rattray in Zeedyk, 2005). Zaradi omejenih 
možnosti začenjanja interakcij in odzivanja nanje so deležni manj interakcij s starši, 
kar posledično rezultira v zmanjšanem številu socialnih izkušenj (Muñoz, 1998). 
Omejen dostop do vizualnega kanala komunikacije ter nezmožnost očesnega kontakta 
tako otroka z motnjo vida prisilita v improvizorično ustvarjanje nejezikovne 
komunikacije (Rattray in Zeedyk, 2005). 

5.1 Obrazna mimika otrok z motnjo vida 
Videči otroci v svoj repertoar nejezikovnih znakov vključujejo tudi imitiranje obrazne 
mimike odraslih, kar njihovo lastno mimiko dela bolj bogato, izrazitejšo in 
karakteristično (Popović, 1986). S. Fraiberg (v Preisler, 1995) je na podlagi opazovanj 
slepih otrok zaključila, da so le-ti izkazovali omejen nabor obrazne mimike. Nekateri jih 
tako lahko doživljajo kot nezainteresirane ali depresivne, saj se čustvena stanja 
najpogosteje razberejo prav iz izrazov na obrazu, pomanjkanje le-teh pa se smatra kot 
neobstoj čustvene navezanosti. Obrazna mimika slepih je bolj obvladana, zadržana, 
zaradi česar imajo matere težave pri interpretaciji otrokovih signalov. Še posebej 
neizrazito mimiko izkazujejo ob poslušanju individualnih dražljajev. Gre za strategijo, s 
pomočjo katere se lahko otroci bolje osredotočijo na dražljaj, in ne za 
nezainteresiranost, kot si to napačno tolmačijo starši (Recchia, 1998). Čustvena stanja 
slepih otrok lahko odkrijemo, če pozornost usmerimo na njihovo motorično izražanje 
(Popović, 1986).  

5.2 Nasmeh pri otrocih z motnjo vida 
Socialni nasmeh se pri otrocih z motnjo vida pojavlja kot reakcija na materin glas 
(Tröster in Brambring, 1992). Za razliko od videčih otrok odgovor z nasmehom pri 
otrocih z motnjo vida ni avtomatski, obstajajo pa tudi kvalitativne razlike med 
nasmehom videčih in slepih otrok (Popović, 1986). Nasmeh slepih otrok v prvem 
polletju opisujejo kot bežen in refleksen ter kot »tih nasmeh«, saj ga običajno ne 
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spremlja hahljanje (Tröster in Brambring, 1992). Zdi se, da je nasmeh vizualno 
motivirano vedenje, ki postaja šibkejše brez vizualne povratne informacije (Recchia, 
1998). Najzanesljivejši način za izzvanje nasmeha pri slepih otrocih je taktilni ali 
kinestetični dražljaj (Popović, 1986). Razlike v socialnem nasmehu lahko zmanjšajo 
zadovoljstvo, ki ga starši začutijo ob interakciji z otrokom, tako pa nastajajo interakcije, 
ki jih je moč označiti kot manj tople in manj odzivne. Ena izmed možnosti je tudi 
zmanjšanje števila interakcij, kar lahko pusti negativne posledice na otrokovem 
socialnem razvoju (Fazzi, 2002).  

5.3 Vloga rok pri otrocih z motnjo vida 
Aktivnost rok pri slepih otrocih je po mnenju S. Fraiberg (1968, v Warren, 1994) njihov 
ekspresivni jezik, ki se prvič pojavi pri dveh mesecih. Ne trdi, da se ne pojavlja tudi pri 
videčih otrocih, ampak da je ta aktivnost zaradi nedostopnosti določenih neverbalnih 
komunikacijskih sistemov kot sredstvo komunikacije veliko bolj pomembna pri slepih 
otrocih (Warren, 1994). Roka slepega otroka dobi prednost pred obrazno ekspresijo. 
Otroci z motnjo vida so tako izjemno odvisni od svojih rok, ki jim služijo, da obdržijo 
kontakt in potrdijo prisotnost ljubljene osebe. Dotik je za slepega otroka 
najpomembnejši kanal za pridobivanje informacij. Materino telo zanj predstavlja prvo 
in najljubšo igračo. Matere bi otrokom morale pustiti, da se čim več igrajo z njihovim 
telesom, saj se preko teh taktilnih poti otrok prične zavedati oblik in drugih lastnosti 
oseb in predmetov, ki ga obkrožajo. Žal so matere pogosto pretirano anksiozne in 
preveč previdne ter otrokom z motnjo vida preprečujejo igro s predmeti in ostale 
aktivnosti, povezane z dotikom, da se ne bi poškodoval, zato je pri mlajših otrocih to 
čutilo pogosto slabo razvito (Popović, 1986). 

5.4 Koordinacija uho-roka in zvok 
Otrok z motnjo vida mora namesto koordinacije oko-roka doseči koordinacijo uho-roka. 
Pomembno vlogo pri ustvarjanju koordinacije uho-roka ima zvok. Ta koordinacija mu 
omogoča lokaliziranje zvočnega predmeta v prostoru, vendar zanj predstavlja tudi 
konceptualni problem. Materialnost predmeta, ki mu ni taktilno dostopna, lahko določi 
le na osnovi zvoka ali glasu, ki si ga je zapomnil. Zvok uporabljajo za lokalizacijo izvora 
in prepoznavanje objektov. Starejši otroci z motnjo vida preko zvoka zbirajo informacije 
o abstraktni naravi in jih povezujejo s situacijami (Popović, 1986). 

Že od najzgodnejših dni otrok poleg tega, da se dotika matere in jo tipa, tudi posluša 
njene gibe in besede. Zvok uporablja pogosto, saj ga lahko ustvari sam, večkrat to 
postane celo njegova preokupacija. Poslušanje zvoka lahko od otroka z motnjo vida 
zahteva tolikšno pozornost, da popolnoma obmiruje ter prekine z vsemi svojimi 
dejavnostmi. Pomen, ki ga ima sluh za slepega otroka, bi prvenstveno moral biti 
poznan materi. Ko otrok obstane in pazljivo posluša, mati to največkrat dojema kot 
otrokovo pasivnost, vendar otrok poleg dotika in vonja kot način kontakta z materjo 
uporablja tudi prisluškovanje. Otrok sčasoma vse bolj gradi svoj notranji svet s pomočjo 
sluha, za kar potrebuje mir. Mati pa ga zaradi razočaranosti nad njegovo pasivnostjo 
vse bolj prepušča samega sebi (Popović, 1986). 

Zaradi odsotnosti vizualne stimulacije pa se pri otrocih z motnjo vida redkeje pojavlja 
tudi potreba po poseganju za predmeti in njihovem prijemanju. Otroci z motnjo vida 
tako več pozornosti posvetijo nogam, saj so le-te močnejše in zato uspešnejše pri 
ustvarjanju hrupa. Roke brez ustrezne stimulacije, potrebne za razvoj koordinacije 
uho-roka, največkrat ostajajo neaktivne (Popović, 1986).  
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5.5 Geste  
Pomemben del komunikacije so kretnje rok, s katerimi ljudje dopolnjujejo pomen 
izrečenih besed (Skamlič, 2014). Gesta pri videčih otrocih igra pomembno vlogo v 
razvoju leksike, saj otrokom nudi način označevanja objektov, ne da bi zanje že poznali 
besedno oznako. Motnja vida vpliva na pogostost uporabe gest v komunikacijske 
namene. Otroci z motnjami vida geste uporabljajo bolj neredno, saj je to zanje manj 
učinkovit način komunikacije. Vida namreč ne morejo uporabiti za ustvarjanje 
povezave med očmi, prstom in želeno stvarjo v daljavi, saj niso sposobni specifične 
lokalizacije, ki jo videčim otrokom omogoča kazanje s prstom. Prav tako ne morejo 
vzpostaviti očesnega kontakta s sogovorcem, da bi ugotovili, če je bila njihova gesta 
pravilno razumljena. Otroci z motnjo vida geste primarno uporabljajo za komunikacijo 
o objektih, ki so jim blizu, le redko za oddaljene predmete. Otroci z motnjo vida se zato 
močneje zanašajo na govor za namene komunikacije in za usmerjanje interakcije na 
predmete, ki niso v njihovem neposrednem polju percepcije (Iverson, Tencer, Lany in 
Goldin-Meadow, 2000). 

5.6 Vokalizacija 
Vokalni dialog je način vzpostavljanja stika med starši in otrokom z motnjo vida. Tu 
pride do kvalitativne in kvantitativne razlike med videčimi otroki in otroki z motnjo vida, 
kar je posledica slabe stimulacije slednjih. Avditivna ali taktilno-kinestetična stimulacija 
nista v enaki meri dostopni otrokom z motnjo vida, kot je vizualna stimulacija dostopna 
videčim otrokom (Popović, 1986). Matere otrok z motnjo vida imajo težave pri 
prilagajanju na otrokove potrebe, saj posvetijo več pozornosti avditivnemu kot pa 
vizualnemu kanalu komunikacije, zaradi česar manj pogosto vokalizirajo (Rattray in 
Zeedyk, 1996). C. Rowland (1983, 1984, v Dote-Kwan in Hughes, 1997; Preisler, 1995; 
Warren, 1994) poroča o neprimernih vzorcih komunikacije med materjo in otrokom z 
motnjo vida. Ugotovila je, da matere otrok z motnjo vida vokalizacijo uporabljalo enako 
pogosto kot matere videčih otrok, vendar s svojo vokalizacijo ne posnemajo otrokove, 
manjka pa tudi konstanten odgovor na otrokove vokalizacije. Na otrokovo vokalizacijo 
se odzivajo redkeje kot na njegov nasmeh. S svojim komunikacijskim stilom tako 
premešajo naravne konverzacijske vzorce.  

Materin glas predstavlja primarne stimuluse vokalizacije. Če so matere aktivne v tem 
pogledu, se bo pojavljalo večje število dialogov, ki se ne bodo zelo razlikovali od 
dialoga videčih otrok s svojimi materami. Vokalni dialogi vodijo do tega, da otrok z 
motnjo vida več govori, kasneje pa tudi imitira glasove in besede odraslih (Popović, 
1986). 

5.7 Raziskave na področju predjezikovne komunikacije pri otrocih z motnjo vida 
Raziskave o razvoju komunikacije v otroštvu so sistemu vizualne komunikacije med 
materjo in otrokom pripisale pomembno vlogo (Preisler, 1991). Raziskovalci so pri 
raziskovanju predjezikovne komunikacije pri otrocih z motnjo vida našli številne 
podobnosti s predjezikovno komunikacijo videčih otrok. Obe skupini otrok sta 
proizvedli podobno število vokalizacij in sodelovali v podobnih komunikacijskih rutinah. 
Kljub številnim podobnostim pa so identificirali tudi mnogo razlik. Otroci z motnjo vida 
naj bi izkazovali bolj negativno in nevtralno navezanost kot videči otroci. Kljub temu, 
da vokalizirajo enako pogosto kot videči otroci, njihova vokalizacija ne sledi tipičnemu 
razvoju, kar materam otežuje interpretacijo komunikacijskega namena vokalizacije. 
Mame so identificirale manj otrokovega vedenja kot poizkus komunikacije, prav tako 
pa so prepoznanemu vedenju pripisovale manj pomena (Sapp, 2001). 
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G. M. Preisler (1991) je raziskovala predjezikovno komunikacijo slepih, slabovidnih in 
videčih otrok. Zanimalo jo je, kakšne komunikacijske znake so uporabljali otroci z 
motnjo vida v komunikaciji s svojo materjo ter kakšne komunikacijske znake so matere 
uporabljale za začenjanje in vzdrževanje kontakta z otrokom. Ker je izvedla do sedaj 
najobsežnejšo in najpodrobnejšo raziskavo na področju predjezikovne komunikacije 
otrok z motnjo vida, bom v nadaljevanju natančneje predstavila rezultate te raziskave.  

Do šestega meseca starosti ni bilo opaznih razlik v razvoju slabovidnih in slepih otrok. 
Ko se je mati približala slepemu otroku, je bilo moč opaziti povečano motorično 
aktivnost otroka in premike ustnic ter jezika, ki so spominjali na govorno artikulacijo. 
Dojenčki so stik z materami največkrat vzpostavljali preko vokalizacije. V pogovorih so 
sodelovali z gibi ustnic, vokalizacijo in/ali gibi telesa. Med pogovorom so uporabljali 
obrazno mimiko, vendar vsak v svojem lastnem omejenem obsegu. Sodelovali so pri 
pesmicah in gibalnih igrah, ob teh aktivnostih so se tudi nasmehnili ali celo zasmejali. 
Zunanji svet jim ni vzbujal želje po raziskovanju. Proti koncu tega starostnega obdobja 
so začeli izkazovati nekaj interesa za igrače. Najprej so jih raziskovali z usti, nato pa s 
prsti. Pozornost in rokovanje z objekti sta bila pri slabovidni deklici drugačna kot pri 
slepih otrocih. Deklica je posegala za predmeti, jih prijemala z obema rokama, jih 
podržala pred očesom, kjer je imela nekaj ostankov vida, in jih pozorno opazovala. –
Za začenjanje interakcije so matere uporabljale taktilne in vokalne komunikacijske 
načine. V tem starostnem obdobju je (bilo) največ časa v interakciji namenjenega 
vzpostavljanju emocionalne vezi oziroma navezanosti. Matere so imitirale otrokovo 
obrazno mimiko ali oglašanje, ob tem pa pretiravale z lastno obrazno ekspresijo in 
različnimi zvoki. Komentirale so otrokovo emocionalno stanje in njuno razmerje 
(Preisler, 1991). 

V obdobju med sedmim in devetim mesecem je bilo opaziti razlike v razvoju 
slabovidnih in slepih otrok, zato bodo rezultati v nadaljevanju predstavljeni ločeno.  

Proti koncu tega starostnega obdobje je bilo mogoče pri slepih otrocih opaziti sledove 
namerne, načrtne vokalizacije. Prav tako se je v vokalizaciji pričela pojavljati vprašalna 
intonacija. Na materino interakcijo so se otroci odzvali z nasmehom, do določene mere 
pa tudi s povečano telesno aktivnostjo in vokalizacijo. Uporabljali so različno obrazno 
mimiko, ki so jo matere interpretirale kot otrokov prispevek k interakciji. Matere so stik 
z otrokom navezovale verbalno, vokalno ali fizično. Njihov govorni stil je bil večinoma 
podporen – opazovale so otroke in komentirale njihova dejanja in reakcije ter tako 
otrokovim izkušnjam pripisovale čustven pomen. Pojasnjevale so jim dogajanja v 
okoliškem svetu, nekatere matere pa so otroka verbalno pripravljale na to, kaj se bo v 
naslednjem trenutku zgodilo. Teme pogovora so bile omejene na mater in otroka. Mati 
je pričenjala poleg opisovanja otrokovih dejanj in čustev opisovati tudi svoja čustva 
(Preisler, 1991).  

Pri devetih mesecih so slabovidni otroci v pogovorih z materjo sodelovali z vokalizacijo 
in gibi telesa. Svoje namene so izkazovali skozi vokalizacijo, nasmehe in gibe telesa, 
kakor tudi preko gest iztegovanja rok, kot bi želeli, da jih mati dvigne. Pri nekaterih 
otrocih se je pojavljajo tudi pogledovanje k materi, da bi videli njeno reakcijo. Gre za 
vedenje, ki se tudi pri videčih otrocih pojavi pri devetih mesecih. Slabovidni otroci so 
lahko sledili enostavnim navodilom, začenjali so tudi imitirati besede in intonacijo 
besed. Več so vokalizirali ob raziskovanju igrač ali predmetov kot pa v socialni 
interakciji. Pogosteje kot slepi otroci so se smejali. Matere so kontakt vzpostavljale 
vokalno ali verbalno, na otrokove akcije pa so se odzivale verbalno. Pojavljalo se je 
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izkazovanje navezanosti, še posebej skozi vokalizacijo ob otrokovi motorični aktivnosti. 
Materine izjave so večinoma zavzemale podporno funkcijo (Preisler, 1991). 

Slepi otroci med desetim in enajstim mesecem svoje namene izkazujejo preko 
vokalizacije in ponavljajočih se telesnih gibov. Več vokalizirajo med igro z igračo ali 
med raziskovanjem predmetov. Svojih izkušenj o igračah ali predmetih še ne delijo z 
materjo. Preko rahlega premika glave ali telesa proti izvoru zvoka kakor tudi toge 
telesne drže so kazali zaznavo zvokov ali dogodkov v svoji okolici, vendar matere tega 
niso interpretirale kot znak otrokove pozornosti na dogajanje. Tukaj je pogosto 
prihajalo do nesporazumov. Otroci so se proti koncu tega starostnega obdobja 
začenjali oglašati tudi med interakcijo. Matere so kontakt še zmeraj začenjale verbalno, 
vendar sedaj pogosto v kombinaciji s fizičnim stikom. Vse matere so s svojim vedenjem 
izražale navezanost. Matere so zavzemale podporno funkcijo, komentirale otrokove 
emocije in motive, kakor tudi prihodnje dogodke ter zvoke in dogajanje v okolju. Pričele 
so z uporabo bolj direktivnega verbalnega stila, na primer, zahtevale od otroka, da reče 
»mama« ali da sodeluje v nekem dejanju (Preisler, 1991). 

Pri dvanajstih mesecih je nekaj slepih otrok že shodilo, s pomočjo staršev, ki so jih 
vodili, pa so se dotikali in preizkušali različne predmete v okolju. Velik del interakcije je 
bil še zmeraj namenjen ustvarjanju emocionalne vezi, vedno večji del pa je služil tudi 
učenju o drugih osebah in predmetih v zunanjem svetu (Preisler, 1991). 

Proti koncu devetega meseca se razvije sekundarna intersubjektivnost oziroma 
zavedanje oseba-oseba-predmet. To pomeni, da se otrok začne zavedati, da imajo 
tudi drugi čustva, motive in interese ter da lahko te interese delijo z njimi. Otroci v 
raziskavi so v tem obdobju uporabljali vprašalno intonacijo v situacijah, ko mati ni bila 
prisotna, kot bi želeli preveriti, kje je. Matere so na njihova vprašanja odgovarjale, da 
so vedeli, da jih niso zapustile. Zdi se, da so otroci preverjali, ali so starši prisotni, ne 
pa želeli dobiti  informacije o mnenju staršev, čustvih in znanju, kot to počnejo njihovi 
videči vrstniki (Preisler, 1991). 

Opazovanja slabovidnih otrok pri enajstih mesecih so pokazala, da v tem obdobju 
aktivneje sodelujejo v dialogih. Kontakt so začenjali z vokalizacijo, v nekaterih primerih 
pa tudi z govorom. Izkazovali so komunikacijske namene, nekateri otroci so že usvojili 
sekundarno intersubjektivnost. Pogosto so se ozirali k materi in iskali informacije o 
njenih čustvih in mnenju o situaciji. Niso preverjali njene prisotnosti, kot so to počeli 
slepi otroci. Nekatere matere so v tem starostnem obdobju pričele z branjem slikanic. 
Otroci so lahko pokazali ali pa celo povedali, kaj je na slikah. Matere so z otroki govorile 
na drugačen način, interakcije niso bile več sestavljene samo iz govora o čustvih in 
namenjene vzpostavljanju emocionalne vezi. Fokus pozornosti otrokovega interesa je 
postal zunanji svet, matere pa so otrokom nudile možnost učenja o njem (Preisler, 
1991). 

Analiza interakcije med materjo in otrokom z motnjo vida med tretjim in šestim 
mesecem je pokazala, da se način otrokove komunikacije z materjo ne razlikuje veliko 
od načina interakcije videčih otrok. Z nasmehom in gruljenjem so se otroci vključevali 
v interakcije. Ko so se jim matere približale, so svoje veselje pokazali s smehljanjem 
in povečano motorično aktivnostjo. Karakteristike interakcije med otrokom in materjo 
so v tem starostnem obdobju večinoma osredotočene na vzpostavljanje čustvene vezi. 
Vsebina interakcij je mati in otrok, okolica pri otroku še ne vzbuja zanimanja. Slepi 
otroci so na materin govor odgovarjali z artikulacijskimi premiki ustnic in imitacijo 
govora. Ta vedenja je bilo opaziti tudi pri videčih otrocih. Strokovnjaki menijo, da se pri 
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njih tako vedenje razvije preko vizualne imitacije. Ker pa jih je moč opaziti tudi pri slepih 
otrocih, to lahko pomeni, da vid ni nujen pogoj za imitacijo govoru podobnih gibov 
ustnic v prvih mesecih življenja. Prav tako so opazovanja pokazala, da vid ni nujen 
pogoj niti za koordinacijo gibov rok z govorom. Vse kaže, da imajo otroci prirojeno 
sposobnost povezovanja vseh svojih percepcij, t. i. amodalno percepcijo. Amodalna 
percepcija pomeni, da otrok informacije, pridobljene preko ene senzorne modalitete, 
poveže z informacijami iz druge senzorne modalitete. Način, kako so se slepi otroci 
odzivali na govor ter njihovo imitacijo govora, lahko pojasnimo z amodalno percepcijo. 
Matere slepih otrok so imele težave pri interpretaciji otrokovih nevizualnih izrazov. 
Otrokova mimika jim ni ponudila dovolj informacij, s pomočjo katerih bi lahko 
interpretirale otrokove motive, čustva in odnose (Preisler, 1991). Nekatere matere pa 
so bile odzivne na mimiko obraza otroka kakor tudi na gibe telesa ter so jih 
interpretirale kot pomembne dele interakcije, še posebej kot izmenjave v pogovoru 
(Preisler, 1995). Pri slepih otrocih se je pojavljalo manjše število spontanih vokalizacij, 
kljub temu pa so lahko sodelovali v vokalnih dialogih z materjo, čeprav so le-te redko 
začeli sami (Preisler, 1991). 

G. M. Preisler je leta 1995 izvedla raziskavo, v kateri je primerjala interakcijo med 
materami in slepimi ter gluhimi otroki. Opazovanja so pokazala, da je bila komunikacija 
med gluhimi otroki in njihovimi materami bolj živahna, pogostejša ter manj omejena kot 
komunikacija slepih otrok ter njihovih mater. Slepi otroci so izkazovali večji zaostanek 
v razvoju komunikacije kot gluhi, kar kaže na ključno vlogo vizualnih in ne avditivnih 
stimulacij. Gluhota torej v komunikaciji predstavlja manjšo oviro kot slepota (Preisler, 
1995). 

Primerjava slabovidnih in slepih otrok je pokazala, da že zelo majhen odstotek vida 
pomembno izboljša otrokove možnosti za sodelovanje v medosebni komunikaciji in pri 
deljenju pomena. Način komunikacije slabovidnih otrok s svojimi materami je bolj 
podoben komunikaciji videčih vrstnikov z materami (Preisler, 1991). 

W. Sapp (2001) se je v svoji raziskavi predjezikovne komunikacije otrok z motnjo vida 
osredotočala na materino percepcijo otrokove komunikacije na treh področjih: 
ekspresivna predjezikovna komunikacija, receptivna predjezikovna komunikacija ter 
načini predverbalne komunikacije. Starši slabovidnih in slepih otrok so poročali o manj 
pogostem vključevanju svojih otrok v ekspresivno predverbalno komunikacijo kot starši 
videči otrok. Egocentrične teme, ki prihajajo iz notranjosti otroka, so se pojavljale z 
enako pogostostjo v vseh treh skupinah. Drugače je bilo z interpersonalnimi temami 
komunikacije. Te od otroka zahtevajo, da diferencira sebe od drugih in se hkrati zave, 
da so prisotni tudi drugi. Najmanj pogosto so se teh tem posluževali slepi otroci, kar 
kaže na to, da slepota ne vpliva le na komunikacijo, ampak tudi na socialni razvoj. 
Starši otrok z motnjo vida pa so opazili tudi, da so otroci redkeje uporabljali okoljske 
teme, saj le-te od otroka prav tako zahtevajo zavedanje dogajanja okoli sebe. Rezultati 
nakazujejo, da so otroci z motnjami vida, ne glede na stopnjo izgube vida, omejeni v 
svoji percepciji okolja. Takšna omejitev vpliva na njihove možnosti komunikacije, manj 
izkušenj z okoljem pa lahko prizadene tudi njihovo kognitivno rast. Matere vseh treh 
skupin so poročale o podobnih stopnjah receptivne komunikacije, kar pomeni, da 
čeprav so otroci z motnjami vida omejeni v sposobnosti vizualne percepcije svojega 
okolja, so sposobni razumeti svet preko interakcij z materami. Slepi otroci so izjemno 
redko uporabljali vizualne načine komunikacije. Slabovidni otroci so jih sicer uporabljali 
pogosteje, ampak še vedno redkeje kot njihovi videči vrstniki. Zanimivo je, da so otroci 
z motnjo vida in njihovi videči vrstniki enako pogosto uporabljali nevizualne načine 
komunikacije. Otroci z motnjami vida so uporabljali dostopne načine komunikacije, 
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vendar niso nadomeščali vizualnih načinov komunikacije z nevizualnimi. Raziskava je 
nakazala razlike med slabovidnimi in slepimi otroki, vendar je združitev otrok v eno 
skupino preprečila identifikacijo unikatnih razlik med temi otroki. Obe skupini bi bilo 
treba preučiti kot edinstveni populaciji. 

Podobno raziskavo sta izvedli tudi J. Rattray in M. S. Zeedyk (1996). Slepe otroke sta 
v predjezikovnem obdobju opazovali med prosto igro z materami. Pričakovali sta, da 
bo zaradi zaostanka v pridobivanja jezika in močnejšega zanašanja na sluh pri otrocih 
prisotne manj zgodnje vokalizacije. Prav tako sta menili, da bodo starši otrok z motnjo 
vida pogosteje vokalizirali, da bi nadoknadili otrokovo senzorno izgubo. Rezultati so 
pokazali, da so matere uporabljale manj kombinatorne igre, kar prinaša posledice v 
združeni pozornosti, še posebej pri materini interpretaciji otrokovega fokusa pozornosti 
v zelo zgodnjem obdobju. Raziskovalki nista našli razlik v pogostosti vokalizacije med 
obema skupinama otrok. Matere otrok z motnjo vida pa so vokalizirale manj pogosto, 
kot matere polnočutečih otrok – najverjetneje zato, ker imajo starši otrok z motnjo vida 
težave s prilagajanjem na otrokove potrebe in se bolj posvetijo avditivnemu kot pa 
vizualnemu kanalu komunikacije.  

Razvoj komunikacije so zelo dolgo povezovali z avditivnim čutilom. Opazovanja in 
raziskovanja vzorcev zgodnje komunikacije slepih otrok z njihovimi materami pa so 
pokazala, da odsotnost vizualnih informacij o svetu ter tako zanašanje zgolj na 
avditivne in taktilne stimulacije zmanjša otrokove možnosti za učenje in razumevanje 
medosebnih pravil v komunikaciji, razumevanje razmerij med predmeti in simboli ter 
nenazadnje vpliva tudi na znanje o zunanjem svetu. Otroci z motnjo vida potrebujejo 
skrbnike, ki bodo vizualni interpretatorji sveta, še najbolj pa potrebujejo starše, ki so 
sposobni vzpostavljanja pozitivne emocionalne vezi (Preisler, 1995). Mati se s časom 
nauči predvideti malčkovo vedenje in razumeti njegovo receptivno in ekspresivno 
komunikacijo. Malčku tako lahko nudi dragocene informacije, ki omogočajo malčkov 
prehod iz predjezikovne komunikacije v zgodnjo jezikovno (Recchia, 1998).  

 

6 KOMUNIKACIJA MED MATERJO IN OTROKOM Z MOTNJO VIDA V 

JEZIKOVNEM OBDOBJU 
 

Interakcije med otrokom z motnjo vida in njihovimi starši so proces, ki za doseganje 
ciljev vključuje drugačne poti. Brez vizualne podpore v komunikaciji govor deluje kot 
orodje kontakta med materjo in otrokom z motnjo vida ter tako pomaga pri ustvarjanju 
konteksta za dialog (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001). Matere v interakciji 
sporočajo svoja lastna čustva in uporabljajo govor in jezik kot most med otrokovim 
zunanjim in notranjim svetom. Prav tako v odsotnosti vida uporabljajo govor in jezik za 
pojasnilo konceptov, ki jih je le z besedami težko pojasniti. Razumevanje, kaj mora 
otrok vedeti o svetu, ki ga ne more videti, ni lahko in zahteva ozaveščenost o otrokovih 
potrebah glede sebe in drugih (Campbell in Johnston, 2009). Splošna domneva je, da 
se jezikovni vnos mater otrok z motnjo vida razlikuje od mater videčih otrok (Tadić, 
Pring in Dale, 2013). Vloga matere kot komunikacijske partnerice predvideva pomoč 
otroku pri osmišljanju sveta v odsotnosti neprestanih vidnih dražljajev. Njena naloga je 
povečati število taktilnih in avditivnih izkušenj, dostopnih otroku, vsako otrokovo 
vedenje pa mora smatrati kot potencialni poizkus komunikacije (McLinden in McCall, 
2002). Matere se razlikujejo v svoji stopnji odzivanja ter v spretnostih konverzacijske 
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partnerice, razlikujejo pa se tudi sposobnosti otrok, da vzbudijo efektivna vedenja svoje 
matere (Webster in Roe, 1998). Interakcije spodbujajo občutek staršev o svoji 
kompetentnosti v vlogi skrbnika in utrjujejo njihovo sodelovanje z otrokom na načine, 
ki spodbujajo razvoj. Pri otrocih, kjer starši zlahka interpretirajo otrokove 
komunikacijske znake, se starši lahko odzovejo hitro in efektivno, medtem ko je vloga 
staršev pri otrocih, kjer je težje interpretirati in zadovoljiti otrokove znake, zahtevnejša 
(Kekelis in Prinz, 1996). 

V literaturi, ki se ukvarja z jezikom otrok, je mogoče zaslediti močan poudarek na 
vprašanju, kaj matere storijo in povedo ter kako s tem spodbujajo razvoj 
komunikacijskih spretnosti svojih otrok. Posvečanje pozornosti otrokovemu 
trenutnemu interesu ima dokazano pozitiven vpliv na otrokov leksikalni razvoj, prav 
tako pa podpira otrokovo razumevanje intencionalnosti njegovega komunikacijskega 
partnerja (Campbell, 2003). Starejše raziskave na področju interakcije med materami 
in otroki z motnjami vida so razkrile, da so otroci ponujali manj odgovorov na dražljaje 
in manj berljive znake ter da so bili manj aktivni v komunikaciji z materjo. V interakcijah 
so dominirale matere, imele so višjo stopnjo kontrole, hkrati pa tudi velike težave pri 
interpretaciji otrokovih komunikacijskih znakov (Hughes idr., 1999). Številne raziskave 
so izpostavile morebitni negativni vpliv materinih vedenj na otrokov razvoj, spet druge 
pa so materino vedenje označile kot primeren adaptivni odgovor na otrokovo senzorno 
izgubo (Behl, Akers, Boyce in Taylor, 1996). Raziskave na področju interakcije med 
materami in otroki z motnjo vida nam omogočajo vpogled v morebitne težave, 
posledično pa nam nudijo tudi zelo uporabna vodila za izboljšanje materine 
komunikacije z otrokom (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2003). 

6.1 Raziskave na področju jezikovne komunikacije 
Raziskave so identificirale mnogo podobnosti v jezikovnem razvoju polnočutečih otrok 
in otrok z motnjo vida, najdene razlike pa so pripisale kvalitativnim razlikam v 
starševskem govoru (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001). Zgodnje raziskave so 
nakazovale, da govor staršev otrok z motnjo vida ne ustreza otrokovim specifičnim 
jezikovnim potrebam, vendar novejše raziskave tega dejstva niso potrdile. Potrdile pa 
so domnevo, da je govor za otroka z motnjo vida adaptivno orodje za začenjanje in 
vzdrževanje socialnega kontakta (Wilton, 2011). 

V nadaljevanju bodo predstavljene ugotovitve dosedanjih raziskav na področju 
interakcije med materjo in otrokom z motnjo vida v jezikovnem obdobju.  

L. Kekelis in E. S. Andersen (1984, v Conti-Ramsden in Pérez-Pereira, 1999; Loots 
idr., 2003; Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001; Warren, 1994; Webster in Roe, 
1998; Wilton, 2011) sta opazovali štiri otroke z motnjo vida med interakcijo z materami 
v domačem okolju. Za kontrolno skupino sta uporabili dva videča otroka ter njuni 
materi. Preučili sta govor mater otrok z motnjo vida ter ugotovili, da so uporabljale 
visoko direktivne izjave, kar pomeni, da so v svoj govor vključevale več velelnih izjav 
kot matere videčih otrok. Največje število velelnih izjav je bilo uporabljenih med 19. in 
22. mesecem, sčasoma pa njihova uporaba ni upadla, kot se to zgodi pri videčih 
otrocih. Ker v svojem govoru uporabljajo manj povednih izjav, je v materinih izjavah 
manj informacij o funkcijah in lastnostih oseb, predmetov in dogodkov. Matere so 
ponudile zgolj poimenovanja, ki so jih zahtevale tudi od otrok. Matere otrok z motnjo 
vida so določile tudi večino tem pogovora, le-te pa so bile najpogosteje usmerjene na 
otroka in ne na okolico. Svoje izsledke tolmačita kot potencialno škodljive za otrokov 
jezikovni razvoj.  
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Podobno kot L. Kekelis in E. S. Andersen sta ugotovili tudi V. Moore in H. McConachie 
(1994, v Adenzato, Ardito in Izard, 2006; Campbell in Johnston, 2009; Conti-Ramsden 
in Pérez-Pereira, 1999; Loots idr., 2003; Wilton, 2011). Opazovali sta osemnajst otrok 
z motnjo vida med igro z materami. Matere otrok z motnjo vida so uporabljale veliko 
število velelnih izjav, otroci pa so prejeli več pozivov k izvršitvi dejanja kot drugih tipov 
zahtev. Tudi tukaj so matere manj opisovale otrokovo okolje. Interakcijo so začenjale 
le z uporabo verbalnih komentarjev, ki jih ni spremljala nobena fizična dejavnost. V 
svoji raziskavi se nista izrekli o morebitnem negativnem vplivu materinih izjav.  

L. S. Kekelis in Prinz (v Conti-Ramsden in Pérez-Pereira, 1999; Kekelis in Prinz, 1996; 
Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001; Wilton, 2011) sta preučevala spremembe v 
konverzacijskih vzorcih, ki jih povzroči motnja vida. Pri opazovanju verbalne interakcije 
štirih otrok (dveh videčih in dveh otrok z motnjo vida) sta ugotovila, da materi otrok z 
motnjo vida nista uporabljali več velelnih izjav kot materi videčih otrok. Velelne izjave 
so pogosteje uporabljale pri mlajših otrocih kot pa pri starejših in bolj kompetentnih 
komunikacijskih partnerjih. Videča otroka in njuni materi so producirali podobno število 
izjav, medtem ko sta otroka z motnjo vida govorila manj kot njuni materi. Ob izmenjavi 
v pogovoru sta otroka prispevala manj izjav kot materi, ki sta uporabili tudi do 
dvainpolkrat več izjav kot otroci. S tem se ustvarja asimetričen prispevek otrok z motnjo 
vida v pogovorih. Videča otroka sta bila deležna tudi več pravih vprašanj (vprašanj, ki 
so priklicale informacije o njihovih občutjih, fantazijah, interpretacijah dogodkov). 
Nasprotno sta materi otrok z motnjo vida uporabljali več testnih vprašanj (vprašanja, ki 
so testirala znanje o imenih, funkcijah in fizičnih karakteristikah predmetov). Materi 
otrok z motnjo vida sta svoje izjave in vprašanja nizali zapovrstjo, tako je bilo otrokoma 
nudeno manj možnosti, da se odzoveta. Avtorja nista ponudila možnih razlag, zakaj se 
rezultati njune raziskave razlikujejo od starejših raziskav.  

Pérez-Pereira in G. Conti-Ramsden (1999, v Conti-Ramsden in Pérez-Pereira, 1999; 
Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001; 2003; Wilton, 2011) sta primerjala interakcijo 
med slepim, slabovidnim in videčim otrokom ter njihovimi materami. Mati slepega 
otroka je uporabljala večje število velelnih izjav kot drugi dve materi. Uporabljala je tudi 
pomembno več komunikacijskih dejanj v interakciji. Rezultati ponovno kažejo na 
asimetrijo med prispevkom v interakciji med materjo in slepim otrokom, ki ne izhaja iz 
tega, da bi slepi otrok proizvedel manj komunikacijskih dejanj kot videči ali slabovidni 
otrok, saj jih je uporabljal v podobnem številu kot njegova vrstnika. Mati slepega otroka 
je večkrat ponovila svoje izjave in tako ni dopuščala enakovrednih izmenjav v 
pogovoru. Materi slepega in slabovidnega otroka sta vedno pospremili neverbalno 
komunikacijo z govorom, medtem ko je mati videčega otroka to počela le v dveh 
odstotkih opazovanega časa. Mati slepega otroka je uporabljala več velelnih izjav, 
vendar je v svojih izjavah uporabljala tudi več opisovanja kot materi slabovidnega in 
videčega otroka. V raziskavi, ki sta jo avtorja izvedla leta 2001, sta identificirala še 
dodatne lastnosti interakcije mater in otrok z motnjo vida. Matere otrok z motnjo vida 
so začenjale več interakcij kot matere videčih otrok, dlje časa pa so tudi poskušale 
vzdrževati komunikacijo. Avtorja menita, da rezultati njunih raziskav kažejo na to, da 
matere slepih otrok prilagodijo svoj pogovorni stil otrokovim potrebam.  

Raziskave so pokazale, da naj bi bile matere otrok z motnjo vida bolj direktne in manj 
odzivne v interakcijah s svojimi otroki. Težava pri raziskavah je, da matere prikazujejo 
kot homogeno skupino z enakim stilom interakcije in ne kot posameznice, katerih stili 
se (lahko) drastično razlikujejo. Prav tako študije niso zagotovile nobene empirične 
podlage za interpretacijo pomena ugotovljenih razlik, kar je vidno v tem, kako različno 
so raziskovalci interpretirali rezultate. Nekateri jih razumejo kot možen vzrok otrokovim 
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težavam z jezikom, socialno prilagodljivostjo in igro. Spet drugi vidijo materin stil 
interakcije kot ustrezno prilagoditev na otrokove sposobnosti in senzorno izgubo. Da 
bi lahko ločili oba načina interpretacije, bi potrebovali raziskavo, ki bi preučila 
individualne razlike v vzorcih komunikacije mati-otrok z motnjo vida (Dote-Kwan, 
1995). 

 

7 LASTNOSTI GOVORA MATERE 
 

Otroci z motnjo vida so redka heterogena populacija, kar metodološko omejuje 
raziskave. Raziskave so pogosto izvedene na zelo majhnem vzorcu in študijah 
primerov, kar preprečuje generalizacijo (Tadić idr., 2013). V nadaljevanju bodo 
analizirane lastnosti govora matere, ki so jih v svojih raziskavah izpostavili raziskovalci, 
opisan pa bo tudi njihov vpliv na komunikacijo med materjo in otrokom.  

Odzivanje staršev samo po sebi ni dovolj za razvoj in vzdrževanje interakcij. Odgovor 
staršev mora biti sprejet tudi s strani otroka. Če je odgovor starša mogoče sprejeti le 
preko vizualnega kanala, bo to predstavljalo težave v interakciji (Warren, 1994). 
Materino večkratno začenjanje interakcije je povezano z otrokovimi težavami 
začenjanja interakcije s skrbniki, saj zaradi težav z vidom ne morejo biti prepričani, ali 
je mama prisotna in ali se lahko odzove na njihove poizkuse vzpostavljanja interakcije. 
Tako so izjemno odvisni od matere, da opozori otroka na svojo prisotnost in prične 
komunikacijsko in informacijsko izmenjavo (Wilton, 2011). Izmenjave v pogovoru so 
predhodnik razvoja dialoga in jezikovnih izmenjav (Hughes idr., 1999). Materine 
izmenjave v pogovoru so daljše in pogostejše, kar povzroči asimetrijo med 
prispevkoma matere in otroka (Loots idr., 2003). Asimetrija ne izhaja iz tega, da bi 
otrok z motnjo vida uporabljal manj izjav kot videči otrok, ampak iz povečanega števila 
materinih izjav. Za vsako otrokovo komunikacijsko dejanje naj bi jih mati uporabila 
skoraj trikrat več (Conti-Ramsden in Pérez-Pereira, 1999).  

Rezultati več raziskav so pokazali, da morajo matere moral vložiti več napora v 
vzdrževanje interakcije, dlje časa in večkrat vztrajati v poskusih začenjanja interakcije, 
na primer s ponavljanjem vprašanj, preoblikovanjem velelne izjave, pozornost 
vzbujajočo izjavo, kar posledično pomeni več izjav na izmenjavo v pogovoru. 
Ponavljanje materine izjave lahko otroku z motnjo vida ponudi komunikacijski okvir in 
mu omogoči ponoven dostop do informacij, medtem ko pripravlja svoj odgovor, matere 
pa s ponavljanjem podaljšujejo tudi otrokovo sodelovanje v interakciji (Pérez-Pereira 
in Conti-Ramsden, 2001, 2003). Težava je, da matere svoja vprašanja in velelne izjave 
nizajo zapovrstjo, kar za otroka pomeni manj priložnosti, da se odzove (Kekelis in 
Prinz, 1996). Materino preoblikovanje in ponavljanje otrokovih izjav je povezano z 
mnogimi področji razvoja otroka, na primer s socialno adaptacijo, senzomotoričnim 
razumevanjem in jezikovnim razvojem na splošno (Dote-Kwan in Hughes, 1997). Prav 
tako matere upočasnijo hitrost svojega govora, da otrok lahko predela in razume 
povedano. Podaljšajo tudi odmore med izmenjavami v pogovoru (Dote-Kwan, 1995). 
Videti je, da matere predvidijo otrokovo razvojno stopnjo in hitrost govora prilagodijo 
tako, da jim otrok z lahkoto sledi (Dote-Kwan in Hughes, 1997). Upočasnitev govora je 
pozitivno povezana z receptivnim jezikom, ne pa tudi ekspresivnim (Dote-Kwan, 1995), 
enako velja tudi za podaljševanje odmorov (Dote-Kwan in Hughes, 1997).  
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Teme, o katerih se pogovarjajo starši in otroci, kakor tudi način vodenja pogovora sta 
pomembna za vse otroke, še posebej pa za otroke z motnjo vida, saj razumejo fizični 
in socialni svet preko pogovorov s starši (Campbell in Johnston, 2009). Matere in otroci 
z motnjo vida so omejeni pri ustvarjanju skupnih izkušenj in pomenov v zunanjem svetu 
(Loots idr., 2003). Otroci z motnjo vida, še posebej slepi, imajo omejen obseg izkušenj 
s svetom, bodisi jih starši želijo zaščiti ali pa se sami bojijo raziskovanja okolja (Muñoz, 
1998). Vloga vida pri percepciji oddaljenih predmetov je ključna, prav tako je vid način 
za preverjanje prisotnosti drugih. Ostale senzorne modalitete lahko le do določene 
mere ponudijo distalne informacije o okolju (Warren, 1994). Večino jezika se naučimo 
preko povezovanja lingvističnih konceptov z izkušnjami, otroci z motnjo vida pa morajo 
povezavo tvoriti na podlagi taktilnih in avditivnih informacij z omejenim ali neobstoječim 
vizualnim stimulusom (Muñoz, 1998). Slepi in slabovidni otroci tako ne morejo 
opisovati značilnosti predmetov ali svoje okolice (Jovanović-Simić, 2005), prav tako pa 
so izpostavljeni več neolepšanim oznakam objektov, vprašanjem, zahtevam in 
prošnjam kot videči otroci. Matere pogosto ne morejo razbrati fokusa otrokovega 
zanimanja in tako ne nudijo ustreznega govornega vzorca. Ne razpravljajo o razlikah 
in podobnostih med objekti, živalmi, ljudmi, prostori ali dogodki. Komentarji so 
usmerjeni na otrokovo trenutno aktivnost in ne razširjajo pogovora (Webster in Roe, 
1998). Matere se pogosteje referirajo na osebe kot na predmete (Warren, 1994). 
Reference oddaljenih predmetov in izkušenj ostalih ter dogodkov, v katerih niso 
sodelovali, so pri slepih izjemno redke. Njihove izkušnje izhajajo iz njihovega 
primarnega fokusa pozornosti. Prav tako so bližnje izkušnje tiste, o katerih matere 
najpogosteje govorijo pri poizkusu vzpostavljanja interakcije z otrokom (Bigelow, 
2003). Dvojica ima težave tudi pri vzpostavljanju in vzdrževanju koherentnega dialoga 
o temi skupnega zanimanja (Webster in Roe, 1998). Brez prednosti, ki jih prinašajo 
vidni in socialni znaki, je za mnoge otroke z motnjo vida težko spremljati interakcijo ter 
v njej ustrezno sodelovati. Lahko podajajo komentarje, ki so nepovezani s temo 
pogovora (Fazzi in Klein, 2002), njihove težave ustreznega sodelovanja v pogovorih 
pa se manifestirajo tudi v pogostih prekinitvah pogovora (Pérez-Pereira in Conti-
Ramsden, 2003). Individualne razlike v čustvenih in vedenjskih odgovorih otrok prav 
tako vplivajo na materino odzivanje. Otroci z motnjo vida, ki se zanašajo samo na 
taktilne in avditivne signale, interpretirajo dogajanja iz drugačne perspektive kot 
njihove videče matere, kar zakomplicira vzpostavitev vzajemnega razumevanja 
dogodkov (Recchia, 1998), s tem pa tudi vzpostavljanje učinkovite interakcije. 

Vse kaže, da so interakcije med materjo in otrokom z motnjo vida karakterizirane s 
povečano kontrolo in vodenjem ter nagnjene k ukazovanju in postavljanju vprašanj 
(Webster in Roe, 1998). Matere so tudi fizično bolj vpletene v komunikacijo in 
uporabljajo več kontrolnih strategij (Behl idr., 1996). Poleg visoke stopnje kontrole 
uporabljajo tudi testna vprašanja. Gre za vprašanja, ki zahtevajo eksplicitno 
izkazovanje že usvojenega znanja otroka (Loots idr., 2003). Testna vprašanja otrok ne 
spodbujajo, da pripovedujejo o svojih interpretacijah dogodkov ali svojih čustvih 
(Kekelis in Prinz, 1996). Matere zelo veliko sprašujejo otroke z motnjo vida brez 
prisotnosti skupnega pogleda, združene pozornosti in afektov. S tem se podpira krog 
interakcij, pri katerih obstaja nevarnost za ustvarjanje pasivnega komunikacijskega 
partnerja (Silver, 2003).  

Pri materah se pojavljajo namenske in vedenjske direktive, ki so namenjene 
vzdrževanju pozornosti in interakcije (Campbell, 2003). Matere večinoma uporabljajo 
velelne izjave, ki vsebujejo ukaze in zahteve, vendar so te smiselno in preudarno 
prilagojene otrokovi razvojni stopnji (Hughes idr., 1999). Uporaba materinega 
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direktivnega stila interakcije se razlikuje pri različnih razvojnih stopnjah in starosti 
otroka (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2001). Videti pa je, da se je negativnemu 
vplivu materinega pretirano ukazujočega in zaščitniškega vedenja mogoče izogniti, če 
so vsa vedenja pospremljena z jasno in pozitivno materinsko naklonjenostjo. Otroci z 
motnjo vida lahko izkusijo materin stil komunikacije kot spodbujajoč in funkcionalen, 
če ga spremlja ljubeč odnos (Adenzato idr., 2006). 

 

8 RAZLIKE V KOMUNIKACIJI MED MATERJO IN OTROKOM GLEDE NA 

STOPNJO IZGUBE VIDA 
 

Zaradi nizke incidence motenj vida imajo raziskovalci pogosto težave pri iskanju 
udeležencev raziskave, zato v raziskavah pogosto združijo slabovidne in slepe otroke 
v heterogeno skupino. Združitev v eno skupino prepreči identifikacijo unikatnih razlik 
med temi otroki (Sapp, 2001). Heterogenost populacije je še večja zaradi pogostih 
pridruženih motenj (Jovanović-Simić, 2005). 

Že V. Moore in H. McConachie (1994, v Campbell, 2003) sta opazili, da lahko vsak 
najmanjši ostanek vida izboljša kvaliteto komunikacije med materjo in otrokom. 
Prisotnost že minimalnih vizualnih sposobnosti naredi veliko in pomembno razliko v 
načinu komunikacije med materjo in otrokom (Loots idr., 2003). Raziskovalci, ki so 
preučevali predjezikovno komunikacije otrok z motnjo vida, so našli veliko podobnosti 
v predjezikovni komunikaciji slabovidnih in videčih otrok. Slabovidni otroci proizvedejo 
skoraj enako število vokalizacij kot videči otroci, prav tako pa se vključujejo v podobne 
komunikacijske rutine. Kot sredstvi predjezikovne komunikacije občasno uporabljajo 
tudi očesni kontakt in kavzalne geste (Sapp, 2001). G. M. Preisler (1991, v Loots idr., 
2003) je ugotovila, da slabovidni otroci začenjajo svojo interakcijo z materjo z kazanjem 
na predmet in oziranjem nanjo, da pridobijo informacije ali mnenje, medtem ko slepi 
otroci zgolj preverjajo, ali so matere prisotne. W. Sapp (2001) poroča tudi o razlikah v 
temah in načinih predjezikovne komunikacije med slepimi in slabovidnimi otroki. 
Matere slabovidnih otrok uporabljajo verbalne komentarje v kombinaciji z akcijo, 
matere slepih otrok pa tak tip interakcije uporabljajo redkeje. Redkeje posvečajo 
pozornost tudi tistim predmetom in zvokom, ki otroke dejansko zanimajo, večkrat se 
posvečajo tistim, za katere menijo, da bi otroke lahko zanimali. V svojih opisih dogajanj 
so bolj splošne (Loots idr., 2003). Slabovidni otrok ob pomoči matere lahko sodeluje v 
neverbalnih vedenjih. Matere slabovidnih otrok tako ne uporabljajo zgolj verbalne 
komunikacije s svojim otrokom. Uporabljajo tudi več opisovalnih izjav. Slepi otroci v 
pogovorih sodelujejo manjkrat kot slabovidni otroci (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 
2003), manjkrat pa se tudi verbalno odzovejo (Conti-Ramsden in Pérez-Pereira, 1999). 
Matere slepih otrok večkrat začenjajo pogovore ter proizvedejo več izmenjav v 
pogovoru kot matere slabovidnih otrok (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 2003). Za 
generaliziranje razlik med komunikacijo slepih in slabovidnih otrok so potrebne 
dodatne raziskave z večjim številom otrok ter s homogenima skupinama. Raziskave 
bodo omogočile boljše razumevanje vpliva motnje vida na interakcijo med starši in 
otrokom, posledično pa tudi na otrokov jezikovni razvoj, nudile pa bodo tudi koristne 
informacije za načrtovanje najprimernejše zgodnje obravnave. 
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8.1. Otroci z motnjo vida in pridruženimi motnjami  
V današnjem času se v populaciji otrok z motnjo vida povečuje število tistih, ki imajo 
pridružene motnje (Stančić, 1991). Izraz »pridružene motnje« pokriva širok razpon 
senzornih, intelektualnih in fizičnih motenj, do katerih pride v različnih kombinacijah. 
Motnja vida se tako lahko na primer pojavlja v kombinaciji z motnjami v duševnem 
razvoju, z drugimi senzornimi izgubami, z gibalno oviranostjo ali dolgotrajno boleznijo 
(McLinden in McCall, 2002). Otroci z motnjo vida in pridruženimi motnjami materam 
ponudijo še manj vedenj, ki bi jih lahko interpretirale kot komunikacijo. Njihova 
komunikacijska vedenja so namreč še bolj neznačilna in subtilna, zato jih lahko matere 
z lahkoto zgrešijo (Baird idr., 1997). 

 

9 ZGODNJA OBRAVNAVA IN STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE 

INTERAKCIJE 
 

Obstajata dve interpretaciji vpliva materinega govora na otroka z motnjo vida – ena, ki 
materin govor smatra kot potencialno škodljiv za otrokov razvoj, ter druga, novejša, ki 
materin govor smatra kot primerno prilagoditev na posebne potrebe otrok z motnjo 
vida. Veliko avtorjev meni, da je do sprememb v interpretaciji materinega govornega 
stila kot pozitivnega prišlo zaradi zgodnjih obravnav, ki so spremenile materin stil 
govora. Prevalenca programov zgodnje obravnave, ki se osredotočajo na področje 
interakcije mati-otrok, kaže na to, da je potrebnega še več raziskovanja in 
razumevanja, kako otrokova izguba vida spremeni vzorce interakcije med dvojico. 
Programi bi v prihodnosti morali biti zasnovani na empiričnih podatkih, ne zgolj na 
predvidevanjih o vplivu motnje vida na interakcijo.  

Zavedati se moramo, da so starši izjemno pomemben vir podatkov o otroku. Čeprav 
ne morejo podati medicinske diagnoze, lahko nudijo mnogo informacij o otrokovih 
značilnostih, ki bi jih strokovnjaki sami le stežka odkrili (Tadić, Pring in Dale, 2010). 
Zgodnja obravnava naj bi staršem pomagala pri identifikaciji celotnega nabora 
otrokovih komunikacijskih vedenj (Recchia, 1998) ter pri razvijanju odzivanja nanje. 
Odzivanje staršev je namreč večinoma zasnovano na izkušnjah ter znanju o razvoju 
videčih otrok, ne o razvoju slepih otrok. Z vodenjem skrbnika, da opazuje svoje lastno 
vedenje in vedenje otroka, z opazovanjem njune vzajemne komunikacije, 
opazovanjem razvoja komunikacije skozi čas ter z usmerjanjem staršev, da se 
fokusirajo na pozitivno interakcijo med seboj in otrokom, se učvrsti razmerje med 
staršem in otrokom (Preisler, 1995). 

Z zgodnjo obravnavo moramo začeti čim prej, potekati pa mora v pozitivnem 
emocionalnem okolju, ki spodbuja otrokovo motivacijo in njegovo razmerje s starši. Cilji 
obravnave so predvsem ohranjanje in optimiziranje preostankov vida, izboljšanje 
zaznavnih procesov, ustvarjanje adaptivnih funkcij za zmanjševanje posledic motnje 
in spodbujanje splošnega razvoja (Fazzi, Signorini, Bova, Ondei in Bianchi, 2005). Pri 
postavljanju ciljev zgodnje obravnave je treba upoštevati kulturno in družinsko okolje. 
Prilagajanje zgodnje obravnave individualnim značilnostim vsake družine ter hkrati 
vzpostavljanje možnosti, da se jo zasnuje tako, da bo zabavna za vse vpletene, je 
pomembno za doseganje zastavljenih ciljev (Fazzi, 2002).  
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10 CILJI RAZISKAVE 
 

V magistrskem delu sem želela preučiti komunikacijo mater z otroki z motnjo vida v 
predjezikovnem in jezikovnem obdobju (geste, izmenjave v pogovorih, asertivnost, 
responzivnost, sporazumevalne spretnosti …) ter ugotoviti, ali prihaja do sprememb v 
načinu interakcije glede na stopnjo izgube vida otroka. Prav tako je bil cilj identificirati 
strategije staršev za uspešno komunikacijo. Na podlagi zbranih informacij sem 
oblikovala brošuro z nasveti za starše/skrbnike za uspešno komunikacijo z otroki z 
motnjami vida.  

10.1 Raziskovalna vprašanja 
Skladno z namenom raziskovanja sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je komunikacija mati-otrok z motnjo vida v  
predjezikovnem/predsimbolnem obdobju? 

 Kakšne je komunikacija mati-otrok z motnjo vida v jezikovnem/simbolnem 
obdobju? 

 Katere so strategije skrbnikov, ki izboljšujejo komunikacijo? 

 Kako različni nivoji vidnega funkcioniranja vplivajo na komunikacijo? 

 Ali so skrbniki deležni svetovanja o strategijah za uspešno komunikacijo? 

10.2 Metode dela 
Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativni pristop zbiranja podatkov. Uporabila sem 
nestandardizirani polstrukturirani intervju. Pri tej vrsti intervjuja vprašanja niso točno 
določena, ampak si raziskovalec vnaprej pripravi samo nekaj bistvenih vprašanj, ki jih 
zastavi vsakemu intervjuvancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom 
pogovora (Vogrinc, 2008). Pri raziskovanju je bilo primarno gradivo analize 
transkriptivni zapis intervjujev. Zapise sem v celoti analizirala.  

10.2.1 Vzorec 

Vzorec je oblikovan namensko in vključuje štiri matere otrok z motnjo vida. Prvotno je 
vzorec predvideval pet mater, ampak je kasneje ena od njih zavrnila sodelovanje v 
raziskavi. Raziskava se dotika petih otrok med tretjim in sedmim letom starosti, dva 
izmed njim nimata nobenih pridruženih motenj. Ugotovitve, ki so se pokazale na 
namenskem vzorcu, niso posplošljive na celotno populacijo, ampak so omejene na 
preučevani vzorec. V tabeli predstavljam podatke o značilnostih otrok sogovornic, o 
otrokovem obdobju v razvoju govora ter o njegovem trenutnem načinu komunikacije. 
Ker sem intervjuvankam zagotovila anonimnost, so v nadaljevanju poimenovane 
sogovornica 1, sogovornica 2, sogovornica 3 in sogovornica 4. 
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Tabela 1: Osnovne značilnosti otrok 

 SPOL STAROST SLEPOTA/SLABOVIDNOST PRIDRUŽENE 
MOTNJE 

ZGODNJA 
OBRAVNAVA 

1 Ž 3,7 let Slabovidnost Ne Da 

2 
 

M 6,6 let Slabovidnost Cerebralna 
paraliza, motnja 

avtističnega 
spektra 

Da 

M 6,6 let Slepota Cerebralna 
paraliza 

Da 

3 M 5 let Slepota Ne Da 

4 Ž 5,3 let Slepota Cerebralna 
paraliza 

Da 

 

Tabela 2: Obdobje razvoja govora in trenutni načini komunikacije otrok 

SOGOVORNICA OBDOBJE V GOVORNEM 
RAZVOJU 

TRENUTNI NAČIN KOMUNIKACIJE 

1 Jezikovno Govor 

 
2 
 

Predjezikovno Bebljanje, uvajanje nadomestne 
komunikacije 

Predjezikovno Bebljanje 

3 Jezikovno Govor 

4 Predjezikovno Bebljanje, uvajanje nadomestne 
komunikacije 

 

10.2.2 Inštrumentarij 

Individualni nestandardizirani polstrukturirani intervju sem zasnovala na podlagi tuje 
literature o predjezikovni in jezikovni komunikaciji, na podlagi domače literature o 
tipičnem razvoju predjezikovne in jezikovne komunikacije ter komunikacije med 
materjo in otrokom. Pri oblikovanju vprašanj za intervjuja sem si pomagala tudi z 
vprašalnikom Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti avtorja Luigija 
Girolametta (1977) (avtorice slovenskega prevoda so Martina Ozbič, Damjana 
Kogovšek, Barbara Penko, 2011). 

Pri intervjuvanju mater otrok z motnjo vida in pridobivanju odgovorov so mi bila v 
pomoč naslednja vprašanja:  

 Kako bi opisali svojo komunikacijo z otrokom v obdobju, ko za sporazumevanje 
še ni uporabljal besed?  

 Kako bi opisali svojo komunikacijo z otrokom v obdobju, ko je za 
sporazumevanje že uporabljal govor? 

 Kaj je po vašem mnenju pomembno za vzpostavljanje uspešne komunikacije 
med materjo in otrokom z motnjo vida? Kaj se je izkazalo za uspešno pri vas in 
vašem otroku? 

 Ste bili v okviru zgodnje obravnave deležni svetovanja glede strategij, s pomočjo 
katerih bi lahko vzpostavili uspešno komunikacijo s svojim otrokom? 

 Bi si v okviru zgodnje obravnave želeli še kakšnega dodatnega svetovanja o 
vzpostavljanju uspešne in zadovoljive komunikacije med materjo in otrokom? 
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Pri izvedbi intervjuja sem se odzivala na povedano ter s tem dala intervjuvankam 
možnost, da spregovorijo o temah, ki so bile zanje pomembne, čeprav jih v začetku 
sama nisem predvidela. 

10.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Za pomoč pri iskanju mater, ki bi bile pripravljene sodelovati v raziskavi, sem se obrnila 
na Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor. Skupaj smo pregledali evidenco 
in našli pet mater, ki bi ustrezale pogojem vzorca. Vseh pet smo preko telefonskega 
pogovora povabili k sodelovanju. Na vabilo za sodelovanje v raziskavi so se na koncu 
odzvale štiri matere. Intervjuje smo opravile v maju 2016. Dolžine intervjujev so 
različne in se gibljejo med 20 in 30 minut. Vse sodelujoče so se strinjale s snemanjem 
pogovora na diktafon. S pomočjo posnetkov sem nato dobesedno zapisala vsebino 
pogovora. Vsaki od sogovornic sem zagotovila, da bom varovala njihovo anonimnost. 
Odgovore sem uporabila izključno v raziskovalne namene.  

10.2.4 Postopek obdelave podatkov 

Intervjuji so bili posneti z diktafonom in kasneje prepisani ter obdelani. Prepisala sem 
celoten intervju, vendar brez narečnih izrazov, slovničnih napak ter mašil. Kodiranje 
slovničnega besedila je lažje, narečni izrazi pa za raziskavo niso relevantni.  

Prepisano besedilo sem kodirala. Odločila sem se za uporabo deduktivnega pristopa, 
kar pomeni, da sem vnaprej, glede na prebrano literaturo, določila kode in jih nato 
iskala v besedilu. Upoštevala sem načelo, da mora biti deduktivni pristop prožen. 
Vogrinc (2008) pravi, da deduktivni pristop raziskovalcu omogoča, da je sistematičen 
in analitičen, saj vnaprej postavljeni kodi usmerjajo raziskavo. Smiselno pa je, da ima 
raziskovalec možnost, da med potekom analize oblikuje nove kode. Te kode niso bile 
predvidene vnaprej, zamisel zanje se je pojavila šele med analizo gradiva. 

Zapisane intervjuje sem najprej večkrat prebrala in podčrtala informacije, ki so se mi 
zdele pomembne za nadaljnje raziskovanje. Iz podčrtanih delov besedila, ki sem jih 
prepisala v tabelo, sem oblikovala kode, ki sem jih skušala povezati z vnaprej 
predvidenimi kodami, zasnovanimi glede na teoretični del in raziskovalna vprašanja. 
Pri pripisovanju kod sem se večkrat znašla tudi v situaciji, ko bi lahko izjavo uvrstila v 
več različnih področij. Po večkratnem branju zapisa sem se zmeraj odločila le za eno. 
Kode sem nato smiselno povezala v končne kategorije. Kategorije so predstavljale 
osnovna področja, na katera sem se osredotočila pri interpretaciji intervjujev. Za vsako 
posamezno kategorijo sem primerjala odgovore vseh sogovornic, če je to le bilo 
mogoče, ter poiskala razlike ter podobnosti v odgovorih. S pregledom posamezne 
kategorije in primerjanjem sem skušala kar najbolje odgovoriti na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Izjave intervjuvank sem prepletla z ugotovitvami tujih in 
domačih avtorjev.  

V tabeli 3 prikazujem zapis kodiranja dela intervjuja s sogovornico 4, celoten zapis 
kodiranja istega intervjuja pa prilagam v Prilogi št. 1. 
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Tabela 3: Primer kodiranja intervjuja 

Zapis pogovora Kode 1. reda Kode 2. 
reda/podkategorije 

Kategorije 

»Človek poskuša 
nekako čim bolj 
priti do svojega 
otroka, na način, 
da se razumeva.« 

Način 
komunikacije med 
mamo in otrokom 

Materino odzivanje 
na otroka 

Komunikacija 
matere 

»Imam občutek, 
da ona mene zelo 
zelo zelo veliko 
razume, samo 
problem je, da ne 
zna povedati.« 

Otrok mamo 
razume, vendar še 
ne zmore tega 
povedati 

Nezmožnost govora 
otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Se prav zresni.« Otrok izraža 
čustvo skrbi 

Obrazna mimika 
otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Obrne oči proti 
nama.« 

Otrok vzpostavlja 
očesni kontakt 

Očesni kontakt Komunikacija 
otroka 

»Razume zelo 
veliko, samo v 
stavkih, besedah, 
ne zna povedati.« 

Otrok razume, 
vendar še ne zna 
povedati 

Nezmožnost govora 
otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Torej, govor je. 
Jaz se z njo že od 
samega začetka 
pogovarjam, kot 
da je ona 
popolnoma zdrav 
otrok.« 

Materin govor se 
ne razlikuje od 
govora mater 
videčih otrok 

Govor matere, ki se 
ne razlikuje zaradi 
motnje vida 

Komunikacija 
matere - 
nespremenjena 

»Tudi recimo, ko 
je z mano v 
kuhinji, ko jaz 
kuham ali recimo 
pomivam posodo, 
ji dam gobico. 
Poglej, poišči. 
Nastavim ji gobico 
na mizico, da ona 
pomiva posodo.« 

Dotik kot sredstvo 
spoznavanja 
okolja, 
vsakodnevne 
dejavnosti 

Dotik Komunikacija– 
senzorna 
modaliteta 

»Recimo, mama ti 
je dala žogico pri 
roki, poišči. Ona 
gre z drugo roko in 
poišče žogo.« 

Dotik za 
spoznavanje 
okolja 

Dotik Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta  

»Na tak način, da 
jo tudi usmerjam, 
govorno in 
telesno.« 

Mama uporablja 
govor in dotik 

Kombiniranje 
govora in dotika 

Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta 
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Skozi intervjuje sem želela dobiti vpogled v otrokove in materine načine komunikacije 
ter v njuno medsebojno odzivanje in komunikacijo. Zanimalo me je, kaj matere 
dojemajo kot uspešne strategije za vzpostavljanje komunikacije ter s katerimi težavami 
se soočajo pri vzpostavljanju zadovoljive komunikacije. Prav tako bom skušala 
izvedeti, ali so bile deležne svetovanja s področja komunikacije z otrokom z motnjo 
vida.  

11.1 Otrokova komunikacija 
Iz analize intervjujev sem ugotovila, da se nasmeh pojavlja pri vseh otrocih z motnjo 
vida. Dve materi sta izpostavili glasbo, ritem in zvoke kot najpogostejše načine za 
izzvanje nasmeha. Sogovornica 4 je omenila, da se pri otroku nasmeh pojavi 
avtomatsko ob stvareh, ki jih ima rad in si jih želi. Izpostavila je tudi, da se otrok na 
njene poizkuse vzpostavljanja interakcije odzove z nasmehom ter smehom. Pri istem 
otroku mama opaža tudi povečano motorično aktivnost (»Telo se premika, nogice, 
rokice, na tak način pokaže, s telesom.«) ter sposobnost vzpostavljanja očesnega 
kontakta, medtem ko druge mame teh vedenj niso specifično izpostavile. Otrok 
sogovornice 4 zelo uživa tudi pri ustvarjanju zvoka. 

Sogovornici 2 in 4 sta kot način komunikacije otroka izpostavili tudi obrazno mimiko. 
Zanimivo je, da je sogovornica 2, mati slepega in slabovidnega otroka, omenila, da 
slepi otrok v večji meri in izraziteje uporablja obrazno mimiko kot njegov slabovidni brat 
dvojček. Isti materi sta povedali tudi, da sta pri svojih otrocih opazili uporabo gest za 
vzpostavitev interakcije, zadovoljitev svojih želja in potreb ter izražanje čustvenega 
stanja (»Ko je zelo zadovoljna, ko ji je kaj všeč, sama sebe z rokico po prstih. To je 
znak, ki sem ga opazila, da ga dela, ko je zadovoljna. Da ploska po svojih prstih.«).  

Od petih otrok, katerih matere so sodelovale v raziskavi, zgolj otroka brez pridruženih 
motenj uporabljata govor za komunikacijo. Sogovornici 2 in 4 se trenutno z otrokoma 
učita uporabe nadomestne komunikacije s sličicami, razvojno pa sta oba otroka še na 
stopnji prvih glasov oziroma bebljanja. Eden izmed otrok pa kot verbalno sredstvo 
komunikacije uporablja izključno vokalizacijo.  

Sogovornici 1 in 3, materi otrok, ki uporabljata govor, navajata, da otroka z govorom 
nimata večjih težav ter da s pomočjo njega uspešno in zadovoljivo komunicirata. 
Sogovornica 1 celo omeni, da je slabovidna deklica sicer začela govoriti kasneje kot 
njena videča sestra dvojčica, ampak da danes govori veliko bolj razumljivo in 
razločneje od nje. Ima tudi zelo bogat besedni zaklad, ki ga mama povezuje z 
dekličinim posluhom (»Mislim, da je to povezano z njenim sluhom, ker ima neverjeten 
posluh.«). Mati slepega dečka, ki prav tako za sporazumevanje uporablja govor, pa 
pove, da deček že uspešno glaskuje besede ter da bo brez odložitve všolanja vpisan 
v redno šolo.  

11.2 Materina komunikacija  
Dve materi sta povedali, da svoje komunikacije z otrokom zaradi njegove motnje vida 
nista prilagajali. Obe imata tudi videče otroke.  

Sogovornica 1, mati slabovidne deklice, je povedala, da doma pazijo oziroma se trudijo 
prilagajati se, vendar da včasih enostavno pozabijo, da je otrok slaboviden (»Zato, ker 
enostavno pozabiš, bog pomagaj.«). Povedala je tudi, da je vedno hitro vedela, kaj 
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deklica hoče in česa ne ter da zanje zaradi slabšega vida nikoli ni bila izjema. Do nje 
se tako ne obnašajo drugače kot do preostalih otrok (»Z njo na enak način 
komuniciramo in se ji posvečamo kot njeni sestri dvojčici ali večji sorojenki.« »Do nje 
se ne obnašamo drugače kot do preostalih dveh. Ne delamo nekih razlik.«). Svoj govor 
je prilagodila tako, da je vanj vnašala čim več opisov, podobno pa so počeli tudi drugi 
družinski člani. Svojo komunikacijo je skušala pospremiti z dotikom, vendar je deklica 
to najprej odklanjala. Šele v zadnjem času postopoma dopušča dotik.  

Sogovornica 3, mati dečka, ki je kategoriziran kot slep, je povedala, da nista nikoli 
imela problema s komunikacijo ter da ga je zmeraj dojemala enakega drugim. Večkrat 
je povedala tudi, da kljub številnim rednim operativnim posegom na obeh očesih dolgo 
časa ni dojela, da je njen otrok slep (»So sicer rekli, mogoče bo slep, ampak jaz nisem 
tega slišala. /…/ Še ko je imel peto operacijo, sem si jaz mislila – kaj bo moral očala 
nositi? Ne bo očal nosil. Mislila sem, da bo normalno videl, kot da ima prehlad pa bo 
šel mimo. Jaz sem vedno to tako jemala.«). Svojega govora zaradi motnje vida ni 
prilagajala, prav tako pa meni, da sama direktno ni vnašala več opisovanja v govor, da 
pa je otrok vedno obkrožen z množico družinskih članov, ki pa morda so prilagodili svoj 
govor. Uporabo dotika ne pogojuje s tem, da otrok ne vidi. Meni, da deček dobro 
funkcionira, predvsem zato, ker mu nikoli niso dali vedeti, da nečesa ne zmore.  

Sogovornica 4 je povedala, da se že od samega začetka z deklico pogovarja, kot da 
je popolnoma zdrav otrok. Dekličine poizkuse interakcije razume, prav tako pa se ji zdi, 
da deklica razume njo (»Na nek način mi pokaže, da to kar si jaz želim, ona potrdi.«). 
V svojem načinu interakcije uporablja veliko opisovanj, tudi za predvidevanje dogajanja 
(»Če greva na sprehod in če ji jaz ne povem vnaprej, da pride kamion, da bo hrupno, 
se kar strese. Prav ustraši. Ona ne ve, kaj je zdaj to kamion.«). Skozi celoten intervju 
je večkrat izpostavila predvidljivost rutin (»Poskusili smo, da ko sedi v stolčku in bova 
jedli, da je tam vedno žlica. Na tak način, da ona žlico zatipa, ve da bova jedli.«). Za 
vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije skuša uporabljati kombinacije različnih 
senzornih modalitet (»Človek poskuša nekako čim bolj priti do svojega otroka, na 
način, da se razumeva.«). Deklico usmerja govorno in telesno, zelo velikokrat pa je v 
njuno medsebojno komunikacijo vključen dotik kot sredstvo pridobivanja izkušenj o 
okolju (»Tudi ko je z mano v kuhinji, ko jaz kuham ali recimo pomivam posodo, ji dam 
gobico. Poglej, poišči. Nastavim ji gobico na mizico, da ona pomiva posodo.« »Če je 
kaj, da poišče oziroma da ji kar dam, da potipa, da pogleda z rokami, da najde to stvar. 
Zdaj sploh ne rabim reči, samo se približam, da ona že čuti, da sem ji nekaj na mizo 
nastavila. Potem gre takoj iskat to.«). Prav tako veliko uporablja tudi avditivne 
informacije, saj je deklica zelo povezana z glasbo, ritmom ter tudi sama ustvarja zvok 
(»Tudi sama rada tolče in ploska.«). Edina je omenila tudi, da se deklica odziva na 
spremembe v intonaciji glasu. Edina se posredno dotakne tudi določanja teme, ki ne 
izvira iz interesa otroka, ampak matere (»Ne bo se ona igrala, ne bo ona to, ne bo ona 
tega, kar si mama želi.«). Med potekom intervjuja nisem bila pozorna na to izjavo, zato 
je nisem razvijala naprej. 

Sogovornica 2 ima možnost primerjati svoj način komunikacije s slabovidnim in slepim 
otrokom. Omenila je, da se je slepi deček naučil komuniciranja tako, da jo je prijel za 
roko in peljal do želene stvari. Za slabovidnega dečka pa je povedala, da pozna vsak 
njegov glas, kaj mu ustreza in kaj ne, ter da se po tem orientira. Trudi se, da v govoru 
uporablja čim več opisovanja, prav tako pa skuša govor čim večkrat pospremiti tudi z 
dotikom. Poudari, da se večinoma prilagaja njunemu razpoloženju in skuša ujeti tisti 
trenutek, ko bi se dalo narediti še kaj več.  
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11.3 Strategije za vzpostavljanje uspešne komunikacije med materjo in otrokom z 

motnjo vida  
Matere so podale svoje videnja tega, kaj je najboljša strategija za vzpostavitev 
uspešne komunikacije med seboj in otrokom z motnjo vida. Prav vse so poudarile, da 
je bistvenega pomena, da izhajaš iz otroka, iz njegovega interesa in razpoloženja. 
Sogovornica 1 meni, da je za uspešno in zadovoljivo komunikacijo med materjo in 
otrokom z motnjo vida najpomembnejši pogovor skupaj z veliko dotiki ter postavljanjem 
mej. Sogovornica 4 je povedala, da se neprestano srečuje z dilemami »na kakšen 
način takemu otroku, s toliko težavic, razložiti, da bo za njega to razumljivo, da bo on 
to sprejel.«. V njenem primeru se je na celotnem spektru otrokovega razvoja za 
uspešno izkazalo okolje, kjer se otrok počuti varno, dobro funkcionira in tudi napreduje. 
Poudari, da je pomembno tudi domače okolje, vendar da »ne more biti samo doma in 
samo z mamo.«. Kot najpomembnejši dejavnik pri vzpostavljanju komunikacije 
izpostavi vztrajnost (»Treba je vztrajati. Potem pride čez čas kaj, kar ti poplača.«). 

11.4 Svetovanje o komunikaciji 
Nobena izmed mater ni bila deležna svetovanja s področja načina komunikacije z 
otrokom z motnjo vida v okviru zgodnje obravnave. Sedaj se dve materi učita uporabe 
nadomestne slikovne komunikacije. Omenile so tudi, da so bile pri soočanju s 
sprejemanjem posebnih potreb svojega otroka prepuščene same sebi.  

Matere so se večinoma samoizobraževale preko študija literature in spleta ter forumov, 
sogovornica 4 pa je povedala, da je bila deležna svetovanja šele, ko je samoiniciativno 
predlagala, katere strokovnjake bi še lahko vključili v dekličino obravnavo. Omenila je, 
da si kot starš otroka z motnjo vida pogosto kar izgubljen. Veliko so ji pomagali v 
Društvu, še vedno se redno udeležuje tamkajšnjih izobraževanj, po njenem mnenju pa 
so najpomembnejše informacije drugih staršev, ki imajo otroka z motnjo vida.  

11.5 Interpretacija 
Skozi analizo intervjujev sem prišla do ugotovitev, katere nejezikovne in jezikovne 
znake so matere prepoznale pri svojih otrocih ter kako same vidijo svojo komunikacijo 
z otrokom z motnjo vida. Ugotovila sem tudi, kaj se jim zdi pomembno za vzpostavitev 
uspešne komunikacije med materjo in otrokom z motnjo vida ter ali so bile deležne 
svetovanja s tega področja.  

Matere so pri svojih otrocih prepoznavale različen nabor in število nejezikovnih znakov. 
Strokovnjaki menijo, da je največji izziv za starše otrok z motnjami vida naučiti se 
prepoznati nejezikovne znake, ki jih otroci ponujajo kot signale za izražanje potreb in 
ugodja (Fazzi, 2002). S tem ko se mati odziva na otrokove nejezikovne znake, se otrok 
uči, da imajo le-ti, pa tudi vokalizacija, sporazumevalni namen (Marjanovič Umek idr., 
2006). Znaki otrok z motnjo vida so večinoma drugačni od pričakovanja staršev (Fazzi, 
2002). Kljub temu so vse intervjuvane matere pri otrocih opazile nasmeh, v večini 
primerov pa tudi uporabo obrazne mimike in gest za izražanje želja, potreb in 
čustvenega stanja. Pri videčih otrocih se čustvena stanja najpogosteje razberejo iz 
obrazne ekspresije, pri otrocih z motnjo vida pa je treba pozornost usmeriti na njihovo 
motorično izražanje (Popović, 1986). Nasmehe je pri otrocih intervjuvank najpogosteje 
izzval avditivni dražljaj. Tudi drugi avtorji so prišli do podobnih ugotovitev (Preisler, 
1991), D. Popović (1986) pa kot glavni dražljaj za nasmeh navaja taktilni dražljaj. Dve 
materi sta povedali tudi, da pri otroku ne gre za »tih« nasmeh, ampak da se otrok 
odzove z glasnim smejanjem, kar je v nasprotju z dognanji nekaterih strokovnjakov, ki 
nasmeh otrok z motnjo vida opišejo kot bežen in refleksen. Samo ena mati je izrecno 
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omenila otrokovo zmožnost vzpostavljanja in uporabe očesnega kontakta ter 
povečano motorično aktivnost, ko se otroku približa. Mati se mora zavedati 
pomembnosti otrokovih nejezikovnih znakov in odgovorov, na primer dotika, motorične 
aktivnosti ali glasu, kar pomeni, da mora v svojo percepcijo otrokovih komunikacijskih 
vedenj vključiti več modalitet. Če tega ne upošteva, so lahko otrokova vedenja 
neučinkovita. Izjemnega pomena pa je tudi, da se na otrokovo vedenje odziva v njemu 
dosegljivi modaliteti (Warren, 1994).  

Vse matere so povedale, da s svojimi otroki komunicirajo verbalno, vendar se trudijo, 
da govor čim večkrat kombinirajo z dotikom in taktilnim raziskovanjem predmetov v 
okolju. Kombiniranje fizičnega kontakta z govorom lahko vzbudi pri otroku močnejši in 
intenzivnejši odziv (Fazzi in Klein, 2002), hkrati pa s tem otroku omogočajo konkretno 
povezavo med besedo in predmetom ali dogodkom (Campbell, 2003). V svoj govor se 
trudijo vnašati tudi čim več opisovanja. Otroci z motnjo vida potrebujejo več informacij 
o neposrednem kontekstu, zato so veliko bolj odvisni od matere, da jim razloži 
dogajanje in demonstrira dejavnosti (Campbell, 2003). Otroka je treba vključevati v čim 
več dnevnih aktivnosti, saj bodo lastne izkušnje spodbujale razvoj jezika ter ustvarjale 
teme pogovora (Fazzi in Klein, 2002). Pomembno je, da matere v medsebojni 
komunikaciji izhajajo iz otrokovega interesa in ne iz lastnega (Webster in Roe, 1998). 
Matere so v intervjujih opozorile na dejstvo, da svojo komunikacijo in interakcijske 
poizkuse prilagajajo razpoloženju in zanimanju otroka. Mati, ki se odziva na otrokovo 
zanimanje, mu lahko nudi bogate opise dogajanja, ki so tematsko širši in ne vsebujejo 
zgolj poimenovanja. S tem hkrati razširja fokus otrokovega zanimanja in dodaja nove 
izkušnje, ki jih otrok povezuje s prejšnjimi izkušnjami ter tako razjasnjuje in razširja 
svoje mišljenje (Webster in Roe, 1998). Pridobivanje izkušenj pa omogočajo tudi 
predvidljive rutine, ki jih je v intervjuju omenila samo ena mati. Otroci z motnjo vida 
imajo lahko težave pri adaptaciji na spremembe v svojem okolju, saj ne morejo 
popolnoma predvideti sprememb (Fazzi, 2002). Predvidljive rutine jim tako pomagajo 
pri predvidevanju dogodkov ter pri občutku, da imajo večjo kontrolo nad svojim okoljem 
(Fazzi in Klein, 2002). Uvedba konstantnih taktilnih ali avditivnih znakov (tudi 
kombinacije), ki jih mati otroku ponudi pred spremembo ali aktivnostjo, otroku pomaga, 
da se na to pripravi, s tem pa se postopno zagotovi večji občutek samozavesti pri 
otroku (Fazzi, 2002). 

Otroci z motnjo vida, še posebej tisti z dodatnimi motnjami, imajo pogosto težave pri 
razvoju simbolne komunikacije ter velikokrat ne pridobijo veščin, potrebnih za izražanje 
najosnovnejših potreb in želja. Znanstveniki iščejo nadomestne in dopolnilne načine 
komunikacije za to populacijo otrok. Kot eden izmed možnih načinov se ponuja tudi 
nadomestna slikovna komunikacija. Z vedno večjo uporabo le-te se kaže potreba po 
prilagoditvi materiala specifičnim potrebam otrok z motnjo vida (Ivy, Hattopn, Hooper, 
2014). Potrebo po prilagoditvi je v intervjuju posredno omenila tudi mati, ki se trenutno 
skupaj z otrokom uči uporabe nadomestne slikovne komunikacije (»Poskusili smo s 
slikovno komunikacijo. Nadomestno. Ampak zaenkrat še ne gre zaradi vida, ker so to 
le manjše sličice.«).  

Komunikacija med materjo in otrokom pomembno vpliva na celoten razvoj otroka, na 
formiranje zainteresiranosti za svet, ki ga obkroža, ter na odnos do drugih ljudi in sebe 
(Vučinić idr., 2013). Motnja vida otežuje vzpostavljanje komunikacije med materjo in 
otrokom, zato je zelo pomembno, da se matere izobrazi o vplivu motnje vida na 
interakcije med njo in otrokom. Nobena izmed intervjuvanih mater ni bila deležna 
svetovanja o komunikaciji v okviru zgodnje obravnave. Naloga matere je konstruirati 
in vzdrževati interakcijo, ki je prekinjena zaradi motnje vida. Sposobna mora biti 
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pravilno interpretirati otrokove reakcije, razumeti pa mora tudi vpliv lastnega vedenja 
(Tröster in Brambring, 1992). Pri tem ji lahko pomaga svetovanje v času zgodnje 
obravnave. Pomoč materi pri prepoznavanju otrokovih komunikacijskih znakov in 
učenje primernega odzivanja nanje pripomoreta k razvoju odzivnosti obeh 
komunikacijskih partnerjev (Fazzi, 2002). Ob ustrezni zgodnji pomoči mati sčasoma z 
opazovanjem reakcij svojega otroka na senzorne dražljaje lažje in jasneje prepoznava 
otrokove signale zanimanja in vznemirjenja (Webster in Roe, 1998) ter tako vzpostavlja 
uspešno komunikacijo. Matere so kot zanje najpomembnejše načine vzpostavljanja 
uspešne komunikacije navajale pogovarjanje z veliko dotikanja, izhajanje iz 
otrokovega interesa, varno okolje, kjer otrok dobro funkcionira in ima možnost 
napredka, ter vztrajanje. Vsi omenjeni načini spodbujajo in krepijo otrokove 
komunikacijske napore. Ustvarjanje ustreznega okolja, ki lajša komunikacijo, je 
pomemben korak do razvijanja osnove otrokovih komunikacijskih spretnosti 
(Marjanovič Umek idr., 2006). Starši in otroci razvijajo alternativne načine, preko 
katerih začenjajo komunikacijo (Fazzi in Klein, 2002), pri čemer je pomembno, da 
zaradi otrokove senzorne izgube vključujejo več senzornih modalitet. Strokovnjaki 
menijo, da morajo starši vsako otrokovo vedenje smatrati kot potencialno komunikacijo 
(McLinden in McCall, 2002), hkrati pa morajo otroku pustiti dovolj časa, da se odzove 
na komunikacijske znake. Otrokov poizkus je osnova za nadaljnjo komunikacijo, starši 
pa mu morajo nuditi dodatne informacije o stvari, ki otroka zanima, ter s tem širiti 
otrokov besedni zaklad. Nekatere matere so omenile tudi, da svojega interakcijskega 
stila in komunikacije niso pretirano spreminjale zaradi motnje vida. Iz njihove trditve 
sklepam, da s slepim ali slabovidnim otrokom komunicirajo na enak način kot z videčim 
otrokom. Njihov stil interakcije naj bi vseboval izjave, ki so krajše in preprostejše, 
značilna pa je tudi uporaba vprašanj, ponavljanja ter razširjanja otrokovih izjav. S tem, 
ko razširjajo in preoblikujejo otrokove izjave, se z njim pogovarjajo o njegovem 
trenutnem interesu in mu pustijo dovolj časa, da se odzove na govorne spodbude, 
spodbujajo otrokov komunikacijski razvoj (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Kljub temu, da številni znanstveniki (Loots idr., 2003; Moore in McConachie, 1994, v 
Campbell, 2003; Preisler, 1991; Sapp, 2001) menijo, da že vsak minimalni ostanek 
izboljša kvaliteto komunikacije med materjo in otrokom, tega v svoji raziskavi nisem 
mogla potrditi. Matere so večkrat poudarile, da so dojemale otroka kot normalnega ter 
da zanje zaradi motnje vida ni bil nič posebnega. Mati slepega in slabovidnega dečka 
je povedala, da se bolj kot na stopnjo izgube vida posameznega otroka ozira na njuno 
trenutno razpoloženje in zanimanje ter se jima prilagaja. Prav tako tudi pridružene 
motnje niso imele posebnega vpliva na materino prilagajanje komunikacije. Izjemi sta 
otroka, ki se učita uporabe nadomestne slikovne komunikacije.  

Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati, da je bila raziskava izvedena na zelo 
majhnem vzorcu. Dobro znano je tudi dejstvo, da so otroci z motnjami vida zelo 
heterogena skupina s širokim spektrom sposobnosti in težav, zato je generalizacija na 
celotno populacijo nemogoča. Zavedati se je treba tudi, da so matere prav tako 
heterogena skupina, ki ima zelo raznolike stile interakcije.  
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12 SKLEP 
 

Namen raziskave je bil raziskati komunikacijo med materjo in otrokom z motnjo vida 
tako v predjezikovnem kot jezikovnem obdobju. Želela sem ugotoviti tudi, ali so starši 
deležni svetovanja o komunikaciji v okviru zgodnje obravnave, ter identificirati 
strategije, ki so po njihovem mnenju pomembne za vzpostavitev uspešne 
komunikacije.  

Za namene raziskave sem uporabila nestandardizirani polstrukturirani intervju, ki sem 
ga oblikovala na podlagi tuje in domače strokovne literature s področja tipičnega 
razvoja predjezikovne in jezikovne komunikacije ter komunikacije med materjo in 
otrokom. Intervjuvala sem štiri matere, v raziskavo pa so bili vključeni slep otrok brez 
pridruženih motenj, slaboviden otrok brez pridruženih motenj, dva slepa otroka s 
cerebralno paralizo in slaboviden otrok z cerebralno paralizo in motnjo avtističnega 
spektra. Samo dva izmed otrok uporabljata govor v komunikacijske namene.  

Starejše tuje študije primerov interakcij otrok z motnjo vida in njihovih mater so 
pokazale, da naj bi imele le-te velike težave pri prepoznavanju komunikacijskih 
signalov in pripisovanju komunikacijskega pomena obnašanju otrok (Loots idr., 2003). 
Analiza in interpretacija intervjujev tega v moji raziskavi ni pokazala. Splošno gledano 
so matere odzivne na otrokove komunikacijske znake, tako nejezikovne kot jezikovne, 
vendar jih prepoznavajo v različnem obsegu. Za začenjanje in vzdrževanje interakcije 
izhajajo iz interesa in razpoloženja otrok, teme pogovora pa so orientirane tako na 
otroka kot tudi na okolje. Otroke skušajo vključevati v čim več vsakodnevnih dejavnosti, 
prav tako pa v svojo komunikacijo vključujejo več senzornih modalitet. Njihov govor ni 
sestavljen zgolj iz poimenovanja, ampak je obogaten z informacijami o objektih in 
njihovih funkcijah. Matere različno dojemajo strategije, ki pomagajo pri vzpostavljanju 
uspešne komunikacije med njimi in otrokom z motnjo vida. Izhajajo iz lastnih izkušenj 
oziroma tega, kaj se je izkazalo za učinkovito pri njih in njihovem otroku. Nobena ni 
bila deležna svetovanja s področja komunikacije v zgodnji obravnavi. Zgodnja 
obravnava naj bi jim pomagala predvsem pri razvijanju občutljivosti na otrokovo pa tudi 
lastno vedenje ter pri razvijanju spretnosti, potrebnih za ustvarjanje obojestranske 
interakcije. Matere so tako morale informacije iskati same, preko spleta, 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor in različnih izobraževanj.  

Preko intervjuja nisem mogla potrditi, da bi imela katera od mater, ki so v raziskavi 
sodelovale, izrazito direktiven stil komunikacije, ki bi negativno vplival na razvoj otroka. 
Prav tako nisem potrdila, da so vokalno manj odzivne ter da izkazujejo več kontrole 
nad komunikacijo. Prav tako nisem uspela identificirati razlik v komunikaciji matere 
glede na otrokovo stopnjo izgube vida.  

Raziskava je imela določene omejitve. Poleg majhnosti populacije, ki bi ustrezala 
vzorcu raziskave, so bila določena vprašanja v intervjuju materam nejasna, kar se kaže 
v tem, da nekateri intervjuji nudijo zelo veliko informacij o medsebojni komunikaciji, 
nekateri pa zelo malo. Prav tako sem se osredotočala le na materino dojemanje 
komunikacije, nisem pa ocenjevala neposredno otroka. Metoda raziskovanja prav tako 
ni omogočala neposrednega merjenja, saj so matere odgovarjale na vprašanja, ki so 
se nanašala na komunikacijo z otroki v preteklosti, pri čemer je pomembno vlogo 
(lahko) odigral proces pozabljanja. Zavedati se je tudi treba, da je bila raziskava 
izvedena na zelo majhnem vzorcu ter da so matere heterogena skupina, ki ima 
raznolike stile interakcije, prav tako pa vse matere niso enako pozorne na vedenja 
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svojih otrok. Ugotovitve, ki so se pokazale v tem vzorcu, tako niso posplošljive na 
celotno populacijo, ampak zgolj na preučevani vzorec.  

V prihodnje raziskave bi bilo treba poleg materinega dojemanja medsebojne 
komunikacije vključiti tudi (neposredno) opazovanje komunikacije med njo in otrokom 
ter oceno otrokovih komunikacijskih spretnosti. Smiselno bi bilo razmisliti tudi o uporabi 
študije primera, saj bi na ta način prišli do popolnejšega razumevanja preučevanih 
pojavov.  
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14 PRILOGE 
 

14.1 Primer kodiranja 
 

Zapis pogovora Kode 1. reda Kode 2. reda/ 
podkategorije 

Kategorije 
 

»Ona zelo veliko 
razume, ne zna pa 
še sama veliko 
povedati. Mamo 
pokliče vedno, ko 
je v stiski, da bi pa 
besede sama 
izgovarjala, to pa 
še ne.« 

Otrok še ne govori Vokalizacija otroka Komunikacija 
otroka 

»Zelo veliko se 
smeji.« 

Otrokov smeh Nasmeh otroka Komunikacija 
otroka 

»Po zlogih še 
vedno 
komunicira.« 

Otrok komunicira 
po zlogih 

Vokalizacija otroka Komunikacija 
otroka 

»Enostavno jo 
razumem.« 

Mama prepozna 
otrokove 
komunikacijske 
napore 

Materino odzivanje 
na otroka 

Komunikacija 
matere 

»Če rečem, si 
žejna?« 

Mama uporablja 
govor 

Govor matere Komunikacija 
matere 

»Ona se začne 
smejat.« 

Otrokov smeh Nasmeh otroka Komunikacija 
otroka 

»Pa z rokicami 
začne migat, da 
nek znak.« 

Motorična 
aktivnost kot znak 
želje po 
komunikaciji 

Povečana 
motorična aktivnost 

Komunikacija 
otroka 

»Na nek način mi 
pokaže, da to kar 
si jaz želim, ona 
potrdi.« 

Materin interes, 
tudi otrokov 

Materino odzivanje 
na otroka 

Komunikacija 
matere 

»Ona mene vse 
razume.« 

Otrok razume 
mater 

Otrokovo odzivanje 
na mater 

Komunikacija 
otroka 

»Ko ji rečem, daj 
mi roko.« 

Mati uporablja 
govor 

Govor matere Komunikacija 
matere 

»Stvari, ki jih ima 
rada in si jih želi, 
vedno z 
vzburjenjem, z 
nasmehom, 
odreagira, vesela 
je.« 

Nasmeh se pojavi 
pri stvareh, ki si jih 
želi 

Nasmeh otroka Komunikacija 
otroka 



34 
 

»Se telo premika, 
nogice, rokice, na 
tak način pokaže, 
s telesom.« 

Motorična 
aktivnost kot znak 
želje po 
komunikaciji 

Povečana 
motorična aktivnost 

Komunikacija 
otroka 

»Veliko se učimo 
na nadomestni 
komunikaciji. 
Skušajo nas 
naučiti, obe se 
učiva.« 

Učenje 
nadomestne 
komunikacije 

Nadomestna 
komunikacija 

Komunikacija 
otroka 

»Človek poskuša 
nekako čim bolj 
priti do svojega 
otroka, na način, 
da se razumeva.« 

Način 
komunikacije med 
materjo in otrokom 

Materino odzivanje 
na otroka 

Komunikacija 
matere 

»Imam občutek, 
da ona mene zelo 
zelo zelo veliko 
razume, samo 
problem je, da ne 
zna povedati.« 

Otrok mater 
razume, vendar še 
ne zmore tega 
povedati 

Nezmožnost 
govora otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Se prav zresni.« Otrok izraža 
čustvo skrbi 

Obrazna mimika 
otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Obrne oči proti 
nama.« 

Otrok vzpostavlja 
očesni kontakt 

Očesni kontakt Komunikacija 
otroka 

»Razume zelo 
veliko, samo v 
stavkih, besedah, 
ne zna povedati.« 

Otrok razume, 
vendar še ne zna 
povedati 

Nezmožnost 
govora otroka 

Komunikacija 
otroka 

»Torej, govor je. 
Jaz se z njo že od 
samega začetka 
pogovarjam, kot 
da je ona 
popolnoma zdrav 
otrok.« 

Materin govor se 
ne razlikuje od 
govora mater 
videčih otrok 

Govor matere, ki se 
ne razlikuje zaradi 
motnje vida 

Komunikacija 
matere - 
nespremenjena 

»Tudi recimo, ko je 
z mano v kuhinji, 
ko jaz kuham ali 
recimo pomivam 
posodo, ji dam 
gobico. Poglej, 
poišči. Nastavim ji 
gobico na mizico, 
da ona pomiva 
posodo.« 

Dotik kot sredstvo 
spoznavanja 
okolja, 
vsakodnevne 
dejavnosti 

Dotik Komunikacija– 
senzorna 
modaliteta 

»Recimo, mama ti 
je dala žogico pri 
roki, poišči. Ona 

Dotik za 
spoznavanje 
okolja 

Dotik Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta  
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gre z drugo roko in 
poišče žogo.« 

»Na tak način, da 
jo tudi usmerjam, 
govorno in 
telesno.« 

Mama uporablja 
govor in dotik 

Kombiniranje 
govora in dotika 

Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta 

»Če je kaj, da 
poišče oziroma da 
ji kar dam, da 
potipa, da pogleda 
z rokami, da najde 
to stvar.«  

Dotik za 
spoznavanje 
okolja 

Dotik Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta 

»Nastavim ji na 
mizico, pogleda. V 
roke ji dam.« 

Dotik za 
spoznavanje 
okolja 

Dotik Komunikacija - 
senzorna 
modaliteta 

»Vozila sem jo na 
zgodnjo 
tifplopedagoško 
obravnavo, s tem 
da je bila zanjo 
neuspešna. Bila je 
bolj zame. Meni so 
povedali, kaj in 
kako naj delam, 
literaturo so mi 
dali.« 

V okviru zgodnje 
obravnave mama 
dobi samo 
literaturo in vaje 

Svetovanje v okviru 
zgodnje 
tiflopedagoške 
obravnave 

Svetovanje 

»Pravzaprav z 
literaturo so me 
opremili v 
društvu.« 

Literatura, ki jo je 
mama pridobila v 
Društvu 

Svetovanje v okviru 
društva 

Svetovanje 

»Meni so navodila 
dali in sva delali 
doma.« 

Mama je na 
zgodnji obravnavi 
dobila navodila za 
delo doma 

Svetovanje v okviru 
zgodnje 
tiflopedagoške 
obravnave 

Svetovanje 

»Ampak vse na 
iniciativo mene.« 

Vsa dodatna 
svetovanja so bila 
izvedena na 
materino iniciativo  

Samoizobraževanje Svetovanje 

»Moram reči, da si 
kot starš, ko imaš 
enkrat takega 
otroka, kar 
izgubljen. Če nisi 
tip človeka, da 
brskaš, da iščeš 
…« 

Kot otrok starša z 
motnjo vida si 
izgubljen, če nisi 
samoiniciativen 

Samoizobraževanje Svetovanje 

»Da predvsem 
najdeš starše, ki te 
bodo znali 
usmeriti.« 

Starši pomagajo 
staršem 

Pomoč in podpora 
med starši otrok z 
motnjo vida 

Svetovanje 
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»Pa če greš na 
kako 
izobraževanje.« 

Izobraževanja Samoizobraževanje Svetovanje 

»Če ti kdo pove za 
nadomestno 
komunikacijo.« 

Informacije o 
nadomestni 
komunikaciji 

Nadomestna 
komunikacija 

Komunikacija 
otroka 

»Skušali smo, da 
ko je v stolčku in 
hočeva jest, da je, 
recimo, vedno 
žlica. Na tak način, 
da ona žlico tipa, 
da ve, da bova 
jedli.« 

Naučena, da 
zatipa žlico, da ve 
da sledi hrana 

Predvidljive rutine Komunikacija – 
senzorna 
modaliteta 

»Meni je bilo 
fascinantno – 
mama naučite jo 
piti po slamici, da 
pije sok po slamici. 
Pa kako jo naj to 
naučim? Prvo kot 
prvo, sokec jaz 
držim, kako naj 
ona vidi, da jaz 
potegnem? Ampak 
zanimivo je, da je 
to usvojila. Pije 
sok po slamici, 
ampak ne me 
vprašati, na 
kakšen način sva 
to dosegli. Jaz njej 
slamico v usta, 
vedno pa sem ji 
spodaj pritiskala, 
da je tisti sokec 
prišel do ust in ona 
je potem to 
ugotovila. Da je to 
slamica, da vleče, 
da dobi neko 
tekočino.« 

Vsakodnevne 
veščine, učenje 
preko 
preizkušanja, 
izkušenj 

Izkustveno učenje Komunikacija – 
senzorna 
modaliteta 

»Prav zanimivo je, 
da se včasih sam 
vprašaš, na 
kakšen način 
takemu otroku, 
toliko nekih 
težavic, razložiti, 
da bo za njega 

Dileme, s katerimi 
se sooča mati pri 
vzpostavljanju 
uspešne 
komunikacije 

Strategije 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 
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razumljivo, da bo 
on to sprejel.« 

»Zelo občutljiva, 
določenih igrač ne 
želi, ne moreš ji 
kar nekaj dati, 
potem pa je mir. 
Je kar zahtevna, 
kar želi, pa zelo 
občutljiva.« 

Otrok določenih 
stvari ne želi, je 
občutljiv in 
zahteven 

Značilnosti otroka – 
izhajanje iz otroka 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Recimo, če greva 
na sprehod in če ji 
jaz ne povem 
vnaprej, da zdaj 
pride kamion, 
hrupno bo, se kar 
strese. Prav 
ustraši. Ona ne ve, 
kaj je zdaj to 
kamion.« 

Opisovanje za 
predvidevanje 
aktivnosti 

Opis v govoru 
matere 

Komunikacija 
matere 

»Jaz pravim, da 
zelo veliko je 
prenos staršev, ki 
takšnega otroka 
ima, kaj v bistvu 
naredit. Na kakšen 
način mu olajšat, 
pomagat.« 

Starši pomagajo 
staršem 

Pomoč in podpora 
med starši otrok z 
motnjo vida 

Svetovanje 

»Ker na začetku 
sva midva z 
možem tudi bila 
izgubljena. Če ne 
spoznaš starša ali 
pa nekoga, ki se 
ukvarja s takimi 
otroki, je potem 
zelo težko.« 

Starši pomagajo 
staršem 

Pomoč in podpora 
med starši otrok z 
motnjo vida 

Svetovanje 

»Mora iskati, mora 
iskati pijačo pred 
sabo, mora to 
poiskati.« 

Dotik kot sredstvo 
spoznavanja 
okolja 

Dotik Komunikacija – 
senzorna 
modaliteta 

»Nje to nič ni 
zanimalo, ona je 
vse zmetala iz 
mize. Če bo sploh 
kdaj imela interes, 
da ji kaj naložim, 
da ji kaj dam in da 
pogleda, če bo 
kdaj razumela, kaj 

Otroka ne zanima 
tisto, kar bi si 
želela mati  

Interes matere Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 
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sploh želim od 
nje.« 

»Zdaj sploh ne 
rabim reči, samo 
se približam, da 
ona že čuti, da 
sem ji nekaj na 
mizo nastavila. 
Potem gre to iskat 
takoj.« 

Mamti uporablja 
kombinacijo 
govora in dotika 

Kombiniranje 
govora in dotika 

Komunikacija – 
senzorna 
modaliteta 

»Na začetku je vse 
metala, vse je 
zavračala.« 

Otrok ni želel 
sodelovati 

Izhajanje iz otroka Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Ne bo se ona 
igrala, ne bo ona 
to, ne bo ona tega, 
kar si mama želi.« 

Otrok ne želi 
tistega, kar bi 
želela mati 

Interes matere Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Treba je vztrajati, 
potem pride čez 
čas kaj, kar ti 
poplača.« 

Vztrajanje Načini izboljšanja 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Zelo pomembno 
je, da je v okolju, 
kjer se dobro 
počuti in tudi 
napreduje.« 

Za komunikacijo je 
pomembno dobro 
in spodbujajoče 
okolje 

Načini izboljšanja 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

Zdi se mi 
pomembno, da so 
v okolju, kjer se 
počutijo varno in 
kjer lahko dobro 
funkcionirajo.« 

Za uspešno 
komunikacijo je 
pomembno varno 
in spodbujajoče 
okolje 

Načini izboljšanja 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Plus seveda v 
domačem okolju.« 

Za komunikacijo je 
pomembno tudi 
domače okolje 

Načini izboljšanja 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Doma je 
najboljše, ampak 
ne more biti samo 
doma pa samo z 
mamo.« 

Za komunikacijo je 
pomembno tudi 
domače okolje 

Načini izboljšanja 
komunikacije 

Strategije 
uspešne 
komunikacije 
med materjo in 
otrokom 

»Opazi, ko 
spremenim barvo 
glasu.« 

Spremembe v 
barvi glasu matere 

Govor matere Komunikacija 
matere 
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»Zelo je povezana 
skozi glasbo, skozi 
ritem.« 

Otrok ima rad 
glasbo, ritem 

Zvok Komunikacija- 
senzorna 
modaliteta 

»Tudi sama rada 
ploska in tolče.« 

Ustvarjanje zvoka Zvoka Komunikacija – 
senzorna 
modaliteta 

»Ko je zelo 
zadovoljna, ko ji je 
kaj všeč, sama 
sebe z rokico po 
prstih. To je takšen 
znak, ki sem ga 
opazila, da to dela, 
ko je zadovoljna, 
da ploska po 
svojih prstih.« 

Otrok se ob 
občutku 
zadovoljstva 
potreplja z roko 

Otrokova uporaba 
gest 

Komunikacija 
otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.2 Zloženka 
 

Potrebno je ustvarjanje alternativnih 

poti za interakcijo. 

 Kombiniranje fizičnega kontakta z 

govorom lahko vzbudi močnejši in 

intenzivnejši odziv otroka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši naj čustva izražajo verbalno. 

 Otroci težje razberejo obrazno 

mimiko in čustva drugih. Potrebno 

jim jih je pojasniti, prav tako pa jih je 

potrebno naučiti, da pravilno izrazijo 

lastna.  
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Komunikacija med mamo in otrokom je 

med temeljnimi dejavniki spodbujanja 

otrokovega razvoja. 

 

Slepota ali slabovidnost omejuje dostop 

do podatkov iz okolice, kar lahko 

negativno vpliva tudi na razvoj 

komunikacije med materjo in otrokom. 
 

Otroci z motnjo vida večinoma ne 

uporabljajo enakih načinov 

komunikacije z materjo, kot videči 

otroci.  

 

Največji izziv za matere je prepoznati 

znake, ki jih otroci ponujajo kot željo po 

komunikaciji.  

 Potrebno je opazovati vsa otrokova 

komunikacijska vedenja: spremembe 

v gibanju telesa, vznemirjenje, 

razburjenje, oglašanje, otrpelost. 
 

Otroku je potrebno pustiti dovolj časa, 

da se odzove na materine 

komunikacijske znake in prične s 

komunikacijo. 

Potrebno je vzpodbujati otrokove 

poizkuse komunikacije.  

 Matere otroku ponudijo primerne 

načine začenjanja in vzdrževanja 

interakcij.  

 

 Otroke je potrebno vključevati v čim 

več dnevnih aktivnosti. Lastne 

izkušnje spodbujajo otroka in 

ustvarjajo teme pogovora.  

 

 Mati, ki se odziva na otrokovo 

zanimanje, mu lahko ponudi 

vsebinsko bogate opise dogajanja, ki 

ne vsebujejo zgolj poimenovanj.  

 

 Ko matere ponovijo otrokove izjave 

ter jih razširijo, širijo tudi otrokovo 

besedišče, hkrati pa so otroci 

motivirani za nadaljevanje pogovora. 

 

 Uporaba premorov in spreminjanje 

intonacije ima pozitivne učinke na 

otrokov jezikovni razvoj.  

 

 

Vzpostaviti je potrebno predvidljive 

dnevne rutine in zanje uporabljati stalne 

znake. 

Otroke je potrebno spodbujati, da 

izrazijo svoje potrebe in želje, ne da se 

le-te enostavno predvidijo in zagotovijo.  

Potrebno je ugotoviti, katere dejavnosti 

lahko matere in otrok uporabijo kot 

podlago za pozitivno in zabavno 

komunikacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


