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Face your deficiencies  

and acknowledge them; but  

do not let them master you.  

Let them teach you patience, 

 sweetness, insight.  

(Helen Keller) 

 

 

Delaj tako,  

da bo tvoja  

dejanja in misli 

 vodila ljubezen. 

(Robert Baden Powell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala.  

 

Hvala vsem,  

ki so soustvarili spominov polna študentska leta 

in na kakršenkoli način poskrbeli,  

da je zgodba v naslednjih straneh uspešno izpeta.  

Tisti, ki ste, to veste.  

 

Hvala še otrokom iskrenih oči in navihanih lic,  

ki mi vedno znova pokažete, kako zelo lep je ta poklic.  
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POVZETEK  

Slepota in slabovidnost lahko pri otrocih, ki usvajajo govor in jezik, negativno vplivata 

na govorno-jezikovno kompetentnost ter zmožnost socialne interakcije. V svojem 

magistrskem delu se osredotočam na govorno-jezikovne značilnosti predšolskih slepih 

in slabovidnih otrok ter ugotavljam, kaj je značilno za njihovo izražanje ter 

razumevanje.  

V teoretičnem delu opisujem razvoj govora in jezika na splošno, nato pa nadaljujem z 

govorom in jezikom pri slepih in slabovidnih otrocih. Opisujem predvsem govorno-

jezikovno obdobje in predstavljam govorno-jezikovne značilnosti po posameznih 

področjih. Pri govorno-jezikovnem izražanju sem se usmerila na fonološko zmožnost 

in razumljivost govora ter gramatično, semantično in pragmatično zmožnost, v 

dodatnem poglavju pa sem nekaj pozornosti posvetila še govorno-jezikovnemu 

razumevanju.  

Empirični del sem oblikovala na podlagi študije govorno-jezikovnih značilnosti štirih 

slepih in slabovidnih otrok v predšolskem obdobju, kjer sem na podlagi že obstoječih 

lestvic v tujem jeziku prirejene lestvice ocenjevala govorno-jezikovno funkcioniranje po 

vseh zgoraj naštetih področjih. Rezultati kažejo, da na področju razumljivosti govora 

in fonološke zmožnosti otroci dosegajo nivo delne usvojenosti, enako kot pri gramatični 

zmožnosti, kjer posameznikom največ težav povzroča raba zaimkov. Dolžina povedi 

je z izjemo najmlajšega dečka pri otrocih glede na starost ustrezna, prav tako 

besedišče in nabor besed. Semantično zmožnost v splošnem sicer še usvajajo, pri 

enem od preučevanih otrok sem zaznala pojav verbalizmov. Tudi pragmatična 

zmožnost je še na stopnji usvajanja, največja odstopanja so se izkazala pri obnavljanju 

zgodbe v pravilnem vrstnem redu ter prostem pripovedovanju zgodbe, poleg 

pomanjkljivega opazovanja govorca z očmi med pogovorom. Pri preučevani slabovidni 

deklici v nekaterih situacijah prihaja tudi do rabe večjega deleža vprašanj ter pojava 

eholalij in produkcije nenavadnih glasov in vzklikov, česar pri ostalih otrocih ni bilo. Na 

področju govorno-jezikovnega razumevanja trije od štirih preučevanih otrok dosegajo 

mejnike za svojo starost in je receptivni jezik usvojen v celoti, četrti, najmlajši otrok, pa 

je na stopnji usvajanja.  

Na podlagi preučene literature in lastnih opažanj pri otrocih, vključenih v raziskavo, 

sem oblikovala ter podala še strategije za spodbujanje govorno-jezikovnega izražanja 

ter razumevanja pri slepih in slabovidnih otrocih, z namenom pomoči otroku, staršem 

in strokovnjakom.  

 

Ključne besede: slepi in slabovidni otroci, komunikacija, govorno-jezikovni razvoj, 

govorno-jezikovne značilnosti. 
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ABSTRACT 

Blindness and visual impairment can have a negative influence on the speech and 

language development and social interaction of young children who are learning how 

to speak. In my masters dissertation I focus on the speech and language 

characteristics of blind and visually impaired preschool children and discover what is 

characteristic of their expression and comprehension.  

In the theoretical part I describe the development of speech and language in general 

and then turn to the speech and language of blind and visually impaired children. I 

describe the linguistic language development and present different fields of speech 

and language characteristics. When discussing expression through speech and 

language I have turned especially to phonological capacity and the comprehensibility 

of speech and grammatical, semantic and pragmatic capacity while in an additional 

chapter I have given some attention to speech and language comprehension.  

The empirical section is based on a study of the speech and language characteristics 

of four blind and visually impaired preschool children. I used a scale adapted from 

foreign language scales to evaluate their functioning in all the above areas. Results 

show that in terms of comprehensibility of speech and phonological capacity, the 

children partially assimilate this skill. The same is the case for grammatical capacity 

where individuals have most trouble with the use of pronouns. Utterance length was in 

accordance with the norm for children of that age (with the exception of the youngest 

child), as was vocabulary. In general they are still acquiring semantic capacity and I 

noted the use of verbalisms by one of the children. Pragmatic capacity is also still being 

acquired. The largest deviations were in repeating stories in the right order and free 

story-telling, besides insufficient visual observation of the speaker during conversation. 

In the study of a visually impaired girl we noticed that in some situations more questions 

were posed, there was some echolalia and some unusual sounds and exclamations 

were emitted that were not detected in the other children. In the field of speech and 

language comprehension, three of the four studied children attained the normal level 

for their age-group and receptive language was mastered in its entirety. The fourth and 

youngest child, meanwhile, is still in the process of mastering these skills.  

On the basis of literature I have studied and my own observations of children, including 

this study, I have formed and proposed strategies for promoting speech and language 

expression and comprehension in blind and visually-impaired children with the aim of 

helping children, parents and professionals.  

 

Key words: blind and visually impaired children, communication, speech and 

language development, speech and language characteristics. 

 

  



III 
 

Vsebina 
 

1. UVOD ............................................................................................................................. 1 

2. GOVOR IN JEZIK PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROCIH ........................................ 1 

2.1. Govorno-jezikovni razvoj slepih in slabovidnih otrok ................................................ 3 

2.2. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok........................................ 4 

2.2.1. Fonološka zmožnost in razumljivost govora ..................................................... 4 

2.2.2. Gramatična/slovnična zmožnost ....................................................................... 6 

2.2.2.1. Morfološka govorno-jezikovna raven ......................................................... 7 

2.2.2.2. Sintaktična govorno-jezikovna raven ......................................................... 8 

2.2.3. Semantična zmožnost ...................................................................................... 9 

2.2.4. Pragmatična zmožnost ....................................................................................14 

2.2.5. Govorno-jezikovno razumevanje .....................................................................19 

2.3. Heterogenost populacije .........................................................................................21 

3. CILJI RAZISKAVE .........................................................................................................22 

3.1. Raziskovalna vprašanja .........................................................................................22 

4. METODOLOGIJA ..........................................................................................................22 

4.1. Raziskovalna metoda .............................................................................................22 

4.2. Vzorec ....................................................................................................................22 

4.3. Instrumentarij .........................................................................................................23 

4.4. Postopek zbiranja podatkov ...................................................................................24 

4.5. Postopek obdelave podatkov .................................................................................24 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...............................................................................25 

5.1. Miha .......................................................................................................................27 

5.2. Meta .......................................................................................................................28 

5.3. David ......................................................................................................................31 

5.4. Jaka .......................................................................................................................32 

5.5. Razprava ................................................................................................................33 

5.5.1. Fonološka zmožnost in razumljivost govora ....................................................33 

5.5.2. Gramatična zmožnost .....................................................................................34 

5.5.3. Semantična zmožnost .....................................................................................34 

5.5.4. Pragmatična zmožnost ....................................................................................35 

5.5.5. Govorno-jezikovno razumevanje .....................................................................35 

6. STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA IZRAŽANJA IN 

RAZUMEVANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK ..........................................................36 

7. SKLEP ..........................................................................................................................45 

8. LITERATURA ................................................................................................................47 

 



IV 
 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Osnovne značilnosti otrok .................................................................................. 23 

Tabela 2: Govorno-jezikovna zmožnost preučevanih slepih in slabovidnih otrok ....... 26 



1 
 

1. UVOD 

Zmožnost uspešnega komuniciranja je odvisna od nabora številnih veščin, kot so 

spretnosti artikulacije glasov določenega jezika in zmožnosti postavljanja glasov v 

pravilno zaporedje, z namenom oblikovanja besed in njihovega združevanja v 

pomensko smiselne povedi, upoštevajoč slovnična pravila določenega jezika. Ker pa 

jezik obstaja v socialnem kontekstu, mora oseba poleg opisanega strukturnega vidika 

jezika vedeti tudi, kako ga primerno uporabiti v družbenih situacijah, da jo lahko 

označimo za kompetentnega govorca (Becker-Bryant, 2001, v James in Stojanovik, 

2006).  

Jezik je socialni fenomen in najvažnejše sredstvo za komuniciranje in vzdrževanje 

socialnih stikov. Človek preko besed in simbolov izrazi misli, ideje in pojme, ki imajo 

enak pomen za govorca in poslušalca (Jelenc, 1998), izpostavljenost jeziku pa je 

ključnega pomena za njegovo uspešno usvajanje. Če je le-ta zaradi različnih vzrokov, 

denimo nevroloških in senzornih primanjkljajev, omejena, lahko pride do odstopanj v 

jezikovni in komunikacijski zmožnosti posameznika (James in Stojanovik, 2006).  

 

Vid predstavlja pomemben element v komunikaciji, saj nam omogoča, da naenkrat 

zberemo kar največ med seboj povezanih informacij. Poleg tega integrira in strukturira 

informacije, pridobljene s pomočjo drugih senzornih kanalov ter tako poskrbi za lažje 

naključno učenje in učenje s posnemanjem (Warren, 1994), prav tako pa igra vlogo v 

razvoju socialne interakcije ter navezanosti med otrokom in starši (Silver, 2003). V 

odsotnosti vida se doživljanje sveta lahko spremeni v ogromno število nepovezanih 

zvokov in dogodkov, priložnosti izkustvenega učenja s posnemanjem pa se zmanjšajo 

(Silver, 2003), saj zelo pogosto ni povezave med označevalcem in označenim (De 

Saussure, 1997, v Švajncer, 2011).  

 

Ker je vidna zaznava pri razvoju govora in jezika izrednega pomena, imajo slepi in 

slabovidni otroci lahko težave s pridobivanjem govorno-jezikovnih spretnosti. 

Mnogokrat so namreč prikrajšani za neposredne vidne izkušnje ter ustrezne spodbude 

iz okolja.  

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na govorno-jezikovne značilnosti slepih in 

slabovidnih predšolskih otrok, saj v slovenskem prostoru še niso bile preučevane. S 

pomočjo ocenjevalne lestvice in lastnih opažanj sem dobila vpogled v govorno-

jezikovno zmožnost slepih in slabovidnih preučevanih otrok ter ugotovila, na katerih 

področjih govora in jezika se pojavljajo odstopanja.  

 

2. GOVOR IN JEZIK PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROCIH  

Govor in jezik sta osnovni komponenti komuniciranja ter sta med seboj tesno povezana 

(Jelenc, 1998).  

Jezik je komunikacijski sistem simbolov, ki predstavljajo stvari in dejanja, strukturirana 

zaporedja, odnose in čas in sicer neodvisno od tega, ali gre za kretnje, glasovni jezik 

ali pisanje. Jezik torej omogoča kognitivno predelovanje predstav in izkušenj ter je 
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najvažnejše sredstvo za primerjanje in vrednotenje, za priklic iz spomina in tvorjenje 

kategorij (Wilken, 2012).  

Govor je posebej učinkovito in diferencirano sredstvo komunikacije, označuje pa 

produkcijo jezika, ki ga lahko slišimo. Pri tem je potrebno tvoriti glasove, ki so 

standardni za tip jezika, jih povezati v besede in uporabiti glede na pomen (Wilken, 

2012). 

N. Grilc (2014) govor definira kot fiziološko aktivnost glasovne produkcije formiranih 

artikuliranih glasov, otroci pa z njim iščejo in sprejemajo razlago ter izražajo svoje želje, 

potrebe.  

Za normalno realizacijo govora so pomembni različni vidiki, od artikulacije do 

pragmatike, za nemoteno komunikacijo pa je potrebna tudi tekočnost, glasovna jakost 

in prozodija (Wilken, 2012).  

Govor je značilen le za človeka, zahteva pa usklajeno delovanje vseh človeških 

psihofizioloških sposobnosti (Vizjak Kure, 2010). 

Kdaj in kako se bo govor razvil, je odvisno od številnih dejavnikov, ki jih delimo v dve 

večji skupini – na notranje, psihološke in fiziološke, ter zunanje, to je socialne in 

sociološke. Med notranje prištevamo prirojene dispozicije za razvoj govora, motivacijo 

ter čustveno stanje, k zunanjim pa spadajo socialni položaj družine, izobrazbena 

struktura staršev ter širše družbeno okolje, v katerem družina živi (Kranjc, 1999).  

Pogoji za govorni razvoj tako niso le v otroku, temveč tudi v čustvenem ozračju, v 

katerem živi otrok, v čustveno-socialnem stiku z okolico ter skupnem številu in 

kakovosti govornih spodbud, ki jih dobiva iz okolice (Grilc, 2014).  

Vsak dejavnik ima v razvoju govora ter tudi komunikaciji točno določeno vlogo, 

pomembna pa je njihova medsebojna povezanost (Levc, 2014). Do optimalne situacije, 

kjer otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju govora in mišljenja, pride le, če so vsi 

dejavniki med seboj usklajeni. Če tega ni, je stopnja razvoja temu ustrezno nižja, 

posledično pa lahko pride do motenj v govoru, jeziku in mišljenju (Kranjc, 1999).  

Jezik se v začetnih letih življenja razvija s pomočjo čutil – gre za čutno zaznavanje ter 

razumevanje sveta, slušno in vidno (Muñoz L., 2000). S čutili zaznavamo različne 

dražljaje, jih predelamo in v zavesti oblikujemo v smiselno celoto, odkrivamo 

spremembe zunaj telesa (Brvar, 2014).  

»Vid je najvažnejši čut zaznavanja« (Brvar, 2014), igra ključno vlogo v komunikaciji, 

saj nam omogoča, da naenkrat zberemo kar največ med seboj povezanih informacij. 

Poleg tega integrira in strukturira informacije, pridobljene s pomočjo drugih senzornih 

kanalov ter tako poskrbi za lažje naključno učenje ter učenje s posnemanjem (Warren, 

1994).  

Vidna zaznava je za otroka, ki razvija govor, zelo pomembna. Otrok na začetku ne 

zazna gibov ustnic, ki oblikujejo glasove, temveč z očmi sledi gibom vsega telesa in 

izrazu obraza. Izvori zvoka ali govora so namreč bolj določeni, ko jih otrok vidi, saj tako 

dobiva popolno predstavo o osebah ali predmetih, ki jih vidi in sliši hkrati. Na podlagi 

zgolj slušne stimulacije otrok govorno situacijo razume težje ali pa se celo lahko zgodi, 



3 
 

da jo bo zaznaval zgrešeno, saj se posameznik na višji ravni, ob razvijanju aktivnega 

govora, močno opira na vidno komponento (Grilc, 2014). 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo so zaradi nezadostne količine ali celo popolne 

odsotnosti vidnih informacij prikrajšani za marsikatero izkušnjo iz okolice, posledice pa 

se lahko kažejo v manj uspešni socialni interakciji ter govorno-jezikovni 

kompetentnosti. 

Slepi otrok pri razvoju nima vidnih spodbud iz okolja, zato moramo pri njem aktivirati 

nadomestne poti zaznavanja. Če hočemo, da bo določeno stvar lažje spoznal, mora 

to otipati, povohati, poslušati oziroma celovito občutiti, saj si bo tako lažje ustvaril 

predstavo (Brvar, 2014).  

Slabovidnost prav tako otežuje neposredno čutno zaznavanje. Čim manj otrok vidi, 

tem manj je motiviran za spontano opazovanje stvari in dogodkov okoli sebe, zato 

slabovidni otroci za opazovanje potrebujejo več časa, saj traja dlje, da se oko prilagodi 

na dražljaje iz okolja. Takega otroka je potrebno toliko bolj vzpodbujati h gledanju in 

opazovanju. Z ustreznim pristopom in treningom preostale vidne zaznave ter uporabo 

preostalih čutil olajšamo pridobivanje predstav (Brvar, 2014).  

 

2.1. Govorno-jezikovni razvoj slepih in slabovidnih otrok 
 

Pri preučevanju govora in jezika slepih in slabovidnih otrok se med raziskovalci 

pojavljajo precejšnja razhajanja.  

 

Mnogi trdijo, da do razlik v uspešnosti komunikacije prihaja že v predjezikovnem 

obdobju. Rogers in Puchalski (1984a, v Warren, 1994) sta ugotovila, da slepi dojenčki 

vokalizirajo, čebljajo manj pogosto od videčih vrstnikov, enako kot Bell (2011), ki med 

drugim navaja tudi manjši delež nasmehov ter odsotnost nekaterih gest ter manj 

izrazno obrazno ekspresijo. Na drugi strani Rowland (1984, v Warren, 1994) na podlagi 

raziskave zaključuje, da se tako vokalizacija kot tudi obrazna mimika pri slepih 

dojenčkih ne pojavljata v manjši meri. Enako trdijo številni avtorji (Burlingham, 1961; 

Haspiel, 1965; Maxfield & Field, 1942; Norris idr., 1957; Wilson & Halverson, 1947, v 

Warren, 1994), ki so z raziskavami v zgodnejših letih prišli do zaključka, da v razvoju 

čebljanja pri slepih in videčih otrocih ni pomembnih razlik.  

 

Podobno se dogaja pri preučevanju govorno-jezikovnega obdobja. Skupina avtorjev je 

z raziskavami ugotovila, da govorno-jezikovni razvoj pri slepih in slabovidnih otrocih 

poteka na podoben način kot pri videčih, kar se tiče hitrosti, zaporedja usvajanja in 

vsebine (Perez-Pereira in Castro, 1992). Zastopa mišljenje, da motnja vida negativno 

vpliva na govorno-jezikovno usvajanje (Brambring, 2007; James in Stojanovik, 2006; 

Mills, 1993; Perfect; 2001; Solnceva, 2000, v Vučinić, 2014), glavni razlog za 

zaostanek pa naj bi bilo pomanjkanje vidnih informacij in izkušenj, pridobljenih v 

interakciji z okolico (Landau, 1983, v Vučinić, 2014).  

 

Na drugi strani so nekateri s svojimi študijami dokazali, da v usvajanju govora in jezika 

pri slepih in slabovidnih otrocih obstajajo pomembne razlike (Perez-Pereira in Castro, 
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1992). Mnogi raziskovalci verjamejo, da govorno-jezikovni razvoj slepih in slabovidnih 

otrok ne kasni, pač pa sledi drugačni poti (Jovanović-Simić, 2005). Slepi in slabovidni 

otroci naj bi pri učenju uporabili celostni pristop jezikovnega procesiranja ter tako s 

pomočjo razvijanja alternativnih strategij nadomestili pomanjkanje vidnih izkušenj. Vse 

kaže, da imajo boljši verbalni spomin, ki jim omogoča, da iz spomina izvlečejo verbalne 

izraze, uporabljene v preteklosti, in jih uporabijo v trenutnih situacijah. V primerjavi z 

videčimi otroki v večji meri uporabljajo verbalno igro, najverjetneje kot način 

analiziranja jezika (Jovanović-Simić, 2005).  

 

Dejstvo je, da pri slepih in slabovidnih otrocih lahko zasledimo nekatere specifike, tako 

v razumevanju kot tudi izražanju. V naslednjem poglavju so po posameznih jezikovnih 

nivojih opisane govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok.  

 

 

2.2. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok 
 

2.2.1. Fonološka zmožnost in razumljivost govora 

Fonologija preučuje, kako naši možgani dojemajo glasove (Marušič, 2008), fonološka 

zmožnost posameznika pa omogoča razumevanje glasovnega sistema določenega 

jezika (Denton in Silver, 2012). 

Oblikovanje govora temelji na obvladovanju glasovno-govornega sistema, ki je 

sestavljen iz dveh vzajemno povezanih procesov: procesa razvoja otrokovega sluha, 

ki je podlaga za razvoj percepcije glasov, ter procesa izgovarjanja glasov (Žnidarič, 

1993, v Marin, 2013).  

Otrokov razvoj govora poteka po fazah fonološkega razvoja. Ko govorimo o 

fonološkem razvoju, imamo v mislih zaporedje učenja točno določenih glasov 

govorjenega jezika ter njihovih povezav in ne katerihkoli fonemov. V fonološkem 

razvoju otrok skuša osvojene glasove spojiti v različne fonemske verige in se čim bolj 

približati izgovorjavi odraslih oseb (Muznik, 2012).  

Izgovorjava oz. artikulacija označuje fiziološko gibanje govornih organov, ki sodelujejo 

pri spreminjanju pretoka zraka v vokalnem traktu, z namenom tvorbe različnih glasov 

(Crystal, 1991, v Bowen, 2011).  

Del uspešnosti uporabe jezika v družbenih situacijah se nanaša tudi na otrokovo 

zmožnost pravilne izreke, z namenom razumljivosti govora in neobremenjenosti 

poslušalca. Nepopolna ali nepravilna artikulacija je namreč pogosto moteča za 

sogovorca, ki posledično ne sledi vsebini pogovora, temveč se osredotoča na način 

govora osebe na drugi strani (Warren, 1994).  

Vsi otroci delajo napake pri artikulaciji, ko se njihov jezik še razvija, saj poskušajo 

posnemati odraslo osebo v govoru, medtem ko izpuščajo, nadomeščajo, dodajajo 

številne glasove, saj je njihov kognitivni in artikulacijski sistem še vedno v razvoju 

(Piper, 1984, v Marin, 2013).  
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Slepi in slabovidni otroci so zaradi pomanjkanja vidne komponente primorani govor 

razviti preko slušnih in kinestetičnih dražljajev. Posledično naj med njimi in videčimi 

otroki v percepciji govora ne bi bilo razlik oz. naj bi slepi in slabovidni otroci pri slušnem 

prepoznavanju glasov dosegali celo višje rezultate (Lucas, 1984).  

Glede govorne produkcije so mnenja raziskovalcev deljena, M.Oberman (1978, v 

Stančić, 1991) je ugotovila, da za obe populaciji otrok v pojavnosti artikulacijskih 

motenj veljajo enake zakonitosti. Kasnejše raziskave kažejo, da imajo slepi in 

slabovidni otroci več težav z izražanjem glasov z vidno artikulacijo, ki jih posameznik 

lahko razbere z odgledovanjem (npr. ustnični glasovi) (Perez-Pereira in Conti-

Ramsden, 1999) in artikulacijskimi gibi ustnic, ki pa ne vplivajo na primerno rabo višine 

glasu in jakosti govora (Brieland, 1950, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999). 

A. Mills (1983, 1987, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) je, enako kot B. Dood 

(1983, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), prišla do zaključka, da je pri videčih 

otrocih pogosteje prisotno odzvenevanje. Artikulacijske napake delajo predvsem 

znotraj iste glasovne skupine (npr. /p/ zamenjajo z /b/), zaradi vidne podobnosti, pri 

slepih otrocih pa gre za zamenjavo glasov med različnimi glasovnimi skupinami, glede 

na mesto artikulacije. Določen soglasnik v besedi tako nadomestijo s soglasnikom iz 

druge glasovne skupine (npr. namesto ustničnega glasu /p/ izgovorijo dlesnični /t/; 

namesto dlesničnega glasu /n/ pa ustnični /m/), ker zveni podobno. Glede na način 

artikulacije gre pri tem za posteriorizacijo znotraj iste skupine glasov, v danem primeru 

je to zamenjava znotraj zapornikov (/t/ namesto /p/) oz. nosnikov (/m/ namesto /n/) med 

seboj.  

Kljub temu da se v zgodnejših letih glasovnega razvoja slepih in slabovidnih otrok lahko 

pojavijo artikulacijske težave, pa z leti vseeno dosežejo točno izreko, ki je enaka izreki 

odraslega govorca (Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999).  

Stopnja fonološkega zavedanja (zmožnosti prepoznavanja ter kasnejšega 

razločevanja, členjenja, združevanja zlogov, rim in fonemov) je pri otrocih pred 

vstopom v šolo tudi ključni pokazatelj kasnejše uspešnosti usvajanja bralnih veščin 

(Hatton, Erickson in Lee, 2010).  

Pri pridobivanju bralnih spretnosti imajo velik pomen sposobnosti fonološkega 

procesiranja.  

Fonološko procesiranje pomeni uporabo glasov ali fonemov v procesiranju verbalnih 

sporočil v ustni ali pisni obliki, v kratkoročnem ali dolgoročnem spominu (Wagner in 

Torgesen, 1987, v Rupar, 2006). »Nanaša se na posameznikove mentalne operacije, 

ki uporabljajo fonološko ali zvokovno strukturo verbalnega jezika ob učenju 

dekodiranja pisnega jezika« (Rupar, 2006).  

Opismenjevanje slepih in slabovidnih otrok se začne že zgodaj, v obdobju razvoja 

fonološkega zavedanja.  

Metaanaliza je pokazala, da mora biti slep ali slaboviden otrok pred vstopom v šolo že 

vsaj delno opismenjen, kar zajema poznavanje že nekaterih črk, številk, pomena ure, 

ipd. Pri tem je potrebno poudariti, da je pri opismenjevanju v predšolskem obdobju 
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nujno delati na predopismenjevanu (npr. razvrščanje, sortiranje), v 1. razredu osnovne 

šole pa individualno z opismenjevanjem v brajici1 oz. latinici (Kobal Grum, 2011).  

B. Dodd in L. Conn (2000) sta ugotovili, da so spretnosti fonološkega zavedanja 

(povezanega z grafemskim zavedanjem in poznavanjem črk) slepih in slabovidnih 

otrok, ki uporabljajo brajico brez okrajšav – to pomeni, da vsak znak predstavlja le eno 

črko, na enaki ravni kot spretnosti videčih otrok. Pri tistih bralcih, ki uporabljajo brajev 

kratkopis2 in en znak predstavlja skupino črk ali celo besedo, sistem okrajšav ne 

ustreza fonološkim enotam. Okrajšave vplivajo na otrokovo zaznavanje fonemov 

(glasov kot najmanjših nosilcev pomena) v besedah in posledično motijo branje ter 

zmožnost črkovanja.  

Hatton idr. (2010) so s preučevanjem sicer razmeroma majhnega vzorca 22 

slabovidnih otrok prišli do zaključka, da tisti posamezniki, ki se poslužujejo brajice ali 

pa za branje uporabljajo tako brajico kot tudi obliko zapisa v črnem tisku3, dosegajo 

boljše rezultate pri členitvi besed na zloge, glasovni izolaciji in segmentaciji. Razlogi 

za to naj bi se nahajali v večji izpostavljenosti slušnim dražljajem, kot so npr. glasovi v 

govorjenem jeziku; in izkušnjam, ki zadevajo porajajočo se pismenost. Strokovnjaki in 

starši se namreč zavedajo, da bodo otroci te izkušnje s pomočjo vida spontano težje 

pridobili, zato jih načrtujejo in »ponudijo« otroku.  

 

2.2.2. Gramatična/slovnična zmožnost 

V tem poglavju sem se znotraj slovnične zmožnosti osredotočila na oblikoslovno ter 

skladenjsko jezikovno ravnino slepih in slabovidnih otrok.  

Slovnica je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.d.) opredeljena kot sistem 

jezikovnih sredstev in njihovih medsebojnih odnosov.  

Oblikoslovje ali morfologija je veda o besednih oblikah in predstavlja sistem pomenskih 

enot v jeziku (Jelenc, 1998). Označujemo jo kot del slovnice, ki obravnava besedne 

vrste, njihove oblike, naglase in njihovo vlogo v besedni zvezi ali stavku4. Ukvarja se s 

pravili za uporabo števil, glagolskih časov, spreganje in sklanjanje (Jelenc, 1998). 

Skladnja ali sintaksa je veda o povezovanju besed in njihovem medsebojnem odnosu 

v stavku. Predstavlja sistem pravil, ki se nanašajo na organizacijo besed v stavkih in 

po katerih se besede povezujejo v stavke. Pomembna je namreč tako raznolikost kot 

tudi zloženost stavkov, funkcija besed v stavku ter vrste stavkov (Jelenc, 1998). 

                                                           
1 Pisava slepih, sestavljena iz kombinacij pik, reliefno dvignjenih iz podlage, in namenjena tipni zaznavi. Načeloma 
jo uporabljajo slepi, lahko pa tudi drugi, ki zaradi okvare vida ne zmorejo brati črnega tiska (Gregorc idr., 2015).  
 
2 Standardiziran zapis v brajici, pri katerem se z enim brajevim znakom zapiše skupina črk, npr. lj, nj, st, št, šč, ali 
se z nekaj znaki zapiše beseda, npr. nm za namreč, in se uporablja za hitrejše pisanje in branje brajice (Gregorc 
idr., 2015).  
 
3 Tisk videčih, medij, namenjen pridobivanju informacij z vidno zaznavo (Gregorc idr., 2015).  
 
4 http://oblikoslovje.blogspot.si/2015/04/kaj-je-oblikoslovje.html 
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2.2.2.1. Morfološka govorno-jezikovna raven 

Prve raziskave morfološke ravni govorno-jezikovnega razvoja (Freiberg in Adelson, 

1973; Dunlea, 1989, v Perez-Pereira, 2006) so pokazale, da je pri slepih otrocih 

pomanjkljiva raba osebnih in svojilnih zaimkov ter pridevnikov, saj ni referenta za objekt 

in njegovo lastnost – te so po navadi namreč vidne. Avtorji so bili mnenja, da slepi 

otroci zaimke začnejo uporabljati šele pri 4. letu starosti, poleg tega pa naj bi jih med 

seboj zamenjevali – prvoosebne z drugoosebnimi (ti namesto jaz) in obratno. Pri tem 

so se opirali na podatke, pridobljene na zelo majhnih vzorcih otrok, ki posledično niso 

bili vedno veljavni (Perez-Pereira, 2006).  

Rezultati novejših raziskav (Perez-Pereira, 1999, v Perez-Pereira, 2006) kažejo, da 

napačna raba osebnih zaimkov ni značilna za vse slepe otroke in ne velja kot splošno 

pravilo. Velika večina slepih in slabovidnih otrok sledi razvojnemu poteku uporabe 

zaimkov pri videčih otrocih, pri katerih občasno prav tako lahko zaznamo napake v 

izražanju. Prve zaimke začnejo uporabljati v utečenih, pogosto slišanih frazah pri 

približno dveh letih, med 2. in 3. letom starosti pa jih že uporabljajo širše, v spontanih 

situacijah. Perez-Pereira (1999) je ugotovil, da otroci najprej razvijejo zmožnost 

uporabe osebnih zaimkov v prvi in drugi osebi, zatem pa se začnejo pojavljati 

tretjeosebni zaimki. 

Menjava osebnih zaimkov torej ni vsesplošna značilnost slepih otrok, vseeno pa drži, 

da jo pri marsikateremu predšolskemu slepemu ali slabovidnemu otroku lahko 

zaznamo.  

Slepi in slabovidni otroci prav tako težje usvajajo prostorske predloge, kar se zdi precej 

verjetno, saj njihovo zaznavanje okolice, predmetov in oseb, usmerjenih k njim, ni tako 

hkratno kot pri videčih vrstnikih (Brambring, 2007). Z navedenim sovpadajo številne 

raziskave, A. Dunlea in E. Andersen (1992, v Dunlea, Andersen in Kekelis, 1993) 

denimo navajata, da raba omenjenih predlogov (npr. v, na) pri slepih otrocih ni 

zmanjšana, vendar se le-ti sprva pojavljajo v funkciji fraznih glagolov (»Put on your 

coat.«5), kasneje pa jih začnejo uporabljati z namenom izražanja lokacije (on the 

table6). Pri tem naj bi v začetni, usvajalni fazi izraze večkrat uporabili neprimerno in 

predloge med seboj zamenjevali. Rezultati kažejo, da je pri videčih otrocih ravno 

obratno, v začetku naj bi s predlogi določali prostorsko lokacijo, nato pa jih uporabili v 

glagolih. Slabovidni otroci so nekje vmes, prostorske predloge namreč, enako kot slepi, 

sprva uporabljajo kot del glagola, vendar pa uporabo v drug namen usvojijo v krajšem 

času in tako s predlogi prej začnejo izražati lokacijo. Avtorici na podlagi raziskave 

sklepata, da slepi otroci časovne koncepte obravnavajo pred prostorskimi, videči pa 

naj bi najprej usvojili prostorske, ki se nanašajo na vid, ter nato časovne koncepte, 

vezane tudi na sluh. 

Nasprotno A. Bigelow in A. Bryan (1982, v Brambring, 2007) ob preučevanju treh slepih 

otrok v primerjavi z videčimi nista odkrili velikih razlik v pridobivanju pojmov, vezanih 

na izražanje prostora.  

                                                           
5 »Daj gor svoj (= nadeni si) plašč.« 
6 na mizi 
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A. Dunlea in E. Andersen (1992, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) prav tako 

ugotavljata, da slepi in slabovidni otroci obvladajo pravilne oblike glagolov v pretekliku, 

pravila pa naj bi posploševali in jih uporabljali tudi pri izjemah – nepravilnih glagolih v 

preteklem času, enako kot to delajo videči otroci. Enako sta ugotovila tudi Perez-

Pereira in Castro (1997, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), čeprav nekateri 

avtorji trdijo, da pri slepih in slabovidnih otrocih posplošitve pravil niso prisotne (Perez-

Pereira in Conti-Ramsden, 1999). 

2.2.2.2. Sintaktična govorno-jezikovna raven  

Podobno kot pri zgodnjem preučevanju morfološke govorno-jezikovne ravni, so prvi 

raziskovalci zakasnitve odkrili tudi na sintaktični govorno-jezikovni ravni slepih in 

slabovidnih otrok. C. Freiberg (1977, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) je 

poročala, da slepi otroci dvobesedno poved začnejo uporabljati kasneje kot videči 

otroci, sintaktične nepravilnosti v povedih, ki naj bi po njenem mnenju sicer do 3. leta 

starosti izginile, pa naj bi obstajale zaradi pomanjkanja vidnih izkušenj.  

V nasprotju z zgornjimi navedbami so številne longitudinalne študije, ki so se ukvarjale 

s povprečno dolžino povedi pri obeh skupinah otrok, pokazale, da število besed v 

povedi narašča sorazmerno z večanjem morfosintaktične zmožnosti pri otrocih. B. 

Landau in L. Gleitman (1985, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) sta dokazali, 

da četudi na začetku slepi otroci zaostajajo za videčimi vrstniki, kasneje zelo hitro 

napredujejo in jih ujamejo. Tako naj bi do 4. leta starosti obe skupini otrok že imeli več 

kot štiribesedno poved. Do podobnih zaključkov so prišli tudi A. Dunlea (1989, v Perez-

Pereira in Conti-Ramsden, 1999) ter Perez-Pereira in Castro (1997, v Perez-Pereira 

in Conti-Ramsden, 1999), ki sta ugotovila, da slepi in slabovidni otroci v 

morfosintaktičnem razvoju ne zaostajajo za videčimi otroki, kar se tiče dolžine povedi.  

B. Landau in L. Gleitman (1985, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) sta posegli 

še dlje in analizirali notranjo strukturo in kompleksnost otroških povedi, npr. pogostost 

samostalnikov in glagolov v povedi. Rezultati slepih in slabovidnih otrok so bili na 

splošno primerljivi z videčimi otroki, ugotovili pa sta, da slepi otroci kasneje začnejo 

uporabljati pomožne glagole. Razlog za začasni zaostanek naj bi bil komunikacijski 

vpliv matere, ki ob pogovoru z otrokom uporablja več velelnih stavkov za izražanje 

zahtev, ukazov, navodil ter manjše število da/ne vprašanj. Opisan način govora 

slepega otroka ne opremi s potrebnimi sintaktičnimi informacijami, saj raba velelnih 

stavkov preprečuje rabo pomožnih glagolov.  

Perez-Pereira in G. Conti-Ramsden (1999) kljub temu poudarjata, da ni dokazov, na 

podlagi katerih bi lahko rekli, da zaostanek in začasna neuporaba opisanih jezikovnih 

elementov povzroči trajno in nepopravljivo škodo v izražanju. B. Landau in L. Gleitman 

(1985, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) sta prepričani, da obe populaciji otrok 

do svojega 3. leta postaneta nerazločljivi.  

Rezultati mnogih raziskav kažejo, da slovnični razvoj slepih in slabovidnih otrok ni 

moten ali pomanjkljiv, pač pa so obstoječe razlike v morfoloških in sintaktičnih 

značilnostih posledica adaptivnih procesov in specifičnih mehanizmov usvajanja 

jezika, ki se pojavijo zaradi pomanjkanja ali popolne odsotnosti vidnih informacij 

(Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999).  
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Ob vsem tem se moramo zavedati, da so zgoraj opisane raziskave večinoma narejene 

na vzorcu angleško, pa tudi nemško in špansko govorečih otrok. Posledično je 

potrebno dopustiti možnost odstopanj v razvoju morfološke ter sintaktične jezikovne 

ravni pri slovensko govorečih slepih in slabovidnih otrocih, saj se slovnice jezikov v 

marsikaterih značilnostih razlikujejo. Za lažjo predstavo lahko vzamemo morfološko 

tipološko razvrstitev jezikov, po kateri se jeziki delijo na analitične oz. izolativne, 

aglutativne, sintetične oz. inflektivne, ter polisintetične oziroma inkorporativne.  

Za izolativne jezike je značilna nespremenljivost besed, sestavljene so iz enega 

morfema, slovnične odnose pa določa vrstni red besed (npr. kitajski jezik). Pri 

inflektivnih jezikih, kamor uvrščamo tudi slovenščino, gre za večmorfemskost. kjer en 

morfem lahko predstavlja več posebnosti, pomenov, slovnični odnosi pa se dogajajo s 

spreminjanjem notranje strukture besed. Aglutativni jeziki, denimo turški ali madžarski 

jezik, so tisti, pri katerih so besede večmorfemske in nastajajo s sestavljanjem dolgega 

niza elementov, kjer vsak nosi svoj točno določen pomen in funkcijo. Med polisintetične 

spada npr. eskimski jezik, za katerega je značilna uporaba številnih obrazil, ena 

beseda v omenjenem jeziku pa lahko ustreza celi povedi v drugih jezikih (Bugarski, 

2003, v Stanojević, 2012; Moskovljević, 2006).  

 

2.2.3. Semantična zmožnost 

Semantika ali pomenoslovje je vidik komunikacije, ki se ukvarja s pomeni in z 

besednjakom. Nanaša se na označevanje predmetov, dejanj in odnosov v svetu 

(Denton in Silver, 2012).  

Deli se na (»Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje«, 2011): 

- leksikalno semantiko, ki se ukvarja s pomenom besed;  

- slovnično semantiko, ki se ukvarja s pomenom slovničnih prvin, kategorij, 

struktur in procesov; 

- pragmatično semantiko, ki se ukvarja z logičnimi odnosi, kot so posledičnost, 

pogojnost, itn.  

  

Semantična zmožnost označuje otrokovo zavedanje in nadzor organizacije pomena 

(»Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje«, 2011). 

 

Za razliko od fonoloških, morfoloških in sintaktičnih sistemov, ki so pri posamezniku 

praviloma urejeni že v zgodnjem otroštvu, se semantični sistem razvija celo življenje 

(Jelenc, 1998). 

V splošnem se posameznikovo znanje o predmetih, osebah, dejanjih in odnosih med 

njimi širi ob izpostavljenosti jeziku, izkušnjah in osebnih interesih (Denton in Silver, 

2012). Videči veliko večino informacij o obstoju in lastnostih stvari ter pomenih pridobijo 

spontano, znotraj okolja, pri slepih in slabovidnih otrocih pa je zaradi omejenega 

dostopa do vidnih informacij večina teh izkušenj izgubljenih (Dunlea, 1989).  

Nekateri raziskovalci trdijo, da odsotnost vida pripomore k počasnejšemu razvoju 

besednjaka, na drugi strani pa mnogi poročajo o podobnostih med obema skupinama 
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otrok v pridobivanju prvih besed in zgodnjem besednjaku, kljub pomanjkanju izkušenj 

pri slepih in slabovidnih posameznikih.  

B. Landau (1983, v Warren, 1994) je ob opazovanju dveh malčkov ugotovila, da sta 

prvo besedo usvojila pri 23 oz. 26 mesecih, torej kasneje, kot je značilno za videče 

otroke, B. Landau in L. Gleitman (1985) pa sta zabeležili zakasnitve pri kombinacijah 

dveh morfemov. D. Burlingham (1961, v Warren, 1994) poroča o počasnejšem širjenju 

besednjaka pri kongenitalno slepih otrocih v obdobju med 16. in 18. mesecem, ko je 

za otroke brez slepote in slabovidnosti sicer tipičen izbruh hitre širitve besednega 

zaklada. Razlog naj bi bilo materino dojemanje otrokove slepote kot nemoči in 

posledično manjša pričakovanja ter manj zahtev na nivoju otrokove rabe jezika. 

Avtorica navaja še, da do izbruha širitve besednjaka pri opisani skupini otrok vseeno 

pride, a kasneje, okoli 3. leta starosti. Od rojstva slepi posamezniki naj bi tako v vrtcu 

nekje do 5. leta ujeli videče vrstnike.  

V nasprotju z rezultati zgoraj opisanih raziskav so številni preučevalci prišli do 

drugačnih zaključkov. E. Andersen, A. Dunlea in L. Kekelis (1984) so pojav prve 

besede pri slepih otrocih zabeležile pri 11 oz. 15 mesecih, A. Mills (1983, v Warren, 

1994) pri 12, 13 in 16 mesecih, A. Bigelow (1990, v Warren, 1994) pa v starosti 14 

mesecev. Wilson in Halverson (1947, v Warren, 1994) sta prav tako ugotovila, da je 

slepi deček, ki sta ga preučevala, prvih nekaj besed usvojil v za videče otroke 

predvideni normativni starosti, kljub zaostanku na drugih področjih razvoja.  

Pri preučevanju pojava prve polnopomenske besede je neredko prišlo do zapletov, saj 

so predvsem starši trdili, da njihov otrok že izgovarja besedo ali dve, kljub temu da je 

šlo zgolj za posnemanje glasov ali zlogov brez pomena. Temu v izogib so se nekateri 

strokovnjaki poslužili drugačnega pristopa ter se poglobili v otrokov zgodnji besednjak, 

najpogosteje sestavljen iz 50 ali 100 besed (Warren, 1994).  

Menijo, da med skupinama videčih ter slepih in slabovidnih otrok pri usvajanju besed 

ni starostnih razlik in tako vsi kvoto 50 ali več besed dosežejo pred svojim 2. letom 

starosti. A. Bigelow (1987) je denimo ugotovila, da so vsi trije slepi preučevani 

posamezniki besednjak 50 besed dosegli med 1;4. in 1;9. letom starosti, otroci, ki jih 

je preučevala K. Nelson (1973, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), pa so enako 

dosegli v starosti med 1;3. in 1;8. letom. R. Mulford (1988, v Perez-Pereira in Conti-

Ramsden, 1999) je prišla do podobnih rezultatov, A. Dunlea (1989) pa trdi celo, da je 

v besednjaku tako videčih kot tudi slepih otrok do dopolnjenega 2. leta starosti nabor 

vsaj 100 besed.  

Četudi se pri slepih otrocih slučajno pojavi rahel zaostanek v zgodnjem usvajanju 

besed, ga v razmeroma kratkem času premagajo. V besednjakih s 50 do 100 besedami 

med videčimi in slepimi otroki ni opaziti kvantitativnih razlik, pojavljajo pa se kvalitativne 

razlike, saj je vsebina besednjaka ene in druge skupine drugačna - slepi in slabovidni 

otroci uporabljajo drugačne vrste besed kot njihovi videči vrstniki (Brambring, 2007; 

Dunlea, 1989).  

Otroci s slepoto in slabovidnostjo se redkeje nagibajo k uporabi splošnih samostalnikov 

za poimenovanje objektov znotraj določene pomenske skupine, npr. mačka, riba. V 

večji meri uporabljajo specifične samostalnike, ki kažejo na to, da imajo težave s 

prepoznavanjem podobnosti predmetov znotraj ene pomenske skupine. To pomeni, 
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da npr. besedo zajček uporabljajo le za točno določeno plišasto igračo (Bigelow, 1987) 

ali pa ne prepoznajo drugače oblikovanega stola in ga ne poimenujejo, saj ne 

razumejo, da kljub različni obliki še vedno pripada isti semantični kategoriji besed 

(Brambring, 2007; Webster in Roe, 1998). Zaradi omejenega dostopa do zunanjih 

informacij besede v manjši meri razširjajo in pomensko posplošujejo (Bigelow, 1987). 

Zanimivo je tudi to, da slepi otroci poznajo manj imen za živali in več za pohištvo ter 

predmete v gospodinjstvu, s katerimi se vsakodnevno srečujejo in so zanje bolj 

zanimivi, saj jih lahko raziščejo, spoznajo s pomočjo sluha in tipa ter jih morajo 

upoštevati med gibanjem po prostoru. Živali so namreč privlačne zaradi izgleda, 

vedenja in možnosti igre z njimi, obenem pa jih videči otroci sprva ponavadi spoznajo 

preko fotografij, risb in ne realne izkušnje. Slepim otrokom slikanice ne povedo nič, 

srečanje z živalmi pa je tako pogosto nepredvidljivo in izkušnjo povežejo s strahom 

(Brambring, 2007; Mulford, 1988, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999). 

Brambring (2007) ugotavlja še, da slepi otroci pri pravilnem navajanju svojega imena 

in priimka ter celo naslova prebivališča starostno prehitijo videče otroke, najverjetneje 

zaradi posebnosti v stilu komunikacije med starši in otroki ter pogostega zastavljanja 

vprašanj.  

Niz besed slepih otrok po mnenju E. Andersen (1984) in A. Dunlea (1989) prav tako 

ne vsebuje idiosinkratičnih pojmov (tj. otroku lastnih besednih izumov, ki jih tudi 

samosvoje uporablja), pomanjkanje tovrstnih izrazov v otrokovem besednjaku pa naj 

bi nakazovalo, da slepi otroci zgolj ponavljajo besede, ki jih slišijo. Perez-Pereira in G. 

Conti-Ramsden (1999) se s tem ne strinjata in trdita, da odsotnost idiosinkratizmov ni 

posledica splošnega pomanjkanja kreativnosti v govorno-jezikovnem razvoju slepih in 

slabovidnih otrok, saj jih ne uporabljajo niti vsi polnočuteči otroci. Poleg tega je Perez-

Pereira (1991) v svoji raziskavi odkril vsaj dva primera uporabe idiosinkratičnega 

govora pri dveh špansko govorečih otrocih.  

Še ena govorno-jezikovna značilnost tako slepih in slabovidnih kot tudi videčih otrok je 

stereotipni govor. Označuje otrokovo »pobiranje«, prevzemanje besednih fraz od 

staršev ali ljudi, ki so otroku blizu, ter kasnejše posnemanje in uporabo le-teh v 

podobnem kontekstu (Webster in Roe, 1998). Tipičen primer ponovitve takšne fraze 

opiše R. Clark (1974, v Webster in Roe, 1998) na primeru domače situacije pri kosilu 

- vsakič, ko je sinu na mizo postavila krožnik vročega obroka, je on uporabil pretekle 

materine besede: »Počakaj, da se ohladi.«. Stereotipni govor sicer prispeva k napačni 

rabi zaimkov in razumevanju vlog posameznih oseb v prostoru, a po drugi strani služi 

kot pomoč pri pojmovanju okolja in dogodkov v okolju. Posamezni slišani koščki govora 

so bistven del dostopne senzorne informacije, ki predstavlja dogajanje v otrokovi 

domišljiji, predstavah. Ponavljanje govornih vzorcev pomaga slepemu oziroma 

slabovidnemu otroku poustvariti znano situacijo kljub odsotnosti vizualne podobe 

(Dunlea, 1989). A. Peters (1987, v Toolan, 1996) poleg tega, na podlagi preučevanja 

interakcije med očetom in slabovidnim dečkom med 10. in 20. mesecem starosti, 

ugotavlja, da je oče jezik prilagodil in ga namerno uporabljal specifično, usmerjeno k 

spodbujanju razvijajočih dečkovih sintaktičnih govorno-jezikovnih spretnosti. Deček je 

tako s posnemanjem očetovih izrečenih povedi osmislil in usvojil nekatere zahtevne 

sintaktične elemente, preko jezika, s katerim se je srečal.  
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Med raziskovalci, ki so obravnavali področje konceptov in pomenov besed slepih in 

slabovidnih otrok, se pojavljajo velika razhajanja. Izražanje in razumevanje otrok z 

motnjo vida naj bi, poleg vseh zgoraj opisanih ugotovitev, zaznamovali tudi verbalizmi. 

V literaturi jih prvič omeni Toth (1928, v Vučinić, 2014), termin pa je skoval Cutsforth 

(1932, v Stančić, 1991) in z njim označil »verbalno nerealnost besed«. Pri slepih 

otrocih je namreč prepoznal močan nagib k rabi vidno osnovanih konceptov in besed, 

kar kaže na dejstvo, da se lahko naučijo imen mnogih stvari in pojavov, a o njih nimajo 

stvarne izkušnje. Uporaba verbalizmov po njegovem mnenju tako ne privede do 

ničesar drugega kot pomanjkljivega in nepovezanega mišljenja. Zaključil je, da so 

besede slepih otrok brezpomenske in posledica neskladja med izkušnjami in 

realnostjo, ter zagovarjal stališče, da je slepe otroke potrebno odvračati od uporabe 

»vidnih« besed ali besednih zvez, kot so gledati; videti; »belo kot sneg«; in se jih pri 

pogovoru izogibati.  

V. Vučinić (2014) v svoji knjigi navaja še nekaj definicij drugih avtorjev: 

- verbalizem označuje rabo besed za opisovanje in imenovanje stvari, s katerimi 

oseba nima neposredne izkušnje (Hampshire, 1977/78); 

 

- verbalizmi so besede, ki jih oseba usvaja na osnovi govora okolice, brez 

zanašanja na ustrezna doživljanja in predstave, zaradi česar je njihov pomen 

zožen in vezan na posebne značilnosti predmeta ter točno določeno situacijo 

ali pa se izgubi zaradi prekomernega posploševanja konkretne vsebine 

(Popović, 1991); 

 

- verbalizem pomeni razmetavanje z besedami, prekomerno rabo besed in fraz, 

pogosto neprimerno, brez pravega namena; nekritično sprejemanje definicij s 

precej govorjenja in pomanjkanjem dejanskega pomena in značaja besede 

(Defektološki leksikon, 1999); 

 

- verbalizmi se odražajo v pomanjkanju pomena za določene besede, ki jih 

uporabljajo slepe osebe, »vizualni« oz. vidni verbalizmi pa se nanašajo na tiste 

besede v besednjaku, ki označujejo barve in svetlost (Ranganathan, 2013). 

Večina raziskovalcev se z dognanji Cutsfortha ne strinja in ponudi drugačen pogled na 

verbalizme.  

Dokecki (1966, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) trdi, da pomeni besed niso 

odvisni zgolj od senzornih izkušenj in predstav, temveč je jezik že sam po sebi 

pomemben pri oblikovanju pomena. Večina ljudi naj znanja o svetu namreč ne bi 

pridobila preko neposrednih stikov, izkušenj, pač pa preko jezikovno posredovanih 

informacij. Otroci pomen posameznih besed prevzamejo v socialni interakciji, kjer so 

isti izrazi večkrat uporabljeni s strani ostalih govorcev. Podobno je ugotovil Demott 

(1972, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), ki je prišel do zaključka, da se tako 

videči kot tudi slepi otroci pomena mnogih besed naučijo s pomočjo jezikovnega 

konteksta ter rabe besed znotraj diskurza. Podpira dejstvo, da je usvajanje pomena 

funkcija jezika ter da razlike, povezane s pomeni, med videčimi in slepimi posamezniki 

ne obstajajo. Perez-Pereira in G. Conti-Ramsden (1999) pravita še, da so razlogi 

avtorjev, ki trdijo, da slepi živijo v »brezpomenskem svetu«, neutemeljeni.  
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B. Landau in L. Gleitman (1985) sta na primeru kongenitalno slepe deklice Kelli 

utemeljili neproblematično razumevanje in izražanje pojmov, zadevajoč vid in barve, 

pri slepih otrocih. Kelli je namreč dokazala, da je zmožna razlikovati med glagoli »glej«, 

»poglej« in »dotakni se«, istočasno pa je ustrezno uporabljala izraze za barve. Glagola 

»glej« in »poglej« si je interpretirala kot »preuči z rokami« in »dotakni se«, medtem ko 

je prvotna zahteva »dotakni se« zanjo pomenila enostaven dotik predmeta ali osebe z 

roko. Avtorici sta s tem med drugim potrdili tezo o neomejeni uporabi »vidnih 

terminov«. Dokecki (1966, v Warren, 1994) in Harley (1963, v Perez-Pereira in Conti-

Ramsden, 1999) prav tako zagovarjata stališče, da varovanje otroka pred vidno 

osnovanim jezikom lahko privede do škodljivega vpliva, saj je s tem otroku zmanjšan 

jezikovni obseg in odvzeta korist družbeno-povezovalne vloge jezika. Harley (1963, v 

Warren, 1994) za zmanjšanje rabe verbalizmov predlaga čim večjo izpostavljenost 

interakcijam v okolju.  

Na podlagi lastnih izkušenj s slepimi in slabovidnimi otroki v Sloveniji, pa tudi v tujini 

prav tako menim, da posamezniki kljub pomanjkanju ali popolni odsotnosti vida težav 

z uporabo vidnih pojmov nimajo. Pri vseh otrocih so se namreč tiflopedagogi in ostali 

strokovnjaki na obravnavah, pri katerih sem prisostvovala, brez zadržkov izražali z 

besedami, ki sicer predvidevajo ohranjeno vidno funkcijo, otroci pa so jih razumeli, saj 

so pravilno izpolnili dane naloge in zahteve. »Vidni« glagoli, kot sta glej in poglej, so 

zanje avtomatsko pomenili uporabo rok, s katerimi so preučili npr. predmete na mizi, 

glagol glej pa je v nekaterih primerih pomenil tudi pritegnitev pozornosti, ponazorjen z 

otrokovim dvigom glave ali začasnim prenehanjem aktivnosti. Prav tako so slepi in 

slabovidni otroci med pogovorom ali pripovedovanjem uporabljali imena barv. 

Popolnoma slepi otroci in tisti z minimalnim ostankom vida so ob vprašanju, kakšna je 

določena barva – kako izgleda, izraze vedno povezali s pojavi ali predmeti, ki njim 

predstavljajo posamezno barvo (npr. modra je kot morje). Poleg tega so za barve, ki 

jih še niso poznali, sogovorca prosili, naj jim našteje nekaj stvari določene nepoznane 

barve, za lažjo asociacijo, zato se mi zdi, da slepi in slabovidni posamezniki »vidnih« 

pojmov ne uporabljajo ravno brezpomensko, zagotovo pa si jih razlagajo na sebi 

dostopen način.  

Ob upoštevanju dejstva, da otroci z normalnim vidom v govoru uporabljajo nekatere 

besede, za katere ne poznajo ustreznega pomena, je mogoče zaključiti, da slepih otrok 

v nobenem primeru ni potrebno odvračati od uporabe »vidnih« pojmov. Raba besed z 

nepopolno jasnim pomenom ima pomembno kompenzatorno vlogo v govornem 

razvoju slepega ali slabovidnega otroka. Omenjene besede prispevajo približno znanje 

o tistem, česar slep posameznik ne more izkusiti na osnovi lastnih zaznavnih izkušenj. 

Zaradi uporabe »vidnih« terminov slepi in slabovidni otroci enakopravno sodelujejo v 

interakciji in komunikaciji z okolico ter pridobivajo nove informacije (Vučinić, 2014). 

Lahko rečemo, da »otroci svet vidijo skozi jezik«, saj le-ta ureja proces kategoriziranja 

in oblikovanja zavedanja o svetu (Perez-Pereira, Castro, 1992). 

Več avtorjev za konec navaja, da z odraščanjem govor slepih oseb postaja manj 

specifičen in vedno bolj podoben govoru tipične populacije (Chauvey et al., 2012; 

McGinnis, 1981; Mills, 1983, v Vučinić, 2014; Warren, 1994).  
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2.2.4. Pragmatična zmožnost  

Pragmatika predstavlja socialni vidik jezika in se ukvarja z odnosom med uporabniki 

jezika in jezikovnimi znamenji. Predstavlja sistem pravil za uporabo jezika, ki vsebuje 

spretnosti pogovarjanja, oceno poslušalčevega nivoja razumevanja, odzivanja in izbiro 

jezikovnih sredstev, ki ustrezajo določeni situaciji. Pogosto se v zvezi s pragmatiko 

uporablja izraz »komunikacijska primernost«, kar pomeni sposobnost interpretiranja, 

sklepanja, primerjanja in odzivanja na jezik udeležencev pri komuniciranju (Lerner, 

1993, v Jelenc, 1998).  

ASHA, ameriško združenje za govor, jezik in sluh, opisuje tri glavne komunikacijske 

veščine, ki sestavljajo pragmatiko (Social Language use – Pragmatics, b.d.):  

1. Uporaba jezika v različne namene: 

o pozdravi (»Dober dan.«, »Nasvidenje.«); 

o obveščanje, izražanje namena (»Vzel bom piškot.«); 

o zahteve (»Daj mi piškot.«); 

o obljube (»Prinesel ti bom piškot.«); 

o prošnje (»Prosim, prinesi mi piškot.«). 

 

2. Spreminjanje jezika glede na potrebe poslušalca ali situacije: 

o govor, prilagojen starosti govorca;  

o pojasnjevanje vsebine pogovora novo pridruženemu poslušalcu; 

o prilagajanje govora okoliščinam.  

 

3. Sledenje komunikacijskim pravilom med pogovorom in pripovedovanjem:  

o izmenjave vlog v pogovoru;  

o predstavitev in ohranjanje teme pogovora;  

o obrazložitev nejasnosti, parafraziranje v primeru nerazumevanja; 

o uporaba verbalnih in neverbalnih signalov; 

o upoštevanje osebnega prostora med pogovorom; 

o uporaba obrazne ekspresije in očesnega kontakta.  

 

Pragmatična zmožnost se torej nanaša na organizirano, ciljno naravnano in 

kontrolirano uporabo jezika za namene komunikacije z drugimi (Pence-Tumbull in 

Justice, 2011, v Novak, 2016).  

Aktivno vlogo v interakciji otrok začne pridobivati že v predjezikovnem obdobju, kjer 

komunikacijo z okoljem vzpostavlja z različnimi neverbalnimi sredstvi in z njimi nekaj 

sporoča (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Pred prvim letom otrokove 

starosti veliko vlogo namreč igrajo sociopragmatične spretnosti, ki vključujejo tako 

verbalno kot neverbalno komponento - geste, gibe in vokalizacijo. Lahko rečemo, da 

so osnova za učinkovito komunikacijo (Bonifacio, Girolametto, 2007; Capirci et al. 

1996; Iverson et al.1994, v Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011), saj jih otrok uporablja za 

vključitev v komunikacijsko aktivnost. S svojimi verbalnimi in neverbalnimi dejanji se 

skuša umestiti v dogajanje ter se uveljaviti (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011).  

Razvoj pragmatičnih sposobnosti je povezan z mnogimi drugimi področji razvoja, kot 

so kognitivni, čustveni, socialni, motorični in senzorični razvoj, težave na kateremkoli 
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od naštetih razvojnih področij pa se v različni meri kažejo tudi kot težave v razvoju 

pragmatike. Glede na to, da je otrok sposoben vzpostaviti komunikacijo in izmenjavo 

vlog že pred prvo izgovorjeno besedo, lahko rečemo, da so pragmatične sposobnosti 

neodvisne od razvoja govora. Težave na področju pragmatike je tako moč opaziti že 

zelo zgodaj v razvoju, ko se dojenček npr. ne odziva na mamin glas, ne vzpostavlja 

očesnega stika, ne posnema obrazne mimike in oglašanja, pri vokalizaciji pa ne gre za 

izmenjavo. Otroci, ki se manjkrat odzovejo na pobude komunikacijskega partnerja ali 

pričnejo komunikacijo z drugimi, pridobijo manj komunikacijskih izkušenj, s tem pa tudi 

manj povratnih informacij na svoje pobude (Penko, 2013).  

Izguba vida ogroža socialno interakcijo, saj vid med drugim opravlja pomembno nalogo 

pri nadzorovanju okolice, spontanem posnemanju in neverbalni komunikaciji, preko 

katere se vzpostavljajo prve čustvene povezave, ki so temelj vseh socialnih odnosov 

(Vučinić, Stanimirović, Anđelković in Eškirović, 2013). Vidni dražljaji so tisti, ki 

pritegnejo dojenčkovo pozornost oseb, predmetov in dogodkov. V prvih mesecih 

življenja so otroci izredno občutljivi na materino obrazno ekspresijo, že njihov pogled 

proti mami pa je navadno dovolj za izzvanje verbalnega odgovora (Stern, 1974, 1977, 

v Andersen, Dunlea in Kekelis, 1993). Videči malčki s pomočjo kombinacije očesnega 

stika, gest in kasneje besed pokažejo interes za predmete in dogodke, ki jih zanimajo 

(Pechmann in Deutsch, 1982, v Andersen, Dunlea in Kekelis, 1993), starši pa se nato 

lahko na njihove pobude pravočasno odzovejo in jih primerno umestijo v kontekst. 

Nasprotno si slepi in slabovidni otroci pri obveščanju komunikacijskih partnerjev o 

izbranem elementu pozornosti z vidnim ključem ne morejo v celoti pomagati, prav tako 

pa verbalno v veliki meri okolja ne opisujejo, zato se starši težko osredotočijo na glavni 

namen otrokovega komunikacijskega sporočila (Andersen, Dunlea, Kekelis, 1993).  

Slepi otroci imajo pogosto neizrazno, dolgočasno obrazno ekspresijo (Tinti, 2003, v 

Vučinić, Stanimirović, Anđelković in Eškirović, 2013). Svoje komunikacijske namere 

izražajo z gibanjem rok, česar pa starši večkrat ne razumejo v smislu želje po 

komunikaciji in se posledično ne odzovejo (Vučinić, Stanimirović, Anđelković in 

Eškirović, 2013). Obstaja tudi obratna dilema – starši slepega otroka niso prepričani, 

ali otrok razume njihov jezik (Andersen, Dunlea, Kekelis, 1993). Težko slabovidni 

posamezniki imajo težave s tolmačenjem neverbalnih signalov ljudi okoli sebe, zaradi 

zmanjšane ostrine vida, nezadostno učinkovite rabe ostankov vida, slabše vidno-

motorične koordinacije, pomanjkanja pozornosti, itn. (Wolffe, 2000b, v Vučinić, 

Stanimirović, Anđelković in Eškirović, 2013). Dejstvo je, da komunikacija staršev z 

otrokom, ki je slep ali slaboviden, pomembno vpliva na njegovo oblikovanje zanimanja 

o svetu, ki ga obkroža, ter na odnos do sebe in drugih ljudi (Kožanova, 2008, v Vučinić, 

Stanimirović, Anđelković in Eškirović, 2013).  

Kot navaja Verschueren (2000), pragmatiki ne moremo pripisati temeljne enote analize 

in ji določiti specifičnega korelacijskega predmeta, zato ne spada med tradicionalne 

discipline jezikoslovja, med katere prištevamo fonetiko, fonologijo, morfologijo, 

sintakso in semantiko, niti med interdisciplinarna področja, kakršno je npr. 

nevrolingvistika. Ukvarja se s celotno kompleksnostjo jezikovnega vedenja in se tako 

povezuje z drugimi področji proučevanja jezika ter pojasnjuje odnose med njimi. Zaradi 

prepletanja, predvsem s semantiko in sintakso, posledično pogosto ne moremo 

začrtati stroge meje med elementi, ki jih prištevamo zgolj eni jezikovni ravnini. 
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Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok, opisane v nadaljevanju, tako 

ne »pripadajo« zgolj pragmatični zmožnosti, temveč vsebujejo tudi prvine ostalih 

govorno-jezikovnih ravnin.  

Raba besed naj bi bila pri slepih otrocih dalj časa egocentrična in vezana na prvotni 

kontekst. A. Dunlea (1989) opaža, da ne opuščajo besed, ki ne služijo več njihovim 

potrebam, tako kot to počnejo videči otroci. Prav tako se osredotoča na akcijske 

glagole, ki jih slepi posamezniki uporabljajo zgolj takrat, ko opisujejo svojo aktivnost, 

dejanj drugih pa z njimi sprva ne naslavljajo. Tudi Perez-Pereira (2006) opiše, da v 

primerjavi z videčimi otroki slepi posamezniki večinoma opisujejo svoja dejanja in 

namene izvedbe dejanj ter izražajo lastne želje. Avtor je na podlagi preučevanja 

dvojčic pri slepi deklici zabeležil manj primerov uporabe verbalnih izrazov, da bi 

določeno stvar nekomu ponudila ali pokazala oziroma pritegnila posameznikovo 

pozornost, v primerjavi z njeno videčo sestro. Enako ugotavlja Warren (1994), ki pravi, 

da tovrstna značilnost ni presenetljiva, saj imajo otroci ob odsotnosti vida več težav z 

zaznavanjem aktivnosti ostalih ljudi v istem okolju in bodo posledično o njih govorili 

manj, a opozori na individualne razlike.  

E. Andersen, A. Dunlea in L. Kekelis (1993) so obravnavale govor mater in njihov 

»jezikovni vnos« otrokom ter ugotovile, da matere slepih otrok igrajo dominantno vlogo 

pri načenjanju in usmerjanju tem pogovora, ki naj bi se zelo ponavljale in osredotočale 

na otroka. Posledično naj bi vnos govorno-jezikovnih informacij pri slepem otroku 

pretežno temeljil na trditvah, vprašanjih in prošnjah, zahtevah, zadevajoč njihova 

trenutna dejanja in stanja. Perez-Pereira in G. Conti-Ramsden (1999) dodajata, da 

otroci omenjene začetne omejitve s starostjo premagajo. 

Slepi otroci prav tako uporabljajo visok delež rabe zvalnika in vzklikov (klicanje ljudi po 

imenu, pozdravljanje), z namenom nagovora in vzbujanja pozornosti poslušalca. Na ta 

način pridobijo informacije o prisotnosti in lokaciji drugih oseb v prostoru, kar jim daje 

občutek varnosti (Perez-Pereira, 2006). Podobno velja za spraševanje, ki se razvije z 

namenom zbiranja informacij o okolju in nenehnega ohranjanja vira informacij s strani 

odrasle osebe. S pomočjo vprašanj gre lahko za zbiranje podatkov (»Kaj se je zgodilo 

pri kosilu?«); prošnjo ali dovoljenje (»Mi, prosim, zavežeš čevlje?«; »Lahko pojem 

jabolko?«); iskanje potrditve (»To je zrno graha, imam prav?«); ali zgolj za vzdrževanje 

socialnega stika s sogovornikom (Erin, 1986, v Webster in Roe, 1998). S starostjo se 

raba vprašalnih povedi pri slepih in slabovidnih otrocih povečuje, medtem ko je pri 

videčih posameznikih ravno obratno (Maxfield, 1936, v Perez-Pereira in Conti-

Ramsden, 1999).  

Še ena govorno-jezikovna značilnost, ki slepe in slabovidne otroke razlikuje od videčih 

otrok, je raba večjega števila ponovitev, posnemanj in oprijemanje navad, rutine 

(Peters, 1994, v Perez-Pereira, 2006). 

Psiholingvisti so ugotovili, da je verbalna imitacija sestavni del otrokovega zgodnjega 

jezikovnega razvoja. Bolj ko se jezik razvija, manj otroci pri komuniciranju imitirajo, saj 

vse lažje tvorijo spontane fraze, prav tako pa so prilagodljivi v odgovorih. Nekateri 

otroci posnemalno fazo težje prerastejo (McEvoy, Loveland in Landry, 1988, v Perfect, 

2000), posameznikom s slepoto in avtizmom denimo eholalične fraze in posnemajoči 
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odgovori dalj časa predstavljajo primarno obliko komunikacije (Bebko, 1990, v Perfect, 

2000).  

Eholalije, ponavljanje besed in fraz, se pri slepih otrocih torej pojavljajo pogosteje. 

Pojav postane problematičen, ko se kljub odraščanju še vedno ohranja (Fay, 1973, v 

Dunlea, 1989), v različnih oblikah in stopnjah. Pri takojšnji eholaliji gre za neposredno 

ponavljanje vsega, kar je otrok pravkar slišal, zakasnjena eholalija pa pomeni, da otrok 

pred časom slišan jezik »predvaja« kasneje, v drugi situaciji. Pri tem lahko govorimo o 

funkcionalno zakasnjeni eholaliji, ki se nanaša na rabo v določenem kontekstu v celoti 

pridobljenega jezikovnega segmenta, ki ga kasneje otrok posploši in uporabi v mnogih 

situacijah; ter nefunkcionalno zakasnjeni eholaliji, pri čemer otrok uporablja npr. svojo 

najljubšo frazo, ki sicer nima učinka in primernega vpliva na komunikacijo (Silver, 

2003).  

Jezikovna težava, v tem primeru eholalija, je lahko razumljena kot odklonska in jo 

okolica še okrepi, ali obratno, odvisno, na kakšen način je definirana – brez funkcije, 

nezaželena ali kot znak za nadaljnji razvoj (Zoniou-Sideri in Karayianni, 2000). 

V preteklih raziskovanjih sta se o eholaličnem jezikovnem vedenju slepih in slabovidnih 

otrok ustvarili dve mnenji. Mnogi avtorji so eholalijo dojemali kot značilno negativen 

govor, brez napredne vloge ali funkcije za jezikovni razvoj (Perez Pereira in Conti-

Ramsden, 1999). Nekateri so povečano število posnemanj označili za simptom 

jezikovne patologije in potegnili mnoge vzporednice z jezikom otrok z motnjo 

avtističnega spektra (Brown et al., 1997, Fay, 1973, Hobson, 1993a, Hobson et al., 

1997, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999). Nevrologi, ukvarjajoč se s tovrstnim 

problemom, so menili celo, da je pri otrocih, ki se s slepoto soočajo zaradi okvar in 

poškodb živčnega sistema, večja možnost za pojav razvojnih motenj, predvsem 

avtizma. Trdili so, da obstaja ključna povezava med eholalijami in možgansko 

poškodbo, ki pripelje do disfunkcije centralnega živčnega sistema in vpliva na proces 

učenja jezika (Cass, 1998, v Zoniou-Sideri in Karayianni, 2000).  

Slepi in slabovidni otroci si sicer res delijo nekatere podobnosti z otroki z motnjami 

avtističnega spektra, a pri tem D. James in V. Stojanovik (2006) opozarjata na 

pomembno razliko: kljub nekaterim podobnim vedenjskim znakom, se dejanski vzrok 

za tovrstno obnašanje pri vsaki izmed omenjenih skupin nahaja drugje. Medtem ko pri 

otrocih s spektroavtističnimi motnjami do avtističnih vzorcev privede prirojen 

primanjkljaj v socialno-kognitivnem in komunikacijskem razvoju, je pri kongenitalno 

slepih otrocih razlog za odstopajočo rabo jezika pomanjkanje vizualne percepcije ter s 

tem osiromašene izkušnje iz okolja.  

Prizant in Rydell (1984, v Zoniou-Sideri in Karayianni, 2000) sta v pojavu eholalij 

prepoznala funkcionalni namen, podobno kot A. Peters (1994, v Perez-Pereira, 2006), 

ki je ugotovila, da učenje in raba celih fraz v določenem kontekstu slepim otrokom 

omogoča sodelovanje v socialnih interakcijah in skupnih aktivnostih z drugimi ljudmi.  

Perez-Pereira in G. Conti-Ramsden (1999) dodajata, da raba ponovitev poleg 

kognitivnega in socialnega razvoja služi tudi jezikovnemu razvoju, saj predstavlja del 

strategije za analizo jezika. Kot pravi A. Peters (1977, 1983, v Perez-Pereira in Conti-

Ramsden, 1999), vsi otroci namreč ne uporabljajo enakega stila za učenje in jezikovno 

rabo. Nekateri se močno zanašajo na posnemanje govora drugih, saj s tem lahko 
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sodelujejo v pogovoru in aktivnostih z drugimi, kljub temu da besed ali fraz, ki jih 

ponovijo za drugimi, še niso analizirali. Tovrstni pristop za usvajanje in procesiranje 

jezika je poimenovala »Gestalt style strategy«, ki pomeni »najprej uporabi, kasneje 

razčleni, analiziraj«, gre za učenje v celotah. Perez-Pereira (1994) je na primeru 

dvojčic prav tako preučeval jezikovno procesiranje in ugotovil, da sta ponavljali in govor 

odraslih posnemali tako videča deklica kot tudi njena slepa sestra, za katero je bila 

strategija celostnega usvajanja jezika značilna v večji meri. Posnemali druge in 

ponavljali sami za seboj sta predvsem za namene ohranjanja pogovora in izvedbo 

govornih dejanj, osnovne ponovljene fraze pa sta v govornih situacijah tudi razširjali.  

Eholalija je očitno lahko prvi pokazatelj otrokovega jezikovnega sistema pravil, 

namesto govorne motnje pa lahko v mnogih primerih govorimo o običajnem 

jezikovnem dejanju, saj nam zagotovi informacije na kognitivnem in komunikacijskem 

področju razvoja (Zoniou-Sideri in Karayianni, 2000).  

Težave v pragmatični zmožnosti privedejo do pomembnih ovir v družbenem in 

akademskem (šolskem) sodelovanju ter do neuspešne socialne interakcije, še posebej 

z vrstniki (James in Stojanovik, 2006).  

Socialne veščine so ključnega pomena za oblikovanje samopodobe, pozitivnih 

odnosov z vrstniki, učni uspeh in delo. Kakovost medosebnih odnosov med otrokom 

in ljudmi v njegovi okolici je pomemben dejavnik socioemocionalnega in kognitivnega 

razvoja (Vučinić, Stanimirović. Anđelković in Eškirović, 2013). Socialne izkušnje in 

veščine, usvojene v zgodnjem otroštvu, predstavljajo temelj sodelovanja, 

samostojnosti, samozavesti, obvladovanja različnih življenjskih situacij in socialne 

integracije (Vučinić, 2014).  

Motnja vida zmanjša zmožnost predvidevanja reakcij (kaj se dela, dogaja, kaj se bo 

zgodilo …) in tako negativno vpliva na učenje s posnemanjem ter razvoj veščin, nujno 

potrebnih za vzpostavljanje interakcije. Nezadosten vnos vidnih dražljajev in 

zmanjšano opažanje telesne privlačnosti, pa tudi zmanjšan nivo fizične aktivnosti in 

kompetenc, predstavljajo dodatne dejavnike, ki vplivajo na izolacijo slepih in 

slabovidnih otrok (George in Duquette, 2006; Shapiro et al., 2005, v Vučinić, 

Stanimirović. Anđelković in Eškirović, 2013).  

V nadaljevanju so opisane številne posledice, ki močno vplivajo na komunikacijo in 

življenje slepih in slabovidnih otrok v družbi.  

Slepi in slabovidni otroci so pogosto ignorirani, prezrti s strani vrstnikov tipičnega 

razvoja. Sami prav tako drugih otrok v igro ne vključujejo in redko prvi vzpostavijo 

interakcijo, saj nimajo možnosti spremljanja in »kopiranja« vedenja drugih, obenem pa 

nimajo vpogleda v odzive na lastno vedenje, prikrajšani so za povratno informacijo. Ob 

upoštevanju dejstva, da vrstniški odnosi zahtevajo vzajemnost - to pomeni upoštevanje 

pravil, ki urejajo medosebne odnose, je logično, da predšolski slepi in slabovidni otroci 

za partnerje v socialnih interakcijah izberejo starše. Zaradi omejene zmožnosti 

samostojnega vzpostavljanja stikov z vrstniki in simbolne igre, večji del časa preživijo 

v osamljeni igri, v kateri je pogosto moč zaznati stereotipno vedenje. Posamezniki 

izbirajo statične igre ter igrače, ki jim omogočajo obstanek na enem mestu in 

prevzemanje vloge poslušalca, kar pa vsekakor ne odgovarja potrebam otrok tipične 
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populacije, za katere je značilno, da pogosto in hitro menjajo mesto za igro, igrače ter 

aktivnosti (Vučinić, 2014).  

Družbeno zavračanje, izolacija in nizek nivo samospoštovanja ter samozavesti so 

tesno povezani z nerazvitimi socialnimi veščinami. Mnoge raziskave so pokazale, da 

imajo slepi in slabovidni otroci slabo samospoštovanje ter samopodobo in več 

predispozicij za pojav čustvenih in vedenjskih motenj - nespečnosti, izgube 

samospoštovanja, depresije. V skrajnih primerih posledice podcenjevanja in frustracij 

v socialnih interakcijah lahko v zrelejših letih privedejo tudi do alkoholizma (George in 

Duquette, 2006; Hodge, et al., 2012; Nikolaraizi in De Reybekiel, 2001; Revuelta, 

2010; Sacks, et al., 2011; v Vučinić et al., 2013).  

V slabše vidnem svetu, ki je manj privlačen za igro in raziskovanje, je družbeni uspeh 

slepih in slabovidnih učencev odvisen od vključenosti v interesne dejavnosti, 

zastopanja samega sebe, druženja z drugimi ljudmi s slepoto in slabovidnostjo, pomoči 

družine in šolskih dosežkov (George in Duquette, 2006, v Vučinić, 2014). A. Ingsholt 

(2006) je prepričana, da je posebno pozornost potrebno posvetiti socialnemu razvoju 

4-6 let starih slepih in slabovidnih otrok, saj je to obdobje, ko vertikalni odnosi med 

starši in otroki slabijo, v ospredje pa prihajajo horizontalni odnosi, v življenje otrok 

prihajajo novi ljudje. V tem obdobju predvsem slepi otroci potrebujejo intenzivno pomoč 

drugih, tako vrstnikov kot odraslih, za usvajanje strategij, ki predstavljajo osnovo za 

bodoče socialne interakcije (Ingsholt, 2009). 

2.2.5.  Govorno-jezikovno razumevanje 

Govorno-jezikovno razumevanje se v splošnem nanaša na zmožnost interpretiranja in 

osmišljenja govorjenega ali pisnega jezika (Miller in Paul, 1995). Poleg semantične in 

gramatične zmožnosti obsega tudi zmožnost razumevanja konceptov, odzivanja na 

želje, vprašanja, prepoznavanje namenov – socialni kontekst jezika, ter razvite 

kognitivne funkcije posameznika (pozornost in koncentracija, delovni spomin, hitrost 

procesiranja, sposobnost logičnega sklepanja in abstraktnega mišljenja, strateško 

kompenziranje komunikacijskih neuspehov) (Ylvisaker, 2008).  

Poslušanje in branje sta medsebojno povezana in ju lahko obravnavamo kot vzporedni 

jezikovni funkciji, saj oba predstavljata obliko receptivnega jezika, s skupnim končnim 

ciljem: obdelavo jezikovne vhodne informacije v možganih, da bi razumeli vsebino 

slišanega oz. prebranega (Denton in Silver, 2012).   

Dejstvo je, da se tudi govorno-jezikovno izražanje in razumevanje prepletata, zato so 

nekatere informacije o receptivnem jeziku omenjene že v prejšnjih poglavjih, seveda 

pa ni nujno, da sta obe področji pri posameznem otroku enako razviti.  

R. Paul (1990, v Miller in Paul, 1995) s pomočjo raziskave ugotavlja, da otroci pogosto 

lahko tvorijo povedi s pravilno stavčno strukturo – morebiti zaradi posnemanja 

jezikovnega modela oziroma prevzemanja nekaterih sogovorčevih besed, a večkrat ne 

zmorejo razložiti njihovega pomena, saj jih ne razumejo. Na podlagi rezultatov avtorica 

tako pod vprašaj postavlja dolgo znano vsesplošno prepričanje, da razumevanje vedno 

nastopi pred izražanjem, saj meni, da – vsaj za določene jezikovne strukture znotraj 

določenih razvojnih obdobij, to ne drži.  
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Otrokov ekspresivni jezik pogosto pusti vtis, da posameznik funkcionira na stopnji, ki 

je primerna njegovim letom, v resnici pa je njegovo razumevanje ogroženo, zato o 

otrokovem razumevanju na podlagi izražanja ni primerno soditi, in obratno. Obenem 

to pomeni, da je za pridobitev celotne slike otrokove govorno-jezikovne zmožnosti 

potrebno vsako jezikovno modaliteto obravnavati ločeno. Tako otroci kot odrasli se 

včasih pretvarjajo, da razumejo komunikacijske situacije, npr. s kimanjem glave ali 

verbalnim potrjevanjem (»aha, mhm«), čeprav v resnici temu ni tako, zato je potrebno 

poslušalčevo oz. bralčevo dojemanje večkrat preveriti (Miller in Paul, 1995).  

Za otroke s težavami na področju govorno-jezikovnega razumevanja je značilno 

(Receptive language, 2008): 

- težje procesiranje slušnih informacij in spremljanje navodil,  

- pomanjkljiva pozornost in šibka koncentracija,  

- sledenje dejanjem drugih in občutek izgubljenosti, 

- pomanjkljivo sledenje vsebini pogovora in posledično komentiranje izven 

tematike, 

- težje sledenje pripovedovanju pravljic, zgodb, 

- impulzivnost in reagiranje pred zaključkom zahteve, navodila,  

- otežena diskriminacija besed in interpretacija vsakdanjega govora, 

- počasnejše usvajanje novih konceptov, 

- šibko bralno razumevanje.  

Pri slepih in slabovidnih otrocih se težave v receptivnem jeziku poleg že naštetih kažejo 

tudi v obliki verbalizmov in eholalij ter omejenega znanja o dogodkih in stvareh brez 

neposrednih izkušenj, zaradi močnega zanašanja na verbalne opise drugih, da bi lahko 

razvili koncepte in predstave o svetu (Ranganathan, 2014; Silver, 2003).  

Odsotnost vida zagotovo vpliva na proces usvajanja jezika, bralno in slušno 

razumevanje ter besednjak pa so za slepe in slabovidne otroke med bistvenimi 

komponentami jezikovnega razvoja. Otroci z motnjo vida se poleg tipnega pretežno 

opirajo še na slušno zaznavanje za raziskovanje okolja okoli sebe (Ranganathan, 

2014), zato pomembnost poslušanja pri omenjeni populaciji nikoli ne more biti 

precenjena. Dobro razvite spretnosti poslušanja lahko na veliko načinov nadomestijo 

omejen vid, saj, skupaj z vnosom podatkov preko taktilnih, kinestetičnih in 

proprioceptivnih kanalov, predstavljajo glavno pot prejemanja informacij (Denton in 

Silver, 2012). Vključujejo slušno razumevanje, lokalizacijo zvoka in slušno 

diskriminacijo (Developing listening skills, b.d.).  

V situacijah, ko vidni kanal ni razpoložljiv, vsakršna šibkost oziroma primanjkljaj v 

procesu poslušanja ključno vpliva na učenje in razumevanje. Videči otroci si v primeru 

pomanjkljivih spretnosti poslušanja pomagajo z vidnim ključem in tako premostijo 

ovire, slepi in slabovidni otroci pa te možnosti nimajo oziroma je otežena. Pri njih 

poslušanje predstavlja primarni kanal učenja, zato so posledice hujše. Prisotnost 

vidnih primanjkljajev ter nezadostno razvitih slušnih veščin ogrozi posameznikovo 

zmožnost pridobivanja informacij (Postello in Barclay, 2012). Stopnja učinkovitosti 

slušnega procesiranja in poslušanja vpliva na otrokov akademski in socialni razvoj ter 

nazadnje tudi na kognitivnega (Barraga in Erin, 2001, v Denton in Silver, 2012), slušne 

veščine pa so obenem povezane tudi z bralnim razumevanjem. Večini slepih in 
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slabovidnih otrok poslušanje predstavlja način zabave in razvedrila. Nekateri med njimi 

se že zelo zgodaj naučijo igranja z zvokom, saj so občutljivi na zvočne dražljaje, imajo 

posluh in pozornost za zvočno dogajanje okrog sebe, spet druge pa je potrebno 

uporabe zvoka v razvedrilne in komunikacijske namene naučiti (Postello in Barclay, 

2012).  

Razvoj govorno-jezikovnega razumevanja slepih in slabovidnih otrok mora biti olajšan 

z nudenjem zadostne količine priložnosti v okolju ter različnih izkušenj iz prve roke, 

preko tipa, vonja, okusa, gibanja in upravljanja s predmeti. Prav tako je pomemben 

kompetenten jezikovni model, ki otroka usmerja, vodi, ter preko poslušanja in 

ustvarjanja komunikacijskih situacij poskrbi za napredek (Goldware in Silver, 1998). 

 

2.3. Heterogenost populacije 

Preučevanje govora in jezika oseb z vidnimi primanjkljaji ni enostavno, saj pri 

raziskovanju ni mogoča neposredna uporaba metod, postopkov in analiz, ki so 

raziskovalcem v pomoč pri preučevanju otrok z normalnim vidom (Jovanović-Simić, 

2005).  

 

Osnovni razlog tiči v heterogenosti populacije slepih in slabovidnih oseb, ki je večja kot 

pri videčih, in posledično privede do težav v raziskovanju. 

 

Motnja vida se pojavlja v številnih različicah, saj pogosto vključuje prisotnost več 

različnih očesnih bolezni, ki vplivajo na način uporabe vida. To se, v kombinaciji z 

drugimi dejavniki, odraža v obsegu in raznovrstnosti izkušenj, sposobnosti samostojne 

skrbi samega zase in vzpostavljanju mehanizmov samokontrole ter nadzora okolice 

(Vučinić, 2014).  

 

Izvor heterogenosti populacije ljudi z motnjo vida se nahaja v spletu številnih 

spremenljivk in odnosov med njimi, ki jih lahko razdelimo v skupine (Stančić, 1991; 

Vučinić, 2014):  

1. značilnosti, ki predstavljajo substrukturo motnje (stopnja izgube vida, čas in 

potek nastanka motnje, etiologija, širina vidnega polja, prilagodljivost na 

svetlobo in temo, ipd.);  

2.  osebnost oz. dispozicija (anatomsko-fiziološke značilnosti (predvsem odvisne 

od dednosti), na podlagi katerih osebe z motnjo vida, v procesu učenja in vaje, 

razvijajo adaptivne in kognitivne sposobnosti);  

3. okolje, v katerem živi slepa ali slabovidna oseba (velikost družine, medosebni 

odnosi, značilnosti in vedenje staršev, spodbude za učenje, govor okolice oz. 

jezikovni kontekst, v katerem odrašča slep oziroma slaboviden otrok, ter številni 

vplivi v (pred)šolskih ustanovah);  

4. otrokova samoaktivnost (motivacija za učenje, premagovanje posledic motnje 

vida, ipd. );  

5. prisotnost drugih motenj (blago - npr. lažja izguba sluha, blaga gibalna 

oviranost; ali težje izraženih, npr. težji intelektualni primanjkljaji, cerebralna 

paraliza, ipd.).  
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Med osebami z motnjo vida torej obstajajo velike razlike, ki se ob upoštevanju 

spremenljivk v različnih situacijah še povečajo. O tipični slepi oz. slabovidni osebi tako 

ni mogoče govoriti, pri delu s slepimi in slabovidnimi posamezniki pa je nujen 

individualiziran pristop (Stančić, 1991), kjer individualnim razlikam posvečamo 

posebno pozornost (Warren, 1994).  

 

3. CILJI RAZISKAVE 

Glede na to, da je v Sloveniji področje govora in jezika slepih in slabovidnih otrok zelo 

malo raziskano, sem v svojem magistrskem delu želela preučiti govorno-jezikovne 

značilnosti slepih in slabovidnih predšolskih otrok in ugotoviti, ali se v razvoju pojavljajo 

težave in odstopanja, ter na katerih jezikovnih ravninah. Na podlagi pridobljenih 

informacij sem zbrala in zapisala strategije za spodbujanje govorno-jezikovnega 

razumevanja in izražanja pri slepem ali slabovidnem posamezniku, z namenom 

pomoči otroku in vsem, ki z njim vstopajo v komunikacijski proces.  

3.1. Raziskovalna vprašanja 

Skladno z namenom raziskave sem si zastavila glavno raziskovalno vprašanje:  

- Kaj je značilno za govor in jezik predšolskih slepih in slabovidnih otrok?  

 

4. METODOLOGIJA 

4.1. Raziskovalna metoda 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in kvantitativni 

raziskovalni pristop, katerega cilj je z različnimi tehnikami zbrati podatke, ki se vežejo 

na govorno-jezikovno funkcioniranje slepih in slabovidnih predšolskih otrok.  

4.2. Vzorec 

Vzorec je oblikovan neslučajnostno in namensko, vključuje štiri slepe in slabovidne 

predšolske otroke, stare med 2 in 7 let. Eden izmed njih obiskuje vrtec na Centru IRIS, 

ostali pa so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo v vrtcu v domačem kraju. Vsi so brez pridruženih motenj 

oziroma morebitni dodatni primanjkljaji zaenkrat niso diagnosticirani. Rezultati, 

ugotovljeni na namenskem vzorcu, niso posplošljivi na celotno populacijo, pač pa 

omejeni na preučevani vzorec. V tabeli 1 so navedene osnovne značilnosti vsakega 

otroka, imena pa so izmišljena, saj sem sodelujočim v raziskavi zagotovila popolno 

anonimnost. 
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Tabela 1: Osnovne značilnosti otrok 

  
Miha 

 
Meta 

 
David 

 
Jaka 

 
SPOL 

M Ž M M 

 
STAROST  

(leto;mesec) 

2;4 3;8 4;10 6;2 

 
DIAGNOZA 

slepota z 
ostanki vida, 

nedonošenost 

mikroftalmus očesni 
albinizem, 

zoženo vidno 
polje, 

nistagmus, 
tortikolis 

zmerna 
slabovidnost (12 
% ostrine vida 
na obeh očesih 

skupaj), 
barvna slepota 

 

 
POTEK 

IZOBRAŽEVANJA 
 

vrtec, Center 
IRIS 

vrtec v 
domačem kraju  

 

vrtec v 
domačem kraju  

 

vrtec v 
domačem kraju  

 

 
ZGODNJA 

OBRAVNAVA 
 

da nekaj obiskov ne ne 

VKLJUČENOST V 
OBRAVNAVE 

IZVEN 
IZOBRAŽEVALNE 

USTANOVE 

delovna terapija, 
senzorna 

integracija, 
fizioterapija 

razvojna 
ambulanta: 

nekaj obiskov 

fizioterapija, 
logopedska 
obravnava 

fizioterapija 
(terapija je že 
zaključena) 

 

4.3. Instrumentarij 

Za namen raziskovalnega dela sem na podlagi že obstoječih lestvic v angleškem 

jeziku: The Oregon Project for Visually Impaired and Blind Preschool Children, Skills 

Inventory, avtoric Sharon Anderson, Susan Boigon, Kristine Davis in Cheri de Waard 

(2007), ter Funcional & Instruction Scheme – The visually Impaired Child's first abilities, 

Behaviour, Learning, danske avtorice Lilli Nielsen (1997), oblikovala in priredila 

ocenjevalno lestvico. Poleg tega sem si pomagala z internim, prav tako na podlagi 

Oregonske lestvice (Anderson, Boigon, David, DeWaard, 2007) že prevedenim in 

prirejenim instrumentarijem, ki ga za ocenjevanje govorno-jezikovne zmožnosti slepih 

in slabovidnih otrok uporabljajo na Centru IRIS v Ljubljani. 

Ocenjevalna lestvica poleg vprašanj o splošnih podatkih (spol in starost otroka, potek 

izobraževanja, socialno-ekonomski status družine, vključenost otroka v obravnave 

izven izobraževalne ustanove, izpolnjevalec, datum izpolnjevanja) vsebuje dva sklopa 

trditev, na podlagi katerih je možno ugotoviti raven otrokovega govorno-jezikovnega 

izražanja ter razumevanja. Za vsakega posameznega otroka je lestvico izpolnjeval en 

izpolnjevalec, ki je imel pri ocenjevanju pri vsaki trditvi možnost izbire odgovora na 3-

stopenjski lestvici. Številka 1 pri tem predstavlja odgovor nikoli, ni usvojeno, številka 2 
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se nanaša na včasih, porajajoče se, številka 3 pa predstavlja odgovor vedno, usvojeno 

v vseh situacijah. Skupno 122 trditev, nanašajočih se na govorno-jezikovno izražanje, 

je dodatno razvrščenih v posamezne sklope: razumljivost govora, fonološka zmožnost, 

slovnična/gramatična zmožnost, semantična zmožnost ter pragmatična zmožnost. Na 

govorno-jezikovno razumevanje se nanaša dodatnih 21 trditev.  

Na osnovi v Oregonski lestvici (Anderson, Boigon, David, DeWaard, 2007) podanih 

mejnikov, sem v ocenjevalni lestvici pri posameznih postavkah vsakega od šestih 

govorno-jezikovnih področij določila tudi pričakovano starost otroka, pri kateri naj bi 

imel usvojene določene elemente govora in jezika.   

4.4. Postopek zbiranja podatkov 

Za pomoč pri pridobivanju podatkov sem se obrnila na Center IRIS (center za 

izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) in stopila v 

stik s tiflopedagoginjo, ki mi je pomagala izbrati vzorec. Raziskavo sem predstavila še 

ostalim tiflopedagoginjam in tiflopedagogom ter jih prosila za sodelovanje. Kasneje 

sem tako v stik stopila še s tremi mobilnimi tiflopedagoginjami, ki so me bile 

pripravljene vzeti s seboj na teren in izpolniti ocenjevalno lestvico. Skupno sem torej 

sodelovala s štirimi mobilnimi tiflopedagoginjami, ki so namen in potek predstavile tudi 

staršem ter pridobile pisna soglasja za sodelovanje otrok v raziskavi. Preko 

elektronske pošte ali telefona sem se nato z vsako izmed njih dogovorila za termin ter 

se udeležila ure individualne obravnave z vsakim otrokom, v vrtcih na Gorenjskem, 

Primorskem, v Beli Krajini ter osrednji Sloveniji, pri enem otroku, ki obiskuje vrtec na 

centru, pa sem bila nekaj časa prisotna v skupini.  

Pred tem sem vsaki tiflopedagoginji na kratko predstavila ocenjevalno lestvico in 

razložila potek ocenjevanja, ki je nato potekalo po otrokovi individualni uri obravnave. 

Ocenjevalno lestvico je izpolnila vsaka sama, saj otrokovo funkcioniranje poleg staršev 

najbolje pozna. Ves čas izpolnjevanja sem bila tudi sama navzoča zaradi morebitnih 

nejasnosti ob trditvah. Če so imele ocenjevalke vprašanja ob nekaterih postavkah, sem 

jim podrobneje razložila in tako odpravila njihove dileme. Med obravnavo sem si prav 

tako zapisovala dodatna opažanja o otrokovem ekspresivnem ter receptivnem jeziku, 

predvsem posebnosti, ki v ocenjevalni lestvici niso označene, z otrokom in 

tiflopedagoginjo pa sem občasno sodelovala pri aktivnostih, če sta me povabila k 

interakciji. Splošne podatke o otroku in njegovi diagnozi sem imela možnost razbrati iz 

strokovne dokumentacije ter pogovora s strokovnimi delavci, ki so v stiku s 

posameznim otrokom.  

4.5. Postopek obdelave podatkov 

Pri vsaki od izpolnjenih ocenjevalnih lestvic sem pregledala ocene ter na osnovi 

obkroženih odgovorov pripravila sumarno oceno. Pridobljene podatke sem prikazala v 

tabeli ter jih na osnovi svojih opazovanj dodatno kvalitativno interpretirala.  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Na podlagi zbranih podatkov sem preučila in analizirala govorno-jezikovno 

funkcioniranje vsakega otroka. Pri tem je bilo ocenjeno govorno-jezikovno izražanje, ki 

zajema razumljivost govora, fonološko zmožnost, slovnično (gramatično) zmožnost ter 

semantično in pragmatično zmožnost; in govorno-jezikovno razumevanje. V tabeli 2 je 

predstavljena govorno-jezikovna zmožnost preučevanih slepih in slabovidnih oseb.  

 

LEGENDA: 

 usvojeno 

 porajajoče, se razvija 

 ni usvojeno 

 Ne dosega starosti (ni še toliko 
star-a) 
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Tabela 2: Govorno-jezikovna zmožnost preučevanih slepih in slabovidnih otrok 

Govorno-jezikovno 
področje 

Preučevani slepi in slabovidni otroci 

MIHA 
(2;4 - slepota z ostanki 
vida, nedonošenost) 

META 
(3;8 - mikroftalmus) 

DAVID 
(4;10 - očesni albinizem, 

zoženo vidno polje, 
nistagmus, tortikolis) 

JAKA 
(6;2 – zmerna 

slabovidnost, barvna 
slepota) 

0
-1

 le
to

 

1
-2

 le
ti
 

2
-3

 le
ta
 

3
-4

 le
ta
 

4
-5

 le
t 

5
-6

 le
t 

0
-1

 le
to
 

1
-2

 le
ti
 

2
-3

 le
ta
 

3
-4

 le
ta
 

4
-5

 le
t 

5
-6

 le
t 

0
-1

 le
to
 

1
-2

 le
ti
 

2
-3

 le
ta
 

3
-4

 le
ta
 

4
-5

 le
t 

5
-6

 le
t 

0
-1

 le
to
 

1
-2

 le
ti
 

2
-3

 le
ta
 

3
-4

 le
ta
 

4
-5

 le
t 

5
-6

 le
t 

G
O

V
O

R
N

O
-J

E
Z

IK
O

V
N

O
 

IZ
R

A
Ž

A
N

J
E

 

Razumljivost 
govora 

                        

Fonološka 
zmožnost 

                        

Gramatična 
zmožnost  

                        

Semantična 
zmožnost 

                        

Pragmatična 
zmožnost 

                        

GOVORNO-
JEZIKOVNO 

RAZUMEVANJE 
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Zaradi heterogenosti populacije pri otrocih prihaja do zelo različnih odstopanj, zato so 

govorno-jezikovne značilnosti vsakega otroka v nadaljevanju še podrobneje opisane, 

v zadnjem poglavju pa je govorno-jezikovno funkcioniranje slepih in slabovidnih otrok 

povzeto, interpretirano ter povezano s teoretičnimi spoznanji.  

 

5.1. Miha 

Miha je najmlajši od preučevanih otrok v vzorcu in obenem tudi edini slep posameznik, 

vključen v raziskavo. Pri svojih 28 mesecih starosti še ne hodi, vendar je kljub temu 

neprestano v gibanju in veliko raziskuje, kar je prednost, saj tako pridobiva dragocene 

izkušnje iz okolja. Enako kot na motoričnem, je tudi na govorno-jezikovnem področju 

za svoja leta nekoliko šibek, vendar je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da je bil 

rojen prezgodaj, v 21. tednu.  

Nedonošenost zaradi svojih značilnosti namreč povzroča razvojno-nevrološke težave. 

Skupina kroničnih, medsebojno povezanih motenj v delovanju osrednjega živčevja so 

posledica sprememb ali poškodb razvijajočih se možganov, delijo pa se na težje in 

blažje. Med hujše nevrološke nenormalnosti sodijo cerebralna paraliza, okvare vida in 

sluha ter epilepsija, lažje pa vključujejo razvojno motnjo koordinacije, kognitivne težave 

(mejne ali nizko povprečne splošne intelektualne sposobnosti, specifični 

nevropsihološki primanjkljaji, govorne motnje), učne težave, vedenjske motnje in 

socialno-čustvene težave. Pojavnost težav sicer upada sorazmerno z naraščanjem 

gestacijske starosti ob rojstvu otrok ter porodne teže, a rezultati raziskav kažejo, da so 

posledice prezgodnjega rojstva, ki so značilne za zelo in ekstremno prezgodaj rojene 

nedonošenčke, čeprav redkeje, prisotne tudi pri zmerno nedonošenih otrocih, ki so 

zaradi nezrelosti organskih sistemov prav tako ranljivi za neugodne posledice 

prezgodnjega rojstva (Kodrič, Paro Panjan, Šušteršič, Marjanovič Umek, 2010).  

Prezgodnje rojstvo bi lahko bilo vzrok zakasnelega razvoja pri Mihu, čeprav ne pomeni, 

da so pri njem prisotne vse zgoraj naštete težave, ki se sicer lahko pojavijo ob 

nedonošenosti.  

Iz analize posameznih trditev v ocenjevalni lestvici sem pri sklopu razumljivosti govora 

ugotovila, da Miha uporablja samoglasnike in izgovarja večino soglasnikov, 

pričakovanih za njegovo starost (/p/, /b/, /m/, /v/, /k/, /t/). Glasovi /h/, /n/, /g/, /d/ še niso 

usvojeni v vseh situacijah. Tudi njegova fonološka zmožnost je še na stopnji 

porajajoče, saj jakosti glasu še ne kontrolira in ne uporablja rastoče intonacije ob koncu 

besede, ki jo izgovori z namenom vprašanja, ter načrtno ne ponovi dveh besed v istem 

vrstnem redu. Zanimivo je, da mu občasno uspe končati zadnji zlog ali besedo v stihu 

znane pesmi, kar je sicer po mejnikih, opredeljenih v Oregonski lestvici (Anderson, 

Boigon, David, DeWaard, 2007), namenjeni angleško govorečim slepim in slabovidnim 

otrokom, pričakovano za tri do štiri leta stare malčke. Enako velja za enostavne rime, 

pesmice in igre s prsti, pri katerih Miha uspešno sodeluje, s kombiniranjem 

posameznih besed in gibov. Med aktivnostjo v skupini sem opazila, da ima izredno 

razvito ritmiko. Pesmi, ki jih pojejo drugi otroci skupaj z vzgojiteljico ter pomočnico 

vzgojiteljice, vedno spremlja z ustreznim ploskanjem, čeprav sam ne poje.  
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Na slovničnem nivoju je šibkejši, saj še ni na stopnji dvobesedne povedi, besed ne 

povezuje v stavke in z njimi ne izraža zahtev, niti z njimi ne izraža lastnine (npr. očetov 

avto). Tudi o sebi ne govori v prvi osebi ednine, uporablja pa samostalnike, glagole in 

pridevnike za pomene besed, ki jih pozna in uporabi enobesedni stavek, ko kaj želi 

(npr. pil), a prav tako ne v vseh situacijah.  

Enako velja za semantično zmožnost, kjer postavk, pričakovanih za njegovo starost, 

še nima usvojenih, z izjemo občasnega odziva na vprašanje »Kdo?«. Ko sprašujemo 

po predmetu, na vprašanje vedno odgovori z imenom predmeta, za tiste predmete, ki 

jih pozna; imenuje tudi poznane stvari, ljudi in živali, ko se ga vpraša, ter poimenuje 

vsaj dva ali tri dele telesa. Prepoznavanje predmetov, ki jih zazna preko tipa in vonja, 

je še na stopnji porajajočega, besed po spolu pa zaenkrat ne ločuje, niti ne uporablja 

imen za predmete v gospodinjstvu ali oblačila. Njegovo besedišče obsega mnogo manj 

kot 50 besed, po besedah mame pa naj bi prvo besedo izrekel pri 21 mesecih.  

Kar se tiče pragmatike, Miha pri postavkah predjezikovne komunikacije dosega 

najvišje rezultate, višje nivoje še usvaja. Vedno reagira na geste, prisluhne 

oddaljenemu hrupu ter se obrača proti govorečemu v skupini in pove svoje ime, ko ga 

vprašajo. Včasih kombinirano uporablja besede in geste, da bi pokazal, kaj želi, ter 

uporablja mimiko za izraz želja, prav tako občasno govori o predmetih in osebah, ki 

niso prisotni, in vpraša za »še« v treh primernih situacijah. Za hrano, ki jo pozna, še 

ne zna prositi z besedami in je ne poimenuje. Tudi pri nobeni od postavk, pričakovani 

za 2 do 3 leta stare slepe in slabovidne otroke, še ni uspešen. O svoji trenutni aktivnosti 

in dogodku, ki se mu je zgodil čez dan, torej še ne govori, verbalno pa ne izraža želja, 

počutja, težav, niti ne prosi za pomoč, dovoljenje ter ne pove z besedo, ko mora iti na 

stranišče.  

Na področju govorno-jezikovnega razumevanja v vseh situacijah sledi enostavnim 

naročilom, npr. »Pridi sem.« ter na zahtevo poda predmet. Vedno reagira tudi na 

enostavna navodila v dveh korakih, npr. »Poberi kocke in jih daj v škatlo.«, navodilom, 

ki vsebujejo osebne zaimke sledi občasno, enako kot razume trditve o vsakdanjih 

aktivnostih – ne vseh. Ko mu postaviš vprašanje, z da ali ne zaenkrat še ne odgovori, 

niti ne razume trditev o redkih, nevsakdanjih aktivnostih. Razumevanje vsaj dveh 

kategorij besed ter enostavnih konceptov pri dečku še ni usvojeno; na zahtevo, ki 

vsebuje množino, pa največkrat namesto več predmetov poda le enega.  

Kljub temu da v govorno-jezikovnem razvoju Miha nekoliko kasni, vzgojiteljica poroča 

o velikem napredku v tem letu ter kot enega izmed razlogov zanj navaja dečkovo 

spodbudno okolje, poleg vključenosti v terapevtske obravnave zunaj ustanove.  

 

5.2. Meta 

Meta je edina deklica v vzorcu preučevanih otrok, ob srečanju je bila stara 3 leta in 8 

mesecev. Med individualno obravnavo sem pri njej najprej zaznala posebnosti na 

področju razumljivosti govora, saj nekaterih glasov, sicer že pričakovanih za svojo 

starost, ne uporablja, jih zamenjuje oziroma je izreka motena. Zveneč bilabialni 

zapornik /b/ v besedah denimo zamenjuje z nezvenečim /p/, npr. popen namesto 
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boben, prisoten je fonološki proces – odzvenevanje. Občasno podobno zamenjavo 

naredi z /d/ in /t/, prav tako pa ne uporablja glasu /g/ v vseh situacijah. Odzvenevanje 

je prisotno tudi pri glasovih /z/ in /ž/ - nadomešča ju z nezvenečim sičnikom /s/ ter 

šumnikom /š/, ki ju sicer izgovarja medzobno.  

Na področju fonološke zmožnosti uspe načrtno ponoviti tako dve besedi kot tudi 

nebesedi (neobstoječi besedi) v istem vrstnem redu, kontrolira jakost glasu in končuje 

zadnji zlog ali besedo v stihu znane pesmi. Tiflopedagoginja navaja, da so pesmi njeno 

močno področje, saj jih veliko pozna, vendar pa enostavnih rim za drugim ne ponovi v 

vseh situacijah oziroma pri igrah s prsti v kombinaciji z besedami in gibi ne sodeluje 

vedno.  

Pri slovnični zmožnosti je iz ocenjevalne lestvice najbolj razvidna značilnost, ki pri 

govorno-jezikovnem razvoju slepih in slabovidnih otrok zbudi precejšnjo pozornost – 

raba zaimkov. Meta vedno govori v tretji osebi ednine, ko govori o sebi, in ne uporablja 

osebnega zaimka jaz, temveč vedno svoje ime, zanimivo pa je, da pravilno uporablja 

svojilni zaimek moj. Tudi o drugih ljudeh okoli sebe govori oziroma jih pokliče po imenu 

in ne z osebnimi zaimki (npr. ti, on, vi). V nasprotju s pomanjkljivo rabo osebnih ter 

svojilnih zaimkov, imajo kazalni zaimki (to, tisti) stalno mesto v dekličinem jeziku, enako 

kot pravilne oblike za izražanje množine ter pomožni glagol je v trditvah. Slovnično 

pravilna raba spola in števila še ni popolnoma usvojena, podobno kot raba prislovov 

ter preteklega in prihodnjega časa, a se pojavlja. Deklica ima vsaj štiribesedno poved, 

a se povečini izraža z dvema ali tremi besedami. V svojem govoru v vseh situacijah na 

vprašanje »Kje?«, odgovori tako, da uporabi predloge v, na, pod, raba katerih je po 

mejnikih v Oregonski lestvici (Anderson, Boigon, David, DeWaard, 2007) sicer značilna 

za 4 do 5 let stare slepe in slabovidne otroke, poleg njih pa Meta negacijo zmore izraziti 

z nikalnicami, ki so prav tako predvidene za starejše otroke. 

Postavke, ki se nanašajo na semantiko, kažejo, da ima stopnjo pomenoslovne 

zmožnosti 2 do 3 leta starih otrok popolnoma usvojeno – poimenuje vsaj tri dele telesa 

ter predmete, ki jih zaznava preko vida, tipa ali vonja, imenuje živali in oblačila ter deset 

predmetov ali prostorov v gospodinjstvu, prav tako zagotovo uporablja in razume vsaj 

50 besed ter odgovori na vprašanje »Kdo?«. Trditve, ki se nanašajo na starostno 

skupino od 3 do 4 let, kažejo nižje rezultate – denimo ne uporablja besed odprto, 

zaprto, niti treh besed, ki se nanašajo na dotik s predmetom pri opisovanju, vendar pa 

deklica v vseh ali vsaj nekaterih situacijah uporablja določene govorno-jezikovne 

elemente, značilne za višjo starostno skupino. Tako denimo ne uporablja vsaj treh 

opisnih besed, ko je v dotiku s predmetom (npr. lepljivo, grobo, toplo, …), in vprašanja 

nikoli ne postavi z rabo besede ali v začetku, uporablja pa besede za identifikacijo 

članov svoje družine – babica, dedek, brat, sestra ter občasno prepozna, katera od 

treh besed ne pripada določeni kategoriji in za kategorijo uporabi ime. Prav tako 

ponavadi zna opisati s tremi različnimi besedami določen predmet ter uspe dopolniti 

nekatera enostavna nasprotja (»Poletje je vroče, zima je …«).  

Enako kot Mihova je tudi Metina pragmatična zmožnost do 1. leta v celoti usvojena, na 

stopnji med 1. in 2. letom bi lahko rekli, da je porajajoča, pri trditvah, ki predstavljajo 

otroško rabo jezika med 2. in 3. ter 3. in 4. letom, pa je odsotnih še precej govorno-

jezikovnih značilnosti, pričakovanih za omenjeno starost, vendar določene elemente 
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že usvaja. Med pogovorom z drugo osebo se ne obrne vedno k njej, govorečega v 

skupini občasno poišče z očmi, vendar njegovih ustnic namerno nikoli ne opazuje. 

Verbalno izražanje potreb, želja, počutja in težav je še na stopnji neusvojenega, z 

izjemo – vedno pove, ko mora iti na stranišče; prav tako pa ne uporabi govora oz. 

jezika, ko prosi za pomoč ali dovoljenje. Pripovedovanja o trenutni aktivnosti ter tisti, ki 

se ji je zgodila čez dan, še ne obvlada, včasih pa ji uspe razložiti funkcijo poznanih 

predmetov ter odgovoriti na enostavna vprašanja »Kako?«. Ko jo nekdo vpraša po 

imenu in priimku, vsakič pravilno pove, kako ji je ime in kako se piše.  

Med svojo prisotnostjo pri dveh urah individualne obravnave sem pri Meti opazila 

nekatere posebnosti, po katerih se slepi in slabovidni otroci razlikujejo od videčih otrok. 

Kot navaja A. Peters (1994, v Perez-Pereira, 2006), je to raba večjega števila 

posnemanj in ponovitev, pri deklici pa je moč zaznati tudi določeno stereotipno 

vedenje. Ponavljanje se pojavlja pri vprašanjih, kjer Meta včasih ponovi vprašanje, ki 

ji ga je zastavila tiflopedagoginja, npr. »Katera žival je to?« in nato še večkrat ponovi: 

»Katera žival je to? Kaj pa ta? Kaj pa tale?«, preden odgovori in reče npr. krava. Tudi 

med aktivnostjo, v tem primeru med šivanjem – vtikanjem vrvice skozi luknje, je Meta 

stereotipno ponavljala vprašanja, nekatera agramatično, npr. »Kaj pa je pa pa tale?« 

in se na komentar tiflopedagoginje: »Dobro, greva, naslednja luknjica …«, odzvala z 

vprašanjem: »Kje pa je?« ter ga ponovila vsaj petkrat, ne da bi zares iskala luknjico, 

saj jo je medtem že našla. Po določenem času je deklica s spraševanjem odnehala ter 

nadaljevala z aktivnostjo, saj se tiflopedagoginja na stereotipno ponavljanje vprašanj 

največkrat ne odzove in jo pusti, da v miru dokonča nalogo. Med samostojnim delom 

je Meta v določenem trenutku začela proizvajati za aktivnost neobičajne in nesmiselne 

zvoke ter onomatopeje, kot so »Ci ci ci ci dooo, kvak kvak kvak …« po besedah 

tiflopedagoginje pa atipično verbalno izražanje traja že od majhnega in se pojavlja tudi 

doma, poleg vreščanja, ki je sicer včasih zgolj posledica trmoglavosti, v določenih 

primerih pa je nepojasnjeno, podobno kot produkcija zgoraj omenjenih glasov in fraz. 

Posebno vedenje se pojavlja v različnih okoljih, med drugim tudi v vrtčevski skupini, 

kjer je celo okrepljeno, pojavlja se v večji meri kot pri individualnem delu. Težava je 

med drugim v tem, da ne vidi reakcij ljudi okoli sebe, od katerih bi se naučila, katero 

vedenje je sprejemljivo, zaželjeno, in katero ni. Opisano obnašanje Meti najverjetneje 

predstavlja pobeg v lastni svet, z njim se zamoti oziroma na ta način poskuša 

vzpostavljati interakcijo z vrstniki.  

Slepi in slabovidni otroci pogosto namreč nimajo usvojenih strategij za komuniciranje 

z vrstniki, saj motnja vida ogrozi njihov nadzor nad okolico, zato je nujno, da jim nekdo 

od odraslih pokaže, kako stopiti v stik z enako starimi posamezniki. Za krepitev 

socialnih veščin slepega ali slabovidnega otroka je priporočljivo, da odrasla oseba 

(učitelj, starši, terapevt …) načrtuje igralne dejavnosti, ki sprva vključujejo le enega 

soigralca in šele nato postopoma povečuje število otrok, sodelujočih v igri z otrokom, 

ki veščine socialne interakcije šele usvaja (Rettig, 1994, v Perfect, 2000). Poleg tega 

je pomembno, da odrasli zazna potrebo po komunikaciji oziroma njene (večkrat 

neuspešne) poskuse, ter vodi interakcijo med slepim ali slabovidnim otrokom na eni in 

vrstnikom na drugi strani - deluje kot mediator in usmerja igro, pogovor.  

Pri preučevanju govorno-jezikovnega razumevanja sem ugotovila, da je receptivni 

jezik Metino močno področje in sledi običajnemu govorno-jezikovnemu razvoju. V 
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večini primerov razume enostavne vzročno-posledične zveze ter trditve o redkih, 

nevsakdanjih aktivnostih, brez težav pa se odziva in razume vsaj pet navodil, ki 

vsebujejo predloge, ter razume vprašanja, ki se nanašajo na funkcijo (»Kaj leti?«) in s 

tem dosega mejnike, določene za njeno starost.  

 

5.3. David 

David je bil ob pridobivanju podatkov za raziskavo star 4 leta in 10 mesecev. Ob 

pogovoru z dečkom ter kasnejšem pregledu izpolnjene ocenjevalne lestvice sem 

ugotovila, da je razumljivost govora njegovo šibko področje. Ljudem, ki z njim niso 

vsakodnevno v stiku, je težko razumljiv, ko govori spontano. Največ težav mu 

povzročajo sičniki in šumniki, katerih izreka je motena. Zdi se, da jih izgovarja lateralno, 

s stranskim izpihom, šumnike ter zlitnike (/c/, /č/) večkrat zamenja s sičniki. V 

spontanem govoru prav tako nima usvojenega glasu /r/, sicer pa obiskuje ure 

logopedske obravnave in tiflopedagoginja poroča, da je opazen napredek. Pri urah 

dodatne strokovne pomoči Davida včasih tudi sama opozori na pravilno izreko in se 

potrudi, da je bolj razumljiv, vendar pa v prostem izražanju še ni ponotranjil, 

avtomatiziral novih vzorcev. Med aktivnostjo sem opazila še, da se mu občasno 

besede zatikajo ali jih podaljšuje. Jecljanje naj bi se po besedah strokovnjakinje 

pojavilo po rojstvu sestrice, je akutno, in sklepam, da je razlog zanj psihološki, 

posledica spremembe, morda stresa, šoka ali strahu.  

Na drugih področjih govorno-jezikovnega izražanja ter pri govorno-jezikovnem 

razumevanju pretiranih odstopanj ni, kljub temu da je bil spregledan in so strokovnjaki 

njegove težave z vidom odkrili šele približno pred letom dni. Davidova fonološka 

zmožnost predstavlja najvišji nivo usvojenosti in deček dosega norme za svojo starost, 

določene po Oregonski lestvici (Anderson, Boigon, David, DeWaard, 2007). Kadarkoli 

je zmožen prepoznati, ali dve besedi zvenita enako ali različno, prepozna rimajoče se 

besede ter ponovi vsaj pet rim, pesmic in iger s prsti za ljudi okoli sebe. Prav tako si 

včasih izmišljuje svoje rime in tvori nove besede, ki niso nujno pomenske.  

Na področju slovnične zmožnosti se vedno izraža s sestavljenimi prirednimi ter 

podrednimi povedmi, ki so dobro strukturirane, vsebujejo predloge, pomožne glagole, 

prislove in podobno. Pri rabi svojilnih zaimkov njen, njihov še ni zanesljiv, medtem ko 

zaimke moj, tvoj, njegov uporablja ves čas. Prav tako že usvaja veščino stopnjevanja 

pridevnikov ter vedno zna zamenjati vrstni red besed, ko želi sestaviti vprašalno poved.  

Tudi dečkova semantična zmožnost je na visoki stopnji usvojenosti, celo na višjih 

nivojih, predvidenih za 5 do 6 let stare otroke. Uporablja vsaj 600 do 800 besed, 

vključujoč besedi lahko in želim, ter prepozna, katera od treh podanih besed ne pripada 

kategoriji, ki jih občasno že poimenuje (npr. igrače, hrana, živali). Opiše tudi 

podobnosti in razlike predmetov, dopolnjuje enostavna nasprotja ter prenaša 

informacije, ki jih je slišal na radiu ali televiziji. Mesto v njegovem besednjaku imajo 

med drugim besede, ki se nanašajo na čas, in nekateri količinski pojmi, npr. malo, 

veliko. Nemalokrat uporablja zahtevne besede, ki jih najverjetneje prevzame v 

jezikovno bogatem domačem okolju, pri tem pa je potrebno opozoriti, da pomena 

nekaterih izmed njih ne pozna.  
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Rezultati postavk, ki opisujejo pragmatično zmožnost posameznika, kažejo, da David 

posluša daljše in zahtevnejše zgodbe, a jih še ni zmožen pripovedovati z določeno 

natančnostjo, niti ne pove poznane zgodbe s svojimi besedami brez uporabe slik. 

Prosto pripovedovanje o stvari, ki ga zanima, mu ne predstavlja ovir, prav tako pa se 

zna oglasiti na telefon in primerno odgovoriti. Rad se vključuje v zabavne verbalne 

situacije ter prenaša informacije, ki jih je razbral iz pogovora drugih. Občasno sodeluje 

v skupinskem pogovoru, med pogovorom pa ne opazuje ustnic govorečega v skupini. 

Včasih se proti govoreči osebi obrne in ga poišče z očmi, a ne vedno. Zmore izraziti 

želje in težave, počutja še ne natančno, čeprav na vprašanje »Zakaj?« zna odgovoriti 

s pojasnilom. Z veseljem ponovi tudi znane šale ter igra jezikovne igre, ki naj bi jih sicer 

po Oregonski lestvici (Anderson, Boigon, David, DeWaard, 2007) obvladali pet in 

šestletni otroci.  

Pri govorno-jezikovnem razumevanju deček včasih ne uspe povezati enostavnih 

vzročno-posledičnih zvez in ne razume nekaterih trditev, ki se nanašajo na redke, 

nevsakdanje aktivnosti. Razumevanje nekaterih enostavnih konceptov mu občasno še 

povzroča težave, v splošnem pa je receptivni jezik na nivoju usvojenega.  

David sicer veliko sprašuje in je zelo komunikativen, kar poleg spodbudnega 

domačega okolja pripomore k ne pretirano odstopajočemu govorno-jezikovnemu 

vedenju, kljub zakasnelemu prepoznavanju vidnih nepravilnosti.  

 

5.4. Jaka 

Jaka je najstarejši med preučevanimi otroki, v času opravljanja raziskave je štel 6 let 

in 2 meseca. Pri večini govorno – jezikovnih področij dosega najvišje rezultate, se pa 

pri razumljivosti govora, enako kot pri ostalih, pojavljajo odstopanja, nekoliko šibkejši 

je tudi na področju fonološke zmožnosti.  

Pri svojih letih bi načeloma moral imeti usvojene že vse glasove jezika, a so pri sičnikih 

in šumnikih prisotne distorzije - motena izreka, ter substitucije - zamenjave. Zdi se, da 

so sičniki nekoliko mehčani, šumnike pa nadomešča s sičniki. Namesto glasov /š/, /ž/ 

in /č/ tako uporablja /s/, /z/ ter /c/.  

Pri preverjanju fonološke zmožnosti sem ugotovila, da pri vseh besedah še ne 

prepozna, ali dve besedi med seboj zvenita enako ali različno, rime pa so zaenkrat na 

nivoju neusvojenega. Med seboj rimajočih se besed ne prepozna, niti se ne spomni 

besed, ki bi se rimale na določeno besedo, ali pa poda napačno besedo, saj principa 

še ne razume.  

Jakova slovnična zmožnost je razvojno gledano popolnoma razvita, brez težav 

stopnjuje pridevnike, uporablja zapletene povedi, ki štejejo vsaj šest ali več besed.  

Pri semantični zmožnosti ugotavljam podobno: deček uporablja besede za izražanje 

količine (vse, malo, veliko, nekoliko, več, manj, najmanj) in uporabi tri različne besede 

za opis določenega predmeta. Prav tako uporablja besede, ki se nanašajo na čas 

(včeraj, danes, jutri, predvčerajšnjim) in točno ve, kako si dnevi sledijo po vrsti. 

Dopolnjuje nasprotja, opiše podobnosti in razlike predmetov, uporablja imena za 
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njihove kategorije, prav tako pa prenaša informacije, ki jih je slišal na radiu, televiziji, 

ter ostalim ljudem zna pojasniti pravila enostavne družabne igre, npr. igranje njemu 

poznane igre s kartami; spomin. Ob dotiku s predmetom včasih ne navede treh opisnih 

besed, npr. lepljivo, toplo, grobo ter se včasih izraža s precej enostavnimi pojmi. Mama 

navaja, da je Jaka prvo besedo izgovoril že pri sedmih mesecih in pol, bila je mama, 

vendar pa pri tem dopuščam možnost, da ni bila pomenska, temveč je slučajno izrekel 

kombinacijo dveh zlogov ma, saj otroci običajno prvo besedo izrečejo okoli 1. leta 

starosti.  

Jaka rabo jezika v socialnem kontekstu skoraj v celoti obvlada, sodeluje v skupinskem 

pogovoru, predvideva, kaj bo sledilo v poznani zgodbi ter odgovori na vsaj tri vprašanja 

o kratki zgodbi, obenem pa vpraša za pomen novih in nepoznanih besed. Prav tako 

pripoveduje tri do pet delov zgodbe v pravilnem vrstnem redu in igra jezikovne igre. Na 

stopnji usvajanja je njegovo odzivanje na telefon in primeren odgovor, enako kot 

pripovedovanje lastne, originalne zgodbe, ki traja eno do dve minuti, pri čemer še ni 

suveren, enako velja za ponovitev znanih šal za drugo osebo.  

Postavke, ki se nanašajo na receptivni jezik, razkrivajo najvišje rezultate, dečkovo 

govorno-jezikovno razumevanje ustreza njegovi starosti in je na nivoju popolnoma 

usvojenega, brez izjem.  

 

5.5. Razprava 
 

Skozi analizo ocenjevalnih lestvic ter na podlagi opažanj sem prišla do spoznanj, kaj 

je značilno za govor in jezik preučevanih slepih in slabovidnih otrok v predšolskem 

obdobju in kje se največkrat pojavljajo težave.  

5.5.1. Fonološka zmožnost in razumljivost govora  

 

Ugotavljam, da na področju razumljivosti govora vsi otroci dosegajo nivo porajajočega. 

Večina jih ima največ težav s sičniki in šumniki, ki jih zamenjujejo z drugimi glasovi 

oziroma je njihova izreka motena, pri mlajših otrocih pa se pojavlja tudi odsotnost 

glasov, ki so sicer že pričakovani za otrokovo starost. Po mnenju nekaterih avtorjev 

(Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) naj bi se odstopanja pri slepih in slabovidnih 

otrocih v večji meri pojavljala pri glasovih z vidno artikulacijo, česar pa v svojem 

primeru ne morem trditi. Prav tako so preučevani otroci artikulacijske napake, poleg 

zamenjav z glasovi iz drugih glasovnih skupin, delali tudi znotraj iste glasovne skupine, 

kar naj bi bilo sicer značilno za videče otroke (Mills, 1983, 1987; Dood, 1983, v Perez-

Pereira in Conti-Ramsden, 1999). Pri fonološki zmožnosti v splošnem enako lahko 

rečem, da jo otroci še usvajajo. Rezultati kažejo, da imajo posamezniki popolnoma 

usvojeno za nižjo starost značilno stopnjo, pri postavkah, predvidenih za 

posameznikovo trenutno starost, pa se pojavljajo odstopanja. Pri tem je zanimiv 

najmlajši od preučevanih otrok, ki pri postavkah za 2-3 leta stare otroke dosega nižje 

rezultate kot pri trditvah, ki se nanašajo na starost 3-4 let, čeprav bo šele dopolnil 3 

leta.  
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5.5.2. Gramatična zmožnost 
 

Prve raziskave gramatične ravni govorno-jezikovnega razvoja (Freiberg in Adelson, 

1973; Dunlea, 1989, v Perez-Pereira, 2006) poudarjajo pomanjkljivo rabo osebnih in 

svojilnih zaimkov pri slepih otrocih, Perez-Pereira (1999, v Perez-Pereira, 2006) pa pri 

tem opozarja, da napačna raba osebnih zaimkov ne velja za splošno pravilo govora in 

jezika slepih in slabovidnih otrok. Podobno se je izkazalo tudi pri moji raziskavi, kjer je 

najstarejši od preučevanih otrok vse vrste zaimkov ustrezno ter vedno uporabljal, pri 

mlajših pa so se pojavila odstopanja. Najmlajši deček se z zaimki še ne izraža, pri 

deklici pa gre za odsotnost rabe osebnih zaimkov, nadomešča jih z imeni oseb in o 

sebi govori v tretji osebi ednine. Od svojilnih zaimkov uporablja le prvoosebnega (moj), 

pri tretjem od preučevanih otrok pa smo zaznali nezanesljivo rabo svojilnih zaimkov 

njen in njihov. Kar se tiče dolžine povedi, se moji rezultati skladajo z raziskavo C. 

Freiberg (1977, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), ki je trdila, da slepi otroci 

dvobesedno poved začnejo uporabljati kasneje kot videči otroci, sintaktične 

nepravilnosti pa naj bi do tretjega leta starosti izginile. V moji raziskavi je najmlajši 

deček pri 2;4 letih starosti na stopnji enobesedne povedi, vendar pri tem moramo 

upoštevati dejstvo, da je bil rojen prezgodaj. Ostali preučevani otroci imajo dolžino 

povedi primerno svoji starosti, z ustrezno notranjo strukturo. V tem kontekstu velja 

upoštevati tudi raziskave B. Landau ter L. Gleitman, ki sta dokazali, da naj bi do 4. leta 

starosti slepi in slabovidni otroci že imeli več kot štiribesedno poved, enako kot videči 

vrstniki, kljub možnim sintaktičnim zaostankom v zgodnejših letih, podobno pa sta 

Perez-Pereira in Castro (1997, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, v 1999) navedla, 

da slepi in slabovidni otroci v morfosintaktičnem razvoju ne zaostajajo za videčimi 

otroki, kar se tiče dolžine povedi.  

5.5.3. Semantična zmožnost 
 

Pri preučevanju semantične zmožnosti otrok sem prišla do spoznanja, da je pri mlajših 

posameznikih še na nižjih nivojih usvojenosti, čeprav je pri deklici moč opaziti, da pri 

postavkah, značilnih za višjo starost, dosega boljše rezultate kot pri tistih, ki naj bi jih 

dosegala pri svojih letih; pri starejših dveh dečkih pa je načeloma usvojena, z izjemo 

nekaterih primerov verbalizmov pri enem izmed njih. Najmlajši deček, ki je nedonošen 

in slep z ostanki vida, ima zmanjšan obseg besednjaka, česar pri ostalih otrocih ni, saj 

njihovo besedišče zajema zadostno število besed, predvideno za določeno starost. 

Počasnejše širjenje besednega zaklada naj bi bilo sicer značilno za kongenitalno slepe 

otroke, zaradi manjšega števila zahtev in pričakovanj s strani matere (Burlingham, 

1961, v Warren, 1994), vendar se nekateri raziskovalci s tem ne strinjajo. K. Nelson 

(1973, v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), A. Bigelow (1987), R. Mulford (1988, 

v Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) in denimo A.Dunlea (1989) menijo, da med 

videčimi in slepimi ter slabovidnimi otroki pri usvajanju besed ni starostnih razlik in tako 

vsi pred svojim 2. letom uporabljajo vsaj 50 besed. Prav tako je najmlajši deček prvo 

besedo izrekel pri 21 mesecih, kar se sklada z B. Landau (1983, v Warren, 1994), ki 

je z opazovanjem dveh malčkov ugotovila, da sta prvo besedo usvojila kasneje (pri 23 

oz. 26 mesecih), kot je značilno za videče otroke. Pri nekaterih preučevanih otrocih v 

moji raziskavi matere podatka o prvi besedi niso znale navesti, pri najstarejšem otroku 

pa naj bi se prva beseda pojavila zelo zgodaj, že pri 7 mesecih, zato dopuščam 
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možnost, da je šlo za posnemanje glasov ali zlogov in ne za besedo s pomenom. V 

skladu s postavljenimi normami drugih večjih odstopanj pri otrocih ni, z izjemo deklice, 

ki v kategoriji postavk za 3-4 leta ne dosega mejnikov; ter rabe nekaterih besed pri 

4;10 let starem dečku, za katere ne ve točnega pomena. Razlog je spodbudno domače 

jezikovno okolje in posledično prevzemanje besed od drugih v interakciji, kar pa še ne 

pomeni, da gre pri dečku za pomanjkljivo in nepovezano mišljenje, kot je to v preteklosti 

za pojav verbalizmov pri slepih in slabovidnih otrocih trdil Cutsforth (1932, v Stančić, 

1991).  

5.5.4. Pragmatična zmožnost 
 

Na področju pragmatične zmožnosti ugotavljam, da pri najmlajšem preučevanem 

posamezniku pri zanj pričakovani starosti še ni usvojena, za ostale pa lahko rečem, da 

je porajajoča - nekatere postavke imajo popolnoma usvojene, pri drugih se še 

pojavljajo odstopanja. Na splošno jim največji izziv predstavlja natančno poslušanje 

zgodb ter pripovedovanje delov zgodb v pravilnem vrstnem redu, poleg prostega 

pripovedovanja. Razen pri najstarejšemu dečku se pri vseh otrocih pojavljajo tudi 

odstopanja v interakciji, ki se nanašajo na opazovanje govorca med pogovorom, saj 

ga otroci pogosto ne iščejo z očmi, mu ne sledijo oziroma ne opazujejo ustnic govoreče 

osebe.  

Perez-Pereira (2006) navaja, da naj bi slepi otroci uporabljali mnogo vzklikov ter rabo 

zvalnika v večji meri, da bi tako zbudili pozornost poslušalca ter izvedeli, če so v 

prostoru še druge osebe, in kje natančno so. To značilnost sem v svoji raziskavi 

zaznala pri enem otroku, slabovidni deklici, pri kateri se je pojavljal tudi večji delež 

vprašanj ter raba večjega števila posnemanj in ponovitev, ki po mnenju Perez-Pereire 

in G. Conti-Ramsden (1999) služijo jezikovnemu razvoju in predstavljajo del strategije 

za analizo jezika. Pri deklici sem opazila tudi produkcijo nenavadnih glasov, fraz ter 

vreščanja, ki morda služijo kot sredstvo vzpostavljanja stikov z vrstniki.  

Slepi in slabovidni otroci namreč mnogokrat ne vedo, kako naj se vključijo igro, za 

vzpostavljanje interakcije nimajo razvite ustrezne strategije, zato so s strani vrstnikov 

večkrat prezrti in več časa preživijo v osamljeni igri ali z odraslimi (Vučinić, 2014).  

Pri ostalih posameznikih, vključenih v raziskavo, omenjenega verbalnega izražanja 

nisem prepoznala, prav tako pa po besedah strokovnjakov, ki delajo z otroki, nimajo 

težav z vključevanjem v skupino.  

5.5.5. Govorno-jezikovno razumevanje 
 

Rezultati našega merjenja kažejo, da so na področju receptivnega jezika pri 

najmlajšem dečku spretnosti porajajoče, največ težav mu predstavlja razumevanje 

enostavnih konceptov ter redkih, nevsakdanjih trditev, pri ostalih otrocih pa so pri 

deklici in najstarejšem dečku vse postavke usvojene in je govorno-razumevanje 

popolnoma razvito, 4;10 let star deček pa ima prav tako popolnoma usvojeno zanj 

predvideno stopnjo govorno-jezikovnega razumevanja, vendar mu nekatere omejitve 

predstavlja še razumevanje enostavnih vzročno-posledičnih zvez ter enostavnih 

konceptov, ki so sicer v razvoju usvajanja predvideni za mlajše otroke.  
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Pri interpretaciji moramo upoštevati dejstvo, da je bila raziskava izvedena na malem 

vzorcu, poleg tega pa so slepi in slabovidni otroci zelo heterogeni po starosti, diagnozi, 

terapevtskih obravnavah ter izhajajo iz različnih okolij, zato posploševanje na celotno 

populacijo ni mogoče. Iz enakih razlogov je prav tako izjemno oteženo primerjanje 

preučevanih otrok, saj so si med seboj preveč različni, da bi lahko sklepali kakršnekoli 

zaključke o vzrokih, zakaj točno med njimi prihaja do razlik v govorno-jezikovnem 

funkcioniranju.  

 

6. STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA 

IZRAŽANJA IN RAZUMEVANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

OTROK 

V zadnjem delu magistrske naloge navajam nekaj splošnih strategij za spodbujanje 

govora in jezika oziroma napotkov za pomoč ob morebitnih že pojavljajočih se 

govorno-jezikovnih odstopanjih pri slepih in slabovidnih otrocih. Zbrani so na podlagi 

prebrane literature ter lastnih opažanj pri otrocih, vključenih v raziskavo. Pri tem je 

potrebno poudariti, da je individualiziran pristop še vedno na prvem mestu, in se 

zavedati, da ni vsaka strategija primerna za vsakega posameznika. Nujno je preučiti 

značilnosti posameznega otroka in njegove družine ter opazovati interakcijo med 

družinskimi člani. Na podlagi ugotovitev tako lahko predvidevamo, kateri pristopi otroku 

ustrezajo in znotraj multidisciplinarnega tima načrtujemo natančno intervencijo. 

Pri kongenitalno slepih in slabovidnih otrocih se največji zaostanki pokažejo v zgodnjih 

fazah razvoja, ko usvajanje komunikacije in jezika temelji predvsem na vnosu vidnih 

dražljajev. V prvih mesecih življenja je otrokov komunikacijski razvoj v veliki meri 

odvisen od njegovih staršev, ki včasih ne vedo, kako bi prilagodili svoje interakcije, da 

bi razvoj spodbudili preko alternativnih poti, kjer vidni dražljaji niso ključni (Mosca, 

Kritzinger in Van der Linde, 2015). Tukaj pomembno vlogo igra logoped, ki predlaga 

zgodnjo obravnavo, slonečo na interakciji med starši in otrokom. Starši, ki so 

kompetentni in prilagodljivi komunikacijski partnerji, namreč veliko pripomorejo pri 

spodbujanju komunikacijskega razvoja otroka (Funnell in Wilding, 2011).  

Smernice za pomoč pri spodbujanju komunikacije v predjezikovnem obdobju (Tomsky, 

1992; Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999) so naslednje: 

1. V prvih mesecih življenja je pomembno, da je otrok večino časa v bližini staršev, 

saj se sicer lahko počuti osamljenega.  

 

2. Z otrokom se ogromno pogovarjajte, vodite interakcijo in opisujte dogajanje, ki 

ga ne vidi. Začetni pogovori so lahko namenjeni seznanjanju, predstavljanju 

stvari, oseb, dogodkov otroku, npr: »Živjo, sem tvoja mama. Moker si, 

zamenjala ti bom plenico.« Čeprav se bo v začetku dialog zdel nenaraven in 

nesproščen, igra zelo pomembno vlogo, saj kasneje predstavlja osnovo za 

otrokovo zgodnje učenje jezika.  
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3. Govorite o nahajanju v različnih prostorih v hiši in izven nje. Otrok ne vidi, da je 

nošen iz enega prostora v drugega, zato je nujno, da iz pripovedovanj tistega, 

ki ga nosi, dobi občutek prisotnosti v različnih okoljih. Primeri opisovanja: 

»Nadeniva jakno in greva ven. Z dreves pada listje in vidim otroke, ki se igrajo 

na igrišču.«; »Pojdiva v kuhinjo in pripraviva večerjo, še prej pa mizo. 

Potrebujeva krožnike in skodelice. Tukaj je toplo, saj je vklopljena pečica.«  

 

4. Prepoznajte in poimenujte zvoke dejavnosti, dogodkov, npr.: »O, slišim, da 

zvoni telefon. Se bova oglasila?«; »Slišim sireno, nekje zunaj gori.« 

 

5.  Med hranjenjem je otrok najbolj dovzeten za govor, zato lahko ta čas izkoristite 

za pripovedovanje otroku o dnevu, ki se izteka. Prav tako je primerno branje in 

petje otroških pesmic. Otrok bo sčasoma prepoznal znane zvoke in se 

nasmehnil ter ponovil melodično intonacijo, kasneje pa sodeloval z besedami.  

 

6. Med hranjenjem in oblačenjem poimenujte otrokove in svoje dele telesa, npr. 

»Tukaj imaš trebušček, kje pa je tvoj nos? Tukaj je!«; »To je moja roka.« Prav 

tako ne pozabite opisati zvokov in vonjev, ki so povezani z aktivnostmi.  

 

7. V primeru, ko je dete zbujeno in ni vključeno v interakcijo s starši, lahko posluša 

vnaprej posnete pesmi z znanim glasom. Če so prisotni bratje ali sestre, tudi oni 

lahko vstopijo v komunikacijo z njim - starejši otroci se namreč običajno zelo 

radi pogovarjajo z dojenčki.  

 

8. Omejite rabo televizije in radia v bližini otroka, saj tako naenkrat sliši preveč 

zvokov, ki zanj praktično nimajo pomena.  

 

9. Otroka izpostavite okolju – ljudem, krajem in stvarem okoli njega, dovolite mu 

priti v stik z njimi. Večkrat se dogaja, da starši svojega slepega ali slabovidnega 

otroka izolirajo in večino časa preživijo doma. Vključitev v igro z drugimi otroki 

ima pozitivne učinke, saj se ogromno naučijo drug od drugega, zato je nujno, 

da otroku damo priložnost slišati glasove njegovih vrstnikov ter sodelovati z 

njimi.  

 

10.  Otroku postavite jasne meje, kaj mu je dovoljeno in česa ne sme storiti.  

 

11.  Ne predvidevajte vseh otrokovih potreb, temveč mu pustite, da postane 

neodvisen, samostojen. Pohvalite njegove dosežke in mu pomagajte usvojiti 

posamezne korake denimo pri oblačenju, hranjenju, vendar ne delajte stvari 

namesto njega.  

 

12.  Razveselite se otrokovih dosežkov in ga nagradite za trud. Zadovoljstvo in 

veselje odraslega bo začutil in si prizadeval, da ponovi dosežen uspeh.  

 

Pomembno je, da starši in dete skupaj razvijejo jasne socialne rutine, v katerih lahko 

sodeluje, ima priložnosti za začetek komunikacije, vokalizira in kasneje začne 
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uporabljati prve besede. Upoštevanje opisanega okvira zagotavlja temelj za varno 

navezanost ter predstavlja funkcionalno osnovo za komunikacijo (Perez-Pereira in 

Conti-Ramsden, 1999). 

Z odraščanjem otroka se povečuje krog komunikacijskih partnerjev, posledično pa 

rastejo tudi zahteve okolja do otrokovih sposobnosti sporazumevanja. Za uspešno 

vstopanje v interakcijo ter izražanje svojih želja, potreb in zahtev, ki so razumljive 

drugim, mora malček v jezikovnem obdobju imeti zadostno razvit govor in jezik na vseh 

ravneh.  

V nadaljevanju so opisani načini, kako pri slepemu ali slabovidnemu otroku 

spodbujamo govorno-jezikovno izražanje ter razumevanje oziroma mu pomagamo 

premostiti težave ob morebitnih odstopajočih govorno-jezikovnih vzorcih.  

Razumljivost otrokovega govora je ena opaznejših govorno-jezikovnih značilnosti, 

poslušalec tako morebitna odstopanja med pogovorom z otrokom po navadi dokaj hitro 

zazna tudi brez dodatnih znanj o artikulaciji. 

Slepi in slabovidni otroci imajo lahko težave z izgovorjavo določenih glasov, saj zaradi 

pomanjkanja vida včasih ne vedo, kje in kako jih tvoriti. Pri učenju lahko izkoristimo tip, 

kjer otrok s prsti sledi gibom govorčevih ustnic, jezika in vratu ter si tako lažje 

predstavlja, kje in kako nastane posamezen glas. Koristno je, da otrok s tipom preuči 

govorne organe tudi takrat, ko fonacije ni in je sogovornik tiho, saj mu na ta način 

predstavimo razliko med aktivnostjo in položajem govoril pri govorni produkciji oziroma 

tišini. Prav tako je uporabno, da oseba v interakciji z otrokom posnema njegove besede 

in tako otroka opozori ter ga nauči prepoznati lastna odstopanja v artikulaciji, ki jih nato 

z vajami uspe popraviti (Perez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999).  

Izgovorjavo glasov na začetku pa tudi v sredini in na koncu besede lahko z otrokom 

kasneje, ko izoliran glas že obvlada, vadimo preko igre, npr. v škatlo položimo 

predmete, ki se začnejo ali končajo na isti glas, otrok pa jih nato premešča v vrečko in 

sproti poimenuje. Pri tem lahko otroka prosimo, naj nam besedo, s katero je označil 

določen predmet, zloguje ali pa poišče besedo, ki se rima na imenovan predmet, in 

tako sproti razvijamo še fonološko zavedanje. Otrokovo sposobnost prepoznavanja 

rim ter zlogovne, glasovne analize in sinteze prav tako urimo preko različnih izštevank 

in otroških pesmic, pa tudi z gibanjem, s fizično aktivnostjo (primer: otrok poskoči 

vsakič, ko na koncu besede sliši glas /d/.) 

Težave na področju fonološke zmožnosti je smiselno najprej odpravljati s pomočjo 

besed za osebe in stvari, ki jih otroci dobro poznajo ter jih lahko najdemo v naravni 

obliki in velikosti, so otipljive oziroma dobro ponazorjene z modeli ali na fotografijah, ki 

pridejo v poštev pri slabovidnih otrocih. Pojmi, ki jih posameznik lahko poveže z 

osebnim življenjem in interesi, so visoko motivacijski in primerni za učinkovitejše 

usvajanje znanja (Denton in Silver, 2012). 

Za uspešno izražanje mora biti zadovoljena tudi receptivna plat govora in jezika. 
Ključni korak za razumevanje je vnos jasnih informacij ter zagotavljanje ustreznih 
materialov, ki otroku pomagajo pri usvajanju receptivnega jezika. Na opremljanje 
otroka z jasnimi informacijami pogosto vpliva več dejavnikov, ki večkrat otežujejo 
otrokovo sprejemanje govora in jezika. Zato morajo vsi, ki so z otrokom vključeni v 
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komunikacijski proces, upoštevati akustične pogoje v okolju ter paziti na jezikovno 
obremenitev (dolžino povedi, navodil in drugih podatkov, namenjenih otroku, ter 
njihovo zahtevnost). Vsebino je treba prilagoditi ravni, ki jo je otrok še sposoben 
razumeti, za učinkovito slušno razumevanje pa je potrebno upoštevati tudi njegovo 
sposobnost pozornosti in koncentracije ter zmožnost slušnega procesiranja, ki prav 
tako vplivata na sposobnost sprejemanja slušnih informacij. Strokovnjaki in starši 
morajo informacije otroku predstaviti na način, za katerega vedo, da ga bo otrok 
sprejel, jezikovne prilagoditve pa lahko vključujejo preprostejši besednjak, 
enostavnejše in/ali krajše povedi, večkratna ponavljanja in parafraziranja, delitev 
informacij na več delov, z občasnimi premori in podprtih z gestami, dotiki ter 
preverjanje razumevanja in razlago, v kolikor je potrebna (Denton in Silver, 2012). 
Včasih koristi tudi počasnejši govor in dopuščanje zadostne količine časa otroku, da 
odgovori na zastavljena vprašanja. Enako smiselno je dalj časa vztrajati na isti temi 
pogovora, doslednost je pomembna.  
 
Pozornost moramo posvetiti tudi razvijanju slušnih veščin, ki pri govorno-jezikovnem 
razumevanju igrajo pomembno vlogo in so eden od pogojev pri razvoju zgodnje 
pismenosti, prav tako pa poslušanje predstavlja sredstvo za izgradnjo spomina, 
zmožnost priklica informacij. Ena od uspešnih strategij za trening poslušanja je glasno 
branje zgodbe otroku. Med branjem lahko izvedemo mnoge aktivnosti, ki otroku 
pomagajo ohranjati zbranost in pozorno poslušati, mimogrede pa ga spodbudimo k 
izražanju in razvijamo tudi ostala govorno-jezikovna področja. Z otrokom se tako lahko 
pred branjem pogovorimo o naslovu zgodbe in poiščemo igrače, ki so z njo povezane 
ter izkoristimo priložnost za igro vlog. Poleg tega lahko skupaj poiščemo zanimive 
neznane besede ter jih povežemo z izkušnjami, med zgodbo pa se večkrat ustavimo 
in otroku zastavimo vprašanja, povezana z zgodbo. Prednost so seveda tudi tipne 
knjige, ki bodo otroka dodatno pritegnile k sodelovanju pri obračanju strani in 
ugotavljanju, kaj sledi (Using story time to teach listening skills, b.d.).  
 
Pri razvijanju slušnih sposobnosti ne moremo mimo glasbe. Že v zgodnjih letih 
glasbeni instrumenti postanejo pripomoček za komunikacijo, z njihovo pomočjo otrok 
pridobiva zavedanje o prisotnosti in odsotnosti zvoka ter razločuje visoke in nizke tone, 
melodija, ritem in harmonija zvokov pa med drugim pozitivno vplivajo na razpon 
pozornosti. Glasba otroka privlači in je tako dlje časa sposoben vzdrževati pozornost 
in slediti navodilom, v nasprotju s poslušanjem »običajnega« govora (Herman, 1998).  
 
Pozitivni vplivi uporabe glasbenih elementov pri učenju govora in jezika se pravzaprav 
kažejo na vseh ravneh. Otrok s pomočjo pesmi pridobi znanje o konceptih, prepoznava 
barve, dele telesa, zna poimenovati glasbene inštrumente ter razvije socialne veščine. 
Glasbena terapija zagotavlja plodno okolje za razvoj sposobnosti rabe jezika v 
socialnem okolju, četudi je posameznik verbalno šibek. Igranje glasbe celo na zelo 
osnovni stopnji zahteva sposobnosti poslušanja in odzivanja, prek nje se otrok nauči 
sodelovanja in izmenjave vlog v interakciji z drugimi. Prav tako razvije igralne 
sposobnosti ter samozavedanje, poleg zavedanja prisotnosti drugih ljudi okoli njega 
(Herman, 1998). Igranje inštrumentov je pomembno tudi z motoričnega vidika, saj 
otrok preko motorike obenem razvija koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, moč in hitrost 
ter krepi splošno vzdržljivost, poleg tega pa se pri igranju vključujejo še višje kognitivne 
funkcije, npr. splošna regulacija vedenja, konstruktivna praksična sposobnost, 
načrtovanje in anticipacija giba, sinhronizacija rok, izdihovanje zraka, sinhronizacija 
med glasbeniki ter perceptivne funkcije analize prostora in časa (Ozbič in Starc, 2010). 
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Tukaj so še ritmično-glasbene aktivnosti, ki med drugim pripomorejo k preusmerjanju 
stereotipnega vedenja, prav tako pa petje, rime in izštevanke, pa tudi zgodbe 
omogočajo komunikacijo z otrokom na daljavo, čeprav sogovornika ni v istem prostoru. 
Mati je denimo lahko v stiku z otrokom tako, da mu poje pesem in ga vključuje v petje, 
medtem ko v kuhinji pripravlja kosilo, otrok pa je v igralnici. Tako je poskrbljeno za 
menjavo vlog, ki slepemu oziroma slabovidnemu otroku pomaga razumeti jezikovni 
odnos med govorcem in poslušalcem, zlasti pri rabi osebnih zaimkov (Perez-Pereira 
in Conti-Ramsden, 1999).  
 
Za pravilno rabo osebnega zaimka v prvi osebi mora otrok razumeti, da je na nek način 

ločen od okolja, zavedati se mora samega sebe. Ker je dojemanje samega sebe pri 

slepih in slabovidnih otrocih zakasnjeno, otroci prvoosebne zaimke nadomeščajo z 

drugo in tretjeosebnimi, ko govorijo o sebi, ali pa namesto zaimka vedno uporabijo 

svoje ime (Ramalingam, 2006). Poleg tega drugi ljudje o navzočih slepih otrocih vedno 

govorijo poimensko, da otroci vedo, na koga se kaj nanaša in lahko sledijo pogovoru, 

vendar pa to pri učenju pravilne rabe zaimkov zna predstavljati dodatni problem.  

Priporočljivo je, da odrasli pri pogovoru z otrokom in ostalimi ljudmi v bližini osebne 

zaimke in osebne svojilne zaimke načrtno izmenjujejo z imeni. Primer: odrasla oseba 

želi mleko in ga prav tako ponudi otroku: »Očka bi spil kozarec mleka. Bi ga tudi 

Anže?« in nato še enkrat ponovi: »Jaz bi spil kozarec mleka. Bi ga tudi ti?«. Obenem 

osebne zaimke, predvsem za prvo in drugo osebo, lahko podpremo s kretnjami in ob 

besedi jaz, ko govorimo o sebi, pokažemo nase, ter se z roko dotaknemo otroka, ko 

ga naslavljamo s ti, enako storimo tudi z otrokovo roko – jo primemo in ga spodbudimo, 

da se dotakne, pokaže nase, ko govori o sebi, ter na odraslega, ko govori o drugi osebi. 

Osebe, ki komunicirajo z otrokom, zaimke lahko izzovejo tudi s pomočjo vprašanj, npr. 

»Kdo želi piškot?«, kjer je pričakovan odgovor »Jaz.«, pri vprašanju »Komu naj ga 

dam?«, naj bi otrok odgovoril »Meni.«, »Čigav piškot je to?«, »Moj.«. Pri vprašanju 

»Kdo ti je dal piškot?«, upamo, da otrok odgovori s »Ti.«. Če otrok namesto zaimkov 

odgovarja z imeni, lahko sogovornik komentira otrokov odgovor in mu pove, kako bi se 

lahko še drugače izrazil, z zaimki: »Prav imaš, piškot je Anžetov, lahko bi rekel tudi 

'piškot je moj'«. Ob pravilni uporabi zaimka otroka pohvalimo: »Bravo Anže, prav imaš, 

rekel si, 'daj piškot meni.'« (Tomsky, 1992).  

Slepi in slabovidni otroci morajo pogosto imeti možnost prisluhniti jezikovnim modelom, 

ki pravilno in natančno izražajo lastništvo: »Ta kozarec je moj.«; »Ta zobna ščetka pri 

ogledalu je tvoja, tista na umivalniku pa je moja.«. Pri učenju lahko v interakcijo 

vključimo tudi tretjo osebo, s pomočjo katere bo otrok lažje doumel relacijo odnosov 

jaz-ti-on v pogovoru (Anderson, Boison, Davis in DeWaard, 2007). Posebnost 

slovenskega jezika je tudi povratni svojilni zaimek, ki izraža svojino osebka v stavku in 

se nanj tudi nanaša. Njegova raba je celo med odraslimi ljudmi z ohranjenim vidom 

pogosto napačna, zato velja temu pri učenju posvetiti posebno pozornost. V interakciji 

lahko jezikovni model denimo razširi pogovor tako, da otroku prikaže tudi pomen 

povratnega svojilnega zaimka. Če se navežemo na prej opisan primer, lahko situacijo 

razširimo v smislu: »Vzemi svojo zobno ščetko in jo daj v svoj kozarec na pralnem 

stroju.« Tudi v tej situaciji je koristno vključiti dodatno živo ali neživo osebo (lutko), s 

pomočjo katere prikažemo razliko in opozorimo na napačne zamenjave zaimkov svoj 
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ter njegov, npr.: »Potem ko si svojo ščetko pospravil, vprašaj Jureta, če lahko 

pospraviš še njegovo in jo odloži v njegov kozarec na umivalniku.« 

V interakciji s slepim ali slabovidnim otrokom moramo biti pozorni tudi na svoj stil 
komunikacije. Kot že omenjeno, moramo otroku dati čas za odgovor, tudi če traja 
nekoliko dlje, da odgovori. Dostikrat se namreč dogaja, da odrasli ves čas vodimo 
pogovor, govorimo otroku namesto z otrokom, smo prevladujoči in otroka niti ne 
poslušamo, prav tako pa ne prepoznamo njegovih znakov zanimanja za vstopanje v 
pogovor, četudi so prisotni (Webster in Roe, 1998). Paziti je potrebno, da ne 
zastavljamo neprestano vprašanj, saj nas otrok posnema in spraševanje postane 
njegov glavni način ohranjanja pogovora. Predstavimo mu še druge strategije, kako 
stopiti v stik z drugo osebo in začeti dialog – npr. s komentiranjem aktivnosti, s katero 
se ukvarja druga oseba (»Igraš se z avtomobilčki, zanimivo.«) ali z vključevanjem v 
interakcijo tako, da pove nekaj o sebi oziroma nečem, kar se mu je pred kratkim zgodilo 
(»Z očetom sem šel v trgovino.«). Pri tem se lahko zgodi, da ima težave pri ohranjanju 
teme pogovora in vedno preide k pripovedovanju najljubših stvari, dogodkov, zato je 
pomembno, da sogovornik temi pogovora sledi in ga z besedami usmerja, na primer: 
»Maja, trenutno o tem ni primerno govoriti.« ali pa »Bi danes pripovedovanje o kuhanju 
izpustila in nam razložila raje, kako je bilo včeraj na šolskem izletu?« (Building 
language skills in preschoolers who are visually impaired, b.d.). Predšolski slepi in 
slabovidni otroci namreč ne vejo, kako ljudje reagirajo na njihove pobude in se zato v 
nekaterih situacijah neprimerno odzovejo oziroma komunicirajo neuspešno. 
Poznavanje socialnih pravil zaradi pomanjkanja vida ni samoumevno, zato morajo 
odrasli vlogo povezovalca, usmerjevalca opravljati že zgodaj in otroka naučiti, kako 
pristopiti do sogovornika, kako ga pozdraviti, se obrniti proti osebi. Tudi rokovanje z 
vljudnim nasmehom je z otrokom potrebno vaditi, prav tako pa je koristno opisovanje 
neverbalnih reakcij drugih otroku in obratno – vrstniki in odrasli lahko opišejo otrokovo 
obrazno ekspresijo in ga ob neustreznem izrazu na obrazu na to prijazno opozorijo, 
opomnijo (Byrnes, 2012).  
 
Nekaterim slepim in slabovidnim otrokom dodatni problem predstavljajo eholalije, 
prekomerno posnemanje in ponavljanje besed drugih. V začetku je potrebno ugotoviti, 
zakaj posameznik uporablja tovrstni jezikovni vzorec in temu primerno načrtovati 
strategije pomoči, pri tem pa je dobro vedeti, da bo vsak pristop zahteval čas, 
predanost in potrpežljivost. Otroci so pogosto eholalični z namenom načenjanja ali 
vzdrževanja pogovora, saj je to edini način, ki ga obvladajo, da vzdržujejo 
komunikacijski stik z okolico. Odrasli otroku pri tem moramo pokazati druge poti, kako 
vstopati v interakcijo, in ga usmerjati. Nekaj teh je omenjenih že v prejšnjem odstavku, 
prav tako pa moramo pohvaliti in v začetku nagraditi vsak otrokov trud – npr. ko 
odgovori na vprašanje ali samostojno začne pogovor, ne da bi zgolj ponovil 
sogovornikove besede (Building language skills in preschoolers who are visually 
impaired, b.d.). V primeru, ko eholalični odzivi ne služijo komunikacijski, temveč 
stereotipni funkciji in gre za perseverativno vedenje, M. Perfect (2000) navaja, da 
grajanje otroka ob tovrstnem vedenju ter preprečevanje in postavljanje abstraktnih 
vprašanj vodijo do frustracije. Bolj smiselno se ji zdi postavljanje enostavnih da-ne 
vprašanj, saj je dokazala, da z njimi preusmerimo pozornost in zmanjšamo oziroma 
vsaj začasno prekinemo pojavljanje eholalij. Šele ko otrok pozornost usmeri k 
sogovorniku, lahko ta nadaljuje in gradi pogovor na abstraktnejših zahtevah, ne prej. 
Otrokovo zmožnost ponavljanja fraz in besed pravzaprav lahko izkoristimo in ga 
spodbudimo k lastnemu zaključevanju stavkov, vstavljanju besed. Medtem ko otrok za 
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nami ponavlja vsako besedo v stavku, lahko zadnje besede ne izgovorimo in 
počakamo, da jo pove sam v znani situaciji – če je poved že slišal. Vsakič lahko 
povemo manj, npr.: Mama poda žogo Anžetu in reče: »Anže ima žogo!«, Anže bo zelo 
verjetno ponovil za njo. Naslednji dan mama zopet poda žogo Anžetu in reče: »Anže 
ima ž…!«. Obstaja možnost, da bo Anže sam od sebe dopolnil poved, v naslednji igri 
pa izrekel besedo »žoga« sam od sebe ter na koncu izrekel poved »Anže ima žogo!« 
samostojno, potem ko mu mama brez besed poda žogo (You can say that again! 
Echolalia in visually impaired children, b.d.). V mislih moramo imeti tudi pravilno rabo 
osebnih zaimkov in občasno imena zamenjati z besedami »ti, jaz«, čeprav pri opisani 
aktivnosti učenje le-teh ni na prvem mestu.  
Eholalije so neposredno povezane s poznavanjem pomenov besed. Drži, da čim večji 
ima besedni zaklad, tem manjše število ponovitev otrok uporablja. Širjenje besedišča 
je zato še ena pomembna naloga vseh, ki se družijo z otrokom.  
 
Zgoraj opisano pravzaprav predstavlja nekaj načinov razvijanja otrokove jezikovne 
zmožnosti, ki jih sicer lahko najdemo med strategijami spodbujanja jezika. Pri tem je 
ena izmed najbolj razširjenih tako imenovani »scaffolding« ali »odranje«. Pojem izhaja 
iz teorije o proksimalnem razvoju Leva Vigotskega in se nanaša na podporo, ki jo 
učitelj, terapevt, starši in ostale osebe, ki so v stiku z otrokom, nudijo v procesu 
usvajanja jezika, pri tem pa upoštevajo njegovo predznanje, starost in predhodne 
izkušnje (Sentočnik, 2013). Gre za proces, v katerem odrasla oseba ali kompetentnejši 
vrstnik vodi učenje in gradi otrokovo znanje na podlagi tega, kar otrok že ve (Losardo 
in Botts, 2010), pri tem pa poskrbi, da ne bi »zašel« in da je učenje zanj ravno pravšnji 
izziv (Sentočnik, 2013). Med oblike odranja, ki otroka pripeljejo do pričakovanega 
odgovora, denimo prištevamo uporabo neverbalnih namigov, postavljanje odprtih, 
zaprtih in da-ne vprašanj in sintaktične ter semantične razširitve (Losardo in Botts, 
2010). Prav tako otroku lahko na izbiro ponudimo dva odgovora kot pomoč, nekateri 
avtorji (Liboiron & Soto, 2006; Ninio & Bruner, 1978, v Prath, 2015) pa med oblikami 
odranja navajajo še »cloze procedures« oz. »ugnezdene odgovore«, pri čemer 
posameznik pove prvi del povedi, otrok pa jo nadaljuje ali dokonča; ter »modeling«, 
kjer odrasla oseba vnaprej pove odgovor in zatem zopet vpraša otroka, ki nato sam 
ponovi odgovor (npr. Odrasla oseba: »Pes je na dvorišču. Kje je pes?«, otrok: »(Pes 
je) na dvorišču.«).  
 
Odranje v večini primerov interakcij z otrokom uporabljamo spontano, podobno kot 
»recasting«, pri katerem gre za dodajanje ali popravljanje otrokovih informacij, ne da 
bi pri tem ovirali naravni tok komunikacije (Parker, 2012). Sogovorec tako pri povratni 
informaciji ohrani glavno otrokovo sporočilo, poved pa npr. slovnično, pomensko 
ustrezneje preoblikuje in nadaljuje interakcijo. Primer: Otrok reče: »Mama je igral 
flavto.« Sogovornik odgovori: »Res? Zanimivo! Kdaj pa je igrala flavto?«.  
 
Med strategijami za spodbujanje jezika lahko omenimo še »cueing« in »prompting«, 
pri obeh gre za neke vrste posredovanje iztočnic otroku. Pri slepih in slabovidnih 
posameznikih so to predvsem verbalne, taktilne in slušne spodbude, pri »cueing« 
tehniki v obliki namigov, ki otroka ne pripeljejo do direktnega, neposrednega odgovora 
– tega še vedno mora ugotoviti sam; »prompting« tehnika pa otroka preko zaporednih 
korakov pripelje do točnega odgovora.  
 
Otroka je potrebno vključiti v aktivnosti doma, v vrtcu in širšem okolju ter mu ponuditi 
čim več izkušenj. V veliki meri se moramo izogibati zgolj poimenovanju predmetov ali 
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dejanj, pač pa posameznika tudi povabiti k sodelovanju, raziskovanju sveta okoli sebe 
in se o dogajanju pogovarjati. Nove izkušnje je koristno povezati s starimi, že 
poznanimi, npr. če otrok pozna vonj pomarančnega soka, mu lahko pokažemo še 
neolupljeno pomarančo in ga vključimo v proces pridobivanja soka (lupljenje, 
ožemanje …). Na ta način se izognemo verbalizmom – rabi pojmov, katerih pomen 
otroku ni znan, saj se je nove stvari naučil z razumevanjem in lastno aktivnostjo 
(Building language skills in preschoolers who are visually impaired, b.d.).  
 

K pridobivanju besedišča pa tudi razvijanju govorno-jezikovne zmožnosti na ostalih 
nivojih prav tako zelo pripomore likovna umetnost. Likovna terapija predstavlja 
modaliteto, ki slepemu oziroma slabovidnemu otroku ponuja široko paleto izkušenj, z 
izborom najrazličnejših materialov in aktivnosti, ki pomagajo krepiti funkcionalnost rok 
in prstov. Mnogi slepi in slabovidni otroci se namreč bojijo otipati neznane stvari, skozi 
likovni proces pa se naučijo kontrolirati gibanje in ugotovijo, kaj vse zmorejo njihove 
dlani. Sodelovanje v likovni aktivnosti otroka opremi z multisenzornimi izkušnjami, saj 
priučene spretnosti lahko prenese na ostala področja. Izdelava skupinskega izdelka, 
risbe denimo, zahteva interakcijo v skupini in pomembno vpliva na jezik ter socialne 
veščine.  
 
Eden od likovnih pripomočkov, izrednega pomena pri razvoju govora in jezika, so tudi 
lutke. So vidno in tipno privlačne in zato simpatične, otrokom predstavljajo zabavo in 
terapije, preko njih pa učenja ne dojemajo kot nečesa neprijetnega (Herman, 1998). Z 
njihovo pomočjo lahko pri otrocih razvijamo različne spretnosti, že z izbiro lutke otroka 
vključimo v interakcijo in poskrbimo za izmenjavo vlog ter njegov doprinos k aktivnosti, 
nadalje pa se usmerimo na področje, na katerem je otrok šibek.  
 
Komunikacija je ob uporabi lutke zelo dobra in poteka v več smereh, saj otroke 
popolnoma čustveno prevzame in je njihov zaupnik in zaveznik. Postane tudi pomočnik 
in neke vrste ščit, saj otroku dovoljuje, da skozi lutko izrazi svoje stališče, misel in 
pokaže svoje sposobnosti na vseh ravneh (Majaron in Korošec, 2006). Uporaba lutke 
olajša vzpostavljanje kontakta in dialoga, na ta način pa otrok tudi manj stresno 
sprejema okolje, v katerem živi in sporoča svoj odnos do njega (Majaron, 2000, v 
Majaron in Korošec, 2006). Igra z lutko privede do spontanosti v interakciji, otrok se ob 
njej sprosti, se vživi v lik in razvija svojo domišljijo. Dodatno prednost, predvsem pri 
logopedski obravnavi slepih in slabovidnih otrok, vidim v tem, da so otipljive. Pri 
odpravljanju artikulacijskih napak tako lahko otroci na lutki zatipajo govorne organe, 
lahko premaknejo denimo jezik lutke za njene zobe in tako lažje razumejo, kako tvoriti 
določen glas. Prav tako se z lutkami zelo dobro da ustvariti pogovorno situacijo, kjer 
razvijamo socialne veščine, pa tudi slovnične sposobnosti, širimo besedišče in morda 
celo rešujemo konflikte.  
 
Umetnost in likovne izkušnje vsekakor ustvarijo okolje, v katerem lahko otrok na 
zabaven in varen način raziskuje in senzorno izkusi svet. Otroku omogočajo 
neodvisno, samostojno delo in občutek lastnega nadzora, zmožnosti 
samoobvladovanja, obenem pa umetnost predstavlja sprejemljiv način sproščanja 
napetosti, ustvarjanja reda in organizacije ter spodbuja izražanje čustev. Z njeno 
pomočjo otrok dobi priložnost za unikatno in samosvoje izražanje, ki ga prenese na 
konkreten izdelek, na katerega je kasneje ponosen in mu predstavlja zadovoljstvo 
(Rubin, 1984, v Weiss in Rocco, 1998).  
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Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja slepih in slabovidnih otrok zahteva veliko 

prilagajanja, pa tudi iznajdljivosti tako vrstnikov kot tudi staršev in strokovnjakov pri igri 

in delu z njimi. Eltsner (1983) predlaga, naj bo logopedska obravnava podobna tisti pri 

videčih otrocih, a dodatno taktilno stimulativna, Homburg (1981, v Eltsner, 1983) pa 

dodaja, da je izvajanje terapije v otroku domačem fizičnem in socialnem okolju vedno 

prednost, saj je tako »komunikacijsko odprta«, strokovnjak ima možnost spoznati 

otroka, njegovo funkcioniranje, želje in potrebe, v realnem življenju. Mnogo logopedov 

sicer navaja pomanjkanje kompetentnosti pri delu s slepimi in slabovidnimi otroki, zato 

je sodelovanje in povezovanje z drugimi ljudmi za čim večji napredek otroka zares 

ključnega pomena.  
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7. SKLEP 

Vid igra pomembno vlogo pri uspešni komunikaciji, saj med drugim omogoča učenje s 

posnemanjem, ki je nujno za usvajanje sporazumevalnih elementov tako v 

predjezikovnem kot tudi kasneje v govorno-jezikovnem obdobju. Slepi in slabovidni 

posamezniki so zaradi delne ali popolne odsotnosti vidnih informacij prikrajšani za 

marsikatero izkušnjo iz okolja, zato me je zanimalo, kakšne so posledice na nivoju 

govorno-jezikovnega izražanja ter razumevanja. Ker je področje govora in jezika pri 

slepih in slabovidnih otrocih v Sloveniji malo raziskano, sem se odločila preučiti, kako 

slepota in slabovidnost vplivata na govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih 

otrok v predšolskem obdobju, če sploh, ter oblikovati strategije za spodbujanje 

izražanja ter razumevanja pri slepih in slabovidnih otrocih.  

Za namene raziskave sem poleg svojega opazovanja uporabila na podlagi že 

obstoječih lestvic oblikovano ter prirejeno ocenjevalno lestvico, ki meri govorno-

jezikovno zmožnost otroka in zajema vsa področja govora in jezika. Izpolnjevale so jo 

4 strokovnjakinje, ki delajo s preučevanimi otroki, v raziskavo pa so bili vključeni 3 

slabovidni ter 1 slep otrok z ostanki vida, različnih starosti, vsi brez pridruženih motenj.  

Pri preučevanju govorno-jezikovnega obdobja in usvajanja jezika pri slepih in 

slabovidnih otrocih se pojavljajo precejšnja razhajanja. Nekatere starejše študije 

kažejo, da imajo slepi otroci v primerjavi z videčimi vrstniki veliko več težav pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju pogovora in ugotavljajo nepravilno in zakasnelo rabo 

zaimkov (Andersen, Dunlea in Kekelis, 1993), poleg rabe jezika brez pomena ter 

nepovezanega in neustreznega razmišljanja, kot je pojav verbalizmov razlagal 

Cutsforth (1932, v Andersen, Dunlea in Kekelis, 1993). Perez-Pereira in Conti-

Ramsden (1999) se na podlagi nekaterih ostalih študij strinjata, da je ustrezneje 

govoriti o drugačnem govorno-jezikovnem razvoju otrok z motnjami vida in ne toliko o 

deviantnem, zakasnelem. Slepi in slabovidni otroci naj bi namreč sledili drugačnim 

potem usvajanja jezika in uporabili tako imenovani »Gestalt style«, celostni pristop 

jezikovnega procesiranja, ter tako s pomočjo razvijanja alternativnih strategij 

nadomestili pomanjkanje vidnih izkušenj.  

Tudi na podlagi analize ocenjevalnih lestvic ter lastnih opažanj v svoji raziskavi ne 

morem trditi, da slepi in slabovidni predšolski otroci v razvoju govora in jezika kasnijo, 

saj se med posamezniki pojavljajo razlike in tako nekateri na mnogih področjih ne 

zaostajajo za videčimi vrstniki, pri drugih pa se pojavljajo določena odstopanja. Pri treh 

otrocih je moč opaziti neustrezno ali pomanjkljivo rabo zaimkov, poleg pojava 

verbalizmov pri enem dečku ter eholalij in povečanega spraševanja pri deklici. Obstaja 

torej možnost, da omenjene govorno-jezikovne značilnosti nakazujejo drugačno pot 

usvajanja govora in jezika, a tega zagotovo ne moremo trditi, tudi zaradi določenih 

omejitev raziskave.  

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu, poleg tega pa je možno, da so 

izpolnjevalci ocenjevalne lestvice katero od postavk napačno razumeli ali pa odgovora 

niso vedeli in tako morda obkrožili oceno, ki sicer ne ustreza govorno-jezikovnemu 

vedenju preučevanega posameznika. Poleg tega je potrebno upoštevati individualne 

značilnosti vsakega posameznega otroka. Silver (2003) navaja, da so stopnja in 
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lastnosti morebitnih komunikacijskih razlik pri slepih in slabovidnih povezane z 

otrokovim nivojem kognitivnega razvoja, izpostavljenostjo okoljskim ter akademskim 

dejavnikom, pridruženimi motnjami, vezjo med otrokom in starši ter tudi med 

izobraževalnim programom in otrokovim učnim stilom. 

 

Posledično se moramo zavedati, da ugotovitve, pridobljene v tej raziskavi, niso 

posplošljive na celotno populacijo, temveč omejene na preučevani vzorec.  

 

V prihodnje bi bilo smiselno uporabiti bolj natančne instrumente, predvsem za 

profiliranje slovnične zmožnosti, in opraviti raziskavo na vzorcu enako starih slepih in 

slabovidnih otrok, po možnosti z enako vrsto ter stopnjo primanjkljaja. To bi omogočilo 

lažjo primerjavo dobljenih rezultatov, čeprav ni nujno, saj, kot že rečeno, starost in 

diagnoza nista edini komponenti, ki vplivata na razlike v govorno-jezikovni zmožnosti. 

Prav tako bi bilo koristno govorno-jezikovno vedenje otrok neposredno spremljati dalj 

časa ter strokovnjake, ki so veliko časa v stiku z otrokom in bi kasneje izpolnjevali 

instrumentarij, seznaniti z govorno-jezikovnimi elementi, na katere naj bodo pri otrocih 

pozorni.  
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