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POVZETEK 
 
Cilj raziskave z naslovom Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno 
paralizo je bil predstaviti komunikacijski profil 16-letne mladostnice s cerebralno paralizo 
in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Za sporazumevanje uporablja komunikator, ki ga 
upravlja s pomočjo pogleda. Ugotoviti smo želeli tudi, kolikšen je napredek na področju 
komunikacije v obdobju 5-mesečnega logopedskega dela.  
 
V ta namen sta bila uporabljena dva merska instrumentarija. Polstrukturiran intervju je bil 
opravljen z mladostničino logopedinjo. Komunikacijska matrika je bila izpolnjena dvakrat, 
v razmaku 5 mesecev. Izpolnila jo je mladostničina logopedinja.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da mladostnica ob komunikatorju uporablja tudi druge 
oblike komunikacije, zlasti telesne gibe, obrazno mimiko in vokalizacijo. Katero obliko 
komuniciranja uporabi v dani situaciji, je odvisno zlasti od sogovorca, s katerim vstopa v 
komunikacijo. 
Rezultati so pokazali tudi, da je v obdobju 5 mesecev prišlo do največjega napredka na 
področju jezika – dvo- ali večbesedni stavki, ki jih je mladostnica v tem času začela 
uporabljati za  več različnih namenov. 
 
 
Ključne besede: cerebralna paraliza, nadomestna in dopolnilna komunikacija, 
komunikacijska matrika 
 
 
  



  



ABSTRACT 
 
The aim of the research entitled Augmentative and Alternative Communication of a Person 
with Cerebral Palsy was to present the communication profile of a 16 years old adolescent 
with cerebral palsy and a moderate mental disorder. She uses an eye-gaze controlled 
communication device for communication and interaction with others. We also wanted to 
evaluate the progress of her communication during the 5 month period of speech and 
language therapy.  
 
For this purpose two measurement instruments were used. A semi-structured interview with 
adolescent’s speech and language therapist was carried out.  The communication matrix was 
also filled out by adolescent’s speech and language therapist, twice in 5 month interval. 
 
The results of the study showed that the adolescent also uses other means of communication 
beside an eye-gaze controlled communication device, especially body movements, eye-gaze 
and vocalization.  Which type of communication she uses in a given situation depends on 
various factors (especially co-speaker). 
The results also showed the greatest progress in the field of language - two or multiple word 
sentences that the adolescent started to use in this 5 month period of time for various 
purposes. 
 
 
Key words: cerebral palsy, augmentative and alternative communication, communication 
matrix 
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1 UVOD 
 
Cerebralna paraliza je motnja, pri kateri gre primarno za motorične okvare. Te težave se 
lahko kažejo v različnih oblikah, od blagih do težkih oblik, ter na različnih področjih gibanja. 
To je odvisno od tega, kateri del možganov je poškodovan in v kolikšni meri. Pogosto pa 
cerebralno paralizo spremljajo tudi spremljajoče motnje, kot so motnje v duševnem razvoju, 
motnje na področju zaznavanja, epileptični napadi, motnje pri prostorskem zaznavanju ter 
vedenjske težave. Primarna motnja gibanja in spremljajoče motnje pa vplivajo tudi na druge 
sposobnosti pri osebah s cerebralno paralizo – eno izmed teh področij je tudi komunikacija 
(Cerebralna paraliza, 2017; Vrlič Danko, 2005). Komunikacija nam omogoča, da sporočamo 
svoje osnovne življenjske potrebe oziroma posredno nadziramo okolje, vzpostavljamo ali 
tudi zavračamo socialne interakcije, sporočamo svoje zamisli ter ideje itn. Ker je pri osebah 
s cerebralno paralizo področje komunikacije pogosto moteno, so napoteni na logopedsko 
obravnavo, katere osrednji cilj je izboljšanje komunikacijskih veščin in doseganje čim večje 
neodvisnosti pri sporazumevanju. Osebe s težjimi oblikami cerebralne paralize niso zmožne 
razviti besedno-jezikovne komunikacije, zato logopedi uvajajo nadomestno in dopolnilno 
komunikacijo. Na voljo je več različnih sistemov in pripomočkov nadomestne in dopolnilne 
komunikacije. Izbiramo lahko med grafičnimi, elektronskimi in računalniškimi. Pomembno 
je, da za vsakega posameznika ocenimo in izberemo njemu optimalen pripomoček. Zaradi 
omejenosti v motoričnih sposobnostih pa posamezniki za sporazumevanje potrebujejo 
računalnik s senzorskim sistemom za vodenje računalnika s pomočjo pogleda (Vovk, 
Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger Sršen, 2013; Ogrin in Korošec, 2013). 
 
Za pomoč logopedom, staršem in drugim strokovnim delavcem je bil za oceno 
komunikacijskih sposobnosti v začetni fazi razvoja ali pri osebah s težjo in težko motnjo v 
razvoju ali več motnjami razvit merski instrumentarij Komunikacijska matrika. Ta omogoča 
oceno različnih tipov neverbalne komunikacije (Makovec, 2015). 
 
 

1.1 CEREBRALNA PARALIZA 
 
1.1.1 DEFINICIJA CEREBRALNE PARALIZE 
 
Cerebralna paraliza (CP) je trajna in nenapredujoča okvara razvijajočih se možganov 
oziroma osrednjega živčevja (Groleger Sršen, Damjan in Petelin-Suhadolnik, 2002). Je 
motnja gibanja in drže (Hinchcliffe, 2007).  To pomeni, da del otrokovih možganov ne deluje 
pravilno ali se ni pravilno razvil. Običajno so prizadeta področja, ki nadzorujejo mišice telesa 
(Primožič, Bratec, 1996).  
 
Pojavnost CP v svetu je po podatkih Ameriške akademije za nevrologijo od 2 do 2,5 na 1000 
živorojenih otrok (Ashwal, 2004, v Groleger Sršen, 2014). V Sloveniji je bila pogostost CP 
med leti 1987 in 1990 2,96 otrok na 1000 živorojenih otrok (Vrlič Danko, 2005). 
 
CP se pogosto pridružujejo tudi druge, spremljajoče težave, kot so zmanjšane intelektualne, 
zaznavne, govorno-jezikovne, čustvene, vedenjske zmožnosti (Terzić idr., 2012), epilepsija, 
učne težave in druge težave (Primožič in Bratec, 1996). 
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1.1.2 MOTORIČNI VIDIK CEREBRALNE PARALIZE 
 
Motoriko opredeljujemo na osnovi motoričnih sposobnosti in spretnosti, ki so odvisne od 
delovanja centralnega živčnega sistema (Žgur, 2013). Za delovanje motorike je zlasti 
pomembno koordinirano medsebojno delovanje možganskega debla, možganske skorje in 
hrbtenjače. Pri iniciaciji gibanja imajo pomembno vlogo živčne celice, ki se nahajajo 
različno visoko v hierarhiji možganskega sistema. Pomembne informacije za delovanje 
motorike, ki jih prenašajo živčni impulzi, prihajajo iz periferije. Te informacije potujejo v 
višje živčne centre, kjer se po predelavi in selekciji oblikujejo motorična povelja. Ta 
določajo in oblikujejo naša motorična dejanja. V nekaterih primerih pa se v živčnih centrih 
oblikujejo tudi povelja brez predhodnih informacij iz periferije (Žgur Černigoj, 2002). 
Za otroke s CP je na motoričnem področju značilen počasnejši razvoj gibalnih sposobnosti, 
pojavlja se tudi drugačen vzorec kot pri običajno razvijajočih se otrocih. Praviloma njihove 
sposobnosti opisujemo kot zaostanek v razvoju motoričnih sposobnosti ali odstopanje na 
motoričnem področju (Griffiths in Clegg, 1997).  
 
Zaostanek je v prvih mesecih življenja težko prepoznati. Težko je napovedati, ali je določen 
otrok rizičen za razvoj CP ali ne, saj v tem obdobju večji del gibanja predstavljajo primitivni 
refleksi. Nekateri otroci lahko že v tem obdobju kažejo znake mlahavosti ali okornosti. 
Znake CP je lažje prepoznati, ko otrok začne izvajati hotene gibe, kot so nasmeh, 
obvladovanje glave, seganje po predmetih ipd. Pri otrocih, ki v tem obdobju še ne kažejo 
velikega odstopanja, navadno traja več časa, da se postavi diagnoza. Otroci, ki že kmalu po 
rojstvu kažejo znake motenj gibanja, so lahko diagnosticirani že pri starosti enega leta 
(Griffiths in Clegg, 1997).  
 
Odstopanje na motoričnem področju lahko prepoznamo po motoričnih vzorcih, ki so 
drugačni od pričakovanih, običajnih motoričnih vzorcev v določenem starostnem obdobju. 
Kakšni bodo ti odstopajoči motorični vzorci, je odvisno od mesta poškodbe. Vendar pa kljub 
temu ne moremo določiti stroge vzročno posledične povezave med prizadetim delom 
možganov ter funkcionalnimi posledicami (Griffiths in Clegg, 1997; Vrlič Danko, 2005). 
Ugotovljeno je bilo, da so motnje na področju gibanja glavna značilnost CP. Obstajajo 
klasifikacije, po katerih razvrščajo otroke na podlagi grobih gibalnih funkcij (ang. The Gross 
Motor Function Measure, GMFCS) ter glede na funkcijo rok (ang. Manual Ability 
Classification System, MACS). Otroke se razvršča v pet stopenj; v prvi stopnji so otroci, ki 
imajo najboljše gibalne funkcije, v peti stopnji pa otroci, ki pri gibanju potrebujejo polno 
pomoč, saj določenih funkcij ne zmorejo sami (Palisano, Rosenbaum, Bartlett in Livingston, 
2007, v Vrlič Danko, 2005; Eliasson idr., 2006, v Groleger Sršen, 2014). 
 
Na podlagi predstavljenih oblik mišičnega tonusa, ki se pojavlja pri osebah s CP, lahko 
opredelimo različne oblike CP.  
 
 
1.1.3 OBLIKE CEREBRALNE PARALIZE 
 
Klasifikacija različnih oblik CP temelji predvsem na podlagi dveh kriterijev, in sicer dela 
telesa, ki je prizadet, ter na podlagi mišičnega tonusa (Hinchcliffe, 2007). 
Najprej bomo predstavili klasifikacijo CP, ki temelji na podlagi prizadetega dela telesa 
(Miller in Bachrach, 2006, v Žgur, 2007): 
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a) Hemiplegija prizadene polovico človekovega telesa, in sicer roko in nogo na isti 
strani telesa. Običajno je bolj prizadeta roka, zlasti zapestje in prsti. Njihove 
intelektualne sposobnosti so dokaj dobro razvite.  

b) Diplegija – pri tej obliki CP gre za večjo prizadetost nog, roke so manj prizadete. 
Značilna je spastičnost mišic ter težave z ravnotežjem in s koordinacijo. Otroci z 
diplegijo navadno kasneje shodijo, pri hoji pa običajno uporabljajo bergle ali hodulje, 
nekateri sploh ne shodijo. 

c) Tetraplegija – prizadeti so vsi štirje udi. Nekateri otroci s tetraplegijo zmorejo 
samostojno hojo brez podpore, drugi s podporo, otroci s težjimi oblikami pa ne 
zmorejo niti hoje ob podpori (npr. hodulje), pomoč pa potrebujejo tudi pri sedenju. 
Običajno je prizadetost rok večja od prizadetosti nog.  

d) Redkejši obliki CP sta tudi monoplegija in triplegija (Kržišnik idr., 2014).  
 
Gibanje otrok s CP pa lahko opišemo tudi na podlagi mišičnega tonusa. V velikem številu 
primerov je težko natančno določiti, za katero obliko gre. Ločimo tri osnovne vrste CP, 
vendar pa pogosto ne gre za izključno določeno obliko, ampak se med sabo prepletajo 
(Hinchcliffe, 2007; Primožič in Bratec, 1996). 
 

a) Spastična cerebralna paraliza 
Je najpogostejša oblika CP, pojavlja se v 60–65 % primerov CP (Vrlič Danko, 2005). 
Značilna je slaba, nizka mišična kontrola, ki povzroča krčevito in sunkovito gibanje. Mišice 
so napete, šibke, otrdele in okorne. Ko se otrok skuša premakniti, se otrdelost in okornost še 
povečata. Ti otroci imajo velike težave s sproščanjem mišic, zato je njihovo gibanje počasno 
in omejeno. Te osebe imajo nenormalno držo ter povečano refleksno aktivnost. Ta oblika je 
posledica nepravilnega delovanja cerebralnega korteksa oziroma nevronov (okvara 
piramidnega trakta), ki nadzorujejo mišice obraza, udov in trupa (Vrlič Danko, 2005; 
Primožič in Bratec, 1996; Žgur Černigoj, 2002; Hinchcliffe, 2007; Griffiths in Clegg, 1997). 
 
Spastična oblika CP lahko zajema prizadetost zgornjega in spodnjega uda (roke in noge) 
leve ali desne strani telesa. To imenujemo hemiplegija. Kadar spastičnost obsega spodnja 
uda telesa, govorimo o diplegiji (navadno so prizadete noge, roke praviloma ne ali pa le 
rahlo). V tem primeru lahko oseba normalno uporablja roke. Če spastičnost obsega vse štiri 
ude (obe roki in obe nogi), govorimo o kvadriplegiji (imenovana tudi tetraplegija) 
(Hinchcliffe, 2007). V tem primeru se pogosto pojavljajo tudi težave pri drži trupa in glave 
(Primožič in Bratec, 1996). Vrlič Danko (2005) omenja še triplegijo, pri kateri so prizadeti 
trije udi.  
 

b) Atetoidna ali diskinetična oblika cerebralne paralize 
Atetoidna oblika CP se pojavlja v približno 25 % primerov CP (Žgur Černigoj, 2002). Pri 
tej obliki CP se mišični tonus spreminja iz napetega v mlahavega. Pojavljajo se nehoteni in 
nenadzorovani gibi, gibanje je počasno in zvijajoče, še zlasti v drobnih sklepih (dlani in 
zapestje), s kombinacijo nenavadnega in krčevitega gibanja (horeoatetoza), zato Haley 
(1990, v Žgur Černigoj, 2002) predlaga tudi izraz diskinezija. Prizadeto je tudi gibanje trupa. 
Praviloma se ne pojavljajo med spanjem, najbolj intenzivni pa so, ko oseba želi izvesti hoten 
gib (Vrlič Danko, 2005). Zaradi slabe kontrole mišic jezika in ustnic, dihanja in glasilk imajo 
težave tudi pri govoru, ki je slabo razumljiv. Prisotno je tudi močno slinjenje, pri 
komunikaciji pa lahko dajejo tudi vtis mentalno prikrajšanih oseb. Atetoidna oblika CP je 
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posledica nepravilnega delovanja bazalnih ganglijev oz. ekstrapiramidnega sistema 
(Primožič in Bratec, 1996; Vrlič Danko, 2005; Žgur Černigoj, 2002).  
 

c) Ataksična oblika cerebralne paralize 
Pojavlja se v približno 6 % primerov CP (Kržišnik idr., 2014). Značilna sta okornost in 
tremor ter težave z ravnotežjem. Težave imajo pri združevanju informacij, ki so pomembne 
za njihov položaj in ravnotežje v prostoru. Njihova hoja je nestabilna, značilno je izrazito 
opotekanje in spotikanje, pojavlja se tudi tresenje z glavo. Pri namernih in hotnih gibih so 
nerodni in gibanje je nekoordinirano. Imajo tudi težave s finomotoriko rok. Govor pri teh 
osebah je sunkovit in monoton, značilen je dizartrični govor. Ta oblika CP je posledica 
nepravilnega delovanja malih možganov (Hinchcliffe, 2007; Vrlič Danko, 2005; Griffiths in 
Clegg, 1997; Primožič in Bratec, 1996; Žgur Černigoj, 2002). 
 

d) Hipotonična oblika cerebralne paralize 
Uvršča se med mešane oz. nerazvrščene oblike CP in se pojavlja v manj kot 1% primerov 
otrok s CP. Čez čas se lahko razvije tudi v druge oblike CP (npr. distonično) (Kržišnik idr, 
2014). 
 
 
1.1.4 SPREMLJAJOČE MOTNJE 
 
Poškodbe možganov povzročajo tudi številne funkcionalne motnje. Katere in v kakšni meri 
se bodo pri posamezniku razvile, je odvisno od številnih faktorjev, in sicer velikosti ter mesta 
okvare. Ti faktorji vplivajo na obseg ter vrsto motenj sekundarnih posledic, do katerih pride, 
če se tudi druga, za to odgovorna področja ne razvijejo ustrezno zaradi primarne okvare 
(Haskell in Barrett, 1993, v Vrlič Danko, 2005). Kot najpogostejšo posledico avtorji navajajo 
ravno motorične težave (Vrlič Danko, 2005). 
Pri otrocih s CP se pogosteje pojavljajo težave ali določena zdravstvena stanja, s katerimi se 
lahko spopadajo tudi drugi otroci (Primožič in Bratec, 1996). Spremljajoče težave se pri 
vsakem posamezniku pojavljajo v različnih razsežnostih in oblikah (Terzić, Jovanović, 
Vuković in Nedović, 2012). Nekateri strokovnjaki na tem področju, kot npr. Miran Čuk, so 
mnenja, da imajo osebe s CP moten razvoj na vseh duševnih področjih (spremenjena 
samopodoba, moteno kognitivno in konativno doživljanje) (Vrlič Danko, 2005).  
 

a) Kognitivne zmožnosti in motnje v duševnem razvoju 
Osebe s CP imajo lahko podpovprečne, povprečne kot tudi nadpovprečne kognitivne 
sposobnosti. Približno polovica populacije s CP ima zmanjšane kognitivne sposobnosti, 
medtem ko je oseb z nadpovprečnimi kognitivnimi sposobnostmi približno 5 % (Saner, 
1999, v Terzić idr., 2012). 
Različne raziskave so pokazale, da ima 60–72,5 % oseb s CP motnje v duševnem razvoju, 
ki se kažejo od blagih do težkih oblik (Terzić idr., 2012). Vrlič Danko (2005) navaja, da so 
določene raziskave pokazale, da je motnja v duševnem razvoju pogostejša in se kaže v hujših 
oblikah pri spastični tetraplegiji, redkejša in v blažjih oblikah pa pri spastični hemiparezi in 
diplegiji. Najboljšo prognozo imajo otroci s klasično atetozo.  
 

b) Zaznavanje 
Pri težavah zaznavanja je najpogosteje zaslediti okvare vida in sluha (Terzić idr., 2012). 
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Raziskave so pokazale, da ima 25–39 % oseb s CP okvare vida (Taylor in Krigger, 2006, v 
Terzić idr., 2012). Najpogostejša okvara vida pri osebah s CP je strabizem oziroma škiljenje 
(Primožič in Bratec, 1996). Pojavljajo se tudi nistagmus, refrakcijske napake očesa, 
slabovidnost in optična atrofija (Terzić idr., 2012). Primožič in Bratec (1996) ter  Hinchcliffe 
(2007) pri nekaterih osebah s CP omenjajo tudi okvaro kortikalnega vida, kjer gre tudi za 
poškodbo dela možganov, ki je odgovoren za razumevanje zaznanih slik. V večini primerov 
imajo otroci težavo pri razlikovanju teh slik, redkeje gre za resnejše težave (npr. slepoto). 
Okvare sluha se pojavljajo pri 8–18 % oseb s CP (Taylor in Krigger, 2006, v Terzić idr., 
2012). Pogosteje so težave s sluhom pri teh osebah povezane tudi z nizko porodno težo, 
meningitisom v zgodnjem obdobju, hipoksijo itd. (Terzić idr., 2012). Resnejše okvare sluha 
imajo najpogosteje osebe z atetoidno obliko cerebralne paralize, medtem ko se pri drugih 
oblikah CP pogosteje pojavljajo vnetja srednjega ušesa ali izlivni otitis (Primožič in Bratec, 
1996). Hinchcliffe (2007) navaja tudi težave s procesiranjem zvokov, ki jih zaznajo. Pogosto 
prihaja tudi do nezaželenih in nekontroliranih gibov glave, v tem primeru imajo težave tudi 
z lokaliziranjem zvoka. 
 

c) Prostorska zaznava 
Nekatere osebe s CP imajo težave tudi z zaznavanjem prostora in umeščanjem svojega telesa 
vanj. Težave imajo pri dojemanju razdalje, višine, pri predstavi tridimenzionalne zgradbe 
itd. (Hinchcliffe, 2007). 
 

d) Epilepsija  
Epilepsija se pojavlja v 35–62 % primerov CP, neodvisno od vrste CP (Sankar in Mundkur, 
2005 v Terzić idr., 2012). Možnost epilepsije je večja pri osebah z motnjami v duševnem 
razvoju (71–94 %). Miran Čuk je mnenja, da epilepsija še dodatno pušča vedenjske ter 
funkcionalno emocionalne posledice. Napadov epilepsije ni mogoče napovedati. Pri 
nekaterih se pojavijo šele v odrasli dobi (Sankar in Mundkur, 2005, v Terzić idr., 2012; Vrlič 
Danko, 2005; Primožič in Bratec, 1996). 
 

e) Vedenjske in druge težave 
Haskett in Barrett (1993, v Vrlič Danko, 2005) izpostavljata naslednje neustrezne vedenjske 
vzorce: hiperaktivnost, emocionalno labilnost, motnje s pozornostjo (kratka pozornost ali 
perserveracija), impulzivnost, raztresenost itd. Tudi Primožič in Bratec (1996) izpostavljata, 
da so lahko osebe s CP bolj nagnjene k vedenjskim težavam, kot so trma in zaprtje.  
Omenjata tudi težave s telesno temperaturo, premajhno telesno težo ter težave v spanju.  
 
 
1.1.5 VZROKI ZA NASTANEK CEREBRALNE PARALIZE 
 
Cerebralna paraliza je posledica okvare možganov, ki je nastala na še nedozorelih možganih. 
Obdobje nedozorelih možganov ni natančno določeno oziroma ga različni strokovnjaki 
definirajo drugače, tako npr. Hinchcliffe (2007) opredeli, da je to obdobje nekje do starosti 
dveh let, Vrlič Danko (2005) pa omenja podatek iz literature, ki to obdobje omejuje nekje 
do devetih let starosti. Vzrok za okvaro možganov so lahko različni dejavniki, ki vplivajo v 
prenatalnem obdobju (pred rojstvom otroka), perinatalnem obdobju (ob rojstvu ali tik po 
njem) ali postnatalnem obdobju (po rojstvu) (Vrlič Danko, 2005). Perlstein (1964, v 
Kramberger, Merc in Moličnik, 2009) pravi, da se največ vzrokov za okvaro možganov 
zgodi v perinatalnem obdobju (60 %), v prenatalnem obdobju 30 % in 10 % v postnatalnem 
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obdobju. Miller in Bachard (2006, v Žgur, 2007) navajata, da se največ vzrokov za okvaro 
možganov zgodi že v perinatalnem obdobju in da so vzroki navadno neznani (ideopatski 
vzrok). Najpogosteje bi ga naj povzročila infekcija amniotične tekočine (obdaja fetus v 
maternici), saj ta povzroči vnetno reakcijo v možganih fetusa.   
 
Vzrok je lahko le eden od dejavnikov, lahko pa gre za kombinacijo več dejavnikov (Vrlič 
Danko, 2005). 
 

a) Prenatalni vzroki 
M. Griffiths in M. Clegg (1997) sta opredelili, v katerih obdobjih nosečnosti so 
možgani najbolj dovzetni za nastanek motnje in poškodbe. Pravita, da lahko pride v 
obdobju med 13. in 25. tednom nosečnosti, še preden so možgani popolnoma 
diferencirani, do zmanjšanega nastajanja nevronov, kar lahko povzroči, da so možgani 
manjši od normalne velikosti (v nekaterih primerih je lahko manjši tudi otrok). To v 
nekaterih primerih povzroči motnje v duševnem razvoju ali/in cerebralno paralizo.  
V prenatalnem obdobju različni avtorji navajajo tudi naslednje vzroke: dedna osnova, 
nedonošenost, pomanjkanje kisika v možganih zarodka, nepravilnosti posteljice, 
neskladnost krvne skupine matere in ploda, presnovne motnje pri otroku in/ali materi 
(npr. diabetes, toksinemija), visok krvni pritisk, uživanje mamil med nosečnostjo, 
nekatera zdravila, ki jih mati jemlje med nosečnostjo, rentgenski žarki, infekcije 
matere v času nosečnosti (rdečke, citomegalovirus) (Vrlič Danko, 2005; Primožič in 
Bratec, 1996). 

 
b) Perinatalni vzroki: najpogostejši vzrok v perinatalnem obdobju je anoksija 

(nezadostna oskrba možganov s kisikom) (Vrlič Danko, 2005). 
 
c) Postnatalni vzroki so lahko: poškodba glave, zastrupitve, možganske infekcije 

(meningitis, encefalitis), možganski tumorji, huda poporodna zlatenica, možganske 
krvavitve in krvavitev v možganske ventrikle (intraventrikularna krvavitev) (Vrlič 
Danko, 2005; Primožič in Bratec, 1996). 

 
Milivoj Veličković Perat je že leta 1973 v Sloveniji ustanovil Register rizičnih otrok, v 
katerem so zbrani tudi podatki o novorojenčkih z dejavniki tveganja za razvoj CP. V ta 
register razvršča otroke na osnovi različnih podatkov o materi (starost, prejšnje nosečnosti), 
poteku nosečnosti (grozeča predčasna prekinitev, predležeča posteljica, intrauterine okužbe 
itn.), intrauterini rasti ploda (distrofija, prenizka teža za starost, previsoka teža), času (tedni 
gestacije) in poteku poroda. Pomembni so tudi podatki o telesni teži, višini in obsegu glave 
novorojenčka ter pokazatelji perinatalne encefalopatije. Razvršča jih tudi na osnovi 
hipotetičnega časa nastanka okvare (prenatalno, perinatalno, postnatalno), mesta in obsega 
okvare ter vzroka za okvaro (anoksija, ishemija, krvavitev itn.). Opravljene morajo biti tudi 
diagnostične preiskave za potrditev in opredelitev okvare možganov (Groleger Sršen, 2014). 
 
 
1.1.6 OBRAVNAVA OTROK S CEREBRALNO PARALIZO 
 
Pri vseh otrocih s posebnimi potrebami je zelo pomembna zgodnja obravnava. Pravočasno 
je potrebno odkriti primanjkljaje in zagotoviti ustrezno pomoč otroku in družini (svetovanje 
družini, učenje staršev določenih prijemov, učenje na tem področju), saj se le tako določeni  
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zaostanki odpravijo še v ustreznem obdobju ter se prepreči še večje odstopanje in zaostajanje 
na posameznih področjih (Žgur, 2011). 
Cerebralna paraliza je motnja, ki zahteva heterogeni pristop pri obravnavi vsakega 
posameznika. Potreben je timski pristop vseh strokovnih delavcev, ki sodelujejo z otrokom. 
Strokovnjaki, ki so pomembni pri razvijanju sposobnosti in premagovanju ovir otroka, so 
fizioterapevt, logoped ter delovni terapevt. Cilj vseh obravnav, ki se izvajajo, je otroku 
zagotoviti optimalne raziskovalne ter gibalne izkušnje, saj so ti otroci zaradi gibalne 
oviranosti prikrajšani za aktivne izkušnje s svetom. Nujno je torej izpostaviti, kako ključna 
je zgodnja obravnava teh otrok, saj je potrebno ujeti kritična obdobja, v katerih otrok še 
lahko usvoji posamezne sposobnosti. Ob gibalnih težavah pa ne smemo zanemarjati tudi 
drugih, sekundarnih posledic CP, npr. težave z vidom in s sluhom. V takih primerih je v tim 
potrebno vključiti tudi strokovnjake tega področja (Vrlič Danko, 2005). 
 
Poleg timskega pristopa je potrebno izpostaviti tudi individualiziran pristop za vsakega 
otroka, saj se CP niti pri dveh posameznikih ne kaže na enak način (Primožič in Bratec, 
1996). Zato je potrebno cilje in obravnavo načrtovati za vsakega otroka posebej. Ne moremo 
govoriti o standardizirani in uniformirani obravnavi (Vrlič Danko, 2005). O enkratnosti 
vsakega otroka s CP govorita tudi Karel Bobath in njegova žena Berta Bobath, ki v svojem 
Bobath pristopu (Razvojno nevrološka obravnava (RNO), ang. NDT) govorita, da mora biti 
vsak otrok analiziran in obravnavan v čisto svoji, drugačni smeri. Ta pristop zahteva celovito 
obravnavo in temelji na kvaliteti gibanja (Hitchcliffe, 2007). 
 
Pri logopedski obravnavi otrok s CP se obravnava osredotoča na razvijanje ekspresivnih in 
receptivnih jezikovnih spretnosti in razvijanje ustrezne dihalne podpore za govor in 
požiranje. V primerih, ko otroci nimajo možnosti za razvoj verbalnega govora, se uvaja 
nadomestna in podporna komunikacija, lahko preko slikovnih simbolov (kartice) ali 
različnih oblik komunikatorjev (American Speech Language Hearing Association, 2007). 
 
Pri obravnavi teh otrok je potrebno tudi skrbno načrtovanje in postavljanje ciljev, ki ne smejo 
biti zastavljeni previsoko, istočasno pa ne smejo od otroka pričakovati premalo, saj na tak 
način otrok ne bo razvil vseh svojih potencialov (Žgur, 2011). 
 
 
1.1.7  PRIPOMOČKI ZA OTROKE IN ODRASLE S CEREBRALNO PARALIZO 
 
Osebe s CP, zaradi kompleksnosti njihovih težav, za kvalitetno življenje in vključevanje v 
socialno okolje potrebujejo različne prilagoditve in pripomočke. Ti so del njihovega 
življenja in jih potrebujejo za pomoč ali nadomestilo pri gibanju, izvajanje dnevnih 
aktivnosti, komunikacijo, izboljšanje funkcije čutil in nego. Vseh težav ne morejo 
premagovati in zmanjševati s pomočjo teh pripomočkov, potrebno pa jim je zagotoviti te, ki 
so za posameznega otroka potrebni. Določeni pripomočki otroku omogočajo določene 
sposobnosti, dejavnosti. Nekateri pripomočki lahko pomagajo tudi pri preprečevanju in 
spodbujanju neustreznih vzorcev (npr. pri gibanju). Ker ima vsak posameznik specifične 
težave, je potrebno za vsakega oceniti, katere pripomočke potrebuje. Pripomočki ob 
ustreznih terapevtskih postopkih omogočajo celovito rehabilitacijo in maksimalen razvoj 
preostalih sposobnosti. Da to otroku omogočimo, je ob zgodnji rehabilitaciji pomembna tudi 
zgodnja uporaba pripomočkov (Damjan, 1999; Suhadolnik, 1999). Suhadolnik (1999) 
opozarja na težavo, da  otroci prevečkrat na določen pripomoček čakajo predolgo, istočasno 
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pa opozarja tudi na predolgo trajnostno dobo posameznega pripomočka. Dogaja se, da otroci 
najprej nekaj časa uporabljajo prevelik pripomoček, ki jim nato nekaj časa ustreza, potem ga 
uporabljajo, ko jim je že premajhen. 
 
Vrste pripomočkov: 
Avtorica H. Damjan (1999) navaja naslednje pripomočke za izboljšanje kvalitete življenja: 
 Pripomočki za gibanje: vozički (transportni, aktivni, električni, električni skuter), 

prilagojena kolesa (tricikli, kolesa z dodatnimi hidravličnimi kolesi, dvojna kolesa), 
hodulje (z dvema kolesoma, s štirimi kolesi na zaviranje, nizke ali visoke, z dodatki za 
preprečitev zdrsa, posebne izvedbe oprijemal). 

 Pripomočki za nameščanje: stojke (statične, mobilne), posebne izvedbe ležišč (fizioform, 
individualno oblikovana ležišča), stol za motorično prizadete osebe (osnovni, dodatki, 
različne velikosti). 

 Drugi pripomočki za nameščanje in gibanje: posebni prenosni sedež na podvozju, čevlji 
(specialni, individualno izdelani), ortoze (ortoza za stopalo, ortoza za gleženj in stopalo, 
ortoza za gleženj in stopalo z gibljivim gležnjem, antigravitacijska ortoza za gleženj in 
stopalo), električni stimulator (omogoča zunanjo kontrolo posameznih gibov). 

 Pripomočki za nego in dnevne aktivnosti: sedež za kopalno kad, toaletni sedež, dvigala). 
 Pripomočki za komunikacijo: komunikator (grafični, elektronski, računalniški). 
 Pripomočki za pisanje: prilagojene table ali pisala, računalniki z dodatki in s 

prilagoditvami. 
 Pripomočki za vadbo: terapevtske blazine, terapevtski valji, terapevtske žoge, gibalne 

deske.  
 
 

1.2  MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) ali v literaturi večkrat označena tudi kot 
duševna manjrazvitost ali mentalna retardacija je vseživljenjski problem. Traja od zgodnjega 
otroštva do smrti (Mihelič Moličnik, 2011; Vovk Ornik, 2015). Osebe z motnjo v duševnem 
razvoju se že od nekdaj srečujejo z različnim sprejemanjem okolice. Tudi v današnjem času 
jih nekateri sprejemajo, drugi skrajno zavračajo. Govorimo lahko o dveh skrajnostih. V 
določenih časovnih obdobjih kot tudi v določenih kulturah je motnja v duševnem razvoju 
razumljena kot nekaj kvalitetno tako drugačnega, da bi bilo to potrebno odstraniti ali 
izolirati. Skušali so jih popolnoma odstraniti iz družbenega življenja, da ne bi motili življenja 
ostalih ljudi. Te osebe so zapirali, pomilovali, skrivali, se jih sramovali in celo pobijali 
(Lačen, 2001).  
Na drugi strani pa poskušajo motnjo v duševnem razvoju popolnoma integrirati oz. 
normalizirati v družbeno življenje, pri čemer niso upoštevali njihove danosti in omejitev. To 
prepričanje temelji na tem, da so razlike med osebami z motnjo v duševnem razvoju ter 
ostalimi osebami nepomembne oziroma jih skušajo spregledati (Lačen, 2001). 
 
Kvaliteta življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju je odvisna od vključenosti v družbeno 
okolje. Nobeno od zgoraj predstavljenih skrajnosti pa le-tem ne omogoča kvalitetnega 
življenja. Potrebno se je zavedati, da so osebe z MDR drugačne, zato potrebujejo tudi 
drugačne pristope in obravnave. Prizadevati bi si morali, da bi drugačnost postala del 
vsakdanjosti, morala bi imeti pravico do izbire, torej svobode. Ta je namreč osnovni pogoj 
za kvalitetno življenje. Osebe z MDR za razliko od ostalih ljudi tega ne zmorejo same. Torej 
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je dolžnost ljudi, iz ožjega kot iz širšega okolja, da jim zagotovimo pogoje za dostojanstveno 
življenje. MDR je namreč drugačnost, ki je ne smemo ignorirati in se pretvarjati, kot da je 
ni, ravno tako pa je ne moremo popolnoma integrirati. Največ, kar lahko naredimo za te 
osebe, je sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, saj jim le tako lahko zagotovimo najvišjo 
stopnjo normalizacije in integracije v družbeno okolje (Lačen, 2001). 
 
V sodobnem času je prišlo do premikov na področju zagotavljanja kvalitetnega življenja 
oseb z MDR. Sprejemamo zakonodajo v prid tem osebam, omogočamo jim šolanje in delo, 
ozaveščamo in razvijamo vzpodbudni odnos večine ljudi do oseb z MDR. Razvijamo 
prepričanje, da je vsako življenje, ne glede na to, kako drugačno je, vredno dostojanstva in 
spoštovanja. Razumeti je potrebno, da MDR ni nekaj absolutnega in dokončnega, ampak je 
odvisna od sodelovanja in sprejemanja oseb iz njihovega okolja (Lačen, 2001). 
 
 

1.2.1 DEFINICIJE MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Poimenovanje MDR je področje, na katerem prihaja do nenehnih sprememb, saj si 
strokovnjaki prizadevajo najti najustreznejši izraz za poimenovanje te motnje (Jurišič, 2017). 
»Definicije posameznih motenj nam omogočajo profesionalno sporazumevanje pri 
analiziranju, proučevanju in reševanju problemov, ki jih posamezna definicija definira« 
(Novljan, 1997, str. 6). Posamezno motnjo navadno opredeljuje več različnih definicij, ki so 
nepopolne, lahko tudi nasprotujoče in ozke, vendar navadno vse zajemajo bistvene 
značilnosti posamezne motnje (Novljan, 1997).  
 
Ker obstajajo številni kriteriji pri definiranju MDR, obstaja več različnih definicij, saj je 
težko oblikovati eno samo, ki bi zajela vse te kriterije. Jakulić (1981, v Novljan, 1997) navaja 
najpogostejše kriterije, ki definirajo MDR: 
 

a) Razvojno obdobje, v katerem nastane: mnogi avtorji definicij MDR navajajo, da 
se le-ta pojavi v obdobju do 18. leta.  
 

b) Intelektualni primanjkljaji: pomemben kriterij pri definiranju MDR so zagotovo 
intelektualni primanjkljaji. Vendar so nekateri avtorji mnenja, da to ni povsem točen 
pokazatelj, saj lahko do naglih sprememb v intelektualnih sposobnostih pride tudi 
zaradi različnih bolezenskih stanj.  
 

c) Socialna neustreznost: tretji kriterij opredeljuje, da osebe z MDR niso sposobne 
izpolnjevati zahtev okolja. Tudi ta kriterij ni povsem realen, saj nekatere osebe z 
nižjimi intelektualnimi sposobnostmi uspešneje izpolnjujejo te zahteve kot druge z 
višjimi. Druga kritika tega kriterija je tudi, da je ta kriterij družbeno in kulturno 
obarvan. Socialno prilagajanje okolju, v katerem oseba živi, ni odvisen le od njega, 
ampak tudi od številnih faktorjev iz okolja. 

d) Organska osnova: tudi pri tem kriteriju prihaja do nestrinjanj med posameznimi 
avtorji. Nekateri zagovarjajo, da pri osebah z MDR obstaja nek patološki proces, ki 
je povzročil to motnjo, drugi to zanikajo.  
 

Omeniti je potrebno tudi tri organizacije, ki so že v preteklosti pomembno vplivale na 
definiranje motenj v duševnem razvoju. Pred letom 2007 se je uporabljal ang. izraz »mental 
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retardation« (mentalna retardacija), ki ga je po mnenju mnogih zamenjal ang. izraz 
»intellectual disability«. V slovenskem jeziku je tako mentalno retardacijo nadomestil izraz 
intelektualni primanjkljaji. Te tri organizacije so: American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD), American Psychiatric Association (APA) ter 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (v nadaljevanju DSM V). Razvile so 
klasifikacijo, ki se največkrat uporablja v postopku diagnosticiranja in prepoznavanja 
značilnosti MDR (Brady idr., 2016). 
V nadaljevanju so predstavljene glavne značilnosti definicij AAIDD ter DSM V, ki v svoji 
definiciji izpostavljata zlasti dve področji (AAIDD, b.d.; Brady idr., 2016):  
Intelektualni primanjkljaji so primanjkljaji, ki povzročajo pomembne omejitve na področju 
intelektualnega delovanja in prilagoditvenih spretnosti, ki pomembno vplivajo na 
posameznikove vsakodnevne socialne in praktične sposobnosti. Omejitve se pojavijo pred 
posameznikovim 18. letom starosti.  
 

 Intelektualno delovanje: zajema znižane mentalne zmožnosti, kot so sposobnost 
učenja, mišljenja, reševanja problemov itn. 
 

 Prilagoditvene spretnosti: so niz konceptualnih (jezik, pismenost itn.), socialnih 
(medčloveški odnosi, družbena odgovornost, samospoštovanje itn.) in praktičnih 
(osebna nega, zdravje, varnost itn.) veščin. 

 
 

1.2.2 KLASIFIKACIJA MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
V Sloveniji se uporablja klasifikacija MDR, ki je opredeljena v Kriterijih za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Glede na stopnjo 
MDR loči lažjo, zmerno, težjo in težko MDR (Vovk Ornik, 2015). Tudi Mihelič Moličnik 
(2011) izpostavlja, da za opredelitev stopnje MDR ni dovolj le rezultat IQ, temveč je 
potrebno upoštevati tudi druge duševne značilnosti delovanja otroka, in sicer socialne, 
osebnostne in vedenjske značilnosti. Te pomembno vplivajo na to, kako se bo oseba vključila 
v okolje in kako se bo le-to odzivalo nanj. Zraven lažje, zmerne, težje in težke MDR omenja 
tudi mejno MDR.V populaciji je MDR od 1 do 3 %. Največji odstotek MDR predstavljajo 
lažje MDR (85 %), sledijo jim zmerne MDR (10 %). Težje MDR predstavljajo 4 %, najmanj 
je težkih motenj v MDR (1 do 2 %) (Mihelič Moličnik, 2011). 
 

a) Lažja motnja v duševnem razvoju  
Ti otroci imajo znižane sposobnosti na več področjih. Značilne so slabše učne sposobnosti 
ter sposobnosti za usvajanje novih znanj, tudi znižano senzomotorično delovanje ter 
sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Imajo tudi 
znižane miselne procese, ki potekajo predvsem na konkretni ravni. Značilno je tudi nezrelo 
presojanje in odzivanje v socialnih okoliščinah. Osvojijo lahko temeljna šolska znanja, 
vendar za to potrebujejo individualni pristop z različnimi prilagoditvami (vsebinskimi, 
metodičnimi in časovnimi), vendar pa ta znanja ne zadostujejo minimalnim standardom 
znanja. Usposobijo se lahko za manj zahtevno poklicno delo ter samostojno življenje (Vovk 
Ornik, 2015).  
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b) Zmerna motnja v duševnem razvoju 
Za to stopnjo MDR je značilno, da lahko otrok različne sposobnosti različno usvoji. Tudi na 
šolskem področju so lahko različno uspešni, tako lahko npr. usvojijo osnove branja, pisanja 
in računanja, na drugih področjih (npr. likovnem, glasbenem, gibalnem) so pa lahko 
uspešnejši. V učnem procesu potrebujejo prilagoditve ter konkretna ponazorila. Sposobni so 
več razumeti kot ubesediti, vendar so sposobni sporočati svoje želje in potrebe. Nekateri 
potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Tudi njihove socialne sposobnosti so 
preprostejše, pri vključevanju v socialno okolje potrebujejo podporo (Vovk Ornik, 2015).  
 

c) Težja motnja v duševnem razvoju 
Usposobijo se lahko za najenostavnejša opravila in predvidljive življenjske navade. Te 
naučene veščine so avtomatizirane, praviloma pa niso samostojni in potrebujejo nego in 
zaščito drugih ljudi. Svoje želje in potrebe se naučijo sporočati. Uporabljajo lahko podporno 
ali nadomestno komunikacijo. Pri teh otrocih se pogosto pojavljajo tudi motnje gibanja oz. 
resne telesne motnje ter druge razvojne motnje in bolezni (Vovk Ornik, 2015).  
 

d) Težka motnja v duševnem razvoju 
Nekatere osebe s težjo MDR lahko sodelujejo pri posameznih aktivnostih, praviloma pa 
potrebujejo stalno varstvo, skrb ter nego. Zelo omejeno je razumevanje in upoštevanje 
navodil. Tudi njihovo odzivanje na dogajanje v okolju je slabo. Pogosto imajo tudi motnje 
gibanja in težke dodatne motnje, bolezni in obolenja (Vovk Ornik, 2015).  
Lačen (2001) predstavlja teoretični koncept razumevanja MDR na osnovi pomoči, ki jo 
posamezen otrok potrebuje. Loči štiri nivoje pomoči: 

 Občasna pomoč, ki se nudi po potrebi, v določenih konkretnih življenjskih situacijah 
ali okoljih. Lahko se izvaja v rednih ali specializiranih ustanovah. Tako obliko 
pomoči praviloma potrebujejo otroci z lažjo MDR. 

 Omejena pomoč je konstantna v določenem časovnem obdobju. Taka oblika pomoči 
se izvaja le v specializiranih ustanovah, izjemoma lahko tudi v rednih ustanovah s 
popolnim individualiziranim programom za tega otroka. Namenjena je zlasti 
otrokom z zmerno MDR. 

 Obsežna pomoč se nudi stalno v določenih situacijah in ni časovno omejena. 
Praviloma se izvaja le v specializiranih ustanovah (posebni oddelki, zavodi, 
specializirane ustanove itd.). Namenjena je otrokom s težjo MDR. 

 Vseobsegajoča pomoč je trajna v vseh situacijah v celotnem življenju in se izvaja le 
v zelo specializiranih ustanovah, kot so zavodi, centri, posebne ustanove ipd. Izvaja 
se za otroke s težko MDR. 

 
Ocenjevanje inteligenčnih sposobnosti otroka praviloma poteka kasneje, pri sistematskih 
pregledih. Ob rojstvu je mogoče diagnosticirati težke oblike prikrajšanosti otroka. Za 
diagnosticiranje je potrebna celostna ocena otroka, pri čemer sodelujejo različni strokovnjaki 
(psiholog, pediater, pedopsihiater ter drugi strokovnjaki) (Mihelič Moličnik, 2011).  
Potrebno pa je opozoriti tudi na različna stanja, ki lahko dajejo vtis MDR, vendar pa ne gre 
za dejanski primanjkljaj inteligenčnih sposobnosti. To so lahko otroci, ki so vzgojno 
zanemarjeni in so prikrajšani za ustrezne spodbude in vzorce za razvijanje osnovnih 
življenjskih spretnosti. Vtis MDR lahko dajejo tudi otroci, ki teh spretnosti ne morejo razviti 
zaradi drugih primanjkljajev. To so npr. otroci z motnjami v delovanju čutil (gluhi in 
naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci), otroci, ki imajo izolirane izostanke v razvoju ter 
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vedenjsko moteni otroci, otroci z motnjo avtističnega spektra, depresivni ali socialno 
negotovi otroci (Mihelič Moličnik, 2011). 
 
 

1.2.3 VZROKI MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Wener (2003, v Kovačevič, 2017) pravi, da je vzrok za nastanek MDR znan le v 25 % 
primerov. MDR glede na etiologijo delimo na (Novljan, 1997): 

 organske motnje, pri katerih obstaja organski vzrok, ki se lahko ugotavlja z 
diagnostičnimi postopki; 

 funkcionalne motnje, pri katerih organske okvare z diagnostičnimi postopki ne 
moremo ugotoviti. 

Vzroki za nastanek MDR z organsko osnovo lahko vplivajo v različnih obdobjih, in sicer 
prenatalnem, perinatalnem ter postnatalnem obdobju (Stromme in Hagberg, 2000).  
 

a) Prenatalni vzroki 
Gre za faktorje, ki na plod vplivajo škodljivo že v času nosečnosti in se nanj prenesejo 
sekundarno, torej preko matere (infekcijo ima primarno mati), ni pa nujno, da le-ta kaže 
znake obolenja. Kakšne bodo posledice infekcije na plod, je odvisno od moči virusa, starosti 
plodu ter imunološke sposobnosti tako matere kot otroka. V prenatalnem obdobju so vzroki 
za nastanek MDR lahko (Novljan, 1997): 

 virusne infekcije: rdečke, mumps, ošpice, norice, citomegalija itn.; 
 bakterijske infekcije: npr. kongenitalni sifilis; 
 parazitna obolenja: toksoplazmoza, malarija; 
 zastrupitve: npr. zastrupitev matere z živim srebrom itn.; 
 kemijske substance: nekatera zdravila, mamila, alkohol; 
 izpostavljenost rentgenskim žarkom; 
 neustrezna prehrana nosečnice: npr. pomanjkanje vitaminov A in B, proteinov, 

mineralov itn.; 
 gestoza. 

 
b) Perinatalni vzroki 

Perinatalni vzroki zajemajo motnje v razvoju, ki so nastale v času poroda ali kmalu po njem 
(do 28. dne) (Novljan, 1997; Stromme in Hagberg, 2000). Te so (Novljan, 1997):  

 poškodbe osrednjega živčnega sistema ob porodu (asfiskija, anoksija, ishemija); 
 zlatenica (pri nekaterih otrocih ne pušča posledic, pri nekaterih lahko povzroči 

MDR, motnje sluha, epilepsijo, cerebralno paralizo); 
 nedonošenost; 
 ABO-hemolitična bolezen matere (mati ima krvno skupin 0, otrok pa A ali B in 

začne ustvarjati protitelesa proti A in B). 
 

c) Postnatalni vzroki 
Vzroki za nastanek MDR v postnatalnem obdobju so lahko (Novljan, 1997): 

 encefalitis (vnetje možganov, navadno ga povzroči virusna infekcija); 
 meningitis (navadno posledica okužbe z nekaterimi mikroorganizmi (virusi, 

bakterijami); 
 zastrupitve (s svincem, z živim srebrom, s talijem itn.); 
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 pomanjkanje hrane in neustrezna prehrana; 
 poškodba glave. 

 
 

1.3  KOMUNIKACIJA 
 
Komunikacija je katerokoli dejanje, s katerim bitje sprejme ali posreduje sporočilo drugemu, 
vendar pa ni značilna samo za ljudi (Ogrin in Korošec, 2013; Vovk, 2000). Izraz 
komunikacija izhaja iz latinskega izraza »communicare«. Izraz pomeni napraviti, sporočiti, 
deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem (Jelenc, 1998).  
 
Komunikacija je aktivno dejanje, ki ima sporočilno vrednost in se udejanja v medsebojnih 
odnosih v kontekstu okolja (Jelenc, 1998; Vovk, Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger 
Sršen, 2013). Posamezniku omogoča, da posredno nadzira okolje, nekaj obdrži ali odkloni, 
uravnava ali usmerja socialne interakcije (npr. izrazi čustva ali vzpostavi stik s prijatelji), 
sprejema in izraža (sporoča) informacije in zamisli (Vovk idr., 2013). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) komunikacijo opredeljuje kot »sredstvo, ki 
omogoča posredovanje in izmenjavo informacij«. Je zapleten proces, s katerim skušamo 
vplivati na druge in ga začnemo zaradi določenih interesov in ciljev (Jelenc, 1998). 
 
Vsi ljudje se sporazumevamo, vendar pa vsi v komunikaciji nismo isto uspešni, saj je ta 
odvisna od mnogih dejavnikov posameznika in okolja (Ogrin in Korošec, 2013). Za uspešno 
komunikacijo je potrebna dvosmerna komunikacija med pošiljateljem in prejemnikom 
(Ucman, 2003). 
 
Komunikacija je tudi pomemben element družbe, saj ta brez komunikacije ne bi obstajala, 
vendar pa tudi družba vpliva na komunikacijo posameznikov (Ucman, 2003). Je pravica, ki 
mora biti zagotovljena vsakemu posamezniku (Brady idr., 2016). 
Komunikacija lahko poteka na več načinov in v različnih oblikah. Lahko je namerna ali 
nenamerna, vsebuje konvencionalne ali nekonvencionalne znake in je posredovana v 
lingvistični ali nelingvistični obliki (Ogrin in Korošec, 2013).  
 
Za človekovo komunikacijo so značilni naslednji elementi (Ucman, 2003, str. 3): 
 komunikacija se odvija preko simbolov;  
 komunikacija je proces interakcije, sodelovanja;  
 komunikacija vključuje sporočanje in sprejemanje;  
 komunikacija se vrši s pomočjo besednih znakov, nebesednih znakov, tehničnih sredstev; 
 komunikacija je nujno potreben proces za uspešno življenje in delo v obstoječi družbi. 
 
Človekova komunikacija se začne razvijati takoj po rojstvu. V tem času še ne gre za 
namensko komunikacijo, ampak je ta nenamenska oz. refleksna (gre za refleksni odziv 
dojenčka na okolje). Pri razvoju komunikacije ima pomembno vlogo tudi razvoj sposobnosti 
zaznavanja, občutenja in gibanja. Te zmožnosti odločilno vplivajo na možnosti odzivanja 
dojenčka na različne dražljaje iz okolja. Preko odzivanja na dražljaje pa otrok pridobiva 
pomembne izkušnje in ob zadostnem številu ponovitev teh izkušenj ugotavlja, kako lahko 
tudi sam vpliva na okolje. Tako nenamensko komunikacijo okrog osmega meseca zamenja 
namenska komunikacija (predstavljajo jo jok, gruljenje, pogled, nasmeh ipd.), saj otrok 
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začne komunicirati z namenom, da bi vzpostavil stik z drugimi ljudmi. Že zelo zgodaj je 
sposoben razumeti tudi sporočila, ki mu jih posredujejo drugi (Wels, 1989, v Vovk idr., 
2013; Adamson in Bakeman, 1982, v Vovk idr., 2013).  
Janice Light (1998, v Ogrin in Korošec, 2013) je izdelala klasifikacijo, v katero je vključila 
razloge, zakaj otrok že v zgodnjem obdobju vstopa v komunikacijo: 
 izražanje potreb in občutenj, 
 izmenjava novih informacij, 
 vzdrževanje socialne interakcije, 
 izmenjava vljudnostnih izrazov. 

 
Človek se v komunikaciji osebno izpostavi, zato je tudi zelo ranljiv (Ucman, 2003). Šele ko 
imamo omejene sposobnosti komunikacije, se zavemo, kako zelo pomemben del življenja 
ta predstavlja (Ogrin in Korošec, 2013). 
 
 

1.3.1 VERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Verbalno komunikacijo predstavlja besedno jezikovno vedenje ljudi. V verbalni 
komunikaciji uporabljamo oralni govor, pisano besedo in besedne zveze, uveljavlja se preko 
poslušanja, govorjenja, branja ter pisanja. Za oralni jezik je značilna sposobnost ljudi, da 
proizvajajo glasove, ki jih povezujemo v glasovne sklope, zveze itn. Predstavlja osnovni 
človekov komunikacijski sistem oz. sredstvo sporazumevanja in je najbolj sestavljena 
funkcija centralnega živčnega sistema. Nekateri nimajo sposobnosti, da bi ga uporabljali kot 
komunikacijsko sredstvo (Jelenc, 1998; Vovk, 2000; Žnidarič, 1993).  
 
Pojma govor in jezik uporabljamo v tesni povezavi, ko govorimo o verbalni komunikaciji, 
vendar pa nimata istega pomena. Govor je komunikacija s pomočjo jezika (Žnidarič, 1993). 
Švicarski lingvist de Saussure je jezik opredelil kot »sistem medsebojno povezanih znakov, 
značilen za skupino, čeprav ga obvlada vsak posameznik«. Govor pa je »individualen in 
lahko krši jezikovne norme, čeprav ga pogojuje jezik« (Pečjak, 1975 v Jelenc, 1998, str. 18). 
Vovk (2000) govor opredeli kot nabor simbolov in pravil, s katerimi izražamo svoje misli, 
čustva in hotenja in jih tudi sprejemamo od drugih.  
 
Škarić (1988, v Jelenc, 1998) pravi, da se človekov govor realizira na subjektivni ravni in da 
ima dve osnovni funkciji:  

 komunikacijsko – z njim komuniciramo z drugimi ljudmi; 
 semantično – z njim označujemo predmete, pojave, dogodke in odnose do sveta ter 

nam omogoča, da drugi razumejo, kar jim sporočamo. 
Govor pa je ob komunikacijski in semantični funkciji tudi sredstvo mišljenja, organizacije 
ter uresničevanja psihičnih procesov pri človeku (Vovk, 2000).  
 
Jugram, Eisenon in Mason menijo, da imajo otroci, ki imajo težave z govorom, tudi druge 
posebnosti (Janežič, 2011):  

 kasneje vzpostavijo stranskost; 
 nimajo tako dobro diferencirane prednostne roke; 
 imajo slabšo prostorsko orientacijo; 
 imajo slabo razvito grobo in fino motoriko ter 
 imajo težave pri branju in pisanju. 
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Govorno-jezikovno komunikacijo (v nadaljevanju GJK) pa ne predstavljata samo govorna 
in jezikovna komponenta, ampak tudi nejezikovne komponente, to so ritem, tempo, višina, 
jakost glasu, naglaševanje besed in stavkov, premori med besedami in stavki itn. Govor 
spremljajo tudi gibi telesa (gibi rok, mimika obraza, grimase, kremženje, smeh, solze itn.), 
torej neverbalna komunikacija. Če je katerikoli od omenjenih elementov GJK moten ali 
odsoten, je lahko motena tudi komunikacija (Vovk, 2000). 
 
 
1.3.1.1 REALIZACIJA BESEDNEGA GOVORA 
 
Za GJK so odgovorni različni deli možganov (v obeh hemisferah). Vsak del možganov ima 
svojo nalogo tako pri realizaciji govora kot tudi pri razumevanju govora. Ti deli možganov 
morajo biti asociativno povezani med sabo, da je govorno-jezikovna funkcija usklajena. Če 
je delovanje enega izmed teh delov možganov moteno, je moteno tudi delovanje vseh 
funkcij, za katere je ta del odgovoren. Ker pa je delovanje vseh delov, odgovornih za govor 
in jezik, med sabo povezanih, nam to omogoča kompenzacijske mehanizme in premagovanje 
oz. zmanjševanje motenj (Vovk, 2000). Govor zahteva usklajeno delovanje vseh 
psihofizioloških sposobnosti človeka (Vizjak Kure, 2011). 
 
Tudi pri razumevanju sporočila mora imeti posameznik razvite določene sposobnosti, za 
katere so odgovorni posamezni deli možganov. Sporočilo mora sprejeti in razumeti tudi 
posamezne dele oz. besede, nato pa mora dojeti še sestavo celega stavka in sistema besed, 
da lahko razume misel, ki mu je bila posredovana. Za to pa mora biti posameznik sposoben 
med seboj primerjati stavke in med njimi izbrati tiste, ki imajo ključni pomen. Analizirati 
mora tudi odnose med posameznimi elementi sporočila, narediti določene dodatne logične 
operacije, ki so pomembne za razumevanje sestave (logično-gramatične strukture) (Vovk, 
2000).  
 
Govor vključuje tri biološke sisteme (Jelenc, 1998; Žnidarič, 1993): 

 respiracijski sistem (prepona/diafragma, oprsje s pljuči, sapnik); 
 fonacijski sistem (grlo/larings, glasilke, laringealne mišice) – odgovoren je za 

oblikovanje osnovnega glasu; 
 artikulacijski sistem (artikulatorji – ustnice, jezik, zobje, nebo, žrelna, ustna in nosna 

votlina) – z njimi oblikujemo glasove. 
 
 
1.3.1.2 FAZE GOVORNEGA RAZVOJA 
 
Otroci se govora naučijo skozi vsakdanje situacije, s posnemanjem, z zadostnimi 
ponovitvami in imitiranjem. Govor je torej komunikacijsko sredstvo, ki se ga naučimo 
(Žnidarič, 1993; Vovk idr., 2013). Z usvajanjem govora se otrok uči tudi pravil, kdaj in kako 
reagirati s katerim izmed jezikovnih sredstev. S tem pridobiva tudi sporazumevalno 
zmožnost (Vizjak Kure, 2011). Da se ta lahko pravilno razvije, morajo biti zagotovljeni 
določeni pogoji. Na pravilen razvoj govora lahko vplivajo določene motnje, težave, kot so 
npr. izguba sluha, okvara živčnega sistema, poškodovana središča ali živčne zveze med 
njimi. To pomembno vpliva na kakovost otrokovega govora (Žnidarič, 1993; Vovk, 
Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger Sršen, 2013).  
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Pogoji za pravilen razvoj govora so naslednji (Žnidaršič, 1993, str. 39):  
• zdrav živčni sistem z intaktnimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi 

(skrbi za nadzor in usklajevanje delovanja govoril), 
• ustrezno razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, (slušni) 

spomin), 
• razvita čutila, 
• zdrava govorila, 
• ustrezen govorni zgled iz okolja. 

 
Janežič (2011) k temu dodaja tudi ustrezno razvito motoriko. Prepričana je, da se govor 
pojavi vzporedno s hojo. Pravi, da gibalna oviranost omejuje otrokove izkušnje in 
spoznavanje narave ter okolja, posledično pa vodi v omejen besedni zaklad in omejeno 
znanje. Težave z motoriko vplivajo neposredno tudi na slabše delovanje in usklajenost 
govornih organov ter slabšo artikulacijo. 

Nekateri avtorji opozarjajo tudi na ustrezno razvite socio-kognitivne sposobnosti, saj so te 
osnova za razvoj komunikacijskih sposobnosti. Zaostajanje v razvoju na tem področju ali 
nerazvitost teh sposobnosti vpliva tudi na razvoj komunikacijskih spretnosti (Weitz, Dexter 
in Moore, 1997, v Vovk idr, 2013; Romski in Sevcik, 2005, v Vovk idr., 2013; Romski in 
Sevcik, 2004, v Vovk idr., 2013; Janežič, 2011). 
 
Razvoj govora pri otroku poteka v posameznih fazah. V nadaljevanju bomo povzeli faze v 
govornem razvoju, kot sta jih imenovala ruski psiholog Kornilov ter slovenski logoped 
Omerza.  
 
Faze govornega razvoja se delijo na (Žnidarič, 1993): 

 pripravljalno predfonematično dobo (prvo leto starosti); 
 obdobje oblikovanja glasovnega govora (od 1. do 3. leta starosti); 
 dobo bogatenja govora in besednega zaklada (predšolski otrok – od 3. leta do vstopa 

v šolo); 
 šolsko dobo (od vstopa v šolo naprej). 

 
a) Pripravljalna predfonematična doba 

V tem obdobju je glavno sporazumevalno sredstvo otroka jok in kričanje, s katerima sporoča 
predvsem lakoto, bolečino in utrujenost. Po rojstvu je otrok občutljiv na dražljaje iz okolja. 
Sčasoma jok nadomesti gruljenje in instinktivna vokalizacija glasov (ti so še neopredeljeni, 
vendar podobni posameznim samoglasnikom ali soglasnikom). Okrog drugega meseca 
starosti postane s celim telesom odziven na intonacijo materinega glasu (ljubkujoč glas ga 
pomirja, jezen in kričav pa vznemirja) oziroma na govorjenje drugih (Pieterse, Treloar in 
Cairns, 2000; Žnidarič, 1993). T. Vizjak Kure (2011) v tem začetnem obdobju opozarja tudi 
na pomembnost sposobnosti poslušanja pri usvajanju govora. 
 
V tej dobi nastopi tudi obdobje bebljanja (približno od 3. do 6. meseca); otrok komunicira s 
sestavljanjem dvoustničnih glasov. Gre za nenamerno in refleksno oglašanje, ki je posledica 
ugodja ali neugodja. Sestavlja samoglasnik in soglasnik (npr. »ma«, »ba«). Otrok se začne 
pri približno starosti treh mesecev smehljati. Začenja posnemati tudi obrazno mimiko 
odraslih, seveda če jo je že sposoben narediti (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993). 
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Sledi obdobje, ko začne otrok te zloge ritmično ponavljati (približno od 6. do 9. meseca). 
Govorimo o obdobju čebljanja. V tem obdobju je sposoben izreči vsaj štiri različne glasove 
(»npr. »mama«, »dada«). Oglašanje vzpodbudijo predvsem ugodni kinestetični dražljaji. Na 
tak način spoznava delovanje mišic in mišičnih skupin, glasovi pa postajajo vedno bolj 
razumljivi in podobni pravim glasovom. Besede, ki jih otrok pri tem tvori, pa v tem obdobju 
po smislu še niso »prave« besede, saj jih otrok ne izreka v povezavi z določenim predmetom 
ali s situacijo. Je obdobje igrive dejavnosti, v kateri otrok uživa. V tem obdobju pa še vedno 
uporablja krik in jok za pridobitev pozornosti in protestiranje. Oglaša se z glasnim zvokom, 
ko kdo dela nekaj, česar ne mara. Ob stiku z znano osebo se smeji in oglaša, njegove 
sposobnosti posnemanja pa postajajo vedno boljše. Posnema dejavnosti in zvoke, ki jih je že 
sposoben posnemati (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993).  
 
Pri starosti 9 mesecev začne otrok uporabljati tudi vzorce intonacij (približno od 9. do 12. 
meseca). Ti vzorci so že podobni intonaciji odrasle osebe; uporablja jih, da bi začel 
interakcijo z odraslimi osebami. To obdobje je obdobje posnemanja, torej obdobje eholalije. 
Zraven posnemanja različnih zvokov in glasov skuša posnemati tudi gibe in mimiko odraslih 
(npr. kašljanje, mežikanje, premikanje jezika itn.). S tem glasovi otroka postajajo vedno bolj 
jasni in natančno opredeljeni. Proti koncu prvega leta starosti otrok vedno bolj razvija slušno 
dojemanje. Razumevanje govora je vedno boljše. Razumevanje govora je boljše kot samo 
oglašanje (govor razume približno tri mesece prej kot začne govoriti). To je tudi obdobje, ko 
otroci navadno spregovorijo prvo »pravo« besedo, kar pomeni, da otrok besedo uporabi v 
smiselni povezavi s predmetom ali z osebo (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993).  
 

b) Obdobje oblikovanja glasovnega govora 
Oglašanje v tem obdobju (od 12. do 15. meseca) je interaktivno, pri oglašanju uporablja 
višino in ton glasu, pogovor vzdržuje. Predmete začne dajati ljudem, ob tem se tudi oglaša. 
Začne uporabljati skladne glasove in kretnje. Poenostavljeno začne posnemati besede (npr. 
»apa« za »kapa«). V tem obdobju dosledno uporablja približno dve besedi, ki sta še 
poenostavljeni. Prve otrokove besede imajo še veliko pomenov. Z določeno besedo označuje 
različne osebe in dejanja, njen pomen skuša spreminjati z različnim moduliranjem. S to 
posamezno besedo otrok skuša sporočiti cele stavke ali misli, zato jih imenujemo monoremi. 
S poenostavljenimi besedami začne odgovarjati tudi na vprašanje »Kaj je to?«. Otrok v tem 
obdobju sliši veliko različnih besed, zapomni si pa predvsem tiste, ki ga zanimajo. Vzorci 
intonacije so vedno bolj zreli (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993). Pri starosti od 15. do 18. 
mesecev otrok začne širiti svoj besedni zaklad – v tem obdobju obvlada približno 4 do 6 
besed. Za stvari, dejanja, katerih imena še ne pozna, uporablja kretnje in oglašanje (npr. ka- 
zanje, dajanje, mahanje) (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993).  
 
K. Nelson  je opredelila kategorije besed, ki jih otrok pretežno uporablja v tem začetnem 
obdobju (Žnidarič, 1993, str. 43):  

 specifični samostalniki – 14 % (besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje 
posameznih, edinstvenih stvari, npr. človek, živali); 

 splošni samostalniki – 51 % (besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje 
predmetov, živali, ljudi, npr. hiša, avto, kuža); 

 akcijske besede – 14 % (besede, ki jih otrok uporablja za opis dejavnosti ali izražanje 
zahteve po pozornosti, npr. daj, pojdi, poglej); 

 povedna določila – 9 % (besede, ki označujejo lastnosti ali količino stvari, npr. 
umazan, velik, lep); 



18 

 

 osebno socialne besede – 8 % (besede, s katerimi otrok izraža svoje počutje ali 
odnose, npr. da, ne, prosim); 

 funkcijske besede – 4 % (besede, ki imajo slovnično funkcijo, npr. kaj, kje, zakaj). 
V tem obdobju že dobro obvlada posnemanje in je sposoben ponoviti že posamezne besede 
za odraslo osebo ali zadnjo besedo iz govora odrasle osebe. Ob znanih pesmih skuša tudi 
peti (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 1993). 
 
Pri starosti 18 mesecev do 2 let otrokov besednjak obsega približno 25 besed, zlasti za 
poimenovanje oseb, predmetov, besede za pozdrav, zahteve (npr. »še«), zanikanje (»ne«) ter 
opisovanje dejavnosti. To je obdobje, ko otrok spoznava, da ima vsaka beseda določen 
pomen in ne več pomenov. Posnema lahko že dvobesedne stavke (pogosto ga tvorita 
samostalnik in glagol, npr. »mama kuha«). Njegov govor postaja tudi vse bolj razumljiv za 
njegovo ožje okolje. Besede, ki jih v tem obdobju uporablja, so še vedno lažje izrekljive, 
težje izrekljive besede pa izpušča ali jih poenostavlja (npr. »kuh« namesto »kruh«) (Pieterse 
idr., 2000; Žnidarič, 1993).  
To je tudi obdobje, ko otrok postaja vse bolj radoveden, pogosto uporablja vprašalnico »Kaj 
je to?« (Pieterse idr., 2000). 
 
V obdobju 2 do 3 let otrok predvsem bogati besedni zaklad. Pri starosti dveh let in pol bi naj 
besedni zaklad obsegal vsaj 50 besed, pri starosti 3 let pa 200 besed (Pieterse idr., 2000; 
Žnidarič, 1993). 
Pri 3 letih pogosto uporablja tribesedne stavke, kaže zanimanje za izmenjavo z drugimi 
ljudmi. V tem obdobju otrok začne že uporabljati nekatera slovnična pravila (npr. množina, 
svojilne oblike in zaimke (»jaz«, »meni«, »ti«). Med igro klepeta sam s seboj, sposoben pa 
je recitirati tudi otroško pesmico, vendar pri tem dela še napake (Pieterse idr., 2000; Žnidarič, 
1993). 
 

c) Doba bogatenja govora in besednega zaklada  
Med starostjo od 3 do 4 let uporablja otrok tribesedne stavke že v 80 % primerov. Imajo 
razvitih že veliko glasov, zlogov in besed. Še vedno pa se pojavljajo težave pri izgovoru 
daljših besed. Za to obdobje je značilno, da otroci veliko sprašujejo »Zakaj?« in uporabljati 
začnejo K-vprašalnice (npr. kje, kdo, kaj); tudi sami odgovarjajo na vprašanja o funkcijah 
stvari (npr. »Kaj delamo z očmi?«). Pri tej starosti povejo že svoje polno ime in priimek, 
pridobivajo kontrolo nad svojim glasom (sposoben je šepetanja in kričanja), recitirajo že 
približno tri otroške pesmice in zapojejo preprosto pesem. Razvija se tudi slovnica, in sicer 
uporabljajo člene, nikalnice in zaimke v 3. osebi (npr. »njega«, »oni«). Ponovijo lahko 
stavek s šestimi besedami in enake vzorce intonacije kot odrasle osebe (Pieterse idr., 2000; 
Žnidarič, 1993). 
 
Na razvoj govora vpliva veliko faktorjev in pri vseh otrocih ne poteka po zgoraj opisanem 
vzorcu. V procesu razvoja govora otrok mora preiti vse faze razvoja, da razvije ustrezen 
govor. Nekateri otroci pri tem zaostajajo in določene faze usvajajo kasneje (pri višji starosti) 
ali  jih nikoli ne usvojijo (Žnidarič, 1993). 
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1.3.1.3 MEJNIKI V GOVORNEM RAZVOJU 
 
Ljubica Marjanovič Umek (1990) je opredelila mejnike govornega razvoja v posameznem 
starostnem obdobju, ki bi jih naj otrok dosegal. Prikazani so v spodnji tabeli. 
  
Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju 
Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec 
Otrok veliko joka in cvili. Producira 
nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti. Ob 
močnih zvokih se preplaši in zdrzne. 

3 meseci 

Različen jok za bolečino, lakoto, 
neugodje. Zmanjševanje časa, ko otrok 
joka. Nekaj ponavljajočih glasov (»fa«, 
»ga«). Gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 
pomirjajoče glasove. Nekaj imitacijskih 
odgovorov na govor.  

5 
mesecev 

Bebljanje, vokalne igre. Mnogo 
ponavljajočih glasov. Usvoji vse 
samoglasnike in nekaj soglasnikov (m, 
k, g, b, p). Glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor upadajo. 
Obračanje in gledanje za glasom. 
Prepoznavanje domačega, poznanega glasu. 
Nezadovoljstvo, jezo izraža z vokali. 

7 
mesecev 

Različnost v bebljanju, glasu in ritmu. 
Pridobi nove soglasnike (d, t, n, v). 
Govori – pogovarja se z igračami. 

Pogostejše so geste kot del vokalizacijskih 
odgovorov na dražljaje. Pogosteje 
odgovarja na glasove v okolju. 

9 
mesecev 

Z jokom želi zbuditi pozornost. Vokalne 
igre (»mama«, »dada«, »baba«) – ne gre 
za asociacijo na osebo ali objekt.  

Umikanje pred tujci, ki je pogosto 
kombinirano z jokom. Posnema ploskanje. 

11 
mesecev 

V povprečju uporablja eno besedo 
pravilno. Posnema glasove in pravilno 
število zlogov. Malo joka. 

Razume »ne, ne« in odgovarja na »pa, pa« 
ipd. z ustreznimi kretnjami.  

1–2 leti 

Več nerazumljivega žargona 
(žlobudranje). Napredek v artikulaciji. 
Pri 2 letih poimenuje že veliko 
predmetov. Veliko eholalije. 

Pri dveh letih prepozna od 150–300 besed. 
Pravilno odgovarja na številne ukaze (npr. 
»Sedi!«, »Pridi!«). 

2–3 leta 

Poskuša z novimi glasovi, vendar 
artikulacija zaostaja za besednjakom. 
Približno 50–75 % besed je razumljivih. 
Pogosto izpušča zadnji soglasnik. 
Žlobudranje počasi upada. 

Pri 3 letih razume 800–1000 besed. 
Odgovarja na različne ukaze, ki vsebujejo 
besede »na«, »pod«, »gor«. 

3–4 leta 

Razumljivost povedanega je blizu       
100 %. Pogosto pomanjkljiva 
artikulacija glasov »l« in »r«. Uporablja 
3–4 besede v stavkih. Nekateri pri 4 
letih uporabljajo množino.  

Prepozna množino, spol, pridevnike. 
Razume sestavljene stavke. 
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Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

4–6 let 

Sintaksa je ustrezna pri 6 letih. Sestavi   
5–6-besedne stavke. Govor je tekoč. 
Lahko izraža časovne odnose. Dobro 
modulira glas v konzervaciji. 

Razume 2500–3000 besed. Sledi 
navodilom, ki vsebujejo 3–4 aktivnosti. 
Razume »če«, »zato« in »zakaj«. 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31) 
 
 
1.3.1.4 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 
 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami opredeljeni kot »skupina otrok,  ki 
imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe 
govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na 
otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo na otrokovi 
sposobnosti interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju« 
(Skamlič, Dular, Kolar, Korošec, Ocepek, Kovač 2015, str. 15). The Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA) govorno-jezikovne motnje definira kot komunikacijsko 
motnjo, ki lahko zajema motnje ritma in tempa, motnje artikulacije, motnje glasu in motnje 
jezika, ki lahko vplivajo na otrokovo učno uspešnost. Vsaka omenjena motnja ima svoje 
značilnosti, ki se lahko kažejo različno pri vsakem posamezniku, lahko pa gre tudi za 
kombinacijo več motenj (NINCHY, 2015). 
 
Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami praviloma obstaja tudi neskladje med 
sposobnostmi na neverbalni ravni in sposobnostmi na verbalni ravni, pri čemer so navadno 
neverbalne sposobnosti boljše od verbalnih (Skamlič idr., 2015). 
Govorno-jezikovnim motnjam so navadno pridružene tudi druge težave, kot so težave pri 
branju in pisanju, abnormalnosti v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje 
(Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 
namene (MKB-10), 2016). 
Glede na stopnjo težav, ki jih imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ločimo štiri 
stopnje (Skamlič idr., 2015): 
 

a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
V to skupino uvrščamo otroke, ki na govorno- jezikovnem področju odstopajo od povprečja 
kronološko enako starih otrok na enem izmed naslednjih področij – pragmatika, semantika, 
sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora, medtem ko je razumevanje jezika v 
skladu s kronološko starostjo otroka. V govoru nadomešča, popači in izpušča več glasov, 
govori z neustreznim ritmom, tempom in hitrostjo. To vpliva na razumljivost otrokovega 
govora. Otrok je pri govornem sporazumevanju uspešen, vendar pri tem potrebuje več 
spodbud in pomoči. Pri šolskem delu potrebuje podporo in prilagoditve pri učenju 
zahtevnejših jezikovnih vsebin, pri usvajanju učnih vsebin in izkazovanju znanja. 
 

b)  Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 
V to skupino uvrščamo otroke, ki na govorno-jezikovnem področju pomembno odstopajo 
od povprečja kronološko enako starih otrok na enem izmed naslednjih področij – 
pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora. Lahko imajo 
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težave tudi pri razumevanju jezika, zlasti na višjih jezikovnih ravneh. V otrokovem govoru 
se pojavljajo nadomeščanje, popačenje in izpuščanje več glasov ali zlogov, neustrezna raba 
ali izpuščanje besed, skromnejše besedišče, neustrezna sintaksa, krajša povprečna dolžina 
povedi, zaostanek v fonološkem razvoju, neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter 
podobno, zaradi česa je zmanjšana razumljivost otrokovega govora. Ta je razumljiv 
predvsem otroku bližnjim osebam. Otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 
potrebuje prilagoditve in pomoč že v predšolskem obdobju. V šolskem obdobju ima lahko 
težave na področju priklica besed, zapomnitve novih izrazov, tvorbe povedi, z besednim 
redom, besedno morfologijo, uporabo abstraktnih besed, fonologijo, zato potrebuje 
sistematično pomoč in podporo pri usvajanju, utrjevanju in izkazovanju znanja. Te težave 
lahko vplivajo  tudi na branje in pisanje oziroma celotno otrokovo učno uspešnost.  
Pomagajo si lahko z nadomestno in dopolnilno komunikacijo. 
 

c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Govorno-jezikovno sporazumevanje je zelo omejeno. Sporazumevanje je učinkovito z 
ljudmi iz otrokove ožje okolice. Za sporazumevanje uporablja geste, posamezne glasove, 
besede in kratke povedi. Slabo razvito je tudi razumevanje jezika, za kar potrebuje  
prilagojen način podajanja informacij in uporabo konkretnih vizualnih pripomočkov. Imajo 
slabše razvite sociopragmatične veščine. V govoru se pojavljajo nadomeščanja, popačenja 
in izpuščanja več glasov in zlogov, neustrezna raba ali izpuščanje vsebinskih besed, težave 
s priklicem besed in siromašnega besedišča, težave v motorični realizaciji govora, neustrezne 
sintakse, poenostavljenih in okrnjenih povedi, zaostanka v fonološkem razvoju, 
neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora ipd. Otrokova učna uspešnost je zelo zmanjšana. 
Uporabljajo lahko nadomestno in dopolnilno komunikacijo. 
 

d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Njihova učinkovitost komunikacije je zelo zmanjšana, kažejo velik zaostanek ali težke 
motnje funkcionalne komunikacije z vrstniki. Večinoma imajo motene vse ravni 
komunikacije (pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost). 
Omejeno je tudi otrokovo razumevanje jezika, ki je vezano zlasti na znane besede in fraze v 
znanih okoliščinah. Tako pri sprejemanju in tvorjenju jezika potrebuje veliko konkretnih 
pripomočkov in zelo poenostavljen način govora. Težave ima lahko tudi pri uporabi kretenj. 
Pomagajo si lahko z nadomestno in dopolnilno komunikacijo.  
 
 
1.3.1.5 KLASIFIKACIJA GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ 
 
Klasifikacijo govorno-jezikovnih motenj je opredelila D. Žnidarič (1993). 
 

a) Dislalije 
Predstavljajo najštevilnejše govorno-jezikovne motnje. »Je motnja artikulacije, ki zadeva 
posamezne glasove in se kaže v opuščanju, premeščanju ali pomanjkljivi izreki« (Žnidarič, 
1993, str. 63). Otrok ima torej težave z izreko določenega glasu ali določenih glasov. Znotraj 
skupine dislalij govorimo o rotacizmu (ko otrok ne zmore izgovoriti glasu /r/), lambdacizmu 
(če otrok ne zmore izgovoriti glasu /l/), kapacizmu (če otrok ne zmore izgovoriti glasu /k/) 
ter sigmatizmu (če ne zmore izgovarjati sičnikov in šumnikov). Lahko je motena tudi 
izgovorjava drugih glasov, vendar to ni tako pogosto (Žnidarič, 1993).  
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Vzroki za te artikulacijske motnje so različni. Motnje so lahko povezane z drugimi težavami, 
kot so slabo razvita motorika, slaba slušna percepcija in diskriminacija, slabše vidno 
zaznavanje, orientacija, povezujejo pa jih tudi z levičnostjo. Vzroke delimo na organske – 
to so anomalije govornega aparata (npr. razcep neba in ustnic, anomalije jezika ipd.) in 
težave s sluhom (v tem primeru govorimo o otogeni dislaliji). Druga skupina vzrokov so 
funkcionalni vzroki; zaradi lažje opredelitve te skupine ta izraz zamenjujejo tudi z drugimi 
(npr. neorganski oz. neznani vzroki). V to skupino uvrščamo slab fonematski sluh, slabo 
motoriko govoril, slab govorni vzor, zaostajanje v intelektualnem razvoju itn. (Žnidarič, 
1993).  
 

b) Dislogia  
Izraz opredeljuje govor otrok z MDR. Govor je glasovno pomanjkljiv, prisotne so motnje 
ritma, je izrazno siromašen, konkreten in enostavnejši. Govor teh oseb je »manj logičen«. 
Odvisen je od stopnje duševne prizadetosti, torej intelektualnih sposobnosti, kot tudi od 
motorične spretnosti ter intaktnosti čutil. Mnogi strokovnjaki menijo, da poteka razvoj 
govora teh oseb skozi enake razvojne faze običajnega razvoja, vendar da ti otroci v razvoju 
zaostajajo (Žnidarič, 1993).  
 

c) Alalije 
Pomeni odsotnost otrokovega govora. Otrok s to obliko govorno-jezikovne motnje svoja 
hotenja izraža na drugačen način, brez besed (z jokom, vreščanjem, agresijo, nemirnostjo). 
V najtežjih oblikah otrok ne razume niti govora drugih (Žnidarič, 1993).  
Pozorni moramo biti tudi na posebno skupino otrok, ki kasnijo v govornem razvoju v 
primerjavi s kronološko enako starimi otroki. Ti otroci uporabljajo zelo preproste stavke, ki 
ne vsebujejo veznikov, pomožnih glagolov, predlogov, osebnih zaimkov itd. Njihovo 
besedišče je siromašno, zaostajajo tudi v izgovoru posameznih glasov. Govor je v takih 
primerih zelo slabo razumljiv ali celo nerazumljiv (Žnidarič, 1993).  
 

d) Razvojne disfazije 
Govor teh otrok je podoben govoru otrok z motnjo alalije ali zakasnelega govornega razvoja. 
Vendar pa o razvojni disfaziji govorimo, kadar je vzrok za motnje cerebralna poškodba. 
Stopnja motnje in težav je odvisna od velikosti in lokacije možganske poškodbe. Največja 
težava pri govoru teh otrok je motnja jezikovne strukture in ne toliko glasovne težave 
(Žnidarič, 1993). 
 

e) Jecljanje 
Izraz opisuje motnje, ki zajemajo ponavljanje delov besed ali celih besed, podaljševanje 
glasov ter zastoje v govoru. Govor lahko spremljajo tudi druga vedenja, kot so tiki, strah in 
različne fiziološke reakcije (npr. rdečica, znojenje itn.).  Motena sta tudi tempo in ritem 
govora, medtem ko je izreka glasov navadno pravilna (Žnidarič, 1993). 
 

f) Brbotanje 
Predstavlja obliko govorne motnje, kadar je otrokov govor prehiter. D. A. Weiss (v Žnidarič, 
1993) pravi, da se otrok te oblike govorne motnje ne zaveda. Ti otroci imajo tudi kratkotrajno 
pozornost, motnje v percepciji, artikulaciji ter formulaciji govora. Ta motnja je tudi v 
soodvisnosti z motnjami miselnih procesov, kjer otrok hitro prehaja iz ene misli na drugo. 
Vpliva tudi na druga področja, kot sta branje, pisanje, ritem ter celotno obnašanje (Žnidarič, 
1993). 
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g) Dizartrije 

Z izrazom dizartrija opisujemo govorno motnjo, ki je posledica poškodbe ali bolezni 
centralnega ali perifernega živčnega sistema. Ta govorna motnja je značilna za osebe s CP 
Parkinsonovo boleznijo in multiplo sklerozo. V glavnem je povezana s težavami v motoriki 
oziroma gibanju, ki vpliva na govor. Značilna je šibkost, počasnost, pomanjkanje 
koordinacije govornih struktur. Govor teh oseb je nerazločen, artikulacija je slaba in 
nenatančna, imajo slabo dihalno podporo, slabšo koordinacijo respiratornega sistema, lahko 
se pojavlja hipernazalnost itn. (Žnidarič, 1993; ASHA, 2007). 
 
 

1.3.2 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Neverbalna komunikacija je komunikacija, ki ne vključuje besed, sporočilo pa ima 
sporočilno vrednost za druge. Je sestavni del človekovega socialnega obnašanja in je del 
dvosmernega interakcijskega procesa. Težko jo ločimo od verbalne komunikacije, saj vsaka 
oblika verbalne komunikacije zajema tudi nebesedna sporočila (npr. hitrost izgovorjave, 
poudarek, ritem, glasnost itn.). Neverbalna komunikacija je ključnega pomena za 
sporazumevanje, tudi verbalno. Komuniciramo namreč s celim telesom (geste, mimika itn.), 
kar ima za našega sogovorca veliko sporočilno vrednost. Z neverbalnimi znaki, ki ves čas 
spremljajo tudi verbalno izražanje, tako sporočamo odnose, čustva in trajne značilnosti 
osebe. Nekateri avtorji zagovarjajo izhodišče, da verbalni jezik sporoča vsebino sporočila, 
neverbalni pa osebna stališča. Med neverbalno komunikacijo uvrščamo tudi različne sisteme 
simbolov (niso verbalne narave), s katerimi lahko komuniciramo. Del neverbalne 
komunikacije je tudi socialna komunikacija (npr. vzdušje v prostoru) (Vec, 2005; 
Trajkovska, 2008; Luzar, 1996).  
 
Za ustrezno razumevanje neverbalnih sporočil (Ule, 2005) upoštevamo naslednje dejavnike: 

• kontekst, v katerem se pojavljajo (npr. odnosi, v katerih potekajo – formalni, 
neformalni, prijateljski); 

• zgodovino odnosov med udeleženci komunikacijskega procesa (npr. zaupljiv, 
konflikten, odkrit odnos); 

• čustveno ozračje, v katerem poteka komunikacijski proces (npr. hladen, prijateljski, 
ciničen itn.) 

 
Različni avtorji neverbalne znake delijo na (Rotova, 1982, v Luzar, 1996; Vec, 2005): 

a) ekstralingvistične – to so:  
• kinezični oz. kinetični, ki zajemajo telesna gibanja, izraze na obrazu, držo telesa, 

gibe rok, pogled, dotik, kretnje itn.; 
• proksemične – zajemajo gibanja v prostoru, razdalje med ljudmi in držo telesa;  
• razne oblike telesnega dotika, npr. vonj, zunanji izgled, način opravljanja 

določene aktivnosti; 
b) paralingvistične, ki vključujejo nepomensko oglašanje (jok, krik itn.), lahko pa 

vključujejo tudi gramatično strukturo stavka in osnovni smisel stavka (naglas, višina 
glasu, način izgovorjave, hitrost itn.); 

c) metakomunikacijo. 
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Wetherbe in Wetherbe (2005, str. 98) poleg govorice telesa izpostavljata, da neverbalna 
komunikacija temelji tudi na: 

• »tišini (dolg premor lahko sporoča zadrego, neznanje), 
• glasovni modulaciji (glasno, tiho), 
• obrazni mimiki (lahko sporoča tudi, kar je v ozadju – npr. čustva), 
• zvokih (vzdih, glasno zehanje itn.), 
• dotiku (npr. prijazen dotik nam lahko sporoča naklonjenost, podporo itn.).« 

 
Neverbalna komunikacija za razliko od verbalne komunikacije ni vedno vnaprej načrtovana 
in premišljena, temveč gre za trenuten odziv na neko sporočilo. Je subjektivna, za sogovorca 
pa ima običajno večjo sporočilnost in pomen kot verbalna komunikacija. Čustveno močnejša 
je ravno zaradi tega, ker je zelo težko skriti naše resnične občutke in čustva (Trajkovska, 
2008; Luzar, 1996). 
 
Neverbalno sporočanje lahko predstavlja tudi osnovno obliko sporazumevanja, in sicer pri 
majhnih otrocih, ki še niso razvili govora, ter pri osebah z motnjami v razvoju (Luzar, 1996). 
S. Žorga (1990, v Luzar, 1996) pravi, da je za majhne otroke zlasti pomemben neverbalni 
del sporočila, saj si le-ti najbolje zapomnijo, kar vidijo in občutijo.  
Neverbalna komunikacija pa lahko nadomešča verbalno komunikacijo. Omenili smo že 
osebe z motnjami v razvoju, ki razvijejo drugačne, kot jih nekateri avtorji (Bos, Verschuje 
in Van Uden) imenujejo, jezike gest, s katerimi nadomeščajo verbalno komunikacijo. Tako 
npr. tudi gluhi in naglušni uporabljajo svoj sistem simbolov oz. jezik gest, imenovan 
znakovni jezik, v katerem se sporazumevajo in nadomeščajo verbalni jezik (Luzar, 1996; 
Trajkovska, 2008). 
 
 

1.3.3 NADOMESTNA IN DOPOLNILNA KOMUNIKACIJA  
 
V praksi lahko zasledimo več izrazov, s katerimi strokovnjaki označujejo to obliko 
komunikacije. Nekateri avtorji jo označujejo z izrazom nadomestna in dopolnilna 
komunikacija (NDK), drugi uporabljajo izraz podporna in nadomestna komunikacija 
(PINK). V tem magistrskem delu bomo uporabljali izraz NDK. 
V prejšnjem poglavju smo govorili o verbalni in neverbalni komunikaciji. Nekatere gibalno 
ovirane osebe zaradi ovir niso zmožne nobene izmed teh dveh oblik komunikacije. Zaradi 
nezmožnosti pritegnitve pozornosti, izražanja želj, počutja itn. ne morejo vzpostaviti stika z 
okoljem. Ti otroci so zaradi tega prikrajšani pri pridobivanju življenjskih izkušenj, ki jih 
ostali otroci pridobivajo spontano. To vpliva na več področij pri razvoju otroka (Kosmatin, 
2003; Grča Zidar, 1999). Marhkama in Deana (2006, v   Vovk, Korošec, Ogrin, Debeljak in 
Groleger Sršen, 2013) poročata o rezultatih svoje raziskave, kjer sta ugotovila, da 
nezmožnost komunikacije vpliva na  vključenost, vedenje in odzive drugih, izobraževanje 
in zavedanje, prijateljstvo, družinske odnose, šolanje, potrebe otroka, odvisnost, 
samostojnost, kakovost oskrbe in možnost izbire. Tem otrokom edino možnost za 
komunikacijo predstavlja NDK. Ta otroku omogoča komuniciranje z okoljem na drugačen 
način. S tem se zmanjšajo tudi frustracije v otrokovem življenju, ki jih navadno doživljajo 
ob nezmožnosti komuniciranja, izboljša kakovost življenja, samopodoba, omogoči se jim pa 
tudi možnost odločanja o samem sebi (Kosmatin, 2003; Grča Zidar, 1999). 
Strokovnjaki se v praksi srečujejo s pomisleki staršev, kot tudi drugih, da NDK zavira razvoj 
govorno jezikovne komunikacije. Mnogi avtorji pa menijo, da NDK otrokom omogoča 
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(Kravits, Kamps, Kemmerer in Potucek, 2002; Tincani, 2004; Schmit, Alper, Raschke in 
Ryndak, 2000; Cummings in Williams, 2000; Keen, Sigafoos in Woodyatt, 2001, v Vovk 
idr. 2013; Janežič, 2011): 

 izboljša sposobnost komunikacije, tudi razvoj naravne govorno jezikovne 
komunikacije; 

 izboljša razumevanja govora; 
 izboljša jezikovne sposobnosti; 
 razširi število komunikacijskih partnerjev; 
 izboljša vedenje; 
 razširi možnost za pridobivanje izkušenj in učenja; 
 izboljša sodelovanje v vsakdanjem življenju in samopodobo posameznika; 
 motivira otroke; 
 naredi jezik bolj konkreten; 
 poveča sodelovanje v vsakdanjem življenju. 

 
Opredelitev nadomestne in dopolnilne komunikacije 
NDK je individualno prilagojen sistem, ki vključuje komunikacijske geste, kretnje in 
različne simbole. Je komunikacijski sistem, ki ga osebe uporabljajo vsak dan, v različnih 
okoliščinah (Ogrin in Korošec, 2013; Jurišić, 2012).  
Z nadomestno komunikacijo osebe popolnoma nadomestijo besedno jezikovno 
komunikacijo, medtem ko govorimo o dopolnilni komunikaciji takrat, ko oseba te načine 
komunikacije uporablja le kot dodatek k drugim oblikam komunikacije. Na tak način svojo 
komunikacijo le podkrepijo (Janežič, 2011).  
 
Uporabniki nadomestne in dopolnilne komunikacije 
NDK ni namenjena samo otrokom, ki do določene starosti niso razvili besednega govora, ali 
otrokom, ki ga ne bodo razvili. S temi oblikami komunikacije lahko otrokovo komunikacijo 
tudi samo podpremo in mu tako omogočimo razvijanje besednega govora. Torej NDK 
uporabljajo otroci, katerih govor ni dovolj razumljiv okolici (govor podprejo), ter otroci, ki 
besednega govora niso razvili (govor nadomestijo z alternativnimi oblikami) (Jurišić, 2012). 
NDK uporablja tudi veliko otrok z MDR ter motnjami avtističnega spektra, ki imajo težje in 
težke motnje v komunikaciji. Uporabljajo jo tudi otroci z zmernimi in lažjimi MDR, majhni 
otroci z razvojnim zaostankom in zakasnelim govornim razvojem, pri katerih na tak način 
spodbujajo razvoj besedne komunikacije. NDK pogosto uporabljajo tudi otroci z 
motoričnimi okvarami (to so otroci s CP ter razvojno apraksijo) (Fosset in Mirenda, 2007; 
Kaiser in Roberts, 2011, v Jurišić, 2012). Te oblike komunikacije pa ne uporabljajo samo 
otroci, temveč tudi odrasli po možganski kapi, odrasli s poškodbami glave ali z drugimi 
nevrološkimi motnjami (npr. multipla skleroza, Parkinsonova bolezen), odrasli po operaciji 
govoril itn. (Sigafoos, Schlosser in Sutherland, 2010, v Jurišić, 2012; Grča Zidar, Treven in 
Kosmatin, 2017). 
 
Komunikacijski pripomočki za nadomestno in dopolnilno komunikacijo 
Nadomestna in dopolnilna komunikacija vključuje uporabo različnih komunikacijskih 
pripomočkov. Vsak sistem je prilagojen posamezniku, ki ga uporablja, zato so izdelani 
individualno, na podlagi potreb posameznika. Delimo jih na (Vovk idr., 2013): 

• grafične komunikacijske pripomočke, pri katerih uporabljamo risbe, fotografije ali 
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različne simbolne sisteme. Najpogosteje uporabljeni so Mayer-Johnsonovi slikovni 
komunikacijski simboli (ang. Pictures Communication Symbols Mayer Johnson 
(PCS); 

• elektronske komunikacijske pripomočke, pri katerih uporabljamo enako slikovno 
podlago kot pri grafičnih, vendar so ti podprti z glasovnim govorom (posneti govor); 

• računalniške komunikacijske pripomočke, pri katerih so simbolni sistemi že 
vgrajeni v računalnik. So najzahtevnejši za uporabo, vendar omogočajo tudi največ 
prilagoditev. Tudi ti so podprti z glasovnim govorom. Uporabnik lahko izbira med 
posnetim in sintetičnim govorom. 

 
Omenjeni komunikacijski pripomočki omogočajo posredno ali neposredno izbiro slik, 
simbolov. Ta je odvisna zlasti od sposobnosti gibanja uporabnika. Ločimo (Vovk idr., 2013): 

• Neposreden način izbire simbolov je najhitrejši in najbolj varen. Pri njem ne 
sodeluje sogovorec, ampak oseba izbira simbole s pomočjo prsta, roke ali katerega 
drugega dela telesa, lahko tudi z ortotskim pripomočkom (npr. naglavno kazalo).  

• Posreden način izbire simbolov zahteva tudi sodelovanje sogovorca. Uporabnik 
komunikacijskega pripomočka za potrditev simbola uporabi vnaprej dogovorjen 
znak (npr. dvig pogleda, se oglasi, stisne stikalo, ki sproži zvok itn.). Ta način vzame 
več časa kot neposreden, pri njem je tudi več možnosti, da v komunikaciji pride do 
motenj.  

• Kombinirani sistem kazanja omogoča uporabo neposrednega in posrednega načina 
izbiranja. Uporablja se, saj posreden način vzame preveč časa in sogovorec lahko 
postane nestrpen, neposredna izbira pa v celoti ni mogoča zaradi prevelikih motenj 
gibanja uporabnika. Ta uporablja grafični pripomoček, ki mu omogoča, da lahko 
določene simbole izbere neposredno (npr. s pomočjo pogleda), druge izbere s 
pomočjo sogovorca.  

 
Pri izbiri sistema za vsakega posameznika moramo biti pozorni zlasti na dva dejavnika 
(Vovk idr., 2013):  

• velikost simbolov, ki je odvisna zlasti od tega, na kakšen način bo uporabnik izbiral 
simbole. Od tega je odvisna velikost, število in razporeditev simbolov na eni strani 
oz. zaslonu; 

• sposobnost gibanja, ki zlasti vpliva na način izbiranja simbolov (posreden ali 
neposreden način izbire simbolov). 
 

Učenje in uvajanje nadomestne in dopolnilne komunikacije 
Te oblike komunikacije moramo začeti vpeljevati v otrokovo življenje čim bolj zgodaj v 
njegovem razvoju (Jurišić, 2012). Posamezniku mora omogočiti, da čim bolj razvije in/ali 
izkoristi komunikacijske sposobnosti, zato mora biti ta sistem tudi individualno prilagojen 
vsakemu posamezniku. Da ga lahko ustrezno prilagodimo potrebam vsakega posameznika, 
se najprej izvede testiranje in ocena gibanja, razumevanja, učenja ter komunikacije. Zraven 
tega nas zanimajo tudi otrokove kognitivne sposobnosti, perceptivne sposobnosti in njegove 
želje ter potrebe. Jurišić dodaja tudi, da je potrebno pri tem upoštevati tudi možnosti v okolju 
(različne ovire, kar se nanaša tudi na zakonsko osnovo; torej, kateri pogoji morajo biti 
zagotovljeni, npr. v vrtcu, šoli). Pri izbiri ustreznega sistema moramo upoštevati trenutno 
stanje (trenutne komunikacijske in sporazumevalne sposobnosti otroka) ter prihodnost 
(posameznikove zmožnosti, ki jih ugotovimo z oceno, s poučevanjem in z okoliščinami). Če 
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 tudi na podlagi teh ugotovitev ne vemo, kateri sistem bi bil za posameznika najprimernejši, 
ga učimo več različnih načinov, dokler se ne pokaže, kateri je za posameznika najustreznejši. 
Sistem NDK se tudi skozi proces učenja in usvajanja prilagaja in spreminja glede na sprotne 
ugotovitve in potrebe otroka (Beukelman in Mirenda, 1992, v Vovk idr., 2013; Grča Zidar, 
1999; Jurišić, 2012).  
Postopek učenja in uvajanja NDK v otrokovo življenje izvaja logoped. Učenje se začne z 
uvajanjem simbolov. Pri tem ima logoped na izbiro več različnih sistemov, v Sloveniji se 
uporabljata zlasti Picture Communication Symbols Masters-Johnsonove in Minspeak. Ko 
otrok usvoji določene simbole, se začne tudi trening povezovanja simbolov v sestavljena 
sporočila in povedi (Grča Zidar, 1999). 
Uvajanje naprav za nadomestno in dopolnilno komunikacijo se najprej začne z 
vključevanjem v vzročno-posledične igre. To se začne s preprostimi elektronskimi 
komunikacijskimi napravami, ki so enosporočilne in predstavljajo točno določeno sporočilo, 
ki je v naprej pripravljeno. Navadno so podkrepljena s slikovnim materialom oz. simbolom. 
Sčasoma se začnejo uporabljati tudi kompleksnejši komunikacijski sistemi, ki omogočajo 
izbiranje med več različnimi sporočili; lahko omogočajo tudi interaktivno prehajanje med 
slikovnimi simboli. Kako kompleksne sisteme lahko uvajamo, je odvisno od vsakega 
posameznika in njegovih sposobnosti. Ta proces uvajanja je dolgotrajen, posameznika je 
potrebno naučiti tudi, da zna naučene spretnosti uporabiti v različnih socialnih interakcijah 
(Ogrin in Korošec, 2013). 
 
 
1.3.3.1    GOVOR OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Govor oseb z motnjami v duševnem razvoju se od posameznika do posameznika razlikuje, 
saj na govorne zmožnosti vplivajo različni faktorji (Kozar, 1999):  

 stopnja duševne razvitosti osebe, 
 segment govora, ki je pri osebi prizadet, 
 spremljajoče motnje. 

 
Govor oseb z motnjami v duševnem razvoju nima posebnih, specifičnih značilnosti, ki se pri 
drugih otrocih ne bi pojavljale (Kozar, 1999).  
Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki razvijejo verbalni govor, se pojavljajo 
odstopanja na semantičnem, fonološkem in sintaktičnem področju. Značilno je, da se govor 
pri teh otrocih razvija počasneje v primerjavi s kronološko isto starimi otroki (Kozar, 1999). 
Njihovi stavki so kratki, sintaksa je revna in ne dosega, kar se pričakuje za njihovo 
kronološko starost (Lurija, 1992, v Kozar, 1999). Pri govoru se pojavlja veliko motenj v 
artikulaciji in motnje v fonaciji ter respiraciji (Kozar, 1999).  
 
Lurija (1992, v Kozar, 1999) izpostavlja, da je govor pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju zelo konkreten in neposreden, zelo malo je abstrakcij. Govor je navadno časovno in 
prostorsko vezan na tisti trenutek (»tu in zdaj«).  
 
Komunikacijske pravice 
Ena izmed osnovnih pravic vsakega posameznika, tudi ljudi z različnimi motnjami, je 
pravica do komuniciranja. National Joint Committee for the Communication Needs of 
Persons With Severe Disabilities (v nadaljevanju NJC) je opredelil temeljne komunikacijske 
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pravice, ki morajo biti zagotovljene vsem ljudem, ne glede na razsežnosti njihove motnje. 
Te pravice so naslednje (Brady idr., 2016): 

 pravica do socialnih interakcij, ustvarjanje in ohranjanje socialnih stikov; 
 pravica do zahtevanja želenih predmetov, dejanj, dogodkov in ljudi; 
 pravica do zavračanja neželenih predmetov, dejanj, dogodkov in odločitev; 
 pravica do izražanja osebnih izbir in občutkov; 
 pravica do izbiranja med različnimi možnostmi; 
 pravica do izražanja lastnega mnenja; 
 pravica, da prosimo za informacijo ali posredujemo informacijo (tudi informacije o 

spremembah v rutinah in okolju); 
 pravica do obveščenosti o ljudeh in dogodkih v njihovih življenjih; 
 pravica do dostopnosti podpore in posredovanja, ki zagotavlja izboljšanje 

komunikacije; 
 pravica do odziva na komunikacijsko vedenje, tudi kadar to ni izvedeno v želeni 

obliki; 
 pravica do nenehnega zagotavljanja nadomestne in dopolnilne komunikacije (v 

nadaljevanju NDK) in podporne tehnologije; 
 pravica biti vključen v okolje in interakcije, ki omogočajo in spodbujajo vključevanje 

posameznika kot enakopravnega sogovorca z drugimi ljudmi, vključno z vrstniki; 
 pravica do obravnavanja z dostojanstvom, s spoštovanjem in z vljudnostjo; 
 pravica do direktne komunikacije z osebo (in ne komunikacija preko tretje osebe); 
 pravica do jasne, smiselne ter kulturno in jezikovno primerne komunikacije. 

 
 

1.3.3.2 GOVOR OSEB S CEREBRALNO PARALIZO 
 
Hidecker idr. (2011, v Groleger Sršen, 2014) so razvili trenutno najnovejšo lestvico za 
razvrščanje otrok s cerebralno paralizo glede na sposobnosti komunikacije (ang. 
Communication Function Classification System, CFCS). Ta lestvica za razvrščanje upošteva 
vse načine komunikacije (govor, geste, vedenje, pogled, izraz obraza in uporabo nadomestne 
komunikacije – znakovni jezik, slike, komunikacijske knjige in komunikatorji). Ocenjuje se 
uspešnost pošiljanja in sprejemanja sporočila, hitrost komunikacije in vrsta 
komunikacijskega partnerja. Lestvica otroke razvršča v pet različnih stopenj (Groleger 
Sršen, 2014, str. 89–90):  

 »stopnja I: otrok učinkovito sporoča in sprejema sporočila v komunikaciji z znanimi 
in neznanimi partnerji; 

 stopnja II: otrok učinkovito, vendar počasneje sporoča in/ali sprejema sporočila v 
komunikaciji z znanimi in/ali neznanimi partnerji; 

 stopnja III: otrok učinkovito sporoča in sprejema sporočila v komunikaciji z 
znanimi partnerji; 

 stopnja IV: otrok sporoča in/ali sprejema sporočila v komunikaciji z znanimi 
partnerji, vendar ne vedno – komunikacija je občasno učinkovita; 

 stopnja V: otrok redko učinkovito sporoča in sprejema sporočila v komunikaciji z 
znanimi partnerji; komunikacija je za večino ljudi težko razumljiva«. 
 

Lestvica se trenutno ne uporablja v redni klinični praksi, tudi uradnega prevoda v 
slovenščino nimamo (Groleger Sršen, 2014). 
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Preden se dotaknemo izključno verbalnega govora oseb s CP, izpostavimo nekaj dejstev o 
govoru, saj so ta dejstva pomembna za razumevanje govora oseb s CP (Mueller, 1997): 

 govor se razvija iz gibov in človeških stikov; 
 gibi telesa in produkcija glasov sta v zgodnjem otroštvu povezana (šele kasneje je 

otrok zmožen zadostne kontrole, da lahko prikrije njegova čustva med govorom); 
 osnova govora se oblikuje v zgodnjem otroštvu; 
 razvoj govora se ne začne z izgovorjeno prvo besedo, ampak temelji na stikih z 

ljudmi ter vzpodbudami iz okolja takoj po rojstvu.  
 

Zgornja dejstva omenjajo povezanost govora z gibanjem, ki pa je pri otrocih s CP najbolj 
prizadeto področje. Gibanje oz. motorika vpliva tudi na dihanje, glas, artikulacijo, obrazno 
mimiko in geste, kar tudi predstavlja pomemben del komunikacije. Zapomniti si moramo, 
da neustrezna artikulacija pri otrocih s CP ni posledica znižanih intelektualnih sposobnosti, 
temveč težav s senzomotoriko (Mueller, 1997). 
 
Težave oseb s cerebralno paralizo, ki ob neustreznem mišičnem tonusu, vplivajo na 
verbalni govor (Mueller, 1997): 

- neustrezna drža glave in/ali trupa, 
- neustrezni vzorci dihanja, 
- neustrezna jakost glasu, 
- odprta (pasivna) usta, 
- omejene senzorične izkušnje. 

 
Otroci, ki imajo težave s spastičnostjo ali z ataksičnostjo, so pri tvorbi glasov počasni ter 
imajo težave pri oblikovanju obrazne mimike, medtem ko imajo otroci z atetoidnimi 
oblikami prekomerno obrazno mimiko (delajo grimase), njihov glas je pa večinoma tudi 
prekomerne jakosti. Te vzorce ljudje velikokrat pripisujemo kot posledico slabega 
razumevanja ali nizke inteligentnosti. Ljudje se zato velikokrat izogibamo komunikaciji s 
temi osebami, ki pa jih na tak način prikrajšamo za vzpodbude in stimulacije iz okolja, ki so 
zelo pomembne pri razvoju govora (Mueller, 1997). 
 
Priprave otroka s cerebralno paralizo na verbalni govor 
Kot smo že omenili, nekateri otroci s CP razvijejo verbalni govor, drugi delno, medtem ko 
ga tretji sploh ne razvijejo. Da otroku omogočimo optimalne možnosti za razvoj verbalnega 
govora, je potrebno odpraviti oziroma zmanjšati težave. Meuller (1997) predstavlja nekaj 
napotkov: 

• Ustrezna kontrola trupa in glave je zelo pomembna pri razvoju verbalnega govora. 
Otroku omogoča stabilen položaj, vpliva pa tudi na druga področja, kot so hranjenje, 
omogočanje ustreznih vzorcev dihanja, koordinacije gibov ust in jezika, artikuliranje 
brez pretiranega napora in seveda na ustrezen razvoj govora.  

• Neustrezne vzorce dihanja otrok odpravlja s pomočjo strokovnjaka (logopeda ali 
psihoterapevta). Pri odpravljanju teh težav ne bomo uspešni s pihalnimi vajami, kot 
jih lahko izvajamo pri katerih drugih otrocih, saj bo to povzročilo povečanje 
spastičnosti. 

• Ko z otrokom vstopamo v komunikacijo, je pomemben tudi položaj, v katerem se 
nahaja otrok kot tudi njegov sogovorec. Otrok in sogovorec se morata nahajati v 
položaju, kjer se sogovorec nahaja pred njim, tako da mu omogoča očesni stik iz oči 
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v oči. To je pomembno, saj otroku v tem primeru ni potrebno dvigovati ali obračati 
glave, kar bi lahko izzvalo povečano napetost mišic.  

• Pri usvajanju govora je potrebno, da otrok zmore nežne, koordinirane gibe ustnic, ust 
in jezika – to pri otroku dosegamo tudi preko usvajanja oralne kontrole. To se dosega 
preko običajnih vzorcev ustnic, čeljusti itn. (npr. nežno božamo otrokovo zgornjo ali 
spodnjo ustnico, počasi in nežno premikamo njegov jezik levo in desno, odpiramo in 
zapiramo usta in izgovarjamo zaporedje zlogov (»ababa« ipd.). Z otrokom ne 
pridobivamo posameznih, izoliranih glasov ali točno določene pozicije ust, saj to 
spodbuja napetost, pri čemer bo otrok hitro »zablokiral«. Boljša kontrola trupa in 
glave ter ustrezni vzorci dihanja bodo otroku pomagali tudi pri doseganju ustrezne 
jakosti glasu.  

• Posledica povečanega ali znižanega mišičnega tonusa so lahko tudi neprestano 
odprta usta. Otroku lahko pomagamo z ustvarjanjem pritiska nad zgornjo ustnico ter 
z  božanjem njegove spodnje ustnice. Čeljustne mišice lahko otrok razvija tudi preko 
eksperimentiranja in rokovanja z različnimi predmeti, tako da jih spoznava z rokami 
ter s pomočjo ust. 

• Zaradi težav z motoriko imajo otroci s CP omejene senzorične izkušnje, obenem pa 
so lahko tudi počasnejši pri procesiranju teh dražljajev zaradi poškodb možganov. 
Tem otrokom je zato potrebno namerno ustvarjati priložnosti, kjer lahko te izkušnje 
pridobijo. Pozorni moramo biti, da teh senzoričnih dražljajev ni preveč, saj še otroci 
niso sposobni razločevati med pomembnimi in nepomembnimi dražljaji. Otrok stvari 
spoznava tudi s poslušanjem, ko mu drugi pripovedujemo in opisujemo stvari.   

• Pomemben del pri razvijanju govora so geste. Prisotne so zlasti v prvem letu 
otrokovega življenja, ko imajo veliko vlogo pri sporočanju otrokovih želja, potreb, 
občutkov. Na določeni stopnji pa mora otrok opustiti geste kot glavno sredstvo 
sporazumevanja in ga začeti kombinirati z verbalnim govorom. Razvoj verbalnega 
govora spodbujamo tako, da ob gestah otroku opisujemo stvari – začnemo s 
samostalniki (imenujemo stvari), ki jim nato dodajamo glagole, nato začnemo tvoriti 
enostavne fraze. Otroku pa moramo omogočati tudi priložnosti za izražanje, zato je 
pomembno, da čakamo na njegov odziv in ne razbiramo sporočil iz njegovega 
pogleda, gest itn.  

 
Verbalni govor otrok s cerebralno paralizo 
Nekateri otroci s CP lahko razvijejo verbalni govor brez večjih težav, drugi imajo pri tem 
večje težave. Težave pri teh otrocih se ne pojavljajo samo na področju artikulacije, temveč 
tudi na jezikovnem in glasovnem področju. K temu pomembno vplivajo sopojavljajoče se 
motnje (velik vpliv imajo zmanjšane intelektualne zmožnosti) (Terzić, Jovanović, Vuković 
in Nedović, 2012).  
Ipavec (1998, v Tomažič, 2011) navaja, da sta najpogostejši govorni motnji otrok s CP 
afazija in dizartrija. Terzić idr. (2012) poleg teh omenjajo še afonijo, rinolalijo, dislalijo, 
apraksijo ter alogijo. Neustrezna artikulacija posameznih glasov pri teh otrocih je lahko 
posledica nezadostne moči zraka, neustreznih vzorcev dihanja, respiratornih infekcij, 
posebnosti ustne votline (strukturna odstopanja v ustnicah, jeziku, čeljusti, prekratka 
podjezična vez). Ustrezno artikulacijo lahko ovira tudi slabša gibljivost govornih organov 
(čeljusti, ustnic, jezika), imajo lahko stranski ugriz, se prekomerno slinijo (Terzić idr., 2012).  
 
Pri izgovoru posameznih besed se pojavljajo distorzije, substitucije ter omisije. Raziskave 
so tudi pokazale, da so slabši v slušni diskriminaciji posameznih glasov ter analizi in sintezi 
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besed. Večje težave se kažejo pri otrocih, ki imajo sopojav zmanjšanih intelektualnih 
sposobnosti (Terzić idr., 2012).  
Na splošno lahko rečemo, da otroci s CP zaostajajo v razvoju verbalnega govora glede na 
kronološko starost. Njihov razvoj otežuje in zavira sopojavljanje drugih motenj, ki smo jih 
že omenjali v poglavju o CP.  Vse težave na verbalnem področju govora pa pomembno 
vplivajo tudi na razvoj branja in pisanja, ki je pogosto moteno, nekateri teh spretnosti nikoli 
ne usvojijo (Terzić idr., 2012).  
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2 CILJ RAZISKAVE 
 
Cilj raziskave je analiza komunikacijskega profila in napredka 16-letne mladostnice s CP in zmerno 
MDR v obdobju 5-mesečnega logopedskega dela. 
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3 METODOLOGIJA 
 
 

3.1  VZOREC 
 
Raziskovalni vzorec predstavlja mladostnica s CP, stara 16 let. Ima zmerno MDR in težko 
gibalno oviranost. Mladostnica nima razvitega besednega govora, uporablja komunikator, ki 
ga upravlja z očmi. Vključena je v logopedsko obravnavo in uporablja Mayer-Johnsonove 
slikovne simbole.  
 
Splošni podatki  
Splošni podatki o mladostnici so skromni, saj je imela logopedinja, pri kateri sem podatke 
pridobila, skromne podatke o mladostničini diagnozi. 
 
Dekle, rojena 18. 1. 2001. 
 
Potrjena diagnoza:  

− težja oblika cerebralne paralize, 
− zmerna motnja v duševnem razvoju, 
− težka gibalna oviranost. 

 
Močna in šibka področja 
Logopedinja izpostavlja naslednje mladostničine značilnosti, za katere je mnenja, da 
pozitivno vplivajo na komunikacijo pri mladostnici – pravi, da je mladostnica zelo 
komunikativna, se rada druži, je rada v centru pozornosti in vedoželjna. To so značilnosti, 
ki pripomorejo k motiviranosti pri usvajanju nadomestne komunikacije in ustvarjanju 
priložnosti za uporabo nadomestne komunikacije. Pomembna mladostničina značilnost je 
tudi, da zmore ohranjati dobro pozornost in se osredotočiti na določeno stvar. Ima tudi 
močno voljo, logopedinja pa izpostavlja, da se je mladostnica že od samega začetka uvajanja 
nadomestne komunikacije zavedala, kaj ji ta omogoča, zato se že od začetka močno trudi.  
Kot šibko področje, ki vpliva na komunikacijo, logopedinja izpostavlja težave pri gibanju. 
Mladostnica ima težko motnjo v gibanju, kar ji zelo otežuje samo komunikacijo, saj se 
pojavlja veliko atetotičnih gibov, ki se pri hotenih gibih pojavljajo v še obširnejši in 
intenzivnejši obliki. 
 
Družinsko stanje 
Mladostnica izhaja iz osemčlanske družine. Ima tri sestre in dva brata in je najmlajša izmed 
otrok. Vsi sorojenci so se že odselili od doma in živijo na svojem. Mladostničina starša sta 
starejša, doma imajo kmetijo, za katero skrbita. Živijo v skromnih ekonomskih razmerah. 
Nobeden izmed družinskih članov nima podobnih težav ali obolenj kot mladostnica.  
 
Posebnosti pri rojstvu 
Materina nosečnost z mladostnico je potekala normalno, brez posebnih zapletov. Deklica je 
bila rojena nekoliko predčasno, vendar logopedinja nima točnega podatka, v katerem tednu. 
Pri porodu je prišlo do zapletov, in sicer asfiksije. Predvidevajo, da je to tudi vzrok 
mladostničinih težav, torej CP in motenj v duševnem razvoju. 
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Vključenost v zavod in program 
Mladostnica je bila do 1. leta v domači oskrbi, nato so jo pri starosti enega leta vključili v 
Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo. V Zavod za usposabljanje, delo in varstvo 
(v nadaljevanju ZUDV) je bila sprejeta 3. septembra 2007, torej pri starosti 6 let in pol. 
Mladostnica se je vključila v posebni program vzgoje in izobraževanja, trenutno je na 4. 
stopnji programa. Vključena je v celodnevno varstvo. Mladostnico občasno odpeljejo domov 
med prazniki in počitnicami. 
 
Vključenost v terapije in obravnave 
Mladostnica je zraven posebnega programa vzgoje in izobraževanja v ZUDV vključena v 
več terapij in obravnav. Obiskuje fizioterapijo, in sicer izmenično dvakrat in trikrat tedensko. 
Enkrat tedensko ima tudi individualno uro delovne terapije, v okviru katere občasno obiskuje 
tudi terapije s psom. Delovna terapevtka se tekom tedna vključuje tudi v vsakodnevne 
aktivnosti. Mladostnica obiskuje tudi logopedske obravnave, ki jih je sprva imela večkrat 
tedensko. Postopoma so ure logopedskih obravnav zmanjševali, saj ni več potrebovala tako 
intenzivne logopedske obravnave kot na začetku postopka uvajanja nadomestne 
komunikacije. Sedaj ima logopedsko obravnavo dvakrat tedensko, in sicer eno uro 
individualne obravnave ter eno uro skupinske obravnave, v katero je vključenih več oseb 
različnih starosti, ki uporabljajo različne komunikatorje. 
 
Potek logopedskih obravnav in napredek 
Mladostnica je logopedske obravnave obiskovala že na Oddelku za invalidno mladino in 
rehabilitacijo. Tam sta z logopedinjo delali predvsem na razumevanju in verbalnem govoru. 
Ko se je vključila v ZUDV, je sprva imela drugo logopedinjo, ki je nadaljevala z delom 
prejšnje logopedinje. Razvijali sta razumevanje in verbalni govor. Ker na področju 
verbalnega govora zaradi prevelikih težav ni bilo uspehov, so se odločili za uvajanje 
nadomestne komunikacije. Takrat je mladostnica začela z logopedskimi obravnavami pri 
sedanji logopedinji. Sprva je logopedinja načrtovala uvajanje nadomestne komunikacije s 
pomočjo komunikatorja na stikalo. Nato se je strokovna skupina odločila, da bodo začeli z 
uvajanjem Domanove metode, torej branja in pisanja s pomočjo prozornih map, na katerih 
je imela mladostnica zapisane črke. Kmalu se je pojavila možnost za komunikator, ki ga 
oseba upravlja s pomočjo pogleda. Mladostnica je uspešno opravila preizkus v 
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu in septembra 2012 dobila tudi svoj tovrsten 
komunikator. Z uvajanjem tovrstnega načina nadomestne komunikacije so pričeli že maja, 
od septembra 2012 naprej pa je mladostnica imela intenzivne logopedske obravnave, ki so 
bile sprva tudi vsakodnevne. Trajale so od 10 do 15 minut.   
Sedaj se pri obravnavah osredotočata na širjenje besednega zaklada ter učenje pisanja na 
komunikator ter slovnice in tvorbe povedi. Trenutno z logopedinjo urita slušno analizo. 
Uspešno prepozna prvi glas. Naučila se je tudi uporabe presledka, kako se pomakniti v novo 
vrstico ter kako izbrisati besedo. Ne zmore še prepoznati, kje je naredila napako, zato besedo 
izbriše v celoti in jo v celoti ponovno napiše.  
 
Mladostnica je na področju komunikacije zelo napredovala, saj se je pred uvajanjem 
nadomestne komunikacije lahko sporazumevala samo tako, da je prikimavala ali odkimavala 
na postavljena vprašanja. Logopedinja pravi, da so ji z uvedbo nadomestne komunikacije 
omogočili kanal, s pomočjo katerega se lahko tudi ona aktivno sporazumeva in stopa v 
socialne interakcije. Tudi napredek na področju nadomestne komunikacije je ogromen, saj 
je mladostnica že od prvega dne dobro sodelovala, bila motivirana in se zelo trudila. 
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Alternativne oblike komunikacije 
Mladostnica za komunikacijo z okolico uporablja nadomestno in dopolnilno obliko 
komunikacije. Uporablja komunikator, ki ga upravlja s pomočjo oči oz. pogleda. 
Mladostnica uporablja Mayer-Johnsonove simbole, ki jih ima urejene v različne mape, po 
tematskih sklopih. Na začetku logopedskih obravnav je uporabljala velike ikone simbolov 
in zato manj simbolov na eni strani. Sčasoma se je dobro izurila v upravljanju komunikatorja, 
zato ji število simbolov na eni strani večajo.  
 
 

3.2  SPREMENLJIVKE 
 
Neodvisne spremenljivke 
So kvalitativne spremenljivke, ki bodo pridobljene na podlagi dokumentacije in intervjuja: 
 splošni podatki o mladostnici: kvalitativna spremenljivka, ki zajema spol, starost ipd.; 
 močna in šibka področja: kvalitativna spremenljivka; zajema področja, ki se pri 

mladostnici kažejo kot njena močnejša področja in šibka področja in jih lahko uporabi 
v prid pri usvajanju komunikacije; 

 družinsko stanje: kvalitativna spremenljivka, ki zajema št. družinskih članov, 
zdravstveno stanje družinskih članov, posebnosti v zgodovini družine itn.;  

 posebnosti pri rojstvu: kvalitativna spremenljivka; vključuje posebnosti, komplikacije 
pri porodu ali v prvih mesecih življenja; 

 vključenost v zavod in program: kvalitativna spremenljivka; zajema zavod in program, 
v katerega je mladostnica vključena, kdaj se je vključila v zavod in program, ter zavod 
in program, ki ga je morebiti obiskovala pred tem; 

 vključenost v terapije in obravnave: kvalitativna spremenljivka, ki zajema terapije in 
obravnave, v katere je mladostnica vključena, ter kako dolgo je vključena v posamezne 
terapije in obravnave; 

 potek logopedskih obravnav in napredek: kvalitativna spremenljivka, ki zajema 
pristope, oblike in metode na začetku logopedskih obravnav, prilagajanje logopedskih 
obravnav in napredek, ki ga je mladostnica dosegla na posameznih področjih 
komunikacije; 

 komunikacija: kvalitativna spremenljivka; zajema oblike komunikacije, ki jih 
mladostnica trenutno uporablja, kdaj, s kom in na kakšen način uporablja alternativne 
oblike komunikacije, in uspešnost sporazumevanja z logopedinjo, ožjo ter širšo okolico. 
 

Odvisne spremenljivke 
Odvisne spremenljivke predstavlja tudi sedem stopenj komuniciranja: 
 nenamerno vedenje (stopnja 1): kvantitativna spremenljivka, ki predstavlja vedenje, ki 

ni pod posameznikovo kontrolo, ampak ga izzove njegovo stanje (udobje, neudobje 
ipd.) in zajema tako neverbalne oblike (telesne gibe, obrazno mimiko) kot verbalne 
oblike (zvoki) komunikacije; 

 namerno vedenje (stopnja 2): kvantitativna spremenljivka, ki zajema vedenje, ki je pod 
posameznikovo kontrolo, vendar ga posameznik ne uporablja z določenim ciljem. 
Zajema tako neverbalne oblike (telesne gibe, obrazno mimiko, očesni kontakt) kot 
verbalne oblike (vokalizacija); 

 nekonvencionalna komunikacija (stopnja 3): kvantitativna spremenljivka; predstavlja 
vedenje, ki ga posameznik uporablja z določenim ciljem, vendar gre za vedenje, ki ne 
zajema nobenih oblik simbolov in v odraslosti ni sprejemljivo. Zajema neverbalne 
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oblike (telesne gibe, obrazno mimiko, enostavne geste (npr. kazanje na ljudi) in očesni 
stik) ter verbalne oblike komunikacije (vokalizacija);  

 konvencionalna komunikacija (stopnja 4): kvantitativna spremenljivka, ki predstavlja 
vedenje, ki ga posameznik uporablja z določenim ciljem, vendar gre za vedenje, ki ne 
zajema nobenih oblik simbolov in je v odraslosti sprejemljivo. Zajema neverbalne 
oblike (odkimavanje, mahanje, objemanje itn.) ter verbalne oblike komunikacije 
(vokalizacija); 

 konkretni simboli (stopnja 5): kvantitativna spremenljivka; zajema uporabo simbolov, 
ki so fizično podobni temu, kar predstavljajo. Zajemajo neverbalne oblike komunikacije 
(slike, geste) ter verbalno komunikacijo (vokalizacijo – npr. oponašanje živali);  

 abstraktni simboli (stopnja 6): kvantitativna spremenljivka, ki predstavlja simbole, ki 
fizično niso podobni temu, kar predstavljajo. Zajemajo neverbalne oblike (znakovni 
jezik, brajica, napisane besede) ter verbalno komunikacijo (govor); 

 jezik (stopnja 7): kvantitativna spremenljivka; predstavlja kombinacijo dveh ali treh 
konkretnih ali abstraktnih simbolov, ki temeljijo na gramatičnih pravilih. 

 
 

3.3  VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 
 
Kvalitativni podatki, pridobljeni iz dokumentacije ter intervjuja, bodo kodirani in združeni 
v neodvisne spremenljivke. Te spremenljivke bodo zabeležene in opisane v besedilni obliki. 
Odvisne spremenljivke bodo vrednotene po štiristopenjski Likertovi lestvici: 

1. stopnja predstavlja določeno obliko komunikacijskega vedenja, ki ga mladostnica ne 
uporablja, in bo vrednotena z 0 točkami. 

2. stopnja predstavlja občasno uporabljeno obliko komunikacijskega vedenja in bo 
vrednotena z 1 točko. 

3. stopnja predstavlja pogosto uporabljeno obliko komunikacijskega vedenja, vrednoteno 
z 2 točkama. 

4. stopnja predstavlja določeno vedenje, ki je že preseženo in bo vrednoteno s 3 točkami.  
Rezultati bodo ustrezno ovrednoteni, opisani in prikazani v tabelah.  
 
 

3.4  MERSKA INSTRUMENTARIJA 
 
Komunikacijska matrika 
Komunikacijska matrika je merski instrumentarij, ki se uporablja za oceno komunikacijskih 
sposobnosti v začetni fazi razvoja komunikacije (med rojstvom in 24. mesecem razvoja), 
uporablja pa se tudi za oceno komunikacijskih sposobnosti pri otrocih s težjo in težko motnjo 
v razvoju ali več motnjami. Ne osredotoča se le na uporabo verbalnega govora, ampak 
vključuje tudi uporabo različnih tipov neverbalne komunikacije (Communication Matrix, 
b.d.; Ogrin in Korošec, 2013).   
Glavni del komunikacijske matrike predstavljajo štirje (glavni) razlogi, zaradi katerih 
vstopamo v komunikacijo. Ta sklop zajema vedenja, s katerimi otrok lahko: zavrne stvari, 
ki jih ne želi, dobi stvari, ki jih želi, se vključi v socialne interakcije, zagotavlja ali išče 
informacije. Vsak izmed teh razlogov zajema 24 natančnih navodil (npr. zavrne stvar, 
protestira, uporablja vljudnostne izraze itn.), ki ustrezajo 24 zastavljenim vprašanjem, na 
katera odgovarja posameznik, ki rešuje komunikacijsko matriko. Komunikacijska matrika 
zajema tudi sedem ravni komunikacije: nenamerno vedenje, namerno vedenje, 
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nekonvencionalno komunikacijo, konvencionalno komunikacijo, konkretne simbole, 
abstraktne simbole in jezik. Zajema tudi devet kategorij komunikacijskega vedenja, torej 
vedenja, s katerimi izvršujemo komunikacijo (gibi telesa, obrazna mimika, zgodnji zvoki, 
vizualna vedenja, konvencionalne geste in vokali, konkretni simboli, abstraktni simboli ter 
jezik) (Communication matrix, b.d.).   
 
Intervju 
V raziskavi je uporabljen polstrukturiran intervju z lastno udeležbo, ki pridobiva splošne 
podatke o mladostnici, njena šibka in močna področja, družinsko stanje, posebnosti pri 
rojstvu, vključenosti v zavod in program ter terapije in obravnave, poteku logopedske 
obravnave in njenem napredku ter alternativnih oblikah komunikacije. Intervju vsebinsko 
zajema neodvisne spremenljivke in opisuje zgodovino ter današnje stanje primera. 
 
 

3.5  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatki so bili pridobljeni v okviru dveh srečanj z mladostničino logopedinjo. Prvo srečanje 
je bilo izvedeno 15. februarja 2017, drugo srečanje pa 28. julija 2017. Srečanji z logopedinjo 
sta potekali v logopedskem kabinetu. Na prvem srečanju so bili pridobljeni kvantitativni 
podatki s pomočjo Komunikacijske matrike v inicialni fazi. Na drugem srečanju so bili 
pridobljeni kvantitativni podatki s ponovnim reševanjem Komunikacijske matrike v finalni 
fazi, po 5-mesečnem tretmaju. Matriko je v obeh primerih izpolnjevala ista oseba, 
logopedinja, ki pa je osebno vpletena, saj z mladostnico izvaja logopedske obravnave. 
Pregledana je bila tudi dokumentacija o mladostnici ter izveden polstrukturiran intervju z 
logopedinjo. Intervju je realizirala avtorica sama.  
 
 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatki so obdelani z metodo kvalitativne in opisne statistike. Kvalitativno pridobljeni 
podatki so kodirani in grupirani v spremenljivke višjega reda. Zbrani podatki so predstavljeni 
v besedilni obliki ter oblikovani v dokumentacijo o mladostnici. Podatki, ki so v tem delu 
beleženi, so tudi sproti interpretirani. Kvantitativni podatki, ki so pridobljeni z merskim 
instrumentarijem Komunikacijska matrika, so obdelani s pomočjo računalniškega programa 
IBM SPSS Statistics. Uporabljena je opisna statistika (povprečje, standardni odklon, 
minimum, maksimum). Podatki so predstavljeni v tabelah in interpretirani. Primerjava 
napredka je predstavljena v tabelah in grafih ter interpretirana. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV  
 
Tabela 2: Globalni pregled rezultatov 
 Inicialno  Finalno   
Komunikacijski 
razlog 

M ð M ð Razlika 

zavrne stvari 2,00 1,00 2,14 0,69 0,14 

dobi stvari 1,71 0,86 1,90 0,53 0,19 

se vključi v 
socialne 
interakcije 

1,21 1,03 1,32 0,98 0,11 

išče informacije 1,21 0,97 1,36 0,93 0,15 

skupaj 1,53 0,39 1,68 0,40 0,15 

Legenda: M – mediana, ð – standardni odklon 
 
V inicialni situaciji je mladostnica komunicirala na meji občasno in pogosto (1,53). 
Komunikacijo je najpogosteje realizirala z zavračanjem (izražanjem neugodja, protestom 
...), manj pogosto pa s socialnim vključevanjem (kaže naklonjenost, deli z drugimi) in z 
iskanjem informacij (odgovarja na vprašanja, izreka pripombe ...). 
V času 5-mesečne obravnave je komunikacijsko malenkost napredovala od mejne 
komunikacije med občasno in pogosto, sedaj tendira proti pogosto (1,68). 
 
Še vedno prevladuje zavračanje, najmanj je izrazito vključevanje v socialne odnose in 
iskanje informacij. Najbolj je napredovala v izražanju ugodja, nadaljevanju dejavnosti, 
pridobitvi stvari. 
 
Opazno je zmanjševanje zavračanja, ker je postala bolj homogena, umirjena, in povečevanje 
izražanja pridobivanja, kjer je tudi bolj homogena. V porastu je socialno vključevanje, 
zanimanje. Najbolj razveseljivo pa je povečevanje iskanja informacij. 
 
Dekle v glavnem izraža le osnovne potrebe, vendar morda doslej brez NDK ni imela 
komunikacijskih možnosti za izražanje, ki pa jih duševne sposobnosti morda ne omejujejo 
tako zelo. 
 
Pridobljeni podatki nakazujejo na šibko socialno zrelost, ki pa se ob počasi napredujoči 
komunikaciji vendar spreminja, napreduje. 
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4.2  PREGLED PO PODROČJIH 
 

4.2.1 ZAVRNE STVARI, KI JIH NE ŽELI 
 
Tabela 3: Posameznik zavrne stvari, ki jih ne želi 

Komunikacijsk
i razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenje 
– inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

izraža neugodja                                       
1. stopnja: nenamerno 
vedenje 

3 3 0 

protestira      
2. stopnja: namerno 
vedenje 

3 3 0 

zavrača, 
odklanja stvari 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: konkretni 
simboli 

2 2 0 

6. stopnja: abstraktni 
simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

M  2,00 2,14  

ð  1,00 0,69  

Legenda: M – mediana, ð – standardni odklon 
                0 – ne uporablja, 1- občasno uporablja, 2 – pogosto uporablja, 3 - presega 
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Iz tabele 2 je razvidno, da je mladostnica v inicialni situaciji za zavračanje stvari 
komunicirala pogosto (2,00). Za zavračanje stvari je najpogosteje komunicirala, ko je želela 
zavrniti oz. odkloniti posamezno stvar. V ta namen je uporabljala različne stopnje 
komunikacije. Pogosto je komunicirala na stopnji nekonvencionalne (2), konvencionalne (2) 
komunikacije, konkretnih (2) in abstraktnih (2) simbolov. Mladostnica te stopnje 
komunikacije uporablja odvisno od situacije in okoliščin ter osebe, kateri to sporoča. 
Osebam (logopedinja in nekateri drugi delavci v zavodu), s katerimi komunicira z uporabo 
komunikatorja, to sporoči preko simbolov (abstraktni simboli), ki jih ima na komunikatorju. 
To obliko navadno spremljajo tudi telesni gibi (v tem primeru odkimavanje z glavo), očesni 
kontakt ter obrazna mimika (obrazne grimase oz. mrščenje). V okoliščinah, ko s sabo nima 
komunikatorja ali komunicira z osebami, s katerimi ne uporablja komunikatorja (npr. z 
družino, ljudmi izven zavoda itn.), pa to izraža s telesnimi gibi, z obrazno mimiko, očesnim 
kontaktom oziroma usmerjanjem pogleda ter odrivanjem konkretnega predmeta, če je v njeni 
bližini. 
Tudi v finalni situaciji mladostnica za zavračanje stvari pogosto komunicira, rezultat je še 
nekoliko višji kot v inicialni situaciji (2,14). Še vedno zavrne stvari z zavračanjem ali 
odklanjanjem. V ta namen uporablja iste stopnje komunikacije kot v inicialni situaciji 
(nekonvencionalna in konvencionalna komunikacija ter konkretni in abstraktni simboli (2)). 
Tudi v finalni situaciji je bila uporaba posamezne stopnje komunikacije odvisna od dane 
situacije, v kateri je mladostnica komunicirala. V obdobju 5-mesečnega tretmaja je viden 
napredek predvsem v uporabi jezika kot strukturiranega načina izražanja z uporabo več 
znakov, ki temelji na pravilih. Ta jezikovni napredek ji omogoča komunikator, saj tu 
obstajajo pravila tvorjenja, medtem ko so ostale oblike sporočanja manj definirane, bolj 
spontane in zato različne. To stopnjo komunikacije uporablja občasno (1), saj se je v tem 
obdobju začela uriti v tvorbi enostavnih in kratkih stavkov s pomočjo abstraktnih simbolov.  
 
 

4.2.2 DOBI STVARI, KI JIH ŽELI 
 
Tabela 4: Posameznik dobi stvari, ki jih želi 
Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenj
e – inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

izraža ugodja 1. stopnja: 
nenamerno 
vedenje 

3 3 0 

nadaljuje dejavnost                  2. stopnja: 
namerno vedenje 3 3 0 

pridobi določeno stvar 2. stopnja: 
namerno vedenje 3 3 0 
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Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenj
e – inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

želi nadaljevati 
dejavnost 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

želi novo dejavnost 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

 

2 

 

2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

želi obdržati določeno 
stvar 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 
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Legenda: M – mediana, ð – standardni odklon 
                0 – ne uporablja, 1- občasno uporablja, 2 – pogosto uporablja, 3 - presega 
 

Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenj
e – inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

se odloča 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

 

2 

 

2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

želi drug predmet 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

želi odsoten predmet 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

1 1 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 1 2 +1 

M  1,71 1,90  

ð  0,86 0,53  
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Mladostnica je v inicialni situaciji komunicirala v namene izražanja želja po nadaljevanju 
neke dejavnosti, želje po novi dejavnosti, za ohranjanje določene stvari, za odločanje med 
določenimi stvarmi, želje po drugem predmetu in želje po odsotnem predmetu. V te namene 
je mladostnica komunicirala med občasno in pogosto, rezultat je tendiral proti pogosto 
(1,71). Uporabljala je različne stopnje komunikacije. Pogosto je uporabljala 
nekonvencionalno (2) in konvencionalno (2) komunikacijo ter konkretne (2) in abstraktne 
(2) simbole. Oblika uporabljene komunikacije je odvisna od posamezne situacije, simbolov, 
ki so ji v tistem trenutku dostopni, ter sogovorca. V zavodu največkrat uporabi abstraktne 
simbole na komunikatorju, ki jih spremljata tudi nekonvencionalna in konvencionalna 
komunikacija (gibi telesa, očesni kontakt, obrazna mimika). Kadar pri sebi nima 
komunikatorja ali komunicira z ljudmi, s katerimi se ni navajena sporazumevati s pomočjo 
komunikatorja, uporablja zlasti nekonvencionalno in konvencionalno komunikacijo, ki jo 
podkrepi s konkretnimi simboli, če ima to možnost (če je konkretni predmet v neposredni 
bližini). Željo po odsotnem predmetu je mladostnica pogosto izražala z abstraktnimi simboli, 
ki jih ima na komunikatorju. Občasno je te simbole na komunikatorju povezovala v kratke 
stavke (npr. »Želim kakav.«), občasno pa je namesto abstraktnih simbolov uporabila tudi 
konkretne simbole (npr. z glavo oz. s pogledom je nakazala proti avtomatu s kakavom, 
uporabila je tudi gesto kazanja, ki pa jo je težko prepoznati zaradi prisotnih nehotenih gibov). 
Te je uporabljala zlasti, kadar ob sebi ni imela komunikatorja, zato ni imela možnosti tega 
izraziti z abstraktnimi simboli. 
 
V finalni situaciji je mladostnica komunikacijo uporabljala za iste namene kot v inicialni 
situaciji. Po 5-mesečnem tretmaju je mladostnica v te namene komunicirala pogosteje kot v 
inicialni komunikaciji (1,90). V času tretmaja je viden predvsem napredek v stopnji 
komunikacije, kjer je na več področjih začela uporabljati več znakov, ki temeljijo na pravilih 
– torej jezik. Stopnjo jezika je v te namene uporabljala občasno (1), medtem ko je v inicialni 
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situaciji ni uporabljala. Željo po odsotnem predmetu je mladostnica začela pogosto (2) 
izražati tudi z jezikom (dvo- ali večbesednimi stavki).  
 
 

4.2.3 SE VKLJUČI V INTERAKCIJE 
 
Tabela 5: Posameznik se vključi v socialne interakcije 
Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenje 
– inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

izraža interes za druge 
ljudi 

1. stopnja: 
nenamerno 
vedenje 

3 3 0 

vzdržuje pozornost 2. stopnja: 
namerno vedenje 3 3 

0 

 

želi pozornost 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

1 1 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

kaže naklonjenost 

 

3. stopnja: 
nekonvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

pozdravlja ljudi 

 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: 
konkretni simboli 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 1 2 +1 
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Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenje 
– inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

deli z drugimi 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

 

2 
2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

pridobi pozornost 
drugih 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 1 1 0 

uporablja vljudnostne 
izraze 

6. stopnja: 
abstraktni simboli 

2 2 0 

M  1,21 1,71  

ð  1,03 1,11  

Legenda: M – mediana, ð – standardni odklon 
                0 – ne uporablja, 1- občasno uporablja, 2 – pogosto uporablja, 3 - presega 
 

V inicialni situaciji je mladostnica za vključevanje v socialne interakcije komunicirala 
občasno (1,21). Komunikacijo je uporabljala za pridobitev pozornosti, izkazovanje 
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naklonjenosti, pozdravljanje ljudi, delitev informacij z drugimi, pridobivanje pozornosti 
drugih in izražanje vljudnostnih izrazov. 
 
Željo po pozornosti je pogosto izražala s kombinacijo nekonvencionalne komunikacije (2) 
in abstraktnih simbolov (2). Logopedinja je v tem primeru ocenjevala situacije, ki so vezane 
na zavod, kadar je mladostnica imela pri sebi komunikator. V takih situacijah je pogosto 
uporabljala simbole na komunikatorju, ki pa so jih spremljali različni telesni gibi, obrazna 
mimika (predvsem nasmeh ali grimase), očesni stik ter neartikulirana vokalizacija. V 
situacijah, kadar ob sebi ni imela komunikatorja, je mladostnica občasno uporabila 
konkretne simbole (1), ki jih prav tako spremljajo oblike nekonvencionalne komunikacije 
(1) (telesni gibi, obrazna mimika, očesni stik, neartikulirana komunikacija).  
 
Mladostnica je v inicialni komunikaciji naklonjenost in delitev informacij z drugimi pogosto 
izkazovala s kombinacijo nekonvencionalne komunikacije in abstraktnih simbolov. Drugih 
stopenj komunikacije v ta namen ni uporabljala.  
 
Ljudi je pozdravljala z različnimi stopnjami komunikacije, ki jih je v ta namen pogosto 
uporabljala (konvencionalna komunikacija ter konkretni in abstraktni simboli). Stopnja 
komunikacije, ki jo je mladostnica uporabila, je bila odvisna od posamezne situacije in ljudi, 
s katerimi je vstopala v komunikacijo. Občasno je uporabila tudi stopnjo jezika (npr. »Lepe 
počitnice.«), tako da je tvorila stavke s pomočjo simbolov na komunikatorju.  
 
Pozornost drugih je pogosto skušala pridobivati preko kombinacije konvencionalne 
komunikacije in abstraktnih simbolov. Uporabljala je simbole v komunikatorju, ki jih je 
dopolnjevala z elementi konvencionalne komunikacije (odkimavanje ali prikimavanje, 
mahanje in neartikulirana vokalizacija).  Občasno je komunicirala tudi s tvorbo dvo- ali 
večbesednih stavkov, ki jih je tvorila s simboli v komunikatorju.  
 
Logopedinja je opozorila, da je mladostnica v inicialni situaciji zelo redko uporabljala 
vljudnostne izraze. V primerih, ko jih je izražala, je v ta namen pogosto uporabljala 
abstraktne simbole na komunikatorju.  
 
V finalni situaciji je mladostnica za vključevanje v socialne interakcije komunicirala 
pogosteje kot v inicialni situaciji (1,71), še vedno pa je komunikacijo v ta namen uporabljala 
med občasnim in pogostim.  
 
Željo po pozornosti, izkazovanje naklonjenosti, deljenje informacij z drugimi in željo po 
pridobivanju pozornosti je po 5-mesečnem tretmaju občasno začela izražati tudi s stopnjo 
jezika. Simbole na komunikatorju je sestavljala v dvo- ali večbesedne stavke (npr. »Poglej 
mene. Rada te imam.«).  
 
V finalni situaciji je na stopnji jezika napredovala tudi pri pozdravljanju ljudi. Jezik je v ta 
namen začela uporabljati pogosto in ne le občasno, kot v inicialni situaciji.  
 
Pri uporabi vljudnostnih izrazov mladostnica v 5-mesečnem obdobju ni napredovala. 
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4.2.4 IŠČE INFORMACIJE 
 
Tabela 6: Posameznik išče informacije 
Komunikacijski 
razlogi 

Stopnja 
komunikacije 

Vrednotenje 
– inicialna 
situacija 

Vrednotenje 
– finalna 
situacija 

Razlika 

odgovarja na 
da/ne vprašanja 

 

                                         

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

2 2 0 

5. stopnja: konkretni 
simboli 

2 2 0 

6. stopnja: abstraktni 
simboli 

2 2 0 

odgovarja na 
vprašanja 

4. stopnja: 
konvencionalna 
komunikacija 

0 2 0 

6. stopnja: abstraktni 
simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 0 1 +1 

imenuje 
stvari/osebe 

5. stopnja: konkretni 
simboli 

2 2 0 

6. stopnja: abstraktni 
simboli 

2 2 0 

7. stopnja: jezik 1 2 +1 

izreka pripombe 
6. stopnja: abstraktni 
simboli 

2 2 0 

M  1,21 1,36  

ð  0,97 0,93  

Legenda: M – mediana, ð – standardni odklon 
                0 – ne uporablja, 1- občasno uporablja, 2 – pogosto uporablja, 3 - presega 
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V inicialni situaciji je rezultat komuniciranja v namen iskanja informacij tendiral proti 
občasnemu (1,21).  
 
Mladostnica je na vprašanja da/ne pogosto odgovarjala s pomočjo konvencionalne 
komunikacije, konkretnih in abstraktnih simbolov. Stopnja komunikacije, s katero je 
komunicirala, je bila odvisna od posamezne situacije in sogovorcev. Pri komunikaciji z 
logopedinjo je mladostnica uporabljala abstraktne simbole v komunikatorju, pogosto jih je 
kombinirala tudi z odkimavanjem ali s prikimavanjem ter z neartikulirano vokalizacijo. V 
določenih situacijah (npr. ko ji je kdo postavil vprašanje na hodniku), je odgovor izrazila le 
s konvencionalno komunikacijo (odkimavanje/prikimavanje). Konkretne simbole je 
mladostnica pogosto uporabila, kadar ob sebi ni imela komunikatorja.  
 
V inicialni situaciji je mladostnica na vprašanja, ki niso zahtevala da/ne odgovorov, pogosto 
odgovarjala s konvencionalno komunikacijo in z abstraktnimi simboli. Največkrat je šlo za 
kombinacijo, ko je simbole na komunikatorju dopolnjevala s prikimavanjem, z 
odkimavanjem in neartikulirano vokalizacijo.  
 
Mladostnica je pogosto stvari in osebe imenovala preko uporabe konkretnih ali abstraktnih 
simbolov. Simboli, ki jih je v določeni situaciji uporabila, so bili odvisni od različnih 
dejavnikov (ali je imela s sabo komunikator; simbolov, ki jih je imela shranjene v 
komunikatorju; sogovorca/sogovorcev itn.). V zavodu, kjer je imela veliko časa s sabo 
komunikator, je za imenovanje stvari in oseb uporabljala predvsem abstraktne simbole. 
Stvari in osebe je imenovala tako, da je s pomočjo pogleda aktivirala simbol, ki je 
predstavljal imenovano stvar/osebo. Kadar ni imela možnosti uporabe komunikatorja, si je 
skušala pomagati s konkretnimi simboli, ki jih je imela na razpolago. Občasno je za 
imenovanje stvari/oseb uporabljala tudi dvo- ali večbesedne stavke (npr. »To je Nataša.«). 
 
Logopedinja je v inicialni situaciji ocenila, da mladostnica pogosto ne izreka pripomb. V  
primerih, ko pa jih, za to pogosto uporablja abstraktne simbole, shranjene v komunikatorju. 
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Logopedinja je povedala, da je mladostnica pripombe izrekala zlasti, ko se je želela pošaliti 
(npr. kadar ji je kdo postavil zahtevne zahteve, je večkrat uporabila simbol okno, kar je 
pomenilo, da ga želi vreči čez okno). Opozorila pa je tudi, da to razumejo le določeni 
sogovorci, s katerimi je to večkrat uporabljala (npr. logopedinja in nekateri drugi delavci v 
zavodu). 
 
V finalni situaciji je mladostnica v namen pridobivanja informacij komunicirala pogosteje 
kot v inicialni situaciji (1,36), vendar pa rezultat še vedno tendira proti občasno.  
 
Logopedinja je ocenila, da ni prišlo do sprememb pri odgovarjanju na da/ne vprašanja. 
Mladostnica je pogosto uporabljala iste stopnje kot v inicialni situaciji.  
 
Na vprašanja, ki ne zahtevajo da/ne odgovorov, mladostnica še vedno pogosto odgovarja s 
konvencionalno komunikacijo in z abstraktnimi simboli. Do spremembe pa je prišlo na 
najvišji stopnji, saj v ta namen občasno tvori tudi dvo- ali večbesedne stavke. Logopedinja 
pravi, da uporablja stopnjo jezika zlasti, kadar jo k temu vzpodbudijo.  
 
Za imenovanje stvari/oseb mladostnica tudi v finalni situaciji pogosto uporablja konkretne 
simbole in abstraktne simbole. Napredovala pa je na najvišji stopnji, jeziku, ki ga je začela 
pogosto uporabljati, za to pa ne potrebuje vzpodbud ali opozoril, ampak stavke tvori 
samostojno.  
 
Pri izrekanju pripomb mladostnica v obdobju 5-mesečnega tretmaja ni napredovala ali 
nazadovala. Logopedinja ocenjuje, da mladostnica pripombe izreka v istem kontekstu kot v 
inicialni situaciji (za namene šaljenja).  
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5 SKLEP 

Cilj magistrskega dela je bil predstaviti komunikacijski profil mladostnice, ki zaradi motenj 
v gibanju in zmerne motnje v duševnem razvoju ni uspela razviti verbalnega govora in 
uporablja alternativno obliko komunikacije, in sicer komunikator, ki ga upravlja s pomočjo 
pogleda. Želeli smo tudi ugotoviti, do kolikšnega napredka pri usvajanju NDK lahko pride 
v obdobju 5-mesečnega vsakotedenskega logopedskega tretmaja. Cilj naloge je bil dosežen, 
saj smo ugotovili, v katere namene mladostnica uporablja komunikacijo, ter komunikacijske 
stopnje, na katerih komunicira. Ugotoviti smo želeli, na katerih stopnjah komunikacije je 
prišlo do napredka. 
 
Ker ima pri učenju NDK ključno vlogo tudi logoped, ki s posameznikom dela, smo v 
raziskavo vključili mladostničino logopedinjo, s katero smo opravili intervju, v katerem smo 
dobili osnovne podatke o mladostnici, družinskem stanju, obravnavah, oblikah 
komunikacije, ki jih mladostnica uporablja, in logopedski obravnavi. Logopedinja je v 
razmiku 5 mesecev dvakrat izpolnila tudi komunikacijsko matriko, s katero smo pridobili 
podatke o tem, katere stopnje komunikacije mladostnica uporablja ter v katere namene 
uporablja posamezno obliko.   
 
Že pred začetkom raziskave smo predvideli, da mladostnica uporablja različne oblike 
komunikacije in ne le komunikatorja, ki ga upravlja s pomočjo pogleda. Oblike 
komunikacije, ki jih mladostnica uporablja, so različne, katero pa v dani situaciji uporabi, pa 
je odvisno od same situacije. Rezultati so pokazali, da ima ključno vlogo pri tem tudi 
sogovorec. Z določenimi osebami mladostnica uporablja pretežno komunikator, to pa 
podkrepi tudi z drugimi oblikami neverbalne komunikacije, kot so npr. grimase, očesni 
kontakt ipd. Z določenimi sogovorci pa komunikatorja ne uporablja.  
 
Ugotovili smo, da je mladostnica v finalni situaciji pogosteje komunicirala kot v inicialni 
situaciji. Stopnje komunikacije, ki jih je v inicialni situaciji uporabljala, so bile odvisne od 
tega, v katere namene je mladostnica komunicirala. Izkazalo se je, da v vseh situacijah 
uporablja abstraktne simbole, če so ji le-ti na voljo. Pogosto jih je dopolnjevala z 
nekonvencionalno ali s konvencionalno komunikacijo (odvisno od situacij). V nekaterih 
primerih je poskušala abstraktne simbole (ko ji ti niso bili dostopni) nadomestiti s 
konkretnimi predmeti. Izkazalo se je tudi, da je mladostnica v redkih primerih uporabljala 
najvišjo stopnjo komunikacije, jezik. V inicialni situaciji mladostnica jezika v noben namen 
ni pogosto uporabljala, le občasno. 
 
V finalni situaciji se je izkazalo, da je največkrat prišlo do napredka ravno na stopnji jezika. 
Razlogi za to so verjetno v tem, da se je mladostnica v obdobju teh 5-mesecev začela uriti v 
tvorbi stavkov na komunikatorju. V tem času je jezik v določene namene dobro usvojila, 
zato ga je pogosto uporabljala, v nekaterih primerih ga je začela uporabljati občasno. 
 
Rezultati so nam pokazali, da ima pomembno vlogo v procesu učenja NDK tudi 
pripravljenost ljudi oziroma sogovorcev do sprejemanja in uporabe NDK. Uporabniki NDK 
imajo boljše možnosti se izuriti v uporabi NDK, če lahko to obliko komunikacije uporabljajo 
z različnimi sogovorci, v različnih življenjskih situacijah, kot če jo uporabljajo le z omejenim 
številom sogovorcev. Predvideli smo tudi, da napredek pri učenju NDK ne bo velik, saj je 
postopek učenja NDK dolgotrajen, zahteva pa tudi redno delo in konstantno uporabo v 
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vsakdanjem življenju. Rezultati so potrdili naša predvidevanja, saj mladostnica ni bistveno 
napredovala, določena znanja je začela uporabljati le v več in bolj različnih situacijah. Skozi 
raziskavo smo ugotovili, da bi se mladostničin logopedski tretma v nadaljnje moral bolj 
usmerjati tudi na uporabo abstraktnih simbolov, ki jih mladostnica dobro obvlada in pogosto 
uporablja tudi v situacijah zunaj zavoda. Ugotovili smo, da mladostnica to stopnjo uporablja 
predvsem vezano na zavod, v širšem okolju pa ne. Takrat poskuša te simbole nadomestiti z 
drugimi stopnjami komunikacije. Nadaljevanje njenega logopedskega tretmaja bo 
najverjetneje usmerjeno v razvijanje jezika. Ko bo mladostnica to dobro usvojila, se urjenje 
lahko usmeri tudi v pisanje s pomočjo komunikatorja. Ker pa se jezik naučimo z njegovo 
uporabo, bi bilo potrebno, da ima mladostnica vedno ob sebi komunikator. Ob tem seveda 
naleti na težavo, da vsi sogovorci ne znajo uporabljati komunikatorja, kar je slabo. Zagotovo 
pa je potrebno, da bi se tega naučili ljudje iz njenega najožjega kroga: starši, bratje in sestre 
ter bližnji prijatelji, s katerimi komunicira. Brez tega ne bo razvila jezika in bo v 
komunikaciji ostala na nizkem konkretnem nivoju, slabo razumljena, brez možnosti 
izražanja abstraktnih vsebin. S tem bi spoznala tudi koristnost jezikovnega znanja. V 
nasprotnem primeru pa jezik ostaja brez vrednosti, saj ga nihče ne razume. 
 
Z raziskavo smo dobili podatke, s katerimi smo lahko predstavili komunikacijski profil 
mladostnice ter napredek, ki ga je dosegla v obdobju 5mesečnega logopedskega tretmaja. 
Menimo, da bi bilo raziskavo zanimivo razširiti in dobiti podatke tudi od drugih strokovnih 
delavcev v zavodu ter seveda staršev. Zanimivo bi bilo pridobiti mnenje staršev o 
komunikaciji mladostnice, saj ti ne komunicirajo z mladostnico preko komunikatorja. 
Ugotoviti bi želeli razloge za to in prevladujoče stopnje komunikacije, ki jih pri komunikaciji 
s starši uporablja mladostnica. 
 
Upamo, da nam je z nalogo uspelo predstaviti pomembnost komunikacije v vsakdanjem 
življenju ter težave, s katerimi se nekateri posamezniki pri tem soočajo. Ker je možnost 
sporočanja svojih potreb, želja, iskanje informacij itn. temeljna pravica vsakega človeka, je 
prav, da zagotavljamo to možnost vsem ljudem, ne glede na njihove posebnosti (Brady idr., 
2016).  
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PRILOGA 1: INTERVJU Z LOGOPEDINJO 
 
Splošni podatki o mladostnici 
 
Kdaj je bila mladostnica rojena? 
»Rodila se je 18. januarja, leta 2001.« 
 
Kakšna je potrjena diagnoza mladostnice? 
»To bom pa zdaj pogledala v strokovno mnenje in ti natančno povedala, kar je zapisano. V 
strokovnem mnenju iz leta 2006 je zapisano, da ima zmerno motnjo v duševnem razvoju ter 
težko gibalno oviranost. Sama oblika CP ni navedena nikjer.« 
 
Močna in šibka področja 
 
Katera močna področja bi izpostavili pri mladostnici, ki so ji v prid pri komunikaciji? 
»Hmm. Kot močno področje bi izpostavila, da je zelo komunikativna oseba in je tudi rada v 
centru pozornosti. Je vedoželjna in ima močno voljo. Ima tudi dobro pozornost, kar je tudi 
zelo pomembno pri nadomestni komunikaciji. Je pa zelo dobra tudi v neverbalni 
komunikaciji.« 
 
Katera so šibka področja pri mladostnici, ki otežujejo njeno komunikacijo? 
»Posebnih šibkosti pri njej ne bi mogla izpostaviti. Mogoče bi lahko kot šibko področje 
izpostavila gibanje. Je težko ovirana v gibanju, kar seveda vpliva tudi na njene zmožnosti 
komuniciranja. Kot veš ima veliko atetotičnih gibov. Seveda ko ona želi izvesti kak nameren 
gib, je tega še več.«  
 
Družinsko stanje 
 
Koliko otrok je v družini? 
»Njena družina je velika. V družini jih je 8, imajo 6 otrok. Ima 3 sestre in 2 brata. Vsi njeni 
bratje in sestre so se že odselili. Njena starša sta že starejša, potem pa imajo doma še 
kmetijo, s katero imata starša dosti dela. So pa tudi njihove razmere doma slabe.« 
 
Kateri otrok po vrsti je mladostnica? 
»Ona je najmlajši otrok v družini.« 
 
Ali ima tudi kateri izmed drugih družinskih članov podobne težave ali obolenja? 
»Ne, nihče v družini nima težav, sta pa njena mama in oče že nekoliko starejša.« 
 
Posebnosti pri rojstvu  

Kako je potekala materina nosečnost z mladostnico? 
»Nosečnost z njo je potekala normalno, ni bilo nobenih komplikacij.« 
 
Ali je pri porodu prišlo do komplikacij? Če da, do kakšnih? 
»Žal nimamo zdravstvene dokumentacije, zato nimam natančnih podatkov. Vem pa, da se je 
rodila predčasno, ampak ne vem točno, v katerem tednu. Je pa  pri porodu prišlo do 
obporodne poškodbe – asfiksije. Predvideva se, da je to vzrok za njeno stanje.« 
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Ali je po rojstvu prišlo do komplikacij? Če da, do kakšnih? 
»Ne, njene težave so posledica komplikacij pri porodu. Kasnejše težave, s katerimi se je  
srečevala oz. se še srečuje, so le posledice tega.« 
 
Ali je bila mladostnica pred ZUDV vključena v kateri drugi zavod/center? 
»K nam je prišla nekje v starosti 7 let, pred tem je bila od starosti 1 leta dalje vključena v 
bolnišnico za invalidno mladino. Pred tem so za njo skrbeli doma. V bolnišnici je imela vse 
obravnave – fizioterapije, delovno terapijo, tudi logopedsko.« 
 
Kdaj se je vključila v ZUDV? 
»V zavod se je vključila 3. 9. 2007, torej kot sem rekla, je bila takrat stara  približno 7 let.« 
 
V kakšen program je vključena v ZUDV? 
»Trenutno je vključena v PPVI (posebni program vzgoje in izobraževanja) na stopnjo 4.« 
 
Je vključena v dnevno ali celodnevno obliko vzgoje in izobraževanja? 
»Vključena je v celodnevno varstvo, v zavodu preživi tudi večino časa. Občasno jo starši 
vzamejo domov za kakšen vikend, pa tudi med prazniki in počitnicami.« 
 
Vključenost v terapije 
 
V katere terapije in obravnave je vključena mladostnica v ZUDV? 
»Ima logopedsko obravnavo, fizioterapijo in delovno terapijo. S tem da ima znotraj delovne 
terapije tudi terapijo s psom, pa še nekatere, ne vem točno, katere vse. Vse terapije obiskuje 
od začetka, ko je bila sprejeta v zavod. Najprej smo naredili diagnostiko, potem je začela 
obiskovati te obravnave in terapije.« 
 
Kolikokrat na teden ima posamezne terapije in obravnave? 
»Najprej je imela več ur logopedske obravnave, potem pa smo ji sčasoma začeli te ure 
zmanjševati. Ni jih več potrebovala toliko kot na začetku, ko se je šele začela uvajati v 
nadomestno komunikacijo. Zdaj na logopedsko obravnavo individualno prihaja 1-krat 
tedensko in 1-krat tedensko hodi na skupinsko obravnavo, v katero so vključene osebe, ki 
komunicirajo s komunikatorjem. Te so različno stare, imajo pa tudi različne vrste 
komunikatorjev. Na teh obravnavah se potem oni pogovarjajo s komunikatorji in trenirajo. 
Fizioterapije obiskuje 2- do 3-krat tedensko in pa delovno terapijo 1-krat tedensko. V te ure 
delovne terapije so vključene tudi ure terapije s psom. Delovna terapevtka se pa vključuje 
tudi v dnevne aktivnosti.« 
 
Ali je vključena v kakšne terapije tudi izven ZUDV? 
»Ne, drugih terapij ne obiskuje.« 
 
Na kakšen način je komunicirala z okolico, ko se je vključila v ZUDV? 
»Ko je deklica vstopila v zavod, se je sporazumevala z govorico telesa in mimiko. V 
bolnišnici niso uvajali nadomestne komunikacije, tam so logopedinje delale bolj na 
razumevanju, ekspresiji. Ekspresivni govor se pa pri njej ni razvijal, ker ima težjo obliko 
cerebralne paralize, z atetotičnimi, toničnimi spremembami, torej hitrimi spremembami v 
gibanju. Že od nekdaj je zelo vzpostavljala kontakt z očmi, s celim telesom je odreagirala ter 
z oglašanjem (npr. mmm in podobni glasovi). Oglašala se je z neartikuliranimi glasovi, ki 
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pa so imeli intonacijo stavka. Pokazala je tudi jezo. Sporazumevala se je s prikimavanjem 
za da, vendar je to nevajeni osebi bilo težko opaziti. Poskušala je govoriti drugi osebi. Na 
vprašanja je odgovarjala s pogledom, prikimavanjem ali odkimavanjem.« 
 
Ali ste Vi z njo delali že od začetka logopedskih obravnav v ZUDV? 
»Ne, najprej je bila v obravnavi pri drugi logopedinji, ki je še takrat delala pri nas. Tudi 
onidve sta začeli delati bolj na razumevanju ter na splošno, da je pokazala ja in ne. Potem 
sem jo pa prevzela v obravnavo jaz, ravno z namenom, da bi se začela uvajati nadomestna 
komunikacija. Sprva je bil načrt tak, da bi uporabljala komunikator na stikalo. Strokovna 
skupina se pa je potem odločila, da bo uporabljala Domanovo metodo za branje in pisanje 
(da bi pisala s pomočjo prozorne table, kjer je vmes izrez za oči in ona potem pokaže črke 
in tako sestavlja besede).« 
 
Na kateri stopnji usvajanja nadomestne komunikacije je mladostnica trenutno? 
»Trenutno logopedska obravnava poteka v dveh smereh – širimo besedni zaklad (tudi 
redkejše besede) ter tvorba stavkov. Spodbujamo jo, da pove več, da tvori celi stavek, da je 
oblikovan koliko toliko pravilno, da upošteva moški in ženski sklon. Uči se tudi pisanja. 
Najprej, da se je naučila upravljati s tipkovnico (naprej, nazaj, presledek, brisanje itn.). 
Trenutno se ukvarjava s slušno analizo. Zaenkrat je uspešna pri prepoznavanju prvega 
glasu, drugo ji pa še ne gre. Tudi da bi prepoznala sama svoje napake pri pisanju še ni 
zmožna, zato izbriše celo besedo in jo še enkrat napiše.« 
 
Kdaj ste začeli uvajati nadomestno komunikacijo s pomočjo komunikatorja? 
»Pri deklici smo začeli z uvajanjem nadomestne komunikacije preko komunikatorja leta 
2012. Tistega leta se je že maja občasno začela srečevati s komunikatorjem, septembra pa 
smo začeli z intenzivnim uvajanjem komunikatorja, saj je takrat tudi dobila svoj 
komunikator. Šla je tudi na Sočo, na preizkus, bila je uspešna, zato je septembra dobila tudi 
ona tak komunikator. Midve sva že tudi pred tem, nekje od maja naprej, malo poskušali 
delati na tak komunikator. No, naj pa povem, da sva nato od septembra imeli vsakodnevne 
terapije, ki pa so bile takrat krajše 10–15 min. Potem se je število teh začelo zmanjševati.« 

 
Ali ste se pri uvajanju nadomestne komunikacije srečali s težavami? Če da, s kakšnimi? 
»Izpostavila bi bolj težave z okolico, saj je ljudi potrebno to tudi naučiti. Bile so tudi kake 
težave s komunikatorjem, ko kaj ni delalo ali ni zaznavalo. Težje je pa bilo okolico navaditi, 
da to uporablja, kot pa njo, ker so ljudje bili navajeni na njen stari sistem (mimika, gibi 
telesa ipd.). Tudi strokovne delavce z zavoda je bilo potrebno navaditi, da je potrebno 
sodelovanje. Da lahko otrok uporablja komunikator tudi pri pouku ali terapijah, je potrebno 
v naprej pripraviti besednjak, kar pomeni, da je potrebno tudi zelo dobro sodelovati z vsemi 
delavci, ki s tem otrokom delajo. Dve ali tri leta je bila vključena tudi v redno osnovno šolo, 
tam je obiskovala 1. razred. Tja je šla dvakrat do trikrat na teden skupaj s svojo 
defektologinjo, sicer tam določene snovi ni mogla usvojiti, je pa šla tja, da se je družila in 
sodelovala pri pouku. Takrat je bilo tudi težko prepričati defektologinjo in tudi učiteljico, da 
je lahko ona ta komunikator tudi vzela s sabo. Takrat je na primer komunikator bil tudi 
moteč za ostale otroke, pouk tudi ni tekel tako tekoče in vse to so neki problemi, s katerimi 
se srečuješ pri tej nadomestni komunikaciji.« 
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Kako bi opisali njen napredek na področju komunikacije? 
»Napredek je ogromen. Sicer je bila v komunikaciji vedno uspešna, ampak ni imela tega 
kanala. V bistvu če tako gledamo, je to bolj uspešno za okolico, saj je ona vedno razumela 
okolico, okolica njo pa malo manj. Pred nadomestno komunikacijo je lahko le odkimavala 
ali prikimavala. Je pa tudi pri nadomestni komunikaciji zelo napredovala, kar pa je rezultat 
njenega dobrega sodelovanja in motiviranosti.« 
 
Kakšne načine komunikacije uporablja? 
»Ja, uporablja različne načine za komunikacijo. To je seveda odvisno od situacije in njenih 
sogovorcev. Uporablja komunikator, ki ga upravlja z očmi. Zelo izrazna je v obrazni mimiki, 
komunicira pa tudi z gibi glave, ki pa jih nevajena oseba težko razume, zaradi nehotenih 
gibov, ki jih spremljajo. Občasno tudi vokalizira, ampak samo ta način ni dovolj, da bi se 
lahko sporazumela z okolico.« 
 
Uporablja obče razumljive socializirane znake?  
»Ja, uporablja razumljive znake, ki jih lahko razume vsak. Pri gibih je tako ali tako zelo 
omejena in uporablja predvsem prikimavanje in odkimavanje. Tudi pri obrazni mimiki 
uporablja nasmeh in se pači.« 
 
Kakšen komunikator in simbole uporablja? 
»Uporablja komunikator, ki ga mora zaradi težav v gibanju upravljati z očmi in pa Mayer 
Johnson simbole. Na začetku so ti simboli oziroma te ikone bili zelo veliki, potem pa smo ji 
sčasoma lahko te ikone zmanjševali in ji na posamezno stran dajali vedno več simbolov.« 
 
Za zadovoljevanje katerih potreb uporablja posamezni način komunikacije? 
»Težko bi rekla, da izrecno za posamezne situacije uporablja določen način komunikacije. 
Mislim, da je to bolj odvisno od situacije, kar ima v tistem trenutku na razpolago, in pa 
seveda od sogovorca. Na primer z določenimi osebami ne bo uporabljala komunikatorja (s 
starši).« 
 
Na kakšen način se sporazume z vrstniki, s starši, z učiteljem? 
»Tukaj v zavodu uporablja komunikator, pa tudi ne z vsemi delavci. Odvisno je tudi od 
situacije, na primer če smo na hodniku, ko jo peljemo na kakav in kavo in pride mimo več 
zaposlenih in jo vsak nekaj sprašuje, potem ne želi uporabljati komunikatorja, saj je to 
prenaporno. V takih primerih raje uporablja mimiko in gibe telesa. Drugače pa pri meni, 
pri pouku in tudi pri nekaterih drugih delavcih pa uporablja komunikator. Tudi ko gremo 
kam v sklopu zavoda, ji vedno damo zraven komunikator. Medtem ko doma pa ne uporablja 
komunikatorja. Tudi ko gre za vikend domov, starši ne vzamejo komunikatorja zraven. Doma 
niti nima potrebe po komunikatorju, saj se ostali člani pogovarjajo, ona pa se zraven samo 
smeje, prikimava in odkimava. Tako da doma nima možnosti uporabljati komunikatorja, saj 
družina ne sprejema dobro uporabo komunikatorja.« 
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PRILOGA 2: KOMUNIKACIJSKA MATRIKA (INICIALNA SITUACIJA) 
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PRILOGA 3: KOMUNIKACIJSKA MATRIKA (FINALNA SITUACIJA) 

 


