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SARRERA
Ikusmenik ezak erabat aldatzen du mundua hautemateko eta ezagutzeko modua,
zeren ezagutza hori gainerako zentzumenen bidez gauzatu beharko baita. Kapitulu
honetan azalduko dugunez, ikusmenaren ordezko gisa ukimena eta entzumena –eta,
neurri txikiago batean, dastamena eta usaimena– erabiltzea da nolabaiteko
berezitasunak eragingo dituena haur itsuen garapenaren eta ikaskuntzaren
eraikuntzan.
Ikusmen gabeziak informazioa eskuratzeko orduan sortzen dituen arazoak
gorabehera, giza sistema psikologikoaren funtzionamendua oso plastikoa da; beraz,
bide alternatiboetatik abiatuz, pertsona itsua gai da ikusmen ezaren ondorioak
konpentsatzeko. Bestalde, badira ikusteko ezgaitasuna duten haurren garapen eta
ikasprozesua neurri handi batean baldintzatzen duten zenbait faktore: haien patologiak
eta ezgaitasungraduak zein diren, zernolako familiagirotan eta ingurune sozialetan
garatzen diren, eta zernolako hezkuntza jasotzen duten (lehenengo urteetan eta
eskolan); gainera, faktore horiek diferentzia handiak sortzen dituzte horrelako
gizabanakoen artean.
Hala eta guztiz ere, kapitulu honetan ez dugu deskribatuko ikusteko ezgaitasunak
dituzten haurren garapen espezifikoa, zeren gure asmoa ikusmen ezaren eraginez
sortzen diren eboluzioezaugarri bereizgarriak deskribatzea baita. Gainera, bada
erantsi nahi dugun ñabardura bat, hots, informazioa eskuratzeko dituzten arazoak
gorabehera, haur itsuak badirela gauza beren garapena eraikitzeko, eskura dituzten
zentzumensistemetatik abiatuta, haur ikusmendunek erabiltzen dituzten bideak erabili
beharrean bide alternatiboez baliatuz. Beraz, haur itsuek sistema psikologiko
konpentsatu bat eraikitzen dute, hau da, gainerako zentzumensistemak ikusmendunek
baino hobeto erabiltzen ikasten dute, edo bestelako helburuekin erabiltzen ikasten
dute.
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2.1 LEHENENGO ETA BIGARREN HAURTZAROA
Organismo guztiak egituratuta daude ikusmenaren bitartez ingurunearekin etengabeko
feedbacka egiteko. Haurra itsua bada, haatik, azpisistema guztiak berregokitu eta
berregituratu behar dira begiek eskaintzen duten feedback hori gabe.
Garapenprozesua etengabekoa da bizitzaren hasieratik ia bukaerara arte. Lehen
aipatu dugun bezala, garapenaren sekuentzia antzekoa da haur guztiengan, bai
ikusmendunengan eta bai itsuengan, baina desberdintasunak hainbat trebetasunez eta
gaitasunez jabetzeko erritmoan agertzen dira (kognitiboak, motorrak, eta abar).
Bestalde, zentzumensistemak pertsonaren beharren arabera erabiltzen dira. Hala,
pertsona itsuak ukimenaz baliatzen denean objektuak ezagutzeko, geldiro eta
sekuentzialki egiten du, objektuaren zatiak osotasun batean integratzen bukatzeko.
Gainera, haurra txikia denean, ezagutzaprozesuak denbora gehiago behar du, zeren
haurraren eskuak txikiak baitira eta aditasuna mugatua baita oraindik ere.
Horrez gain, ikusmenik ezak nabarmenki zailtzen ditu espazioaren azterketa eta
ezagutza. Entzumena eta ukimena dira, sentipen propiozeptiboez gain, prozesu
horretan erabiltzen diren laguntzaileak. Pertzepziozentzumenen ordezte horrek
geldotu eta zaildu egiten du espazioaren ezagutza, eta, horrenbestez, haurra
inguratzen duen espazioari buruzko informazio zabal eta zehatza erantsi behar zaio
ezagutza horri.
Haurra ez bada hasten bere ingurunea antolatzen eta orientatzen, min hartzeko
beldurrak geldi egotera bultzatuko du. Zenbaitetan, segurtasunik eza, ezintasuna,
beldur eta estutasun sentimenduak agertzen zaizkio, eta pasibotasuna eta blokeo
egoerak agertzen hasten da. Bakartze horren ondorioa bere burua jardueraren
erdigune moduan erabiltzea izango da (estereotipiak, autoestimulazioa...). Hori dela
eta, laguntza goiztiarrak garrantzi berezia du garapenaren fase horretan. Gurasoek eta
hezitzaileek laguntza eman behar diote haur itsuari “bere errealitatea” interpretatzen
jakin dezan, eta bere inguruko munduarekin duen kontaktua segurua, dinamikoa eta
aldakorra izan dadin saiatu behar dira, eta baita etengabeko eboluzioan egon dadin
saiatu ere (Nuñez, 1999).
Halaber, ikusmenik ezak haurtxo ikusmendunengan ager daitezkeen jokaera
adierazkorren, zeinuen eta seinaleen absentzia eragiten du haur itsuengan, “hiztegi”
zabal hori ezabatzen baitu. Fraibergek deskribatu zuenez, haurrak begikontaktua
erabiltzen du bere amarengandik erantzunak lortzeko (1977). Hala, bereizkuntza,
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errekonozimendua, lehentasuna eta baliospena dira haurraren ikusmenerantzunen
bidez amak jaso eta hautematen dituen zeinuak.
Begikontaktua oinarrizko kontaktu mota bat da txikitatik. Haur itsuak jokabide mota
gutxi ditu truke sozialerako, eta, alde horretatik, gurasoen eta semealabaren arteko
komunikazioan zailtasun larriak sortzen dira. Zailtasun horiek ondorengo atal batean
aztertuko ditugu zehatzago.

2.1.1

HAUR
ITSUAREN
LEHENDABIZIKO
PERTZEPZIOAREN ANTOLAKETA

EGOKITZAPENAK:

Azpimarratu dugun bezala, itsutasuna eta ikusteko ezgaitasunak dituzten haurren
garapenaren sekuentzia haur ikusmendunen garapenaren sekuentzia berdina da,
hezkuntzaprozesuan itsutasunak dakartzan beharrei dagokienez, behintzat. Hala eta
guztiz ere, badira alderdi bereizgarri batzuk, haurtzaro osoan zehar, urratsez urrats,
jarraipena behar dutenak beren eboluzioan, ikaskuntzan dauden hutsuneak aurkitzeko
eta behar den laguntza une egokian emateko.
Bizitzako lehenengo hilabetetik aurrera, haurtxo itsua itsutasunera moldatzen hasten
da, eta inguruneak eskaintzen dion informazioa eskuratzeko zentzumen egokienak
aukeratzen eta erabiltzen ikasten du. Entzumena, ukimena, usaimena eta dastamena
dira inguruko mundua ezagutzeko pertsona itsuek erabiltzen dituzten zentzumenak.
Denbora luzez pentsatu da ikusmenik eza gainerako zentzumenen bidez
konpentsatzen zela, zentzumen horien sentiberatasuna handiagoa zelako;
errealitatean, baina, ukimen, entzumen eta dastamenpertzepzioaren atalaseak
antzekoak dira itsuengan eta ikusmenduengan.
1992an Leonhardtek egin zuen 0 urtetik 2 urtera haur itsuen garapenari buruzko
eskala. Arreta Goiztiarreko sailean tratatu ziren sortzetiko haur itsuengan oinarrituta
egin zen eskala hori, eta jarreraren, entzumenaren, komunikazioaren, ukimenaren,
kognizioaren eta autonomia pertsonalaren garapenari lotutako 173 itemez osatuta
dago. Eskala horretan aurkezten den eboluzioaren datuak bizitzako lehenengo
egunetatik edo hilabeteetatik laguntza jaso zuten haur itsuengandik hartu ziren, eta
haur horien gurasoak betebetean aritu jarraipenprograman. Eskalaren helburua izan
da erreferentziapuntu argiak eta bereiziak eskaintzea pertsona itsuen garapenerako,
garapen hori eta ikusteko arazorik ez duten pertsonen garapena alferrik konparatzen
ibili gabe. Espainiako haur itsuen multzo bateko adinei –adin handienari eta txikienari
dagozkie item bakoitzaren tarteak, alegia, aztergai dagoen jokabidea agertzen duen
haur itsuen multzo bateko adinei. Autoreak berak hau nabarmendu du:

Ikusmenurritasunaren bilakaeraren alderdiak

29

“Haur itsuaren balioespena egitean, garrantzitsua da haren osotasuna kontuan
hartzea, zeren beraren eboluzioan harmoniarik eza hautematen baita sarritan.
Halaber, haren eboluzioa haur ikusmendunen eboluzioarekin alderatzen baldin
badugu, hasieratik dagoen harmoniarik eta sinkroniarik eza hartu behar da
kontuan. Hala, adibidez, haurrak garapen sentsorial eta kognitibo ona izan
dezake eta aldi berean atzerapen nabariak motrizitatearen edo hizkuntzaren
alorrean. Balioespena arlo guztietan txikiagoa denean soilik pentsa dezakegu
badela atzerapen larririk; kasu horretan, arreta handiz aztertu behar lirateke
atzerapen horren zergatiak” (Leonhardt, 1992, 99. or.).

2.1.1.1Entzumenpertzepzioa
Entzumenak inguruneari buruzko informazioaren zati handi bat ematen dio pertsona
itsuari, kontaktu zuzenaren mugetatik at dagoenari buruz batik bat. Haurtxo itsuak
entzumena hautatzen eta erabiltzen du ezagutzabide alternatiboak sortzeko kanal
pribilegiatu gisa, jasotzen duen informazio orokorra hautemateko eta lehenengo
bereizkuntzak egiteko.
Jaioberriak soinuei ematen dien lehenengo erantzuna burua alde batera jiratzea
izaten da: aurpegitxoa ahotsaren iturrira edo objektu batek egindako soinura zuzentzen
du eta hari “begira” geratzen da. Gero, hamabost egun inguru ematen ditu soinuak
entzun arren burua mugitu eta jiratu gabe, harik eta lehenengo egokitzapena egiten
hasten den arte: alboko edo aurreko soinu bat entzutean, haurrak soinuaren iturriaren
kontrako noranzkora jiratzen du burua, belarria iturriaren aurreaurrean geratzeko.
Batzuetan, gurasoek gaizki interpretatzen dute jokabide hori, haurrak elkarrekintzari
uko egiten diola iruditzen baitzaie (Leonhardt, 1992).
0 urtetik 2 urtera haur itsuentzat Leonhardtek prestatu zuen garapeneskalan ikusten
den legez, 20 egun dituenean haur itsua geldirik geratzen da amaren ahotsa
entzutean, eta hilabete bat duenean barre egiten du amak hitz egiten dionean; aitaren
eta nebaarreben ahotsak, aldiz, ez ditu geroagora arte ezagutzen, hilabete eta erditik
eta sei hilabetera bitarteko tartean. Bosgarren edo seigarren hilabeteaz geroztik
entzunezko informazioa erabiltzen hasten da, baina ukimenezko estimuluek laguntzen
diotenean bakarrik. Lehenengo urtearen amaieran soinua eta objektua elkartzen
hasten da haurra; hain zuzen ere, 5. hilabetetik 10. hilabetera bitartean berari
zuzenean lotuta ez dauden soinu ezagunei antzematen die, eta 5. hilabetetik 12.
hilabetera bitarteko tartean objektua bilatzen du, bere burua espazioan 20 cmra
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orientatuz. Horrela, arianarian, entzumena funtsezko zentzumenpizgarria bihurtzen
da haur itsuarentzat; urritasun larriak dituen haurrarentzat, berriz, euskarri moduko
zentzumena da.
Dena dela, etengabe entzuten dituen soinu askok ez dute inolako zentzurik
haurrarentzat. Soinuak eta haien esanahia ulertzea eginkizun zaila eta konplexua da,
areago ez badago kontakturik soinua sortzen duen objektuarekin. Soinuak
interpretatzeko zeregin horretan aurrera egiteko, haurrak behin eta berriro entzun
beharko ditu soinuak, eta ikusmen urriko haurrek entzunezko eta ukimenezko
estimuluekin lotu beharko dituzte. Haurrak helduen gida behar du zeregin hori
gauzatzeko: desiratutako soinuari adi egon behar du, soinu hori erabilgarria eta
esanguratsua bilakatzen has dadin. Barragak (1985) ikasprozesu hori ikertu zuen, eta
soinuei esanahia emateko haur itsuek zenbait arau edo jarraibide baliatzen dituztela
esan zuen. Hona hemen eredu horiek:









Soinuei adi egotea eta haien kontzientzia hartzea: hasieran haurtxoa geldi
geldirik geratzen da entzuten duen bitartean; geroago, berriz, soinua
estimulagarria denean, gorputzekintzak ugaldu egiten dira soinua entzun
aurretik.
Soinu espezifikoei erantzutea: laugarren edo bosgarren hilabetearen inguruan
hasten da; erantzuna irribarre egitea, burua jiratzea edo entzuteko berariazko
jokabide bat izaten da. Belarrieskuen koordinazioaren agerpenak inguruan
dituen objektuak hartzera eta manipulatzera bultzatzen du, objektu horiek
emititzen dituzten soinuak ezagutzeko.
Soinuak bereiztea eta ezagutzea: etxekoen ahotsak, etxeko soinuak, musika
soinuak eta kanpotik datozen soinuak bereizten ditu. Soinu horiei adi egoteak
puntu edo norabide zehatz batean lokalizatzea ahalbidetzen dio. Soinua
mugimendua antolatzeko erabiltzea eta ahotsen, urratsen eta objektuen arteko
asoziazioak egitea funtsezko unea da haur itsuaren garapenean. Soinuen
iturriak bereizteak eta soinu horiek leku zehatz batean kokatzeak lekualdatzea
bultzatzen du.
Hitzak ezagutzea eta mintzaira interpretatzea: objektuak eta ekintzak hitzen
bidez adierazten dira. Ikusmenik gabe ez da erraza ekintzak hitzekin lotzea,
zeren gorputza egiten ari denaren ikaskuntza erlazionatzen baita bai gorputz

Ikusmenurritasunaren bilakaeraren alderdiak

31

irudiarekin eta bai beste pertsona baten gidaritzapean gauzatzen diren
mugimendu propositiboen antolaketarekin.




Ahozko aginduak selektiboki entzutea: entzuten diren soinu guztien artean,
une jakin batean esanguratsuak direnak aukeratzen dira; horrek partehartze
kognitiboa behar du. Helduak haur itsuari hitz egiten dionean, denbora eman
behar dio esandakoa ulertu duela berresten duen seinaleren bat emateko.
Entzundakoa esanguratsua izango da haurra gai denean entzun dituen hitzak
mugimendu edo ekintza adierazkorretan islatzeko.
Soinuak ikaskuntzaxedeekin entzutea eta prozesatzea: ikusmen
pertzepzioaren garapenaren maila gorena da, eta beharbeharrezkoa da
ikusteko ezgaitasunak dituzten haurrentzat. Entzuteak hauxe dakar: soinuaz
jabetzea eta soinuei adi egotea, soinuak modu egokian bereiztea,
identifikatzea eta bakoitzari esanahi egoki bat ematea, entzulea mezua
jasotzeko gai izan dadin. Entzuteak zerikusi handia du ikaskuntzarekin, hots,
inguruneko kontzeptuak, harreman espazialak, hiztegia (esanahiak jasotzeari
eta adierazteari dagokionez) eta hitz egiteko ereduak ikastearekin.

Entzumena ahozko komunikaziorako erabiltzeaz gain, itsuek funtzio telerrezeptorez
erabiltzen dute zentzumen hori espazioan dauden objektuak eta pertsonak kokatzeko
eta identifikatzeko.
Beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar zer funtzio betetzen duen entzumenak
ikusteko ezgaitasun larriak dituzten pertsonen mugimendu, orientazio eta lekualdatze
independentea lortzeko bidean. Hala, entzumena estu lotuta dago pertsona itsuengan
hauteman daitezkeen gaitasun batzuekin. Seguruenik, ikusmenik gabeko pertsonen
pertzepziofuntzio nabarmenetako bat oztopoak identifikatzeko gaitasuna da; hori,
nonbait, soinuiturriak lokalizatzeari lotuta dago. Funtzio horren garapenari buruz
azterlan gutxi egin badira ere, batzuek esaten dute oztopoaren zentzumenak (oztopoaz
ohartzea), adibidez, garapenmaila jakin bat hartzen duela heldutasunera iritsi baino
lehenago, gizabanakoen arteko desberdintasunak oso nabarmenak diren arren
(Worchel, Mauney eta Andrew, 1959; Warrenek aipatuta, 1984).
Oztopoaren zentzumenak ikerketa ugari sustatu zituen 1940ko eta 1950eko
hamarkadetan. Ikerketa horietan fenomenoaren izaera akustikoa azaltzen zen (Warren,
1978), beste zenbaiten artean. Beste hipotesi batzuen arabera, oztopoak atzematea
ahalbidetzen zutenak airearen presioa edo usainarrastoak ziren (Ananiev eta al.,
1967). Lan horietan, funtzio horren garapenean ikaskuntzak duen garrantzia
azpimarratzen da, zeren itsuen eta ikusmendunen arteko desberdintasunak
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entrenamendualdi baten ostean desagertzen baitziren. Oztopoak atzemateari
dagokionez, beste aurkikuntza batek erakutsi zuen soinumaiztasunik garrantzitsuenak
10.000Hztik gorakoak zirela. Datu hori berresten zen zenbait organismok (saguzarrak,
esate baterako) ingurunean orientatzeko erabiltzen dituzten indize akustikoen bidez.
Animalia horiek maiztasun handiko soinuak emititzen dituzte, eta, aldi berean,
badituzte soinu horiek objektuetan sortzen duten isla erregistratzen duten entzumen
sistemak (Blanco eta Rubio, 1993). Zentzumen horren garrantzia are handiagoa da
pertsona itsuen kasuan, zeren gaitasun horri esker hobeto mugitzen eta orientatzen
baitira espazioan: soinuak emititzen dituzte (makila erabiliz gehienbat) eta
entzumenaren bidez interpretatzen dituzte.

2.1.1.2Ukimenpertzepzioa
Haurtxoa oso goiz hasten da ukimenpertzepzio jakin batzuei esanahia ematen.
Haurtxoaren eskuek entrenatzealdia hasten dute amaren eta aitaren eskuekin. Eskuen
joko horrek atsegingarria izan behar du haurrarentzat: maitasuna, berotasuna,
komunikazioa, informazioa eta horrelakoak ekarri behar dizkio. Hilabete eta erdi
duenean, haurtxo itsuak amaren eskuak bereiziko ditu emeki hitz egiten dion beste
pertsona baten eskuetatik. Bere eskuak ukitzen eta laztantzen utziko dio amari, baina
ez ezezagun bati. Dena dela, jakinminaren eraginez, batzuetan eskua
ezezagunarengana hurbil dezake eta ukitu txikiak egin, baina berehala kenduko du
atzera. Gutxi gorabehera bi hilabete dituenean, amak ahozko soinuak emititzen
dituenean, haurtxoa amaren ahoa ukitzen saiatuko da. Dardarak edo soinuak
nabaritzen baditu, eskua geldigeldirik utz dezake amaren ahoaren gainean,
etorkizuneko eskubelarrien koordinazioa hasiz (Leonhardt, 1992).
Goottfriedek eta ikaskideek (1978) ahoaren garrantzia azpimarratu dute, esperientzia
haptikoaren organoa den aldetik (ukimen aktiboa) eta objektuen neurria, itxura eta
ehundura ezagutzeko bidea den aldetik. Dirudienez, haur txikien joera hori objektuak bi
eskuez aztertzearen aurreko azterbide bat da, eta baita objektua ikusmenaren bidez
manipulatzearen aurreko azterbide bat ere.
Leonhardten arabera (1992), haur itsua 6. hilabetetik 12. hilabetera bitartean hasten
da objektuak aktiboki aztertzen; hori bi mugimendu motaren bidez egiten du:


Mugimendu arin edo leunak: objektuen xehetasunei edo objektuen alderdi
esanguratsuenei buruzko informazioa ematen dute;
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Mugimendu zabalak, sintesikoak: alderdi batzuk beste batzuekin lotu eta
objektuari buruzko informazio orokorra ematen dute (Lucerga, 1993).

Mugimendu horiek egitean, erpuruak erreferentzia moduan funtzionatzen du
objektuaren neurria, kokapen espaziala eta irudikapena hiru dimentsiotan kalkulatzeko
eta ezartzeko. Bestalde, objektu txikien azterketa mugimendu asimetrikoen bidez
egiten da; dominantziarik ez duen eskuak objektuari eusten dio eta erreferentzia
puntuak eskaintzen ditu, esku dominatzaileak objektua aktiboki aztertzen duen
bitartean. Hala eta guztiz ere, objektu handien azterketa mugimendu zabal eta
simetrikoen bidez egiten da, eta haur itsuak bere gorputzaren ardatz bertikala
erabiltzen du erreferentzia moduan.
Prozesu horretan, komenigarria da bereiztea zentzumengaitasun haptikoak eta
jarduera haptikoa bideratzeko erabiltzen diren estrategiak. Era horretan, haur txikiek
gauzatzen duten azterketa traketsaren arrazoia aztertzeestrategiak modu desegokian
erabiltzea izan daiteke, eta ez, hainbeste, gaitasun haptikoaren maila txikiagoa izatea.
Estrategia horiek hobetu egin daitezke behar den bezala trebatzen badira.
Gibsonek (1962, 1966) ukimenpertzepzioari buruzko azterlan sakonak egin zituen.
Lan horietan, objektuak eta azalerak haztatzeko eta aztertzeko lan aktiboan eskuak
duen garrantzia azpimarratu zuen, eta sistema haptikoa (ukimen aktiboa) pertzepzio
sistemen artean jarri zuen. Autore horren ustez, sentimenak ez dira harrerasistemak
soilik, baizik eta zentzumeninformazioa ateratzen duten eta elkarren artean
erlazionatzen diren pertzepziosistema aktiboak; hori horrela, ukimen aktiboaren
(haptikoaren) eta ukimen pasiboaren arteko bereizkuntza egin daiteke.
Ikuspuntu psikologikotik begiratua, badirudi itsuen eta ikusmendunen artean zenbait
desberdintasun daudela ukimenaren eta entzumenaren bidez informazioa biltzeko eta
gordetzeko orduan. Hots, eguneroko praktikak informazio hori bilatzeko, biltzeko eta
oroimenean gordetzeko ahalmena hobetzen du. Ikerketa batzuek erakutsi dutenez,
pertsona itsuek (Ochaíta, 1982, 1984):
1. Forma konplexuak ukimenaren bidez ezagutzen dituzte hobeto, zeren
aztertzeteknika hobeak eta estrategia hobeak erabiltzen baitituzte informazio
hori oroimenean gordetzeko.
2. Gaitasun eta zehaztasun handiagoak dituzte objektuen egoera espaziala
lokalizatzeko, objektu horiek emititzen duten soinuaren bidez.
3. Badute zentzumen berezi bat, “oztopoaren zentzumena” edo “aurpegi
ikusmena” izenekoa. Zentzumen horri esker, itsuak gelditu egiten dira ate edo
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hormen aurrean, inolako adierazlerik ez duen ingurune ezezagun batean
badaude ere. Aurreko atalean azaldu dugun bezala, oztopoen ezikusizko
pertzepzioa entzumenaren bidez gauzatzen da. Fenomeno hori agertzen da
soinuak objektu baten aurka jotzen duenean eta modu desberdinean
hautematen denean gune itxi batean edo gune ireki batean. Gaitasun horrek
praktika behar du, eta horregatik ez dute itsu guztiek eskuratzen. Adibidez,
pertsona bat orain dela gutxi geratu bada itsu, ez du gaitasun hori izango,
baina ikasi egin dezake trebakuntzaren bidez.

Ukimen aktiboa eta ukimen pasiboa
Ukimena, beraz, funtsezkoa da itsuek mundua ezagutu dezaten. Ukimen aktiboak
informazioa modu aktiboan bilatzen duen zentzumensistema gisa funtzionatzen du,
eta guztiz baliagarria da mundua ezagutzeko tresna moduan. Zentzumenak (ikusmena,
haptikoa, entzumena eta usaimena) pertzepziosistemak dira, eta oso funtzio aktiboa
dute: inguruneko informazioa bilatzea eta batzea. Hortaz, ikusmenik ez dagoenean,
ukimena funtsezko tresna da mundua ezagutzeko. Garrantzitsua da ukimen pasiboa
eta ukimen aktiboa bereiztea.
Ukimen pasiboaren bidez, berariaz bilatzen ez den ukimeninformazioa jasotzen da.
Idaztean, adibidez, eskua paperaren gainean irristatzeak pertsonak apropos bilatzen
ez dituen berosentipenak eragiten ditu.
Ukimen aktiboan, aldiz, azalaren sentiberatasuna edo inpresioa berenberegi bilatzen
eta lortzen dira, eta informazio jakin bat eskuratzen da. Berariazko izaera hori da, hain
zuzen ere, bi ukimen motak bereizten dituena. Berariaz ukitzeko ekintza horretan
elementu hauek daude inplikatuta: azaleko errezeptoreak eta haien azpiko ehunak,
muskuluetako errezeptoreak eta tendoiak; beraz, sistema horren bidez azalaren,
artikulazioen, mugimenaren eta orekaren alorreko informazioa jasotzen da. Itsuak
objektu arrotzak aztertzen dituenean, eskuez baliatzen da, modu geldoan eta ordenan,
formaren berezitasunak bilatuz, horren bitartez forma horren irudi bat itxuratzeko.
Ukimenaren eta ikusmenaren pertzepziosistemen artean badira zenbait
antzekotasun eta desberdintasun. Antzekotasunak biek zentzumensistema moduan
funtzionatzeari lotuta daude soilik, baina ez munduari buruz biltzen duten informazio
motari lotuta. Desberdintasunak bi dira, funtsean:
1. Ukimenak besoek ingura dezaketen espazioa arakatzen du. Ikusmenak
urrunago dauden espazioak hauteman ditzake.
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Ukimenak gauzatzen duen informaziobilketa geldoagoa eta sekuentzialagoa
da.

Sistema haptikoaren bidez azalerak ikusi eta ukitu daitezke; dena dela, zenbait
propietate bi sentimen horietako baten bidez soilik hauteman daitezke, hala nola
azaleren kolorea edo ehundura.
Era berean, ukimen aktiboak espazioari buruzko informazioa ere jaso dezake.
Pertsona itsuek ezin dute zenbait espazio ulertu, hala nola espazio proiektiboa edo
perspektiba; aldi berean, baina, ez dute zailtasunik haien forma eta neurria
hautemateko. Halaber, badira bitartekotzasistemak pertzepzio haptikoa gauzatzeko,
hala nola makila erabiltzea, horrek ukimenpertzepzioaren eremua luzatzen baitu.
Azkenik, gogoratu behar da sistema haptikoan ere badirela pertzepzioilusioak.
Horietako bat “MüllerLyeren ilusioa” da, eta bai ikusmenaren eta bai ukimenaren
alorrean gertatzen da; beste bat “hareazko erlojuaren ilusioa” da: zilindro bat
erpuruaren eta hatz erakuslearen puntaren artean behin eta berriro biratzean gertatzen
da, eta zilindroak hareaerloju baten itxura hartzen du (Ochaíta et al, 1988).

Ukimensistemaren eta sistema kinestesikoaren arteko lotura
Mugimendua ezinbestekoa da inpresioak bata bestearen ondoan izateko eta haien
arteko konexioak egiteko; alde horretatik, ukimenaren bidez sentipen garbiak lortzeko
ezinbestekoa da ukimenak mugimendua ere ekartzea. Informazioa bilatzean eta
informazio hori zerebrora igortzean –bertan kodetzeko, asoziazioak egiteko eta
interpretatzeko–, ukimensistemaren eta sistema kinestesikoaren artean dagoen lotura
oso estua da, hainbesteraino non sarritan “azalaren zentzumena” deitzen baitzaio
(ukimena, mugimendua eta propiozepzioa). Haurtxo itsuari irribarre eragin diezaiokeen
estimulurik fidagarriena estimulazio kinestesiko orokorra da (Fraiberg, 1977).
Haurtxo itsuari ematen zaizkion sentipen propiozeptiboak eta esterozeptiboak mundu
erreal eta ukigarriari buruz jasotzen dituen lehen informazioak izango dira. Bere
besoetako, hanketako, buruko, lepoko eta enborreko mugimendua argitasunari eta
ikusmengarapenaren argiari egokituko zaie sistema kinestesikoan. Eredu motorren
estimulazioa lagungarria izango da geroko garapen kognitiborako (Ochaíta, 1982,
1984). Haurtxoak gero eta mugimendu gehiago egiten dituen neurrian (ukitu, oratu,
bultzatu, altxatu), eskuez baliatuko da muskuluak modu aktiboan erabiltzeko eta haien
bidez esploratzeko (Núñez, 1999).
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Mugimenduek muskuluen, tendoien eta artikulazioen sistema errezeptoreak
estimulatzen dituzte, ukimena eta mugimendua elkarrekin lotzeko elementu bat
emanez (Schiff eta Foulke, 1982). Ikusmenik ez dagoenean, haurraren garapena
antolatutako estimulaziorantz bideratu behar da, gorputzaren erabileran aurrera egin
ahal izan dezan eta gai izan dadin berak ukitzen dituen gauzen eta bera ukitzen duten
gauzen arteko desberdintasunez ohartzeko. Aukera ugari izan behar ditu hurrupatzeko,
hainbat ehundura ukitzeko eta gisa bereko ekintzak egiteko; bide horretan haurrak
zenbat eta trebakuntza handiago izan, orduan eta ukimen zehatzagoa izango du.

2.1.1.3Usaimen eta dastamenpertzepzioa
Usaimena gutxi hartzen da kontuan haurtxoaren gaitasunez eta haur itsuari eskain
diezazkiokeen informazioaukerez hitz egitean. Jaioberriak usaintzeko gaitasuna du
bizitzako bigarren egunaz geroztik, McFarlanek egindako ikerlanek (1985) aditzera
eman zutenez. Ikerlan horien emaitzek agertutakoaren arabera, jaioberriek badute
usaintzeko ahalmena, eta, gainera, badute gaitasuna oso antzekoak diren bi usain edo
guztiz desberdinak diren bi usain bereizteko. Zenbait ikerketaren bidez, Leonhardtek
(1992) ondorioztatu du usaimenpertzepzioek funtzio garrantzitsuagoa dutela
jaioberriengan, oro har, baina itsuak zentzumen hori erabiltzen jarraitzen du, bere
inguruneari buruzko lehenengo mailako informazio iturri moduan edo informazio
osagarriaren iturri moduan.
Jaioberriaren dastamensentipenek ere garrantzi handia hartzen dute munduaren
aurkikuntzan; sentipen horien artean, bizitzaren lehendabiziko etapako elikadura
esperientzia dago. Dena dela, gutxi dira dastamenaren garapenari buruzko datu
argigarriak eman ditzaketen ikerketak. Leonhardtek (1992) 15 haur itsuri buruzko
ikerketa bat egin zuen. Horien artetik, bi soilik egon ziren 2 edo 3 hilabetez bularra
hartzen, amek zuten depresioaren eraginez. Bularra hartzen duten haur itsuek zenbait
esne mota errefusatzen dituzte sarritan, eta zaila gertatzen zaie zaporeen aldaketara
ohitzea. Janariaz goza dezan, haurrak sentipen atseginak izan behar ditu
elikadurarekin batera sortzen den harremanarekin. Horixe egiaztatu zen aipatutako
ikerketan.

2.1.2 GARAPEN PSIKOMOTORRA

Pertsona itsuen eta ikusteko urritasuna duten pertsonen gaitasunek, haien bizi
inguruneko ezaugarriek eta espazio horretaz duten ezagutzak nabarmenki
baldintzatzen dute haien garapen motorra.
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Lairyk, Netchinek eta Neyrautek (1963) bi motatako erantzun psikomotorrak aurkitu
zituzten haur horien artean; erantzun batean ez zen arazo psikomotorrik nabaritu, edo
agertzen ziren arazoak oso txikiak ziren; bestean, berriz, baziren arazoak behatutako
parametro guztietan (egonkortasuna atsedenegoeran, oreka, tonizitatea, praxi
egokituak [haurrak atzipena eta ikusmena koordinatzen dituen unetik hitz egin daiteke
praxiez, hots, adimen sentsoriomotorreko etaparen bigarren azpiestadioaren
bukaeratik aurrera; Piaget, 1975] eta sinkinesiak [nahasmenduak mugimenean:
ukitutako pertsonak mugimenduren bat egiten duenean beste mugimendu bat egiten
du, aldi berean, beste aldeko gorputzadarrarekin. Adibidez, beso batez indarra egitea
eta bestea altxatzea]).
Gurasoen jarrera baztertzaileak edo gehiegi babesteko jarrerak zerikusi handia du
gabezia horrekin, eta gauza bera esan behar da jarrera axolagabeez eta haur horien
beharrak ez ulertzeaz.
Schollen iritziz (1986), aldiz, hauxe da guztiz itsuak diren haurren artean dauden
desberdintasunen sorburua: haurrak keinuak imitatzeko duen ezintasuna eta bere
buruaz duen ezagutzarik eza. Autore horren arabera, haur itsuari mugimendu mota
guztiak irakatsi behar dizkiogu, hala nola lokomotorrak, martxaren lehenengo fasea
izan ezik. Gainera, haren ustez bada zuzeneko erlazio bat gorputzaren kontrol motor
espazialaren, beste objektuekin duen jarrera erlatiboari buruzko ezagutzaren eta
oinarrizko mugimenbeharrak asetzeko haur itsuak dituen aukeren artean.
Aurrekoari buruz egindako azterlanak ikusita (Norris, Spaulding eta Brodie, 1957;
Fraiberg eta Freedman, 1964 eta Fraiberg, Siegel eta Gibson, 1966), esan daiteke
haurtxo itsuarengan atzerapen lokomotorrak hautematen direla, hain zuzen ere jarrera
mugikortasunari eta norberak hasitako mugikortasunari dagokienez.
Hiru urtetik lau urtera bitarteko haur itsuek mugitzeko joera txikia izaten dute eskuarki,
baina autore gehienak ez datoz bat horren jatorriaren edo zergatiaren inguruan.
Zalantzarik gabe, ikusmenik ez izatearen eraginez sortutako segurtasunik eza da
mugikortasun falta horren arrazoi nagusietako bat. Lairyk eta beste batzuek (1963)
azpimarratzen dutenez, arrisku kontrolaezinen bat sor litekeela pentsatzeak geldirik
geratzera, atzera egitera edo estutasuna sentitzera bultzatzen duen beldurra dakarkio
haur itsuari, eta horren ondorioa mugikortasunik eza da.
Haur itsuek zailtasun handiak dituzte beren inguruko mundua ezagutzeko, ulertzeko
eta antolatzeko, mugitzeko beharra eta gogoa haur ikusmendunenak bezain handiak
izan arren. Bestalde, haur bakoitzaren etxeko egoerak neurri handian baldintzatzen du
mugimenduaren hasiera. Arestian aipatu dugun bezala, egoera oso desberdina da
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gurasoek neurriz gaindi babesteko jarrera badute edo haurra gaitzesten badute
beraren akatsagatik, edo, osterantzean, haurrari adorea ematen badiote, espazioaren
azterketan laguntzen badiote eta motibatzen badute, haurrak mugitzeko beharra izan
dezan, gurasoen edo hezitzaileen laguntzaz aurretik ezagutu dituen objektu edo
lekuetara iristeko.

39
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2. taula. Garapen motor orokorreko itema eta “haurren garapenproiektu” ko
haur itsuen eta haur ikusmendunen lorpenadina (hilabetetan) (Bayley).
ADIN TARTEAK

ADINEN ERDIKO BALIOA

Ikusmen
dunak

Itsuak

Ikusmen
dunak

Itsuak

Batez
besteko
adina

0,75,0

4,59,5

2,1

8,75

6,65

Une batez esertzen da
bera bakarrik

4,08,0

5,08,5

5,3

6,75

1,45

Jiratu egiten da, eta ahoz
gora
egotetik ahopez egotera
pasatzen da

4,010,0

4,59,5

6,4

7,25

0,85

Modu iraunkorrean
esertzen
da bera bakarrik

5,09,0

6,59,5

6,6

8,00

1,40

Altxatu egiten da, eserita
geratu arte

6,0011,0

9,515,5

8,3

11,00

2,70

Altxatu egiten da, altzari
bati helduta

6,012,0

9,515,5

8,6

13,00

4,40

Ibiltzeko mugimenduak
(bere eskuari helduz
gero ibiltzen hasten da)

6,012,0

8,011,5

8,8

10,75

1,95

Zutik dago bera bakarrik

9,016,0

9,015,5

11,0

13,00

2,00

Hiru urrats baino ez ditu
egiten

9,017,0

11,519,0

11,7

15,25

3,55

(Bera bakarrik ibiltzen
da,
gela zeharkatzen du)

(11,314,3)

12,020,5

(12,1)

19,25

7,15

ITEMA
Ahuspez dagoela besoez
altxatzen da

Iturria: Fraiberg, S. (1977). Haur itsuak. Madril: INSERSO.

Mugikortasun ona lortzeko betekizun nagusien artean hauek azpimarratu behar
ditugu: oreka ona izatea, jarrera ona izatea, gorputzaren irudi ona izatea,
bertikaltasunaren kontzeptua menderatzea, jarrerazko erreflexu onak izatea eta praxiak
menderatzea. Beraz, jarreraren entrenamendua garrantzitsua da, haur itsuak edo
ikusmen apala duen haurrak bere ekintzak zabal ditzan esplorazioaren bidez, eta
segurtasun eta autonomia handiagoz lekualda dadin.
Zenbait ikerketak pertsona itsuen errendimendua aztertu dute, bai sortzetiko
itsutasuna dutenak eta itsutasun mota hori ez dutenak barne hartuz, mugikortasunaren
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alorreko entrenamendu mota batzuk erabiliz, hainbat jarrerafaktore eta martxa
kontuan hartuz, hala nola aire zabalean lerro zuzenean ibiltzea eta bideetako igoerez
eta jaitsierez konturatzeko sentiberatasuna (Cratty, 1982). Kasu horretan atera zen
ondorioa hauxe izan zen: jarrerafaktoreak trebatzea agian ez dela pertzepzio
antolaketa trebatzea bezain garrantzitsua.
Pereirak eta Castrok (1994) haur itsuen eta ikusteko ezgaitasun larriak dituzten
haurren garapen psikomotorra aztertu zuten, bizitzako lehenengo 12 hilabeteetako
lorpenak zehazteko asmoz, eta hauxe ondorioztatu zuten: ikusmenhondar
erabilgarriak zituztenean, haien garapen psikomotorra ikusmenarazorik gabeko
haurren batez bestekoa baina handiagoa izatera iristen zela batzuetan. Ez dugu ahaztu
behar, baina, ikerketak aztertu zituen ikusmen apaleko haurrek oso ondo erabiltzen
zutela geratzen zitzaien ikusmenhondarra. Gainera, kontuan hartu behar dugu haien
amen hezkuntzajarrera bikaina zela eta haien ikusteko gaitasuna arianarian hobetu
zitekeela.
Ikertutako haurrek 910 hilabeterekin lortzen zuten autonomia motorra; haur itsuak,
berriz, eskuarki 19 hilabeterekin hasten dira ibiltzen. Horrez gain, nahierara mugitu ahal
izaten ziren beren gelan; ederki orientatzen ziren etxean; mugikortasun ona zuten
lorategian eta etxearen beheko solairuan, eta bazekiten non zegoen auzokoaren
txakurra zaunka egiten zuenean. Garbi dago, beraz, ikusmenak funtsezko rola jokatzen
duela ingurunearen azterketarekin zerikusia duten alderdietan.
Aipatutako ikerketaren bidetik (Pérez Pereira eta Castro, 1994), autoreak ohartu ziren
ikusteko ezgaitasunak zituzten haurrek garapen bikaina zutela egokitzapen sozialari
eta ingurunearen azterketari lotutako alderdietan; ulermen psikomotorra ere ona zen,
baina neurri apalagoan. Dirudienez, ulermen sentsoriomotorra ikusmenhondarrari
lotuta dago, eta onuragarria da ingurune fisikoaren azterketarako. Gainera, haurrek
hizkuntzagarapen bikaina zuten, eta ahalmen handia eskemak konbinatzeko.
Arnaizek eta Martínezek (1998), bestalde, hauxe uste dute ikusmen apala duten
haurren garapen motorraren erritmoaz: erritmo hori motelagoa izan daitekeela haur
horiek denbora gehiago behar dutelako objektuak aurkitzeko objektu horiek
manipulatzen hasi aurretik. Hori dela eta, ezinbestekoa da bizitzako lehendabiziko
hilabeteetan jarrerak eta mugimenduak lantzen hastea, garapen motorra ahalik eta
onena izan dadin.
Ikusmen apala duten haurrek ikusmenaren, entzumenaren eta oroimenaren alorreko
erreferentziapuntuak dituzte, eta baita orientazio espaziala eta mugikortasuna ere;
horrekin batera, irudien edo objektuen xehetasun guztiak ere erabil ditzakete
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erreferentziapuntu moduan, halako moldez non inongo arazorik gabe identifikatzen
ahal baitituzte. Hala eta guztiz ere, zailtasun handiak izan ditzakete honako hauek
aztertzean: koloreak, itzalak, inguruak, eta argi zein mugimendukontrasteak. Mundua
distortsionatuta agertzen da haurrarentzat, eta horrek errealitatearen interpretazio
okerrak ekar ditzake.
Autore batzuen iritziz, gorputzaren irudia ingurunean orientatzeko prozesuaren
oinarria da gizabanakoarentzat, eta baita bertan jarduteko ahalmenarena ere. Beraz,
garrantzitsua da ikusteko urritasunak dituzten haurrek gorputzirudia txikitatik lantzen
hastea. Pertsonen lekualdaketarako erabakigarriak diren beste alderdi garrantzitsu
batzuek kontzeptu espazialen eraikuntzarekin eta espazioaren kontrolarekin dute
zerikusia.
Aurrekoaz gain, Arnaizek eta Martínezek (1998) uste dute gorputzeskemaren
garapena faktore hauen mende dagoela: nerbiosistemaren heldutasunaren, garapen
afektiboaren, ingurunearen eta haurrari aurkezten zaizkion mugikortasunaukeren
mende.
Lydonen eta Mc Grawen iritziz (1973), espazioaren kontzeptuak (posizioari,
lokalizazioari, norabideari eta distantziari lotutako kontzeptuak eratzeak) zailtasun
handiak sortzen dizkie ikusteko ezgaitasun larriak dituzten haurrei.
Autoreak ez datoz bat orientazioan eta mugikortasunean eragina duten faktoreak zein
diren esatean, baina garbi dago, nonbait, autore guztiek badutela arrazoia neurri
batean edo bestean. Mugikortasun egokiaren oinarria da haurrak arlo guztietan
motrizitate zuzena eskuratzea. Haurra “mugitzen” bada, espazioari buruzko nozio
hobeak izango ditu, eta baita gaitasun fisikoak ere leku irekietan lekualdatzeko (Bueno,
Espejo, Rodríguez eta Toro, 1999).

2.1.2.1Espaziora hurbiltzea: mugimenduak eta ukimenaren bidezko azterketa
Haur ikusmenduna bere inguruneko espazioan aske mugituz hazten da, espazio
horrekin elkarreraginean arituz. Mugitzeko gaitasunean bi prozesuk parte hartzen dute,
funtsean:


Orientazio mentala.



Lokomozio fisikoa.

Ikusmenurritasunaren bilakaeraren alderdiak

42

Edozein pertsonarentzat (ikusmenduna zein itsua) zaila da ondo mugitzea non
dagoen jakin gabe. Orientazioa prozesu kognitibo bat da, zentzumenen informazioaren
bidez espazioan dugun tokia ezartzea eta gaurkotzea ahalbidetzen duena. Beraz,
funtsezko prozesua da mugikortasun arrazionala edo eraginkorra lortzeko.
Haurtxo itsua irudirik gabeko mundu batean dago murgilduta; mundu horretan,
pertsonak eta objektuak espazio hurbilean aurkezten dira, etenka eta modu kasualean
agertzen eta desagertzen diren entzumenezko eta ukimenezko esperientziak bezala.
Bereizkuntzarik gabeko egoera horretan, haurtxo itsuak bere entzumenezko
erreferenteak, erreferente propiozeptiboak eta ukimenezko erreferente haptikoak erabili
behar ditu, bere espazioa eraikitzeko.
Ikaskuntza zail hori gauzatzeko, beharrezkoa izango da haurraren hezitzaileen eta
arduradunen laguntza osoa, zeren inguruko espazioa ukitzeko eta ezagutzeko gogoa
piztu behar izango baitute haurrengan. Espazioa ukimenaren bidez ezagutzeko
prozesuan 4 maila bereizten dira, haur itsuak egin behar dituen egokitzapenen
arabera:
a) Atzipena eta bi eskuen koordinazioa garatzea.
b) Objektuak bilatzea.
c) Belarrieskuen koordinazioa
d)

Objektuak aztertzea eta identifikatzea.
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a) Atzipena eta bi eskuen koordinazioa garatzea
Itsu jaiotzen diren haurrek erreflexu primarioak dituzte bizitzaren hasieratik beretik
(ahurren atzipena, atzipen plantarra, makurtzearen erreflexua, xurgatzearena,
bilatzearena edo puntu kardinalena, Mororena, lepoko erreflexu tonikoa, zuzen
jartzearena eta lokomozioarena), eta ez badute bestelako osasunarazorik. Haur horiek
jaiotzetiko erreflexuak erabiltzen dituzte. Bigarren hilabetetik aurrera, haur itsua gai da
erreflexu horiek egokitzeko, bere gorputza ardatz duten lehendabiziko gaitasunak edo
ohiturak eratzeko. Adibidez, haur ikusmendunak bezalaxe, haur itsuak ere sehaskako
izarari heltzen dio behin eta berriro, eta haien atzipeneskemen arteko
desberdintasunak txikiak izaten dira, zeren eta, etapa horretan, haur itsuari gehiago
interesatzen baitzaio eskema hori hobetzea hartzen duen objektuari buruzko datuak
aurkitzea baino. Xurgapena eta oratzeko gaitasuna ere koordinatzen ditu: harrapatzen
duen guztia ahora eramaten du, eta ahoan duen guztia hartzen du. Haur
ikusmendunek bezala, haur itsuek ere lortzen dute xurgapeneskema jarreragidekin
lotzea, eta gai dira bularra hartzeko egoera modu praktikoan ezagutzeko. Hortaz, gose
direnean, amaren besoetan eta bularra hartzeko jarreran daudenean soilik utziko diote
negar egiteari.
Erreflexu sekundarioak (jausialdia gelditzea –“jausgailua”– eta eustea), aldiz,
atzerapenaz ager daitezke, eta orokorrean estimulatu behar izaten dira. Hala, 10
hilabeteko haur itsua hartu eta albo baterantz makurtzen badugu, haurrak ez du inongo
euskarririk bilatuko: beso bat estutuko du bere gorputzaren aurka edo helduaren
eskuari gogor eutsiko dio, alboetan edo atzean euskarririk hartu gabe, ez erortzeko zer
egin dezakeen jakin gabe. Haur itsuak ezin badio beste pertsona baten eskuari heldu,
bere gorputza alde baterantz erortzen utziko du, bere burua babestearren eskua
zorurantz luzatzen saiatu gabe. Erreflexu horiek goiz landu daitezke, normalean, eta,
beraz, bizitzako laugarren hilabetean agertu ohi dira, gutxi gorabehera (Leonhardt,
1992).
Jausialdia gelditzeko erreflexua egoera berean agertzen da, nahiz eta haurtxo
itsuaren kasuan zailagoa den bere aurrean dagoen objektua irudikatzea, entzunezko
orientazioa ez baita aski.
Garapena, beraz, ez da heldutasunaren bidez soilik gertatzen; izan ere, haurtxo
itsuak bere bizitzako lehenengo lau hilabeteetan duen eboluzioak ikusmenik ezak
dakarren estimulazio faltaren eragina izan dezake. Haur itsuaren garapenaren
hasierako etapa horiek ikertu dituzten autoreek diotenez (Norris, Spaulding eta Brodie,
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1957; Fraiberg, 1977), haur horien atzipeneskemetan atzerapenak edo asalduak gerta
daitezke. 5 hilabeteko haurtxo itsu bati egindako behaketetan, Fraibergek (1977)
zenbait asaldu edo atzerapen aurkitu zituen atzipenaren garapenean. Haurtxoa ez zen
gai bi eskuak gorputzaren erdiguneko lerroan lotzeko, haur ikusmendunek adin
horretan egiten duten bezala. Erpuruak posizio primitibo bat mantentzen zuen, halako
moldez non haurtxoak ezin baitzion esku bakoitzaz objektu txiki bati (kuboa) eutsi, ezta
objektu bat esku batetik bestera pasatu ere. Ondorio horien arazoa da ikerketa haur
bakar batekin egin zela, eta horregatik ezin dira erabat baliagarritzat jo. Dena dela,
ikerketa horrek erakusten du beharrezkoa dela haur itsuak trebatzea objektuak
oratzeko eta objektu horiek esku batetik bestera pasatzeko, pertsona heldu baten
laguntzarekin.
Hala, haurtxo itsua norabide horretan estimulatu nahi badu, helduak lagundu behar
dio objektua entzumenaren eta ikusmenaren bidez lokalizatzen, ikusmenaren bidez
lokalizatu beharrean; horrekin batera, objektuaren aldeko interesa pizteko estrategiak
bultzatu behar ditu berarengan. Eskua lekualdatzeko fasean, lekuladatze hori bere
gorputzetik objektua dagoen lekura egin dezan estimulatu behar du helduak haurra.
Geroago, berriz, eskua nahita lekualdatzera animatuko du haurra.
Helburu hori betetzeko, objektuaren iraunkortasunaren kontzeptua gainditu behar
izango du haurrak (harekin kontakturik ez izan arren objektuak irauten duela –
existitzen jarraitzen duela). Horretarako, soinua sartuko da arianarian distantziaren
pertzepziotresna gisa. Zailtasun horiek gainditu ondoren, atzipenaren garapenak haur
ikusmendunen eboluzioaren arau berberei jarraituko die; alde horretatik, atzipenaren
hobekuntza 18 hilabetetik 3 urtera bitarteko tartean gertatzen da. Adin horretan, haur
itsua gai izango da atzamarpunten artean objektuei eusteko eta pintzarena egiteko.
Dena dela, beraren eskuek gauzatze eta pertzepziofuntzioak bete beharko dituzte;
horretarako, bi atzamar erabiliko ditu ekintza gauzatzeko (objektuari eusteko) eta
hirugarren atzamar bat objektuak espazioan duen posizio erlatiboa hautemateko.

b) Objektuak bilatzea
Aurreko lerroetan adierazi dugun bezala, objektu baten bila hasi aurretik haurrak
“objektuaren iraunkortasuna”z konturatu behar du; gogoan izan behar dugu, dena dela,
haur horrek ez duela ikusmengaitasunik mugimenduan dagoen objektuaren ibilbidea
egiaztatzeko.
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Horri dagokionez, helduak funtsezko rola izango du berriro: haurraren eskuak gidatu
behar izango ditu eta joko eta egoerak planteatu hurbileko esparrutik urruneko
esparrura, aurrena objektuen hurbileko bilaketa bultzatzeko eta hurrena lekualdatze
autonomoak sustatzeko, martxa hasi eta gero. Haurrak arrakastaz aurrera egiten duen
neurrian, bilaketarako eta azterketarako prozedura sistematikoak sartuko dira poliki
poliki.

c) Belarrieskuen koordinazioa
Haur itsuengan ezinezkoa denez begieskuen koordinazioa garatzea, begiaren
funtzioa belarriak bereganatzen du, eta, beraz, entzumenaren eta eskuaren arteko
koordinazioa sortzen da. Koordinazio horrek egokitzapenaldi batzuk bete behar ditu.
Aurreko azalpenetan ikus daitekeenez, ikusmendunen eta itsuen arteko
desberdintasun nagusiak bizitzako 4. edo 5. hilabetetik aurrera nabaritzen dira.
Fraibergen lana erreferentziatzat hartuta (1977), haur itsuen kasuan badirudi autoreak
ez zuela objektuen bilaketazantzurik aurkitu 7. hilabetera arte (hau da, haur itsuak ez
omen du objektuak bilatzeko ahaleginik egiten 7 hilabete bete arte); hala, haurtxo
itsuari eskuan duen objektua kentzen badiogu, ez da hura berreskuratzen saiatuko. 7.
8. hilabetean, berriz, eskuan zuen objektua bilatzen hasten da, baina oso denbora
laburrez eta non galdu zuen kontuan hartu gabe. Galdutako objektuari soinua eragiten
badiogu, ez da hura bilatzen saiatuko, baina eskua irekiko eta itxiko du bilatu nahi
izango balu bezala. Adin horretan, haur itsuak ez du inolako erantzunik ematen aurretik
eskuan izan ez dituen objektuen soinua entzutean. 8. hilabetetik 11. hilabetera
bitartean, haurra objektuaren bila hasten da galdu zuen lekuan. Erori zaion objektuak
soinua baldin badu, haurra gauza izango da bilaketa horretan soinua erabiltzeko; dena
dela, entzunezko datuak oraindik ere ez dira nahikoak objektua aurkitzeko objektu hori
aldez aurretik ukitu ez badu. 12. hilabetearen inguruan, ukimenaren bidez ezagutzen
ez zuen objektua bilatzeko gauza izango da, soinua gidatzat hartuta; horrek belarri
eskuen koordinazioa biribiltzen du behin betiko (Ochaíta, 1993).
Azkenik, hizkuntzaulermen jakin batera iristen denean, badirudi haurrak objektua
hartuz erantzuten duela ahozko agindu bat entzutean (11.13. hilabetetik aurrera)
(Núñez, 1999).

d) Objektuak aztertzea eta identifikatzea
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Objektuak aztertzeko eta identifikatzeko haur itsuak erabiltzen duen lehenengo forma
ahozkoa da; hori egitean, pertsonak eta sentipen kinestesikoak zein propiozeptiboak
lehenesten ditu bereziki. Gutxi gorabehera 12 hilabete bete arte, objektuekin duen
harreman bakarra horiek kolpatzea, astintzea eta botatzea da, zarata egin dezaten.
Haur itsua 14.16. hilabeteen inguruan hasten da objektuak eskuz aztertzen, baina
aurrerapen hori egiteko helduaren laguntza beharko du berriz ere; horren xede nagusia
da haurra ez hastea estimulatzen asperdura saihesteko.
Hortaz, 12. hilabetetik aurrera aldaketa garrantzitsu bat gertatzen da objektuak
arakatzeko eta identifikatzeko eran; izan ere, eskuek erabateko xedea izango dute
azterketa horretan.
Ikusmen apala duten haurrei dagokienez, zailtasun ugari dituzten arren badira gai
beren inguruko mundua “ikusteko” edo hautemateko, eta, beraz, pertsona
ikusmenduek bezalaxe antolatzen dute mentalki kanpoko errealitatea.

Buenoren, Espejoren, Rodríguezen eta Tororen ustez (1999), ikusteko ezgaitasun
larriak dituzten mutil eta nesken lehenengo garapenetapetan zailtasunak nabaritu dira
formak bereizteko gaitasunean eta begieskuen koordinazioan; horrekin batera,
atzerapenak nabaritzen dira objektuetara iristeko eta horiei oratzeko ekintzetan.
Gainera, haur horiek ez dute motibazio handirik izaten objektu txikiak hartzeko,
atzeratuta egoten dira heldutasun motorrean eta antzekotasunen eta desberdintasunen
behaketan, eta gauza bera esan daiteke zirriborroak egiteko gaitasunari buruz. Autore
horien arabera, haur horiek oso gutxitan jarraitzen diote begiez objektuen
mugimenduari, eta arazoak izaten dituzte irudihondoen bereizkuntzarekin,
perspektibarekin eta formen irudikapenarekin; horrez gain, atzerapena izaten dute
ikusmenespazio erlazioan, eta zailtasunak izaten dituzte gauzak modu garbian eta
xehetasunez hautemateko.
Dena dela, berezitasun eta zailtasun ugari izan arren, behar bezalako laguntzak,
estimulazioa eta arreta jasoz gero, ikusmen apaleko haur eta nerabeek ez dute zertan
hasierako atzerapenik izan; aitzitik, funtzio psikologiko berberak garatzen dituzte eta
beren portaera eskura dituzten baliabideez antolatzen dute.

2.1.2.2Espazioaren eta denboraren ezagutza
Espazioaren kontzeptua, denborarena bezala, ez da jaiotzetikoa. Haurra espazioaren
kontzientzia hartzen du arianarian, bere gorputzaren pertzepzioak eta denborarekin
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gertatzen diren aldaketak abiapuntutzat hartuta haztea, pisua eta altuera hartzea,
garapen neurologikoa, aurrerapen motorrak eta sentsorialak, eta abar. Amaren
estimuluek haurrak jasotzen dituen pertzepziodatuak indartzen dituzte, eta gero eta
konplexuago bihurtzen dituzte.
Bularreko haurraren kasuan, espazioaren nozioa bere gorputzaren eta amaren
gorputzaren kontzientzia hartzetik datorkio. Bizitzako lehenengo urtean, bi gorputz
horiek bakartzat hartzera iristen da haurra. Haurtxo itsuak bere mugimendu eta
jarduera propioetan zentratuta hautematen ditu bere espazioak (gorputzespazioa,
ukimenespazioa, ahoespazioa eta entzumenespazioa), eta modu pertsonalean
lantzen ditu, polikipoliki. Hirugarren hilabetetik aurrera lehenengo aurrerapenak
gertatzen dira: amaren eskuak, ahotsa eta besoak ezagutzen ditu –amak heltzen dion
moduagatik eta beraren gorputzaren aurka estutzen duen moduagatik, eta baita
beraren gorputzaren epeltasuna, mugimenduaz lasaitzeko duen era, eta abar.
Bere jarrera uzkurrak gorputzeko atalen hurbiltasunaz ohartzen laguntzen dio, eta
jasotzen duen zainketak bere ingurune pertsonalaren zentzua ematen diote, azalaren
sentipenen bidez. Ukimenak, usaimenak eta dastamenak espazio hurbilei buruzko
informazioa ematen diote haurtxo itsuari, eta entzumenak ezagutza hori handitzen
laguntzen dio, zeren urrunago dagoen espazioari buruzko informazioa ematen baitio,
eta, beraz, orientazioa ematen dio berak nekez ulertu dezaken kanpoko mundu
horretaz. Pixkanakapixkanaka, hurbilketa mental antolatzaileak egiten ditu, gauzatzen
dituen bereizkuntzen eta sailkapen propioen bidez. Hasieran, soinu hurbilak bereizten
ditu: ahotsak, urratsak, erritmoak, amaren/aitaren jarduerekin identifikatuko dituen hots
ezagunak. Hasierako antolaketa horiek ezarrita, antolaketa berriak eta zabalagoak
egiten hasiko da, urrunago dauden elementuen pertzepziotik abiatuta.
Apurkaapurka, haurraren unibertsoa esanahi zehatzagoa hartuz doazen izakiz eta
objektuez betetzen da. Espazioak sehaskaren mugak gainditzen ditu eta ama/seme
alaba bikotea sozialago bilakatzen da. Lurraldetasunaren zentzua eskuratu ez badu
ere, haur itsuak berea dena ezagutzen du (bere sehaska, bere logela, bere etxea), eta
era desberdinean jokatuko du bereak diren gauzetatik urruntzen badute. Distantziek
esanahi afektiboa dute berarentzat: amaren urratsak entzutea, haren usaina nabaritzea
edo haren arnasketa hautematea orientaziorako balio duten erreferentziapuntuak dira,
bere gorputzaren inguruan ezartzen dituen espazioaren eta distantziaren erreferentzia
puntuak, hain zuzen ere.
Geroago, haurtxo itsuaren jokoak eta jarduerak kontzeptu espazialen berbalizazioan
sartzen dira, hau da, bere gorputzaren gaitasunak hobeto ezagutzea ahalbidetzen
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dioten kontzeptu espazialen berbalizazioan: gorputza erabiliz egiten dituen jarrerak eta
mugimenduak.
5. hilabetetik aurrera, kontzeptu espazial errazak sar daitezke, alegia: goian, behean,
aurrean, atzean, alboan, barruan eta kanpoan, besteak beste. Adimenmaila normala
duen haurtxoak laster ulertzen du hitz horien funtzionaltasuna, zeren lagundu eta
orientatzen baitiote helduen edo objektuen bilaketan, eta, gainera, lagungarriak izaten
zaizkio bere inguruko mundua ezagutzeko eta mundu horri izaera partikularra emateko
(Leonhardt, 1992).
Bizitzako lehenengo urteetan, haur itsuak espazioaren eta denboraren kontzientzia
eskuratzen du, bere aurrerapen afektiboei, motorrei, sentsorialei eta gisa berekoei estu
lotua. Bizitzako erritmoen bidez, haurrak denboraren zentzua eratzen du: gose izatea
eta asetzea, lotan egotea eta esnatuta egotea, isiltasuna eta soinua, argia eta
iluntasuna (haien pertzepzioa baldin badu). Dena dela, haur bakoitzak badu bere
erritmoa, eta baita itxaroteko aukera pertsonalak ere. Hasieran, itxaronaldiak oso
laburrak dira, zeren haurraren beharra ia adierazi bezain azkar asetzen baita. Egoera
horretan, haurrak sinkronia hautematen du bere eskariaren eta jasotako erantzunaren
artean (Mâle, 1975).
Itxaronaldiak 6. hilabetetik aurrera hasten dira luzatzen, baldin eta haurtxoak entzuten
badu amaren ahotsa, beraren intonazio lasaia edo beraren urratsak sehaskara nola
hurbiltzen diren. 12. hilabetearen inguruan, sariekin lotu ditzakeen frustrazioek
funtsezko balioa izango dute denboraren zentzua eratzeko prozesuan. Bestalde,
iragana eta oraina bereizteko gaitasuna oso funtzio geldoa da, baina garatu egiten da,
haurraren oroimenahalmenari eta ebokaziogaitasunari esker –denbora aldetik
desfaseren bat gerta badaiteke ere (Leonhardt, 1992)–.
Bi urte betetzen dituenetik aurrera, haurra denbora integratzen hasten da,
itxaronaldiak konplexuago bilakatzen diren heinean. Itxaronaldiak errutina baten zati
izanez gero, haurrak aurrea hartu ahal izango die gertaerei eta gauza izango da
gertatuko dena iragartzeko. Gertatzen dena ulertzen ez badu, haatik, ondoeza eta
suminkortasuna adieraz ditzake, eta ondoez hori amaz ere jabetuko da, zeren ezin
baitu ulertu haurrari zer gertatzen ote zaion. Arrazoi horregatik, haur itsuarengandik
gertu dagoen helduak erreferentzia argiak, antolatuak eta errepikatuak eman behar
dizkio, aurrea hartzen laguntzeko. Haurraren arduradunek, gurasoek eta hezitzaileek
baldintza egokiak sortzen baldin badituzte, 2. urtearen inguruan erritmoak ezagutzeko
eta horiei egokitzeko gauza izan daiteke. Gainera, eboluzio psikomotorrak funtsezko
elementuak eskainiko ditu espazioari eta denborari lotutako nozioen garapenerako.
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2.1.2.3Estereotipia motorrak
Haur itsuarengan ager daitekeen beste erantzun mota bat estereotipia motorrak dira.
Hainbat ikerketatan (Cantavella et al, 1992) erakutsi denez, haur itsuek jarduera
estereotipatuak izaten dituzte batzuetan. Jokaera estereotipatu horien arrazoiez
hipotesi ugari proposatu dira –jokaera horiek “blindismo” (itsua esan nahi duen
ingelesezko blind hitzetik eratorria), “manierismo” eta “cieguismo” izenez ere dira
ezagunak. Oro har, jokaera errepikakorrak dira; borondatez bestera eta inkoherenteki
egiten dira, eta ezin zaizkio zuzenean egotzi arrazoi organiko bati edo nahaste
sistemikoren edo sindromikoren bati. Jokaera ohikoenen artean honako hauek daude:
kulunka erritmikoa; burukadak; eskuez begiak presionatzea, modu birakarian; tikak;
buruko errotazioak, eta abar.
Haurrak txikitxikitatik hasten dira atzamarrak begietan sartzen, hots, hiru edo lau
hilabete dituztenean. Jokaera mota hori saihesten saiatu behar dugu, haurrari
betaurrekoak jarriz, zeren ekintza hori egitean haurra ez baita jolasten; horregatik,
aspertu ez dadin, jarduerak edo distrakzioak eskaini behar dizkiogu. Haurrari
betaurreko babesgarriak jartzeak eragotzi egingo du jokaera hori ohitura bihurtzea
(Hyvärinen, 1988).
Haur itsuengan maiz agertzen den beste mugimendu estereotipatu bat kulunkatzea
da. Kulunkatzeefektuak barnebelarria bizkortzen du, eta ikusteko urritasuna duten
haurrek aktibazio handiagoa behar dute orekaren organoan. Hyvärinenen arabera,
haur horiek ezin erabil dezakete ikusmen periferikoa jarrera kontrolatzeko, eta, hortaz,
haien mugimendua orekaren organoaren funtzioaren mende dago erabat. Horren
eraginez, komenigarria da mugimendu hori jarduera motor esanguratsu batez
ordeztea, bere barnebelarria estimulatzeko haurrak sentitzen duen beharra arintzeko.
Hainbat interpretazioren arabera, jokabide horien sorburuak hauexek izaten dira,
besteak beste: estimulaziorik eza, egokitzeko beharra, eta haurrak arretarako duen
beharra. Horregatik, komenigarria litzateke haur itsuek behar bezalako estimulazioa
izatea, horrelako erantzunak ager ez dadin.
Nietok (2000) jokaera horien inguruko gogoeta egiten du, benetan estereotipatuak ote
diren planteatuz; bertan gogoratzen digunez, “normatiboki normalak” garen gizakiok
guztiz normaltzat jotzen diren ekintza errepikakorrak egiten ditugu batzuetan, baina
esparru horretatik kanpo gauzatzen badira jokaera arazotsutzat jotzen dira.
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2.1.2.4Niaz jabetzea
Gorputzirudiaz jabetzearen alorrean haur itsuari sortzen zaion arazo garrantzitsu bat
Niaz jabetzeari lotuta dago, kontzeptu eta forma egonkortzat hartuta. Badirudi
atzerapen horrek zerikusia duela bere irudia ikusmenik gabe eraikitzeko haurrak dituen
arazo handiekin. Haur itsua bidegurutze batean dago, hots, bere burua irudikatzeko
bidea aurkitu behar du Niaren pertzepzio eta datu guztiak sintetizatzeko berenberegi
egokituta dagoen zentzumenorgano bakarra erabili gabe.
Haurtzaroan, Niari buruzko datu gehienak gorputzeskeman integratzea ahalbidetzen
duen tresna hauxe da: esperientziak ikusmenaren bidez egiaztatzea.
“Bizitzako 6. hilabetearen aurretik egiten dituen esperimentu ugarien bidez, haurrak
ulertzen du ezen, bere ikusmeneremua zeharkatzen duen eskua, objektu bati heltzen
dion eskua eta ahora eramaten duen eskua bere gorputzaren zati dela, eta baita
kontrolatu dezakeen tresna bat ere. Bere begien aurrean eskuekin jolasten denean,
bere buruaren inguruko aurkikuntzak egiten ari da” (Arnáiz, 1994, 25. or.).
Haurrak bere gorputzatalak eta horien antolakuntza aurkitu du arianarian, eta hori
lagungarria zaio irudi koherenteak osatzeko eta bere gorputzirudia eraikitzeko. Ildo
horretatik, ikusmenirudia bakarra da, zeren haren bidez haurrak bere zentzumen
esperientziaren kopia zehatza egiten baitu; horri esker, bere oroimenean irudi bateratu
bat osa dezake haurrak, bere tasun guztiekin, osotasun bat eratu arte.
Haur itsua, aldiz, ez da abantaila horren jabe. Ezein zentzumenmodalitatek ez dio
laguntzen atalak osotasun batean integratzen, eta, beraz, ezin da gorputzosotasunera
iritsi erreferentzia objektibo baten bidez. Bere entzunezko eta ahozko esperientziek eta
esperientzia kinestesiko eta lokomotorrek gorputzaren substantzialtasunaren eta
autonomiaren sentipena emango diote, baina zentzumenmodalitate horiek beraren
gorputzaren esperientzia egozentriko bati lotzen dute, eta ez diote errazten bere burua
objektu gisa kontzeptualizatzea, eta hori ezinbesteko baldintza da Nia eraikitzeko.
Norberak bere buruaz duen irudia edo ispilu batean ikusten duena norberaren irudi
literala da, oso desitxuratuta egon arren. Niaren irudi hori irudiz osatutako komunitate
batean agertzen da; komunitate horretan, irudi bakoitza Ni bat da (Zazzo, 1984).
Bere buruaz duen kontzientziatik abiatuta, haur itsuak zera ondorioztatu behar du:
kontzientzia horretan badela ezaugarri komun bat, besteen kontzientzian ere –Niak ere
diren beste horiengan– existitzen dena. Hala eta guztiz ere, Nira egonkortasunez
iristen denean, eta jokoan bere burua errepresentatzen duenean panpina baten edo
irudimenezko lagun baten bidez, bere buruaren forma bat azaleratzen ari da, bere
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burua berreraikitzen ari da, objektua den aldetik. Aurrerago aztertuko dugunez,
zailtasun horiek Niaren kontzeptua eta autoerreferentziako izenordainak ikasteko
prozesuan agertzen dira, baina ikaskuntza hori berandu samar gertatzen da, lau urteen
inguruan gutxi gorabehera.

2.1.2.5Gorputzeskemaren garapena eta lanketa haur itsuengan
Haur itsuaren kasuan, bere gorputzaren ezagutza iraganean izan dituen ikaskuntza
esperientzien mende dago, eta baita esperientzia horiek ekarri dizkioten informazioen
mende ere. Haur itsuen hezitzaileek badakite haur horiek beren buruaz duten ezagutza
ez dela haur ikusmendunena bezain zehatza, eskuratu duten informazioari dagokionez.
Urritasunak dituzten pertsonentzat funtsezkoa da beren gorputzaren ezagutza (Prieto,
1984), eta, beraz, ezagutza horri beste ikasketa batzuk hasi aurretik heldu behar zaio,
batez ere eskolako ikasketak hasi aurretik (irakurtzea, idaztea). Haurra gai da bere
gorputzatalak identifikatzeko atal horiek modu aktiboan mugitu eta eragin ahal dituen
heinean.
Gorputzeskemak “mugitzeko gaitasuna eta mugimenduen ondorioz sortzen diren
zentzumeninpresioak hartzen ditu barne... Bere gorputzatalak erakusteko haurrak
duen trebetasuna neurtzen du, eta, halaber, beste batzuen artean bere silueta
ezagutzeko, gutxi gorabehera bere adina duen haur bat marrazteko, edo maniki bat
eraikitzeko trebetasuna ere” (Cratty eta Sams, 1968, 8. or.).
Beharrezkoa da nortasuna garatzearen eta gorputzeskema modu egokian
lantzearen arteko lotura azpimarratzea. 0 urtetik 78 urtera bitartean haurraren
pertzepzioa gorputzaren osotasunetik hasita eta gorputzataletaraino garatzen da.
Haurra osotasun bat da, eta sentipen motorrak, afektiboak eta kognitiboak oso
txertatuta ditu; nortasuna horren guztiaren ondorioz eratzen da (Arnáiz, 1994).
Haur itsuaren gorputzgarapenean eta gorputzezagutzan nabaritzen diren
atzerapenak mugimenduaren eta manipulazioaren bidez konpon daitezke.
Ballesterosek (1982) dioenez, gorputzeskema arianarian eratzen da jaiotzeunetik
hamaika edo hamabi urte bete arte, eta gorputzeskemaren integrazioa hiru sentipen
motaren bidez lortzen da:


Sentipen interozeptiboak, zuntz leuneko muskuluek gidatuak (barneko
sentipenak),
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Sentipen propiozeptiboak, zuntz ildaskatuzko muskuluek gidatuak
(muskuluetako, artikulazioetako, labirintoko eta azaleko sentipenak),
Sentipen esterozeptiboak: ikusmenaren, entzumenaren eta azalaren bidez
heltzen diren sentipenak.

Haur itsua gai izan dadin bere gorputzari buruzko ideia eratzeko, sentipen guzti
horiek integratzeaz gain hauxe ere egin behar du: gorputza nolakoa den jakin, haren
atalak eta atal horiek egin dezaketen mugimendua lokalizatu, bakoitzaren neurriak
ezagutu, eta haren bitartez objektuekiko erlazioa eraiki.
Gorputzeskema ulertzea abiapuntutzat hartuta, haur itsua prestatzen da bera
inguratzen duen espazioa hobeto ulertzeko eta antolatzeko. Espazioa ezagutzea
ezinbestekoa zaio leku batetik bestera mugitzeko.
“Pertsona itsuak pertzepzio okerra izan dezake bere gorputzaz eta gorputzetik
eratorritako kontzeptu espazialez, eta horrek ezagutza okerra ematen dio bere buruaz
eta bera inguratzen duen espazioaz: etxea, auzoa eta eskola” (Arnáiz, 1994, 31. or.).
Gorputzeskema lantzea haur itsuak jaso behar duen hezkuntza psikomotorrari
dagokio, gorputzaren mugimendua garatzea helburutzat hartuta. Mugimenduak
funtsezko dinamika bat eratzen du haurrak eguneroko bizitzan gauzatu behar dituen
jarduera ugarietarako, eta, gainera, lagungarria da gorputzaren muskuluak indartzeko
eta jarrera eta oreka ona lortzeko.
Beraz, pertsona batek jarduera fisikoetan parte hartzen duenean, konfiantza eta auto
kontzeptua bere nortasunean txertatzea ahalbidetzen duen jarrera positiboa eraikitzen
du (Arnáiz, 1994). Hezkuntza psikomotorrari buruz Arnáizek duen ikusmolde hori
nortasun osoaren garapenaren testuinguruan sartzen da, eta, beraz, garapen sozial
eta psikologikoa bultzatzen du.
“Praktika psikomotorrak askatasuna ematen die pertsona itsuei beren sentimenduak
adierazteko eta beren energia modu konstruktiboan erabiltzeko. Gorputzaren
mugimendua eta oreka garatzen ditu, eta horrek jarrera posturala hobetzen du, eta
lagungarria zaio cieguismoak gainditzeko. Onuragarria da zentzumenak trebatzeko eta
kontzeptu espazialak eskuratzeko. Kontzientzia garatzen du beste komunikaziokanal
batzuen bidez, hala nola entzumenaren, kinestesiaren eta ukimenaren bidez. Pertsona
itsuak plazer psikomotorra eta bere gorputzaren osotasuna esperimentatzen
dituenean, praktika psikomotorraren ondorioz, orduan begi onez hartzen ditu bere
gaitasunak, eta, beraz, irekiago bihurtzen da komunikaziorako, eta hala sormena nola
pentsaera operatorioa bultzatzen ditu. Bizitzaren beste alor batzuetara eramanda, hori
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gogo eta aukera bihurtzen da eskolako, familiako eta laneko zereginak arrakastaz
gauzatzeko” (Arnáiz, 1994, 32. or.).
Itsuak diren edo ikusteko ezgaitasun larriak dituzten pertsonengan hobekuntzak
gertatzen dira orientazio eta mugikortasunprograma bat aplikatu ondoren; hori alderdi
konkretu batzuetan gertatzen da, hala nola autoestimuaren, gogoaldartearen eta
pertsonen arteko harremanen hobekuntzan eta antsietatemailaren jaitsieran
(Bernarás, 2002).
Gainera, haur itsuen praktika psikomotorra lagungarria da pertsona itsuek egiten
dituzten lekualdaketetarako hain garrantzitsua den “muskuluoroimena” eraikitzeko;
baliagarria da erabakitzeko noiz jiratu behar den eta eskailerak noiz igo behar diren,
eta baita lekualdaketetako distantzia ezagunak neurtzeko ere. Gorputzkontzientzia
eskuratzea ahalbidetzen du, eta baita kontzeptuak gainerako zentzumenen bidez
garatzeko gaitasuna ere.
Beraz, txikitxikitatik jolastea, abestea, txalotzea, musikatresnak jotzea, eskuak,
hankak eta gorputza mugitzea, entzumena estimulatzea, katamarka ibiltzea, ibiltzea,
jauzi egitea, korrika egitea, botatzea eta gisa bereko ekintza estimulatzaileak
lagungarriak dira haur itsuak bere ingurunea ondo ezagutu dezan, bere buruaz irudi
ona eraiki dezan, bere gaitasun mentalak handitu ditzan eta, beraz, bere nortasunaren
garapena hobetu dezan.

2.1.3 GARAPEN PSIKOSOZIALA
Harreman afektiboek eta garapenean gertatzen den elkarrekintzak oso leku
garrantzitsua dute haur guztien eboluziogarapenean. Haurrak ezartzen duen
lehendabiziko lokarri afektiboa begirada da; horixe da lehenengo hizkuntza soziala.
Begiradaren bidez, haurtxo ikusmendunak hasi, iraunarazi, saihestu edo bukatzen ditu
gainerako helduekin dituen elkarrekintzak, batez ere amarekin dituenak.
Ikusmenik ez dagoenean, amak zailtasun asko izaten ditu, sarritan, haur itsuarekiko
elkarrekintzari eusteko; alde batetik, haurraren jaiotzak familiaguneari eragin
diezaiokeen trauma afektiboaren eraginez; bestetik, berriz, haurraren garapenaren
aurrean dituen itxaropenak gutxi izaten direlako. Bularreko haurrengan normalak diren
begiraden eta aurpegiko espresioen absentziak larritu egiten du amaren
desorientazioa.
Bada haur itsuen gurasoek maiz izaten duten arazo bat, alegia, semearekiko lokarria
ezartzeko beharrezkoak diren Komunikaziokodeak finkatzen ez jakitea. Gainera, haur
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itsuaren aldetik ez da antzematen amari edo aitari lagun liezaiekeen seinalerik, eta,
hala, bien arteko elkarrizketaesperientziak zapuztuta geratzen dira. Haur itsuak ezin
du bere inguruan gertatzen dena kontrolatu, ezta besteen jokaerak imitatu ere. Horren
ondorioz, bakartzea handitzen da eta haurra bere sentipenetan murgiltzen da. Egoera
horren aurrean haurrak izaten duen erreakzioa jokaera errepikakor edo estereotipatuen
bidez azaleratu liteke, kanpotik beste inongo estimulurik ez baitator.
Horren eraginez, gurasoen eta haur itsuaren arteko harremana gorputzkontakturik
eta kontaktu afektiborik gabeko harreman bihur liteke: gurasoek ez diote irribarrerik
egiten haurrari, elkarrizketa urria da, eta ez dago gogo handirik hurbiltasun fisikorako.
Haur itsuaren harremangabezia oso garrantzitsua izan liteke, eta nabarmenki oztopa
liezazkioke gurasoekin lokarri afektibo ona lantzeko ahaleginak. Lokarriak eratzeko
prozesuan sortzen diren geldialdiei haurrak 8 hilabete bete baino lehenago heldu behar
zaie, konponbidea bilatuz, zeren bestela kalte emozional eta kognitibo konponezinak sor
baitaitezke, eta horrek asaldu larriak sor ditzake haurraren garapenean, eta baita koadro
psikotikoak ere (Nuñez, 1999).
Beharrezkoa da gurasoei hasieratik beretik informazioa eta aholkuak ematea, haurtxo
itsuaren komunikazioseinaleak ezagutu ditzaten. Jarraian, literatura zientifikoan eta
bere behaketetan eta esperientzietan oinarrituz Leonhardtek (1992) bildu dituen
seinaleak ageri dira:



buruko mugimenduak



aurpegiespresioak



irribarrea



arrotzen aurreko erreakzioak



amaren kontzeptua objektu emozional gisa agertzea.

Buruko mugimenduei dagokienez, haurtxoa bere buruari eusten dion modua edo
horrek zuzentzen duen modua seinale sozial garrantzitsuak izan daitezke
helduarentzat. Adibidez: haurtxoak aurpegia alde baterantz zuzentzen duenean,
inguruneko informazioa hobeto entzuten laguntzen dion egokitzapenmugimendua
egiten du, baina amak bera saihesteko seinaletzat har lezake mugimendu hori. Haurrak
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burua makurtzen edota apur bat alboratzen duenean, erne egoten edo inguruneko
ahots edo soinuetan interesa erakusten laguntzen dion jarrera hartzen du, edo,
bestela, ukimenezko jarduera batean kontzentratuta dagoela ere adieraz dezake.
Aurpegiespresio emozionalak nabarmentasun eta adierazkortasun gutxiagokoak eta
iraupen laburragokoak izaten dira haurtxo itsuarengan haurtxo ikusmendunarengan
baino. Adierazkortasun txiki hori areago murriztuz joaten da –oro har–, zeren ikusmenik
ezaren ondorioz ezin baita imitazioaren bidez indartu. Horregatik, haurrarentzat
beharrezkoa da gurasoen eta berarekin harremanak dituzten pertsonen aurpegiak
ukitzea; aldi berean, gurasoek eta pertsona horiek soinu eta keinu korrelatiboak egin
behar dituzte, zeren hori lagungarria baitzaio haurrari aurpegiko parteen jarrerak eta
mugimenduak ulertzeko eta barneratzeko.
Irribarreari dagokionez, frogatuta dago lehenengo irribarreak soilik fisiologikoak direla
eta ongizatesentipena islatzen dutela; handik gutxira, baina, objektuen eta egoeren
ezagutzaren adierazpena izaten hasten dira, eta apurkaapurka balio soziala hartuz
doaz. Bizitzako bigarren hilabetean irribarre soziala agertzen da, eta hori
pertsonenganako interesari lotzen zaio. Hilabete gutxiren buruan, aurpegiko keinuen
bidez harridura adieraz dezake haurrak, eta baita beste aldarte eta emozio batzuk ere,
hala nola beldurra, alaitasuna, tristura, lasaitasuna, interesa eta nekea.

“Irribarrea ia hasieratik agertzen da, baina bizitzako laugarren edo seigarren
astera arte ez da kanpoko estimuluei emandako erantzun gisa adierazten
(lehenago barneko estimuluei eta ongizatesentipenari emandako erantzuna
da batik bat; hau da, irribarre fisiologikoa deritzona) eta polikipoliki estimulu
sozialei eta giza aurpegiari lotzen zaie” (Delval, 1994, 183. or.).

Haur itsuen kasuan, bizitzako laugarren hilabetean agertzen dira lehenengo
irribarreak amaren edo aitaren ahotsaren aurrean; arrotzen ahotsek, aldiz, ez dute
jokaera hori eragiten (Fraiberg, 1977). Hala eta guztiz ere, Leonhardtek (1992)
lehenengo hilabetearen inguruan kokatzen du amak haurtxoari hitz egiten dionean
agertzen den irribarrea, eta 2. hilabetetik 6. hilabetera bitartean aitaren eta anai
arreben ahotsa ezagutzean agertzen dena. Dirudienez, 6. hilabetetik 11. hilabetera
bitartean haur itsuaren irribarrea gelditu egiten da, eboluzionatu gabe, eta ezegonkorra
izaten jarraitzen du. Beraz, gurasoek jakin behar dute haur itsuek ez dutela modu
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espontaneoan irribarre egiten elkarrekintza bat hasteko; aitzitik, irribarrea helduak
hasitako kontaktuari erantzuteko soilik agertzen dela.
7 hilabetetik 15 hilabetera bitarteko haur guztiek pertsona arrotzen aurrean dituzten
erreakzioak haur itsuengan ere agertzen dira. Zortzigarren hilabetearen inguruan
pertsona arrotzen besarkadak eta atentzioak arbuiatzen ditu, protesta moduan negar
egiten du, eta amaren ahotsaren eta besarkadaren aurrean soilik lasaitzen da.
Fraibergen ustez (1977), adin horretan hasten dira haurrak giza aurpegiak ukimenaren
bidez esploratzen, ukitzen dutena bereizteko xedez eta asmoz. Pertsona ezagunen
aurpegiak geldiro aztertzen dituzte; pertsona ezezagunen aurpegiak, aldiz, modu oso
laburrean aztertzen dituzte.

12. hilabetetik 16. hilabetera bitartean, amarekiko/aitarekiko hurbiltasuna bilatzeko
jokaerak agertzen dituzte haur itsuek, ukimenezko harremanik ez dagoenean. Haur
guztien keinu unibertsala amarengana besoak luzatuz adierazten da. Keinu hori
bizitzako bosgarren hilabetean agertzen da haur ikusmendunengan, eta 7. hilabetetik
14. hilabetera bitartean haur itsuengan, alegia, belarrieskuen koordinazioa
kontrolatzen dutenean.
Besoak amari luzatzeko jokaera horrek honako hau eskatzen du: alde batetik,
haurrak objektuaren iraunkortasunaren kontzeptua ulertuta izan behar duela –kasu
horretan ama da objektua amarengana keinuen bidez jo aurretik. Bestetik,
“hurbiltasuna bilatzeko” jokaerek soinuaren lokalizazioa kontrolatuta izatea eskatzen
dute, eta baita entzunezko/ukimenezko eskemen koordinazio egokia izatea ere.
Hala, argi geratzen da eboluziozko lorpenak berandu agertzen direla haur
itsuarengan, baina ez dugu ahaztu behar haurtxo itsuaren aurrerapenak benetako
egokitzapenbalentriak direla (Nuñez, 1999).
Gurasoen eta seme/alabaren arteko harremanprozesu horretan, beharrezkoa da
ahozko komunikazioak hartzen duen garrantzia azpimarratzea. Lehenengo etapetatik
aurrera, elkarrekiko komunikazioa garatuz doa amaren eta seme/alaba itsuaren artean,
komunikazio hori gero eta aktiboago eta intentzionalago bihurtzen duten ekimenek
zuzenduta. Lehen esan dugunez, amaren eta haur itsuaren arteko komunikazioa
gorputzaren bidezkoa da hasieran, eta ez du ez zeinu semantikorik ez hitzik erabiltzen;
denbora aurrera joan ahala, baina, komunikazio hori aldatu eta ahozko komunikazio
bihurtzen da. Lehenengo etapetan, haurtxo itsuak soinu gutxi emitituko ditu; amak
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bidaltzen dizkion ahozko mezuak jasotzeko orduan, aldiz, guztiz erne ibiliko da
(Leonhardt, 1992).
Gurasoen eta seme/alaba itsuaren arteko harremanak bertan gertatzen den prozesu
psikologikoan sartzea eskatzen du; izan ere, prozesu horretan gizabanakoek prozesu
mental eta emozional bat gauzatzen dute elkarrekin. Intersubjektibotasunak zehazten
du, beraz, beren sentimenduen transmisioan eta bikoteko partaide bakoitzaren
ulermenean aktibo dauden gizabanakoen arteko lokarria.
Alde horretatik, oso garrantzitsua da hizkuntza intersubjektibotasuneremu horretan
garatzea, eta, halaber, haur itsuak komunikazioaren balioa aurkitzea. Bestearen
presentzia ez da nahikoa haur itsuarekiko komunikazioa gauzatu dadin, zeren, horrez
gain, hauxe ere baita beharrezkoa: komunikazioprozesua ulertzen lagunduko dioten
elementu afektiboak, emozionalak eta mentalak abiatzea.

“Informazio soil bat ulergarria edo ulertezina izan daiteke haur itsuarentzat,
zeren esperientziatik eta errealitatetik har ditzakeen elementu guztiez gain
bestearen pertzepzioan, sentimenduetan, emozioetan, pentsamenduan edo
ekintzetan eragina izan dezaketen alderdi guztiak ere sartu behar baititu
barnean. Alderdi horiek intentziozkoak eta intentziorik gabekoak izan daitezke,
baina komunikazioprozesuaren zati dira beti” (Spitz, 1975, Leonhardtek
aipatuta, 1992, 7273. or.).

Amaren eta haur itsuaren artean gertatzen diren lehenengo elkarrekintzaprozesuak
ulertzea oso garrantzitsua da hizkuntzaren geroko garapenerako, zeren ulertze hori
hizkuntzaren garapenaren oinarria eta mamia baita.
Ikusmen apala duten haurren garapen sozialari dagokionez, gutxi dira gai horretaz
egin diren ikerketak. Pérez Pereirak eta Castrok (1994) egindako ikerketa batean,
elkarrekintza sozialaren, komunikazioaren eta atxikimenduaren garapena aztertu zen,
besteak beste. Autore horiek egiaztatu zutenez, ikusmenhondarra zuten haurrek oso
ondo garatzen zuten elkarrekintza sozialerako eta komunikaziorako ahalmena,
mintzatzeko gauza izan baino lehen. Bederatzi hilabeterekin, Ernestok –ikerketako
haurren artean ikusmenhondarra zuen haur bakarrak oso jokaera komunikatibo
nabariak zituen, zereginak txandakatzeko joko “konbentzional”etan parte hartzen zuen,
fonetikoki sendoak ziren forma batzuk (FFC) sortzen zituen, hitz bat edo beste
imitatzen hasten zen, eta berari zuzendutako esaldi errazen bat ulertzen zuen (Pérez
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Pereira eta Castro, 1994). Atxikimenduari dagokionez, behaketak hasi baino lehen (9
hilabeterekin) zegoen ezarrita.
Dena dela, ez dugu ahaztu behar ezen, haur horren kasuan, amak modu aktiboan
parte hartzen zuela haurraren hezkuntzan, eta alor afektiboan oso sentiberatasun
handia erakusten zuela Ernestoren asmoak interpretatzeko, partaidetzazko egoerak
modu errazean sortuz.
“Ernestoren amak haurra bere garapenesparru gauzagarriaren eremura
eramaten zuten estrategiak hartzen zituen (Vygotsky, 1979), eta era horretan
haurraren garapena bultzatzen zuen. Era berean, ardura eta sentiberatasun
handia erakusten zituen bere semeari objektuen nolakotasunak aurkitzen eta
bere ingurunea aztertzen laguntzeko orduan. Horrez gain, familiaharremanen
tonu emozionalak eta adierazkortasun afektiboak giza giro aberatsa eta
atsegina eratzen zuten, ...” (Pérez Pereira eta Castro, 1994, 121. or.).

2.1.4

GARAPEN KOGNITIBOA

Hasteko, garrantzitsua da azpimarratzea zentzumenetako ezgaitasunek ez dituztela
berez gaitasun intelektualak murrizten. Inolako zalantzarik gabe, haur itsuen garapen
kognitiboak –ezgaitasunen bat duen edozein pertsonarenak bezala– badu garrantzi
bereziko elementu bat, alegia, haur horiek zentzumenoztopo nabarmen batekin hasten
dutela beren garapena. Ikusmenik ezak badu nolabaiteko eragina haien garapenean,
une batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina gainerako zentzumenak
(entzumena, ukimena, usaimena, zentzumen kinestesikoa, eta abar) gehiago
erabiltzeak dakarren zentzumenkonpentsazioa lagungarria da haur itsuaren garapen
egokirako, batez ere nerabetasunetik aurrera.
Ondorengo lerroetan, garapen kognitibo horren berezitasunak aztertuko ditugu, eta
ikusiko dugu nola gainditzen dituen haur itsuak garapen horretan aurkitzen dituen
oztopoak.

2.1.4.1Eskema sentsoriomotorraren garapena
Lehen azaldu dugunez, kanpoko espazioari buruz haurtxoak txikitxikitatik jasotzen
dituen erreferentzia bakarrak entzunezko eta ukimenezko erreferentziak dira, eta,
neurri txikiagoan, usaimenezko eta dastamenezko erreferentziak.
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Adimen sentsoriomotorra eraikitzen ari den une horretan agertzen dira haur itsua
haur ikusmendunarengandik bereizten duten lehenengo desberdintasunak. Haur
ikusmenduna kanpoko espazioa eta bera inguratzen duten pertsonak eta objektuak
ikusten eta hautematen hasten da. Lehenengo jarreramugimenduak hasten dira;
handik gutxira, berriz, haurra jesartzen hasten da, gero katamarka ibiltzen da, eta
azkenik oinez ibiltzen hasten da.
Haur itsuaren arazoa hasten da berak okupatzen duen espazioaz gain “hor kanpoan”
beste zerbait ere badela konturatzen den unean. Txikitxikitatik, haur itsuak badaki
gauzak nonbait erortzen zaizkiola, edo ama nonbaitetik datorrela beraren takoiak edo
ahotsa entzuten dituenean.
Horrek badu zuzeneko eragina garapen kognitiboaren arloan, zeren adimen
sentsoriomotorrak jarduera motorra eta sentsoriala eskatzen baititu, eta haur itsuak
gabezia larriak ditu arlo horietan. Bere jarduera motorra guztiz normala izan liteke,
baina kanpoko espazioa ez ezagutzeak adorea kentzen dio haurrari urrats hori egiteko,
eta, ondorioz, lehenengo atzerapen motorra garrantzitsua agertzen da. Lehenago esan
dugunez, haur itsua 12. edo 13. hilabetearen inguruan hasten da katamarka ibiltzen,
eta 19. hilabetearen inguruan oinez ibiltzen hasten da.
Objektuen iraunkortasunari dagokionez, Ochaítak (1993) ondorioztatu du ikusmenik
gabeko haurrek lortu egiten dutela objektu iraunkorrez osatutako mundu bat ulertzea,
nolabaiteko atzerapenaz bada ere; horrenbestez, presentziarik ez duten objektuen
irudiak eratzea ere lortzen dute, bi zentzumensistema erabiliz: ukimena eta
entzumena.

“Dirudienez, ukimenezko irudikapena entzunezkoa baino errazagoa da eta
goizago hasten da, nahiz eta biek batera objektuen irudi osatuagoa eman
behar dioten itsuari. Irudi horrek, gainera, usaimenezko ezaugarriak, ezaugarri
termikoak eta gisa berekoak hartuko ditu barne, ahal izanez gero. Objektuen
iraunkortasun kontzeptuaren eraikuntzak eboluzio geldoagoa izaten du
itsuengan, eta horrek adierazten du objektuen irudiak lantzea eta objektuak
espazioan kokatzea zailagoa dela ikusmenik ez dagoenean” (Ochaíta, 1993,
120. or.).

Martxa hasi eta objektuen iraunkortasuna ulertu ondoren, haur itsua prest dago bera
inguratzen duen espazioa ulertzeko. Ikusmenik ez dagoenean, alderdi horiek zerikusi
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handia dute orientatzen hastearekin eta autonomiaz eta independentziaz mugitzen
hastearekin.

2.1.4.2Eskolaurreko garaia: funtzio sinbolikoa, irudikapena, imitazioa, hizkuntza
eta joko sinbolikoa
Etapa sentsoriomotorra gainditu ondoren, aurrerapen garrantzitsu bat gertatzen da
haurraren garapenean: funtzio sinbolikoa agertzen da, eta ekintzaeskemak
irudikapenetan barneratzen dira eta hizkuntzaren bidez adierazten dira.
Funtzio sinbolikoa imitazio diferituaren bidez adierazten da (eredurik ez dagoenean,
haurrak imitatu egiten du), eta, halaber, joko sinbolikoaren bidez (ikusi duen zerbait
erreproduzitzen du, bere nahiei egokituta), marrazkiaren bidez (haurrak errealitatea
irudikatzen du, baina erreproduzitzen duena berak dakiena da ikusten duena baino
gehiago), irudi mentalen bidez (imitatzeko beste modu bat da, baina haurrak ez du
kanporatzen imitazioa, zeren barneratutako imitazioa baita) eta hizkuntzaren bidez
(irudikapensistema konplexuagoa: hasieran egoeren mende agertzen da, gehienbat,
eta gero bereiziz doa apurkaapurka).
Dena dela, baliteke funtzio sinbolikoaren jatorria hain argi ez egotea; izan ere, lehen
aipatu ditugun ekintza horiez gain, haurrak elkarrekintza izan behar du helduekin,
objektu horien kariaz, modu triangeluarrean.

“Funtzio sinbolikoa ez da haurrak objektuekin bakarka gauzatzen dituen
ekintzetatik sortzen, baizik eta haurtxoak eta helduak, elkarrekin eta objektu
horien inguruan, gauzatzen dituzten elkarrekintzetatik” (Ochaíta, 1993, 132.
or.).

Etapa horretan, beraz, haur itsuak laguntza behar izaten du irekita dituen bi
fronteetan: alde batetik, objektuak eta pertsonak ezagutzeko laguntza, hots, bera
inguratzen duen mundua ezagutzeko laguntza; bestetik, berriz, laguntza behar du
harreman komunikatibo eta linguistiko egokia eratzen hasteko. Haurraren gurasoen,
tutoreen edo hezitzaileen garrantzia funtsezkoa da etapa horretan. Haurra animatzen
eta gidatzen jarraitu behar dute, bere garapenaren prozesu luze horretan haurrari
laguntzen dioten “begiak izan behar dute”. Komenigarria izango da helduek haurrari
gauza askori buruz hitz egitea, haurra inguratzen duten objektuei eta pertsonei buruzko
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informazioa ematea, eta inguratzen duen espazioari buruzko informazioa ematea; hau
da, azken batean, errealitatea ahalik eta modu zehatzean “irudikatzen” laguntzen dion
guztiari buruzko datuak eman behar zaizkio haurrari.
Irudikapenen hasiera
Irudikapenen hasierari dagokionez hauxe esan behar da: une horretara arte haurrak
bere inguruneko esparruan jardun behar zuen; une horretatik aurrera, berriz, eragina
izan dezake errealitate horretan, baina ez du zuzenean egiten, baizik eta bitartekotza
tresnak erabiliz: hizkuntza eta buruko irudiak (Rosa eta Ochaíta, 1993). Bigarren urtetik
aurrera, haurrak gai dira une horretan gauzatzen ari ez den gertaera bat edo errealitate
bat irudikatzeko eta horretaz hitz egiteko; gertaera imajinatu ahal dute eta gertatutakoa
kontatu ahal digute, hizkuntzaz baliatuz. Zoritxarrez, gutxi idatzi da haurtxo itsuengan
agertzen diren hasierako irudikatzegaitasunei buruz. Hala eta guztiz ere, logikoa dirudi
haur horiei egoztea estimuluak goiz irudikatzeko gaitasun jakin batzuk; gaitasun horiek,
jakina, beste zentzumen batzuk dituzte oinarri (ukimena, entzumena, usaimena, eta
abar), eta pertsonen pertzepziorekin dute zerikusia.
Haur itsuek ukimenaren eta entzumenaren bidez hautemandako objektuak irudikatu
ditzakete, nahiz eta ikusmendunen aldean gaitasun hori 8 hilabetetik 32 hilabetera
bitarteko atzerapenaz eskuratzen den. Atzerapen hori txikiagoa da irudiak objektua
eskuez aztertuz sortzen direnean, objektua entzunezko datuen bidez identifikatu behar
duenean baino. Ondorioz, badirudi haur itsuarentzat errazagoa dela objektuen
ukimenezko irudiak garatzea, entzunezko irudiak garatzea baino (Ochaíta, 1993).
Horrez gain, ingurune hurbilenetik kanpo dauden objektuetara iristeko haur itsuek
dituzten zailtasunek, alde batetik, eta objektuak soinuaren bidez bilatzeko gaitasuna
objektuak ikusmenaren bidez bilatzeko gaitasunaren ostean agertzeak, bestetik,
atzerapen nabaria eragiten dute objektu horien irudien produkzioan, nahiz eta
atzerapen horren neurria ezartzean ez dagoen aho bateko adostasunik. Izan ere,
ikerketek oso datu desberdinak ematen dituzte, batez ere esperimentuen diseinuak eta
ikertutako haurren ezaugarriak desberdinak direlako.
Hasteko, desberdintasunen iturria hauexek izan daitezke: probak ukimenaren edo
entzumenaren bidez egin izana, haurren erantzunen aurrean ezarritako eskakizun
maila, eta aztertutako haurren adina. Arestian aipatu dugun bezala, kontuan hartu
beharreko beste faktorea aztertutako haurren ezaugarriak dira, hala nola itsutasunaren
etiologia, jaiotzetik jasotako estimulazioa, eta abar. Dena dela, lehenengo irudiak
zehatzmehatz zer adinetan lortu diren alde batera utzita, haur itsuei asko kostatzen
zaie objektuen irudiak eta horiek espazioan duten kokapena berreraikitzea.
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Nahiz eta ikusmenik ez dagoenean gainerako zentzumenek irudikapen figuratiboak
izatea ahalbidetzen duten, irudikapen horien eraikuntzan oso arazo larriak planteatzen
dira. Baliteke haur itsuak bere adineko haur ikusmendunak baino irudi kopuru txikiagoa
izatea, eta haur horrek baino objektu kopuru txikiagoa ezagutzea eta bereiztea.
Gainera, ikusmenik ez dagoenean zailagoa da objektuen irudiak eta objektu horiek
espazioan duten kokagunea eratzea.
Beraz, irudimenezko pentsamenduaren hasieratik beretik, bada pertsona itsuen
garapenean eta ikaskuntzan etengabe errepikatzen den ezaugarri bat: irudikapen
figuratibora iristeko eta irudikapen hori prozesatzeko arazoak. Arazo horiek ukimena,
propiozepzioa, entzumena eta gisa bereko zentzumensistemak erabiltzearen ondorio
dira, zeren zentzumen horiek ikusmena baino eraginkortasun txikiagoa baitute
informazioa bilatzeko eta prozesatzeko zereginean (Ochaíta, 1993).
Imitazioa
Inork ez du zalantzan jartzen buruko irudien sorreran eta fikziojokoen garapenean
imitazioak duen garrantzia, baina haur itsuen kasuan ez dago, zoritxarrez, gaitasun
horiek hasierako garapenean modu zuzenean aztertu dituen ikerketarik. Haur itsuek
eta haur ikusmendunek gauzatzen dituzten imitazioak ez dira ikusmenezkoak soilik,
zeren haurrek ahotsak, hitzak, esaldiak, mugimenduak eta gisa berekoak ere imitatzen
baitituzte. Beraz, helduekin erritmozko eta mugimenduzko jokoak egiten dituztenean,
haurrek ukimenezko imitazioak eta imitazio kinestesikoak gauzatzen dituzte, eta,
gainera, gai izaten dira ahozko eta ezahozko soinuak eta ahoskapenak imitatzeko. Ez
dago ez daturik ez ikerketarik adimen sentsoriomotorraren garaian itsuek ereduaren
presentzian imitatzeko duten gaitasunen garapenaz. Hala eta guztiz ere, ikerketa
batzuek datuak eskaintzen dituzte haurrentzako abestietan ohikoak diren gorputzkeinu
eta gorputzmugimendu erritmikoen imitazioari buruz, zeharkako bada ere, testuinguru
jakin batzuetan, hots: mintzaira agertu aurreko testuinguru komunikatiboetan, txandak
hartzean (Junefelt, 1987; Preisler, 1991).
Eztabaidagai dagoen beste puntu bat ahoskapenen eta berbalizazioen imitazioena
da. Haur itsuak ikertu dituzten autore batzuen ustez, lehenengo urtea bete arte ez dira
gai helduen ahoskapenak imitatzeko (Fraiberg, 1977). Beste zenbait autoreren ustez,
berriz, haur itsuek ahoskapen proportzio handiak egiten dituzte 11. hilabetetik 16.
hilabetera bitartean (Rowland, 1984).
Imitazioak garapen fonologikoan izan dezakeen garrantziari dagokionez, badirudi
ikusmenezko imitazioa ez dela entzumenezkoa bezain beharrezkoa ama hizkuntzaren
soinuak ikasteko (Mills, 1983; Mulford, 1988). Millsek (1983, 1988) alemanaren kasua
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hartu eta ikusmenaren bidez beha daitekeen artikulazioa duten fonemen produkzioa
aztertu zituen (ezpainkariak eta ezpainhorzkariak), eta baita artikulazio hori ez
dutenen produkzioa ere (soinu belarrak, sabaikariak, horzkariak eta eztarrikoak), 1,0
urtetik 2,21 urtera bitarteko haur itsuengan eta haur ikusmendunengan. Emaitzek
erakutsi zutenaren arabera, ikusmendunek hobeto ebakitzen dituzte ikus daitekeen
artikulazioa duten fonemak (fonemen %79 zuzen zeuden) ezin ikus daitekeen
artikulazioa duten fonemak baino (%49 zuzen zeuden). Itsuei dagokienez, berriz,
artikulazio behagarriko fonemen %59 eta ezin ikus daitezkeen fonemen % 48 zuzen
artikulatu zituzten. Ingelesari buruz Mulfordek egin zuen ikerketa batean (1988)
erakutsi zuenez, haur ikusmendunen eta itsuen lehenengo lexikoa ezberdina zen,
artikulazioaren leku dominatzaileari dagokionez. Itsuek emititzen zituzten lehenengo
fonemak ezin beha daitezkeen soinuei lotutakoak ziren (belarrak/horzkariak);
ikusmendunek, berriz, hitz behagarriak erabiltzen zituzten gehiago (ezpainkariak).
Aurkitutako berezitasunak gorabehera, bi autoreak bat datoz puntu batean, hots, haur
itsuen garapen fonologikoa normaltzat jo daitekeela, eta, beraz, ikusmenaren bidezko
imitazioa ez dela entzumenaren bidezkoa bezain garrantzitsua ama hizkuntzaren
soinuak ikasteko.
Hitzen eta esaldien imitazioari dagokionez, haur itsuek aurretik entzundako hitzak eta
esaldiak imitatzen dituzte sarritan, baina hori modu estereotipatuan eta desegokian
egiten dute askotan, hau da, “ekolalia” izeneko errepikapenak egiten dituzte. Hala eta
guztiz ere, hitz eta esaldi guztien imitazioak ezin dira ekolalikotzat jo; izan ere, haietako
askok balio funtzional nabaria dute ikusmenik ez dagoenean, ikusizkoak ez diren
imitazioformak baitira. Errepikapen horiek erabilgarriak izaten zaizkio haur itsuari
komunikatzeko eta hizkuntzaz jabetzeko, eta baita fikziozko jokoak egiteko ere.

“Oro har, haur itsuek hitzekin egiten dituzten errepikapenak ezin dira a priori
funtziorik gabekotzat jo. Berbalizazio horiek modu errepikakorrean eta
estereotipatuan egiten direnean, komunikatzeko asmorik gabe, eta
elkarrekintzarako eta komunikaziorako interesik ez dagoela erakusten duten
adierazpenekin batera, orduan soilik pentsa dezakegu ekolaliak direla, eta,
beraz, haurrak badituela arazoak intersubjektibotasunforma sekundarioetan
edo intentziozkoetan” (Ochaíta, 1993).
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Bestalde, entzunezko/ahozko imitazioa da etxeko bizitzako zenbait eszena
erreproduzitzeko haur itsuak duen imitazioformarik onena. Urwinek (1984) ahozko
errepikapenek duten balioa azpimarratu du, irudikapenezko jokoak gauzatzeko
formatzat hartuta. Haurren errepikapenak ekolaliatzat jo beharrean, errepikapen horiek
beren testuinguruan interpretatzen ditu eta balio funtzional handiko imitaziotzat jotzen
ditu. Haur itsuek beren ekintzak erregulatzeko mekanismo gisa erabil ditzakete
errepikapen horiek, hots, bere buruari laguntzeko “aldamio” gisa, konplexuegiak
gertatzen zaizkion jarduerak gauzatzen laguntzeko.
Fraibergek (1977), berriz, haur itsuen imitazioak oso gutxi direla dio, eta, beraz,
izaera sinbolikoko jokoak gauzatzeko dituzten aukerak ere oso gutxi direla pentsatzen
du.
Hizkuntza
Hizkuntza eskuratzeko prozesua haurrak bere lehenengo hizketa lexikogramatikala
adierazi aurretik hasten da. Prozesu hori hasten da amak eta haurrak aurretik iragar
daitekeen egitura bat sortzen dutenean elkarrekiko ekintzarako, hau da, komunikatzeko
eta partekatutako errealitatea eraikitzeko mikrokosmos moduan funtziona dezakeen
egitura bat sortzen dutenean. Egitura horren barruan gertatzen diren transakzioek
sarbide moduan funtzionatzen dute haurrarentzat, zeren hortik abiatuta ezagutzen
baititu bai gramatika, bai erreferentzien eta esanahien forma, eta bai bere lehenengo
komunikazioasmoak gauzatzeko forma ere (Bruner, 1983).
Hizkuntzaren jatorriari eta garapenari buruzko gaur egungo azterlanek kontuan
hartzen dutena ez dira jaioberriaren komunikazioforma primitiboenak soilik, zeren eta,
haurtxoaren entzumengaitasunak aztertuta, haur itsua soinuak ezagutzeko eta zenbait
seinale akustikori modu selektiboan erantzuteko gauza ere badela adierazten baitute.
Gainera, haurrak komunikatzeko egiten dituen lehenengo ahaleginak heldu batek
interpretatzen dituenean eta esanahia ematen dienean soilik hartzen dira
komunikaziotzat. Egoera erritual ugariren bidez, amak (edo erreferentziazko irudia) eta
seme/alabak zeinuen esanahiak negoziatzen dituzte, benetako komunikazioseinale
bihurtzen diren arte.
Ikusmensistemarik ez izateak helduekin komunikatzeko forma alda dezake, bai
intentziozko komunikazioa eta bai intentziorik gabekoa, baldin eta haurtxo itsuak bere
komunikazioa bideratzeko erabiltzen dituen jokaera alternatiboak interpretatzen ez
badira. Hala, itsutasunak elkarrizketa aurreberbala baldintza dezake, kanpoko
munduaren inguruko komunikazioprozesuan.
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Mintzaeraren aurreko eredu protodeklaratibo eta protoinperatiboak beren sorreran
ikusizko osagai ugari dituzten keinu deiktikoetan inkubatzen dira. Helduari oso zaila
gertatzen zaio ordezko keinuak interpretatzea, bere arreta objektuetarantz zuzentzeko
eta haur itsuak horietan duen interesa berarekin partekatzeko.
Bizitzako lehendabiziko urtean, haurtxo itsuen zizakaduraren eboluzioa haurtxo
ikusmendunek alderdi horretan duten eboluzioaren antzekoa da. Gurasoen ahozko
adierazpenak –hasieran oihartzuna eta gero imitazio diferitua sortzen dutenak–
autoprodukzioa bultzatzen du. Ikusizko estimulurik ez dagoenez, (Fraiberg, 1977),
badira desberdintasun kuantitatiboak haur itsuek egiten dituzten ahoskapenen eta haur
ikusmendunek egiten dituztenen artean. Objektuaren iraunkortasunaz jabetzeko
prozesuan agertzen den desfaseak zailtasunak sortzen ditu “mintzaeraren aurreko
elkarrizketetan” objektuak sartzeko, eta baita objektuekin egiten diren jokoetan ekimen
propioak garatzeko ere.
Haur itsuak haur ikusmendunak baino geroago hasten dira bi hitzez osatutako
esaldiak ebakitzen. Atzerapen horren arrazoia ikusmenik ezak eragindako esperientzia
mugatuari egozten zaio; dena dela, ezgaitasun hori hiru urte betetzean desagertzen
da, gutxi gorabehera (Fraiberg, 1977; Landau eta Gleitman, 1985). Espazio urruna eta
hartan dauden objektuak objektibatzeko haur itsuek duten ezintasunaren eraginez,
hasieran beren gorputzetatik hurbil dauden objektuei eta jarrerei dagozkien hitzak
baino ez dituzte erabiltzen. Bi urteen inguruan, gerta daiteke haur itsuek interes gutxi
agertzea ezagutzen duten hitzen hizkuntza erabiltzeko, eta horregatik ezinbestekoa da
komunikazioa ahalik eta gehien estimulatzeko beharra azpimarratzea; horretarako,
haurraren irismenetik kanpo dauden objektuak izendatu behar dira, eta, aldi berean,
haurrak ukimenaren bidez objektu horiek azter ditzan saiatu.
Ikusizko informazioa laguntza baliagarria da hizkuntzasistemaz jabetzeko orduan,
batez ere hitzen esanahiaz jabetzeko, baina badirudi informazio horrek garrantzi
gutxiago duela hizkuntzaren propietate formalen esanahiaz jabetzeko orduan
(morfologia, sintaxia) (Landau eta Gleitman, 1985; Pérez Pereira eta Castro, 1992).
Beraz, badirudi ikusmenik ezak ez duela eraginik hizkuntzaren alde formalen
garapenean, batez ere kontuan hartzen badugu osagai fonologiko eta
morfosintaktikoek entzunezko eduki handia dutela oinarri.
Haurrak esaten dituen lehenengo hitzak bere ingurune hurbilenari loturiko hitzak izan
ohi dira. Haur talde batek esandako lehenengo hitzen inguruan egindako ikerketa
batean, Nelsonek ikusi zuen (1985) kategoria ohikoenak janariari, jantziei, pertsona
ezagunei, jostailuei, etxeko objektuei, animaliei eta ibilgailuei zegozkiela. Hitz horiei
egozten zaizkien esanahiak, haatik, ez dira helduek egozten dizkieten berdinak. Horren
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arrazoia da haurrek gehiegizko hedadurak (haurrek erreferente gehiago etiketatzen
dituzte hitz bakoitzarekin helduek beren kodean egiten dutena baino) edota gehiegizko
bereizkuntzak (hitzak erreferentzia gutxiagorekin erabiltzen dira helduen hizkuntzan
egiten dena baino) erabiltzen dituztela.
Mulfordek (1988) lexikoaz jabetzeko prozesuari buruzko ikerketa garrantzitsuenak
berraztertu zituen. Autore horren arabera, ikuspegi kuantitatibotik ez dago inolako
atzerapenik berak aztertutako haur itsuengan, lexikoa eskuratzeko prozesuari
dagokionez. Lehenengo hitzak esateko adinean atzerapenik ez ikusteaz gain (14,7
hilabete), Mulfordek konparazio bat egin zuen Nelsonek (1985) haur ikusmendunei
buruz eman zituen datuekin, eta desberdintasun garrantzitsu hauek aurkitu zituen:






Haur itsuek izen espezifiko eta ekintzahitz gehiago erabiltzen zituzten, baina
izen orokor gutxiago eta ia funtziohitz bat ere ez.
Beste desberdintasun batzuk etxeko objektuei, altzariei eta animaliei
zegozkien maila semantikoetan agertzen ziren. Gainerako kategorietan, berriz,
desberdintasunak hutsalak ziren.
Ekintzahitzen kategorietan, haur itsuek ekintzei lotutako hitz gehiago emititzen
dituzte, batez ere beren ekintza propioei, nahiei eta eskariei buruz.

Bi urtetik hiru urtera bitarteko adintartean, hizkuntzaz jabetzeko prozesua
erregularizatzen da haur itsuarengan, eta hizkuntza normaltasun osoz erabiltzen
hasten da. Dena dela, haur itsua hizkuntzaz jabetzen ari den une horretan,
garrantzitsua da berbalismoei aurrea hartzea. Cutsforthen ustez (1951), berbalismoa
haur itsuen fenomeno bat da, zeinean hitzak zuzeneko zentzumenesperientziarik izan
gabe erabiltzen baitituzte. Haien esanahia ezagutu gabe erabiltzen dituzte hitzak.
Ondorioz, berbalismo horiek pentsaera inkoherentea sor lezakete, eta haien zergatia
pertsona itsuek jasotzen duten hezkuntza mota izan liteke. Hala eta guztiz ere, jarrera
hori oso eztabaidatua da: termino berbalisten erabilera ez da desegokitzat jotzen,
zeren gainkonpentsazio linguistikotzat jotzen baita, haur itsuen esperientziamugei
lotuta.
Beste arazo garrantzitsu bat haur itsua bere gorputzirudiaz jabetzean agertzen da.
Lehenago aipatu dugunez, haur itsuengan atzerapen garrantzitsua nabaritzen da “ni”
autoerreferentziazko izenordainaz jabetzean. Fraibergen ustez (1977), haur itsuak hiru
urtetik lau urte eta erdira bitarteko adintartean hasten dira “ni” eta “nire” izenordainak
zuzen erabiltzen. Pérez Pereira eta Castro (1994), aldiz, emaitza horien kontra
agertzen dira; autore horien esanetan, beren ikerketen bidez egiaztatu dute haiek
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aztertutako haur itsuek hiru urte bete baino askoz ere lehenago erabiltzen dituztela
izenordain horiek.
Nolanahi ere, garbi dago lehenago edo geroago arazoak agertzen direla ni, zu, niri
eta zuri izenordainen erabilera egokian, bai elkarrizketan eta bai joko sinbolikoko
egoeretan. Arazo horrek islatzen ditu –ikusmenik ez dagoenean– elkarrizketan
geratzen diren rolaldaketak ulertzeko zailtasunak. Arazo hori haur horiek triangelatze
prozesuan dituzten zailtasunen ondorio izan liteke, helduaren arreta objektuetara
erakartzeko keinuak ordezteko bide alternatibo zailetan. Gaur egungo azterlanek
islatzen dute norainoko zailtasunak dituzten haur itsuek, ahozko komunikazioari
laguntzeko ezikusizko bideak erabiltzeko orduan; aldi berean, azpimarratzen da
helduek bide alternatibo horiek interpretatzen jakin dezaten haur itsuek adierazten
duten beharra (Ochaíta eta Espinosa, 1999).
Beraz, gurasoen eta hezitzaileen eskuhartze egokia baliagarria izango da
haurrarentzat, izaera linguistikoko eta ezlinguistikoko elkarrekintza produktiboak
lortzeko egoeran jar dadin, gurasoak eta hezitzaileak haurraren eta objektuen
munduaren artean bitarteko diren aldetik, eta rolen atzeragarritasun jartzea
ahalbidetzen duten aldetik.
Ikusmen apala duten haurrei dagokienez, Pérez Pereirak eta Castrok (1994) hauxe
ikusi zuten haur itsuekin eta ikusmenhondarra zuten haurrekin egindako ikerketan:
ikusmenhondarra zuen haurra izenordainforma batzuk hasten zela erabiltzen 18.
hilabetetik 24. hilabetera bitartean.
Beraz, eta garapen linguistikoari dagokionez, autore horiek ikusi zuten ez zegoela
desberdintasun handirik haur itsuen eta haur ikusmendunen artean, eta, hala, ezta
ikusmenhondarra zuen haurraren eta bere kide ikusmendunen artean ere. Beraz,
ikusmenhondarra dagoenean, badirudi haurraren garapeneredua haur ikusmendunen
ereduaren antzekoa dela (Pérez Pereira eta Castro, 1994; Preisler, 1991).

Jolasa
Gizakiaren garapenean joko sinbolikoak duen garrantzia gorabehera, azterlan gutxi
egin dira joko horrek haur itsuengan eta ikusteko ezgaitasun larria duten haurrengan
duen garapenari buruz. Joko sinbolikoa eta rolen jokoa haur itsuengan aztertzean,
beharrezkoa da ikuszentrismoa alde batera uztea eta itsutasunaren fenomenologia
propiotik aztertzea.
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Lucergak eta Sanzek (1992) hainbat autoreren lanak bildu, eta ikusteko ezgaitasun
larria duten haurren jokoan agertzen diren ezaugarri orokorrak aurkeztu zituzten:
a) Joko sinple eta harkorrerako joera: jokaera errepikakorrek denbora luzeagoz
irauten dute haur itsuengan, bai garapen kognitiboari lotuta eta bai haurraren
plazeragatik (Burlingham, 1977).
b) Espontaneotasun txikiagoko eta sormen txikiagoko jokorako joera: horren
ezaugarria da jokoan ez dagoela bulkada sortzailerik (Sandler, 1965).
c) Konkretatzeko eta irudimenik gabe jokatzeko joera: haur itsuek jokaera
esploratzailearen alorrean duten gabeziak asoziaziokonbinazio berriak
egiteko zailtasunak sortzen ditu, hau da, fantasiaren iturri izaten diren
konbinazioak egiteko (Singer, 1973).
d) Oldarkortasunaren adierazpen murriztuak: horren inguruan badira datu
kontraesanezkoak. Zenbait ikerketaren arabera (Burlingham, 1977), jotzea,
ostikoak ematea eta gisa bereko ekintza bortitzak murriztuta daude haur itsuen
jokoan. Beste ikerlan batzuen arabera (Mc Guire eta Meyers, 1971), berriz,
haurren % 40k berbalizazio oldarkorrak zituzten kideekin jolastean.
e) Objektuenganako interes txikia: kanpoko munduari buruzko interes urria
nabarmentzen da: haurra bere buruan murgiltzen da gorputzsentipen
atseginak bilatzeko (Sandler, 1965).
f) Helduarekiko menpekotasuna: Perla Taitek egindako ikerketan ikusi zenez,
haur itsuen eta helduen arteko komunikazioa handiagoa zen haur
ikusmendunen eta helduen artekoa baino. Haur itsuek galdera gehiago egiten
zituzten inguruneari buruz eta behatzaileari berari buruz, eta ekintzen agente
moduan jardun zezan eskatzen zioten behatzaileari (Tait, 1972). Burlinghamen
esanetan (1977), berriz, aurrerapenaren eragilea helduarekiko atxikimendua
da, haurrak jardueragatik edo lagun taldeagatik duen interesa baino gehiago.
g) Espazioko elementuak ulertzeko zailtasuna: antzeman daitekeenez, haur
itsuek badituzte zailtasunak mugak, eszenatokiak, esparruak eta halakoak
maneiatzeko (Tait, 1972).

Ikerlan horrek eta beste batzuek (Parsons, 1986; Fraiberg, 1977; Mulford, 1989,
Urwin, 1983) erakutsi dutenez, ikusmenik gabeko haurrek badituzte zailtasunak beren
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jokoak helduekin partekatzeko. Zailtasun horiek, halaber, beste zailtasun batzuk
sortzen dituzte eguneroko bizitzako elkarrizketarolak ulertzeko, eta denbora gehiagoz
itxaron behar da objektuekin konpartitutako jokorantz eboluziona dadin, elkarrizketa
errealetan, non haur itsuak “ni” eta “zu” izenordainak egokiro erabiltzen ikasten baitu.
Une horretatik aurrera, haur itsua hasten da rolaldaketak –edo trukeak– fikziozko
jokoetan aplikatzen; horrelakoetan, bere burua elementu sinbolikoen bidez irudika
dezake, hala nola panpinen bidez, eta baita heldua ere, beraren ekintzaren bidez.
Geroago, haur itsuen fikziozko jokoa ikusmendunen fikziozko jokoaren antzera
garatzen da.
Objektuen ordezpenak –hots, sinboloen erabilerak– eboluzio berdintsua du itsuengan
eta ikusmendunengan (Lucerga eta al., 1992). Ez da gauza bera gertatzen
deszentraziodimentsioan, hirugarren urtera arte agertzen ez baita. Une horretan,
ekintza beren buruarengandik deszentratu eta objektu sinboliko batean koka dezakete.
Jokoaren plangintzari dagokionez, haur itsuei errazagoa gertatzen zaie jokoa
planifikatzea gauzatzea baino, eta horrek agerian jartzen du, berriz ere, zernolako
garrantzia duen joko sinbolikoaren garapenak ikusmenik ez dagoenean.
Azkenik, azterlan guztiek azpimarratzen dute objektuekin partekatutako jokoa
ezinbesteko betekizuna dela elkarrizketatxanden aldaketa ulertzeko, eta, halaber,
haurra gai izan dadin elementu sinbolikoak jokoan erabiltzeko, bere burua eta
mintzakidea irudikatzeko.

2.2 ESKOLAKO GARAIA
Jarraian, ikusteko ezgaitasunak dituzten haurren garapen kognitiboaren eta sozialaren
zenbait alderdi berezi aipatuko ditugu, zeren eta, adin horretatik aurrera, ikasgaiaren
helburua eskolatzeprozesura bideratzen baita gehienbat. Prozesu horretaz luze hitz
egingo dugu egitasmo honetako 3. kapituluan. Pertsona mota horrekin lan egiten duten
profesionalen ardurarik handiena materialak egokitzea da, eta, orobat, irakurtzeko eta
idazteko sistema alternatiboak eskaintzea eta haurra ahalik eta independentzia
mailarik handiena lortzera bultzatzea. Hori guztia lortzeko, eguneroko bizimodurako
trebetasunak irakatsi behar dira, orientatzeko zein mugitzeko gaitasuna lantzeaz
batera.
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2.2.1 GARAPEN KOGNITIBOA
Eskolako garaia haurrak “buruoperazioak” egiteko duen garaiari dagokio, gutxi
gorabehera, hots, garai horretan ekintzak gauzatzen ditu pentsamenduaren bidez, eta
lehenik ekintzaren emaitzak ezereztatzen edo konpentsatzen dituen alderantzizko eta
elkarrekiko ekintza imajinatu dezake, aldi berean. Operazioak beharrezkoak dira
espazioaren eta denboraren nozioak eskuratzeko, eta baita nozio fisikoak, sozialak edo
ezagutzaren edozein arlotako funtsezko nozioak. Haurrak bere egitura mentaletan
oinarrituta interpretatzen du errealitatea, baina egitura horiek aldatuz doaz arianarian,
errealitatera egokitzeko (Moreno eta al., 1983).
6 urtetik 12 urtera bitarteko haur itsuen eta ikusteko ezgaitasun larriak dituzten
haurren garapenari buruz egindako ikerlan gehienek haien garapen kognitiboa aztertu
dute bereziki, Piageten teoria eta Genevako eskola erreferentziatzat hartuz. Oro har,
esan daiteke adimenak ez duela arazo larririk izaten adin horietan, baina bai ezaugarri
berezi batzuk. (Ochaíta, 1993 eta Rosa eta Ochaíta, 1993).
Piagetek eta Inhelderrek (1975) atzerapen kognitibo handiak iragartzen zituzten haur
itsuengan, hala aldi sentsoriomotorrean nola operazio konkretuen garaian; ikerketa
batzuek (Madrilgo Unibertsitate Autonomoarenak) agerian utzi dutenez, baina,
Piagetek iragarritako atzerapen horiek ez dira hain esanguratsuak. Gainera, badirudi
atzerapena txikiagoa dela alderdi linguistikoei lotutako zereginetan, batez ere haur
itsuek hezkuntza integratua jasotzen badute (Ochaíta, Rosa, 1992).
Ikerketek erakutsi dutenez, haur horiek desfaseren bat izaten dute logika konkretuko
lanetan. Haur itsuen eta ikusmendunen artean errendimendu desberdinak antzematen
dira ahozko sailkapenak, kontserbazioak edo seriazioak egiteko eginkizunetan.
Seriazio manipulatiboko eginkizunetan eta buruko irudiak (Rosa, 1981ean) eta
espazioa ezagutzea eskatzen duten zereginetan (Ochaíta, 1984an), ukimenaren
erabilera da atzerapenaren eragilea. Atzerapenik handiena pertzepziozko edo
irudimenezko zeregin edo jarduerekin zerikusia duten arloetan gertatzen da, hain
zuzen ere (zirien seriazioak, operazio espazialak, eta abar). Edonola ere, atzerapen
hori 11 urtetik eta 14 urtera bitarteko garaian desagertzen da, batez ere hizkuntzaren
bidez eta honetatik eratortzen den arrazonamendu motaren bidez (Ochaíta eta Rosa,
1992).
Haur horien eskolaintegrazioaren inguruan egindako ikerketek adierazi dutenez,
ederki integratuta daude ikasgeletan ikuspuntu intelektualetik, eta ez dute arazorik
ohiko curriculumaren edukiei jarraitzeko (Fernández Dols eta al., 1991). Nolanahi ere,
ez da ahaztu behar eskolak bete behar dituela ikusmenik ez izateak dakartzan
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hezkuntzabeharrak, eta, alde horretatik, bereziki kontzentratu behar duela
orientatzeko eta mugitzeko orduan eta idatzizko informazioa eskuratzeko orduan haur
horiek planteatzen dituzten beharretan.
Fernández Dolsek eta beste autore batzuek (1991) Espainiako autonomia erkidego
batzuetako eskola arruntetan egindako ikerketa horretan, eskola horietan integratutako
haur itsuez eta ikusteko ezgaitasun larriak zituzten haurrez osatutako lagin handi
batekin lan egin zuten. Horrek agerian utzi zuenez, ikusteko ezgaitasunen bat zuten 8
urtetik 9 urtera bitarteko ikasleen % 40k, 1112 urteko ikasleen % 52k eta 1314 urteko
ikasleen % 7k urtebeteko eskolaatzerapena zuten, gutxienez. Atzerapen horren
arrazoia informazio idatzira heltzeko sistema omen zen: Brailleren ukimen bidezko
irakurketasistema.
Esan daiteke eskolako garaia etapa garrantzitsuenetako bat dela haurraren garapen
kognitiboan, afektiboan eta sozialean. Psikologiaren eta hezkuntzaren ikuspuntutik
gauzatu behar den eskuhartzea bi arlotara zuzendu behar da, funtsean: espazioa
ezagutzera eta Brailleren irakurketa/idazketasistemara. Mugikortasuna eta
espazioaren ezagutza egokiak beharrezkoak dira haur itsua eskolan eta gizartean
erraztasun handiagoz integra dadin. Irakurketa eta idazketa, bestalde, ezinbesteko
elementuak dira eskolako ikaskuntzan.

2.2.2 GARAPEN PSIKOSOZIALA ESKOLAKO GARAIAN
Badira uste eta jarrera asko pertsona itsuen inguruan. Batzuetan, pertsona horiek
gizaki samindutzat, zorigaiztokotzat edo babesgabetzat hartzen ditugu, horrek
dakarren eragin negatiboarekin; beste zenbaitetan, berriz, itsuek berek gizartetik
bakartutako pertsona ezgauzatzat ikusten dute beren burua. Autopertzepzio hori
gutxiagotasunsentimendu bihurtzen da, eta autonomiarik ezak eta etxekoen
gehiegizko babesak sentimendu hori areagotzen dute maiz. Inpresio horrek ez du
hobera egiten haurra eskolan hasten denean, zeren bertan metodo pedagogiko
desegokiak erabiltzen baitira sarritan, eta horrek areago okertzen du itsuaren egoera
pertsonala, bere buruari segurtasuna emateko gaitasunik gabe geratzen baita
(Delgado, Gutiérrez eta Toro, 1994).
Bestalde, eskuarki bakardade latza pairatu izaten dute, itxuraz irekiak eta
espontaneoak izan arren; sentimendu hori, gainera, are larriago bihurtzen da
barnerakoitasun handia duten pertsonengan. Delgadoren eta beste autore batzuen
arabera (1994), sentimendu horiei –gutxiagotasuna, segurtasunik eza eta bakardadea–
fantasiaren bidez aurre egiten zaie; fantasiaren bidez errealitatetik ihes egitea lortzen
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dute haur horiek, eta existitzen ez den irudimenezko mundu bat sortzen dute. Badirudi
haur itsuak fantasiamekanismoak erabiltzen dituela errealitate objektiboaren bidez
ahuldu ezin dituen tentsioak gutxitzeko.
Haur itsuen etapa horretan gertatzen den garapen afektiboa eta soziala gutxi aztertu
bada ere, esan daiteke eskolak rol garrantzitsua joka dezakeela haurra barneko
sentimendu eta uste horietatik babesteko orduan, ikusteko ezgaitasunak dituzten
pertsonen integrazioa ahal bezainbeste bultzatuz. Ahalik eta integraziomailarik
handiena lortzeko modu bat da eskolakideekiko elkarrekintza eta jokoa sustatzea, bai
ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo, eta, halaber, behar dituzten trebetasun sozialez
eta behar besteko autonomia pertsonalez hornitzea, beren elkarrekintza sozialetan sor
dakizkiekeen arazoei aurre egin eta beren ahalmen soziala ahalik eta gehien
handitzeko.
Kontu horren haritik, interesgarria da aipatzea Europar Batasuneko Comenius
Programaren “ikusteko urritasunak dituzten ikasleentzako baliabidegunea” Egitasmoari
buruzko txostena. Bi urteko iraupena izan zuen programa horretan (19961998),
hainbat
herrialdetako
ordezkariek
parte
hartu
zuten:
Herbeheretakoek
(koordinatzailea), Alemaniakoek, Erresuma Batukoek (Galeskoak), Irlandakoek,
Suediakoek eta Espainiakoek –Valladolideko ikasle itsuei eta ikusteko ezgaitasun
larriak dituzten ikasleei laguntza eskaintzen dien MECONCE taldearen bidez–.
Egitasmoaren helburu nagusia zen praktikak eta esperientziak trukatzea ikusteko
ezgaitasun larriak dituzten ikasleen hezkuntzaintegrazioaren arloan, haien integrazio
eraginkorra eta ikasle horiek inplikatzeko metodoak bereziki aztertuz. Gai ugari jorratu
ziren, hala nola: hezkuntzaintegrazioaren praktiken ikuspegi orokorra eta
baliabideguneen zeregina; orientazioa eta mugikortasuna, ikusteko ezgaitasun larriak
dituzten ikasleekin; trebetasun sozialak eta autonomiari lotutakoak; aisialdia; bokazio
orientazioa; informaziora iristeko bideak; braillea; ikusmenentrenamendua; urritasun
ugariak, eta abar. Bilera horietako baten emaitzak txosten honetan argitaratu ziren:
“Ikusteko ezgaitasun larriak dituzten ikasleen trebetasun sozialak eta autonomia
pertsonalaren eremuko gaitasunak”. Dokumentu horretan, modu orokorrean
deskribatzen da ikasle horiei Suedian ematen zaien hezkuntza eta eskaintzen zaien
arreta; horrekin batera, Alemaniako, Galesko eta Espainiako haur eta gazteekin
egindako hiru esperientzia deskribatzen dira, trebetasun sozialen eta eguneroko
bizitzarako gaitasunen alorrean.
Txosten horren amaieran (txostena Espainiako Itsuen Erakunde Nazionaleko
Zuzendaritza Nagusiari eska dakioke, Madrilen), jardunaldietako ondorioei buruzko
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gogoeta orokor bat ageri da. Interesgarria delakoan, gogoeta hori transkribatuko dugu
jarraian:
1. Trebetasun sozialek eta independentzia pertsonalekoek –eguneroko
bizimoduko oinarrizko trebetasunak barne sartuta oso garrantzi handia dute
haur guztientzat. Haur ikusmendunek behaketaren eta imitazioaren bidez
erraz eskuratzen dituzten gaitasunak eta trebetasunak hezkuntzazko esku
hartzearen bidez irakatsi behar zaizkie ikusteko ezgaitasunak dituzten haurrei.
2. Trebetasun sozialak eta independentzia pertsonaleko trebetasunak bermatzea
etxeak eta eskolak partekatzen duten erantzukizun bat da. Eskolari ezin zaio
onartu partekatutako inplikazio hori erabiltzea bere erantzukizuna murrizteko.
Eskolatik kanpoko lanean eragina izateko gurasoek askotariko aukerak izan
ditzakete, herrien arabera. Gurasoen eskubide formalak gorabehera, eskolak
haien lankidetza aktiboa bilatu behar du ezinbestean.
3. Eskolaeremuak jabetu izan behar du ikusmennarriadurak dituzten haurren
egoeraz, eta, beraz, garbi ikusi behar du beharrezkoa dela aparteko denbora
eta baliabideak bideratzea trebetasun sozialak eta eguneroko bizimoduko
trebetasunak irakasteko.
4. Gizabanakoak programatutako entrenamendusaioen premia izan dezakeen
arren, trebetasun sozialekin eta independentziako trebetasunekin egiten den
lana ezin muga daiteke saio horietara; aitzitik, integratuta egon behar du
eguneroko klaseetan eta jardueretan.
5. Ikusmennarriadurak
dituzten
haurrei
trebetasun
sozialak
eta
independentziazko trebetasunak irakasteko, bai trebetasun orokorrak eta bai
espezifikoak hartu behar dira kontuan. Ikusmennarriadurak dituzten haurren
zainketan eta hezkuntzan aritzen diren profesional guztiek funtsezko ezagutza
izan behar dute gai horretaz, trebetasun sozialetan eta independentziako
trebetasunetan egiten den lana beren irakasgai espezifikoetara moldatzeko.
Halaber, haurrari, beraren gurasoei eta eskolari laguntzeko, ezagutza
espezializatuak ere beharrezkoak dira. Irakasle espezializatua izango da
ezagutza horiek emateko entrenamenduprogramen arduraduna. Hezkuntzako
profesionalen edo agintarien beste ardura bat espezialistak eskaintzea da,
ikusteko ezgaitasunak dituzten gazteei hezkuntza ona eta egokia eman
diezaieten.
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6. Ez dira ahaztu behar berdinkideen taldearen eraginak. Eskolaren eremuan,
ikusmennarriadurak dituzten ikasleen berdinkideak ikasle ikusmendunak
izango dira. Hala eta guztiz ere, ikusmennarriadura duten ikasleei beste haur
eta heldu batzuk ezagutzeko aukera eskaini behar zaie, beren autoirudia
garatu dezaten. Beren trebetasunak ikusteko ezgaitasunak dituzten beste haur
batzuen trebetasunekin alderatzea lagungarria izango zaie etorkizunerako
helburu errealistak lortzeko. Kontuan hartu behar da gurasoek eta irakasleek
ezagutu behar dituztela ikusmengabeziak dituzten beste pertsona batzuk.
7. Bestalde, haur horiek gehiegi babesteko helduek duten joera mehatxu handia
da trebetasun sozialen eta independentziako eta eguneroko bizitzako
trebetasunen garapenerako. Ikusmennarriadura duten gazteek beste gazte
batzuekin batera bete behar dituzte eskariak eta aukerak. Aldi berean,
ikusmengabezia duten gazteek badute eskubidea ingurune seguruan
hazteko. Helduek garbi izan behar dute zernolako garrantzia duen ingurune
seguru baten eta aukera zein eskari ugari duen testuinguru baten arteko oreka
aurkitzea.
8. Ez dago haur guztientzat ezin hobea den inolako hezkuntzasistemarik.
Garrantzitsua da eskura alternatibak izatea, hots, gizabanako bakoitzaren
behar espezifikoei erantzun diezaiekeen sare seguru bat.
9. Beharrezkoa da Europar Batasuneko herrialdeen artean etengabeko
lankidetzan aritzea, estrategiei, hezkuntzamaterialei eta jarraipentresnei
buruzko informazioa trukatzeko; halaber, garrantzitsua da profesional
orokorren edo espezializatuen entrenamenduaren inguruko informazioa
trukatzea.
10.Herrialde bakoitzean ikusmennarriadura duten pertsonen hezkuntzaz
arduratzen den baliabidegune bat izatea oso ekarpen garrantzitsua litzateke
herrialde bakoitzeko hezkuntzaren garapenerako.
Txostenak agerian uzten du, besteak beste, zernolako garrantzia duen trebetasunak
garatzeak ikusteko ezgaitasunak dituzten pertsonengan, hala autokontzeptu eta
autoestimu onak lortzeko nola besteekiko harremanetan –berdinkideekin gertatzen
diren harremanetan batik bat– segurtasunmaila handiagora iristeko.
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2.3 NERABEZAROA
Ikusmendunengan gertatzen den moduan, ikusmen urritasuna duten 12 urtetik 15
urtera bitarteko gazteengan aldaketa handiak gertatzen dira eta egiten dituzten jokaera
guztietan antzeman dakieke aldaketa horien ondorioei. Ikusmendunengan eta
ikusmenurritasuna duten gazteengan maila fisikoan, psikologikoan eta sozialean
gertatzen diren aldaketak berdintsuak dira. Ikusteko zailtasunak dituztenen kasuan
zailtasun handienak adin berekoekin harremanak sortzeko garaian izaten dira. Arestian
aztertuko dugun moduan, horiek berdinkideekin komunikazio eta ulermen hobea
lortzeko beharrezkoak diren trebetasun sozialen gabezien ondorio izaten dira.

2.3.1 GARAPEN KOGNITIBOA NERABEZAROAN
Eskolagaraian gertatzen denaren antzekoa gertatzen da nerabezaroan, garapen
kognitiboari dagokionez, behinik behin. Piageten teorian oinarritutako azterlanek
ondorioztatzen dute pentsamendu formaleko eginkizunen ebazpenetan itsuen eta
ikusmendunen artean desberdintasunik ez dagoela.
11 edo 12 urteren inguruan hasten den garai horretan, pentsamendu hipotetiko
deduktiboa nagusitzen da, eta horren bitartez, datu zehatzekin ez ezik, bertan edo
aurrean ez dauden proposizio edo enuntziatuekin ere lan egin dezakete eta litekeenari
buruz arrazoitu.
Garai honetan gizakiak abstrakziorako gaitasun handiagoa du, eta horrek buru
eragiketa konplexuagoak egitea ahalbideratzen dio. Pentsamendu operatorioformala,
teorikoki, helduaren pentsamendu propioaz gain, zalantzarik gabe, arrazoitze
zientifikoaren ezaugarria da (Moreno, 1983).
"Litekeena ahozko proposizioen bidez irudikatzen denez, proposizio horiek ikasle
nerabeen garapen kognitiboan oinarrizko osagaia osatzen dute, formulazio horiek
erabiltzen baitituzte sortutako arazoaren inguruko ekintza propioak irudikatzeko. Beraz,
estadio horretan hizkuntza oso funtzio espezializatua betetzen hasten da
pentsamenduan" (Carretero, 1993, 48. or.).
Nerabeak hizkuntza erabili behar du arrazoitzeko eta hipotesiak egiteko. Nerabe
itsuak hizkuntzaren garapenean atzerapenik ez duela zertan izan uste badugu,
garapenaren aldi honetan ez dituela arazoak zertan eduki pentsa daiteke, ikerketa
askok egiaztatu duten bezala.

Ikusmenurritasunaren bilakaeraren alderdiak

76

Ikerketa asko egin dira itsu eta ikusmendunen artean pentsamendu modu honen
lorpenean ezaugarririk ba ote dagoen aztertzeko asmoz, eta horien arabera
ondorioztatu da ikusmen ezak ez daukala eraginik modu hipotetikodeduktiboan
arrazoitzeko gaitasunean, eta ez duela sortzen ez atzerapenik ezta zailtasunik ere
(Pozo et al. 1985; Rosa et al., 1986; Ochaíta et al., 1988).
Dirudienez, nerabetasunean ere eginkizun manipulatiboetan itsuek ukimenaren bidez
informazioa jasotzeko sortzen zaizkien arazoak gainditzen dituzte. Bestalde,
abstraktuki arrazoitzeko gaitasun bera dutela dirudi, betiere, egokia den materiala
eskaintzen zaienean. Azkenik, nerabetasunera iristean, estrategia hipotetiko
deduktiboak erabiltzen hasten dira, ez bakarrik logika formaleko arazoei edota
eragiketa zehatz figuratiboespazialei konponbidea aurkitzeko, baizik eta eginkizun
berrien aurrean zer egin jakiteko. Gainera, eragiketa formalak ezin dira nerabe
gehienengan bermatu, ez itsu ez ikusmendun:
"Abilezi formalak ez dira maiz agertzen nerabe gehienengan –ezta helduengan ere–
eta horregatik, haien erabilera ez dago bermatua, zailtasun askorekin egiten du topo.
Beste alde batetik, eragiketa formal batzuk beste batzuk baino zailagoak direla eta
horrezaz gain, aurkitu da estrategia formal bera, subjektu berberek eduki desberdineko
eginkizunei aplikatzeko arazoak dituztela" (Carretero, 1993, 5152. or.).
Horren ondorioz, 14 urtetik aurrera, gutxi gorabehera, ez da nerabe itsuengan
atzerapen kognitiborik azaltzen eta haien garapena nerabe ikusmendunena bezalakoa
da.

2.3.2 GARAPEN SOZIALA NERABEZAROAN
Oso informazio gutxi eskain daiteke ikusmenurritasun larriko edo nerabe itsuen
garapen afektibo eta sozialari buruz. Nerabezaroan gertatzen diren aldaketa fisikoek
aldaketa garrantzitsuak dakartzate nortasunean eta besteekiko harremanetan ere.
Autore batzuen ustez, nerabezaroa ikusmen urritasun larriak dituzten neska
mutilentzat oso aldi zaila izan daiteke, taldean integrazio sozialerako arazoak sor
daitezke eta (Scholl, 1986).
Ikusmen urriko neskamutilek garai honetan amets eta fantasia ugari izaten dituzte
eta horien bitartez fikziozko esperientziak izaten dituzte. Heldutasunera gerturatzen
diren neurrian, Nia garatzearekin eta giza harremanak normaltzearekin batera,
pentsamendu irrealak desagertuz joaten dira.
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Itsuaren irudimenezko bizitza ez dator haren ezintasun fisikotik, ezgaitasunak berez
dakartzan giza harremanetatik baizik. Pertsona itsuen emoziogatazka gehienak beste
pertsonen eskuhartzetik edo partehartzetik sortzen dira. Ikusmendunen munduan
bizitzeak ikusizko informazioak eta laguntzak behar izatea dakar. Laguntza horiek,
espontaneoak edo eskatuak izanda ere, itsuaren espresio propioaren gutxitzea
dakarte, horrek emozioen arloan dakarren kaltea eta guzti.
"Bere heziketa sozialagatik itsuak bere lagun ikusmendunen ekintzak onartu behar
ditu. Ikusmen normala duten pertsonek, beren jarrera zintzo eta osasuntsuak
adieraztean, itsuengan erreakzio faltsuen garapena estimulatzen dute (Delgado et al.,
126127. or.).
Itsu azkarrek ikusmendunen jarrera hauek onartzen dituzte eta intentsitate handiko
irudimenezko bizitzarekin konpentsatzen dute; eta horrela, emozioak husteko bidea
aurkitu eta beren buruarenganako estimua mantentzea lortzen dute.
Itsu askorentzat, betiere autore horien arabera, ikusmendunak perfektuak dira, ezin
dituzte okerrak egin, eta ideia hori itsuarengan indartu egiten da, ikusmendunak noiz
eta nola huts egiten duen esaten dionean. Itsu askok arlo honetan perfekzioa bilatzen
du, eta bere burua epaitzeko epaile ezin hobeak bihurtzen dira. Txikitxikitatik garatuz
joango den ideia horren kontra egingo dute gurasoek eta hezitzaileek, umeak egiten
dituen akatsak ikuspegi egokitik senti ditzan, hutsegiteei garrantzirik eskaini gabe.
Irakasleen eta gurasoen jarrera izango da haurraren eginkizun zuzenak modu
jarraituan indartzea, umeak bere aukera propioetan sinetsi eta ziur senti dadin.
Permisibitatea, bestetik, hutsegite handia litzateke, eta ondorio txarrak izango lituzke
haurrarentzat.
Beraz, zaila da esatea ikusmenurritasuna duten pertsonen garapen soziala,
ikusmendunenarekin alderatuz, modu desberdinean garatzen denik. Ikerketa ugaritan
desberdintasunak eragiten dituzten faktoreak aztertu izan dira. 1960ko hamarkadan,
ikerketa batek baino gehiagok ezarri zuten ikusmenurrituen funtzionamendu soziala
pobrea zela (Van Hasselt, 1983; Steward, Van Hasselt, Simon eta Thompson, 1985).
Adibidez, Davisonek (1980) aurkitu zuen ikusmen urriko neskamutil askok
nerabetasunean egokitzapen sozialean arazoak zituztela eta horietako zailtasun batzuk
lagun ikusmendunengandik bakarturik zeudelako gertatzen zirela. Ikusmenurritasunak
heldutasun sozialean eta pertsonen arteko erlazioetan duen eragina aldakorra da.
Nerabeak birgaitzen lan egiten duten zenbait profesionalek esaten dute, trebetasun
sozialari dagokionez, bizpahiru urteko atzerapena dagoela (BieberShucht, 1991).
Atzerapenak garapenaldi honekin du zerikusia, nerabetasuna berez garai nahasi eta
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gatazkatsua baita, eta arazo fisiko, kognitibo eta sentsorialen bat gehitzen bazaio,
independentziaren garapenean, eguneko trebezien lorpenean eta autokontzeptuaren
bilakaeran eragin negatiboa izango du.
Arrazoi horiez gain, Verdugok eta Caballok (1995) ikusmenurritasuna duten eta ez
duten pertsonen arteko desberdintasunak eragin ditzaketen beste arrazoi batzuk
aipatzen dituzte, honako hauek zehazki:
1) Haurtzaroan izandako harremanen kalitatea. Besteak beste, haurrak azaltzen
duen espresioeza, gurasoek interes faltatzat har dezaketena ez badira behar
bezala informatzen. Gainera, begi bidezko kontakturik eta begiradaren
norabiderik ez egoteak eragin txarra izan dezake amaren eta haurraren arteko
erlazioan, baita elkarrekintza sozial eraginkorrak izateko geroagoko
trebetasunetan ere. Bestalde, ikusmenurritasuna duten umeen familiek
gehiegizko babesa emateko duten joerak menpekotasuna sortu eta
independentziaren garapena oztopatzen du. Haurra gehiegi babesten bada,
mugak izatea espero delako da. Beraz, mugak haurraren autokontzeptuaren
osagai izatera pasatuko dira eta haren jokaeraren bidez adieraziko dira.
2) Harreman sozial urria. Urritasun fisikoa edo ikusmenezkoa duten pertsonek
esperientzia sozial gutxiago dituzte eta horregatik pertsonen arteko
errepertorioa aberasteko eta entseiatzeko aukera gutxiago dituzte (Van
Hasselt et al.,1983).
3) Ikusmenseinaleak erabiltzeko gaitasun eza. Ikusmenurritasuna dutenek
arazoak izan ditzakete ahozkoak ez diren ikusmeneko seinaleen bidez
komunikazio eraginkorrerako moduak identifikatzeko eta erabiltzeko garaian,
eta, bestalde, ikusmendunek ikusmenurrituek ulertzeko moduko ahozko,
ukimenezko eta entzumenezko seinaleak emititzeko garaian errazten dute
komunikazioa. Bien arteko jokaeren mugek elkarrekintza zailtzen dute eta
elkarrizketa despertsonalizatuagoa eta naturaltasun gabea izatea ekartzen du.
4) Feedback bidezko eta ereduzko ikastea. Ikusmenurrituek ahozkoak ez diren
jokaera asko ezin dituzte imitatu (aurpegiko espresioa, keinuak...); hori dela
eta, pertsonen arteko harremanetan arazoak edukitzeko aukera handiak
dituzte (Barraga, 1975; Steward, Van Hasselt, Simon eta Thompson, 1985).
Feedbackaren bidez, beste pertsonek eskaintzen duten ikusmenimitaziorako
gaitasunik ez izateak arazoak sortzen ditu, feedback zehaztugabea eta
distortsionatua jasotzen baitute. Zailtasun horiek motibaziorik eta
ikuskapenerako gogorik ez izatea ekar dezakete, eta horrek garapeneko
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alderdi guztietan (motor, kognitibo, linguistiko, sozialean...) ondorio txarrak
izan ditzake.
5) Giza deszentraziorako gaitasuna. Egoera bat aldi berean hainbat ikuspegitatik
aztertzearekin zerikusia du gaitasun horrek (roletaking), eta gaitasun
sozialerako haurrak duen mailarekin erlazionaturik dago. Haur itsuak muga
handiagoak ditu familiaz kanpoko rolen eta posizio sozialen ezagutzan
(Lowenfeld, 1962). Beraz, beharrezkoa izango da, ahal den neurrian, haurrak
bere bizitzan izan ditzakeen egoera asertiboekin lan egitea (adinaren
araberako entrenamenduprogramak, etab.).
6) Hezkuntzaerantzuna. Hiru faktore egon daitezke hezkuntzatestuinguruan
ikusmenurrituen trebetasun sozialen gabezia eragiten dutenak:
a) Hezitzaileek ez dituzte curriculumean trebetasun sozialak lantzeko
programa eta esperientziak sartzen denborarik ez dutelako.
b) Irakasleek eskuarki erabiltzen duen eredua lehiakorra eta banakakoa da
eta ez du taldeko lana bultzatzen, edo zuzen erabiltzen ez bada, ikaslea
bakardadera eramaten du.
c) Hezitzaileak ez dira konturatzen ikaskuntzairakaskuntza prozesuan
trebetasun sozialak erakusteak duen garrantziaz (Bina, 1986).
7) Jokaerako patroi estereotipatuak. Kasu batzuetan, ikusmen urriko pertsonen
gaitasun sozialean errepikaturiko eta autoestimulaziorako patroiak atzeman
daitezke (begietako edo eskuetako mugimenduak, balantzak...), beren
integrazio sozialean kalte egin diezaieketen jokaerak, alegia (Raver, 1987).
Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da ikusmenurritasuna duten guztiek ez
dituztela egokitzapen sozialerako arazoak izaten, nahiz eta beti egongo diren
trebetasun sozialetan entrenamendua eskatzen duten alderdi zehatzak. Ikusmen
urritasuna duten pertsonen arteko desberdintasunek zenbait eragile dituzte: ikusmen
urritasunaren gradua, agerpengaraia, familiagiroa, hezkuntzatestuingurua eta
horiekin batera agertzen diren bestelako urritasunak.
Trebetasun sozialetan agertzen diren hutsuneek eragin negatiboa izan dezakete
beste pertsonek ikusmenurrituei buruz egin dezaketen ebaluazioan. Sozialki gerta
daitezkeen hutsune askok, banaka hartzen badira, beharbada ez dute ondoriorik
izango, baina maiz agertzen badira, ikusmen urriko neskamutilak bere parekoetatik
urrundu ditzakete.
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Gaur egun, integrazioa lortu denean eta ikusmenurritasuna duten ikasleek gela
arruntetan kokaturik daudenean, trebetasun sozialen errepertorio egokia izatea da
faktore garrantzitsua integrazioa arrakastatsua izan dadin. Beraz, pertsonen arteko
trebetasunak eta trebetasun sozialak ikusmen urrituentzat oso behar garrantzitsuak
dira eta premiazkoa da trebetasun horiek hobetzeko programa sistematikoak
eskaintzea.
Entrenamenduetan, eraginkortasun handiagoa eta ikasitako trebetasunak
areagotzeko eta mantentzeko, gomendagarria da parekoak erabiltzea. Modu berean,
garrantzitsua da haurrarekin lan egiten duten pertsona guztiek ikasitako trebetasunak
modu sendoan indartzea. Profesionalen arteko eta horien eta familiaren arteko
komunikazioa beharrezkoa izango da, eta jabetu behar dute trebetasun sozialetan
esku hartu beharra dagoela eta hori haien erantzukizuna dela (Verdugo eta Caballo,
1995).
Azkenik, gai horri buruzko ikerketa gehiago egiteko beharra azpimarratu behar da,
baina pentsa daiteke, ikusmendunekin gertatzen den moduan, nerabetasunak ez duela
zertan itsuengan gatazka gehiago sortu, garapen harmonikoa izan badute eta gertuko
sozializaziotestuinguruetan ondo txertaturik baldin badaude (familian, eskolan,
lagunartean, eta abarretan).

