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POVZETEK 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi (SRP) se pri svojem delu z otroki s posebnimi potrebami 

srečujejo s takšnimi in drugačnimi težavami na področju spomina. 

Diplomsko delo v teoretičnem delu obravnava spominske sposobnosti na splošno, v empiričnem delu 

pa se ukvarja z vprašanjem stališč SRP: 

 do vloge spomina v učnem procesu,  

 do težav s spominom, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami ter  

 z vprašanjem navad SRP pri njihovem delu z otroki s posebnimi potrebami na področju 

spomina. 

Raziskava je pokazala, da SRP spominskim sposobnostim v vzgojno-izobraževalnem procesu 

pripisujejo velik pomen ter da so zahteve učnega načrta vsaj delno v neskladju z razvojno stopnjo 

spominskih sposobnosti otrok. Pri svojem delu opažajo, da imajo otroci s posebnimi potrebami v 

največji meri težave s priklicem, temu sledi ohranjanje učne snovi in na zadnjem mestu memoriranje 

– prvo učenje snovi. Pri tem je pomembno pripomniti, da SRP pri vseh treh opažajo težave v zelo 

visoki meri. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se SRP zavedajo pomembnosti spominskih sposobnosti in pouk 

učencem prilagodijo tako, da jim olajšajo zapomnitev (dobra organizacija podatkov, opozarjanje na 

bistvene podatke, uporaba strategij za boljšo zapomnitev), ter da se pri svojem delu posvečajo tudi 

urjenju spomina. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 spominske sposobnosti,  

 otroci s posebnimi potrebami,  

 specialni in rehabilitacijski pedagogi,  

 stališča. 
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ABSTRACT 

 

In their line of work special educators encounter a variety of memory difficulties in children with 

special needs. 

The theoretical part of this diploma covers the topic of memory in general. Its empirical part deals 

with the question of: 

 attitudes of special educators toward memory in learning process,  

 difficulties that children with special needs have in this field and  

 habits of special educators in their practical work when memory is concerned. 

Research has shown that special educators find memory is of great importance in educational 

process. According to their observations requirements of the curriculum is at least partially 

inconsistent with developmental stage of memory in children. 

They notice children with special needs have the most visible trouble with retrieval. This is followed 

by retention of learning material and right after that memorizing – first learning; it is important to 

note that according to observations of special educators children with special needs have extended 

trouble with all three listed above. 

Results have revealed that special educators are aware of the importance of memory and that they 

adjust the teaching accordingly (good organization of information, pointing out the crucial 

information, usage of strategies that make memorizing easier). As well as implementing memory 

training in their work. 

 

KEY WORDS 

 memory,  

 children with special needs,  

 special educators,  

 attitudes. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- III - 

KAZALO 

 

UVOD ....................................................................................................................................................... 8 

I. TEORETIČNI DEL.................................................................................................................................... 9 

1. SPOMIN ........................................................................................................................................... 9 

1.1. VRSTE SPOMINA .................................................................................................................... 10 

1.1.1. Senzorni spomin ali senzorni register ........................................................................... 12 

1.1.2. Kratkoročni in delovni spomin ...................................................................................... 13 

1.1.3. Dolgoročni spomin ........................................................................................................ 16 

1.1.4. Primerjava posameznih vrst spomina ........................................................................... 21 

1.2. SPOMINSKI PROCESI .............................................................................................................. 22 

1.2.1. Učenje in spominjanje ................................................................................................... 22 

1.2.2. Pozabljanje .................................................................................................................... 22 

1.2.3. Pozornost ...................................................................................................................... 25 

1.2.4. Vkodiranje ..................................................................................................................... 26 

1.2.5. Konsolidacija ali shranjevanje ....................................................................................... 28 

1.2.6. Retencija ali ohranjanje ................................................................................................. 28 

1.2.7. Obnavljanje ................................................................................................................... 29 

1.2.8. Priklic ali iskanje ............................................................................................................ 30 

1.2.9. Nevrofiziološki in biokemijski procesi pri spominjanju ................................................. 30 

1.3. RAZVOJ SPOMINA.................................................................................................................. 33 

1.3.1. Spomin v različnih razvojnih stopnjah ........................................................................... 33 

1.3.2. Značilnosti spomina glede na starost ............................................................................ 34 

1.3.3. Strategije pomnjenja v različnih razvojnih obdobjih ..................................................... 36 

1.4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPOMIN .................................................................................... 38 

1.4.1. Vpliv širšega konteksta na spomin ................................................................................ 38 

1.4.2. Povezanost osebnostnih lastnosti in spomina .............................................................. 40 

1.5. SPOMIN – KAKO GA MERIMO ............................................................................................... 43 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- IV - 

1.6. METASPOMIN ........................................................................................................................ 46 

1.7. POMEN SPOMINA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU .............................................. 47 

1.7.1. Zakonitosti pri delovanju spomina ................................................................................ 47 

1.7.2. Spomin in šolsko učenje ................................................................................................ 58 

2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI ............................................................................................... 60 

2.1. Specifične učne težave .......................................................................................................... 62 

2.2. Specifične učne težave pri matematiki ................................................................................. 63 

2.3. Disleksija ................................................................................................................................ 63 

2.4. Specifični primanjkljaji na področju jezika ............................................................................ 65 

2.5. Motnje avtističnega spektra .................................................................................................. 65 

2.6. Motnje v duševnem razvoju .................................................................................................. 66 

2.7. Downov sindrom ................................................................................................................... 67 

3. POMOČ: VAJE IN STRATEGIJE ZA URJENJE SPOMINA IN BOLJŠE UČENJE ..................................... 69 

3.1. Mnemotehnike ...................................................................................................................... 71 

3.2. Učni stil .................................................................................................................................. 73 

3.3. Učne metode ......................................................................................................................... 74 

4. STALIŠČA ........................................................................................................................................ 76 

4.1. SORODNI POJMI .................................................................................................................... 77 

4.2. FUNKCIJA STALIŠČ ................................................................................................................. 77 

4.3. OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ ............................................................................. 78 

II. EMPIRIČNI DEL................................................................................................................................... 79 

1. PROBLEM ....................................................................................................................................... 79 

2. CILJI ................................................................................................................................................ 79 

3. HIPOTEZE ....................................................................................................................................... 80 

4. METODE DELA ............................................................................................................................... 81 

4.1. Vzorec .................................................................................................................................... 81 

4.1.1. Spol in področje dela anketirancev ............................................................................... 81 

4.1.2. Starost in področje dela anketirancev .......................................................................... 82 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- V - 

4.2. Spremenljivke ........................................................................................................................ 83 

4.3. Merski inštrument ................................................................................................................. 83 

4.4. Postopek izvedbe testiranja .................................................................................................. 83 

4.5. Statistična obdelava podatkov .............................................................................................. 84 

5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO ....................................................................................................... 85 

5.1. Posebne potrebe učencev ..................................................................................................... 85 

5.2. Spominske sposobnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu ................................................ 87 

5.2.1. Ali so spominske sposobnosti temelj VIZ procesa......................................................... 87 

5.2.2. Ali so spominske sposobnosti temelj učnega uspeha učencev ..................................... 88 

5.2.3. Razvojna stopnja spominskih sposobnosti ter učni načrt ............................................. 89 

5.2.4. Prilagajanje izvajanja pouka OPP za lažjo zapomnitev .................................................. 90 

5.3. Spominske sposobnosti v kontekstu lastnega dela SRP ........................................................ 92 

5.3.1. Poglobitev znanja o spominu SRP ................................................................................. 93 

5.3.2. Prilagajanje poučevanja in podajanja snovi .................................................................. 95 

5.3.3. Strategije za zapomnitev in delovne izkušnje ............................................................... 97 

5.3.4. Urjenje spominskih sposobnosti ................................................................................. 101 

5.3.5. Tip nalog pri preverjanju znanja, veščin in napredka .................................................. 102 

5.4. Spominske sposobnosti pri učencih .................................................................................... 103 

5.4.1. Odgovornost učencev pri zapomnitvi snovi ................................................................ 104 

5.4.2. Težave s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami ............................................. 105 

5.4.3. Kje se kaže največ težav s spominom pri OPP ............................................................. 106 

5.4.4. Spominske sposobnosti in učni uspeh OPP ................................................................. 108 

6. RAZPRAVA ................................................................................................................................... 110 

7. SKLEP ........................................................................................................................................... 112 

8. LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................................... 113 

9. PRILOGE ....................................................................................................................................... 116 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- VI - 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Stopenjski model spomina po Atkinsonu in Shiffrinu (Lutz, 1994, str. 245) ............................. 11 

Slika 2: Baddeleyev model delovnega spomina (Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 58) ........... 14 

Slika 3: Primer semantične mreže Modela širjenja aktivacije (Collins in Loftus 1975; povzeto po 

Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 120) ...................................................................................... 20 

Slika 4: Možganske strukture, vključene v ustvarjanje in shranjevanje spominov (Anderson, 2010, str. 

147 in 177) ............................................................................................................................................. 31 

Slika 5: Minerali; konceptualna hierarhija (Bower, Clark, Lesgold in Winzenz ;1969; povzeto po 

Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 105) ...................................................................................... 52 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Primerjava procesiranja informacij računalniškega sistema ter pri človeku ......................... 10 

Tabela 2: Značilnosti stopenj spomina (Lutz, 1994, str. 257) ................................................................ 21 

Tabela 3: Matrica s podatki (Broadbent, Cooper in Broadbent,1978; povzeto po Baddeley, Eysenck, 

Anderson, 2009, str. 105) ...................................................................................................................... 53 

Tabela 4: Spol in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ........................................... 81 

Tabela 5: Starost in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ....................................... 82 

Tabela 6: Posebne potrebe otrok, s katerimi so se SRP pri svojem delu že srečali .............................. 85 

Tabela 7: Spominske sposobnosti so temelj VIZ procesa ...................................................................... 87 

Tabela 8: Spominske sposobnosti so temelj učnega uspeha učencev .................................................. 88 

Tabela 9: Učni načrt je prezahteven za razvojno stopnjo spomina otrok ............................................. 89 

Tabela 10: Učitelji v posebnih šolah in ustanovah pouk prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP ...... 90 

Tabela 11: Učitelji v večinskih šolah izvajanje pouka prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP ........... 91 

Tabela 12: Poglobitev znanja o spominu med študijem ....................................................................... 93 

Tabela 13: Poglobitev znanja o spominu v času svojega pedagoškega dela ......................................... 94 

Tabela 14: Aktivno prilagajanje poučevanja OPP na področju spomina ............................................... 95 

Tabela 15: Podajanje snovi organizirano in prilagojeno za lažjo zapomnitev ....................................... 96 

Tabela 16: Opozarjanje na bistvene podatke ........................................................................................ 97 

Tabela 17: SRP učencu večkrat predlaga strategijo zapomnitve .......................................................... 98 

Tabela 18: Število predlaganih strategij za lažjo zapomnitev in delovne izkušnje.............................. 100 

Tabela 19: SRP v svoje delo vpleta urjenje spominskih sposobnosti .................................................. 101 

Tabela 20: Tip nalog pri preverjanju znanja, sposobnosti, veščin, napredka ..................................... 102 

Tabela 21: Učenci morajo sami poiskati način, kako si nekaj najlažje zapomniti ............................... 104 

Tabela 22: OPP imajo tudi težave s spominom ................................................................................... 105 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- VII - 

Tabela 23: OPP imajo največ težav pri prvem učenju – memoriranju ................................................ 106 

Tabela 24: OPP imajo največ težav pri ohranjanju .............................................................................. 107 

Tabela 25: OPP imajo največ težav s priklicem ................................................................................... 107 

Tabela 26: OPP imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših spominskih sposobnosti ............... 108 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Krivulja pozabljanja po Ebbinghausu (Lutz, 1994, str. 222) ...................................................... 23 

Graf 2: Krivulja položaja v vrsti (Lutz, 1994, str. 228) ............................................................................ 48 

Graf 3: Spol in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ............................................... 81 

Graf 4: Starost in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov .......................................... 82 

Graf 5: Starost vseh anketirancev ......................................................................................................... 82 

Graf 6: Posebne potrebe otrok, s katerimi so se SRP pri svojem delu že srečali .................................. 86 

Graf 7: Spominske sposobnosti so temelj VIZ procesa ......................................................................... 88 

Graf 8: Spominske sposobnosti so temelj učnega uspeha učencev ...................................................... 89 

Graf 9: Učni načrt je prezahteven za razvojno stopnjo spomina otrok ................................................ 89 

Graf 10: Učitelji v posebnih šolah in ustanovah pouk prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP .......... 90 

Graf 11: Učitelji v večinskih šolah izvajanje pouka prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP ............... 91 

Graf 12: Poglobitev znanja o spominu med študijem ........................................................................... 93 

Graf 13: Poglobitev znanja o spominu v času svojega pedagoškega dela ............................................ 94 

Graf 14: Aktivno prilagajanje poučevanja OPP na področju spomina .................................................. 95 

Graf 15: Podajanje snovi organizirano in prilagojeno za lažjo zapomnitev .......................................... 96 

Graf 16: Opozarjanje na bistvene podatke ........................................................................................... 97 

Graf 17: SRP učencu večkrat predlaga strategijo zapomnitve .............................................................. 98 

Graf 18: Število predlaganih strategij pri SRP z do 10 let delovnih izkušenj ....................................... 100 

Graf 19: Število predlaganih strategij pri SRP z 10 in več let delovnih izkušenj .................................. 100 

Graf 20: SRP v svoje delo vpleta urjenje spominskih sposobnosti ...................................................... 101 

Graf 21: Tip nalog pri preverjanju znanja, sposobnosti, veščin, napredka ......................................... 103 

Graf 22: Učenci morajo sami poiskati način, kako si nekaj najlažje zapomniti ................................... 104 

Graf 23: OPP imajo tudi težave s spominom ....................................................................................... 105 

Graf 24: OPP imajo največ težav pri prvem učenju – memoriranju .................................................... 106 

Graf 25: OPP imajo največ težav pri ohranjanju ................................................................................. 107 

Graf 26: OPP imajo največ težav s priklicem ....................................................................................... 108 

Graf 27: OPP imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših spominskih sposobnosti .................. 109 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 8 - 

UVOD 

 

Spomin ima pri učenju in s tem tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu ključno vlogo. Različne 

raziskave kažejo, da imajo otroci s posebnimi potrebami težave na področju spominskih sposobnosti. 

Gre za dokaj nedavne študije, saj se je interes za to področje povečal v zadnjih letih. 

Še vedno pa so spominske sposobnosti pri otrocih s posebnimi potrebami precej neraziskane, 

posebno, ko gre za otroke z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna stališča imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi do 

težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami. 

 

V teoretičnem delu diplome je podrobno razdelana tema o spominu, o težavah, ki jih imajo otroci s 

posebnimi potrebami na tem področju, katere so možne vrste pomoči ter kaj so stališča. 

 

Poglavje o spominu vključuje razlago o tem katere vrste spomina poznamo, kateri procesi so 

povezani s spominom, kako se spomin razvija, kateri so dejavniki, ki vplivajo nanj, kako ga merimo, 

kaj je metaspomin ter pomen spomina v vzgojno-izobraževalnem procesu. Slednje ima za delo 

pedagoških delavcev veliko praktično vrednost, saj pomaga razumeti zakonitosti, ki veljajo pri učenju 

in zapomnitvi in so lahko pri pripravi na učinkovito delo z otroki v veliko pomoč. 

 

V empiričnem delu diplome so predstavljeni rezultati o stališčih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov do spominskih sposobnostih na ravni šolskega sistema, pri otrocih s posebnimi potrebami 

ter na ravni njihovega praktičnega dela. Rezultati so plod analize odgovorov anketnega vprašalnika. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. SPOMIN 

Spomin ali pomnjenje je zmožnost usvajanja, ohranjanja in uporabe podatkov. Človeški spomin 

temelji na kompleksnih in med seboj povezanih nevrofizioloških strukturah, ki imajo različne in 

raznovrstne naloge, z glavnim ciljem zapomnitve – dobro shraniti informacijo za nadaljnjo uporabo. 

(Zarevski, 1995) 

 

Spomin je sposobnost shranjevati in ohranjati informacije ter jih v prihodnosti obnoviti, ko jih 

bomo potrebovali. Predpogoj za nemoteno spominsko delovanje so ohranjene sposobnosti 

pozornosti in sposobnost učinkovitega procesiranja informacij. 

(Šešok, 2006) 

 

Spomin ali pomnjenje je zmožnost ohranjanja in priklica naučenega. Po analogiji z delovanjem 

računalnika gre za shranjevanje in priklic informacij. Možgani morajo informacijo sprejeti, kodirati v 

ustrezni »strojni« jezik, jo nato uskladiščiti in jo po potrebi priklicati. Za nekatere informacije poteka 

ta proces avtomatizirano, nezavedno (informacija o prostoru, času, frekvenci, pomnjenje obrazov), za 

druge pa po mučnem zavestnem procesu učenja in ponavljanja. 

http://www.mf-fizio.si/strucl/integr.htm 

 

Beseda spomin ima različne pomene. Včasih pomeni sposobnost ohranjanja naučenega gradiva 

(»ima dober spomin«), včasih količino ohranjenega gradiva (»veliko se spominja«), včasih proces 

retencije (»držim v spominu«), včasih proces obnavljanja (»spominjam se«) in včasih posamezne 

spominske sledi (»imam ga v spominu«). V strokovni literaturi pa največkrat pomeni retencijo + 

obnavljanje. 

(Pečjak, 2001) 

 

Spomin je nekaj neoprijemljivega. Opazujemo lahko le njegove posledice oziroma učinke, ne pa 

spomina samega. Razumeti moramo, da z besedo spomin poimenujemo številne, med seboj 

povezane dejavnosti in procese. 

(Hunter, 1964) 

 

Spomin in pomnjenje lahko jemljemo kot sposobnost ali kot proces (Zarevski, 1995). 
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1.1. VRSTE SPOMINA 

Začetnik eksperimentalnega raziskovanja spomina je bil nemški psiholog Herman Ebbinghaus, ki je 

živel v 19. stoletju. V tistem času je tipičen pristop k raziskovanju spomina predstavljalo t.i. verbalno 

učenje, ki je v glavnem vključevalo učenje seznamov besed in nesmiselnih zlogov. 

Kasneje se je začel uveljavljati pristop gestalt psihologije, ki je poudarjala pomembnost notranjih 

reprezentacij (in ne zgolj opazovanje dražljaja in odziva) ter aktivnost osebe, ki se uči pri organizaciji 

materiala. Pomembna predstavnika sta bila George Mandler ter Endel Tulvig. 

Bartlett je bil utemeljitelj tretjega pristopa k razlagi spomina. Zavračal je učenje snovi brez pomena in 

za proučevanje spomina uporabljal kompleksen material kot na primer ljudske pripovedke iz drugih 

kultur. Poudarjal je vpliv shem1 – notranjih reprezentacij na spomin. 

Razvoj računalnikov po drugi svetovni vojni je prinesel tudi drugačen pristop. Škotski psiholog 

Kenneth Craik, ki je delal z Bartlettom, je razvil idejo o predstavitvi teorije v obliki modela2, ki temelji 

na primerjavi z računalnikom. Tako se je utrjeval kognitivni pristop oziroma pristop procesiranja 

informacij. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

Sprva so ti modeli človeški sistem procesiranja informacij primerjali z računalniškim sistemom na 

naslednji način (Lutz, 1994):  

Tabela 1: Primerjava procesiranja informacij računalniškega sistema ter pri človeku 

 
RAČUNALNIŠKI 

SISTEM 
ČLOVEK 

VSTOPNA NAPRAVA (INPUT) ZA 

SPREJEMANJE INFORMACIJ 
navadno tipkovnica oči, ušesa in druga čutila 

IZSTOPNE NAPRAVE (OUTPUT) monitor, tiskalnik roke, noge, usta itd. 

NAPRAVE ZA SHRANJEVANJE 

INFORMACIJ, KI SO LOČENE OD 

»DELOVNE« ENOTE 

hard disk, flash drive; ločena 

od čipa in procesorja 

prvi modeli procesiranja 

informacij trdijo, da imamo  

ločene enote za 

shranjevanje in delovne 

enote 

 

Danes lahko zasledimo mnogo različnih razlag pri opredelitvi vrst spomina. Zelo pa je razširjen model, 

ki sta ga oblikovala Atkinson in Shiffrin in vrste spomina razlaga glede na čas ohranjanja informacije 

ter pravi, da gre podatek skozi tri faze oziroma stopnje spomina: 

                                                           
1
 Shemo je Bartlett predlagal kot razlago o tem, kako je naše znanje o svetu strukturirano in vpliva na način 

shranjevanja in posledično priklica nove informacije (Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). 

2
 Model je metoda izražanja teorije na bolj podroben način, ki dovoljuje postavljanje in preverjanje domnev 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). 
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 senzorni spomin, 

 kratkoročni spomin ter 

 dolgoročni spomin. 

 

Atkinson in Shiffrin sta oblikovala predpostavko, da sta kratkoročni in dolgoročni spomin različna 

sistema ter, da imata vsak svoje strukturne in procesne značilnosti. 

(Šešok, 2006) 

 

Svoj model sta zaradi težav z razlago določenih zakonitosti ter zaradi novih dognanj izpopolnjevala, 

dopolnjujejo pa ga tudi razlage drugih raziskovalcev. 

 

Slika 1: Stopenjski model spomina po Atkinsonu in Shiffrinu (Lutz, 1994, str. 245) 

 

 

Stopenjski model spomina pravi, da informacije, ki vstopijo v človeški živčni sistem analizirajo začetni 

mehanizmi obdelave podatkov. Rezultati te analize potujejo v naslednje mehanizme obdelave, ki jih 

še dodatno analizirajo in pošljejo na naslednjo stopnjo in tako vse dokler obdelava ne povzroči 

odziva. Vstopne informacije (input) vstopajo skozi čutila. Senzorni register ali senzorni spomin 

spremeni zunanjo fizikalno energijo (svetlobne valove in zvočne vibracije) v energijo živčnega sistema 

(nevrokemične reakcije ali živčni impulzi) in tako naredi »kopijo« vstopne informacije (inputa), ki jo 

lahko preostanek sistema uporabi. Ker za našo pozornost tekmujejo vedno nove, spreminjajoče se 

informacije, jih naša čutila brišejo in nadomeščajo vsebino senzornega registra. To imenujemo 

maskiranje (masking)3.  

                                                           
3
 Maskiranje je proces v katerem na zaznavanje in/ali skladiščenje dražljaja vplivajo dogodki, ki se pripetijo tik 

pred (forward masking) ali bolj pogosto za njim (backward masking) (Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). 
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Kratkoročni spomin je komponenta, ki izvaja dejanje pozornosti. Nanj gledamo kot na človekovo 

zavedanje ali zavest, saj izbira kateri dražljaji bodo šli naprej v obdelavo in lahko celo izbere način 

obdelave. Visoka cena, ki jo plačuje za to aktivno procesiranje:  

 majhna kapaciteta (približno sedem elementov) ter  

 časovna omejitev (približno 20 sekund).  

Vendar pa lahko izgubo snovi po 20 sekundah preprečimo z obnavljanjem. Z večkratnim 

obnavljanjem in vajo pa lahko snov vkodiramo, da vstopi v trajen dolgoročni spomin. Dolgoročni 

spomini so lahko shranjeni in ohranjeni predvidoma celo življenje, brez zavestnega napora, ki bi ga 

morali v to vlagati. Shranjeni material lahko iz dolgoročnega spomina kasneje prikličemo v 

kratkoročni spomin, ko ga le-ta potrebuje pri obdelavi trenutnih vstopnih informacij. Kot vemo pa 

tovrstni priklic lahko terja napor, in pogosto ga. 

(Lutz, 1994) 

 

Zarevski (1995) pravi, da bodo avtorji, ki jih v prvi vrsti zanima struktura spomina, govorili o skladiščih 

spomina, avtorji, ki so bolj usmerjeni na procese, pa bodo govorili o fazah ali stopnjah spomina. 

 

1.1.1. Senzorni spomin ali senzorni register 

Senzorni spomin je kratkotrajen in ima tako rekoč neomejen obseg, vendar se podatki iz senzornega 

spomina zelo hitro izgubijo, če jim ne posvetimo pozornosti in jih nadalje ne procesiramo.  

Senzorni spomin vključuje: 

 vidni senzorni ali ikonski spomin in 

 slušni senzorni ali ehoični spomin. 

Vid podatek v nespremenjeni obliki ohranja približno četrtino sekunde, sluh pa približno dve do štiri 

sekunde. Zaradi tega si zadnjo stvar, ki jo slišimo bolje zapomnimo kot zadnjo stvar, ki jo vidimo.  

Pomen senzornega spomina je v tem, da omogoča procesiranje tudi kratkotrajnih dražljajev. 

Informacije namreč procesiramo na osnovi dražljaja samega in na osnovi senzornega spomina o tem 

dražljaju, ki je prisoten še nekaj časa po prenehanju draženja. 

 

Senzorni spomin zadržuje veliko količino prihajajočih informacij v kratkem času v senzorni shrambi. 

Tu ne gre samo za spominsko funkcijo, niti ne samo za zaznavo, temveč bolj za izbiranje in beleženje 

procesa, s katerim percepcije vstopajo v spominski sistem. V procesu registracije igrajo pomembno 

vlogo predvsem zaznava, predispozicija odgovora ter komponente usmerjanja pozornosti. 

Registrirana informacija se lahko nadalje procesira v kratkoročni spomin ali pa hitro propade. 

(Šešok, 2006) 
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1.1.2. Kratkoročni in delovni spomin 

Nam pomembne informacije z obnavljanjem ohranjamo. Iz senzornega preidejo v kratkoročni 

spomin. Če jim posvečamo pozornost, se v kratkoročnem spominu vkodirajo (spremenijo in 

interpretirajo, da so smiselne za posameznika) in se tako pripravijo za skladiščenje v dolgoročnem 

spominu.  

 

Obseg kratkoročnega spomina4 se giba med 5 in 9 nepovezanih enot (7 ±2). 

 

Informacije prihajajo v kratkoročni spomin iz senzornega in tudi dolgoročnega spomina. Zarevski 

(1995) navaja, da ima kratkoročni spomin tri različne funkcije: 

1. Če informacije ne potrebujemo kasneje, jo z obnavljanjem ohranjamo v nespremenjeni 

obliki, nato pa se izgubi. V tej fazi je kratkoročni spomin dovzeten za motnje. 

2. Če informacijo potrebujemo dolgoročno, jo vkodiramo tako, da se čim bolj uspešno 

ohrani. 

3. Ko neko informacijo potrebujemo, jo iz dolgoročnega prikličemo v kratkoročni spomin. 

Glede na to, da takrat z informacijo nekaj »počnemo«, to vlogo kratkoročnega spomina 

imenujemo delovni spomin. 

 

Šešok (2006) navaja, da je delovni spomin teoretični koncept, ki so ga raziskovalci opredelili, da bi 

poudarili aktivno vlogo kratkoročnega spomina. V tradicionalnem konceptu, ki izhaja iz 

Atkinsonovega in Shiffrinovega modela je kratkoročni spomin namreč opisan kot bolj ali manj pasivna 

začasna spominska shramba. 

Kratkoročni in delovni spomin sta tesno povezana. Oba se nanašata na »trenutni« spomin. 

Razlikujeta se v tem, da kratkoročni spomin le zadržuje informacije, delovni spomin pa informacije 

zadržuje in hkrati z njimi upravlja. Zato je danes pojem »pasivne shrambe« nadomestil pojem 

»aktivnega procesiranja«. 

 

Baddeley in Hitch (1974; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta predlagala model 

delovnega spomina, ki vključuje tri komponente (centralni kontrolni sistem, fonološka shramba ter 

vidnoprostorska skicirka). Ker pa prvotni model ni mogel razložiti določenih pojavov, ga je Baddeley 

(2000 in 2007, povzeto po; Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) dopolnil in dodal še četrto 

komponento (epizodični medpomnilnik) ter navedel povezave z dolgoročnim spominom. Delovni 

spomin je torej sestavljen iz štirih komponent: 

                                                           
4
 Obseg spomina se nanaša na število elementov, ki jih lahko oseba takoj ponovi (Anderson, 2010). 
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1. centralni kontrolni sistem, 

2. fonološka shramba, 

3. vidnoprostorska skicirka, 

4. epizodični medpomnilnik. 

 

Slika 2: Baddeleyev model delovnega spomina (Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 58) 

 

 

Centralni kontrolni ali izvršilni sistem upravlja in nadzoruje druge podsisteme. Nadzor, ki ga izvaja je 

lahko zavesten ali pa avtomatičen, ko gre za obstoječe sheme in navade (avtomatizirane veščine). 

Odgovoren je tudi za usmerjanje pozornosti na trenutno nalogo, ki jo izvajamo ter za delitev 

pozornosti med naloge, ki jih izvajamo hkrati (npr. klepetanje med vožnjo avtomobila; ko gre za 

kompleksno situacijo na cesti, se voznik osredotoči le na dogajanje na cesti in neha klepetati). 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

Centralni izvršilni sistem s stalnim skupnim fondom mentalnih virov ustreza k cilju (na nalogo) 

orientirani zavestni pozornosti in je odgovoren za procese začenjanja/kontrole in odločanja, 

rezoniranje in razumevanje jezika ter ohranjanje priklicane vmesne informacije za nadaljnjo 

obdelavo. Na področju matematične kognicije potekajo v okviru centralnega izvršilnega sistema 

procesi računanja, apliciranja postopkov, ohranjanja vmesnih vrednosti, spremljanja poteka 

računanja itd. Pri branju pa je vloga centralnega izvršilnega sistema pomembna pri razumevanju 

prebranega, sledenju poteka zgodbe in konstrukciji besedila. 

(Magajna, 2004) 
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Fonološka shramba ali zanka ima dve komponenti: začasna shramba govornih informacij ter 

artikulacijski kontrolni proces, s katerim obnavljamo informacije v fonološki shrambi, da ne 

razpadejo. Ima pa tudi pomembno vlogo pri branju in učenju slovnice. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

Po Magajninih besedah (2004) je podsistem artikulatorne zanke odgovoren za obdelovanje fonološke 

(glasovne) reprezentacije in vzdrževanje ter recikliranje fonološke/artikulatorne informacije v sistemu 

slušnega ponavljanja. Dobro funkcioniranje artikulatorne zanke je pomembno pri štetju, ohranjanju 

vmesnih vrednosti, hitrem – tekočem branju posameznih besed (dekodiranju), pomnjenju serije 

nepovezanih postavk (obseg kratkotrajnega pomnjenja naprej). 

 

Baddeley, Eysenck in Anderson (2009) razlagajo, da je vidnoprostorska skicirka odgovorna za 

začasno vzdrževanje vidnih in prostorskih informacij. Vidnoprostorske informacije začasno shranjuje 

ter vključuje aktiven proces manipuliranja mentalnih podob.  

 

V okviru vizualno-prostorske čečkalne table poteka manipulacija vizualno-spacialnih reprezentacij. Ta 

podsistem je odgovoren za vzdrževanje in obdelavo vizualno-prostorske informacije. Deficiti tega 

podsistema se odražajo v težavah pri obdelovanju vizualnih značilnosti problemov, ohranjanju 

informacije o položaju (npr. mestne vrednosti pri računanju) ter mentalne rotacije. 

(Magajna, 2004) 

 

Kot navajajo Baddeley, Eysenck in Anderson (2009) je epizodični medpomnilnik multimodalni 

skladiščni sistem, ki je kot tak zmožen vključevati več dimenzij in tako omogočati interakcijo med 

raznovrstnimi informacijami iz drugih podsistemov delovnega spomina ter jih povezuje z vstopnimi 

informacijami (input) iz dolgoročnega spomina in z zaznavami. Informacije lahko do epizodičnega 

medpomnilnika dostopajo direktno iz vidnoprostorske skicirke in fonološke shrambe (puščici d in e na 

sliki 2) ter iz dolgoročnega spomina. Med seboj lahko povezuje nepovezane miselne koncepte, 

pripisujejo pa mu tudi pomembno vlogo pri vplivu čustev na delovni spomin. 

 

Lutz (1994) pravi, da so fonološka shramba, vidnoprostorska skicirka (ter epizodični medpomnilnik) 

podrejeni sistemi, ki jih aktivira centralni kontrolni sistem, kadar moramo kaj vaditi ali, če si moramo 

kaj predstavljati. Baddeley je predstavil dokaze, da vidni ali motorični dražljaji povzročajo 

interferenco pri ustvarjanju podobe v vidnoprostorski skicirki, mnogo manjše težave pa povzročajo 

za fonološko shrambo. Prav tako je ugotovil, da verbalna interferenca vpliva na fonološko shrambo 

in ima le majhen vpliv na skicirko. 
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Opozoriti je treba, da se moramo zavedati razlike med mentalno sliko oziroma podobo ter vidnimi 

zaznavami. Pogosto poenostavljeno menimo, da je mentalna slika vsakršna reprezentacija, ki ohranja 

lastnosti zaznavnih izkušenj, tudi po tem, ko zaznavni dražljaj preneha. Vendar pa je pomembno 

poudariti, da so mentalne slike posledica kompleksnih procesov, ki izvirajo iz dolgoročnega spomina 

in jih ne moremo jemati enostavno kot analogen stranski produkt vidnega zaznavanja. Zanimivo je 

omeniti, da tudi slepe osebe razvijejo mentalne slike, kljub temu, da nimajo izkušenj z vidnimi 

zaznavami. Jih pa njihovo pomanjkanje vidno-zaznavnih izkušenj nekoliko omejuje na primer pri 

generiranju in manipuliranju z bolj zapletenimi podobami, saj so vidne zaznave in izkušnje temeljni vir 

informacij, ki jih slepim na tem področju primanjkuje. 

(Cornoldi, De Beni, Giusberti, Massironi, 1998) 

 

1.1.3. Dolgoročni spomin 

Najpogosteje prehajajo informacije iz kratkoročnega (delovnega) spomina v dolgoročni spomin s 

pomočjo obnavljanja.  

Kot velja za senzorni spomin, ima tudi dolgoročni spomin praktično neomejen obseg. Mnoge podatke 

ohrani za vedno. Mnenje nekaterih avtorjev je, da se vsi podatki, ki so bili shranjeni v dolgoročnem 

spominu, tam tudi obdržijo, le da jih včasih ne znamo poiskati in imamo zato občutek, da smo jih 

pozabili. 

V dolgoročnem spominu je zaradi velike količine podatkov zelo pomembna njihova dobra in smiselna 

organiziranost. V nasprotnem primeru je učinkovit pregled nad vsemi podatki nemogoč. Prav tako pa 

dobra organizacija materiala olajša priklic. 

Pri priklicu informacij iz dolgoročnega spomina so nam v pomoč spominski znaki (retrieval cues), ki 

nam odpirajo širše spominsko področje, kjer se podatek nahaja (npr. naštej rastline, ki se začnejo s 

črko »s«). Najbolj učinkoviti spominski znaki so znaki za vkodiranje (znaki prisotni ob shranjevanju 

elementa npr. enake okoliščine). Glede na to, da je naš spomin kompleksno povezan s procesi 

predstavljanja, je pogosto dovolj, da si le predstavljamo enega od spominskih znakov, da bi prišlo do 

priklica. 

Vsekakor lahko veliko spominskih znakov poimenujemo močna asociacija, ker se tako pogosto 

pojavlja skupaj s ciljno (iskano) informacijo. Znano je tudi, da so določene vonjave močni spominski 

znaki pri spominjanju preteklih dogodkov. 

 

Razumevanje koncepta asociacij je ključno pri razumevanju človeškega spomina. Za močne asociacije 

je od nekdaj veljalo, da omogočajo spominjanje. Ugotovili pa so, da lahko močne asociacije prav tako 
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povzročijo lažne spomine. Dogodek, ki se ni zgodil, je pa močno asociativno povezan z dogodkom, ki 

se je zgodil, bomo pogosto prepoznali in se ga spominjali kot da bi se v resnici zgodil. 

(Roediger, McDermott, Robinson, 1998) 

 

Kljub temu, da ja za človeka najbolj pomemben del dolgoročnega spomina tisti, ki hrani naše znanje o 

besedah in simbolih, imamo, kot pravi Zarevski (1995) v dolgoročnem spominu shranjene tudi 

informacije iz drugih čutil: okuse, vonje, zvoke, dotike, vibracije ipd. 

 

1.1.3.1. Vrste dolgoročnega spomina 

Poznamo več različnih delitev dolgoročnega spomina.  

Glede na razlike med informacijami, ki jih uporabljamo, ga delimo na: motorični in verbalni spomin. 

 

Glede na senzorno modaliteto, od koder prihaja informacija, ga delimo na:

 vizualni ali vidni spomin,  

 avditivni ali slušni spomin,  

 taktilni ali tipni spomin,  

 olfaktorni ali vohalni spomin ter 

 gustatorni ali okušalni spomin. 

 

Glede na to, ali se želimo nečesa namerno spomniti (eksplicitno) ali ne (implicitno), ga delimo na 

implicitni in eksplicitni spomin. 

 

Glede na umski napor, ki ga vlagamo pri zapomnitvi, ga delimo na samodejne procese zapomnitve in  

na tiste, ki zahtevajo napor. 

 

Glede na naravo shranjenih informacij, ga delimo na deklarativni in proceduralni spomin. 

 

Delimo ga tudi na prospektivni in retrospektivni spomin. 

 

SAMODEJNI PROCESI ZAPOMNITVE IN TISTI, KI ZAHTEVAJO NAPOR 

Pri tej pomembni delitvi dolgoročnega spomina govorimo o tem, koliko pozornosti in napora vlagamo 

v to, da bi si nekaj zapomnili. 

V zapomnitev značilnosti in letnic v nekem zgodovinskem obdobju je treba vložiti veliko truda, 

medtem ko si to, da smo na primer znanca v enem dnevu srečali že tretjič, zapomnimo brez truda. 

Gre za to, da poteka pomnjenje prostorske dimenzije (kam gremo, kje se nahajamo), časovne 

opredelitve (kdaj in kako dolgo) in pogostosti dogodka avtomatično. To pomeni, da si bomo 
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značilnosti dogajanja zapomnili, čeprav na njih ne bomo pozorni. Če bomo namerno usmerjali 

pozornost na njih, si jih ne bomo zapomnili nič bolj, le obseg našega delovnega spomina za druge 

kognitivne procese, ki se odvijajo istočasno, bo manjši. 

Avtomatične procese pomnjenja ne moremo »ugasniti«. Namerno preusmerjanje pozornosti z 

naštetih časovno-prostorskih vidikov dogajanja ni le nemogoče, ampak moti normalno 

funkcioniranje našega obsega pozornosti. 

Naštete avtomatske procese podedujemo in se že pri otrocih dokaj hitro razvijajo. Že pri desetih letih 

so na isti stopnji kot pri odraslih ljudeh. Kar je pri vsakdanjem življenju pomembno, je njihova 

odpornost na stres, utrujenost, bolezen, razpoloženje ipd. 

Torej avtomatski procesi pomnjenja nam omogočajo dobro orientacijo v prostoru in času, pri čemer 

ne obremenjujejo našega omejenega obsega pozornosti. 

Poznamo tudi naučene avtomatske procese pomnjenja. Najizrazitejši primer je veščina branja. Z 

učenjem črk dosežemo, da avtomatično dojamemo pomen besed. Tako lahko sledimo smislu 

besedila. 

Na te naučene avtomatske procese negativno vpliva stres. Da bi se temu izognili, moramo veščine 

razviti do te mere, da so popolnoma avtomatizirane in tako odporne na stres. 

(Zarevski, 1995) 

 

DEKLARATIVNI IN PROCEDURALNI SPOMIN 

V proceduralnem spominu je shranjeno znanje o izvajanju kognitivnih in gibalnih veščin (kako nekaj 

narediti).  

Baddeley, Eysenck in Anderson (2009) navajajo, da lahko proceduralni spomin prištevamo k 

implicitnemu spominu, saj priklic informacije ni direkten. Sprememba vedenja dokazuje, da smo si 

nekaj zapomnili. Na primer, ko vozimo kolo, se ne spomnimo implicitno, kaj moramo narediti, 

enostavno se usedemo na kolo in se odpeljemo. Učenje motoričnih veščin je le ena izmed mnogih 

opravil, ki se jih lahko implicitno naučimo. Lahko jih razdelimo v tri široke kategorije: 

 klasično pogojevanje, 

 priming, 

 proceduralno učenje. 

Implicitno se naučimo tudi slovnice maternega jezika. 

 

Zarevski (1995) razlaga, da je pri proceduralnem spominu pomembno oblikovanje niza asociacij med 

posameznimi operacijami. Najpomembnejša oblika proceduralnega pomnjenja so veščine. Pri 

usvajanju veščin so najpogosteje vključene tri faze: 
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1. kognitivna faza: v tej fazi moramo dojeti, kaj vse je treba narediti, 

2. faza povezovanja: začne se, ko določimo najbolj učinkovit način izvajanja delov dejavnosti in 

na kakšen način jih povežemo v celoto. V tej fazi odkrivamo in postopoma odpravljamo 

napake. Vse manj uporabljamo verbalne aspekte pomnjenja. Po dolgotrajni vaji pa preidemo 

3. v fazo avtomatiziranega izvajanja veščine: v tej fazi izvajanje veščine zahteva minimalno 

zavestno kontrolo. To omogoča posvečanje višjim elementom veščine kot sta npr. stil 

izvajanja in strategija igre. V tej fazi ni več verbalnega samovodenja, zato se lahko med 

izvajanjem veščine brez težav pogovarjamo. Hkrati v tej fazi s težavo opišemo postopek, saj je 

že popolnoma avtomatiziran. Veščine, ki je usvojena do zadnje faze, ne pozabimo. Zelo dolgi 

premori malo ali sploh ne vplivajo na njeno izvajanje. 

 

Ker si informacije neposredno prikličemo v spomin, prištevamo deklarativni spomin k eksplicitnemu. 

V njem so shranjene informacije o dejstvih. Pri priklicu teh dejstev je v pomoč dobra in smiselna 

organizacija. 

Delimo ga na epizodični in semantični. 

Epizodični spomin se nanaša na dogodke, ki so povezani s konkretnim časom in krajem,  

semantični spomin pa obsega splošno znanje (pomen) o dejstvih, predmetih, dogodkih in njihovih 

medsebojnih odnosih. 

 

Collins in Loftus (1975; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta predlagala Model širjenja 

aktivacije (spreading activation model), ki razlaga, da je material v semantičnem spominu organiziran 

v semantične mreže glede na pomensko povezanost oziroma oddaljenost (kot je prikazano na sliki 3). 

Dolžina povezave med dvema konceptoma nakazuje stopnjo njune pomenske povezave. Veljalo naj 

bi tudi, da aktivacija določenega koncepta povzroči, da se aktivacija močno širi tudi na druge 

koncepte, ki so s prvim pomensko tesno povezani. Velik del semantičnega spomina predstavljajo 

sheme (večje strukture informacij). Shematsko znanje je uporabno, saj nam omogoča oblikovanje 

ustreznih pričakovanj ter sklepanje, da bi zapolnili vrzeli v informacijah, s katerimi razpolagamo. 

Vendar pa shematsko znanje povzroča popačenja v spominu, ko prebrano ali slišano ni v skladu z 

našim znanjem. 
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Slika 3: Primer semantične mreže Modela širjenja aktivacije (Collins in Loftus 1975; povzeto po 

Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 120) 

 

 

PROSPEKTIVNI IN RETROSPEKTIVNI SPOMIN 

Retrospektivni spomin je spomin na osebe, besede ter dogodke iz preteklosti. V glavnem vsebuje 

veliko informacij o tem, kaj o nečem vemo. 

Prospektivni spomin se nanaša na to, da se spomnimo izvesti načrtovano dejanje brez prisotnosti 

eksplicitnih opomnikov, da moramo to storiti. V nasprotju z retrospektivnim spominom se v glavnem 

osredotoča na to, kdaj moramo nekaj storiti ter ne vsebuje veliko informacij. Stres in anksioznost naj 

bi negativno vplivala nanj. Nadalje ga delimo na prospektivni spomin, ki temelji na dogodku (event-

based) ter na prospektivni spomin, ki temelji na času (time-based). Pri prospektivnem spominu, ki 

temelji na dogodku, nam dogodek (npr. to, da vidimo trgovino) ponudi znak, ki nas spomni na to, da 

moramo izvesti neko dejanje (npr. kupiti sadje). Pri prospektivnem spominu, ki temelji na času pa je 

čas znak, ki nas spomni, da moramo izvesti neko dejanje. 

Veljalo naj bi, da stres in anksioznost povzročata težave na področju prospektivnega spomina. Bolj 

anksiozne osebe se pri nalogah prospektivnega spomina slabše odrežejo. Za osebe z najslabšim 

prospektivnim spominom veljajo tiste z obsesivno-kompulzivnimi motnjami. Predpostavlja se, da 

zaradi tega (in pretiranega občutka osebne odgovornosti) nenehno preverjajo ali ponavljajo določeno 

dejanje. Kljub temu pa potem niso prepričane ali so izvedle dejanje, ki so ga nameravale izvesti, saj 

pretirano preverjanje lahko vodi k slabšemu prospektivnemu spominu – ko nekaj tolikokrat ponovijo, 
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imajo shranjenih toliko spominov na izvedeno dejanje, da se s težavo spomnijo ali so to storili danes, 

ali pa mnogokrat v preteklosti. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

1.1.4. Primerjava posameznih vrst spomina 

Lutz (1994) navaja, da se kratkoročni in dolgoročni spomin razlikujeta v: 

 trajanju, 

 kodiranju (snov vkodirata v različnih oblikah), 

 obsegu oziroma kapaciteti (kratkoročni spomin ima zelo omejen obseg, dolgoročni 

spomin pa neomejen obseg). 

 

Sistemi se ločijo tudi po tem, na kakšen način informacije izginejo iz njih. Informacije iz senzornega 

spomina hitro razpadejo, v kratkoročnem spominu jih zamenjajo nove informacije, iz dolgoročnega 

spomina pa lahko potencialno izginejo zaradi interference, prepletanja starih in novih informacij. 

(Šešok, 2006) 

 

Tabela 2: Značilnosti stopenj spomina (Lutz, 1994, str. 257) 

ZNAČILNOST 
SENZORNI 

REGISTER/SPOMIN 

KRATKOROČNI 

SPOMIN 

DOLGOROČNI 

SPOMIN 

TRAJANJE 
¼ sekunde (vid) 
2 – 4 sekunde (sluh) 

18 sekund 
priklic 

celo življenje 

KAPACITETA 1000 + drobcev 7 ± 2 elementov neomejeno? 

VZROKI ZA IZGUBO 
razpad spominskih sledi 
(decay), 
maskiranje (masking) 

razpad spominskih sledi 
(decay), 
akustična interferenca, 
izpodrivanje 

semantična interferenca, 
neuspeh pri priklicu 

OBLIKA PREDSTAVITVE 
senzorične značilnosti 
(analogna replika5) 

primarno akustična (verbalni 
opis) 

primarno semantična (pomen) 

DELOVANJE 

avtomatično 
(reaktivno - odzivno) 

izbirno 
(zavestno) 
(aktivno) 

avtomatično 
(nezavedno) 
(pasivno) 

vzporedno procesiranje 
(tok zavesti pri katerem 
mislimo na eno stvar naenkrat 
v zaporedju) 

zaporedno procesiranje? širjenje aktivacije 

PRIKLIC  
popoln, 
pravilen, 
potrebuje 38 ms za element 

nepopoln, 
nepravilen, 
brez časovne omejitve 

                                                           
5
 Analogna replika – podoben odgovor. Zunanjo fizikalno energijo spremeni v energijo živčnega sistema – 

naredi »kopijo« vstopne informacije, ki jo lahko spominski sistem uporabi. 
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1.2. SPOMINSKI PROCESI 

Različni kontrolni procesi omogočajo, da informacije prehajajo iz kratkoročnega v dolgoročni spomin 

in obratno. Določajo smer gibanja informacije. Pri delovanju spomina sodelujejo: učenje, 

spominjanje, pozabljanje, pozornost, vkodiranje, konsolidacija ali shranjevanje, retencija ali 

ohranjanje, obnavljanje in priklic ali iskanje. 

 

1.2.1. Učenje in spominjanje 

Učenje je proces, pri katerem si pridobivamo novo dejavnost ali znanje. Spominjanje je proces, zaradi 

katerega se učinki preteklega učenja razodevajo v sedanjosti. Oba procesa lahko deloma neposredno 

opazujemo. 

(Hunter, 1964) 

 

Že nemški psiholog Hermann Ebbinghaus (eden prvih, ki je raziskoval spomin in učenje) je menil, da 

je edina razlika med učenjem in spominjanjem čas, ki ga vložimo – če se osredotočamo na takojšnje 

vidike izkušnje, raziskujemo učenje, če pa se osredotočamo na kasnejše posledice izkušnje, 

raziskujemo spomin. Kot je že Ebbinghaus ugotovil, je tako pri učenju kot pri spominu vključenih 

mnogo enakih pojavov in neodvisnih spremenljivk in v veliko primerih je razlika, ki jo med njima 

delamo arbitrarna in jo naredimo, da olajšamo razpravo. 

(Lutz, 1994) 

 

»Pri učenju je poudarjena prva stopnja pomnjenja – usvajanje« (Zarevski, 1995). 

 

1.2.2. Pozabljanje 

O pozabljanju govorimo takrat, ko se nečesa nismo zmožni spomniti. 

 

Ebbinghaus je bil prvi raziskovalec, ki se je posvetil sistematičnemu proučevanju pozabljanja. 

Izpostavil je, da je pozabljanje logaritmična funkcija, na začetku je izjemno hitra, nato pa je padec 

krivulje vse manjši. Kasnejše raziskave so njegove ugotovitve potrdile. Pozabljanje zrcali stopnjo 

izgube informacij oziroma njihovo nedostopnost, saj nezmožnost »spominjanja« še ne pomeni, da je 

bila določena informacija izgubljena za vedno. Pozabljanje v okviru kratkoročnega spomina ima celo 

pozitivno funkcijo, sicer bi se naš um zapolnil z mnogimi trivialnimi, nepomembnimi informacijami, da 

bi bilo skorajda nemogoče izbrati najpomembnejše med njimi in uporabiti le tiste, ki bi jih potrebovali 
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za sprejemanje določenih odločitev. Lahko rečemo, da nam pozabljanje nepomembnega omogoča, 

da si zapomnimo pomembno.  

(Šešok, 2006) 

 

Snov, ki smo se jo učili z vlaganjem napora, pozabljamo v skladu z naslednjo krivuljo: 

 

Graf 1: Krivulja pozabljanja po Ebbinghausu (Lutz, 1994, str. 222) 

 

Večji del vsebine pozabimo v prvih urah, nato se pozabljanje upočasni in ostane na razmeroma 

enakem nivoju še mesece in leta. Pri tem moramo upoštevati t. i. Jostov zakon, ki pravi, da če imata 

dve spominski sledi v trenutku merjenja enako jakost, se bo starejša sled obdržala dlje oziroma bo 

pozabljanje te informacije počasnejše. 

Najbolj izraziti izjemi pri krivulji pozabljanja sta motorične veščine ter zapomnitev vonjev. Motorične 

veščine so v večini avtomatizirane do te mere, da pozabljanje nanje ne vpliva tako drastično. 

Ohranjanje spominskih sledi povezanih z vonjavami pa ni povsem jasno. 

 

1.2.2.1. Vzroki pozabljanja 

Strokovnjaki navajajo štiri glavne vzroke pozabljanja: 

 postopen razpad spominskih sledi – ugašanje (decay), 

 nezmožnost poiskati shranjeno informacijo, 

 represija, 

 interferenca. 
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UGAŠANJE (POSTOPEN RAZPAD SPOMINSKIH SLEDI) 

Ta razlaga predpostavlja, da naj bi vsi spomini povzročali neko spominsko sled v možganih, ki 

postopoma »ugasne«, še posebej če se je ne uporablja. To je ena izmed najstarejših in najbolj 

razširjenih razlag pozabljanja. 

(Šešok, 2006) 

 

Razlaga ugašanja, ki je tesno povezana s teorijo o spominskih sledeh, kot glavni vzrok pozabljanja 

izpostavlja čas. Informacije se iz senzornega spomina razmeroma hitro izgubijo predvsem zaradi 

pojavljanja novih informacij, prav tako pa ima vpliv tudi tok časa. Še posebej hitro se informacije 

izgubljajo iz vidnega senzornega spomina. Podobno je tudi s kratkoročnim spominom, kjer se 

informacije prav tako izgubljajo predvsem zato, ker jih izpodrivajo nove (iz okolice ali našega 

dolgoročnega spomina), tok časa pa tudi poskrbi za pozabljanje. Pri obeh gre za mehanizem, ki je 

nujno potreben za učinkovito obdelavo informacij – stare morajo zapustiti spomin, da bi lahko 

obdelali nove. 

Zob časa lahko načne tudi spominske sledi ali engrame6 iz dolgoročnega spomina. Temu se lahko 

izognemo tako, da s pogosto uporabo engram utrdimo. Lahko bi ga primerjali z dobro uhojeno potjo 

v našem živčnem sistemu, ki se zlahka aktivira. Če pa to pot ne uporabljamo, bo podobno kot s potjo 

v naravi, ki jo bo prerasla trava in bo izginila. 

 

NEZMOŽNOST POISKATI SHRANJENO INFORMACIJO 

Da bi se lahko spomnili določene informacije, jo moramo poiskati. Lahko se nahaja v našem 

dolgoročnem spominu, a če do nje ni dobre poti – povezave, je enako kot da te informacije ne bi bilo. 

Pri kratkoročnem spominu ne moremo govoriti o iskanju informacije, saj ima zelo omejen obseg 

informacij. Zato v tem primeru govorimo o hitrem upadu informacij ter (izhodni) interferenci; ko 

proces poročanja ovira ohranjanje informacij, o katerih nam ni uspelo poročati. 

Nezmožnost poiskati shranjeno informacijo se torej nanaša na dolgoročni spomin. Svojo možnost 

poiskati informacijo v dolgoročnem spominu si zagotovimo tako, da novo informacijo na več 

možnih načinov povežemo s predznanjem. Tako odpiramo več poti oziroma spominskih znakov do 

nove informacije. Več ko je spominskih znakov in bolj ko izstopajo, večja je možnost, da bomo 

lahko našli informacijo, ko jo bomo potrebovali. 

V dolgoročnem spominu imamo shranjenih ogromno informacij, ki niso v uporabi in nam zaradi tega 

niso dostopne. V strokovni literaturi lahko najdemo veliko razprav na temo, ali lahko rečemo, da gre v 

primeru nedostopne informacije resnično za pozabljanje ali ne. 

                                                           
6
 Engram je spominska sled. 
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REPRESIJA 

Tudi represija se nanaša na dolgoročni spomin. Enako kot obstaja namerno (motivirano) in 

nenamerno učenje, obstaja tudi namerno in nenamerno pozabljanje. Po Freudu o motiviranem 

pozabljanju govorimo pri namernem pozabljanju (represiji) neprijetnih, nesprejemljivih vsebin oz. 

tistih, ki v nas zbujajo strah.  

Da bi si nekaj zapomnili, moramo to ponavljati in utrjevati, na neprijetne vsebine pa raje ne mislimo, 

in jih ne maramo ponavljati. Že zaradi tega nastopi pozabljanje. 

Izjema je pomnjenje pri depresiji, saj se spomnimo le neuspehov, zapravljenih priložnosti, žalostnih in 

travmatičnih dogodkov, kar vodi v še globljo depresijo (začaran krog). 

 

INTERFERENCA 

Interferenca se pojavi takrat, ko učenje ene snovi ovira učenje druge snovi. Če novo učenje izničuje 

prej naučeno, govorimo o retroaktivni interferenci, ker oviranje deluje nazaj. Kadar pa prej naučena 

snov ovira učenje nove snovi, gre za proaktivno interferenco, ker oviranje deluje naprej. 

Retroaktivno in proaktivno interferenco skupaj označujemo kot negativni transfer. 

Na interferenco v največji meri vpliva podobnost učne snovi. Na primer, če se učimo najprej en tuj 

jezik in v kratkem še drug tuj jezik in velja, da sta si jezika podobna ali sorodna, bo novo znanje 

izničilo že naučeno (retroaktivna interferenca). Če se naučimo voziti na eni strani ceste, nam je težko 

voziti po drugi strani ceste (proaktivna interferenca). 

 

Predpostavlja se, da za večino možganov najverjetneje velja, da je dana celica del več različnih 

spominov. Poleg tega najverjetneje velja, da je ob spominjanju enega dogodka aktivnih več nevronov 

hkrati. In o interferenci govorimo takrat, ko se spominska mrežja prekrivajo, saj na nek način med 

seboj tekmujejo. 

(Ranganath, 2009) 

 

1.2.3. Pozornost 

Pozornost je sposobnost selektivnega zavedanja oziroma sposobnost osredotočanja ter ohranjanja 

zanimanja za določeno nalogo ali dejavnost z namenom optimalnega izkoriščanja omejenih 

zmogljivosti kognitivnega sistema in omogočanjem koherentnega delovanja organizma. Pozornost, 

predvsem selektivna, je pomemben proces, ki sodeluje pri vstopanju informacij v spominski sistem, 

saj se brez ustreznih oziroma nemotenih pozornostnih sposobnosti informacije v spominski sistem ne 

morejo vkodirati. 

(Šešok, 2006) 
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Nekaj več o pozornosti v kontekstu globine obdelave informacij ter kognitivnem naporu je napisano 

tudi v podpoglavju Zakonitosti pri delovanju spomina. 

 

1.2.4. Vkodiranje 

Vkodiranje pri pomnjenju je pravzaprav sprememba informacije v obliko, ki se lahko shrani in kasneje 

poišče. Na tak način se informacije v kratkoročnem spominu pripravijo za skladiščenje v 

dolgoročnem. 

(Zarevski, 1995) 

 

Vkodiranje je registracija informacij med procesom učenja. Učinkovitost vkodiranja je odvisna od 

stopnje ali globine procesiranja informacij, le-to pa je odvisno od tega, ali in na kakšen način lahko 

informacije povežemo z že znanimi asociacijami. Ko je enkrat informacija vkodirana, je shranjena v 

dolgoročni spomin. 

(Šešok, 2006) 

 

Termin vkodiranje se nanaša v glavnem na prvo učenje neke snovi. Ta beseda poudarja, da je učenje 

aktiven proces, ki navadno vključuje določeno mero interpretacije izkušnje. Modeli procesiranja 

informacij poudarjajo aktivnost osebe, ki se uči (oseba se odloči osredotočiti na določene vidike 

situacije in ignorirati druge, in lahko te vidike zazna nekoliko drugače, kot so se v resnici zgodili), za 

razliko od starejših razlag, ki učenje jemljejo kot pasivno, nekoliko mehansko reakcijo na izkušnjo. 

(Lutz, 1994) 

 

Kot navaja Zarevski (1995), poteka vkodiranje na kontinuumu zahtevnosti od povsem enostavne 

zaznavne analize pa vse do zelo kompleksne semantične aktualizacije7. Z vkodiranjem si prizadevamo: 

a) zmanjšati količino informacij, ki jih je treba shraniti tako da zavržemo nepomembno in 

odvečno, 

b) olajšati prihodnje iskanje informacij na ta način, da jih čim bolje shranimo s tako 

imenovanim izpopolnjenim vkodiranjem. 

Vkodiranje je edinstveno za vsakega posameznika. 

 

 

                                                           
7
 Semantično vkodiranje pomeni procesiranje elementa glede na njegov pomen, torej povezati ga z drugimi 

informacijami v dolgoročnem spominu (Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). 
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Vkodiranje v kratkoročnem in vkodiranje v dolgoročnem spominu se med seboj v določenih stvareh 

razlikujeta. 

Vkodiranje verbalnega gradiva v kratkoročnem spominu temelji predvsem na fonoloških 

značilnostih besed, pri vkodiranju v dolgoročnem spominu pa je pomembnejša smiselna 

organizacija. To je vidno pri eksperimentih, kjer se spreminjata časovna komponenta testiranja 

spomina (neposredno pri kratkoročnem spominu in odloženo za dolgoročni spomin) ter podobnost 

danega gradiva za interferenco, ki je lahko slušna ali smiselna. Dokazano je, da slušna podobnost 

povzroča večjo interferenco pri neposrednem testiranju spomina, smiselna podobnost pa pri 

odloženem testiranju spomina. 

Pri verbalnem učenju pa ne uporabljamo le verbalne spominske znake, kar je možno razbrati iz 

eksperimenta, ki ga opisuje Zarevski (1995): osebe, ki so sodelovale v eksperimentu, so si morale 

zapomniti krepko zapisano besedo, ki je bila del smiselne povedi. Prva skupina se je morala naučiti 

poved: »On je uglasil klavir«, druga skupina pa: »On je dvignil klavir«. Pri znaku, ki se je nanašal na 

melodijo, so bili uspešnejši testiranci iz prve skupine, med tem, ko se je pri znaku o teži (»nekaj 

težkega«) bolje spomnila druga skupina. Torej, testiranci niso vkodirali le semantični pomen besede 

»klavir« ampak tudi druge vidike njegovega pomena. 

Ko se morajo testiranci učiti sezname besed iz različnih kategorij, bomo ob izpraševanju ugotovili, da 

so že sami spontano besede razvrščali v posamezne kategorije in najprej naštevali besede iz ene, 

nato iz druge kategorije. Prihaja torej do spontane organizacije gradiva. Če pa do združevanja v 

skupine ni prišlo, bomo opazili, da ko jih prosimo, da nam naštejejo besede, ki spadajo v določeno 

kategorijo, bo priklic veliko boljši. Opaziti je tudi, da si testiranci bolje zapomnijo konkretne kot 

abstraktne pojme. To lahko razložimo z dejstvom, da si pri zapomnitvi pomagamo s predstavljanjem 

– ustvarjamo si slikovne predstave. In veliko lažje si je predstavljati konkretne kot abstraktne pojme.  

Tako si ustvarjamo dvojne spominske sledi: slikovne in verbalne. Glede na to, da se za abstraktne  

pojme tvori le verbalna sled, je manjša verjetnost, da se bodo ohranili in jih bomo s težavo poiskali. 

Na splošno lahko učinkovito iskanje informacij po spominu ponazorimo s knjižnico: razvrščanje knjig 

glede na velikost ali barvo ni učinkovito, glede na vsebino pa. Na primer, če govori knjiga o odvisnosti 

od drog, bo zanimiva za psihologe, zdravnike, socialne delavce, kriminologe ipd. To pomeni, da je 

dostopna različnim uporabnikom. Na enak način lahko neko informacijo v dolgoročnem spominu 

uporabljamo v različne namene, če le imamo dostop do nje. Ko si neko informacijo zapomnimo, ne 

moremo predvideti vseh situacij, ko bi nam lahko prišla prav, zato je pomembno, da obstaja več 

dobrih poti kako jo najti.  

 

Shulman (1971, 1972; povzeto po Lutz, 1994) je ugotovil, da je v kratkoročnem spominu, poleg 

akustičnega vkodiranja (zapomnimo si zvočne prvine) prisoten tudi semantični prikaz 
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(presentation), vendar pa ima v kratkoročnem spominu akustična interferenca (napake zaradi 

zvočne podobnosti) veliko večji vpliv kot semantična interferenca. Podobno obstajajo dokazi, da ima 

tudi v dolgoročnem spominu akustična interferenca svoj vpliv, vendar ta ni tako močan kot vpliv 

semantične interference (Bruce & Crowley, 1970, Nelson & Rothbart, 1972; povzeto po Lutz, 1994). 

 

1.2.5. Konsolidacija ali shranjevanje 

Ko se neko snov naučimo, potrebujemo nekaj časa, da se spominske sledi dovolj dobro utrdijo v 

živčnem sistemu, da so odporne na moteče vplive (Hebb, 1949; povzeto po Lutz, 1994).  

Novo naučena snov povzroči kemične ali fizične spremembe v nevronih; konsolidacije pa povzroči, 

da postanejo spremembe v nevronih trajne. Ko je novonaučena snov še vedno v procesu 

konsolidacije, imajo dodatne vaje manjši oziroma negativen učinek. Na splošno velja prepričanje, da 

zahteva konsolidacija približno 20 minut. Iz časa, ki ga konsolidacija zahteva, lahko sklepamo, da 

moramo snov ponoviti po 15 – 20 minutah, da bi zagotovili najmočnejše spominske sledi. 

 

Šešok (2006) pravi, da je konsolidacija proces organizacije kompleksnih informacij, s pomočjo 

katerega se informacije vkodirajo v dolgoročni spomin. V tem procesu organizacije imajo smiselne ali 

čustvene vsebine, ki so povezane z določeno informacijo, pomembno vlogo, saj jih lažje shranimo v 

dolgoročni spomin. Znano je, da je proces učenja smiselnih, »logičnih« vsebin lažji, ker je prenos 

takšnih informacij v dolgoročni spomin bolj učinkovit. Pojem konsolidacije se pravzaprav nanaša na 

nevrofiziološki proces shranjevanja spominskih sledi. Mnogi raziskovalci so mnenja, da se 

»epizodični spomini« sprva shranjujejo v hipokampusu, kasneje pa se počasi »premaknejo«  

(konsolidirajo) v neokorteks. Predpostavljajo, da se proces konsolidacije lahko zgodi med spanjem, 

morda celo med sanjanjem. 

 

1.2.6. Retencija ali ohranjanje 

Retencija je proces ohranjanja ali vztrajanje spominskih sledi, ki nastanejo v možganih med učenjem.  

Retencije ne moremo proučevati neposredno, ker še nimamo ustreznega vpogleda v možgane. 

Proučujemo jo na podlagi obnavljanja, pri tem se lahko zmotimo, ker obnova ni vedno enaka 

ohranjenemu gradivu. 

(Pečjak, 2001) 

 

Ohranjanje v spominu je možganski proces, zaradi katerega se učinki učenja s časom ne izgube. 

Učenje je predpogoj ohranjanja, spominjamo se lahko le tistega, kar je ohranjeno, kar ni ohranjeno 
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pa pozabimo. Pozabljamo lahko tudi brez okvare ohranjanja, kadar nečesa ne moremo priklicati v 

spomin v določenem trenutku, ob drugi priložnosti pa se spomnimo, ne da bi pred tem še enkrat 

ponovili. V tem ko je v izgubo ohranitve vedno vključeno pozabljanje, ni nujno, da bi bilo pozabljanje 

zvezano z izgubo ohranitve.  

(Hunter, 1964) 

 

1.2.7. Obnavljanje 

Učinki preteklega učenja se izražajo v obnavljanju dejavnosti. Zato morajo biti v možganih vkodirani 

na tak način, da omogočajo čim bolj natančno ali pa tudi dokaj prosto obnovo. 

(Pečjak, 1977) 

 

Obnavljanje je kateri koli ponavljajoči se mentalni proces, ki je namenjen temu, da se podaljša 

trajanje spominske sledi. S ponavljanjem se lahko spominska sled ohranja več ur. Ponavljanje poveča 

možnost, da bo dana informacija shranjena, vendar pa tega ne zagotavlja. 

Vključuje dostop do informacij, ki so shranjene v dolgoročnem spominu. Sem spadajo procesi, preko 

katerih lahko »zmerimo«, koliko informacij smo si uspeli zapomniti oziroma ali so shranjene v 

dolgoročnem spominu. Spontan priklic je najtežji proces obnavljanja informacij, ki vključuje 

spominjanje informacije brez vsakršne dodatne pomoči (npr.: »Kako je bilo ime učiteljici matematike 

v srednji šoli«), priklic s pomočjo namiga je nekoliko lažji (npr.: »… njeno ime se začne s črko M …«, 

prepoznavanje pa je še bolj enostavno (npr.: Ali ji je bilo ime Mojca ali Mateja?«), saj omogoča 

izbiranje ustrezne informacije izmed več možnih odgovorov.  

Dobro se je zavedati, da so lahko informacije v dolgoročnem spominu »shranjene«, niso pa vedno 

dostopne, saj je gotovo že vsakdo kdaj poskusil priklicati določeno besedo, ki jo je »imel na koncu 

jezika«, vendar mu ni uspelo brez ustreznih strategij ali pomoči. Ta fenomen le še dodatno dokazuje, 

da spomin ni proces, kjer gre za »vse ali nič«, temveč kaže celovitost delovanja spomina. 

(Šešok, 2006) 

 

Ljudje se lahko odločijo ali si želijo nekaj trajno zapomniti ali pa le do takrat, ko informacijo 

potrebujejo. Kadar si neko informacijo ne nameravamo vtisniti v spomin in jo potrebujemo le kratek 

čas, se na tak način lotimo obnavljanja te informacije – vzdržujemo jo le dokler jo potrebujemo. Nato 

pa jo zavržemo. Na tak način si na primer zapomnimo telefonsko številko mehanika na avtocesti. 

Tovrstno obnavljanje imenujemo vzdrževalno obnavljanje (maintenance rehearsal) (Craik Watkins, 

1973). Kadar pa si nekaj nameravamo trajno vtisniti v spomin, se obnavljanja lotimo na drugačen 

način. V obnavljanje smo pripravljeni vložiti več truda. Tu si lahko predstavljamo, kako je, ko si želimo 
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zapomniti telefonsko številko ljubljene osebe. Takšnemu procesiranju pravimo izpopolnjeno 

obnavljanje (elaborative rehearsal). Ne smemo pa zmotno sklepati, da je za trajno zapomnitev 

dovolj le namen, da bi si nekaj zapomnili. Bolj pravilna interpretacija pravi, da naš namen povzroči 

uporabo globlje in bolj učinkovite semantične strategije procesiranja. Te strategije pa niso odvisne 

le od tega, da si nekaj poskušamo zapomniti, ampak vključujejo tudi to, da nekaj poskušamo 

razumeti. Želja, da bi snov razumeli, je pomembnejši cilj kot želja po tem, da bi si nekaj zapomnili, saj 

bo cilj, da nekaj razumemo, za sabo povlekel tudi zapomnitev. V tem kontekstu želja po razumevanju 

snovi pomeni, da se trudimo novo snov integrirati v svojo obstoječo semantično mrežo. S tem pa si 

olajšamo zapomnitev in priklic. Kadar pa je cilj zgolj zapomnitev, ni nujno, da to vključuje tudi 

razumevanje, saj se izkušnja lahko shranjuje kot epizodični spomin, ki ni integriran v naš semantični 

spomin in ga kot takega težje prikličemo kot semantične informacije.  

(Lutz, 1994) 

 

1.2.8. Priklic ali iskanje 

Kot navaja Pečjak (1977), se učinki preteklega učenja kažejo tudi s priklicem. O rutinskem priklicu 

govorimo, kadar je obnovljena dejavnost podobna prvotni. Kadar pa zahtevamo reorganizacijo 

naučenih podatkov (npr. priklic imen mest na črko »m« ali vseh živali, ki živijo v tropskem pasu), 

govorimo o produktivnem priklicu. 

 

Priklic se začne, ko en ali več spominskih znakov (cue) aktivira asociativne sledi, ki so shranjene v 

spominu. To spodleti, kadar so spominski znaki neprimerni, kadar so šibko povezani s ciljno 

informacijo, kadar smo se ciljno informacijo slabo naučili, kadar priklicu ne moremo posvetiti 

zadostne mere pozornosti, kadar nimamo dovolj znakov in celo kadar nismo v »pravem mentalnem 

stanju« za priklic. Tega se najverjetneje sploh ne zavedamo, ampak na priklic vplivajo elementi 

naključnega konteksta ter v kolikšni meri se ujemajo s tistimi elementi, ki so bili prisotni pri 

vkodiranju, vključno z okoljem, stanjem, počutjem ter kognitivnim kontekstom. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

1.2.9. Nevrofiziološki in biokemijski procesi pri spominjanju 

Nevroni imajo zmožnost, da se kot odziv na izkušnje spreminjajo. In na tej nevroplastičnosti 

možganov temelji spomin. Čeprav celotni možgani sodelujejo pri zapomnitvi in spominjanju, sta dve 

regiji v možganih, ki sta pri raziskavah o spominu igrali najbolj vidno vlogo (prefrontalne in 

temporalne strukture). Človeški spomin je pri vkodiranju in priklicu spominov v veliki meri odvisen od 
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prefrontalnih struktur možganov, pri trajnem shranjevanju teh spominov pa od temporalnih struktur 

(predvsem hipokampus z okoliškimi strukturami). 

Prefrontalne regije procesirajo informacije, ki se nato shranijo v posteriornih regijah. 

(Anderson, 2010) 

 

Slika 4: Možganske strukture, vključene v ustvarjanje in shranjevanje spominov (Anderson, 2010, 

str. 147 in 177) 

 

 

Šešok (2006) poroča, da v novejših slikovnih študijah raziskovalci potrjujejo tudi različno 

nevroanatomsko podlago različnim procesom znotraj delovnega spomina. Ugotovili so, da je pri 

procesih zadržanja (shranjevanja) udeležen ventrolateralni prefrontalni korteks, medtem ko procese 

manipulacije in nadziranja informacij usmerja dorzolateralni prefrontalni korteks. 

Hipokampus ima pomembno vlogo pri epizodičnem spominu, čeprav relativne vloge hipokampusa 

ter okoliških anatomskih regij še ne razumemo popolnoma. Nevrološki prikazi strukture in funkcije 

možganov (nevroimaging) so potrdili vlogo hipokampusa, skupaj s čelnim režnjem pri vkodiranju. 

Vloga levega in desnega čelnega režnja pri priklicu je najverjetneje do določene mere odvisna od tega 

ali je naučena snov v verbalni ali vidnoprostorski obliki. Prav tako se množijo dokazi za fizične 

spremembe, do katerih pride v možganih odraslih kot posledica učenja. Dober primer tega so 

londonski taksisti, pri katerih je prišlo do strukturalnih sprememb v hipokampusu zaradi dolgoletnega 

nabiranja prostorskega znanja. 

Nevrološki prikazi strukture in funkcije možganov (nevroimaging) kažejo, da se pri učenju aktivirajo 

nekoliko različni predeli v možganih, glede na to ali naloga vkjučuje epizodični ali semantični 

spomin, in enako velja pri priklicu. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 
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Avtorji teorije nevrotransmiterjev (snovi, ki jim pravimo tudi živčni prenašalci, ki prenašajo signale od 

enega do drugega nevrona preko sinaptičnih povezav) menijo, da je zmožnost učenja funkcija 

učinkovitosti prenosa informacij med sinapsami. Da bi prvi nevron deloval na aktivnost drugega, 

mora prvi sprostiti primerno snov – nevrotransmiter v sinapso drugega nevrona. Glede na različne 

raziskave kot pomembne nevrotransmiterje navajajo acetilholin (Ach), acetilholin-esterazo (AchE) ter 

snov DFP ali t. i. antiAch. Izsledki raziskav govorijo v prid temu, da so bolj kot sama koncentracija teh 

snovi v živčnem sistemu, za spomin pomembna njihova medsebojna razmerja. Poleg naštetih, na 

področju spomina na biokemijski ravni sodeluje cel kup različnih snovi. Tako kompleksne biokemijske 

procese pa je na žalost še vedno zelo težko natančno opazovati. 

Za razliko od teorije nevrotransmiterjev, ki se osredotoča na interakcijo med nevroni, obstaja tudi 

skupina biokemijskih teorij, ki poskuša razložiti spominske procese z raziskovanjem sprememb 

znotraj posameznih nevronov. Te teorije predpostavljajo, da se informacija shrani v posamezni živčni 

celici in raziskujejo ali nevron lahko proizvede specifičen protein, ki bi omogočil shranjevanje 

informacije s pomočjo biokemijskega koda v posamezni celici. Ugotovili so, da se pri spominskih 

procesih na celični ravni v nekaterih primerih RNK spreminja. Velja splošno strinjanje, da vsebujejo 

celice centralnega živčnega sistema veliko količino RNK, ki ima pomembno vlogo pri spominskih 

procesih. 

Pokazalo se je tudi, da umetno dodajanje RNK testnim živalim in včasih tudi starejšim osebam 

pripomore k izboljšanju spomina. 

(Zarevski, 1995) 
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1.3. RAZVOJ SPOMINA 

Opazovanje in preverjanje miselnih procesov pri majhnih otrocih je težavno, saj še nimajo razvitih 

sredstev, s katerimi bi nam svoje misli sporočali. Zaradi tega moramo pri delu z otroki ubrati druge 

poti in uporabiti drugačne metode, kot jih uporabljamo pri odraslih. 

Miselne in intelektualne sposobnosti človeka se ne razvijejo vse hkrati. Nekatere nastopijo že zgodaj 

v življenju, druge pa šele na kasnejši razvojni stopnji. To pa pomeni, da nekatere procese upravičeno 

lahko označujemo kot višje ali nižje od drugih, saj so značilni za bolj ali manj zrelo obdobje razvoja. 

(Hunter, 1964) 

 

1.3.1. Spomin v različnih razvojnih stopnjah 

V preteklosti se je z razvojem spomina ukvarjal William Stern. Ugotovil je, da lahko razvoj razdelimo 

na tri razvojna obdobja, ki predstavljajo splošno razvojno tendenco v nepretrganem in skrajno 

zapletenem razvoju. Pri tem pa moramo upoštevati, da velja: 

 spomin se razvija postopoma, 

 meje med obdobji niso grobo začrtane – prehod je postopen; otrok ne skoči nenadoma z ene 

razvojne stopnje na drugo, 

 ker se otroci različno hitro razvijajo, se stopnje ne nanašajo na specifično kronološko starost. 

V prvem obdobju se kaže spominjanje v spremembi otrokovega vedenja; njegove dejavnosti so 

prežete z učinki prejšnjih doživljajev, vendar so ti učinki vezani na sedanjost in otrok še nima 

vpogleda v svojo preteklost. V tem obdobju začenja dojenček prepoznavati določene osebe. Pri 

približno treh mesecih se začne na tujce odzivati drugače kot na znane osebe. Usklajuje se motorična 

koordinacija, ki med drugim vključuje delovanja oči, rok in ust. V grobem se zaključi ob prvem letu 

starosti. 

V drugem obdobju nekatere situacije otroku v spomin že prikličejo dogodke, ki jih je prej doživel v 

enakih okoliščinah. Z leti pa se otrok začne spominjati dogodkov, ki leže čedalje bolj daleč v njegovi 

preteklosti. Eno leto star otrok je zmožen prinesti igračo, ki ni v njegovem vidnem polju, jo je pa pred 

petnajstimi minutami pustil pod omaro. Ti prvi znaki spominjanja so reintegrativnega značaja, to je: 

otrok se znova znajde v položaju, ki mu vzbudi spomin na nekaj, kar je bilo prej del tega položaja, a 

zdaj ni več. Triindvajset mesecev star deček se je spomnil na dogodek pred desetimi tedni, ko je 

njegova sestra omenila besedo deska. V tem trenutku je pokazal na risalno desko in rekel: »Hov-

hov«. Njegova mama je namreč pred desetimi tedni, na njegovo veliko veselje na risalno desko 

narisala pasjo, mačjo in konjsko glavo. Ko ga je vprašala, česa se še spominja, je odvrnil: »Gi-gi«. 

Takšni primeri so pri tej starosti še vedno dokaj redki. Štiriletnik pa se že lahko spomni dogodkov, ki 
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so se zgodili pred daljšim časom. V petem letu je spominjanje že pogostejše. Lahko rečemo, da se v 

tej starosti otrok že spominja dogodkov iz svoje preteklosti. Spomin v tem obdobju postaja vse manj 

odvisen le od reintegracije. Otrok vse bolj spontano obnavlja prejšnja doživetja, ki niso povezana s 

trenutno situacijo in s trenutno zastavljenimi vprašanji. Z leti postaja spominjanje otroka vse bolj 

lahkotno in selektivno. Spomni se doživetij, ki mu pomagajo rešiti problem, zmožen je kombinirati 

doživetja ali dogodke, ki so se zgodili na različnih krajih in ob različnem času ter iz njih ustvarja 

doživetja, ki nimajo neposredne zveze z zaznavanjem realnega sveta. Tu se njegova spominska 

dejavnost že spaja z dejavnostjo mišljenja in domišljije in se otrok v svojem duševnem življenju 

osvobodi omejitev sedanjega časa in prostora. 

To obdobje se v grobem zaključi s petim oziroma šestim letom starosti. Traja pa nekako do takrat, 

dokler otrok ne razvije predstave o času. Na drugi razvojni stopnji se otrok namreč že spomni 

dogodkov, ne ve pa jih še uvrstiti v določeno časovno obdobje. Težave mu delajo pojmi: prej, kasneje, 

včeraj, jutri. Dogodke, ki se jih spominja povezuje s kraji, kjer so se zgodili. 

V tretjem obdobju otrok že lahko povezuje doživetja, ki se jih spomni z določenim časom v 

preteklosti. Ta sposobnost se v polni meri razvije šele takrat, ko je otrok že v šolski dobi. 

(Hunter, 1964) 

 

1.3.2. Značilnosti spomina glede na starost 

Kapaciteta in trajanje (zadrževanje informacije) senzornega spomina se skozi otroštvo ne spreminja. 

Starejši otrok le hitreje obdeluje informacije in je zato uspešnejši pri zapomnitvi. Pri starejših otrocih 

namreč večje število informacij uspešno preide v delovni spomin, preden se izgubijo iz senzornega 

spomina. 

Število enot, ki se lahko zadržujejo v kratkoročnem spominu skozi otroštvo narašča in doseže 

vrhunec v zgodnji odraslosti. Ta stopnja se dokaj dolgo obdrži, po petdesetem letu pa začne upadati. 

Sprva počasi, nato pa vse hitreje. Včasih je veljalo, da na procese kratkoročnega spomina pri starejših 

bolj deluje interferenca, danes pa se slabši kratkoročni spomin pripisuje nezmožnosti učinkovitega 

usmerjanja pozornosti pri starostnikih. Čeprav na vlogo kratkoročnega spomina pri zadrževanju 

informacij s ponavljanjem staranje ne vpliva drastično, pa staranje zelo vpliva na funkcijo 

kratkoročnega spomina v vlogi delovnega spomina. Starejše osebe s težavo sledijo pogovoru v 

katerega je vključeno več oseb in se informacije prepletajo – kadar si je treba hkrati zapomniti in 

uporabiti neko informacijo, da bi uspešno izvedli implicitne zaključke. Ker imamo pri branju lasten 

tempo, pri sledenju pogovoru pa si je treba sočasno zapomniti začetne dele pogovora ter obdelovati 

njegov trenutni tok (občutno večje zahteve za delovni spomin), si starejši ljudje raje izberejo pisne 
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informacije, ko si morajo nekaj zapomniti. Torej, kadar je pomembno, da se neke informacije 

maksimalno dobro obdelajo, moramo starejšim dati pisne informacije. 

Glede na to, da za uspešnost starega dolgoročnega spomina, hitrost obdelave informacije, ki s 

starostjo upada, ni pomembna, je pri dolgoročnem spominu razlika med mladimi in starimi najmanj 

izražena.  

Hitrost produciranja verbalnih informacij je na zanimiv način povezana z uporabo dolgoročnega 

spomina pri mladih in starih. Pri besednem priklicu na neko določeno temo se v prvi minuti mladi bolj 

izkažejo od starejših in naštejejo veliko več besed glede na zahtevano kategorijo. Vendar pa pride po 

treh minutah do izenačenja rezultata. Semantični spomin se namreč dokaj dobro ohranja do 

razmeroma visoke starosti, še posebej pri osebah, ki menijo, da se izobraževanje ne zaključi z 

diplomo. Pravzaprav lahko pogosto opazimo rahel napredek pri semantičnem spominu od 

adolescence pa vse do šestdesetih let. 

(Zarevski, 1995) 

 

Že 2-letniki kažejo, da imajo epizodični spomin. Njihovi odgovori o konkretnih dogodkih pa so kratki 

in jih spodbudimo s specifičnimi vprašanji. Tudi triletniki še redko podrobneje opisujejo svoje 

spomine ali jih podajajo v pripovedni obliki. Zdi se, da majhni otroci pridobijo epizodični spomin pred 

zmožnostjo pripovedovanja: spomnijo se življenjskih dogodkov, manjka pa jim shema, ki bi jim 

omogočila, da se teh dogodkov sistematično spomnijo. Pripovedovati o preteklosti je veščina, ki se 

enako kot druge veščine razvija s starostjo, socialno podporo in vajo. Do četrtega leta se večina otrok 

zaveda svoje preteklosti in da jih čaka prihodnost. To je starost, ko začnejo otroci o svojem življenju 

misliti sistematično in kronološko in tako vzpostavijo časovno organizirano kognitivno strukturo, na 

katero se kasneje opirajo, saj so zmožni zainteresiranim poslušalcem pripovedovati o delih svojega 

življenja. 

(Neisser, 1998) 

 

Otrok ima že ob rojstvu zmožnost zapomnitve. Zmožnost priklica ter prepoznavanja pa je tesno 

povezana z razvojem. Priklic je pri mlajših otrocih in starostnikih slabši. 

Vkodiranje in priklic informacij je povezan z znanjem, saj je bogato konceptualno znanje opora pri 

razumevanju in strukturiranju informacij. S tem nam omogoča, da se jih lažje naučimo in kasneje lažje 

prikličemo. Otrok, ki ima več znanja, bo imel boljši priklic kot odrasla oseba z manj znanja. Razvoj 

spomina odraža razvoj konceptualnega razumevanja. 

 

Otrokove konceptualne strukture niso tako dobro pripravljene za priklic, kot pri starejših otrocih in 

odraslih. Avtobiografski spomin se zelo naslanja na »protokole dogajanja« (scripts), ki zagotavljajo 
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okvir za vkodiranje dogodkov in nam služijo kot znaki za priklic (npr. imamo protokol dogajanja za 

obisk pri zobozdravniku). Ker mlajši otroci še nimajo toliko protokolov dogajanja usvojenih, imajo 

manjšo oporo za priklic dogodkov. Protokoli dogajanja so vkodirani v jeziku. Dogodki, ki se pripetijo, 

preden zna otrok govoriti, se ne vkodirajo na ta način in jih je zato veliko težje priklicati. V tem se 

nahaja razlaga za zgodnjo otroško amnezijo – vsesplošno nezmožnost zapomnitve in priklica 

dogodkov pred tretjim letom starosti, ko se učimo govoriti. 

Na priklic vplivajo tudi drugi faktorji kot so družbena pravila, omejitve in pritiski okoliščin (kaj drugi 

pričakujejo, dovolijo in hočejo, da prikličeš). Mlajši ko je otrok, bolj je dovzeten za tovrstne vplive. 

Otroci najbolje prikličejo tisto, kar je del njihovih interesov. 

(Thornton, 2008) 

 

Pri starostnikih je bolj opazen učinek interference kot pri mlajših. 

Najbolj opazna sprememba pri uspešnosti pomnjenja pri starostnikih je upad na področju 

epizodičnega spomina. To se še posebej kaže pri nenačrtovanem učenju, saj si starostniki prizadevajo 

zapomniti podatke, ki se jim zdijo pomembni, zapomnitev njim nepomembnih podatkov pa 

reducirajo. 

Kljub temu, da je pri staranju značilen upad spominskih sposobnosti, moramo upoštevati velike 

individualne razlike pri različnih posameznikih. 

(Zarevski, 1995) 

 

1.3.3. Strategije pomnjenja v različnih razvojnih obdobjih 

Otrokova težnja po namerni uporabi mnemoničnih strategij, ki so mu v pomoč pri zapomnitvi in 

priklicu, je posledica zelo očitnih razvojnih sprememb. Razvojna sprememba nagibanja k uporabi 

mnemoničnih strategij odraža razvojne spremembe na področju otrokovega uvida v delovanje 

spomina in njegovih omejitev. Majhen otrok precenjuje svojo zmožnost zapomnitve in ne kaže 

znakov razumevanja, katera strategija bi mu lahko bila v pomoč oz. kje bi bilo strategijo najbolje 

uporabiti. Zavedanje in progresivno zmožnost namerne uporabe strategij, ki so v pomoč pri 

uspešnosti zapomnitve in priklica, se razvijejo kasneje v otroštvu (po 7. letu). Ozko so povezane z 

metaspominom, to je z našim spoznanjem o lastnem spominu. 

(Thornton, 2008) 

 

Otroci v povprečju pri sedmih letih začnejo spoznavati koristnost ponavljanja pri zapomnitvi in ga z 

odraščanjem vse pogosteje uporabljajo. 
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Kail (1990; povzeto po Zarevski, 1995) opaža, da otroci od sedmega do desetega leta uporabljajo 

mehanično ponavljanje, po desetem letu pa začnejo ponavljanje strukturirati tako, da izkoristijo 

prednosti značilnosti vsebine. 

Po navajanjih Browna in Daya (1983, povzeto po Kail, v: Zarevski, 1995) pri učenju besedila 90% 

desetletnikov zanemarja nepomembnejši del besedila. Približno polovica jih poskuša najti 

nadpomenko, le 10% pa jih besedilo povzame s ključno povedjo, ki ni eksplicitno zapisana v 

besedilu. 

Po desetem letu se odstotek testirancev, ki zanemarjajo nepomemben del besedila, ne spreminja, 

bolj ali manj linearno pa narašča uporaba drugih dveh strategij. 

Pri osemnajstih približno 70% uporablja nadrejeni pojem, približno polovica pa pri učenju oblikuje 

ključno poved. 

Kot je pomembno za celotno kognitivno funkcioniranje, je za uspešnost spomina bolj pomembno 

ohranjanje dobrega fizičnega zdravja in splošnih funkcionalnih sposobnosti kot sama kronološka 

starost. 

(Zarevski, 1995) 
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1.4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPOMIN 

Na spomin vplivajo različni dejavniki, ki izhajajo iz širšega konteksta in osebnostnih lastnosti 

posameznika. 

 

1.4.1. Vpliv širšega konteksta na spomin 

Pomnjenje ali spomin uvrščamo med višje kognitivne ali spoznavne procese. Vendar pri tem ne 

smemo pozabiti, da ga ne moremo pospraviti izključno le v ta predalček, saj je »povezan tudi z 

nekognitivnimi vidiki situacije, v kateri poteka učenje oziroma spominjanje« (Zarevski, 1995). 

Spominjanje je torej vpeto v širši kontekst, ki vpliva na sam proces spominjanja. Sem uvrščamo: 

 čustva, 

 razpoloženje, 

 fiziološko stanje organizma, 

 fizične značilnosti okolice. 

 

VPLIV ČUSTEV IN RAZPOLOŽENJA NA SPOMIN 

Pri vplivu čustev in razpoloženja na spomin Zarevski (1995) izpostavlja dva pojava: 

a) Odvisnost od čustvenega stanja (state dependent memory), ki se nanaša na pojav, da se 

bolje spomnimo, ko se ponovno znajdemo v enakem čustvenem stanju kot, ko smo se snov 

učili. Pri tem pa afektivne lastnosti snovi, ki si jo zapomnimo, niso pomembne.  

Na primer Ana se ne more spomniti, zakaj sta se z Markom prejšnji teden skregala. Cel teden 

sta se lepo razumela in pozabila je, kaj je bil vzrok njunega prepira. Ko pa se konec tedna 

nista strinjala, kam bi šla ven (ona hoče v kino, on na tekmo), se je spomnila vzroka. 

b) Ujemanje razpoloženja (mood congruence), ki se nanaša na pojav, da si bolje zapomnimo 

snov, ki je enako afektivno obarvana kot razpoloženje, v katerem se nahajamo med učenjem. 

Ta pojav ima očitno svoje vzroke v selektivni percepciji vsebine, ki jo posredujemo v spomin. 

Pri tem pa ujemanje med razpoloženjem pri učenju in razpoloženjem pri spominjanju ni 

nujno, oziroma ni značilno. 

 

Za depresijo je značilno, da se osebe vedno znova spominjajo žalostnih dogodkov, »dokazov« o svoji 

nevrednosti in to jih nato pahne v še bolj globoko depresijo. Selektivno zaznavajo samo žalostne in 

neprijetne vsebine, svoje »neuspehe«, ki poudarjajo lastno nevrednost in si te vsebine, ki se ujemajo 

z razpoloženjem, bolje zapomnijo. 
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Problematično je tudi to, da depresivno razpoloženje čustveno obarva dogodke – nevtralen ali celo 

vesel dogodek lahko depresivna oseba »prebarva« v čustveno žalosten dogodek. In nato ta čustveni 

ton služi kot znak za spominjanje. 

Raziskave kažejo, da depresija minimalno ovira avtomatične procese spominjanja, zelo negativno pa 

vpliva na kognitivne procese, ki zahtevajo napor. To se kaže na naslednji način: 

a) depresija mnogo bolj negativno vpliva na priklic kot na prepoznavanje, 

b) pri depresivnih je manj organizacije materiala in manjše število strnjenih skupin (clusters) kot 

pri nedepresivnih, 

c) negativni učinki depresije so močnejši pri globljih ravneh obdelave informacij kot pri 

plitkejših. 

Enako kot stres depresija zmanjšuje obseg pozornosti, ki ga potrebujemo za opravljanje zahtevnih 

kognitivnih procesov. 

(Zarevski, 1995) 

 

Anksioznost ali tesnobnost v prvi vrsti vpliva na spomin skozi zaznavne procese. Osebe v takšnem 

stanju pogosteje opažajo ter/ali interpretirajo določene vsebine kot ogrožajoče in si jih zato bolje 

zapomnijo. V situacijah ocenjevanja znanja spomin anksiozne osebe še posebej ovirajo moteče misli 

(na primer »Tako sem nespreten,« ali »Zakaj se izpita tako bojim?« ipd.) ter preusmerjanje 

pozornosti k notranjim fiziološkim procesom (pospešeno bitje srca, cmok v grlu, zardevanje ipd.), kar 

zmanjšuje obseg pozornosti za učinkovito preiskovanje dolgoročnega spomina in dobro obdelavo 

informacij v delovnem spominu. 

 

Pri raziskovanju čustveno nabitih situacij so ugotovili, da »lahko rahlo povišan nivo vzburjenosti 

pozitivno vpliva na dolgoročni spomin«. (Zarevski, 1995) 

 

Pri travmatičnih dogodkih, ki vzbujajo močna čustva, kot na primer posilstvo, Christianson (1992; 

povzeto po Zarevski, 1995) navaja, da se neposredno po travmatičnem dogodku pri nekaterih žrtvah 

pojavi popolna amnezija, in po nekem času se spomin na dogodek vrne. 

 

Izredno močna čustva, tista pri ljudeh, ki so preživeli grozote koncentracijskih taborišč pa (na srečo) 

povzročajo poslabšanje spomina. Zmanjšano natančnost spominjanja v teh primerih pripisujejo v prvi 

vrsti temu, da močan stres spreminja normalne obrazce pozornosti. 

(Zarevski, 1995) 
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VPLIV FIZIOLOŠKEGA STANJA ORGANIZMA NA SPOMIN 

Vpliv fiziološkega stanja organizma na spomin preverjajo s testiranjem zapomnitve določene snovi 

pod vplivom različnih substanc. Najpogostejše so raziskave o vplivu alkohola na spomin. V 

vsakdanjem življenju pa je zelo pogosto vpliv alkohola pomešan z vplivi kofeina in nikotina. Rezultati 

raziskav na tem področju so zelo zapleteni in različni ter zahtevajo nadaljnjo raziskavo. 

 

VPLIV FIZIČNIH ZNAČILNOSTI OKOLICE NA SPOMIN 

Določeni eksperimenti, kjer so uporabljali priklic, nas spodbujajo k zaključku, da se moramo 

»informacij, ki so pomembne za to, da se znajdemo v neki situaciji, učiti prav v takšni situaciji« 

(Zarevski, 1995).  

Vendar pa pri nalogah prepoznavanja niso odkrili vpliva konteksta. Neglede na to, kje je potekalo 

učenje in kje prepoznavanje, je bila uspešnost približno enaka. 

Abernathy (1940; povzeto po Zarevski, 1995) je odkril, da so se študenti na izpitu slabše odrezali, ko 

niso imeli izpita v isti dvorani kot predavanja. Enako je ugotovil tudi za situacijo, kjer predavatelj in 

ocenjevalec nista bili ista oseba. Najslabše rezultate pa je dosegla skupina, ki so imeli pri izpitu 

drugega učitelja ter drugo dvorano. 

Smith (1979, povzeto po Baddeley, 1982, v: Zarevski, 1995) je prav tako ugotovil vpliv situacije na 

zapomnitev (testiranci, izprašani v drugi sobi, so si slabše zapomnili besede kot tisti, ki so bili 

izprašani v sobi, v kateri so se besede učili). Še bolj zanimiva ugotovitev pa je ta, da so si testiranci, 

izprašani v drugi sobi, ki so jih pred tem prosili naj se spomnijo čim več podrobnosti prostora, v 

katerem so se učili, zapomnili v povprečju enako število besed kot tisti, izprašani v sobi, kjer so se 

učili. Praktičen zaključek takšne raziskave je, da preden vzamemo izjavo priče, preden jih prosimo za 

podrobnosti, je smiselno da jih prosimo, da si čim bolj natančno predstavljajo celotno situacijo od 

začetka do konca. Na ta način se spominske sledi najverjetneje »osvežijo« in olajša se iskanje v 

dolgoročnem spominu. 

 

1.4.2. Povezanost osebnostnih lastnosti in spomina 

Osebnostna poteza nam pove v kolikšni meri je neka osebnostna lastnost izražena na kontinuumu – 

zelo izražena ali sploh ne. 

 

Iz osebnostnih potez so se razvile osebnostne dimenzije, ki upoštevajo, da se osebnostne lastnosti 

raztezajo med dvema skrajnima poloma in so zaradi tega bolj natančne pri opredelitvi izraženosti 

neke lastnosti. 
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Po Eysenkovi dimenzijski razlagi osebnosti lahko osebnost opišemo s tremi osnovnimi dimenzijami: 

1) introvertnost – ekstravertnost, 

2) čustvena stabilnost – čustvena labilnost ali nevroticizem, 

3) psihoticizem – nepsihoticizem. 

 

Introvertni ljudje so mirni, odmaknjeni, knjige so jim ljubše od ljudi. Imajo le malo prijateljev ter se 

izogibajo novih in vznemirljivih situacij. Strogo nadzirajo svoja čustva, le redkokdaj so agresivni in se 

skoraj nikoli pošteno ne razjezijo. Nanje se lahko zanesemo. 

Ekstrovertni ljudje so družabni, radi se udeležujejo zabav, imajo številne prijatelje, radi se 

pogovarjajo. Iščejo vznemirjenja in nove izzive, radi se izpostavljajo in so običajno precej impulzivni. 

Radi zbijajo šale, vedno imajo pripravljen odgovor na vsako vprašanje, radi se smejijo in gledajo na 

svet in življenje z optimizmom. Hitro izgubljajo nadzor nad svojimi čustvi ter so pogosto nezanesljivi. 

Čustveno labilni ljudje so pogosto v skrbeh, njihovo razpoloženje se spreminja, imajo težave z 

nespečnostjo in trpijo za mnogimi psihosomatskimi težavami. Njihovi odzivi so zelo čustveni in se 

močno odzivajo na številne dražljaje iz okolja. 

Čustveno stabilni ljudje se počasneje odzivajo, običajno so umirjeni, brezskrbni in z lahkoto nadzirajo 

svoja čustva. 

Pri psihoticizmu je značilno, da so samotarski, jih ljudje ne zanimajo ter se težko prilagajajo. Lahko so 

celo kruti, agresivni in nečloveški, in to celo do tistih, ki jih imajo radi. Njihova značilnost je tudi 

pomanjkanje empatije. V odnosih z drugimi ljudmi so pogosto sovražno naravnani, radi se norčujejo 

iz drugih in uživajo, če jih lahko razjezijo. Težijo k nenavadnim in nevarnim doživetjem in 

dogodivščinam. 

Za nepsihoticizem je značilna blagost, previdnost, strpnost, nedominantnost, podredljivost, ponavadi 

nizke aspiracije. 

(Eysenk, 1975; povzeto po Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, Jaušovec, 2001) 

 

Ko govorimo o spominu in osebnostnih lastnostih, ne govorimo o vplivu druge na drugo, ampak 

govorimo o povezanosti, ki je lahko dvosmerna. Dokazano je namreč, da nevrotičnost in izrazita 

psihotičnost osebnosti povzročajo splošno znižanje kognitivne uspešnosti, kar vpliva tudi na motnje 

pomnjenja. In lahko rečemo, da velja tudi obratno; da značilnosti našega spomina vplivajo na: 

a) razvoj naše strukture osebnosti, 

b) naše trenutno vedenje. 

(Zarevski, 1995) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 42 - 

Eysenck in sodelavci (1983; povzeto po Zarevski, 1995) so raziskovali, kako osebnostne poteze 

introvertnost – ekstrovertnost ter čustvena stabilnost – čustvena labilnost vplivajo na spomin, 

posebno v kontekstu pogojevanja. Pri introvertnih se je pokazala večja zmožnost hitrega pogojevanja. 

Odkrili so tudi boljši neposredni spomin pri ekstrovertnih ter boljše odloženo spominjanje pri 

introvertnih. V smislu vpliva podkrepitve na spomin na ekstrovertne bolj vpliva nagrajevanje, na 

introvertne pa kaznovanje. 

 

Zarevski (1995) navaja tudi naslednje ugotovitve: 

a) introvertni so bolj dovzetni za oviranje spominskih procesov (se na primer pri Stroopovem 

testu slabše odrežejo kot ekstravertni), 

b) na introvertne ima bolj negativen učinek povečanje težavnostne stopnje naloge, 

c) če so introvertni in ekstravertni izenačeni pri stopnji začetnega učenja, je tempo pozabljanja 

nekoliko počasnejši pri introvertnih. 
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1.5. SPOMIN – KAKO GA MERIMO 

Zapomnitev takšnih ali drugačnih podatkov, ali z drugimi besedami, učinke učenja lahko preverjamo z 

naslednjimi metodami: 

 prepoznavanje, 

 priklic, 

 ponovno učenje. 

 

Pri prepoznavanju osebi po učenju določenega gradiva ponudimo enako gradivo pomešano z novimi 

podatki in od nje zahtevamo, da prepozna naučene podatke. Zarevski (1995) pravi, da je ta metoda za 

testiranca najbolj enostavna, saj mora »le primerjati dano gradivo s tistim, ki je shranjeno v 

spominu.« Hunter (1964) pa opozarja na možnost ugibanja pri tej metodi, ki jo mora 

eksperimentator upoštevati pri statistični obdelavi podatkov. V poskusu, ki ga je izvedel s 140 

študenti opisuje, da je desetim zlogom, ki so si jih morali zapomniti dodal še dvajset novih in od njih 

zahteval, naj prepoznajo prvotnih deset zlogov. »Ker bi bila pri ugibanju verjetnost pravilnega 

zadetka 1 : 2, smo ugotovili končni rezultat tako, da smo ocenili z eno točko vsak pravilno ugotovljeni 

zlog, za vsakega napačnega pa po pol točke odšteli.« 

 

Pri metodi priklica naučenega gradiva, se od testiranca zahteva, da našteje podatke, ki si jih je 

zapomnil. Hunter (1964) jo zaradi tega označuje kot direktno, Zarevski (1995) pa opozarja na to, da 

imamo lahko pri tej metodi dva pristopa:  

 priklic po poljubnem zaporedju ter 

 priklic po določenem zaporedju. 

Pri prvem se mora testiranec spomniti čim večjega števila podatkov, ne glede na to, v kakšnem 

zaporedju so bili podani. Pri tem pristopu mora raziskovalec poleg kvantitativne analize (količina 

reproduciranih podatkov) opraviti tudi kvalitativno analizo: 

a) napak pri priklicu, 

b) sekvenc (zaporedje priklica), 

c) skupin ali strnjenih skupin, s katerimi testiranec izvaja priklic. 

 

Da bi obe metodi primerjal, je Hunter (1964) v svojem eksperimentu s 140 študenti, ki so si morali v 

eni minuti zapomniti deset zlogov, polovico študentov testiral s prepoznavanjem (kot je že opisano 

zgoraj) ter polovico s priklicem po poljubnem zaporedju. Povprečni rezultat priklica v spomin je bil 

5,2, povprečni rezultat prepoznavanja pa 8,3 zlogov, to je za 60% višji. 

Če obe metodi primerjamo, lahko hitro pridemo do zaključka, da je prepoznavanje lažje od priklica.  
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Podobne izkušnje, da je priklic težji od prepoznavanja, lahko imamo tudi iz vsakdanjega življenja, ko 

na primer pri učenju novega jezika sprva lažje prepoznamo in prevedemo tujo besedo kot da bi si jo 

sami priklicali v spomin. 

 

Metoda reprodukcije nam omogoča ugotoviti obseg pravilno priklicanega gradiva (Pečjak, 1977). 

 

Metoda ponovnega učenja je uporabna takrat, ko testiranec ne prepozna in si ne more priklicati v 

spomin, kar se je naučil. Da bi znanje, ki se je le na videz popolnoma izgubilo, utrdil, se ponovno nauči 

enako snov. Vendar pri ponovnem učenju porabi manj časa. Prihranek časa pri ponovnem učenju 

»lahko izrazimo z odstotkom časa ali s številom poskusov« (Zarevski, 1995), ki so potrebni, da bi si 

neke določene informacije zapomnil.  

 

Odvisne spremenljivke, ki jih najpogosteje raziskujemo pri testiranju spomina so: 

a) obseg spomina oziroma količina snovi, ki si jo lahko zapomnimo v prvem poskusu učenja, 

b) odstotek zapomnjene snovi po določenem času oziroma čas ohranitve neke snovi, 

c) reakcijski čas, ki je potreben za prepoznavanje ali priklic. 

(Zarevski, 1995) 

 

PREVERJANJE KRATKOROČNEGA SPOMINA 

Kratkoročni spomin ima več funkcij. Ena izmed njih je obnavljanje in ohranjanje informacij, dokler 

jih potrebujemo. Tipična naloga za preverjanje te funkcije kratkoročnega spomina je razpon števil 

naprej (preverjamo kolikšen niz nepovezanih števk si lahko zapomnimo v enem poskusu).  

Druga funkcija kratkoročnega spomina je vkodiranje informacije, ki se mora ohraniti. Tipična naloga 

za preverjanje te funkcije vsebuje uvajanje različnih vrst motenj procesa vkodiranja. 

Tretja funkcija kratkoročnega spomina je t. i. delovni spomin; tipična naloga za preverjanje 

delovnega spomina je tako imenovano pomnjenje nazaj (preverjamo razpon nepovezanih števil, ki jih 

lahko ponovimo v obratnem vrstnem redu od danega). 

 

PREVERJANJE DOLGOROČNEGA SPOMINA 

IMPLICITNI IN EKSPLICITNI SPOMIN 

Zarevski (1995) navaja, da lahko eksplicitni spomin preverimo z nalogami, ki zahtevajo spominski 

priklic ali prepoznavanje, implicitni spomin pa tako, da preverimo v kolikšni meri je predhodna 

izpostavljenost določenemu materialu, ki se ga nismo imeli namena naučiti, olajšala kasnejšo 

uspešnost pri izvajanju nalog, povezanih z materialom, ki smo mu bili izpostavljeni. 
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EPIZODIČNI SPOMIN IN SEMANTIČNI SPOMIN 

»Katera je bila tvoja najljubša pesem v 3. razredu?« je tipično vprašanje za preverjanje epizodičnega 

spomina. 

»Kako se imenuje žival, ki prebiva v Avstraliji, nosi svoje mladičke v vreči in skače naokoli?« pa je 

tipično vprašanje za semantični spomin – faktografsko znanje. 

(Lutz, 1994) 

 

AVTOMATIČNO POMNJENJE  

Avtomatičnih procesov ne moremo ugasniti. Vpliv kombiniranih dražljajev, kot je Stroopov učinek, 

nam »ponuja vpogled v osnovne procese človekove kognicije« (Repovš, Pirtošek, Liščić, Pišljar, Štefe; 

Grgič, 2002). Primer takšne naloge je poimenovanje barve pisave, ki ni v skladu z zapisom (npr. 

Stroopov test), določanje števila števk v zaporedju, ki se ne sklada z zapisano števko (npr. 77, 

333333…) ipd. Ker je naša veščina branja že tako avtomatizirana, bomo pri izvajanju tovrstnih nalog 

počasnejši. Pri slabih bralcih, ki te veščine še niso avtomatizirali, ta učinek ne bo deloval na enak 

način. 
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1.6. METASPOMIN 

Metakognicijo je Flavell (1976; povzeto po Wong, 1996) razložil kot zavedanje o lastnih kognitivnih 

procesih, lastnih kognitivnih močnih in šibkih področjih in samoregulacijo.  

 

Metakognitivni procesi posamezniku omogočajo vpogled v lastne sposobnosti, navade, veščine, 

znanje in s tem možnost izbiranja najustreznejših strategij, okoliščin ipd. za uspešno učenje in 

zapomnitev. 

 

Metaspomin spada k metakogniciji, ki obsega naše poznavanje in razumevanje vseh naših lastnih 

kognitivnih procesov.  

Zarevski (1995) pravi, da je metaspomin znanje ali spoznanje o lastnemu spominu ter strategijah, ki 

nam pomagajo pri boljši zapomnitvi. Vključuje dva vidika: 

 prvi se nanaša na naše znanje o delovanju spomina (katere stvari si enostavno in katere 

težko zapomnimo, katere strategije shranjevanja in preiskovanja spomina dajejo najboljše 

rezultate ipd.), 

 drugi se nanaša na naše znanje o tem, kaj vemo, kaj je shranjeno in kako presojamo o 

pravilnosti našega znanja. Imenujemo ga tudi metaznanje – znanje o znanju (na primer, ko 

imamo neko besedo »na koncu jezika«, torej se zavedamo, da vemo, samo spomniti se ne 

moremo v tistem trenutku). 
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1.7. POMEN SPOMINA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

Spomin je v našem vsakdanjem življenju izredno pomemben. Brez njega ne bi bili osebnosti, kakršne 

smo. Pomembno vlogo igra pri razvoju lastne identitete in osebnosti. 

 

Šešok (2006) pravi, da bi se brez spominskih sposobnosti na vsako situacijo odzivali tako, kot da jo 

doživljamo prvič. Vrednost spomina je med drugim v tem, da posplošujemo in presojamo s pomočjo 

že naučenih dejstev. Ravno tako smo sposobni upravljati s časom, primerjati preteklost s 

prihodnostjo, predvidevati in načrtovati prihodnost s pomočjo informacij, ki jih imamo shranjene v 

spominu. Celo zavedanje sebe temelji tudi na spominih iz preteklosti. 

 

Kratkoročni spomin je pomemben pri govoru – da se lahko izražamo in ga razumemo. Saj moramo 

biti zmožni v celoto povezovati informacije iz začetka, sredine in konca povedi. 

(Zarevski, 1995) 

 

Zarevski (1995) opozarja, da bi lahko na podlagi znanstvenih spoznanj, ki so nam na voljo, veliko bolj 

učinkovito uporabili naraščajoče možnosti spomina otrok kot tudi upadajoče možnosti starejših. 

Danes se namreč spremembe pri uspešnosti spomina skozi celoten razpon življenja pripisujejo v prvi 

vrsti procesom obdelave informacij, in ne spremembam v sami kapaciteti posamezne vrste spomina. 

To je pomembno imeti v mislih, saj lahko na določene procese obdelave podatkov (še posebej 

strategije obdelave) bistveno bolj vplivamo kot na samo kapaciteto. 

 

Spomin je neločljivo povezan z učenjem in kot tak predstavlja temelj vzgojno-izobraževalnega (VIZ) 

procesa. Da lahko učitelj snov podajal tako, da učencem omogoči čim bolj učinkovito učenje in s tem 

zapomnitev, je zelo pomembno, da pozna zakonitosti, ki veljajo pri delovanju spomina. Zakonitosti so 

namreč lahko hkrati tudi vodilo oz. izhodišče pri prilagoditvi podajanja snovi, tako, da olajšajo in 

izboljšajo zapomnitev. 

 

1.7.1. Zakonitosti pri delovanju spomina 

HIPOTEZA VLOŽENEGA ČASA (TOTAL TIME HYPOTHESIS) 

V večini naj bi veljalo, da je količina snovi, ki si jo zapomnimo odvisna od količine časa, ki ga vložimo 

v učenje. Če bomo npr. v priprave na izpit vložili dvakrat več truda, si bomo zapomnili dvakrat več 

informacij. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 
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POLOŽAJ BESEDE NA SEZNAMU 

Ebbinghaus je ugotovil, kar so mnoge kasnejše raziskave potrdile, da na zapomnitev snovi vpliva 

mesto informacije v zaporedju. Iz značilne krivulje položaja v vrsti lahko razberemo t. i. učinek 

prvotnosti in učinek nedavnosti. 

(Lutz, 1994) 

 

Graf 2: Krivulja položaja v vrsti (Lutz, 1994, str. 228) 

 

Pri učinku prvotnosti velja, da osebe praviloma dobro prikličejo prve besede seznama, kar kaže, da 

so imele prve besede, ki so vstopile v kratkotrajni spomin čas, da so se ponovile in prenesle v 

dolgotrajni spomin, preden je bila zmogljivost kratkotrajnega spomina presežena. Učinek prvotnosti 

torej vsebuje priklic iz dolgotrajnega spomina. 

Srednji del postavk na seznamu si zapomnimo mnogo slabše, kot tiste na začetku ali na koncu. To je 

verjetno zato, ker naraščajoče število postavk zapolni omejeno zmogljivost kratkotrajnega spomina in 

teh kasnejših postavk (elementov) ne zmoremo ustrezno ponoviti in prenesti v dolgotrajni spomin 

prej, preden jih izrinejo (nadomestijo) nove. 

Za učinek nedavnosti je značilno, da si osebe navadno zapomnijo postavke s konca seznama in imajo 

praviloma v povprečju več pravilno priklicanih kot vseh predhodnih, zgodnejših postavk. Domnevajo, 

da nastane po zaslugi priklica iz hrambe kratkotrajnega spomina – ker so postavke na koncu seznama, 

vstopijo v kratkotrajni spomin zadnje in jih novejše postavke ne izrinejo. 

(Hill, 2001) 
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Počasnejši tempo predstavitve lahko izboljša učinek prvotnosti, na učinek nedavnosti pa vpliva le 

malo ali sploh ne. 

Učinek nedavnosti izgine, če si besed ne zapomnimo takoj. Glanzer in Cunitz (1966; povzeto po Hill, 

2001) sta subjektom takoj po zadnji besedi iz seznama dala interferenčno nalogo in dobila učinek 

prvotnosti, učinka nedavnosti pa ni bilo. 

 

JOSTOV ZAKON 

Jostov zakon pravi, da če imata dve spominski sledi v trenutku merjenja enako jakost, se bo starejša 

sled obdržala dlje oziroma bo pozabljanje te informacije počasnejše. 

(Zarevski, 1995) 

 

VON RESTORFFOV EFEKT 

Dejstvo, da se distinktivnih dražljajev lažje naučimo in si jih bolje zapomnimo kot drugih, 

imenujemo von Restorffov efekt (von Restorff, 1933; povzeto po Lutz, 1994) in velja za širok spekter 

spominskih dejavnosti. 

 

GLOBINA PROCESIRANJA INFORMACIJE in KOGNITIVNI NAPOR 

Craik in Lockhart (1972; povzeto po Zarevski, 1995) sta zavrnila stopenjski model spomina ter 

predlagala model globine obdelave informacije. Čeprav ima ta model mnogo pomanjkljivosti in ni 

zamenjal stopenjskega modela spomina, se je izkazalo, da drži, da si bolje zapomnimo informacije, ki 

jih globlje procesiramo. Pri vzdrževalnem obnavljanju (maintenance rehearsal) informacijo 

zadržujemo v zavesti le dokler ji posvečamo pozornost (npr. telefonska številka, dokler je ne 

vtipkamo v številčnico telefona). Pri izpopolnjenem obnavljanju (elaborative rehearsal) pa snov 

globlje obdelamo – povezujemo s predznanjem. 

Tyler in sodelavci (1979; povzeto po Zarevski, 1995) so namesto globine procesiranja vpeljali termin 

kognitivni napor, saj so ugotovili, da so si testiranci bolj zapomnili rešitve, do katerih so težje prišli. 

Zaradi tega sta Craik in Lockhart poleg globine obdelave informacije kot pomembno pri boljši 

zapomnitvi izpostavila tudi širino in izpopolnjenost vkodiranja. Izpopolnjenost se nanaša na 

oblikovanje asociacij: 

a) med značilnostmi ali lastnostmi novih in starih, že shranjenih enot ali 

b) med značilnostmi ali lastnostmi več novih enot, ki si jih šele moramo zapomniti. 

Izpopolnjevanje se pojavlja na kateri koli ravni obdelave. Na primer pri učenju soneta smo lahko zelo 

pozorni na rime (srednje globoka obdelava) ali pa pozornost usmerimo na pomen (najgloblja raven 

obdelave). 

Izpopolnjevanje je temelj večine mnemoničnih postopkov. 
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Med drugim je globlje procesiranje informacije dobro za učenje, ker poudarja uporabo semantičnega 

koda (semantic code), ki je po možnosti veliko bogatejši od koda, ki predstavlja zvočno reprezentacijo 

besede ali besedo v tiskani obliki. Pri tem nam je lahko v veliko pomoč grupiranje (chunking) besed v 

pomenske kategorije. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

GRUPIRANJE (CLUSTERING, CHUNKING) 

Kadar moramo ponoviti sezname besed, si jih navadno ne zapomnimo v danem vrstnem redu, ampak 

jih razporejamo - strnemo v skupine besed s sorodnim pomenom. To imenujemo grupiranje. 

(Lutz, 1994) 

 

POZORNOST 

Globina obdelave in kognitivni napor sta v tesni povezanosti s pozornostjo. Obseg pozornosti ni 

stalen, ampak se razlikuje od osebe do osebe ter se spreminja tudi znotraj osebe same. Na obseg 

pozornosti lahko vplivajo številni organski dejavniki (stres, počutje, utrujenost, bolezen ipd.) ter 

dejavniki iz okolja. Obseg pozornosti se spreminja tudi skozi odraščanje: od otroštva do odraslosti se 

povečuje, v starosti pa začne zopet upadati. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na spominske 

procese, ki zahtevajo napor, skoraj nikakršnega vpliva pa nimajo na avtomatične spominske procese. 

Da bi si nekaj zapomnili, moramo temu posvetiti določeno mero pozornosti. 

(Zarevski, 1995) 

Vpliv deljene pozornosti na procese vkodiranja in priklica: kljub temu, da so različni raziskovalci 

prišli do ugotovitve, da je med procesi vkodiranja in priklica več podobnosti kot razlik, so ugotovili, da 

deljena pozornost veliko bolj vpliva na procese vkodiranja, kot priklica. Najverjetneje je takšne 

rezultate pripisati temu, da so operacije procesiranja pri obeh podobne, ko gre za spominjanje, 

kontrolne operacije pri teh dveh procesih pa se bistveno razlikujejo. 

(Craik, Naveh-Benjamin, Anderson, 1998) 

 

Iz teh ugotovitev bi lahko sklepali, da dokler neke snovi ali veščine ne utrdimo oz. avtomatiziramo, se 

moramo osredotočati le na to stvar. 

 

NAMEN, DA BI SI ZAPOMNILI, NI DOVOLJ 

Kot je navedeno že v poglavju o obnavljanju, ne smemo zmotno sklepati, da je za trajno zapomnitev 

dovolj le namen, da bi si nekaj zapomnili. Pomemben je način, kako informacijo procesiramo. Če se 

poglobimo v namen snovi, jo povežemo s predznanjem in pretehtamo njihove širše implikacije, 
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imamo veliko boljšo možnost, da se bomo nekaj naučili, kot če snov zgolj preberemo in preletimo 

glavne točke. Torej namen, da bi si nekaj zapomnili, nas spodbuja k uporabi dobrih učnih strategij. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

MOTIVACIJA 

Pod pogojem, da učenci posvetijo vso svojo pozornost nalogi, stopnja motivacije navadno ni 

pomemben faktor. To ne pomeni, da motivacija pri učenju ne igra nobene vloge, njen vpliv je 

posreden: motivacija določa količino časa in stopnjo pozornosti, ki jo bomo posvetili snovi, ki si jo 

moramo zapomniti in to bo posledično vplivalo na to, koliko se bomo učili. V razredni učni situaciji bo 

motivacija najverjetneje vplivala na učenje, saj vpliva na to, koliko svoje pozornosti učenci posvetijo 

snovi. Če se jim zdi zanimiva, bodo pozorno spremljali, če pa se dolgočasijo, bodo najverjetneje 

premišljevali o drugih stvareh. 

Učinkovita motivacija vključuje zastavljanje visokih, a dosegljivih ciljev, ki jim moramo predano 

slediti. Prav tako vključuje izvedbo našega namena, da bi zmanjšali možnost, da bi nas na poti do cilja 

kaj zmotilo. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

INTERES IN PREDZNANJE 

Posamezniki, ki kažejo interes za neko temo, si bodo nove informacije veliko bolje zapomnili, kot tisti, 

ki interesa ne kažejo. Navadno tudi velja, da če gre za interesno področje, bo imela oseba že veliko 

predznanja o določeni temi. Velja, da več znanja ko ima posameznik o določeni temi, lažje bo povezal 

nove informacije z obstoječim znanjem. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

KAKO OMOGOČITI GENERALIZACIJO 

Dokazano je, da ko se naučimo konceptov različnih vrst informacij, jih v večini primerov s težavo 

posplošimo in uporabimo v situaciji, ki se razlikuje od tiste, v kateri je učenje potekalo. Nitsch 

(povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) je ugotovil, da lahko v novih situacijah zagotovimo 

generalizacijo naučenih konceptov, tako, da omogočimo učenje teh konceptov v različnih 

kontekstih. 

 

PONAVLJANJE 

Zgolj ponavljanje brez učenčevega namena organizirati snov, kot opozarjajo Baddeley, Eysenck, in 

Anderson (2009), ne zagotavlja uspešne zapomnitve. Vendar pa je lahko učenje na pamet v pomoč 

pri določenih nalogah, kot npr. učenje pravilne izgovorjave besed v tujem jeziku. 
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ORGANIZACIJA 

Znano je, da je organizacija ključna spremenljivka, ki zagotavlja visoko stopnjo zapomnitve. 

(Mandel, 1979; povzeto po Shallice, Fletcher, Dolan, 1998) 

 

Lutz (1994) ugotavlja, da če oseba pri učenju neko snov dojema kot sistematično organizirano, se jo 

lažje nauči in veliko bolje prikliče, kot snov, ki se mu zdi neorganizirana. Torej, če si učenec poskuša 

zapomniti snov, ki jo dojema kot kup nepovezanih stvari, je veliko manjša verjetnost, da si jih bo pri 

testu lahko priklical v spomin, kot učenec, ki se je potrudil dojeti povezave med deli snovi in jih 

poskušal integrirati v svojo obstoječo semantično/pomensko mrežo. 

 

Efekt tipičnosti, po besedah Baddeleya, Eysencka in Andersona (2009), določa, da hitreje razvrščamo 

tipične predstavnike semantične mreže, kot tiste, ki so manj tipični. Npr. hitreje bomo odgovorili na 

vprašanje, ali je kanarček ptica, kot, ali je pingvin ptica, saj pingvin ni tako tipičen predstavnik 

kategorije, ki ji pripada, kanarček pa je zelo tipičen in zato to trditev hitreje preverimo. 

 

Snov lahko zelo učinkovito organiziramo s pomočjo hierarhične strukture, kot je prikazano na sliki 5, 

ter s strukturiranjem materiala s pomočjo matrice, kot je prikazano v tabeli 3. Bower, Clark, Lesgold 

in Winzenz (1969; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) so ugotovili, da so se testiranci 

odrezali veliko bolje, ko so jim snov predstavili s hierarhično strukturo (pravilen priklic v 69%), kot, ko 

so jim snov podali v mešanem vrstnem redu (19% pravilen priklic). 

 

Slika 5: Minerali; konceptualna hierarhija (Bower, Clark, Lesgold in Winzenz ;1969; povzeto po 

Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009, str. 105) 
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Tabela 3: Matrica s podatki (Broadbent, Cooper in Broadbent,1978; povzeto po Baddeley, Eysenck, 

Anderson, 2009, str. 105) 

 SESALCI PTICE 

DOMAČE ŽIVALI 

krava 

ovca 

prašič 

koza 

kokoš 

puran 

raca 

gos 

LJUBLJENČKI 

pes 

mačka 

hrček 

morski prašiček 

skobčevka 

kanarček 

papiga 

ara 

 

Ker osebo, ki se uči, jemljemo kot nekoga, ki je pri tem aktiven, gledamo na spomin kot rezultat 

rekonstruktivnih procesov. Tulvig (1966; povzeto po Zarevski, 1995) je ugotovil, da subjektivna 

organizacija8 snovi vpliva na zapomnitev. Z Oslerjem (Tulvig in Osler, 1967; povzeto po Zarevski, 

1995) sta ugotovila, da že izvedena subjektivna organizacija škoduje oblikovanju nove organizacije s 

prejšnjimi elementi. 

Spomin organiziramo v skladu z našimi notranjimi kognitivnimi shemami. One ne določajo le izbiro 

tistega, kar si bomo zapomnili, temveč tudi smer popačenja pri rekonstrukciji, do katere pride, kadar 

se ne moremo dobesedno spomniti dogodka. Na zapomnitev močno vplivajo tudi stališča, ki jih 

imamo, kot sta ugotovila Pitchert in Anderson (1977; povzeto po Zarevski, 1995). Testirancem sta 

dala v branje odlomek, ki opisuje igro dveh dečkov v neki hiši. Polovici testirancev sta naročila naj 

berejo s stališča vlomilca, drugi polovici pa naj berejo s stališča potencialnega kupca hiše. Izkazalo se 

je, da je bila zapomnitev pod močnim vplivom stališča, s katerega so odlomek brali. Na primer 

»vlomilci« so si precej pogosteje zapomnili, da je bil v hiši barvni TV, »kupci« pa, da je bila na strehi 

razpoka. Vendar so prišli do še bolj zanimivega zaključka, ko so testirance prosili, da zamenjajo in 

sprejmejo drugo stališče, torej, da »vlomilci« premislijo kot »kupci« in obratno in se poskusijo 

spomniti čim več podrobnosti. Testirancem se je resnično uspelo spomniti novih podrobnosti, ki so 

bili ravno v skladu s kognitivnimi shemami nove vloge! Torej, v spominu so imeli še nekatere 

informacije, ki pa niso bile dostopne kognitivnim shemam posamezne vloge. S spremembo 

perspektive se spremeni tudi kognitivna shema in na ta način postanejo prej nedostopne 

informacije dostopne. 

                                                           
8
 Subjektivna organizacija je strategija, pri kateri si učenec poskuša organizirati nestrukturirano snov, da bi 

izboljšal zapomnitev. Lahko bi tudi rekli, da gre za grupiranje (chunk/cluster) v večjem obsegu (Baddeley, 

Eysenck, Anderson, 2009). 
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Najverjetneje so najizrazitejši primer kognitivnih shem različni stereotipi in predsodki. Nagnjeni smo 

k temu, da si dobro zapomnimo dogodke, ki potrjujejo naše stereotipe in predsodke, ker se dobro 

prilegajo v naše kognitivne sheme. 

 

ŠIRJENJE AKTIVACIJE 

Anderson (2010) pravi, da je širjenje aktivacije termin, ki opisuje proces, pri katerem lahko elementi, 

ki jim trenutno posvečamo pozornost, naredijo asociativne spomine bolj dostopne. Kadar gre za 

mreže dejstev, se aktivacija razširi na vse asociativno povezane pojme (fan effect). Količina aktivacije, 

ki se lahko širi od vira, ima svoje omejitve; več ko je stvari asociativno povezanih z virom, manj 

aktivacije se bo razširilo na katero koli določeno spominsko strukturo. 

 

TRANSFER in INTERFERENCA 

V poglavju o interferenci smo omenili negativni transfer, ki vključuje retroaktivno ter proaktivno 

interferenco. Pri retroaktivni interferenci novo učenje izničuje prej naučeno, pri proaktivni 

interferenci pa prej naučena snov ovira učenje nove snovi. 

Obstaja pa tudi pozitivni transfer. O tem govorimo, kadar obstoječe znanje olajša učenje in 

zapomnitev novega znanja. Če že znamo drsati, se nam bo lažje naučiti rolati. 

 

Lutz (1994) navaja, da pri negativnem transferu torej učenje ene snovi ovira učenje druge snovi. O 

pozitivnem transferu govorimo, kadar je neko že naučeno znanje v pomoč pri učenju nove snovi. 

Pozitivni transfer je težko pokazati tako v laboratoriju kot tudi v resničnem življenju, negativni 

transfer pa je zelo pogost. 

Če opazujemo, kako en del učenja vpliva na zmožnost naučiti se nekaj drugega, govorimo o 

transferu. Če pa opazujemo, kako en del učenja vpliva na zmožnost spomniti se drugega dela 

učenja, govorimo o interferenci. 

 

OBSEG SNOVI 

Obseg snovi oziroma seznama učenja ima, po Lutzovih besedah (1994), vpliv pri zapomnitvi. Krajše 

sezname si zapomnimo hitreje. Daljši ko je seznam, več ponovitev je potrebnih, da bi si ga zapomnili. 

 

ZAKONITOST GENERIRANJA (GENERATION EFFECT) 

Najbolje si zapomnimo elemente, ki jih uspešno ustvarimo – generiramo sami. To pomeni, da nam 

odgovor ni podan, ampak, da do njega pridemo sami. Implikacije te zakonitosti so ravno nasprotne 

kot pri časovno razporejenem učenju. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 
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ČASOVNO RAZPOREJENO UČENJE (DISTRIBUTED PRACTICE) 

Pokazalo se je, da ima časovno razporejeno učenje (distributed practice) boljši učinek na zapomnitev 

kot, če se poskušamo naučiti vse naenkrat – zgoščeno učenje (massed practice) (Lutz, 1994). Prvo je 

učna strategija, pri kateri učenje razdelimo na krajše učne enote, ki jih izvajamo skozi daljše časovno 

obdobje. Drugo pa zajema manjše število daljših učnih enot v krajšem časovnem obdobju. Kar zadeva 

učenje, je odlična smernica: »malo in pogosto«. 

Čeprav je časovno razporejeno učenje najbolj učinkovito, ni vedno najbolj praktično ali priročno. To 

lepo prikazuje eksperiment, ki sta ga izvedla Baddeley in Longman (1978; povzeto po Baddeley, 

Eysenck, Anderson, 2009). Britanski poštarji so se morali naučiti tipkati. Ena skupina se je učila tipkati 

dvakrat po dve uri na dan (4 ure na dan), druga skupina se je učila tipkati 2 uri na dan, tretja skupina 

dvakrat po eno uro na dan (2 uri na dan) ter četrta skupina eno uro na dan. Skupina, ki se je učila 

tipkati eno uro na dan, je za usvojitev veščine porabila najmanj ur in svojo izvedbo izboljšala hitreje 

kot skupina, ki se je učila tipkati dve uri na dan, ti pa so se učili hitreje, kot tisti, ki so se učili tipkati 

štiri ure na dan. Tudi na dolgi rok so najhitreje napredovali in bolje obdržali pridobljeno veščino kot 

tisti, ki so se učili štiri ure na dan. Res pa je, da so na koncu treninga najbolj pritoževali tisti, ki so se 

tipkanja učili eno uro na dan. Čeprav je namreč v številu ur največ časa za učenje porabila skupina, ki 

se je učila štiri ure na dan, je v štirih tednih dosegla standard znanja, za katerega je skupina, ki je 

vadila eno uro, porabila enajst tednov, da ga je dosegla. 

 

ŠIRITEV PRIKLICA (EXPANDING RETRIEVAL) 

Landauer in Bjork (1978; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta se pri razvijanju nove 

mnemonične metode opirala na načela, ki izhajajo iz zakonitosti časovno razporejenega učenja ter 

zakonitosti generiranja. Širitev priklica je učenje, ki je razporejeno tako, da se postavke naučimo in 

zapomnitev preverimo po krajšem premoru. Nato, ko se postavko bolje naučimo, se premor pred 

testiranjem zapomnitve postopno daljša, s ciljem preveriti zapomnitev postavke po najdaljšem 

možnem obdobju, ki še zagotavlja zanesljiv priklic.  

Velja tudi, da glede na to kdaj preverjamo zapomnitev, je idealen interval med enim in drugim 

učenjem postavke 10 – 20% časa premora pred testiranjem; torej, če bomo zapomnitev testirali čez 

10 dni, bi moralo biti med enim in drugim učenjem 1 ali 2 dni premora. Če je premor pred testom 6 

mesecev, pa je optimalen interval med učenjem 20 dni. V splošnem so boljši daljši premori med 

učenjem, kot krajši. Razporejena vaja dokazano zagotavlja manjšo mero pozabljanja. 

 

POMEN TESTIRANJA IN POVRATNE INFORMACIJE 

Učinek testiranja se nanaša na ugotovitve, da je priklic neke snovi boljši, kadar zapomnitev te snovi 

preverjamo/testiramo med učenjem, kot če tega ne počnemo. 
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Pashler, Rohrer, Cepeda in Carpenter (2007; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) so 

ugotovili, da je preverjanje oz. testiranje zapomnitve s povratno informacijo bolj učinkovito kot 

izvajanje še enega ponovnega učenja. 

Karpicke in Roediger (2008; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta skladno s tem 

ugotovila, da ima prisotnost testiranja - preverjanja zapomnitve izredno pomembno vlogo pri 

zapomnitvi naučenega. Ne glede na to, kako so se učenja tujega jezika lotili, so bili pri zapomnitvi 

dosti bolj uspešni tisti, ki so pri nadaljnjem učenju še vedno testirali oz. preverjali zapomnitev. 

Ugotovila sta (2006a; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009), da je bil po enem tednu 

najmanj učinkovit priklic pri tistih, ki so odlomek le štirikrat prebrali (ponovno učenje), boljši priklic so 

dosegli tisti, ki so odlomek trikrat prebrali in na koncu enkrat poskušali priklicati čim več informacij 

(enkratno testiranje), najboljši priklic pa so po enem tednu dosegli tisti, ki so odlomek enkrat 

prebrali, in nato ob treh priložnostih poskušali priklicati čim več informacij (ponovljeno testiranje). 

Učenci pa se raje lotijo ponovnega učenja, kot testiranja iz treh razlogov: 

 ponovno učenje obrodi boljše kratkoročne sadove (5 minut po ponovnem učenju si 

zapomnimo več, kot pri ponovljenem testiranju), 

 ker menijo, da si bodo po ponovnem učenju več zapomnili tudi po enem tednu, 

 učenje je navadno lažje kot testiranje in je zato za učence bolj privlačno. 

Bjork in Bjork (1992; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta razloge za učinek testiranja 

razložila na naslednji način: poudarila sta razliko med močjo skladišča in močjo priklica. Moč skladišča 

odraža relativno obstojnost spominskih sledi, moč priklica pa odraža dostopnost katere koli 

spominske sledi. Priklic je enostaven, kadar je moč priklica visoka, enostaven priklic pa ne okrepi 

moči skladišča. V nasprotju s tem, je priklic otežen, kadar je moč priklica nizka, vendar težak priklic 

poveča moč skladišča in vodi k dobremu dolgoročnemu spominu. Torej vlaganje napora pri priklicu je 

dobro, saj si zaradi tega informacijo dolgoročno bolje zapomnimo. 

Metcalf in Kornell (2007; Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta poudarila pomembnost zakonitosti 

generiranja (da se sami spomnimo odgovora, in ne da nam je dan), saj sta pri učenju tujega jezika 

ugotovila (npr., da je hiša francosko »maison«), da je ob testiranju tudi majhen premor med tem, ko 

povemo hiša in podajanjem odgovora (»maison«) že dovolj, da je spodbudil poskus priklica. In to je 

bilo za dolgoročno zapomnitev veliko bolj učinkovito kot ponovitev besede hiša in »maison« 

istočasno. 

Marsh, Roediger, Bjork in Bjork (2007; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) so ugotovili, 

da vprašanja izbirnega tipa izboljšajo kasnejši dolgoročni priklic. Vendar pa so McDaniel, Roediger in 

McDermott (2007; Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) ugotovili, da testi kratkih odgovorov (priklic) 

bolj učinkovito okrepijo kasnejši priklic kot testi izbirnega tipa (prepoznavanje). 
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Pri vsem tem pa je povratna informacija ob preverjanju zapomnitve izredno pomembna, saj se brez 

nje lahko utrdijo napake, ki jih učenci pri obnavljanju snovi ponavljajo, če niso dobili povratne 

informacije, kaj je prav. Poleg tega pa so Pashler, Cepeda, Rohrer in Wixted (2005; povzeto po 

Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) ugotovili, da je bil priklic boljši pri tistih, ki so poleg testiranja 

prejeli tudi povratno informacijo o pravilnosti odgovora. 

 

VERBALNO OZNAČEVANJE 

Bower, Karlin in Dueck (1975; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) so ugotovili, da nam je 

lahko pri zapomnitvi vizualno podanih elementov v veliko pomoč, če jih verbalno poimenujemo 

četudi ni povsem jasno, kaj vizualni element predstavlja, ga poimenujemo v skladu s tem, na kaj nas 

spominja.  

 

SMISELNOST IN POMEN SNOVI ter VIZUALNA PREDSTAVLJIVOST 

Lutz (1994) pravi, da na lažjo zapomnitev vpliva podobnost snovi ter smiselnost oziroma pomen. 

Smiselnost navadno definiramo kot povprečno število odgovorov na postavko, ki jih dobimo v 60 

sekundah pri nalogah besednih asociacij (Noble, 1952; povzeto po Lutz, 1994).  

Na smiselnost tudi vpliva: 

 v kolikšni meri smo z izrazom seznanjeni,  

 težavnost izgovorjave (besede, ki jih težje izgovarjamo, imajo navadno nižji rezultat pri 

smiselnosti kot tiste, ki jih lažje izgovorimo),  

 kontekstualni faktorji (večjo smiselnost oziroma pomen imajo za nas tiste postavke, ki se 

zgodijo v bolj bogatem kontekstu, polnem podrobnosti) ter  

 vrednost vizualnih predstav. Navadno imajo konkretne besede višjo vizualno vrednost kot 

abstraktni pojmi. Dokazano je, da se besede z višjo vrednostjo vizualnih predstav lažje 

naučimo in si jih lažje zapomnimo. 

 

Allen Paivio (1969, 1971; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) je ugotovil, da si lažje 

zapomnimo visoko mentalno predstavljive besede, saj jih lahko vkodiramo vizualno (njihova 

vizualna podoba) in verbalno (njihov verbalni pomen). Tako ustvarjamo dve poti in ne le ene za 

priklic takšne besede (vizualna in verbalna). Če se zgodi, da eno od poti izgubimo, je mogoče druga še 

vedno prisotna in omogoča priklic. To je poimenoval dualni proces kodiranja. 
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KONKRETNOST 

Zarevski (1995) navaja, da podatki eksperimentov, pomembnih za področje dualnega vkodiranja, 

kažejo, da je verjetnost zapomnitve glede na dani material v padajočem vrstnem redu naslednja: 

1. dejanski objekt, 

2. slika objekta, 

3. ime konkretnega objekta, 

4. abstraktni pojem. 

Torej glavna stvar, ki določa zapomnitev, je konkretnost. To razlagajo z ustvarjanjem večjega števila 

sledi za dejanske objekte v primerjavi z abstraktnimi pojmi. Za konkretne pojme se ustvarja slikovni in 

verbalni engram, za abstraktne pojme pa najpogosteje le verbalni. 

 

KDAJ ZAPOMNITEV PREVERJAMO 

Na uspešnost zapomnitve vpliva tudi to, kdaj zapomnitev preverjamo, neposredno po učenju ali po 

nekem določenem času. Konsolidacija namreč zahteva vsaj 15-20 minut. Na konsolidacijo pa 

blagodejno vpliva spanje po in tudi pred učenjem. 

Fenn, Nusbaum in Margoliash (2003; povzeto po Turšič, 2013) so potrdili, da na zapomnitev vpliva 

ura učenja. Osebe v zgodnji odraslosti so bolj uspešne pri nalogah kratkoročnega spomina in 

kognitivnih nalogah, če jih rešujejo zvečer namesto zjutraj. 

 

1.7.2. Spomin in šolsko učenje 

Zdi se, da šolski sistem ne upošteva dovolj spoznanja s področja povezave spominskih sposobnosti ter 

razvojnih procesov dozorevanja. To pa je zelo pomembno, če želimo zmanjšati možnost pojavljanja 

frustracij pri šolarjih zaradi prevelikih zahtev za njihov spomin. 

(Zarevski, 1995) 

 

Učenje, tako formalno kot tudi neformalno, je neizogibno povezano s spominom in pomnjenjem. 

Zaradi tega bi morali imeti to v mislih pri načrtovanju in organizaciji učnega procesa. Pri učinkoviti 

zapomnitvi je zelo pomembna lastna organizacija snovi, vendar bi lahko že učitelj učno snov podal na 

način, ki olajša in izboljša zapomnitev (primerna organizacija snovi, povezovanje s predznanjem, 

asociacije, možnost lastne aktivnosti, multisenzorno učenje, poudarjanje in večkratna obnovitev 

bistvenih podatkov ipd.). 

Prav tako se moramo zavedati, da so spominske sposobnosti ključnega pomena pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja v našem šolskem sistemu. Priklic in prepoznavanje sta namreč osrednji metodi 

preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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Pri učenju in zapomnitvi igra pomembno vlogo samoregulacija. Pri razvoju samoregulacije je zelo 

pomembna metakognicija. Samoregulacija pripomore k učni uspešnosti, saj vključuje načrtovanje 

dela pred začetkom učenja, regulacijo in ocenjevanje primernosti uporabljenih strategij in 

pripomočkov med ter po učenju. 

 

Šešok (2006) navaja, da sta priklic in prepoznavanje dva izmed najpomembnejših procesov, s 

pomočjo katerih lahko izmerimo, kolikšne so posameznikove sposobnosti obnavljanja naučenega 

gradiva v spominski shrambi, obstajajo pa tudi drugi načini (npr. ponovno učenje). 

 

Hunter (1964) opozarja, da je dobro, da vemo, da lahko pri reprodukciji oz. priklicu podatkov 

pričakujemo nižje rezultate, kot če bi znanje preverjali s prepoznavanjem. kot primer preverjanja 

znanja s priklicem navaja: vprašanje odprtega tipa: »Bitka pri Hastingsu je bila leta…«.  

Kot primera preverjanja znanja s prepoznavanjem pa navaja vprašanji zaprtega tipa:  

 vprašanje izbirnega tipa »Bitka pri Hastingsu je bila leta 1149, 1066, 1035 ali 1077?« ter 

 vprašanje alternativnega tipa »bitka je bila 1077 … drži ali ne«. 

In kljub temu, da bodo boljše rezultate dosegli učenci, ki odgovarjajo na vprašanja po metodi 

prepoznavanja, opozarja, da bi bilo nepravično primerjati dosežke učenca, ki je bil izprašan po metodi 

priklica z dosežki učenca, ki bi bil vprašan po metodi prepoznavanja. Kot zanimivost pa izpostavlja, če 

bi radi primerjali znanje ali spomin dveh učencev, to lahko storimo z eno ali z drugo metodo, saj če se 

en učenec dobro odreže pri priklicu, se bo tudi pri prepoznavanju in če se drugi učenec slabo odreže 

pri priklicu, se bo tudi pri prepoznavanju. Oba se bosta sicer bolje izkazala pri prepoznavanju, »njun 

relativni odnos pa bo ostal enak«. 

 

Magajna (2004) navaja, da možnost pomnjenja pomembno vpliva na izvajanje na različnih šolskih 

področjih (npr. na zmožnost dekodiranja in bralnega razumevanja, aritmetične veščine itd.) in 

kognitivnih področjih (npr. reševanje problemov). 

 

Skrt (2012) pravi, da je kratkoročni - delovni spomin pomemben za razumevanje dobesednega 

pomena besedila. Vpliva na našo zapomnitev podatkov, podrobnosti in na organiziranost besedila. 

Dolgoročni spomin pa pomembno usmerja našo interpretacijo. Trenutni procesi razumevanja ter 

sklepanja na podlagi slišanega besedila potekajo v t.i. delovnem spominu, ki ima omejene zmožnosti. 

Zaradi značilnosti dolgoročnega in kratkoročnega spomina je lažje poslušati besedila, ki imajo jasen 

uvid, v katerem sta neposredno izražena namen in tema besedila, pa tudi nakazan način razvijanja 

teme.  
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2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vrsta raziskav kaže, da imajo otroci s posebnimi potrebami težave na področju spomina. 

 

Model delovnega spomina je imel velik vpliv na področju kognicije in spomina, tako pri otrocih kot 

tudi pri odraslih. V zadnjih štirih desetletjih je na primer zagotovil jasen in preverljiv nabor napovedi 

glede razvoja spominskih sposobnosti pri tipičnem razvoju otrok. Prav tako je ta model spodbudil 

ogromno raziskav na področju razvoja spomina pri otrocih s posebnimi potrebami in razvojnimi 

primanjkljaji. To pomeni, da lahko uporabljamo enako teoretično osnovo in vrste preizkusov ter 

direktno primerjamo tipične in atipične populacije. Ta kompatibilnost teorije in metod omogoča 

veliko bolj enostavno primerjavo med različnimi skupinami. 

(Henry, 2012) 

 

Susan Gathercole ter Susan Pickering (2000a; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) sta 

razvili baterijo testov, ki temelji na modelu delovnega spomina, ki je namenjen detekciji in 

napovedovanju učnih težav pri šolskih otrocih. Njun test ima ločene mere uspešnosti za fonološko 

shrambo in vidnoprostorsko skicirko (naloge, ki vključujejo verbalni ali vidnoprostorski kratkoročni 

spomin), skupaj z nalogami kompleksnega razpona (complex span tasks) – test vidnega in verbalnega 

procesiranja, ki vključuje sočasno shranjevanje in manipuliranje z informacijami (naloga centralnega 

kontrolnega sistema). Analiza uspešnosti šolskih otrok je splošno usklajena z napovedmi modela 

delovnega spomina in omogoča posameznim komponentam, da lahko z njimi ocenjujemo in jih 

povežemo z akademskimi dosežki. Otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami se na splošno slabo 

odrežejo pri testu. Dosežki na posameznih podtestih pa nam tudi veliko povedo; zapoznelo branje in 

aritmetika sta povezani s slabimi rezultati pri fonološkem kratkoročnem spominu in nalogah 

kompleksnega razpona (complex span tasks) pri 7- in 8-letnikih. Kompleksni razpon (complex span) 

pa še naprej napoveduje dosežke na področju matematike in naravoslovja pri 14-letnikih 

(Gathercole, Lamont in Alloway, 2006; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). Ugotovili so 

tudi, da otoke, ki se slabo odrežejo pri testih delovnega spomina, učitelji opisujejo kot sanjače in 

nepozorne, ne motijo, ampak imajo težave slediti navodilom in izvesti pravo stvar ob pravem času. 

Izkazalo se je, da so pri velikem številu teh otrok odkrili hiperkinetično motnjo (ADHD), pri kateri je 

motnja pozornosti najverjetneje povezana z uspešnostjo pri delovnem spominu. 

 

Kot zanimivost omenimo, da so Engle, Tuholski, Laughlin in Conway (1999; povzeto po Baddeley, 

Eysenck, Anderson, 2009) odkrili, da delovni spomin in fluidna inteligentnost visoko korelirata. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 61 - 

Byrne in Shea (1979, povzeto po Wong, 1996) sta ugotovila, da imajo učenci z učnimi težavami ter 

slabi bralci težave pri vkodiranju, shranjevanju ter priklicu.  

Natančneje, težave se kažejo pri hitrem poimenovanju črk, števk in barv ter vkodiranju fonološkega 

vidika besed (zvočnih značilnostih besed). To pomeni, da so manj občutljivi za zvoke v jeziku in manj 

se eksplicitno zavedajo zvokov v besedah (fonološko zavedanje). Ločijo dve besedi, ki se razlikujeta le 

v enem glasu, težave imajo z glaskovanjem besed ali nalogami, ki zahtevajo, da določijo, kaj ostane, 

če npr. besedi čebula odvzamemo če. Slabi bralci se zaradi svojih slabših bralnih veščin bolj kot na 

fonetični kod zanašajo na semantičnega (pomenskega). 

Njihove težave pri shranjevanju informacij lahko glede na raziskave v veliki meri pripišemo 

predvsem primanjkljajem na področju uporabe primernih strategij zapomnitve (npr. samotestiranje 

med memoriranjem, grupiranje, verbalizacija in druge mnemonične tehnike). Očitno se učenci z 

učnimi težavami in slabi bralci ne zavedajo, da se morajo učenja lotiti načrtno in razvijati različne 

strategije boljše zapomnitve.  

Težave s priklicem pa so pri teh otrocih zelo povezane s težavami pri shranjevanju in tudi vkodiranju. 

 

Branje vključuje dekodiranje in konstruiranje pomena (razumevanje). Torgesen in sodelavci (povzeto 

po Wong, 1996) pa so odkrili, da imajo učenci z učnimi težavami hude, stabilne, a specifične težave 

pri spominjanju kratkih verbalnih informacij. Te težave kratkoročnega spomina negativno vplivajo 

na učinkovitost dekodiranja in s tem pridobivanje veščine branja. Swanson (povzeto po Wong, 1996) 

je pokazal, da imajo otroci z učnimi težavami splošne težave pri dinamičnih procesih delovnega 

spomina: zelo slabo se odrežejo pri nalogah, ki zahtevajo sočasno procesiranje in shranjevanje 

informacij. Takšno istočasno procesiranje je navadno prisotno pri branju. Swanson (prav tam) je 

pokazal, da imajo učenci z učnimi težavami primanjkljaje pri izvršilnem procesiranju, to pa igra 

ključno vlogo pri bralnem razumevanju. In je temelj metakognitivne koordinacije in nadzora, 

potrebnega za učinkovito branje (Brown, 1980; povzeto po Wong, 1996).  

Različne raziskave (Magajna, 2004) so pokazale, da sta bila z obsegom pomnjenja pri slabih bralcih 

pomembno povezana hitrost identifikacije verbalnih dražljajev in hitrost poimenovanja. Za 

ugotovljen primanjkljaj kratkotrajnega pomnjenja pri motenih bralcih je bilo značilno, da: 

 je omejen na pomnjenje verbalnega materiala (pomnjenje nebesednega materiala je bilo 

normalno), 

 vključuje tako slušno kot tudi vidno predstavljen material, 

 je omejen na predelavo semantično praznih (nesmiselnih) dražljajev, ki jih je zato potrebno 

fonološko kodirati in 

 ne vpliva na predelavo smiselnega verbalnega materiala (pomen besed, bistvo stavkov). 
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2.1. Specifične učne težave 

Med ključne kriterije specifičnih učnih težav spada dokazana motenost enega ali več psiholoških 

procesov (med njimi tudi spomin). Drugi kriteriji so: 

 dokazano neskladje med pokazateljem globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja,  

 prisotnost obsežnih, resnih primanjkljajev, ki prežemajo eno ali več izmed štirih področij 

šolskih veščin – branje, pravopis, računanje, pisanje, 

 motena učinkovitost in tempo učenja ter  

 izključenost primarnega vpliva drugih motenj.  

Za uspešno samostojno izpeljavo neke zadolžitve je, kot izpostavlja Magajna (2004), pomembno 

dobro obvladovanje metakognitivnih in eksekutivnih (izvršilnih) veščin. Te pa zahtevajo: 

 zmožnost zavedanja lastnega funkcioniranja,  

 poznavanje in presojanje sebe, 

 veščine učinkovite izvedbe. 

Našteto vključuje: veščine predvidevanja in planiranja; spremljanje lastnega dela in ugotavljanje 

napak med samim potekom ali registriranje neustreznosti uporabljenega pristopa; presojanje časa in 

težavnosti in prilagajanje svojih planov aktualnim okoliščinam.  

V nasprotju s tem izpostavlja težave mnogih adolescentov s specifičnimi učnimi težavami: 

 ki se ne zavedajo pomembnosti časovnega presojanja, 

 nezrelo presojajo težavnost problemov (npr. po dolžini besedila), 

 pogosto naivno pričakujejo, da bodo snov znali obnoviti, če so jo prebrali in razumeli kljub 

mnogim neprijetnim izkušnjam, v katerih se je izkazalo, da samo razumevanje snovi ni 

zadostovalo, 

 ne upoštevajo pomembne vloge ponavljanja in vaje, ki je odločilnega pomena za hiter in 

učinkovit priklic. 

 

Magajna (2004) pri preučevanju motenj učenja izpostavlja pomnjenje, saj funkcioniranje spomina 

odraža vse vidike učenja (reflektira aplicirano kognicijo). Prav tako pa pravi, da se pri specifičnih 

motnjah učenja (SUT in PPPU) deficiti pomnjenja pojavljajo v večini primerov. Poudarja, da spadata 

pozornost in spomin med najvažnejše procese, ki jih je potrebno preučiti v procesu diagnosticiranja 

motenj učenja. Že pri razlagi spomina v prejšnjih poglavjih pa smo videli, da je pozornost pri spominu 

izredno pomemben proces na več nivojih.  

Tovrstne težave s pomnjenjem (kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje) se, kot poudarja Magajna, 

nadaljujejo tudi skozi adolescenco in odraslost, kljub spreminjanju problemov in zahtev okolja ter 
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načinov manifestacije težav. Posebno neprijetne izkušnje povzroča nezanesljiv priklic, saj se težave v 

pravilnem poimenovanju (priklicu nekega dejstva) pojavljajo kljub ustrezni količini ponavljanja in vaje 

in niso odvisne od motivacije. Ob povečanem pritisku se navadno le poveča anksioznost, učinkovitost 

pomnjenja pa ni nič večja. Zaradi težav z mehaničnim pomnjenjem se morajo mnogi adolescenti s 

SUT zelo naslanjati na procese razumevanja. 

 

Številne študije kažejo, da veščine pomnjenja, ki jih uporabljajo učenci s specifičnimi motnjami 

učenja, ne izčrpajo njihovih zmožnosti (Swanson, Cooney, O'Shaughnessy, 1998; povzeto po 

Magajna, 2004). Na principe, ki izhajajo iz raziskav pomnjenja, pa se naslanjajo tudi številni programi 

pomoči za izboljšanje kognicije otrok in odraslih s SUT. 

 

2.2. Specifične učne težave pri matematiki  

Geary (1994; povzeto po Magajna, 2004) navaja pri opisovanju raziskovalno in klinično ugotovljenih 

podtipov specifičnih motenj pri matematiki tudi motenost različnih vrst pomnjenja. Pri specifičnih 

učnih motnjah matematike, ki spadajo v skupino »motnje semantičnega pomnjenja« izstopajo 

težave v reprezentaciji in priklicu aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega semantičnega spomina. 

Deficit se kaže v velikem nihanju hitrosti priklica aritmetičnih dejstev (poštevanke, računov, ki jih 

obvladamo na pamet, itd.) in posameznik kljub veliki količini vaje dela začetne napake ali pa se mora 

zatekati k zamudnim daljšim strategijam (sešteva pri poštevanki). Pri podtipu »proceduralne motnje« 

so v ospredju težave pri izvedbi aritmetičnih postopkov, kar ima za posledico uporabo manj 

učinkovitih postopkov. Pri tej skupini domnevajo, da gre predvsem za deficite v delovnem 

pomnjenju. Pri tretjem »vizualno-prostorskem podtipu« specifičnih motenj pri matematiki pa so 

prisotne težave s spacialno reprezentacijo numerične informacije in interpretacijo te reprezentacije. 

Za vizualno-spacialni podtip je značilno sopojavljanje socialno-emocionalnih težav. 

 

2.3. Disleksija 

Disleksija spada k specifičnim učnim težavam, saj vpliva na eno področje, druge veščine pa so 

nedotaknjene. Otroci z disleksijo imajo težave s tekočim in pravilnim branjem besed. Tovrstne težave 

pa ne bi pričakovali glede na otrokovo starost, inteligentnost in druge kognitivne sposobnosti. Ena 

najbolj priljubljenih razlag disleksije se osredotoča na šibkosti fonološke komponente jezikovnega 

procesiranja. 

V začetnih fazah branja imajo otroci z disleksijo težave z uporabo fonološkega koda, kar kaže, da je 

delovanje fonološke shrambe zakasnelo. Pri njih se kažejo težave pri fonološkem kratkoročnem 
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spominu za verbalne materiale, organizirane v zaporedju, neglede na to, ali so bile informacije pri 

ocenjevanju vizualno ali slušno predstavljene. Težave s fonološkim kratkoročnim spominom pri 

otrocih z disleksijo najverjetneje izvirajo iz fonološke shrambe in artikulacijskega kontrolnega 

mehanizma (obe komponenti fonološke shrambe). Obstajajo dokazi, da fonološko kodiranje ni 

vedno najboljša metoda za otroke z disleksijo, če lahko uporabimo vizualne strategije. 

V nasprotju s tem pa na področju vidnoprostorskega kratkoročnega spomina ne kažejo težav, kar 

nakazuje, da ni težav pri delovanju vidnoprostorske skicirke. Lahko bi rekli, da je to njihovo močno 

področje, seveda pa težave pri določenih posameznikih niso izključene. 

Otroci in tudi odrasli, ki imajo težave na področju branja, imajo očiten primanjkljaj pri centralnem 

kontrolnem sistemu delovnega spomina, neglede na to ali so bile te veščine ocenjene za verbalno ali 

vidnoprostorsko oz. neverbalno področje. Tega ni moč pripisati šibkim veščinam posameznih 

komponent. Gre za področje splošnih težav s centralnim kontrolnim sistemom in ne za specifične 

težave z verbalnimi nalogami. Težave imajo s fluentnostjo. Manjše število dokazov poroča o težavah 

izvršilnih funkcij pri inhibiciji, načrtovanju in prehajanju.  

Otroci z disleksijo naj ne bi imeli težav na področju epizodičnega medpomnilnika in raziskave ne 

poročajo o težavah pri verbalnem povezovanju informacij iz fonološke shrambe z znanjem iz 

dolgoročnega spomina. Vendar pa so podatki raziskav na tem področju omejeni, saj bi potrebovali še 

mere neverbalnega povezovanja. 

(Henry, 2012) 

 

Kot pravi Magajna (2004), je disleksija (specifična motnja branja in pisanja) med SUT najpogostejša. 

Povzroča tudi največ dolgotrajnih težav. Med deficiti, ki spremljajo disleksijo spadajo tudi 

primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri ohranjanju verbalnega gradiva v delovnem spominu, 

še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje zaporedij glasov) in težave pri 

poimenovanju (poimenovanje barv, simbolov, težave pri manipuliranju abstraktnih pojmov levo-

desno, kemijskih formulah). Motnje v delovnem pomnjenju in poimenovanju poleg drugih značilnih 

deficitov (primanjkljaji v zaznavanju časa in znižan psihomotorični tempo) ostajajo tudi v odrasli dobi. 

Osebe z disleksijo veščine pismenosti usvojijo s pomočjo različnih kompenzacijskih tehnik in 

aktiviranjem drugih področij do te mere, da jim ob ustreznih prilagoditvah omogoča šolsko 

funkcioniranje. Za osebe z genetično disleksijo je nasprotno značilno dobro vizualno mišljenje 

(obdelovanje vizualno prostorske informacije in simultana sinteza informacij ter priklic celote). 

Najverjetneje zmanjšana kapaciteta fonološke shrambe v kratkoročnem spominu predstavlja le eno 

od številnih spremenljivk, ki vplivajo na kompleksno veščino učenja branja. Pri diagnosticiranju 

disleksije pa se zelo pogosto uporablja test ponavljanja nebesed. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 
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2.4. Specifični primanjkljaji na področju jezika 

Gre za razvojno motnjo, ki jo povezujemo z izrazitimi jezikovnimi težavami, ne pa z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi ali splošnim zaostankom. 

Bishop in Snowling (2004; povzeto po Henry, 2012) sta izpostavila pomembno razliko med disleksijo 

in specifičnimi jezikovnimi težavami. Pri specifičnih jezikovnih težavah gre za dvojni primanjkljaj. 

Imajo šibke fonološke veščine, ki se kažejo v slabem fonološkem kratkoročnem spominu ter imajo 

tudi šibke jezikovne veščine, kar vključuje slovnico, sintakso, semantiko/besednjak. V nasprotju s 

tem pa imajo osebe z disleksijo en primanjkljaj in sicer na področju fonoloških veščin, kar se kaže v 

njihovem šibkem fonološkem kratkoročnem spominu. Avtorja zato menita, da motnji ne 

predstavljata le dve točki na kontinuumu izraženosti motnje, ampak izražata temeljni primanjkljaj na 

enem ali dveh področjih. Catts, Adlof, Hogan in Ellis Weismer (2005; povzeto po Henry, 2012) pa 

menijo, da sta disleksija in specifične jezikovne težave dve ločeni motnji. Trdijo, da imajo otroci s 

specifičnimi jezikovnimi težavami eno področje kognitivnih primanjkljajev, otroci z disleksijo pa 

drugega (težave pri fonološkem procesiranju). 

Otroci s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika imajo težave s fonološkim kratkoročnim 

spominom. Mnogi celo predlagajo, da bi moralo biti to področje marker oz. del presejalnega testa za 

odkrivanje te motnje. 

Glede vidnoprostorskega kratkoročnega spomina težko potegnemo zaključek, saj so podatki iz 

različnih raziskav različni. 

Na področju centralnega kontrolnega sistema in drugih aspektov izvršilnih funkcij pa se kažejo težave 

pri inhibiciji, načrtovanju in verjetno tudi fluentnosti. Te težave niso omejene le na verbalne mere, 

ampak se nanašajo tudi na vidnoprostorske naloge, kar kaže, da so splošne težave izvršilnih funkcij 

najverjetneje značilne za otroke s specifičnimi jezikovnimi težavami. Vendar pa ni bilo tako veliko 

dokazov za težave s preusmerjanjem in prehajanjem. 

Ni veliko podatkov, ki govorijo o delovanju epizodičnega medpomnilnika. Ena pomembna raziskava 

pa ni zaznala težav pri dostopanju do pomembnih informacij v dolgoročnem spominu. 

 

2.5. Motnje avtističnega spektra 

Motnje avtističnega spektra (MAS) se nanašajo na razpon heterogenih vseživljenjskih razvojnih 

motenj, ki nastopijo zgodaj in se kažejo skozi primanjkljaje na treh področjih: 

 recipročna socialna interakcija, 

 komunikacija in 

 omejeno/ponavljajoče se vedenje in interesi. 
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Zelo malo dokazov je, ki bi govorili v prid temu, da imajo otroci z visoko ali nizkofunkcionalnimi 

motnjami avtističnega spektra težave na področju fonološkega kratkoročnega spomina, v primerjavi z 

otroki na enaki stopnji njihove mentalne starosti. Vendar pa ni pravega konsenza, ko gre za vprašanje 

notranjega govora (ki se v kontekstu fonološkega kratkoročnega spomina nanaša na verbalno 

vkodiranje in verbalno obnavljanje). Ni bilo možno določiti ali so prisotne motnje pri notranjem 

govoru ali ne. Glede na jezikovne šibkosti, ki so prisotne pri večini otrok z MAS, se bo razprava o 

uporabi notranjega govora pri fonološkem kratkoročnem spominu (in drugje) najverjetneje še 

nadaljevala. 

Tako vidne kot tudi prostorske komponente so pri otrocih z MAS najverjetneje okvarjene. To je zelo 

zanimivo odkritje, glede na to, da obstajajo dokazi, da imajo raje neverbalne strategije pri izvajanju 

nalog, ki vključujejo delovni spomin in kognicijo. Tako smo soočeni s svojevrstno uganko: priljubljeni 

kognitivni stil odraža šibkost pri delovnem pomnjenju. Vendar pa bo potrebnih več raziskav na tem 

področju, da bomo kaj takega lahko z gotovostjo trdili. 

Otroci z MAS kažejo primanjkljaje na področju treh ključnih izvršilnih funkcij: načrtovanje, prehajanje 

in fluentnost. Dokazi glede centralnega kontrolnega sistema in inhibicije so na žalost kontradiktorni. 

To najverjetneje pomeni, da četudi je možno, da so primanjkljaji na tem področju prisotni, so manj 

značilni. Nekateri sicer poudarjajo, da so prisotne specifične težave na področju centralnega 

kontrolnega delovnega spomina in sicer pri prostorskih, ne pa pri verbalnih nalogah, vendar bo 

potrebnih več raziskav na tem področju, preden bo možno kaj takega z gotovostjo trditi. 

Kar zadeva epizodični medpomnilnik, je za otroke z MAS značilno, da se težje spomnijo »epizod« ali 

povezanih infromacij kot otroci iz primerjalnih skupin, ki se ujemajo v mentalni starosti. To bi lahko 

bil znak težav pri povezovanju informacij v koherentne epizode. Vendar bi lahko tudi tovrstne težave 

izražale preferenco nad nižjimi pred višjimi stopnjami procesiranja, kar je skladno s teorijo centralne 

koherence (Central Coherence theory).  

(Henry, 2012) 

 

2.6. Motnje v duševnem razvoju 

Jerman (2007, gradivo za interno uporabo) navaja, da motnje v duševnem razvoju (MDR) 

najpogosteje razlagamo z definicijo AAMR (American Association of Mental Retardation), ki skuša 

združiti psihološki, pedagoški in socialni vidik. MDR opredeli kot intelektualno funkcioniranje znatno 

pod povprečjem, kar se manifestira v razvojnem obdobju. V predšolskem obdobju je to uspeh na 

senzomotoričnem področju, v šolskem obdobju uspeh pri učenju, v odrasli dobi pa je to gospodarska 

neodvisnost in sposobnost socialnega prilagajanja. MDR je torej stanje zmanjšane sposobnosti, ki je 

nastalo kot rezultat interakcije med osebo in okoljem. 
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Otroci in mladostniki z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi imajo glede na svojo mentalno starost 

težave na področju fonološkega delovnega spomina. Zelo pogosto to razlagajo s tem, da ne znajo 

izkoristiti svojih spominskih zmogljivosti z uporabo primernih spominskih strategij. 

Področje vidnoprostorskega delovnega spomina zahteva nadaljnje raziskave, saj so podatki različnih 

raziskav nekonsistentni. 

Kljub nekonsistentnosti na področju centralnega kontrolnega delovnega spomina pa nekateri avtorji 

menijo, da so naloge, ki zahtevajo visoko stopnjo eksekutivne kontrole zelo težke za osebe z 

znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, kar vodi k slabši uspešnosti, medtem, ko je uspešnost pri 

manj zahtevnih nalogah razvojno primerna (glede na mentalno starost). 

V splošnem pa je področje intelektualnih in razvojnih motenj pri osebah z znižanimi intelektualnimi 

sposobnostmi zelo neraziskano. 

(Henry, 2012) 

 

2.7. Downov sindrom 

Vzrok Downovega sindroma je v dodatni kopiji (trisomija) 21. kromosoma in je najpogostejši razlog 

znižanih intelektualnih sposobnosti, ki ga zlahka prepoznamo. Posamezniki se razlikujejo - od zmerne 

do težke motnje v duševnem razvoju, značilne pa so tudi govorno-jezikovne motnje. 

Glede na mentalno starost in v primerjavi s posamezniki z nespecifičnimi motnjami v duševnem 

razvoju, kažejo osebe z Downovim sindormom težave pri fonološkem kratkoročnem spominu. Torej 

njihove težave na tem področju so bolj izrazite kot pri posameznikih s težjo motnjo v duševnem 

razvoju. 

Na področju vidnoprostorskega kratkročnega spomina težav ne kažejo. 

Nedavne raziskave kažejo, da imajo nekaj težav na področju centralnega kontrolnega spomina glede 

na stopnjo mentalne starosti. Literatura, ki se ukvarja s širšimi merami izvršilnih funkcij pravi, da 

imajo težave tudi na tem področju. 

Obstajajo dokazi, da mere epizodičnega spomina (ki lahko ocenjuje povezovanje znotraj epizodičnega 

medpomnilnika) lahko izražajo specifične primanjkljaje pri osebah z Downovim sindromom. 

(Henry, 2012) 

 

Kot navajata Buckley in Bird (2012) so težave s funkcioniranjem fonološke shrambe najverjetneje 

glavni vzrok upočasnjenega razvoja ter težav z razvojem govora in jezika pri otrocih z Downovim 

sindromom. In v kolikor delovanje fonološke shrambe izboljšamo, se bo izboljšal tudi njihov govor ter 

jezikovne veščine. Pri tem je učinkovito opismenjevanje – učenje črkovanja in branja in širjenje 

besednega zaklada (postopno urjenje najprej slušnega razlikovanja glasov, nato slušno razlikovanje 
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besed, nato razvijanje fonološkega zavedanja – zavedanje glasovne zgradbe besede). Prav tako je 

pomembno, da urimo njihovo zmožnost ponavljanja zaporedja števk ali črk oz. drugih elementov – 

najprej vizualno predstavljeno, kasneje pa tudi le slušno predstavljeno. Pri tem jih lahko postopno 

učimo strategij, ki jim bodo pri zapomnitvi v pomoč, kot npr. da posamezne elemente organizirajo in 

grupirajo ipd. 
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3. POMOČ: VAJE IN STRATEGIJE ZA URJENJE SPOMINA IN 

BOLJŠE UČENJE 

Spomin lahko izurimo. Ericsson (2003; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) je vedno trdil, 

da osebe z izvrstnim spominom to postanejo in se kot takšne ne rodijo. To potrjuje tudi raziskava, ki 

sta jo izvedla Wilding in Valentine (1994; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). Ugotovila 

sta, da se strategi (osebe, ki uporabljajo strategije za zapomnitev) v povprečju bolje odrežejo pri 

nalogah, ki preverjajo zapomnitev, kot tisti, ki so poročali o boljših spominskih sposobnostih že od 

ranega otroštva. Večina strategov je poročala, da uporablja loci metodo. 

 

Pri izbiri primernih učnih metod in strategij za bolj učinkovito učenje, boljšo zapomnitev ter tudi 

urjenje spominskih sposobnosti za otroke s posebnimi potrebami, moramo izhajati iz posameznika. 

Vse metode ne bodo primerne za vsakega otroka. Zato je pomembno, da se poglobimo v otrokove 

primanjkljaje, težave in seveda tudi zmožnosti ter močna področja. Pri tem ne smemo pozabiti na 

otrokove interese in želje, ki igrajo pomembno motivacijsko vlogo. Otroku moramo dati na voljo 

dovolj časa in možnosti, da se novo strategijo oz. metodo nauči uporabljati. Narava in izraženost 

posebnih potreb v veliki meri vpliva na to koliko časa bo otrok potreboval, da neko strategijo oz. 

metodo usvoji ter v kolikšni meri bo pri tem potreboval našo pomoč, usmerjanje in oporo. 

 

Pomembno vlogo pri izidu težav imajo različne osebnostne lastnosti in načini kompenziranja, pa tudi 

usklajenost poklicne in zaposlitvene izbire z močnimi področji posameznika. 

(Magajna, 2004) 

 

Raziskovalci (Scruggs, Mastropieri, 1992, Swanson in drugi, 1998; povzeto po Magajna, 2004), ki so 

usmerjeni na ugotavljanje principov za uspešno poučevanje strategij na osnovi sodobnih raziskav 

spomina, predlagajo: 

 strategije pomnjenja služijo različnim namenom (ni najboljše strategije pomnjenja za učence 

s SUT, raziskave kažejo, da so nekatere strategije pomnjenja v nekaterih situacijah boljše kot 

direktni načini poučevanja in da so nekatere bolj primerne za spodbujanje razumevanja 

prebranega, druge za pomnjenje besed ali dejstev), 

 dobre strategije pomnjenja za učence brez motenj učenja niso nujno dobre strategije za 

učence z motnjami in obratno, 

 strategije pomnjenja so povezane z bazo znanja in sposobnostjo, 
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 poučevanje strategij mora upoštevati zakon ekonomičnosti (dobre strategije vključujejo 

procese, zadostne za doseganje cilja, ne izrabljajo in ne obremenjujejo intelektualnih 

procesov več kot je nujno potrebno, 

 ni nujno, da učinkovite strategije pomnjenja odstranijo razlike v procesiranju in izvajanju 

(kljub temu, da otrok izredno dobro avtomatizira uporabo strategije pomnjenja in izboljša 

izvajanje, njegovo funkcioniranje pa še vedno ne bo enako učencu brez deficitov), 

 strategije, ki jih otroke poučujemo, niso nujno tiste, ki jih oni sami uporabljajo. 

 

Wongova (1996) predlaga, da pri pomoči otrokom z učnimi težavami ne posegamo po odkritjih iz 

enkratnih raziskav (prisotna le ena študija, ki se ni več poglabljala v problem). Čeprav tovrstnih 

odkritij ni za zanemariti, je bolje pripisati večji pomen raziskavam, ki izhajajo iz programskih 

intervencij in temeljijo na teoriji ter dosledni reaplikaciji predhodnih podatkov. 

Margo Mastropieri ter Tom Scruggs sta izvedla najbolj poučne raziskave na področju pomoči pri 

izboljšanju retencije atributov besedišča in vsebine gradiva za učence z učnimi težavami in lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. 

Da imajo mnemonična navodila izredno pozitiven učinek pri učenju težkega in tujega besedišča, sta 

ugotovila, ko sta srednješolce z učnimi težavami učila tujega in težkega besedišča s pomočjo 

interaktivnih podob (en od načinov izpopolnjevanja verbalnega materiala). Tudi učenje različnih 

značilnosti (npr. značilnosti mineralov) skozi interaktivne podobe in izpopolnjevanje je potrdilo veliko 

prednost uporabe mnemoničnih navodil.  

Tudi pri uporabi svojega modela rekonstruktivnega izpopolnjevanja pri vsebinskem učenju, sta 

ugotovila, da mnemonična navodila vodijo k veliko boljši retenciji, kot tradicionalna navodila. 

Načela njunega poučevanja v mnemoničnem treningu besedišča po metodi ključne besede so 

naslednja: 

1. učitelj najprej tujo ali težko besedo, ki je učencu navadno neznana in brez pomena, spremeni 

v ključno besedo, ki je veliko bolj znana in konkretna, 

2. nato učenca nauči, kako povezati naučeno ključno besedo z neznano besedo, ki se je mora 

naučiti skozi vizualne podobe. Učitelj učencu pokaže sliko, na kateri je ključna beseda v 

interakciji s pomenom besede, ki se je mora naučiti. 

3. Nazadnje pa učenca nauči, da ključno besedo uporabi kot znak za priklic naučene besede. 

Ta tri načela pri podajanju navodil sta Mastropieri in Scruggs (1991; povzeto po Wong, 1996) 

poimenovala 3P: ponovna konstrukcija, povezovanje in priklic (v angleščini: 3R: reconstruction, 

relating, retrieving). 
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Učna mnemotehnika ključne besede deluje enako uspešno za učenje konkretnih in abstraktnih besed 

(Mastropieri in Falk, 1990; povzeto po Wong, 1996). 

Lahko jo uporabimo pri učenju vsebine pri zgodovini (npr. ko se mora učenec naučiti imena oseb, ki 

so bile v določenem zgodovinskem obdobju pomembne). 

Mastropieri in Scruggs (1991; povzeto po Wong, 1996) sta poudarila, da mora učitelj zagotoviti, da se 

učenec ne fiksira na ključne besede in pozabi na to, da jih mora povezati s pomenom besede, ki se je 

je naučil. Občasno se je zgodilo, da so učenci odgovorili s ključno besedo. Ko se to zgodi, naj učitelj 

enostavno opomni učenca, naj zopet pomisli na interaktivno podobo s ključno besedo in dodatnimi 

elementi. Učitelj mora tudi jasno razložiti, kaj je naloga vsakega izmed treh učnih korakov pri 

mnemoničnem pristopu učenja besedišča s ključnimi besedami. 

 

3.1. Mnemotehnike 

Mnemotehnike nam pomagajo pri zapomnitvi. Pri tem se opiramo na uporabo lastnih kognitivnih 

procesov in ne zunanjih pripomočkov (na primer zapisovanje opomnikov ipd.). 

Temeljijo na uporabi dobro naučenega, navadno avtomatiziranega materiala. Navadno z njimi 

poskušamo: 

 povezati nepovezano (na primer nov obraz in ime), 

 poiskati dobre spominske znake, 

 osmisliti nesmiselno. 

 

Večina mnemotehnik vsebuje: 

 pomensko vkodiranje (povezovanje informacij, ki si jih moramo zapomniti z že obstoječim 

znanjem), 

 strukturo, ki omogoča priklic (znaki so shranjeni tako, da omogočajo priklic) ter 

 pospešitev (obsežna vaja nam omogoča, da hitreje vkodiramo in prikličemo informacije). 

 

V grobem mnemotehnike delimo na verbalne, vizualne ter kombinacijo obeh obdelav informacij. 

Opirajo se predvsem na boljšo organizacijo zapomnitve. 

 

Verbalne mnemotehnike 

Verbalne mnemotehnike so v teoretičnem smislu najtesneje povezane z globino/izpopolnjenostjo 

oziroma dovršenostjo obdelave verbalnih informacij. Globlja in bolj izpopolnjena ko je informacija, 

večja je verjetnost njene ohranitve. 
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Krajšanje je edina mnemotehnika, kjer število informacij zmanjšamo, da bi dobili celoto, ki si jo 

zlahka zapomnimo. Primer krajšanja je akronim9 CIA – Central Intelligence Agency. Če je akronim 

smiselna beseda, ki se logično povezuje s tistim, kar skrajšano predstavlja, si ga še toliko bolje 

zapomnimo. 

Pri izpopolnjenem vkodiranju informacije dodamo in jih predelamo na tak način, da si jih čim bolj 

zapomnimo. Na primer: 

formulo E = mc2 si lahko zapomnimo z akrostihom10 Emica II;  

ker imajo telefoni v večini na številčnici poleg števil tudi črke, si lahko zapomnimo besedo, ki jih iz teh 

črk lahko tvorimo, kar je navadno veliko lažje kot si zapomniti zaporedje nepovezanih števil. 

Kadar iz nepovezanih besed, ki si jih moramo zapomniti oblikujemo logično poved ali krajšo zgodbo, 

govorimo o mnemonični povedi ali semantičnem izpopolnjevanju (prav tako se uporablja izraz 

izpopolnjeno vkodiranje). 

(Zarevski, 1995) 

 

Zelo učinkovita metoda je, da povežemo besede, ki se jih moramo naučiti v zgodbo (mnemonične 

zgodbe). Prednost takšnega pristopa je v tem, da ne le strnemo podatke, ampak strnjene podatke 

tudi povežemo med seboj, zaradi česar zmanjšamo možnost, da bi katerega od podatkov izpustili. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

Zarevski (1995) izpostavlja, da je že od nekdaj je znano, da uporaba rime in ritma pri zapomnitvi 

snovi izredno olajša učenje. Največja pomanjkljivost rime kot mnemotehnike je v tem, da ni vedno 

možno vključiti snov v smiselne in tekoče rime. 

 

Vizualne mnemotehnike 

Vizualne mnemotehnike so v uporabi že od antičnih časov. Ena od najstarejših in tudi najbolj 

učinkovitih tovrstnih tehnik je loci metoda ali t. i. spominska palača. Ta metoda vključuje vizualizacijo 

informacij, ki si jih moramo zapomniti na različnih točkah nam znane poti. Zelo se zanaša na 

mentalne predstave ter prostorski spomin pri organizaciji priklica. Predstavljamo si, da se sprehajamo 

po konkretni poti, na znanem področju, z nekaj fiksnimi lokacijami ob poti. Da bi si zapomnili 

zaporedje nekih objektov, se v mislih sprehajamo po poti in jih asociativno povezujemo s temi 

fiksnimi lokacijami. Npr. če imamo na nakupovalnem seznamu mleko in je ena od fiksnih lokacij na 

naši mentalni poti knjigarna, si lahko predstavljamo, da pred knjigarno ležijo knjige v luži mleka.  

                                                           
9
 Ustaljena okrajšava večbesednih imen, navadno iz začetnih črk ali zlogov (SSKJ). 

10
 Posvetilo ali rek, sestavljen iz začetnih črk verzov (SSKJ). 
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Ta metoda je zelo učinkovita ker: 

 zahteva organizacijo sicer neorganiziranega seznama. Če sledimo mentalni poti, v času 

priklica bomo zagotovo šli mimo lokacije, za katero smo si ustvarili asociacijo; 

 nas predstavljanje povezav med lokacijo in stvarjo, ki si jo želimo zapomniti, sili v pomensko 

in izpopolnjeno procesiranje materiala, z uporabo vizualnih podob. 

(Anderson, 2010) 

 

Na podoben način deluje tudi tehnika besednih kljukic (pegword sistem). Pomaga nam, da si lahko 

zapomnimo 10 besed v pravilnem zaporedju. Najprej si moramo zapomniti deset besed-kljukic 

(pegwords). Nato pa z vizualizacijo, po vrsti povezujemo besede-kljukice z besedami, ki si jih moramo 

zapomniti. 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

3.2. Učni stil 

Pri razvijanju učinkovitih strategij učenja je lahko učencu v pomoč poznavanje različnih učnih stilov, 

saj nekateri omogočajo bolj učinkovito zapomnitev in s tem večjo uspešnost pri ocenjevanju znanja 

(Richardson, Eysenck in Warren Piper, 1987; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009). 

Biggs, Kember in Leung (2001; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) v svojem Study 

Process Questionnare predlagajo naslednje tri učne stile: 

 Površinski: poudarek na učenju idej in dejstev na pamet. Majhen interes za učno vsebino. 

Osredotočanje na nizko učno motivacijo in učenje dejstev na pamet. 

 Globok: poudarek na pomenu, povezovanje idej z dokazi in integriranje informacij iz različnih 

virov. Osredotočanje na jasno razumevanje snovi in vlaganje dodatnega časa v to, da več 

izvemo o zanimivih temah. 

 Strateški: poudarek na iskanju strategij, s katerimi dosežemo najboljše ocene. Uporaba 

informacij o postopkih ocenjevanja za to, da bi se lahko igrali »igro ocenjevanja«. 

Osredotočanje na vprašanja, kot je učenje čim manjšega števila tem, ki jih moramo obdelati, 

da bi se dobro odrezali pri ocenjevanju in zbiranje uporabnih trikov, kako do najboljše možne 

ocene. 

Površinski učni stil je povezan z najslabšimi ocenami pri ocenjevanju znanja, najboljše ocene so 

povezane s strateškim stilom, takoj za njim pa sledi globoki stil. 

Pomembno je, da popolnoma razumemo pomen učne snovi (globok učni stil) in, da se v celoti 

zavedamo, kaj bo ocenjevanje vključevalo (strateški stil). 
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Učinkovito učenje pa zajema več kot le uporabo primernega učnega stila. 

 

Zapomnimo si ali usvojimo: 

10% od tega, kar beremo, 

20% od tega, kar slišimo, 

30% od tega, kar vidimo, 

50% od tega, kar slišimo in vidimo, 

70% od tega, kar sami rečemo, 

90% od tega, kar sami naredimo. 

Ob branju sprejemamo abstraktno pisno podobo. Pri poslušanju sprejemamo abstraktno zvočno 

podobo. Pisna podoba je toga in nepremična, zvočna podoba pa navadno vsebuje še spreminjajoči se 

ton. Ker je ta povezan tudi s premikajočo se osebo (govorcem), si to, kar smo poslušali tudi lažje 

zapomnimo. Ob gledanju si zapomnimo še lažje, saj gre za plastično, konkretno, razgibano dogajanje, 

ki se dogaja pred našimi očmi. 

Pri hkratnem poslušanju in gledanju sta vključena dva vhodna kanala. 

Če kaj sami povemo, gre navadno za snov, ki nam je jasna, smo o njej premislili in zaradi tega našemu 

spominu ne dela težav. 

Če ob tem še sami kaj naredimo, naš spomin še dodatno aktivira motorika. 

(Beyer, 1992) 

 

3.3. Učne metode 

SQ3R metoda 

Morris (1979; povzeto po Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) je predlagal SQ3R metodo (Survey, 

Question, Read, Recite, Review- kar predstavlja 5 stopenj učinkovitega branja), ki je lahko učencem, 

ki se pripravljajo na ocenjevanje znanja v veliko pomoč: 

1. V prvi fazi učenec pogleda kako so informacije v poglavju organizirane. To navadno najlažje 

doseže s pomočjo povzetka poglavja. 

2. V fazi vprašanj se učenec osredotoči na krajše odlomke v danem poglavju. V njih poskuša 

poiskati bistvena vprašanja, na katera po njegovih predvidevanjih odlomek poda odgovore. 

3. Faza branja vključuje branje odlomkov, ki jih je učenec določil v fazi vprašanj. Pri tej fazi sta 

dva glavna cilja: najprej mora učenec odgovoriti na vprašanja, ki jih je zastavil v prejšnji fazi in 

kot drugo, nove informacije mora poskušati integrirati s svojim že obstoječim znanjem o 

temi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 75 - 

4. V fazi recitiranja se učenec poskuša spomniti ključnih idej, ki jih je vseboval odlomek, ki ga je 

prebral. Če se jih ne more spomniti, se mora vrniti k fazi branja. 

5. Faza pregleda se zgodi, ko učenec prebere celotno poglavje. Če je uspešno zaključil vse faze, 

bi se moral spomniti ključnih idej iz poglavja, in bi moral biti zmožen povezati informacije iz 

različnih delov v skladno strukturo. Če tega ni zmožen narediti, se mora vrniti v prejšnje faze. 

Učinkovitost te metode izhaja iz tega, da se izogne učenčevi iluziji, da nekaj zna, ko snov le bežno 

preleti. Prepoznavanje neke informacije pa ni enako kot biti zmožen njenega priklica pri ocenjevanju 

znanja, ki zna pogosto sprožiti anksioznost in strah. Dobro prepoznavanje informacij ni zagotovilo, da 

bo priklic enako dober. To je v veliki meri povezano z učinkom testiranja (bolje si zapomnimo, če je 

pri učenju prisotno testiranje). 

(Baddeley, Eysenck, Anderson, 2009) 

 

Uporaba kartic »flash cards« 

Glede na zakonitosti, ki jih narekuje učinek testiranja ter prisotnost povratne informacije, je zelo 

priporočljiva uporaba kartic pri učenju, saj omogoča sprotno, samostojno testiranje in nam poda 

povratno informacijo. 

Kartica je pripomoček, ki si ga lahko učenec pripravi tako, da na kartonček ali listek zapiše ključne 

informacije. 

 

Miselni vzorci 

Miselni vzorec je diagram z osrednjim pojmom, iz katerega vejijo drugi pojmi in koncepti in so lahko 

med seboj povezani na različne načine. 

Navadno pomembnejše pojme zapišemo bližje osrednjemu pojmu ter s krepkimi črkami.  

Miselni vzorci od učenca zahtevajo aktivno učenje, pomagajo pri ustvarjanju več povezav med 

posameznimi pojmi, zahtevajo povzemanje bistvenih podatkov, vključujejo lahko vidne podobe, ki si 

jih lažje zapomnimo in spodbujajo uporabo različnih barv ter tako omogočijo, da lažje razberemo, 

kateri koncepti spadajo v enako kategorijo. 

(Buzan in Buzan, 2005) 
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4. STALIŠČA 

Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, povzeto po Ule, 2004) stališča definirajo kot trajne sisteme 

pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih socialnih 

situacij in objektov. 

 

Stališča so celote prepričanj, vrednostnih ocen in čustev v odnosu do različnih socialnih situacij in 

objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Stali%C5%A1%C4%8De) 

 

McGuire (1985, povzeto po Ule, 2004) je v obstoječi literaturi našel več kot petsto različic definicij 

pojma stališče, ki poudarjajo predvsem naslednje značilnosti pojma stališče: 

 Dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način 

reagiranja. 

 Pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih socializacije. 

 Delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo 

na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja. 

 Sestavljenost oziroma kompleksnost stališča; stališča so integracija treh osnovnih duševnih 

funkcij: kognitivne, čustvene, aktivnostne. 

 

Kognitivna komponenta stališč so vedenja, znanja, izkušnje, informacije, tudi vrednostne sodbe in 

argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Vsako 

stališče temelji na znanju in poznavanju situacij in stvari, do katerih imamo stališče. Najosnovnejša 

oblika kognitivnega elementa stališča so kategorije, s katerimi razvrščamo objekte v razrede. 

Čustvena oziroma ocenjevalna (evaluativna) komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanja objektov stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje se 

nahajajo med čustvi, ki jih lahko vzbujajo določene osebe in socialne situacije. 

Aktivnostna (dinamična) komponenta je težnja človeka, da deluje na določen način glede na objekt 

stališč, ko na primer podpre tiste objekte ali situacije, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma 

prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča. Poudarek je torej na 

pripravljenosti za delovanje, ne pa na dejavnosti sami. 

Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v socialnem svetu se najprej odrazijo 

v naših stališčih, ki nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik. Zaradi tesne 

povezave stališč z obnašanjem so stališča ključna za izoblikovanje predstav o nas samih, naše 
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motivacijske strukture, in tako dalje, torej socialne konstrukcije subjekta, pa tudi za izoblikovanje 

predstav o drugih osebah in raznih aspektov družbene stvarnosti. 

(Ule, 2004) 

 

4.1. SORODNI POJMI 

Kot navaja Ule (2004) glede na kognitivno komponento stališčem, ki temeljijo na nepreverjenih 

dejstvih in govoricah pravimo predsodki. 

Stališče se od prepričanja razlikuje v tem, da je prepričanje zasnovano samo na intelektualni 

komponenti, stališče pa na intelektualni, čustveni in aktivnostni. 

Pojmu stališče je soroden tudi pojem mnenje. Mnenja so predvsem bolj specifična od stališč in bolj 

nestabilna oziroma lažje spremenljiva. Mnenja predstavljajo konkretizacijo oziroma manifestacijo 

stališč v konkretnih situacijah. 

Pogosto s pojmom stališče zamenjujemo pojem vrednote. Vrednote so običajno pozitivne, stališča pa 

so lahko pozitivna ali negativna. Vrednote so splošnejše od stališč in so lahko izvor mnogih stališč. 

 

4.2. FUNKCIJA STALIŠČ 

Katz (1967, povzeto po Ule, 2004) v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju stališč izpostavlja 

naslednje funkcije stališč: 

 Obrambna funkcija stališč: nekatera stališča služijo kot obrambni mehanizmi in nam 

pomagajo pri ohranjanju stabilne samopodobe, nas branijo pred trdimi stvarnostmi življenja 

in negativnimi spoznanji o nas samih (kot na primer projekcija). 

 Vrednotno-ekspresivna funkcija: ljudje imajo potrebo po izražanju tistih stališč, ki jim 

omogočajo izražanje osrednjih vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih 

predstav o sebi. Takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja. 

 Instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija: stališča lahko pomagajo ljudem, da se 

prilagodijo na trde stvarnosti življenja, da razvijejo in uveljavljajo svoj življenjski slog, da 

dosežejo zaželene cilje, nagrade, ali se izognejo nezaželenim dogodkom in kaznim. 

 Kognitivna funkcija: stališča lahko pomagajo organizirati in strukturirati predstavo o svetu. 

Pomagajo nam klasificirati nove informacije in izkušnje, tako da nam pripravljajo že vnaprej 

obstoječe evaluativne dimenzije. S tem nam pomagajo poenostaviti in bolje razumeti 

kompleksni svet, v katerem živimo. 
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4.3. OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

Stališča so socialno pridobljene strukture. Zanje nimamo nobenih bioloških predispozicij. Oblikujemo 

in spreminjamo jih celo življenje. 

Stališča so relativno stabilni kompleksi kognitivnih, emotivnih in vedenjskih dispozicij. Zato je 

sprememba takšnega kompleksa praviloma povezana s spremembo v dejanskem obnašanju subjekta 

ali s spremenjenimi pričakovanji o njegovem obnašanju. 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem od njihove ekstremnosti, 

kompleksnosti in usklajenosti. Stališča se lahko spreminjajo: 

 v intenziteti: od bolj  do manj skrajnih (ekstremnih) in obratno, 

 v smeri: od pozitivnih v negativna in obratno. 

Raziskave kažejo, da se bolj ekstremna stališča težje spreminjajo kot manj ekstremna. Bolj 

kompleksno stališče, ki je pri človeku povezano z večjim številom drugih stališč in usklajeno z njimi, je 

tudi bolj odporno na spremembe. Poskus spremembe takega stališča lahko izzove obraten učinek – 

bumerang efekt. Stališče se okrepi. 

Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo naslednji dejavniki: 

 skupinska pripadnost; predvsem primarne in referenčne skupine (družina, prijatelji, osebe, ki 

jih cenimo, skupine, ki jim želimo pripadati), 

 informacije in znanje; predvsem izobraževalne institucije, mediji, 

 osebnostne značilnosti; predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in želje. 

(Ule, 2004) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. PROBLEM 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna stališča imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi do 

spominskih sposobnosti na več nivojih:  

 na nivoju šolskega sistema in dela v razredu,  

 na nivoju težav, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami (OPP) ter  

 na nivoju njihovega lastnega dela.  

Zanimalo me je, ali so njihova opažanja v skladu z nekaterimi zakonitostmi, ki veljajo na tem 

področju. 

Kot pravi Zarevski (1995), se zdi, da šolski sistem ne upošteva dovolj spoznanja s področja povezave 

spominskih sposobnosti ter razvojnih procesov dozorevanja.  

Magajna (2004) izpostavlja, da zmožnost pomnjenja pomembno vpliva na izvajanje na različnih 

šolskih področjih (npr. na zmožnost dekodiranja in bralnega razumevanja, aritmetične veščine itd.) in 

kognitivnih področjih (npr. reševanje problemov).  

Številne študije kažejo, da veščine pomnjenja, ki jih uporabljajo učenci s specifičnimi motnjami učenja 

ne izčrpajo njihovih zmožnosti (Swanson, Cooney, O'Shaughnessy, 1998; povzeto po Magajna, 2004). 

Priklic in prepoznavanje sta dva izmed najpomembnejših procesov, s pomočjo katerih lahko 

izmerimo, kolikšne so posameznikove sposobnosti obnavljanja naučenega gradiva v spominski 

shrambi (Šešok, 2006). 

Dobro je, da vemo, da lahko pri reprodukciji oz. priklicu podatkov pričakujemo nižje rezultate, kot če 

bi znanje preverjali s prepoznavanjem (Hunter, 1964). 

 

2. CILJI 

V skladu s problemom raziskave sem zastavila cilje raziskave: 

 kolikšen pomen pripisujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi spominskim sposobnostim v 

šolski situaciji ter v odnosu do učne uspešnosti na splošno, 

 opažanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede težav na področju spominskih 

sposobnosti pri otrocih s posebnimi potrebami ter 

 koliko različnih strategij, ki so učencem v pomoč pri zapomnitvi, uporabljajo pri svojem delu. 
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3. HIPOTEZE 

H1: Specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da učni načrti niso vedno usklajeni z razvojno 

stopnjo učencev na področju spominskih sposobnosti. 

 

H2: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, opažajo, da učitelji v 

večini prilagajajo izvajanje pouka tako, da bi olajšali zapomnitev učencem s posebnimi potrebami. 

 

H3: Specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da imajo spominske sposobnosti pomembno vlogo 

pri učni uspešnosti učencev. 

 

H4: Specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da imajo otroci s posebnimi potrebami tudi težave 

na področju spominskih sposobnosti. 

 

H5: Specialni in rehabilitacijski pedagogi z vsaj 10 leti delovnih izkušenj pri svojem praktičnem delu 

uporabljajo več strategij, ki so učencem v pomoč pri zapomnitvi snovi kot tisti z manj delovnimi 

izkušnjami. 

 

H6: Pri preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin specialni in rehabilitacijski pedagogi v večji meri 

uporabljajo naloge prepoznavanja kot naloge priklica. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 81 - 

4. METODE DELA 

Raziskava je potekala po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 

4.1. Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 40 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

4.1.1. Spol in področje dela anketirancev 

Tabela 4: Spol in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

PODROČJE DELA MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
ODSTOTEK 

(N = 40) 

Izvajalec dodatne strokovne pomoči (DSP) 1 27 28 70% 

Učitelj v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom (PP NIS) 
0 7 7 17,5% 

Učitelj v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

(PPVI) 
1 4 5 12,5% 

SKUPAJ 2 38 40 100% 

ODSTOTEK (N = 40) 5% 95% 100%  

 

Graf 3: Spol in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

 

V raziskavi je sodelovalo: 

 28 SRP izvajalcev dodatne strokovne pomoči, kar predstavlja 70% anketirancev, 

 7 učiteljic v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kar predstavlja 17,5% 

anketirancev ter 

 5 učiteljic in učiteljev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, kar predstavlja 12,5% 

anketirancev. 

Skupaj 40 SRP. Od tega je anketni vprašalnik izpolnilo 38 žensk (95% anketirancev) ter 2 moška (5% 

anketirancev). Glede na spol opazimo, da je velika večina SRP, ki je sodelovala v raziskavi ženskega 

spola. Dejstvo je sicer, da pedagoške poklice opravljajo v večini ženske, in enako velja tudi na 

področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, vendar pa bodo podatki zaradi premajhnega vzorca 

0

5

10

15

20

25

30

Izvajalec DSP Učitelj v NIS Učitelj v PP

Št
e

vi
lo

 S
R

P
 

Področje dela SRP 

ŽENSKE

MOŠKI



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 82 - 

za analizo po spolu, v nadaljevanju analizirani za ženske in moške anketirance skupaj. 

Pri področju dela so najbolj zastopani izvajalci DSP. Struktura vzorca najverjetneje ni reprezentativna. 

Vendar pa je dejstvo, da je v praksi največ potreb po izvajalcih DSP. Delajo namreč z učenci s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki se 

izvaja na večinskih šolah. Kot kažejo različni podatki so ti učenci številčnejši kot učenci z motnjami v 

duševnem razvoju, ki so vključeni v posebne šole in zavode.  

 

4.1.2. Starost in področje dela anketirancev 

Tabela 5: Starost in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

  Izvajalec DSP Učitelj v PP NIS Učitelj v PPVI SKUPAJ 
ODSTOTEK 

(N = 40) 

S
ta

ro
st

 v
 l
e

ti
h

 

21 – 25 1 1 1 3 7,5% 

26 – 30 7 1 2 10 25% 

31 – 35 5   5 12,5% 

36 – 40 4 1  5 12,5% 

41 – 45 6 2 1 9 22,5% 

46 – 50 4   4 10% 

51 – 55 1 1  2 5% 

56 – 60  1 1 2 5% 

POVPREČNA 

STAROST  
36,79 41,29 36,6 37,55  

 SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 4: Starost in področje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

 

 

Graf 5: Starost vseh anketirancev 
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Povprečna starost anketirancev je 38 let. Najmlajši SRP je star 23 let in najstarejši SRP je star 60 let. 

Najbolj številčni starostni skupini sta 26 – 30 let, ki predstavlja četrtino vseh anketirancev ter 41 – 45 

let, ki predstavlja slabo četrtino (22,5%) vseh anketirancev. 

Povprečna starost izvajalcev DSP je 37 let, povprečna starost učiteljev v PPVI NIS je 41 let in 

povprečna starost učiteljev v PPVI je 37 let. Najmlajši izvajalec DSP je star 23 let in najstarejša 

izvajalka DSP 53 let. Najmlajša učiteljica v PP NIS je stara 25, in najstarejša 58 let. Najmlajša učiteljica 

v PPVI je stara 25 let in najstarejši učitelj v PPVI 60 let. 

 

4.2. Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 

 starost anketirancev, 

 področje dela anketirancev, 

 praktične izkušnje anketirancev, 

 posebne potrebe (PP) otrok, 

 spominske sposobnosti otrok. 

 

Odvisne spremenljivke so stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

 

4.3. Merski inštrument 

Kot pripomoček pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala za 

namene pričujoče raziskave. Nanaša se na stališča SRP do težav na področju spominskih sposobnosti 

pri učencih s posebnimi potrebami. V širšem kontekstu preverja tudi njihova stališča do spomina v 

VIZ procesu na splošno in pri njihovem delu (glejte prilogo 1). 

 

4.4. Postopek izvedbe testiranja 

Anketni vprašalnik sem prek elektronske pošte posredovala ravnateljem posebnih šol in zavodov v 

Sloveniji ter jih prosila, naj jih posredujejo v reševanje specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, 

zaposlenim v njihovi ustanovi. Prav tako sem anketni vprašalnik prek elektronske pošte posredovala 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter jih prosila, naj ga v desetih dneh izpolnijo ter ga 

posredujejo tudi kolegicam in kolegom v reševanje. Po 10 dneh sem prejela 40 ustrezno izpolnjenih 

vprašalnikov. 
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4.5. Statistična obdelava podatkov 

Podatki so bili obdelani v programu Microsoft Excel 2010, prikazani so grafično in tabelarično.  

Pri obdelavi podatkov je bila uporabljena deskriptivna statistika, izračun frekvenc ter relativnih 

frekvenc (odstotek). Razliko v strukturi odgovorov smo preverili s χ2-testom. Pri statističnem 

sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja 0,050. 
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5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati izvedene raziskave o stališčih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami. Rezultati so predstavljeni v 

nekaj povezanih sklopih, ki izhajajo iz ciljev raziskave. 

 

5.1. Posebne potrebe učencev 

Pri svojem delu se SRP z različnimi PP. Na vprašalniku so označili, s katerimi PP otrok so se pri svojem 

delu že srečali. Izbirali so med naslednjimi kategorijami: težka, težja, zmerna in lažja motnja v 

duševnem razvoju (MDR), mejne intelektualne sposobnosti (IS), primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU), splošne učne težave (UT) in specifične učne težave (SUT), specifične bralno-

napisovalne težave (SUT BNA), specifične učne težave pri matematiki (SUT MAT), disleksija, 

dispraksija, specifični primanjkljaji na področju jezika (SPJ), hiperkinetična motnja (ADHD), motnje 

pozornosti, počasnejše usvajanje znanj (UZ), učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti (UT SS), učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije (UT UM), učne težave zaradi 

anksioznosti (UT ANKS), učne težave zaradi depresivnosti (UT DEPR), gibalna oviranost in drugo. 

 

Tabela 6: Posebne potrebe otrok, s katerimi so se SRP pri svojem delu že srečali 

 
Izvajalec 

DSP 

ODSTOTEK 

izvajalcev DSP 

(N = 28) 

Učitelj v PP 

NIS 
Učitelj v PPVI 

Vsi SRP 

skupaj 

ODSTOTEK 

vseh SRP 

Težka MDR 4 14,3% 1 3 8 20% 

Težja MDR 5 17,9% 2 5 12 30% 

Zmerna MDR 10 35,7% 5 5 20 50% 

Lažja MDR 18 64,3% 7 5 30 75% 

Mejne IS 24 85,7% 5 3 32 80% 

PPPU 25 89,3% 4 1 30 75% 

Splošne UT in SUT 24 85,7% 4 1 29 72,5% 

SUT BNA 25 89,3% 5 3 33 82,5% 

SUT MAT 24 85,7% 5 2 31 77,5% 

Disleksija 24 85,7% 5 1 30 75% 

Dispraksija 19 67,9% 3 1 23 57,5% 

SPJ 21 75% 3 2 26 65% 

ADHD 27 96,4% 5 4 36 90% 

Motnje pozornosti 27 96,4% 6 5 38 95% 

Počasnejše UZ 22 78,6% 5 2 29 72,5% 

UT SS 18 64,3% 2 1 21 52,5% 

UT UM 23 82,1% 3 2 28 70% 

UT ANKS 14 50% 2 1 17 42,5% 

UT DEPR 3 10,7% 2 1 6 15% 

Gibalna oviranost 15 53,6% 4 4 23 57,5% 

Drugo 10 35,7% 1 1 12 30% 
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Graf 6: Posebne potrebe otrok, s katerimi so se SRP pri svojem delu že srečali 

 

 

Kot je bilo pričakovati, je večina učiteljev v PP NIS in PPVI seznanjena z MDR, saj delajo s to populacijo 

otrok. Seznanjeni so tudi z drugimi posebnimi potrebami, ki se poleg MDR lahko pri tej populaciji 

otrok pojavljajo sočasno ali kot sekundarno nacepljene motnje. Učitelji PP NIS in PPVI pa so navajali, 

da so se pri svojem delu srečevali tudi s posebnimi potrebami, ki sicer niso značilne za otroke z MDR. 

To je najverjetneje posledica dejstva, da so v svoji strokovni praksi delali tudi že na drugih področjih 

in se srečevali z različnimi populacijami otrok. Prav tako delovnik SRP na posebnih šolah vključuje tudi 

delo v drugih programih in imajo izkušnje z različnimi OPP npr. razredničarka, ki glavnino svojega dela 

opravlja v PP NIS, ima lahko nekaj ur na teden tudi pouk v PPVI ali kot mobilna SRP izvaja nekaj ur 

DSP z učenci na bližnji večinski šoli. 

Izvajalci DSP so zelo pogosto navajali, da že imajo izkušnje s PPPU ter z različnimi SUT. To se sklada z 

navajanji Analize vzgoje in izobraževanja OPP (2010), ki pravi, da je bilo med leti 2005 in 2009 največ 

odločb o usmeritvi izdanih za PPPU in sicer kar 35,8%. Najbolj pogosto pa so izvajalci DSP in tudi vsi 

anketiranci skupaj označili hiperkinetično motnjo ter motnjo pozornosti. Omenjeni motnji se pri OPP 

pojavljata zelo pogosto v kombinaciji z drugimi motnjami. Po Biedermanovih besedah (1991, povzeto 

po Kaj morate vedeti o hiperkinetični motnji) so pri otrocih s hiperkinetično motnjo sočasne motnje 

prej pravilo kot izjema.  

Pri možnosti drugo so anketiranci navedli še motnje avtističnega spektra, čustveno vedenjske težave, 

dolgotrajno bolan, slepota, cerebralna paraliza, opozicionalna motnja ter prestopništvo, Downov 

sindrom, Klinefelterjev sindrom in Prader Willijev sindrom.  
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5.2. Spominske sposobnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Mnenje SRP o spominskih sposobnostih v okviru VIZ procesa smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

1. Menim, da so spominske sposobnosti temelj VIZ procesa. 

2. Menim, da so spominske sposobnosti temelj učnega uspeha učencev. 

3. Šolski sistem ne upošteva dovolj spoznanja s področja povezave spominskih sposobnosti ter 

razvojnih procesov dozorevanja: zahteve učnega načrta so prezahtevne za razvojno stopnjo 

spomina otrok. 

4. Učitelji v razredu ali oddelku (posebne šole in ustanove) izvajanje pouka prilagodijo tako, da 

olajšajo zapomnitev otrok s posebnimi potrebami. 

5. Učitelji v razredu (večinske šole) izvajanje pouka prilagodijo tako, da olajšajo zapomnitev 

otrok s posebnimi potrebami. 

 

SRP so morali z izbiro številke na lestvici opredeliti, v kolikšni meri po njihovem mnenju trditve držijo 

ali ne. Lestvica je vključevala možnosti od 0 do 5, kjer je veljalo:

0 – ne morem oceniti, 

1 – sploh ne drži, 

2 – večinoma ne drži, 

3 – deloma drži, deloma ne drži, 

4 – večinoma drži, 

5 – popolnoma drži. 

5.2.1. Ali so spominske sposobnosti temelj VIZ procesa 

Pri prvi trditvi: Menim, da so spominske sposobnosti temelj VIZ procesa, so anketiranci odgovarjali, 

kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 7: Spominske sposobnosti so temelj VIZ procesa 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži, 2 1  3 7,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
12 4 1 17 42,5% 

4 – večinoma drži, 11 2 2 15 37,5% 

5 – popolnoma drži 3  2 5 12,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 
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Graf 7: Spominske sposobnosti so temelj VIZ procesa 

 

 

Polovica anketirancev meni, da so spominske sposobnosti temelj VIZ procesa (odgovor 4 in 5). Slaba 

polovica (42,5%) pa meni, da trditev deloma drži oz. deloma ne drži. 

Rezultati niso popolnoma v skladu s pričakovanji. Glede na to, da učenje in spomin zajemata vse 

vidike VIZ procesa in vplivata na kognitivno funkcioniranje pri učencih, bi predpostavili, da se bo več 

anketirancev odločilo za odgovor 4 ali 5. Anketiranci, ki so se odločali za odgovor 2 in 3, so verjetno 

premišljevali le o faktografskem znanju, kot tistem, pri katerem je spomin pomemben in verjetno 

niso premišljevali o tem, da je spomin ključnega pomena pri vsem kar počnemo – izražanje, 

komunikacija, gibanje ipd. 

 

5.2.2. Ali so spominske sposobnosti temelj učnega uspeha učencev 

Pri drugi trditvi: Menim, da so spominske sposobnosti temelj učnega uspeha učencev, so anketiranci 

odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 8: Spominske sposobnosti so temelj učnega uspeha učencev 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži, 3   3 7,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
8 2  10 25% 

4 – večinoma drži, 13 5 3 21 52,5% 

5 – popolnoma drži 4  2 6 15% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 
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Graf 8: Spominske sposobnosti so temelj učnega uspeha učencev 

 

 

Iz odgovorov lahko povzamemo, da SRP pripisujejo velik pomen spominskim sposobnostim pri učni 

uspešnosti, saj jih večina (67,5%; odgovor 4 in 5) meni, da so spominske sposobnosti temelj učnega 

uspeha učencev in 25% se jih s tem delno strinja. 

 

5.2.3. Razvojna stopnja spominskih sposobnosti ter učni načrt  

Pri tretji trditvi: Šolski sistem ne upošteva dovolj spoznanja s področja povezave spominskih 

sposobnosti ter razvojnih procesov dozorevanja: zahteve učnega načrta so prezahtevne za razvojno 

stopnjo spomina otrok, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 9: Učni načrt je prezahteven za razvojno stopnjo spomina otrok 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 4  1 5 12,5% 

1 – sploh ne drži, 1 1  2 5% 

2 – večinoma ne drži, 3 1  4 10% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
9 2 4 15 37,5% 

4 – večinoma drži, 7 2  9 22,5% 

5 – popolnoma drži 4 1  5 12,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 9: Učni načrt je prezahteven za razvojno stopnjo spomina otrok 
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V prid trditvi, da učni načrt pred učence postavlja prezahtevne cilje glede na njihovo razvojno stopnjo 

spomina, se je odločila dobra tretjina SRP (35%), dobra tretjina (37,5%) jih meni, da trditev le delno 

drži oz. ne drži in 15% se jih s tem ne strinja. 12,5% je ostalo neopredeljenih, kar je največji delež 

neopredeljenega stališča v celotnem anketnem vprašalniku (poleg še ene trditve, z enakim deležem 

neopredeljenih anketirancev). Lahko povzamemo, da je stališče SRP, da zahteve učnega načrta delno 

niso usklajene z razvojno stopnjo spominskih sposobnosti otrok. 

Odgovori učiteljev v PPVI so skoncentrirani na delnem strinjanju oz. nestrinjanju s trditvijo, odgovori 

učiteljev v PP NIS pa so dokaj enakomerno porazdeljeni po celotni lestvici. Takšne rezultate je 

verjetno možno pripisati velikim individualnim razlikam znotraj populacije otrok z MDR. 

 

5.2.4. Prilagajanje izvajanja pouka OPP za lažjo zapomnitev 

Pri četrti trditvi: Učitelji v razredu ali oddelku (posebne šole in ustanove) izvajanje pouka prilagodijo 

tako, da olajšajo zapomnitev otrok s posebnimi potrebami, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno 

iz tabele: 

Tabela 10: Učitelji v posebnih šolah in ustanovah pouk prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 2   2 5% 

1 – sploh ne drži, 1   1 2,5% 

2 – večinoma ne drži,      
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
4 1  5 12,5% 

4 – večinoma drži, 16 2 3 21 52,5% 

5 – popolnoma drži 5 4 2 11 27,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 10: Učitelji v posebnih šolah in ustanovah pouk prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP 

 

 

Večina SRP (80%) se s trditvijo strinja in 12,5% se s trditvijo strinja oz. ne strinja vsaj delno.  
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Pri peti trditvi: Učitelji v razredu (večinske šole) izvajanje pouka prilagodijo tako, da olajšajo 

zapomnitev otrok s posebnimi potrebami, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 11: Učitelji v večinskih šolah izvajanje pouka prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP 

 
Izvajalec 

DSP 

ODSTOTEK 

IZVAJALCEV 

DSP (N = 28) 

Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 1 3,57% 3 1 5 12,5% 

1 – sploh ne drži, 5 17,86% 1  6 15% 

2 – večinoma ne drži, 12 42,86% 1 3 16 40% 
3 – deloma drži, deloma 

ne drži, 
9 32,14% 1 1 11 27,5% 

4 – večinoma drži, 1 3,57% 1  2 5% 

5 – popolnoma drži       

SKUPAJ 28 100% 7 5 40 100% 

 

Graf 11: Učitelji v večinskih šolah izvajanje pouka prilagodijo, da olajšajo zapomnitev OPP 

 

 

Če se osredotočimo le odgovore izvajalcev DSP, lahko opazimo, da se je z izjavo strinjala le 1 izvajalka 

DSP (3,6%), slaba tretjina izvajalcev DSP (32,1%) se je strinjala le delno in slabi dve tretjini (60,4%) se 

z izjavo ni strinjalo. Ena izvajalka DSP je ostala neopredeljena. Iz tega sledi, da je stališče izvajalcev 

DSP, da učitelji na večinskih šolah pouka v večini ne prilagodijo tako da bi olajšali zapomnitev OPP.  

Če si podrobneje ogledamo odgovore vseh SRP, bomo opazili, da se s trditvijo strinjata le 2 SRP (5%), 

27,5% se jih s trditvijo strinja le delno in več kot polovica SRP (55%) se s trditvijo ne strinja. 12,5% je 

ostalo neopredeljenih, kar je največji delež neopredeljenega stališča v celotnem anketnem 

vprašalniku (poleg še ene trditve, ki ima enak delež neopredeljenih anketirancev). Ker večino 

neopredeljenih anketirance predstavljajo učitelji v PP NIS in PPVI, bi lahko sklepali, da so se za tak 

odgovor odločili, ker z učitelji večinske šole nimajo stika in s tem vpogleda v njihovo delo z OPP in 

zaradi tega niso zavzeli stališča o tem. 

Stališče SRP je, da učitelji v posebnih šolah in zavodih pouk prilagajajo OPP, tako, da jim olajšajo 

zapomnitev, v nasprotju z učitelji na večinskih šolah, ki pouka ne prilagodijo, da bi OPP olajšali 

zapomnitev. 
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5.3. Spominske sposobnosti v kontekstu lastnega dela SRP 

Stališča SRP o spominskih sposobnostih v okviru lastnega dela smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

1. V času svojega izobraževanja sem se vsaj enkrat intenzivno poglobil/a v temo o spominu. 

2. V času svojega pedagoškega dela sem se vsaj enkrat intenzivno poglobil/a v temo o spominu. 

3. Poučevanje aktivno prilagajam glede na specifične potrebe učencev na področju spomina. 

4. Učno snov (ter kar se morajo naučiti) učencem že pri razlagi podajam organizirano in 

prilagojeno tako, da si jo lažje zapomnijo. 

5. Pri podajanju snovi (ter tega, kar se morajo naučiti) opozarjam na bistvene podatke, ki si jih 

je potrebno zapomniti. 

6. Pri svojem delu učencem večkrat predlagam strategije, kako si lahko neko snov (ter tisto, kar 

se morajo naučiti) lažje zapomnijo; npr. asociacije. 

7. Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem predlagam do 5 različnih strategij, kako si neko 

snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti. 

8. Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem predlagam več kot 5 različnih strategij, kako si 

neko snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti. 

9. V svoje pedagoško delo vpletam urjenje spominskih sposobnosti. 

 

SRP so morali z izbiro številke na lestvici opredeliti, v kolikšni meri po njihovem mnenju trditve držijo 

ali ne. Lestvica je vključevala možnosti od 0 do 5, kjer je veljalo:

0 – ne morem oceniti, 

1 – sploh ne drži, 

2 – večinoma ne drži, 

3 – deloma drži, deloma ne drži, 

4 – večinoma drži, 

5 – popolnoma drži. 

.

 

Stališča SRP o spominskih sposobnostih v okviru lastnega dela smo preverjali tudi z naslednjimi 

vprašanji (skrajšano): 

1. Ustrezno obkrožite. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti, veščin ali napredka v 

večini zastavljam: a) naloge, ki zahtevajo priklic, b) naloge, ki zahtevajo prepoznavanje, c) pri 

svojem delu ne preverjam in ocenjujem znanja, sposobnosti, veščin ali napredka, d) drugo. 

2. Naštejte/kratko opišite, s katerimi vajami urite spominske sposobnosti učencev pri svojem 

pedagoškem delu ter katere strategije in tehnike za boljšo zapomnitev predlagate učencem. 
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5.3.1. Poglobitev znanja o spominu SRP 

Pri prvi trditvi: V času svojega izobraževanja sem se vsaj enkrat intenzivno poglobil/a v temo o 

spominu, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 12: Poglobitev znanja o spominu med študijem 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 3   3 7,5% 

1 – sploh ne drži, 5 1 1 7 17,5% 

2 – večinoma ne drži, 1  1 2 5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
7 1  8 20% 

4 – večinoma drži, 8 2 1 11 27,5% 

5 – popolnoma drži 4 3 2 9 22,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 12: Poglobitev znanja o spominu med študijem 

 

 

Polovica SRP je izrazila, da so se med izobraževanjem vsaj enkrat intenzivno poglobili v temo o 

spominu, slaba četrtina (20%) se delno strinja in dobra četrtina (22,5%) pravi, da se med študijem v 

temo niso poglabljali. Najverjetneje so te razlike do določene mere posledica izobraževanja v 

različnih časovnih obdobjih, pod okriljem različnih predavateljev, ki dajejo poudarek različnim 

temam. 
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Pri drugi trditvi: V času svojega pedagoškega dela sem se vsaj enkrat intenzivno poglobil/a v temo o 

spominu, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 13: Poglobitev znanja o spominu v času svojega pedagoškega dela 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 2 1 1 4 10% 

1 – sploh ne drži, 4 2 2 8 20% 

2 – večinoma ne drži, 2 1  3 7,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
7   7 17,5% 

4 – večinoma drži, 8 1 2 11 27,5% 

5 – popolnoma drži 5 2  7 17,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 13: Poglobitev znanja o spominu v času svojega pedagoškega dela 

 

 

Slaba polovica SRP (45%) se je v temo o spominu vsaj enkrat poglobila v času svojega pedagoškega 

dela, 17,5% pravi, da je to storila le delno in 27,5% se jih med svojim pedagoškim delom ni niti enkrat 

intenzivno poglobilo v temo o spominu. 

 

Lahko rečemo, da so SRP o spominu dobro poučeni, saj se jih je v to temo polovica poglobila v času 

študija, 15% od druge polovice pa v času svojega pedagoškega dela, kar skupaj znaša 65% SRP, ki 

imajo poglobljeno znanje o spominu. Od preostalih 35% SRP, je 15% takih, ki so se v temo o spominu 

delno poglobili ali v času študija ali v času svojega pedagoškega dela in 15% takih, ki se v temo o 

spominu niso poglobili ne v času študija, ne v času svojega pedagoškega dela. Preostalih 5% 

predstavlja dve osebi, ena od teh se ni opredelila pri nobeni od trditev, ena pa je ostala 

neopredeljena v času svojega pedagoškega dela, med študijem pa se ni poglobila v to temo. 
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5.3.2. Prilagajanje poučevanja in podajanja snovi 

Pri tretji trditvi: Poučevanje aktivno prilagajam glede na specifične potrebe učencev na področju 

spomina, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 14: Aktivno prilagajanje poučevanja OPP na področju spomina 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 1   1 2,5% 

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži, 1   1 2,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
3 2 1 6 15% 

4 – večinoma drži, 11 1 3 15 37,5% 

5 – popolnoma drži 12 4 1 17 42,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 14: Aktivno prilagajanje poučevanja OPP na področju spomina 

 

 

80% SRP aktivno prilagaja poučevanje OPP na področju spomina, 15% pa jih to počne delno. 

Poročanja SRP glede prilagajanja poučevanja OPP se skoraj identično sklada z njihovim stališčem o 

tem v kolikšni meri učitelji v posebnih šolah in ustanovah prilagajajo izvajanje pouka (80% prilagaja, 

12,5% pa le delno). 
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Pri četrti trditvi: Učno snov (ter kar se morajo naučiti) učencem že pri razlagi podajam organizirano in 

prilagojeno tako, da si jo lažje zapomnijo, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 15: Podajanje snovi organizirano in prilagojeno za lažjo zapomnitev 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži,      
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
2  2 4 10% 

4 – večinoma drži, 15 3 1 19 47,5% 

5 – popolnoma drži 11 4 2 17 42,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 15: Podajanje snovi organizirano in prilagojeno za lažjo zapomnitev 

 

 

90% SRP snov že pri razlagi OPP podaja organizirano in prilagojeno tako, da si jo je lažje zapomniti, 

10% pa to počne delno. 
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Pri peti trditvi: Pri podajanju snovi (ter tega, kar se morajo naučiti) opozarjam na bistvene podatke, ki 

si jih je potrebno zapomniti, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 16: Opozarjanje na bistvene podatke 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,  1  1 2,5% 

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži,      
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
  2 2 5% 

4 – večinoma drži, 10 2 1 13 32,5% 

5 – popolnoma drži 18 4 2 24 60% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 16: Opozarjanje na bistvene podatke 

 

 

92,5% SRP učence opozarja na bistvene podatke že pri podajanju snovi, 5% pa jih to počne delno. 

 

Iz odgovorov, ki so jih anketiranci podali pri navedenih treh trditvah o prilagajanju izvajanja pouka in 

podajanja snovi lahko zaključimo, da SRP prilagajajo pouk in podajanje snovi OPP tako, da jim olajšajo 

zapomnitev. Že pri podajanju snovi in tistega, kar se morajo OPP naučiti, poskrbijo za dobro 

organizacijo podatkov ter opozarjajo na bistvene podatke – prvini, ki sta pomembni pri uspešni 

zapomnitvi in ohranjanju naučenega, kot smo lahko videli že v teoretičnem delu pričujočega 

diplomskega dela. 

 

5.3.3. Strategije za zapomnitev in delovne izkušnje 

Pričujoče podpoglavje se vsebinsko povezuje s prejšnjim. Dobra organizacija podatkov in opozarjanje 

na bistvene podatke sta namreč lahko strategiji, ki omogočata oz. olajšata zapomnitev. Vendar smo 

podpoglavji ločili, da bi v pričujočem podpoglavju predstavili rezultate le o strategijah zapomnitve, ki 

so jih SRP naštevali sami. 
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Pri šesti trditvi: Pri svojem delu učencem večkrat predlagam strategije, kako si lahko neko snov (ter 

tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomnijo; npr. asociacije, so anketiranci odgovarjali, kot je 

razvidno iz tabele: 

Tabela 17: SRP učencu večkrat predlaga strategijo zapomnitve 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži,  1  1 2,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
  1 1 2,5% 

4 – večinoma drži, 8 1 2 11 27,5% 

5 – popolnoma drži 20 5 2 27 67,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 17: SRP učencu večkrat predlaga strategijo zapomnitve 

 

 

Kot je razvidno iz podatkov je 95% SRP odgovorilo pritrdilno, zato lahko zaključimo, da SRP pri svojem 

delu OPP večkrat predlagajo strategije, ki so jim lahko v pomoč pri zapomnitvi. 

SRP so bili naprošeni, da naštejejo oz. na kratko opišejo strategije in tehnike za boljšo zapomnitev, 

ki jih pri svojem delu predlagajo učencem. Njihove odgovore smo zaradi boljše preglednosti povezali 

v skupine: 

 

Asociacije: smešne, »nagravžne« in ogabne. 

Vizualne opore: grafične in slikovne opore, ponazorila in predloge (risanje, risbe, slike, simboli, 

piktogrami, grafični organizatorji), kartončki – flash cards, barvne oznake, podčrtovanje in 

poudarjanje. 

Glasbene opore vključujejo uporabo: pesmic,izštevank, rim, petja (vmes je vpeta beseda, ki si jo 

učenec težko zapomni). 
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Izpiski: pisanje izpiskov, povzetkov in bistvenih podatkov oz. ključnih besed najpogosteje v obliki 

miselnih vzorcev ali alinej. 

Povezovanje: povezovanje besed v smešen stavek, povezovanje s predznanjem, z interesi, pomena 

besede in njene izpeljanke, povezovanje pravila z različnimi reki kot npr.: »Ta suhi škafec pušča,« in 

»pred ki, ko, ker, da, če vejica skače.« 

Gibanje: različne kretnje, govorico telesa, ki so lahko otroku v oporo pri zapomnitvi. 

Konkretne strategije: akronimi, sistem locus, poštevanka na prste (za večja števila), postopki 

reševanja, bralne strategije. 

Različne vrste učenja: učenje z razumevanjem, izkustveno učenje ter multisenzorno učenje. 

Mnemotehnike. 

Humor, šale. 

Konkreten material in didaktični pripomočki. 

Ponavljanje. 

Ponazarjanje. 

Organizacija podatkov. 

Memoriranje: pri memoriranju pesmic je SRP predlagala glasno branje z intonacijo ter pomoč z 

zgibanko po kiticah ob slikovni opori.  

Strategije in tehnike, ki jih je omenil le en izmed SRP so: postopno uvajanje simbolov pri disleksiji, 

natančna razlaga, kletvice, zgodbice, igre vlog, skupinsko ponavljanje pomembnih podatkov, 

navajanje prve črke, združevanje informacij ter spodbujanje k uporabi uspešnih strategij in metod. 

Slednje spodbuja tudi metakognicijo in metaspomin. 
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Do 5
strategij

Več kot 5
strategij

Pri sedmi in osmi trditvi: 

 Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem predlagam do 5 različnih strategij, kako si neko 

snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti; 

 Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem predlagam več kot 5 različnih strategij, kako si 

neko snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti; so anketiranci odgovarjali, kot je 

razvidno iz tabele. Pri tem smo upoštevali tudi število let delovnih izkušenj na pedagoškem 

področju. 

Tabela 18: Število predlaganih strategij za lažjo zapomnitev in delovne izkušnje 

 

DELOVNE IZKUŠNJE (V LETIH) 

SKUPAJ 

ODSTOTEK VSEH 

SRP GLEDE NA 

STRATEGIJE (N=38) DO 10 

LET 

ODSTOTEK SRP 

DO 10 LET 

(N=16) 

10 IN VEČ 

LET  

ODSTOTEK SRP 

10 IN VEČ LET 

(N=22) 

DO 5 STRATEGIJ  11 68,8% 16 72,7% 27 71,1% 

VEČ KOT 5 STRATEGIJ 5 31,2% 6 27,3% 11 28,9% 

SKUPAJ 16  22  38  

ODSTOTEK VSEH SRP GLEDE NA 

DELOVNE IZKUŠNJE (N = 38) 
42,1%  57,9%    

 

Odgovore SRP smo v kategorije do 5 strategij in več kot 5 strategij razvrščali glede na to, pri kateri 

izjavi so obkrožili višje število. V kategorijo več kot 5 strategij smo uvrstili tudi odgovore SRP, ki so pri 

obeh trditvah obkrožili enak odgovor in sicer 4 ali 5. V kategorijo do 5 strategij pa smo uvrstili tudi 

odgovore SRP, ki so pri obeh trditvah obkrožili enak odgovor in sicer 3, saj lahko sklepamo, da če 

izjava delno drži, potem zagotovo uporabljajo do 5 strategij, za več kot 5 pa ne bi mogli trditi z 

gotovostjo. 

V tabeli nista navedena odgovora dveh anketirancev, ki so pri obeh izjavah obkrožili enak odgovor in 

sicer 1 ali 2 in jih ni bilo možno uvrstiti v nobeno od kategorij. 

χ2 = 0,071; df = 1 in 2p = 0,790  

Ne obstaja statistično pomembna odvisnost števila strategij od števila let delovnih izkušenj. 

 

Graf 18: Število predlaganih strategij pri SRP 

z do 10 let delovnih izkušenj 

  

Graf 19: Število predlaganih strategij pri SRP 

z 10 in več let delovnih izkušenj

Do 5
strategij

Več kot 5
strategij
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Slaba polovica SRP (42,1%) ima do 10 let delovnih izkušenj in dobra polovica (57,9%) jih ima 10 ali več 

let delovnih izkušenj. 

V obeh navedenih skupinah je delež predlaganih strategij skoraj enak. To se lepo vidi iz grafičnega 

prikaza podatkov (glejte graf 18 in 19). To velja tudi pri rezultatu za vse SRP skupaj. Povzamemo 

lahko, da večina SRP pri svojem delu OPP predlaga do 5 strategij, ki so jim lahko v pomoč pri 

zapomnitvi. Tisti SRP, ki spadajo v skupino z do 10 let delovnih izkušenj OPP do 5 strategij predlagajo 

v 68,8%, tisti, ki spadajo v skupino z 10 in več let delovnih izkušenj do 5 strategij predlagajo v 72,7% in 

vsi SRP skupaj predlagajo do 5 strategij v deležu 71,1%. 

V vsaki od treh navedenih skupin SRP pa jih več kot 5 strategij predlaga slaba tretjina. 

 

5.3.4. Urjenje spominskih sposobnosti 

Pri deveti trditvi: V svoje pedagoško delo vpletam urjenje spominskih sposobnosti, so anketiranci 

odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 19: SRP v svoje delo vpleta urjenje spominskih sposobnosti 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži, 2 1  3 7,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
3 2 2 7 17,5% 

4 – večinoma drži, 12 3 2 17 42,5% 

5 – popolnoma drži 11 1 1 13 32,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 20: SRP v svoje delo vpleta urjenje spominskih sposobnosti 

 

 

75% SRP v svoje delo vpleta urjenje spominskih sposobnosti, 17,5% pa jih to počne delno. 

 

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5

Št
e

vi
lo

 S
R

P
 

Odgovori SRP 

Učitelj v PP

Učitelj v PP NIS

Izvajalec DSP



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 102 - 

SRP so bili naprošeni, da naštejejo oz. na kratko opišejo s katerimi vajami urijo spominske 

sposobnosti učencev pri svojem pedagoškem delu. Njihove odgovore smo zaradi boljše preglednosti 

povezali v skupine: 

Različne igre: družabne, didaktične, spomin in različice te igre – tudi s tremi pari, igra »Gledam, 

gledam, glej še ti«, igra »telefončki« in njene različice, igra Brain box, risanje in pisanje po hrbtu, igra 

»kaj je drugače« na osebi, v prostoru ipd. (kaj zamenjano, dodano, odvzeto), igra »nadaljuj stavek«, 

igra asociacij, igra »Šel bom na morje in s sabo vzel…«,  

Ponavljanje: glasov, zvokov z inštrumenti, ritma, rim, gibalnih vaj in gibov, besed, števil, povedi, slik, 

vzorcev, predmetov, oblik in njihovih zaporedij (pike na kocki; metoda Turnabout - trening dr. 

Goldfus) 

Po spominu: odgovarjanje na vprašanja o skritem predmetu ali sličici, ki jo je učenec videl na kratko, 

odgovarjanje na vprašanja o slišanem besedilu, obnavlja zgodbo, sestavljanje slike po spominu, 

nastavljanje predmetov po spominu, risanje po spominu (prehojena pot, slika), iskanje različnosti in 

enakosti po spominu, opisovanje in naštevanje podrobnosti po spominu, 

Po (večstopenjskem) navodilu: risanje, gibanje, zapis, izbiranje predmetov 

Memoriranje in repeticija števil, besed, rim, izštevank, pesmic, časovnih zaporedij (koledar, ura). 

Naštevanje: imen priljubljenih športnikov, imen prijateljev, znamk avtomobilov, motorjev. 

Gibanje: predmetov po predlogi, telesa ob slikovnih navodilih, zapomnitev plesne koreografije. 

 

5.3.5. Tip nalog pri preverjanju znanja, veščin in napredka  

SRP so bili naprošeni, da se opredelijo ali pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti, veščin in 

napredka v večini uporabljajo naloge, ki zahtevajo priklic ali naloge, ki zahtevajo prepoznavanje. Imeli 

so možnost izbrati tudi odgovora:  

 pri svojem delu ne preverjam in ocenjujem znanja, sposobnosti, veščin ali napredka ter  

 drugo. 

 

Tabela 20: Tip nalog pri preverjanju znanja, sposobnosti, veščin, napredka 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

A – naloge, ki zahtevajo priklic 5 1 2 8 20% 

B – naloge, ki zahtevajo prepoznavanje  3 1 4 10% 

C – ne preverjam napredka ipd. 12  1 13 32,5% 

D – drugo 11 3 1 15 37,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 
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Graf 21: Tip nalog pri preverjanju znanja, sposobnosti, veščin, napredka 

 

 

Iz odgovorov anketirancev, ki so se opredelili za uporabo nalog, ki zahtevajo priklic ali prepoznavanje 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja, napredka, veščin ipd., lahko razberemo, da SRP v večini 

uporabljajo naloge priklica (20% SRP). 

Od 37% anketirancev, ki so izbrali odgovor d) drugo, jih je 15% navedlo, da uporabljajo oba tipa 

nalog, torej priklic in prepoznavanje. 

Slaba tretjina SRP (32,5%) se je odločilo za odgovor, da pri svojem delu ne preverjajo in ocenjujejo 

znanja, sposobnosti, veščin in napredka. Tako visok odstotek SRP, ki so se odločali za ta odgovor ni v 

skladu s pričakovanji, saj SRP delajo v veliki večini z OPP, ki imajo odločbe. To je povezano z 

zakonskim določilom, da je treba za OPP oblikovati individualiziran program dela, ki vključuje cilje, ki 

naj bi jih OPP dosegel. Zaradi tega je preverjanje in ocenjevanje napredka neizogibno del dela SRP. 

Glede na to, da so se za ta odgovor odločali izvajalci DSP in 1 učiteljica v PPVI, bi lahko sklepali, da sta 

jih »zavedli« besedi ocenjevanje znanja. Izvajalci DSP in učitelji v PPVI namreč resnično ne ocenjujejo 

znanja učencev v obliki številčnih ocen. 

 

5.4. Spominske sposobnosti pri učencih 

Stališča SRP o spominskih sposobnostih v okviru lastnega dela smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

1. Učenci morajo sami poiskati način, kako si snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) najlažje 

zapomniti. 

2. Na podlagi lastnih izkušenj ocenjujem, da imajo otroci s posebnimi potrebami tudi težave s 

spominom. 

3. Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri prvem učenju – 

memoriranju učne snovi, veščine, postopka ipd. 

4. Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri ohranjanju učne 

snovi, veščine, postopka ipd. 
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5. Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri priklicu učne snovi, 

veščine, postopka ipd. 

6. Učenci s posebnimi potrebami imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših spominskih 

sposobnosti. 

 

SRP so morali z izbiro številke na lestvici opredeliti, v kolikšni meri po njihovem mnenju trditve držijo 

ali ne. Lestvica je vključevala možnosti od 0 do 5, kjer je veljalo:

0 – ne morem oceniti, 

1 – sploh ne drži, 

2 – večinoma ne drži, 

3 – deloma drži, deloma ne drži, 

4 – večinoma drži, 

5 – popolnoma drži. 

.

5.4.1. Odgovornost učencev pri zapomnitvi snovi 

Pri prvi trditvi: Učenci morajo sami poiskati način, kako si snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) 

najlažje zapomniti, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 21: Učenci morajo sami poiskati način, kako si nekaj najlažje zapomniti 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,  1  1 2,5% 

1 – sploh ne drži, 9 4 2 15 37,5% 

2 – večinoma ne drži, 4 1 1 6 15% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
10 1 2 13 32,5% 

4 – večinoma drži, 4   4 10% 

5 – popolnoma drži 1   1 2,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 22: Učenci morajo sami poiskati način, kako si nekaj najlažje zapomniti 

 

 

52,5% SRP se ne strinja s trditvijo, da morajo učenci sami poiskati način, kako si nekaj najlažje 

zapomniti, tretjina (32,5%) se jih s trditvijo delno strinja oz. ne strinja in 12,5% meni, da trditev drži.  
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Kot smo napisali že v teoretičnem delu, je pomembna lastna angažiranost učenca do te mere, da 

bodo obravnavani temi posvetili pozornost, vložili v zapomnitev kognitivni napor ipd. Vendar pa je 

odgovornost učitelja veliko večja, še posebno, če imajo zadostno mero znanja o delovanju spomina v 

šolski situaciji. Učencem lahko pomagajo poiskati način, kako se najbolj učinkovito učiti. V pomoč pa 

so lahko še posebno OPP, ki imajo težave na področju spominskih sposobnosti, saj jim pomagajo 

premostiti ovire in primanjkljaje, s tem, da jim predlagajo primerne načine, kako si neko snov najlažje 

zapomniti ter ozaveščajo zakonitosti uspešne in dolgotrajne zapomnitve. 

 

5.4.2. Težave s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami 

Pri drugi trditvi: Na podlagi lastnih izkušenj ocenjujem, da imajo otroci s posebnimi potrebami tudi 

težave s spominom, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 22: OPP imajo tudi težave s spominom 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 1  1 2 5% 

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži, 2   2 5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
8 1  9 22,5% 

4 – večinoma drži, 9 2 2 13 32,5% 

5 – popolnoma drži 8 4 2 14 35% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 23: OPP imajo tudi težave s spominom 

 

 

Večina SRP (67,5%; odgovora 4 in 5) opaža, da imajo OPP tudi težave na področju spominskih 

sposobnosti. Njihovo stališče je v skladu z izsledki različnih raziskav, ki smo jih obravnavali v 

teoretičnem delu pričujočega diplomskega dela. 
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5.4.3. Kje se kaže največ težav s spominom pri OPP 

Pri tretji trditvi: Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri prvem 

učenju – memoriranju učne snovi, veščine, postopka ipd., so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno 

iz tabele: 

Tabela 23: OPP imajo največ težav pri prvem učenju – memoriranju 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 1 1  2 5% 

1 – sploh ne drži,  1  1 2,5% 

2 – večinoma ne drži,  1  1 2,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
9 3 1 13 32,5% 

4 – večinoma drži, 12  4 16 40% 

5 – popolnoma drži 6 1  7 17,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 24: OPP imajo največ težav pri prvem učenju – memoriranju 

 

 

57,5% SRP opaža, da imajo OPP največ težav pri prvem učenju – memoriranju učne snovi, veščine, 

postopka ipd. 
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Pri četrti trditvi: Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri ohranjanju 

učne snovi, veščine, postopka ipd., so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 24: OPP imajo največ težav pri ohranjanju 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,  1  1 2,5% 

1 – sploh ne drži, 1   1 2,5% 

2 – večinoma ne drži, 1   1 2,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
4 1 3 8 20% 

4 – večinoma drži, 15 1 1 17 42,5% 

5 – popolnoma drži 7 4 1 12 30% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

Graf 25: OPP imajo največ težav pri ohranjanju 

 

 

72,5% SRP opaža, da imajo OPP največ težav pri ohranjanju učne snovi, veščine, postopka ipd. 

 

Pri peti trditvi: Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi potrebami opažam pri priklicu učne 

snovi, veščine, postopka ipd., so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 25: OPP imajo največ težav s priklicem 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti,      

1 – sploh ne drži,      

2 – večinoma ne drži,      
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
3 3 2 8 20% 

4 – večinoma drži, 12 2 1 15 37,5% 

5 – popolnoma drži 13 2 2 17 42,5% 

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 

 

 

 

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5

Št
e

vi
lo

 S
R

P
 

Odgovori SRP 

Učitelj v PP

Učitelj v PP NIS

Izvajalec DSP



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Zorica Rucheton, diplomsko delo 

 

 

- 108 - 

Graf 26: OPP imajo največ težav s priklicem 

 

 

80% SRP opaža, da imajo OPP največ težav pri priklicu učne snovi, veščine, postopka ipd. 

 

Iz navedenega lahko zaključimo, da največji delež SRP pri svojem delu opaža, da imajo OPP največ 

težav s priklicem (80% anketirancev), temu sledijo opažanja, da imajo največ težav pri ohranjanju 

(72,5% anketirancev) in na koncu opažanja da imajo OPP največ težav pri prvem učenju – 

memoriranju učne snovi, veščine, postopka ipd. (47,5% anketirancev). 

 

5.4.4. Spominske sposobnosti in učni uspeh OPP 

Pri šesti trditvi: Učenci s posebnimi potrebami imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših 

spominskih sposobnosti, so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 26: OPP imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših spominskih sposobnosti 

 
Izvajalec 

DSP 
Učitelj v 
PP NIS 

Učitelj v 
PPVI 

VSI SRP 
SKUPAJ 

ODSTOTEK 
VSEH SRP 

0 – ne morem oceniti, 1   1 2,5% 

1 – sploh ne drži, 1   1 2,5% 

2 – večinoma ne drži, 6 3  9 22,5% 
3 – deloma drži, 

deloma ne drži, 
13 2 3 18 45% 

4 – večinoma drži, 7 2 2 11 27,5% 

5 – popolnoma drži      

SKUPAJ 28 7 5 40 100% 
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Graf 27: OPP imajo slabši učni uspeh predvsem zaradi slabših spominskih sposobnosti 

 

 

Slaba polovica (45%) SRP meni, da lahko slabši učni uspeh OPP le delno pripišemo njihovim slabšim 

spominskim sposobnostim in 27,5% jih meni, da je slabši učni uspeh OPP pripisati predvsem njihovim 

slabšim spominskim sposobnostim. 

Glede na to, da so pri vprašanju ali so spominske sposobnosti temelj učnega uspeha v večini 

opredelili, da temu je tako, to pomeni, da SRP spominske sposobnosti povezujejo z učnim uspehom. 

Kot smo lahko razbrali iz vprašanja o težavah na področju spominskih sposobnostih pri OPP, prav 

tako velja, da SRP prepoznavajo težave OPP s spominom. Zaradi tega se na prvi pogled zdi 

presenetljivo, da se niso v večji meri odločali slabši učni uspeh OPP pripisati predvsem njihovim 

slabšim spominskim sposobnostim. Vendar pa so SRP najverjetneje vzeli v ozir, da so težave na 

področju spomina le en izmed primanjkljajev, ki so za OPP značilni. In kombinacija ter prepletanje 

vseh povzroča, da se OPP slabše znajdejo v šolski in učni situaciji ter imajo lahko posledično slabši 

učni uspeh.  
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6. RAZPRAVA 

Glede na rezultate raziskave, se prva hipoteza, ki pravi, da SRP menijo, da učni načrti niso vedno 

usklajeni z razvojno stopnjo učencev na področju spominskih sposobnosti potrdi. Z izjavo se je 

strinjala oz. vsaj delno strinjala večina SRP. Z izjavo se ni strinjalo 15% SRP, 12,5% pa je ostalo 

neopredeljenih (glejte tabelo 9 in graf 9). 

 

Druga hipoteza, ki pravi, da SRP, ki izvajajo DSP opažajo, da učitelji v večinskih šolah v večini 

prilagajajo izvajanje pouka tako, da bi olajšali zapomnitev učencem s posebnimi potrebami se ovrže 

(glejte tabelo 11 in graf 11). Razloge za takšno stališče SRP bi lahko iskali na več nivojih – prva raven 

so učitelji v večinskih šolah, ki nimajo ustreznega znanja o OPP, da bi razumeli zakaj OPP potrebujejo 

prilagoditve ter ustrezno prilagajali poučevanje. Druga raven je vodstvo šole, ki ne poskrbi ustrezno 

za spodbujanje in izobraževanje svojega strokovnega kadra. Tretja raven pa je zakonodaja, ki ne 

omogoči zadostno zmanjšanje normativa, kadar je v razred vključen OPP, ki bi potreboval bolj 

individualiziran pristop ter zahteve učnega načrta, ki ne dopuščajo prilagajanja v zadostni meri. 

Raziskava je pokazala, da podobno kot izvajalci DSP, vsi SRP menijo, da učitelji na večinskih šolah 

pouka ne prilagodijo OPP, da bi jim olajšali zapomnitev. Na drugi strani pa SRP menijo, da učitelji na 

posebnih šolah in v zavodih pouk ustrezno prilagajajo OPP, da bi jim zagotovili lažjo zapomnitev. Na 

posebnih šolah in v zavodih so zaposleni SRP, ki imajo ustrezno znanje o OPP. Tudi normativi so 

manjši, tako, da je OPP lažje nuditi individualiziran pristop in jim zagotoviti potrebne prilagoditve. 

Te ugotovitve potrjuje tudi del raziskave, kjer so SRP poročali o lastnem delu. Večina SRP je izrazila, 

da pri svojem delu z OPP podajanje snovi prilagajajo tako, da jim olajšajo zapomnitev. Tako rekoč vsi 

SRP OPP opozarjajo na bistvene podatke in jim predlagajo različne strategije za lažjo zapomnitev. 

 

Raziskava je pokazala, da se potrdi tretja hipoteza, ki pravi, da SRP menijo, da imajo spominske 

sposobnosti pomembno vlogo pri učni uspešnosti učencev (glejte tabelo 8 in graf 8). SRP pa se 

zavedajo, da pri OPP, njihovega slabšega učnega uspeha ne gre pripisati zgolj njihovim slabšim 

spominskim sposobnostim. Na učne dosežke OPP vpliva več različnih dejavnikov. Kljub temu pa ne 

smemo zanemariti težav s spominom pri OPP, ki pomembno vplivajo na različne šolske veščine. 

Bistveno je, da medsebojni vpliv in preplet primanjkljajev in težav na različnih področjih prepoznamo 

in se na to ustrezno odzovemo. 

 

Potrdi se četrta hipoteza, ki pravi, da SRP menijo, da imajo OPP tudi težave na področju spominskih 

sposobnosti (glejte tabelo 22 in graf 23). Analiza pridobljenih podatkov kaže, da SRP pri svojem delu v 

veliki meri opažajo, da se težave s spominom pri OPP pojavljajo tako pri prvem učenju, kot tudi pri 
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ohranjanju in pri priklicu. Pri slednjem največji delež SRP opaža največ težav. Takoj za tem sledi 

ohranjanje in nazadnje prvo učenje – memoriranje učne snovi. 

 

Pri peti hipotezi: SRP z vsaj 10 leti delovnih izkušenj pri svojem praktičnem delu uporabljajo več 

strategij, ki so učencem v pomoč pri zapomnitvi snovi, kot tisti z manj delovnimi izkušnjami, smo 

definirali številčno mejo in sicer 5 strategij. Glede na ta kriterij je hipoteza ovržena. Iz deleža 

odgovorov je namreč vidno, da neglede na število let delovnih izkušenj večina SRP učencem s PP pri 

svojem delu predlaga do 5 strategij za lažjo zapomnitev (glejte tabelo 18 in grafa 18 in 19). 

 

Šesta hipoteza, ki pravi da SRP pri preverjanju in ocenjevanju znanja, veščin ipd. v večji meri 

uporabljajo naloge prepoznavanja, kot naloge priklica je ovržena. Večina SRP, ki so se odločili za eno 

ali drugo od teh možnosti je namreč poročalo, da uporabljajo naloge, ki zahtevajo priklic (glejte 

tabelo 20 in graf 21). To pa kaže, da se verjetno ne zavedajo, da lahko pri priklicu pričakujemo nižje 

rezultate kot pri prepoznavanju. 

Presenetljivo v tem delu raziskave pa je bilo, da se je tretjina vseh SRP odločila za odgovor, da pri 

svojem delu ne preverja in ocenjuje znanja, sposobnosti, veščin ali napredka. V praksi je tako visok 

delež nemogoč, saj SRP pri svojem delu preverjajo in ocenjujejo tudi napredek OPP glede na cilje 

zastavljene v individualiziranem programu. Glede na to, da je velika večina SRP, ki se je odločila za ta 

odgovor izvajalcev DSP, ki pri svojem delu učencev ne ocenjujejo številčno, jih je najverjetneje 

zavedlo »ocenjevanje znanja« in so spregledali, da formulacija odgovora vsebuje ALI. 
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7. SKLEP 

V teoretičnem delu je tema o spominskih sposobnostih dobro razdelana za potrebe pedagoškega 

področja. O spominu je zelo veliko obstoječe strokovne literature. Nekoliko manj je je s področja 

težav s spominskimi sposobnostmi pri OPP, najmanj s področja zmernih, težjih in težkih MDR. 

 

Glede na zastavljeni problem, so bili rezultati raziskave v mejah pričakovanj. Analiza pridobljenih 

podatkov kaže, da SRP prepoznavajo pomembnost spominskih sposobnosti v VIZ procesu, opažajo, 

da imajo OPP tudi težave s spominom in zelo aktivno prilagajajo VIZ proces tako., da bi OPP olajšali 

zapomnitev. 

 

Ker so bila predmet raziskave stališča SRP, so v veliki meri podvržena subjektivnim dejavnikom.  

 

Raziskavo bi lahko izboljšali, če bi sodelovalo več oseb. Vzorec 40 oseb je dokaj majhen in kot tak 

nereprezentativen. Nekoliko neustrezno strukturo vzorca bi lahko izboljšali tako, da bi k sodelovanju 

povabili večji delež učiteljev PP NIS in PPVI. Da bi lahko raziskovali razlike v stališčih glede na spol, bi 

moralo v raziskavi sodelovati večje število moških. 

 

Pri analizi podatkov se je izkazalo, da za transparentnost rezultatov izbira določenega tipa nalog v 

anketnem vprašalniku ni bila najbolj ustrezna; iz vprašanja o tipu nalog pri preverjanju znanja, 

sposobnosti, veščin ali napredka bi umaknila odgovor c, ki pravi, da tega pri svojem delu ne počnejo. 

Spremenila bi tudi tip vprašanja o številu strategij, ki jih SRP predlagajo učencem pri svojem delu, in 

sicer v vprašanje odprtega tipa, tako da bi lahko SRP sami navedli konkretno število strategij, ki jih 

učencem predlagajo. 

 

Zanimivo bi bilo podobno raziskavo izvesti s SRP, ki delajo z odraslimi osebami z MDR in tako začeti 

širiti polje raziskav o spominu pri osebah z MDR. Trenutno je to področje zelo slabo zastopano. 

Druga možnost je izvesti raziskavo med učitelji večinskih šol in pedagoške delavce na splošno 

ozaveščati in seznanjati z zakonitostmi učenja, delovanja spomina pri celotni populaciji otrok in pri 

OPP. 
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9. PRILOGE 

Anketni vprašalnik 

 

Sem Zorica Rucheton, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani in pripravljam diplomsko delo na temo stališč specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav 

na področju spominskih sposobnosti pri učencih s posebnimi potrebami. Prosim Vas za sodelovanje, saj mi 

bodo pridobljeni podatki omogočili izpeljati raziskavo na omenjeno temo. Vprašalnik je anonimen. 

Odgovori bodo uporabljeni izključno v namene raziskave. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

 

 

Spol (obkrožite):         M            Ž 

 

Starost: ________ 

 

Število let delovnih izkušenj na pedagoškem področju: ________ 

 

Delovno mesto (obkrožite): 

a) izvajalec dodatne strokovne pomoči (program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo)  

b) učitelj v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

c) učitelj v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

d) drugo: ____________________ 

 

Večji del delovnega časa delam (obkrožite): 

a) v razredu oz. s skupino učencev 

b) z manjšo skupino učencev 

c) individualno z enim učencem 

d) drugo: ____________________ 
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S katerimi od naštetih posebnih potreb učencev ste se pri svojem delu že srečali (obkrožite; možnih 

je več odgovorov): 

a) težka motnja v duševnem razvoju 

b) težja motnja v duševnem razvoju 

c) zmerna motnja v duševnem razvoju  

d) lažja motnja v duševnem razvoju  

e) mejne intelektualne sposobnosti  

f) primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 

g) splošne učne težave in specifične učne težave (SUT) 

h) specifične bralno-napisovalne težave 

i) specifične učne težave pri matematiki 

j) disleksija 

k) dispraksija 

l) specifični primanjkljaji na področju jezika 

m) hiperkinetična motnja (ADHD) 

n) motnje pozornosti 

o) počasnejše usvajanje znanj 

p) učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti 

q) učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije 

r) učne težave zaradi anksioznosti 

s) učne težave zaradi depresivnosti 

t) gibalna oviranost 

u) drugo: ____________________ 

 

Ustrezno obkrožite. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti, veščin ali napredka v večini 

zastavljam: 

3. naloge, ki zahtevajo priklic  

(npr.: Katerega leta se je rodil France Prešeren? ________________) 

 

4. naloge, ki zahtevajo prepoznavanje 

(npr.: France Prešeren se je rodil: a) 1779, b) 1800, c) 1849) 

 

5. pri svojem delu ne preverjam in ocenjujem znanja, sposobnosti, veščin ali napredka 

 

6. drugo: __________________________________________________________________ 
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V nadaljevanju je navedenih 20 trditev, ki se nanašajo na vaše mnenje in izkušnje. Poleg vsake 

trditve na lestvici od 0 do 5 označite v kolikšni meri trditev po vašem mnenju drži oziroma ne drži. 

Pri tem naj velja: 

0 – ne morem oceniti 

1 – sploh ne drži 

2 – večinoma ne drži 

3 – deloma drži, deloma ne drži 

4 – večinoma drži 

5 – popolnoma drži 
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1.  Menim, da so spominske sposobnosti temelj vzgojno-
izobraževalnega procesa. 

0 1 2 3 4 5 

2.  Menim, da so spominske sposobnosti temelj učnega 
uspeha učencev. 

0 1 2 3 4 5 

3.  Šolski sistem ne upošteva dovolj spoznanja s področja 
povezave spominskih sposobnosti ter razvojnih 
procesov dozorevanja: zahteve učnega načrta so 
prezahtevne za razvojno stopnjo spomina otrok. 

0 1 2 3 4 5 

4.  Učitelji v razredu ali oddelku (posebne šole in 
ustanove) izvajanje pouka prilagodijo tako, da 
olajšajo zapomnitev otrok s posebnimi potrebami. 

0 1 2 3 4 5 

5.  Učitelji v razredu (večinske šole) izvajanje pouka 
prilagodijo tako, da olajšajo zapomnitev otrok s 
posebnimi potrebami. 

0 1 2 3 4 5 

6.  V času svojega izobraževanja sem se vsaj enkrat 
intenzivno poglobil/a v temo o spominu. 

0 1 2 3 4 5 

7.  V času svojega pedagoškega dela sem se vsaj enkrat 
intenzivno poglobil/a v temo o spominu. 

0 1 2 3 4 5 

8.  V svoje pedagoško delo vpletam urjenje spominskih 
sposobnosti. 

0 1 2 3 4 5 

9.  Učno snov (ter kar se morajo naučiti) učencem že pri 
razlagi podajam organizirano in prilagojeno tako, da 
si jo lažje zapomnijo. 

0 1 2 3 4 5 

10.  Pri podajanju snovi (ter tega, kar se morajo naučiti) 
opozarjam na bistvene podatke, ki si jih je potrebno 
zapomniti. 

0 1 2 3 4 5 

11.  Pri svojem delu učencem večkrat predlagam 
strategije, kako si lahko neko snov (ter tisto, kar se 
morajo naučiti) lažje zapomnijo; npr. asociacije. 

0 1 2 3 4 5 

12.  Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem 
predlagam do 5 različnih strategij, kako si neko snov 
(ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti. 

0 1 2 3 4 5 
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13.  Pri svojem delu uporabljam oziroma učencem 
predlagam več kot 5 različnih strategij, kako si neko 
snov (ter tisto, kar se morajo naučiti) lažje zapomniti. 

0 1 2 3 4 5 

14.  Učenci morajo sami poiskati način, kako si snov (ter 
tisto, kar se morajo naučiti) najlažje zapomniti. 

0 1 2 3 4 5 

15.  Poučevanje aktivno prilagajam glede na specifične 
potrebe učencev na področju spomina. 

0 1 2 3 4 5 

16.  Na podlagi lastnih izkušenj ocenjujem, da imajo 
otroci s posebnimi potrebami tudi težave s 
spominom. 

0 1 2 3 4 5 

17.  Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi 
potrebami opažam pri prvem učenju – memoriranju 
učne snovi, veščine, postopka ipd. 

0 1 2 3 4 5 

18.  Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi 
potrebami opažam pri ohranjanju učne snovi, 
veščine, postopka ipd. 

0 1 2 3 4 5 

19.  Največ težav s spominom pri otrocih s posebnimi 
potrebami opažam pri priklicu učne snovi, veščine, 
postopka ipd. 

0 1 2 3 4 5 

20.  Učenci s posebnimi potrebami imajo slabši učni 
uspeh predvsem zaradi slabših spominskih 
sposobnosti. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

Naštejte/kratko opišite, s katerimi vajami urite spominske sposobnosti učencev pri svojem 

pedagoškem delu ter katere strategije in tehnike za boljšo zapomnitev predlagate učencem. 

 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 


