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Povzetek 

S števili se začnemo srečevati zelo zgodaj, v ranem otroštvu, zato je razvoj aritmetičnih 

sposobnosti predmet mnogih znanstvenih raziskav. Z modernimi slikovnimi metodami se je 

začel razcvet raziskav o povezavah med matematičnim procesiranjem in ţivčnimi procesi. To 

je pripomoglo k boljšemu razumevanju matematične kognicije, pa tudi teţav in bolezni, s 

katerimi se srečujemo pri učenju, razumevanju in uporabi matematike. Novejša metoda 

raziskovanja kognitivnih procesov je spremljava očesnih gibov. S sledilcem očesnih gibov 

smo izvedli eksperiment na zdravi populaciji mladostnikov in z mladostniki z neonatalno 

encefalopatijo (NE). Analizirali smo pravilnost in čas reševanja ter očesne gibe med 

odštevanjem dvomestnih števil in med reševanjem enostavnih enačb. Pomembnih razlik v 

pravilnosti reševanja med skupinama mladostnikov ni bilo, problem prehoda pri odštevanju so 

zaznali le zdravi mladostniki, medtem ko je lega neznanke x v enačbi vplivala na pravilnost 

reševanja v obeh raziskovanih skupinah. Mladostniki, rojeni z NE, so probleme reševali dlje 

časa, prehod je vplival na čas reševanja v obeh skupinah, a pri mladostnikih z NE manj, lega 

neznanke x v enačbi pa le na zdrave mladostnike. Niti velikost razlike pri odštevanju niti 

pozicija neznanke na levi oziroma desni strani enačbe nista vplivali na reševanje nalog v 

nobeni od raziskovanih skupin. Obstajajo pa velike razlike med skupinama v očesnih gibih. 

Mladostniki, rojeni s hipoksijo, so naredili več fiksacij, trajanje fiksacij pa je bilo krajše. Imeli 

so tudi več meţikov kot njihovi zdravi vrstniki, manjše amplitude sakad ter manjše premere 

zenic. 

 

Ključne besede: matematične kompetence, očesni premiki, odštevanje, reševanje enačb, 

neonatalna encefalopatija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Eye movements during arithmetic processing in healthy adolescents and in adolescents with 
neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy 

Numbers present an important part of our everyday life, therefore the development of 

arithmetic abilities has been studied for a long time. Modern imaging techniques enabled the 

research of relations between mathematical processes and the underlying brain processes. 

This has led to a better understanding of mathematical cognition, as well as problems and 

diseases encountered in learning, understanding and applying mathematics. Rather new 

research method is the eye movement analysis. We performed an experiment with an eye 

tracker device on two groups of adolescents: healthy and diagnosed with neonatal 

encephalopathy (NE). We analyzed the answer accuracy, the reaction time and the eye 

movements during the subtraction of two-digit numbers and simple equations solving. There 

were no significant differences between the studied groups in the accuracy of answers. The 

borrow problem in subtraction affected the accuracy only with healthy adolescents, while the 

position of the unknown x in the equation affected both groups. Adolescents with NE took 

longer to calculate, furthermore, the borrow problem affected the reaction time of both 

groups, but adolescents with NE less, and still, the position of x had an influence only on 

healthy adolescents. Neither the difference in subtraction nor the position of x affected the 

accuracy and reaction time of both groups. However, groups showed significant differences in 

eye movements. Adolescents with NE made more fixations but with shorter durations. They 

also made more blinks, their amplitudes of saccades were smaller and still, adolescents with 

NE had significantly smaller pupil sizes. 

 

Key words: mathematical competences, eye movements, subtraction, solving equations, 

neonatal encephalopathy 
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1  UVOD 

Rac, rac, racman, kam racaš, 

rac, rac, racman, kaj mi daš, 

pa povem ti, kje je mlaka, 

tam te tvoja račka čaka- 

račka ţabice lovi, 

sebi tri in tebi tri. 

                       Oton Ţupančič 

 

Ali se še spominjamo izštevank, s katerimi smo se zabavali kot otroci ali pa jih brali našim 

malim nadebudneţem? Dejstvo je, da se s števili začnemo srečevati ţe zelo zgodaj, v ranem 

otroštvu. Števila so integrirana v našem vsakodnevnem ţivljenju, z njimi označujemo, 

ocenjujemo, razvrščamo, merimo…, skratka jih (ne)zavedno uporabljamo. Kdaj začnemo 

šteti, kakšen je razvoj matematičnih kompetenc, katere so cerebralne osnove matematičnega 

procesiranja in kakšen je razvoj le-teh, zakaj je matematika tako lahka, a hkrati tako teţka in s 

kakšnimi matematičnimi teţavami se posamezniki srečujejo?  

V magistrski nalogi bomo skušali poiskati odgovore na zgornja vprašanja, tako da bomo 

proučili novejše raziskave o razvoju matematičnih kompetenc od rojstva do odrasle dobe, 

pregledali, kateri moţganski predeli se aktivirajo med matematičnim procesiranjem, in 

osvetlili tiste bolezni, ki so povezane z matematičnimi deficiti.  

Analize skupin z okrnjenimi moţganskimi funkcijami pomembno prispevajo k razumevanju 

delovanja moţganov, zato smo v sodelovanju s Tino Bregant, dr. med., specializantko 

pediatrije, izvedli raziskavo o aritmetičnih sposobnostih pri osebah z neonatalno 

encefalopatijo (NE) kot posledico hipoksije-ishemije. NE je stanje okrnjenega delovanja 

moţganov pri  donošenih novorojenčkih. Kaţe se z motnjami zavesti, tonusa, abnormnimi 

refleksi, teţavami s hranjenjem, z dihanjem ali s krči. Je eden najpogostejših vzrokov 

prizadetosti otrok in mladine, v hujših oblikah pa vzrok za smrt in za dolgotrajno obolevnost v 

zgodnjem otroštvu. Posledice NE se lahko izraţajo kot primanjkljaj v gibalnih in spoznavnih 

sposobnostih. So pogosto vzrok cerebralne paralize, laţja oblika NE pa se lahko pokaţe šele 

kasneje v odrasli dobi v obliki zmanjšanih spoznavnih zmoţnosti (Curtis, Lindeke, Georgieff 

in Nelson, 2002; Hopkins-Golightly, Raz in Sander, 2003; Kooi idr., 2010; Bregant, 2013). 

Ena od oblik NE je hipoksično-ishemična encefalopatija (HIE). Pomanjkanje kisika v krvi 

(hipoksemija), ki vodi v hipoksijo (pomanjkanje kisika v tkivih), in zmanjšan ali odsoten 

pretok krvi (ishemija) imata za posledico zmanjšan ali prekinjen tok pomembnih snovi skozi 

moţgane, kar povzroči nepovratno škodo v moţganih. To imenujemo asfiksija ali hipoksija-

ishemija.
 
Za diagnozo NE kot posledico HI se uporablja naslednje kriterije: 

• točke po Apgarjevi lestvici od 0 do 3 v prvih petih minutah, 

• neonatalne nevrološke posledice (hipotonija, krči …) prvi dan po rojstvu, 

• disfunkcija organov v neonatalnem obdobju, 

• meritve v arterijski krvi popkovnice: pH < 7 in primanjkljaj baz > 16 (12) mM. 

 

Diagnozo NE pa lahko postavimo tudi na osnovi dogodkov med porodom: 

• pomembno neugoden dogodek pred ali med porodom, 

• nenadno, dolgotrajnejše, pomembno spremenjeno (upočasnjeno) bitje srca fetusa po 

neugodnem dogodku, pri čemer je bilo bitje srca pred tem normalno, 

• točke po Apgarjevi lestvici od 0 do 6 po (vključno) petih minutah, 

• zgodnje neprimerno delovanje več organskih sistemov, 

• zgodnji nevroslikovni dokazi akutne moţganske poškodbe. 
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Skupina adolescentov, rojenih med 1988 in 1990 s HIE, ki smo jih vključili v našo raziskavo, 

ni utrpela večjih moţganskih poškodb in v času raziskave ni imela večjih gibalnih teţav. To 

marsikdaj zavede strokovne delavce, tudi udeleţence izobraţevalnega procesa, da imajo 

takšne otroke za običajno opravilne in spregledajo njihovo potrebo po posebni obravnavi. 

Novejša metoda raziskovanja kognitivnih procesov je spremljava očesnih gibov. S sledilcem 

očesnih gibov smo izvedli študijo, s katero smo proučili očesne gibe med aritmetičnim 

procesiranjem, natančneje med odštevanjem dvomestnih števil in med reševanjem enostavnih 

enačb. Eksperiment smo izvedli na zdravi populaciji mladostnikov in z mladostniki z 

neonatalno encefalopatijo (NE) kot posledico hipoksije-ishemije.  

Gre za eksploratorno raziskavo, v kateri smo proučili lastnosti zdrave populacije in posebnosti 

posameznikov, rojenih z NE, pri reševanju aritmetičnih nalog v povezavi z očesnimi gibi. 

Ţeleli smo ugotoviti splošne značilnosti reševanja aritmetičnih nalog pri zdravih 

mladostnikih, tako v splošnem kot v povezavi z očesnimi gibi, nadalje smo ţeleli ugotoviti, 

ali imajo mladostniki z NE primanjkljaj v izvajanju aritmetičnih operacij, ali so pri njih 

značilnosti očesnih gibov med aritmetičnimi operacijami drugačne in ali je moţno morebitne 

razlike upoštevati tudi pri napovedi izida NE. 

 

2  TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1  RAZVOJ ARITMETIČNIH SPOSOBNOSTI  

Ocenjevanje številčnosti neke skupine, primerjanje dveh števil oz. količin po velikosti ter 

osnovno seštevanje (dodajanje) in odštevanje (odvzemanje) so biološko določene sposobnosti 

in so prirojene tako ţivalim, ker so pomembne za obstoj vrste, kot ljudem, saj so prisotne ţe 

pri dojenčkih (Chochon, Cohen, Moortele in Dehaene, 1999; Dehaene, 1997; 

Dehaene, Molko, Cohen in Wilson, 2004; Feigenson, Dehaene in Spelke, 2004). Lahko bi jih 

imenovali tudi »smisel za števila« ali matematična intuicija, saj so te operacije hitre, 

avtomatične in brez introspekcije, torej sledijo trem osnovnim kriterijem 'definicije' intuicije 

(Dehaene, 2009). Lahko bi govorili tudi o numerični kogniciji, katero sestavljata dva temeljna 

koncepta: prvi je količina in se nanaša na kardinalnost niza objektov oz. dogodkov ter na 

vprašanje »Koliko?«, drugi koncept pa je rangiranje in se nanaša na vprašanje »Na kateri 

poziciji?« (Nieder in Dehaene, 2009).  

Teorija kognitivnega razvoja otrok Jeana Piageta pravi, da otroci do drugega leta starosti svet 

doţivljajo zgolj senzomotorično ter delujejo predvsem refleksno in z naključnim vedenjem 

(Zorec, 2006). Otrok do šestega leta starosti naj ne bi bil dovzeten za aritmetiko, logično-

matematične izkušnje pa začne pridobivati šele kasneje, ko začne s spominskim, rutinskim 

učenjem in brez uporabe intuicije. Po njegovem mnenju imajo otroci senzomotorično 

razumevanje števil, ne pa razumevanje aritmetike. Novejše raziskave pa so pokazale povsem 

drugačno situacijo. Ţe kmalu po rojstvu (pri treh mesecih) dojenčki postanejo pozorni na 

številčnost niza predmetov, pri šestih mesecih vizualno ločijo količini 8 in 16 elementov, pri 

enajstih mesecih pa ţe izraţajo poznavanje ordinalnosti (Dehaene idr., 2004). S. E. Antell in 

D. Keating iz Baltimora (Antell in Keating, 1983, v Dehaene, 1997) sta odkrili, da celo 

novorojenčki, stari le nekaj dni, ločijo med številčnostjo 2 in 3. Sposobni so tudi razčleniti 

govorjene (slišane) besede na manjše enote (zloge) in jih prešteti. Lahko bi rekli, da so 

pozorni tako na število zvokov kot na število objektov v okolju, kar pomeni, da je njihovo 

dojemanje številčnosti amodalno. Še več, P. Starkey, E. Spelke in R. Gelman (Starkey, Spelke 

in Gelman, 1990, v Dehaene, 1997), so ugotovili, da dojenčki zaznajo tudi abstraktni pojem 
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števila, ne le zvoke in objekte, K. Wynne in E. Koechlin (Wynne, 1996, Koechlin, Dehaene in 

Mehler, 1997, v Dehaene, 1997) pa sta ugotovili, da niti sprememba identitete objekta niti 

sprememba lokacije ne zavedeta dojenčka pri določanju številčnosti 1 ali 2. Tako ţe v prvih 

mesecih ţivljenja dojenčki dojamejo konstantnost števila objektov v spreminjajočem se 

okolju, lahko celo določijo njihovo številčnost. Seveda pa obstajajo določene omejitve: 

dojenčki uporabljajo le elementarni operaciji seštevanja (dodajanja) in odštevanja 

(odvzemanja), ne ločijo številčnosti objektov, če so le-ti različnih barv ali različnih oblik, 

ključno vlogo pri dojemanju številčnosti pa ima prostorsko-časovna lokacija objektov, tj. kam 

in kdaj se objekte postavi na sceno (Dehaene, 1997).  

Feigenson in drugi (2004) so ugotovili, da sta pri dojenčkih in nekaterih ţivalih prisotna dva 

sistema reprezentacije števil, ki sta avtomatična in neodvisna od učenja oziroma kulturnega 

razvoja. Seveda ne vključujeta konceptov ulomkov, korenov, negativnih števil, realnih 

števil…, te razvijemo z izobraţevanjem. Gre za osnovno človeško razumevanje števil, ki je 

prisotno celotno ţivljenjsko obdobje. Prvi sistem je t.i.  sistem za oceno velikosti oz. 

številčnosti skupine elementov. Ţe šestmesečni dojenčki ločijo med številčnostjo skupine v 

razmerju 1 : 2, npr. 8 proti 16 ali 16 proti 32, a ne ločijo med številčnostjo skupine v razmerju 

2 : 3, npr. 8 proti 12. Seveda je razločevanje števil netočno, se pa natančnost s starostjo 

izboljšuje. Desetmesečni otrok uspe razločiti tudi skupine, katerih številčnost je v razmerju 2 : 

3, vendar ne za majhne vrednosti (le za več kot 4). Ocenjevanje ni omejeno le na vidne 

objekte, temveč velja tudi za slušne draţljaje. To dokazuje, da otroško dojemanje števil 

temelji na abstraktni reprezentaciji številčnosti, ki je temelj aritmetike. Tudi starejši otroci in 

odrasli imajo sistem ocenjevanja številčnosti. Ţe petletni otroci in odrasle osebe ločijo skupini 

po številčnosti, če sta le-ti v razmerju 7 : 8 (Feigenson idr., 2004). To nakazuje, da se otroci 

hitro naučijo povezovati simbolična števila z vrojenim sistemom ocenjevanja količine 

(Dehaene, 1997, 2009). Dojenčki, otroci in odrasli imajo tako podoben sistem kvantifikacije, 

omejen z razmerjem, ki v začetku temelji na logaritmični predstavitvi števil na t. i. mentalni 

številski osi. To pomeni, da so števila na mentalni številski osi predstavljena skrčeno, z 

njihovimi logaritemskimi vrednostmi, npr. razdalje med števili 1 in 2, 2 in 4, 4 in 8 … so 

konstantne. Šele z izobraţevanjem (nekako do četrtega razreda) se logaritmična mentalna 

predstavitev števil spremeni v linearno (Dehaene, 1997, 2009; Feigenson idr., 2004).   

Drugi sistem je sistem določanja natančne vrednosti količine oz. števila objektov. Otroci in 

odrasli lahko natančno število elementov določijo le, če le-teh ni veliko. Dojenčki dojamejo 

številčnost elementov, če je število objektov največ tri, in ne glede na diskretne ali 

kontinuirane vrednosti (npr. število piškotov, količina materiala) oziroma vizualne ali 

avditorne dogodke (npr. skoki lutke, zvočni signali) (Feigenson idr., 2004).    

Pri odraslih je povezava med določanjem natančnega (majhnega) števila elementov in 

simboličnimi števili še nejasna. Preštevanje je nezmotljivo in avtomatično, če elementov ni 

več kot 4 (t. i. subitizacija), z večanjem števila elementov pa se napake močno povečujejo 

(Dehaene, 1997). Domneva se, da majhna števila procesiramo drugače kot velika ter z 

drugačno vključitvijo pozornosti in delovnega spomina (Hyde, 2011). Moţna je tudi razlaga, 

da so majhna števila predstavljena s prvim sistemom, ker pa je število majhno, napak 

enostavno ni (Feigenson idr., 2004).    

Čeprav se osnovno seštevanje in odštevanje začne uporabljati ţe kmalu po rojstvu, pa nobena 

raziskava ni pokazala, da se primerjanje dveh števil (npr. 3 je več kot 1) in njihovo 

razvrščanje začne pred petnajstim mesecem starosti (Dehaene, 1997). Do odločitve, katero 

(arabsko) število je večje, odrasli hitreje pridejo, če imajo opravka z manjšimi števili (t. i. 

vpliv velikosti) in s števili, ki so bolj oddaljena (t. i. vpliv razlike). Zanimiva je ugotovitev, da 
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se npr. s podvojitvijo števila elementov v referenčni mnoţici podvoji tudi razlika med 

številoma elementov v mnoţicah, kateri primerjamo, da doseţemo pri določanju številčnosti 

enak deleţ pravilnih odgovorov. Ta zakon imenujemo Webrov zakon [1], ki pravi, da je 

količnik med razliko dveh števil, ki predstavljata moči
1
 danih mnoţic, in številom elementov 

v referenčni mnoţici, konstanten.  

𝑊 =  
∆ 𝑚

𝑀
 ~ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎        [1]   

∆𝑚 − 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑜č𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑒 𝑚𝑛𝑜ţ𝑖𝑐𝑒 

𝑀 −𝑚𝑜č 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛𝑒 𝑚𝑛𝑜ţ𝑖𝑐𝑒 

Prepoznavanje številčnosti neke mnoţice, ki sledi Webrovemu zakonu, je povsem enako tudi 

pri ţivalih. Kar pa nas loči od ţivali, je simbolična predstava števil. Otrok z učenjem razvije 

sposobnost povezovanja različnih senzornih modalitet in tudi števila začne uporabljati 

povezano, amodalno. Tako števila in aritmetika dobijo simbolični, abstraktni pomen. Vendar 

vsako simbolično število nezavedno in avtomatično transformiramo v njegovo kvantitativno 

vrednost, kar povzroči daljši čas mentalnega računanja (Dehaene, 1997).   

Poleg tega pa so števila povezana tudi s prostorsko predstavo in orientacijo. Majhna števila si 

predstavljamo na levi strani, velika števila pa na desni (Dehaene, 1997; Hyde, 2011). Vendar 

je orientacija od leve proti desni kulturno pogojena in odvisna predvsem od načina naše 

pisave (npr. od leve proti desni). Pravimo, da imamo t. i. mentalno številsko os, s pomočjo 

katere vsakemu številu poiščemo ustrezno količinsko vrednost. Vendar je naša intuicija za 

števila omejena le na naravna števila 1, 2, 3…, medtem ko si ostala števila (cela, racionalna, 

realna, kompleksna…) teţko predstavljamo, so zgolj abstraktni pojmi, katere se naučimo 

tekom izobraţevanja, zato usvajanje le-teh povzroča učencem veliko teţav (Dehaene, 1997). 

Okrog tretjega leta starosti otroci začnejo razumevati in sprejemati dogajanja okoli sebe s 

sposobnostjo razumevanja namenov, prepričanj, ţelja in znanja drugih ljudi (t. i. teorija uma) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Stavke začnejo interpretirati tudi z nezavednim 

razumevanjem govorčevih neizrečenih namenov. Z govorom pa se otrokom odpre pot k 

simboličnemu računanju. Tako kot brez napora zaobjamejo učenje jezika, se z lahkoto naučijo 

tudi elementarne aritmetike. R. Gelman in R. Gallistel (Gelman in Gallistel, 1978, v Dehaene, 

1997) sta ugotovila, da imajo otroci sposobnost preštevanja elementov, za katero ne 

potrebujejo učenja. Zelo zgodaj in brez učenja ugotovijo, da je preštevanje abstraktni 

postopek, ki ga lahko uporabijo za predmete in zvoke. Do tretjega leta starosti štejejo brez 

teţav do 10, tri in pol letni otrok zazna napako v preštevanju, do četrtega leta pa usvoji 

osnovni princip preštevanja, tj. da je vsak predmet štet le enkrat in da si morajo števila slediti 

zaporedno. Domneva se, da je ta sposobnost prirojena in posledica sposobnosti spontanega 

učenja jezika. Šele po četrtem letu starosti otroci začnejo razumeti, čemu je preštevanje 

namenjeno, tj. da končno število predstavlja število vseh elementov v skupini. S preštevanjem 

pa otroci usvojijo tudi osnovne principe seštevanja in odštevanja, brez eksplicitnega učenja. 

Prvi načini seštevanja potekajo z uporabo prstov, brez uporabe prstov je otrokom računanje 

bistveno teţje. Zanimivo je, da seštevajo tako, da začno z večjim izmed dveh členov, kar 

izboljša hitrost računanja. To pa pomeni, da otroci uporabljajo zakon o zamenjavi ali 

komutativnost intuitivno in razvijejo svojo metodo seštevanja ţe v predšolskem obdobju 

(Dehaene, 1997).   

                                                 
1
 Moč mnoţice je število elementov le-te. 
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Tako za otroke kot odrasle velja, da je čas seštevanja odvisen od velikosti manjšega člena. 

Poleg tega so tudi ugotovili, da je čas za mnoţenje dveh števk (enomestnih števil) enak času 

seštevanja le-teh, torej je tudi čas mnoţenja odvisen od istega dejavnika, tj. od velikosti 

manjšega faktorja. Mladostniki pa seštevajo in mnoţijo po spominu, zato ima spomin ključno 

vlogo pri mentalnem računanju. Glavna prednost takšnega računanja je hitrejši čas izračuna, 

poveča pa se deleţ napačnih odgovorov. Ko otroci preidejo na spominsko računanje, se 

njihova intuicija za števila začne zmanjševati in matematika jim postane teţka. Človeški 

spomin deluje namreč asociativno, dogodek v spominu se poveţe z mnogimi ostalimi podatki, 

dogodki, občutji. Ravno zato je memoriziranje tabel (npr. za mnoţenje) tako teţko, seštevanje 

z uporabo spomina pa postane daljše in polno neverjetnih napak, kot na primer 3 + 4 = 12.  

Domnevajo, da je učenje matematičnih tabel povezano z verbalnim spominom in šele ko 

spomin odpove, si pomagamo z drugimi strategijami. (Dehaene, 1997)  

Računanje z večmestnimi števili je kompleksen in dolgotrajen proces, pri katerem se aktivira  

več moţganskih predelov, med njimi tudi prefrontalni reţenj, ki ima kontrolno vlogo, kadar 

naša dejanja ne potekajo avtomatično (De Smedt, Holloway in Ansari, 2011; Stanescu–

Cosson idr., 2000). Da usvojimo matematično znanje, se mora v moţganih fleksibilno 

povezati več predelov, števila je potrebno povezati z besedami in s količinsko predstavo, 

izbrati je potrebno najbolj ustrezno metodo za reševanje določenega problema… Tu ima šola 

ključno vlogo, saj je potrebno algoritmom dati pomen, razumevanje. Predšolski otroci imajo 

dobro razvito matematično intuicijo, znajo oceniti številčnost skupine, preštevajo, seštevajo in 

odštevajo, seveda na svoj intuitiven način. Te sposobnosti so nam vrojene, ţal pa so omejene 

le na upravljanje z naravnimi števili. Ostale matematične vsebine (npr. cela, realna, 

kompleksna števila, algebra in analiza) lahko usvojimo le z učenjem in jih ne moremo 

povezati z obstoječimi moţganskimi sistemi, temveč je potrebno razviti nove mentalne 

modele za njihovo razumevanje (Dehaene, 1997). V šoli se zato zaradi učenja novih modelov, 

algoritmov in spominskega računanja uporaba intuicije zmanjšuje, matematika pa postane 

teţka in zato nepriljubljena. Vendar je potrebno poudariti, da ima intuitivno določanje števila 

elementov oz. količine s pomočjo mentalne številske osi ključni pomen za razumevanje 

matematike in razvoj matematičnih kompetenc (Dehaene, 1997; Levstek, Bregant in 

Podlesek, 2013). Halloway in Ansari (2008, v Dehaene, 2009) sta proučevala 6–8 letne otroke 

in ugotovila, da je sposobnost primerjanja dveh števil napovednik matematične uspešnosti in 

da uspešnost nesimboličnega primerjanja števil napove matematične doseţke preko celotnega 

šolanja (Halberda idr., 2008, v Dehaene, 2009). Zadnje raziskave pa nakazujejo tudi, da je 

avtomatična kvantifikacija simboličnih števil ključna sposobnost za razvoj matematičnih 

kompetenc (De Smedt in Gilmore, 2011, v Grabner, Reishofer, Koschutnig in Ebner, 2011). 

2.2  ARITMETIKA V MOŢGANIH 

Z razvojem moţganov se razvijajo tudi tiste moţganske strukture in nevronske povezave med 

njimi, ki omogočajo razumevanje kompleksnih matematičnih procesov in usvajanje 

matematičnih kompetenc. Z modernimi slikovnimi metodami se je začel razcvet raziskav o 

povezavah med matematičnim procesiranjem in moţganskimi predeli, kar je povzročilo boljše 

razumevanje matematične kognicije pa tudi teţav in bolezni, s katerimi se srečujemo pri 

učenju, razumevanju in uporabi matematičnih dejstev. 

Pri računanju se aktivirajo parietalni, prefrontalni in cingularni korteks (Chochon idr., 1999; 

Dehaene idr., 2004). Intraparietalni sulkus (IPS), še posebej njegov horizontalni del (HIPS), je 

aktiven pri vseh številskih nalogah in pri vseh predstavitvah količine. Precentralni in 

inferiorni prefrontalni korteks pa sta aktivna pri mentalnem računanju (Dehaene idr., 2004). 

Parietalni korteks (PC) in prefrontalni korteks (PFC) sta funkcionalno povezana, zato bi lahko 
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sklepali, da se numerična informacija iz PC prenese v PFC, kjer se zadrţi do primernega 

odgovora oz. vedenja. Ti področji sprejemata abstraktne informacije o količini in sta 

pomembni za izvršitvena dejanja (kategorizacija, odločanje, delovni spomin, ciljno 

vedenje…) (Nieder in Dehaene, 2009). Raziskave so tudi pokazale, da aktivnost inferiornega 

frontalnega korteksa nastopi s časovnimi pritiski, HIPS pa je aktiven v odvisnosti od števila 

operandov. Pri preprostih nalogah je včasih aktiven le HIPS, kar bi mogoče pomenilo, da ima 

ključno vlogo pri določanju količine, medtem ko imajo prefrontalna področja podporno vlogo 

pri izvajanju operacij s pomočjo delovnega spomina (Dehaene idr., 2004; Bregant, 2012).  

HIPS se aktivira avtomatično, amodalno (ni pomembno, ali je število pisano ali govorjeno) in 

je neobčutljiv za različnost zapisa števil (Dehaene idr., 2004). Zato se predpostavlja, da je IPS 

specializirano področje za številsko procesiranje, ki je ločeno od področja vizualne pozornosti 

(Chochon idr., 1999). Alternativna razlaga pa je, da so števila povezana z vizualno-prostorsko 

aktivnostjo, ker obstaja povezava med reprezentacijo števil in prostorom. Števila so 

predstavljena na mentalni številski osi in uporaba prostorskih strategij vključi delovanje 

moţganskih predelov, odgovornih za prostorsko pozornost (Dehaene idr., 2004).  

Pri primerjanju dveh števil imata zapis in razlika med številoma vpliv na čas odgovarjanja. Na 

aktivnost v HIPS vpliva le semantična razlika med številoma, ne pa njihov zapis. Pri 

preprostem seštevanju ima vpliv na aktivnost v HIPS velikost števil, z večjimi števili se 

računa dlje časa in z večjo aktivnostjo. Področje HIPS, še posebej v desni hemisferi, je 

aktivno tudi pri ocenjevanju števila elementov v danem nizu. Vendar se ta dejavnost razlikuje 

od aktivnosti v posteriornem dorzalnem parietalnem korteksu (npr. med štetjem), ki se 

aktivira zaradi prostorske pozornosti. (Dehaene idr., 2004) 

Področje IPS je povezano z določanjem količine, ki se začne ţe v zgodnjem otroštvu. Zato 

okvare tega področja povzročijo dolgotrajne motnje in teţave v aritmetičnem procesiranju 

(Dehaene idr., 2004). 

Tudi angularni girus (AG) je dejaven pri nekaterih aritmetičnih nalogah (npr. mnoţenju), 

vendar bolj v povezavi z jezikom (Dehaene idr., 2004). Aritmetične operacije so namreč 

povezane z uporabo jezika, procesiranje količine pa s predstavo števil na mentalni številski 

premici. Pri reševanju aritmetičnih problemov z arabskimi števili se števila najprej pretvorijo 

v besedo, s katero dostopimo do verbalnega spomina o aritmetičnih dejstvih. Grabner in drugi 

(2011) so raziskovali aktivnost moţganskih področij pri odraslih osebah z boljšimi ali 

slabšimi matematičnimi kompetencami. Ugotovili so, da se aktivnost v IPS med 

proučevanima skupinama ni razlikovala, pojavile pa so se razlike v aktivnosti angularnega 

girusa. Pri bolj kompetentnih posameznikih je bila aktivnost levega AG večja, še več, bila je 

linearno odvisna od doseţkov na matematičnih testih. Predpostavlja se, da se večje 

matematične kompetence izraţajo v večji aktivnosti levega AG, a le pri reševanju novih, 

neznanih nalog. Pri ţe usvojenih, naučenih nalogah so bile razlike manjše. Lahko bi sklepali, 

da je levi AG povezan z matematično kognicijo in ne le s priklicem aritmetičnih dejstev iz 

spomina.  Ansari (2008, v Grabner idr., 2011) je tudi predlagal, da je področje AG pomembno 

za transformacijo med matematičnimi simboli in njihovo semantično vrednostjo.  

Raziskave so pokazale, da obstajajo razlike med aktivnostmi v levi in desni hemisferi pri 

aritmetičnem procesiranju, npr. pri poimenovanju števil, primerjanju, mnoţenju in odštevanju 

enomestnih števil (Chochon idr., 1999). Med primerjanjem dveh števil je intraparietalna in 

prefrontalna dejavnost močnejša v desni hemisferi, pri mnoţenju v levi hemisferi,  pri 

odštevanju pa je aktivnost bilateralna. Razlike med hemisferama so najbolj očitne pri 

primerjavi števil in pri računanju. Bolniki z afazijo in akalkulijo z močno poškodbo leve 

hemisfere lahko kljub nezmoţnosti poimenovanja, seštevanja, odštevanja in mnoţenja vseeno 
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odločijo, katero od dveh števil je večje. Zato se predpostavlja, da se primerjava števil preteţno 

odvija v desni hemisferi. Vendar so s proučevanjem »split brain«
2
 pacientov pokazali, da sta 

pri primerjanju števil aktivni obe hemisferi, poimenovanje in računanje pa aktivira le levo 

stran moţganov. Če povzamemo, levi inferiorni parietalni del je pomemben za računanje, še 

posebej za odštevanje, medtem ko desno parietalno področje ni močno povezano z 

aritmetičnim procesiranjem števil (Chochon idr., 1999). Mogoče bi še omenili, da se 

asimetrija IPS izraţa tako pri avtomatičnem kot pri hotenem aritmetičnem procesiranju 

(Cohen Kadosh, Bien in Sack, 2012). 

Predpostavlja se (Chochon idr., 1999), da so števila v moţganih predstavljena na tri različne 

načine: kot arabska števila (vizualno), kot besede (verbalno) in kot analogna predstavitev 

količine. Pri prvem so števila predstavljena kot nizi števk na notranjem vizualno-prostorskem 

listu, aktivira pa se levi in desni ventromedialni okcipito-temporalni del. Pri verbalni kodi so 

števila vkodirana kot deli besed (npr. štiri in dvajset). Aktivno je levo perisilvijevo jezikovno 

področje, pomembno za razumevanje števil in govor. To področje je pomembno tudi za 

dostop do osnovnih aritmetičnih dejstev v spominu (npr. 2 ∙ 3 = 6). Tretja koda, tj. količina, 

pa števila predstavi na mentalni prostorsko orientirani številski osi. Vključuje levo in desno 

inferiorno parietalno skorjo, omogoča primerjanje velikosti števil in manipulacijo z 

numeričnimi količinami. Te tri predstave so notranje povezane, da se števila lahko 

transformirajo iz ene kode v drugo (Chochon idr., 1999). Vendar obstajajo kulturno pogojene 

razlike (Dehaene, 2009). Levi premotorni korteks je bolj aktiven pri Kitajcih, levo 

perisilvijevo področje pa pri angleško govorečih osebah. Dodatna parietalna aktivnost je 

povezana z govorjeno in pisano jezikovno mreţo pri natančnem simboličnem računanju ali pri 

priklicu aritmetičnih dejstev iz lingvističnega spomina (Dehaene, 2009). 

Parietalno-frontalno-cingularno področje je aktivno le pri manipulaciji s števili (primerjava, 

mnoţenje, odštevanje), ne pa pri poimenovanju števil. Pri poimenovanju števil se aktivira 

parietalno področje samo v povezavi s semantičnim procesiranjem števil (transkodiranjem). 

Primerjanje aktivira bilateralni parietalni korteks, ki je pomemben za reprezentacijo količine, 

z rahlo dominanco desne hemisfere, saj primerjanje ne zahteva translacije med verbalno in 

količinsko kodo. Mnoţenje doda aktivnosti v levem IPS, saj levi del predstavlja povezavo 

med količinsko reprezentacijo in jezikom. S količino se namreč ocenjuje verjetnost rezultata, 

dobljenega z verbalnim računanjem. Pri odštevanju pa so aktivni bilateralni IPS, desni 

postcentralni sulkus in bilateralni prefrontalni korteks. Aktivnost je večinoma obojestranska, 

saj odštevanje zahteva tako notranjo količinsko manipulacijo kot poimenovanje dobljene 

količine. Glede na velikost aktiviranega moţganskega področja lahko numerične naloge 

razvrstimo hierarhično: poimenovanje < primerjava < mnoţenje < odštevanje. (Chochon idr., 

1999) 

Števila nas večinoma asociirajo na količino, ni pa nujno (npr. datum, ura, konstante …). Sem 

sodi tudi določanje pozicije, t. i. ordinalnost. Capeletti, Muggleton in Walsh (2009) so 

raziskovali, kako se količina manifestira v moţganih in kako se nekoličinska števila odraţajo 

z moţganskim delovanjem. Pokazali so disociacijo med tema dvema predstavitvama števil.  

Še vedno ni jasno, če je IPS področje ključno za nekoličinske informacije oziroma, če je 

enako pomembno za numerične procese, ki vključujejo količino, ali ne. Ugotovili so, da za 

aktivnost IPS ni dovolj zgolj prisotnost števila, ampak morajo le-ta biti dana v konceptu, 

operaciji. Capeletti, Muggleton in Walsh (2009) domnevajo, da se v parietalnih področjih 

                                                 
2
 Split brain – poškodba povezave med levo in desno hemisfero (corpus callosuma), kar onemogoča 

interhemisferično komunikacijo. 
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procesira velikost oz. količina, ne glede na vrsto draţljaja. Vendar je procesiranje količine, 

izraţene z arabskimi števili, drugačno od procesiranja količine, izraţene z drugimi oblikami 

(fizičnimi draţljaji). Razlike se pojavijo, ker so spremembe količine lahko zvezne (kar velja 

npr. za svetlost) ali diskretne (kar velja za število elementov) in ker spremembe količin 

občutimo na različne senzorne načine (npr. sprememba mase, frekvence, modificiranje 

barvnih odtenkov, sprememba jakosti zvoka). Nejasnost vzroka za aktivacijo IPS področja je 

tudi posledica povezave med numeričnim procesiranjem in izvršitvenimi funkcijami 

(iskanjem odgovora), obe funkciji se namreč odraţata z aktivnostjo v parietalni skorji. Poleg 

tega se pri določanju numerične velikosti aktivira spomin (naučena dejstva), medtem ko se pri 

fizičnih spremembah naslanjamo zgolj na občutke. Hipoteza je, da se bilateralni IPS aktivira 

pri procesiranju velikosti količine, izraţene z različnimi draţljaji, če le-ti temeljijo na 

podobnih kognitivnih virih. (Capeletti idr., 2009)  

Rivera, Reiss, Eckert in Menon (2005) so raziskovali starostno pogojene spremembe v 

moţganski aktivnosti med preprostim seštevanjem in odštevanjem pri 8 do 19 let starih 

otrocih in mladostnikih. Pokazali so, da aktivnost v PFC, v bazalnih ganglijih in v para-

hipokampusu z razvojem oz. odraščanjem pada. To nakazuje, da mlajši otroci pri reševanju 

problemov bolj aktivirajo delovni spomin in pozornost kot odrasle osebe ter da se njihovo 

računanje naslanja tako na eksplicitni (epizodični oz. semantični) kot na implicitni 

(proceduralni) spomin. Predpostavlja se, da je epizodični spomin predpogoj za semantični 

spomin, saj se nova informacija vedno predstavi kot del nekega dogodka (Squire in Zola, 

1998). Alternativna razlaga pa je, da epizodični spomin nima aktivne vloge pri formiranju 

semantičnega spomina, saj lahko novo informacijo usvojimo tudi preko zaznavnega sistema 

(Tulving, 1991, v Squire  in Zola, 1998). 

V omenjeni študiji so Rivera idr. (2005) ugotovili tudi, da je bilo povečanje moţganske 

aktivnosti s starostjo opazno tako v IPS kot tudi v levem okcipito-temporalnem reţnju. 

Predlagali so, da to mogoče pomeni, da se levi parietalni korteks s starostjo funkcijsko 

specializira za reševanje aritmetičnih nalog. Zmanjšanje moţganske aktivnosti pa je bilo 

opazno le v PFC. Kot smo ţe omenili, je področje PFC pomembno za kognitivni nadzor, 

delovni spomin, pripravo odgovora…, spremembe pa so povezane z razvojem bolj 

avtomatiziranega reševanja problemov. Rivera idr. (2005) zato domnevajo, da strategije 

reševanja aritmetičnih problemov postanejo avtomatične ter odvisne od priklica aritmetičnih 

dejstev iz spomina, medtem ko načrtovanje reševanja problemov in uporaba delovnega 

spomina s starostjo upada.  

2.3  DISKALKULIJA 

Razvojna diskalkulija (RD) je nezmoţnost usvajanja aritmetičnih sposobnosti pri sicer 

normalno razvitih otrocih (Piazza idr., 2010; Shalev in Gross-Tsur, 2001). Šele v zadnjem 

času se poudarja, da so razvojne in učne motnje posledica moţganskih disfunkcij. V 

preteklosti so bile diagnoze večinoma postavljene na osnovi vedenja, rezultatov testov, 

vprašalnikov itd., tj. na osnovi nemedicinskih postopkov. Z novejšimi raziskovalnimi 

metodami pa sta npr. Shalev in Gross-Tsur (2001) pokazala, da gre za okvare moţganskih 

struktur, ki imajo dedno pred-dispozicijo, posledično pa povzroče učne teţave, lahko tudi 

izoliranost iz socialnega okolja in niţje intelektualne sposobnosti. Ugotovila sta, da sta pri RD  

okvarjeni obe hemisferi, še posebej levi parietalno-temporalni reţenj. Moţne so tudi okvare 

PFC in subkortikalnih struktur. RD je lahko posledica poškodbe nesimboličnega sistema za 

ocenjevanje količine, teţav pri povezovanju reprezentacije števil z ustreznimi simboli ali pa 

posledica primanjkljajev pri (trans)kodiranju numeričnih vrednosti (Butterworth, 2010; 

Stanescu-Cosson idr., 2000). Na sposobnost računanja vplivajo tudi drugi deficiti, npr. 
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agnozija prstov
3
, slabši delovni spomin, okvara prostorske predstave (Piazza, 2010; Piazza 

idr., 2010). RD zajame 5–6% populacije (moške in ţenske), podobno kot disleksija in ADHD. 

Dolgoročne posledice RD so precej neznane, tako kot ni poznan njen vpliv na izobraţevanje, 

socialno vključenost, zaposljivost in splošno počutje bolnikov z RD (Shalev in Gross-Tsur, 

2001). 

V nasprotju z branjem, katerega se moramo naučiti, je sposobnost ocenjevanja številčnosti 

biološka danost, ki se začne razvijati ţe pri dojenčkih. 3–4 leta stari otroci lahko štejejo do 10, 

po četrtem letu pa poznajo osnovne principe aritmetike (Dehaene, 1997). Osemletni otrok 

lahko zapiše 3-mestna števila, prepozna aritmetične simbole in izvaja elementarno seštevanje 

in odštevanje. Nadaljnje aritmetične sposobnosti usvoji med devetim in dvanajstim letom. Če 

otroci kljub normalni inteligentnosti, moţnosti šolanja, čustveni stabilnosti in motivaciji ne 

razvijejo teh sposobnosti, govorimo o razvojni diskalkuliji. Nekateri imajo teţave s tabelami, 

drugi z algoritmi aritmetičnih operacij, lahko nastopijo teţave pri razumevanju koncepta 

števila ali pa ne morejo povezati govorjene in pisane besede s številom (Shalev in Gross-Tsur, 

2001). Pri preučevanju bolnikov z aritmetičnimi deficiti je bila ključna ugotovitev, da so 

različne aritmetične operacije različno oškodovane. Pri Gertsmannovem sindromu
4

 je 

okvarjena leva parietalna inferiorna skorja, aritmetične teţave nastopijo predvsem pri 

mentalni aritmetiki (pacienti ne morejo izračunati npr. 3 – 1, 9 ∙ 8), poimenovanje števil pa 

ostane neokrnjeno. Pacienti z disleksijo
5
 delujejo ravno obratno, zato lahko trdimo, da je 

branje oz. poimenovanje števil neodvisno od semantičnega razumevanja (Chochon idr., 

1999). Obstaja tudi odvisnost med matematično intuicijo in lingvističnimi kompetencami ter 

prostorsko predstavo (Dehaene idr., 1999). Pri natančnem računanju se v moţganih aktivirajo 

področja, specifična tudi za jezikovno procesiranje, medtem ko je aproksimativna aritmetika 

povezana z bilateralno aktivnostjo parietalnega korteksa, ki je pomemben za prostorsko 

procesiranje. Diskalkulija naj bi zato sovpadala z bralnimi deficiti (disleksijo) in z razvojnimi 

teţavami pri vidnem procesiranju gibanja v prostoru. Tovrstnim zaključkom nasprotuje 

Landerl (2012), ki je v svoji raziskavi odkrila disociacijo med disleksijo in diskalkulijo. Po 

njenem mnenju so primanjkljaji v aritmetičnem procesiranju posledica oškodovanosti 

razumevanja, procesiranja in manipulacije numerične količine oz. velikosti. Sigmundsson, 

Anholt in Talcott (2010) pa domnevajo, da je RD povezana z zmanjšanim zaznavanjem 

povezanega gibanja, medtem ko pri opazovanju statičnih objektov razlik med zdravimi in 

diskalkuličnimi otroci ni.  

Študija razvoja numerične intuicije, tj. ocenjevanja števila elementov v dani mnoţici, v 

povezavi z diskalkulijo je pokazala, da se natančnost kvantifikacije pri normalno razvitih 

otrocih s starostjo izboljšuje, pri otrocih z RD pa je močno oškodovana. Desetletniki dosegajo 

rezultate 5 let starih normalno razvitih otrok, celo več, resnost okvare napoveduje napake tudi 

pri upravljanju s simboličnimi števili, tj. s sposobnostjo reševanja preprostih simboličnih 

nalog (npr. primerjanje arabskih števil). Presenetljivo pa je, da Piazza in drugi (2010) niso 

našli povezave med RD in sposobnostjo računanja. Hipoteza je, da diskalkulični otroci pri 

aritmetiki vključijo pomoţne sisteme, npr. uporaba prstov, spomina, medtem ko je pri zdravih 

otrocih povezava med kvantifikacijo in aritmetiko zelo močna. Rezultati raziskave vsekakor 

nakazujejo povezavo med RD in osnovno numerično kognicijo, s tem pa odpirajo moţnost za 

zgodnjo diagnozo in rehabilitacijo otrok z matematičnim deficitom (Piazza idr., 2010). 

                                                 
3
 Nezmoţnost razlikovanja, poimenovanja in prepoznavanja prstov 

4
 Gertsmannov sindrom: nezmoţnost računanja, agnozija prstov, motnje v pisanju in leva-desna dezorientacija 

5
 Disleksija: nezmoţnost branja in razumevanja pisane besede 
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Raziskave so tudi pokazale (Shalev in Gross-Tsur, 2001), da okvara intraparietalnega 

področja povzroča motnje razumevanja števil, vendar priklic mnoţenja ostaja delno 

neokrnjen. Moţno je, da parietalna aktivnost pri mnoţenju odraţa količinske procese, ki so za 

samo mnoţenje manj pomembni.  

Klinična slika RD pokaţe, da se v prvem razredu osnovne šole teţave izraţajo pri osnovni 

aritmetiki, bolj očitna manifestacija RD pa se pokaţe pri 9–10 let starih otrocih. Normalno 

razviti otroci usvojijo računske veščine, poveţejo zapisana števila s količino, razumejo 

koncept več, manj in enako, določijo vrednost števila, primerjajo po velikosti, uredijo po 

velikosti, pišejo po nareku, upravljajo z denarjem, poznajo koledar, uro… Otroci z RD so 

nepozorni na matematične simbole, pozabijo na prehode pri seštevanju, pomešajo števke, ne 

poveţejo aritmetičnih sposobnosti s proceduralnim znanjem (kateri korak je potreben za 

rešitev problema). Dolgoročne posledice so lahko resne aritmetične teţave, ki pa niso nujno 

povezane s socialno-ekonomskim statusom, spolom ali sopojavom ostalih učnih teţav (Shalev 

in Gross-Tsur, 2001).  

Učenje števil, prilagojeno potrebam in zmoţnostim posameznika in z začetkom ţe v 

predšolskem obdobju, vpliva na izboljšanje matematičnih sposobnosti v kasnejšem 

izobraţevanju tako pri zdravih kot pri diskalkuličnih otrocih (Maryam, Mahnaz in Hasan, 

2011). Dobro poznavanje števil je namreč predpogoj za uspešno razumevanje matematike. 

Čeprav je osnovno poznavanje števil prirojeno, se večino aritmetike naučimo v šoli. Pretirano 

empirično učenje, preveč številčni razredi, prehitro jemanje snovi itd. lahko povzroče teţave 

pri usvajanju matematičnih vsebin. Učenje mora temeljiti na konkretnih primerih, učencem 

moramo pomagati zgraditi mentalni model aritmetičnih algoritmov in jim omogočiti, da 

uporabljajo matematično intuicijo tudi v šolskih klopeh, saj ima le-ta ključni pomen za 

razumevanje matematike in razvoj matematičnih kompetenc.   

2.4  ARITMETIČNO PROCESIRANJE IN OČESNI GIBI 

O aritmetičnem procesiranju, predvsem o strategijah seštevanja in odštevanja enomestnih in 

večmestnih števil, je bilo narejenih veliko raziskav. Metode raziskovanja so bile različne, 

pogosto so analize potekale na osnovi poročanj udeleţencev, včasih (predvsem pri otrocih) z 

opazovanjem. Ţal pa imajo takšne metode raziskovanja pomanjkljivosti, saj temeljijo na 

subjektivnih odgovorih ali pa celo na pomanjkljivem znanju oziroma nezmoţnosti verbalnega 

poročanja o izvedenih aktivnostih. Novejša metoda raziskovanja aritmetičnega procesiranja je 

sledenje očesnih gibov. Očesni gibi so pomembno orodje pri raziskovanju mnogih kognitivnih 

področij kot so npr. branje in vidno preiskovanje (Green, Lemair in Dufau, 2007), je pa ta 

metoda manj uporabljena za raziskovanje aritmetičnega procesiranja oziroma za analizo 

stategij reševanja matematičnih problemov, čeprav so raziskovalci (npr. Suppes, 1990, v 

Green, Lemair in Dufau, 2007) našli povezavo med očesnimi gibi in metodami reševanja bolj 

ali manj zahtevnih aritmetičnih nalog.   

Strategije reševanja aritmetičnih nalog so bile predmet mnogih raziskav. Lemaire in Callies 

(2009) sta proučevala strategije seštevanja in odštevanja dvomestnih števil pri otrocih in 

odraslih v zahodni (razviti) kulturi. Udeleţenci so uporabljali t. i. popolno dekompozicijo z 

ločitvijo desetic in enic pri obeh številih (npr. 43 + 25 = (40 + 3) + (20 + 5) = 60 + 8 = 68), 

delno dekompozicijo, pri kateri se razstavi le drugo število (npr. 43 + 25 = 43 + (20 + 5) =  

63 + 5 = 68), pa tudi druge strategije, kot na primer transformacijo števil (npr. 39 = 40 – 1). 

Ugotovili so, da se pri seštevanju bolj pogosto uporablja popolna dekompozicija, pri 

odštevanju pa se obe dekompozicijski strategiji uporabljata v enakem deleţu. Na izbiro 

strategije in na računanje so vplivali tudi starost udeleţencev, velikost števil, način prikaza 
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računa (horizontalno oz. vertikalno) in problem prehoda (pri nalogah s prehodom je seštevek 

enic več kot 10, npr. 39 + 45, pri nalogah brez prehoda pa manj kot 10, npr. 32 + 45). Z 

eksperimentom so prikazali, da sta izbira strategije in računska praksa pri kompleksni 

aritmetiki starostno pogojeni. 

Pomembno vlogo pri računanju ima tudi velikost števil (t. i. problem velikosti). Udeleţenci 

veliko bolje rešujejo naloge z majhnimi števili (npr. 3 ∙ 4 ali 12 + 23) kot z večjimi števili 

(npr. 6
 
∙ 7 ali 38 + 53) (Zbrodoff in Logan, 2005, v Green, Lemaire in Dufau, 2007). Green 

idr. (2007) so tudi pokazali, da je prehod pri seštevanju elementarni proces, pri katerem 

reševanje nalog s prehodom postane z utrjevanjem hitrejše, medtem ko se čas za priklic 

aritmetičnih dejstev iz spomina z vajo ne spreminja. 

Torbeyns, Verschaffel in Ghesquiere (2004) so raziskovali vpliv matematičnih sposobnosti na 

izbiro strategij pri seštevanju in odštevanju enomestnih števil. Raziskovali so razlike v izbiri 

strategij pri otrocih z večjimi oz. manjšimi matematičnimi sposobnostmi. Otroci so 

uporabljali tri strategije: priklic iz spomina, dekompozicijo do 10 (npr. 8 + 5 = 8 + 2 + 3) in 

preštevanje (npr. 5 + 3 = 5 + 1 (= 6) + 1 (= 7) + 1 (= 8)). Med seboj se te strategije razlikujejo 

v pogostosti uporabe, pravilnosti odgovorov in v prilagoditvi izbire strategije danemu 

problemu. Bolj kompetentni otroci prilagajajo izbiro strategije teţavnosti problema (tj. 

preštevanje uporabljajo za reševanje teţjih primerov, priklic iz spomina pa pri laţjih nalogah), 

medtem ko otroci z matematičnimi teţavami prilagajajo izbiro strategije zahtevnosti naloge le 

redko. Ugotovili so tudi, da se pri slednjih pravilnost strategije preštevanja in adaptacija 

strategij na problem s starostjo in prakso zmanjšuje, kar nakazuje na počasnejši razvoj 

matematičnih sposobnosti v primerjavi z normalno razvitimi vrstniki. 

Kamii, Lewis in Kirkland (2001) so pokazali, da je odštevanje teţje od seštevanja, saj otroci 

odštevajo s pomočjo znanja o seštevanju in ne toliko s priklicem dejstev o odštevanju iz 

spomina. To sovpada tudi s Piagetovo teorijo, po kateri je za otroštvo značilen pozitivni 

aspekt dejanj, zaznav in kognicije, ki prevlada nad negativnim dojemanjem, zato je 

odštevanje v razvoju matematične kognicije sekundarnega pomena. 

Kot smo ţe omenili, je dokaj novo področje raziskovanja aritmetičnih procesov analiza 

gibanja oči med izvajanjem aritmetičnih nalog. Gibanje oči je sestavljeno iz fiksacij (stanje 

mirovanja oči med katerimi so opazni le neznatni nehotni premiki oči) in sakad (hitrih 

balističnih premikov; Liversedge in Findlay, 2000). Merska naprava, ki nam omogoča 

spremljanje premikanja oči med izvajanjem nalog, je sledilec očesnih gibov. Z njim merimo 

reakcijski čas oz. trajanje, število in smer sakad, število, poloţaj in trajanje fiksacij, trajanje 

zazrtosti, tj. koliko časa je pogled usmerjen na definirano področje in drugo. Pomembna mera 

so tudi meţiki (angl. blinks). Ti imajo funkcijo vlaţenja oči, povezani pa so tudi z drugimi 

dejavniki, npr. z utrujenostjo oči, boleznimi, s poškodbami, psihozami. Raziskave so pokazale 

(npr. Colzato idr., 2009, Taylor idr., 1999), da je število meţikov povezano s količino 

dopamina v moţganih (osebe s preseţkom dopamina naredijo več meţikov), zato meţiki 

napovedujejo učinkovitost inhibicije neţelenih dejanj ter uspešnost izvedbe tistih kognitivnih 

nalog, ki so povezane z dopaminskim delovanjem.  

Nekaj raziskav o povezavah očesnih gibov z matematičnim procesiranjem je bilo ţe 

narejenih. Green idr. (2007) so raziskovali povezave očesnih gibov s strategijama seštevanja 

trimestnih števil (delno in popolno dekompozicijo) pri mlajših in starejših odraslih osebah. 

Starejši udeleţenci so naredili več napak, a niso bili pomembno počasnejši od mlajših 

udeleţencev. Pomembnih razlik med proučevanima skupinama ni bilo niti v času reševanja 

niti v pravilnosti odgovorov nalog s prehodom oz. brez njega. So pa starejši udeleţenci imeli 
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slabšo prilagodljivost izbire strategije na zahtevnost računa. Ugotovili so tudi, da imata 

zahtevnost naloge in izbira strategije pomemben vpliv na očesne gibe. Analizirali so število in 

trajanje fiksacij med reševanjem nalog in pokazali, da daljši čas reševanja ni povezan z 

večjim številom fiksacij, temveč z daljšim trajanjem le-teh. Očesni gibi so sovpadali z 

uporabo različnih strategij, a so podatki pokazali, da je bila razlika v očesnih gibih glede na 

različni strategiji bolj opazna pri mlajših udeleţencih. 

Schneider idr. (2008) so uporabili karakteristike očesnih gibov kot mero za razumevanje 

številskega sistema ter uporabe mentalne številske osi pri učencih. Pokazali so, da so očesni 

gibi dobra mera za odraţanje starostno pogojenega povečanja kompetenc ocenjevanja, da so v 

povezavi s pravilnostjo verbalnih in pisnih odgovorov, v drugem razredu so sovpadali s 

kompetencami seštevanja, bili so sistematično razpršeni po mentalni številski osi, raziskava 

pa je potrdila tudi prejšnja odkritja o strategijah preštevanja in o orientaciji na številski osi. 

Rehder in Hoffman (2005, v Schneider idr., 2008) sta z uporabo očesnih gibov pokazala, da je 

pri odraslih osebah kompetenca kategorizacije objektov povezana s pozornostjo na tistih 

karakteristikah, ki so pomembne za dano situacijo. Tok pozornosti po relevantnih značilnostih 

in zanemarjanje nepomembnih dejstev pa je pomemben del tudi matematičnih kompetenc. 

Zato očesni gibi lahko odraţajo individualne razlike v matematičnih sposobnostih. 

 

3  PROBLEM 

Dosedanje raziskave so pokazale, da nam korelacije med očesnimi gibi in reševanjem 

matematičnih problemov lahko ponudijo nov vpogled v matematično mišljenje, omogočijo 

boljše razumevanje različnih strategij reševanja nalog in iskanja optimalnih poti ter iskanje 

ključnih razlik v procesiranju med različnimi skupinami udeleţencev. Zato smo v naši 

raziskavi z analizo gibanja oči ţeleli ugotoviti, kakšne so značilnosti aritmetičnega 

procesiranja pri različnih vrstah nalog: pri odštevanju dvomestnih števil in reševanju 

enostavnih enačb. Značilnosti aritmetičnega procesiranja smo spremljali s poročanjem 

udeleţencev o strategiji reševanja naloge, z merjenjem časa reševanja naloge in pravilnosti 

odgovorov, ter z merami očesnih premikov (s številom in trajanjem fiksacij, področjem prve 

ustalitve pogleda, z deleţem fiksacij v definiranih interesnih področjih, s trajanjem zazrtosti 

na definiranih interesnih področjih, s številom meţikov, z velikostjo zenic in sakadami). 

Zanimalo nas je, kako se te mere spreminjajo v odvisnosti od vrste naloge, tj.: 

• kako problem prehoda čez desetice vpliva na odštevanje (tj. kakšne so razlike 

v procesiranju nalog s prehodom čez desetice in nalog brez prehoda),  

• kako na računanje vpliva velikost razlike med zmanjševancem in 

odštevancem,  

• kako na reševanje preprostih enačb vpliva poloţaj neznanke v enačbi: ali je 

neznanka x na levi ali na desni strani ter ali je neznanka faktor, števec oziroma 

imenovalec.  

Z analizo očesnih mer smo ţeleli ugotoviti, kakšni so očesni gibi po polju raziskovanja, ali 

udeleţenci v teţjih nalogah (tj. v nalogah odštevanja s prehodom) naredijo več fiksacij, ali 

število meţikov odraţa zahtevnost naloge, kje se pogled najprej ustali, v katero interesno 

področje so udeleţenci zazrti najdlje. Zanimalo nas je tudi, ali so naloge z večjo razliko med 

zmanjševancem in odštevancem za udeleţence teţje (jih rešujejo dlje ter z več fiksacijami in 

meţiki). Pri enačbah smo ţeleli ugotoviti, kateri tip enačbe zahteva najdaljši čas reševanja ter 

največ fiksacij, ali se zahtevnost naloge izraţa tudi s številom meţikov ter vpliv orientacije v 
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prostoru od leve proti desni na reševanje enačb (tj. ali se enačbe z neznanko na desni strani 

rešuje dlje ter z več fiksacijami in meţiki).  

V  nalogi smo raziskali lastnosti zdrave populacije in posebnosti posameznikov, rojenih z NE 

kot posledico HI, pri procesiranju aritmetičnih nalog v povezavi z očesnimi gibi. Ugotoviti 

smo ţeleli, ali imajo mladostniki z NE primanjkljaj v izvajanju aritmetičnih operacij, ali so pri 

njih značilnosti očesnih gibov med aritmetičnimi operacijami drugačne kot pri zdravih 

mladostnikih in ali je moţno morebitne razlike upoštevati tudi pri napovedi izida NE. Čeprav 

so naši udeleţenci z NE ţe končali osnovno in srednje izobraţevanje, smo pričakovali, da bo 

primerjava njihovih aritmetičnih sposobnosti z zdravo populacijo pomemben pokazatelj razlik 

med skupinama.  

 

4  CILJI IN HIPOTEZE  

Naš cilj je bil pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z NE raziskati lastnosti reševanja 

aritmetičnih nalog v povezavi z očesnimi gibi ter ugotoviti, ali imajo mladostniki z NE 
primanjkljaj v aritmetičnih sposobnostih.  

Predpostavljali smo, da bodo vsi udeleţenci odštevali primere s prehodom dlje časa ter z več 

fiksacijami, saj je računanje s prehodom bolj kompleksen proces (Fuchs idr., 2006). Večjo 

teţavo pri operacijah predstavljajo velika števila (Dehaene, 1997), zato smo pričakovali, da 

bo velikost razlike pomembno vplivala na hitrost računanja in pravilnost odgovorov. Pri 

reševanju enačb smo pričakovali, da bo pozicija neznanke v imenovalcu predstavljala največ 

teţav, ker je proces izraţanja neznanke v tem primeru najdaljši, in da bo imela pomemben 

vpliv na potek reševanja tudi leva oz. desna pozicija neznanke v enačbi, saj obstaja razlika v 

aritmetičnem procesiranju med levo in desno hemisfero (Chochon idr., 1999). Pričakovali 

smo tudi razlike med strategijami reševanja pri udeleţencih.  

Naša hipoteza je bila tudi, da obstajajo pomembne razlike med zdravimi mladostniki in 

mladostniki z NE v pravilnosti odgovorov, v času reševanja naloge ter v številu in trajanju 

fiksacij tako v celotnem vidnem polju kot na definiranih interesnih področjih. Ravno tako smo 

pričakovali, da bodo za obe skupini značilni različni vzorci reševanja nalog glede na problem 

prehoda čez desetice, velikost razlike pri odštevanju ter poloţaj neznanke pri enačbah.  

 

5  METODA 

5.1  UDELEŢENCI 

V raziskavo smo vključili dve skupini udeleţencev. V skupini mladostnikov z neonatalno 

encefalopatijo (NE) kot posledico hipoksije-ishemije smo vključili 11 mladostnikov (7 

moških), ki so bili kot novorojenčki sprejeti na Intenzivno enoto Pediatrične klinike v 

Ljubljani v letih 1988–1990 s potrjeno NE. Njihova starost v času raziskave je bila med 21 in 

23 let (v povprečju 22 let). En udeleţenec je bil zaposlen, devet jih je obiskovalo visoko šolo, 

eden pa je še opravljal obveznosti srednješolskega izobraţevanja. V skupino zdravih 

mladostnikov smo izbrali 16 mladostnikov (10 moških) starosti med 18 in 24 let (v povprečju 

22 let), ki so bili po starosti in izobrazbi primerljivi z mladostniki z NE. Eden je bil zaposlen, 

devet jih je obiskovalo visoko šolo, šest mladostnikov pa je še opravljalo obveznosti 
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srednješolskega izobraţevanja, vendar le dva v rednem šolskem programu. Raziskave so se 

vsi udeleţili prostovoljno.  

5.2  PRIPOMOČKI 

Uporabili smo osebni računalnik z dvema monitorjema s programom EyeLink SR Research 

Experiment Builder ter sledilec očesnih gibov EyeLink 1000 DeskTop Mount. Za analizo 

podatkov smo uporabili EyeLink Data Viewer. Snemanje očesnih premikov je bilo 

monokularno, tip kalibracije HV9, frekvenca vzorčenja 500 Hz. Glava udeleţenca je bila 

stabilna.  

Podatki, ki smo jih zbrali v poskusu, so bili: število pravilnih odgovorov, čas reševanja v 

milisekundah, število fiksacij, trajanje fiksacij v milisekundah, število meţikov, velikost zenic 

in amplitude sakad, tj. hitrih balističnih očesnih gibov, ki spreminjajo lokacijo fiksacij. 

Amplitude se merijo kot kotne razlike med premikanjem očesa in se izraţajo v stopinjah.  

Podatke smo statistično obdelali s programom SPSS, verzija 17.0. Izračunali smo deskriptivne 

statistike mer, zbranih pri reševanju nalog, ter naredili primerjavo med testiranima skupinama. 

Za analizo smo uporabili neparametrični test, Mann-Whitneyev U test, saj pogoji za uporabo 

analize varianc niso bili izpolnjeni (porazdelitev je bila desno asimetrična in koničasta). 

Definirali smo tudi interesna področja ter izračunali deskriptivne statistike trajanja zazrtosti 

na definirana področja, deleţ te zazrtosti, velikost zenic in deleţ fiksacij na interesnih 

področjih, analizirali pa smo tudi področja prve fiksacije. Vse statistične hipoteze smo testirali 

pri 5-odstotni ravni alfa napake.  

O načinu oziroma strategijah reševanja nalog so udeleţenci poročali po koncu eksperimenta, 

tako da so s pomočjo vprašalnika ustno rešili različne primere nalog, iz vsake skupine po eno 

nalogo (Priloga 1).  

 

6  EKSPERIMENT   

6.1  EKSPERIMENT A: Odštevanje dvomestnih števil 

6.1.1  Draţljaji 

Udeleţenci raziskave so reševali naloge odštevanja dvomestnih števil, ki so bile razdeljene v 

štiri skupine. Dve skupini nalog sta vsebovali primere s prehodom (P), kjer so bile enice 

drugega števila (odštevanca) večje od enic prvega števila (zmanjševanca), dve skupini pa 

primere brez prehoda (B), kjer so bile enice drugega števila manjše od enic prvega. Med 

primeri s prehodom so bile naloge z majhno razliko (med 15 in 35) in naloge z veliko razliko 

(med 42 in 62), prav tako med primeri brez prehoda. Tako smo uporabili 2 (Prehod, 

ponovljene meritve) × 2 (Velikost razlike, ponovljene meritve) eksperimentalni načrt.  

Nobena od števk ni bila enaka 0 in enice zmanjševanca niso bile enake enicam odštevanca. 

Udeleţenci so rešili 40 nalog odštevanja, iz vsake skupine (MP – mala razlika s prehodom, 

VP – velika razlika s prehodom, MB – mala razlika brez prehoda in VB – velika razlika brez 

prehoda) po 10 nalog (Priloga 2). Skupine nalog so se ujemale v standardni deviaciji razlik v 

nalogah, skupini s prehodom in skupini brez prehoda sta se ujemali v srednji vrednosti razlik. 

Odštevanje je bilo predstavljeno v horizontalni legi z danim rezultatom, ki je bil lahko 

pravilen ali nepravilen (Slika 1). Polovica rezultatov je bila nepravilnih, od pravilnega 

rezultata pa so se razlikovali v enicah (npr. 72 – 26 = 44 namesto 46) ali v deseticah (npr. 72 – 
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26 = 56 namesto 46). V poskus smo dodali še 15 nalog seštevanja, da se udeleţenci ne bi 

navadili na postopek odštevanja. Vse naloge so bile naključno pomešane.  

 

    

Slika 1: Primer odštevanja, prikazan na računalniškem zaslonu 

6.1.2  Postopek 

Udeleţenci so sedeli pred monitorjem, na katerem so se ena za drugo prikazovale naloge 

odštevanja. Najprej so izračunali razliko dvomestnih števil in pritisnili na gumb na Cedrus 

škatlici za konec reševanja. S tem smo izmerili čas reševanja (RČ). Nato so neverbalno (z 

uporabo Cedrus škatlice) odgovorili z 'DA' ali 'NE' na vprašanje, prikazano na monitorju, ali 

je bila ponujena rešitev naloge pravilna ali nepravilna. Po odgovoru na vprašanje se je na 

zaslonu prikazal naslednji primer. 

6.1.3  Rezultati 

V analizo rezultatov smo lahko vključili le 13 zdravih mladostnikov, saj smo morali zaradi 

nejasnega sledenja očesnim premikom iz skupine zdravih mladostnikov izključiti dve dekleti 

in enega fanta. Tako smo v skupino zdravih mladostnikov vključili 9 moških in 4 ţenske 

starosti med 18 in 24 let (v povprečju 22). Eden je bil zaposlen, osem jih je obiskovalo visoko 

šolo, štirje pa so še opravljali obveznosti srednješolskega izobraţevanja. V drugi skupini teţav 

ni bilo, zato smo v analizo lahko vključili vse mladostnike z NE kot posledico hipoksije-

ishemije.  

6.1.3.1  Analiza pravilnosti odgovorov 

Naloga udeleţencev eksperimenta je bila v mislih odšteti dvomestna števila in ugotoviti, ali je 

bil ponujeni rezultat pravilen ali ne. Naloge so bile razdeljene v štiri skupine, glede na prehod 

in glede na razliko med zmanjševancem in odštevancem. V skupini NE (mladostniki z NE kot 

posledico hipoksije-ishemije) je bilo pravilno rešenih 89,3 % nalog (SD = 10,9 %), v skupini 

Z (zdravi adolescenti, pri katerih je porod potekal normalno) pa manj, tj. 85,2 % (SD = 12,1 

%). Ugotovili smo, da se skupini udeleţencev nista statistično pomembno razlikovali v 

pravilnosti odgovorov, Mann Whitneyev U = 57,70, Z =  ̶ 0,818, p = 0,413. Analizirali smo 

tudi pravilnost odgovorov pri nalogah s prehodom in nalogah brez prehoda. Mladostniki z NE 

so pravilno rešili 90,9 % nalog brez prehoda (SD = 12,3 %), v skupini Z pa je bilo rešenih 

pravilno 93,5 % takšnih nalog (SD = 9,6 %). Naloge s prehodom so v obeh skupinah reševali 

slabše, v skupini NE so rešili pravilno 88,2 % nalog s prehodom (SD = 12,6 %), njihovi 

zdravi vrstniki pa le 83,8 % takšnih nalog (SD = 14,7 %). Zanimivo je, da so bile naloge s 

prehodom za mladostnike iz skupine Z teţje, saj so jih reševali z več napakami, medtem ko se 

odstotek pravilnih odgovorov pri mladostnikih iz skupine NE pri nalogah s prehodom ni 

bistveno razlikoval od odstotka pravilnih odgovorov pri nalogah brez prehoda. Razlika v 

pravilnosti reševanja nalog s prehodom in brez prehoda je bila znotraj skupine Z statistično 
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pomembna, Mann Whitneyev U = 203,50, Z =  ̶ 2,598, p = 0,009, za mladostnike skupine NE 

pa ne, Mann Whitneyev U = 210,00, Z =  ̶ 0,799, p = 0,424. Rezultati analize pravilnosti 

odgovorov so presenetljivi, saj smo pričakovali, da bodo mladostniki z NE reševali slabše od 

njihovih zdravih vrstnikov, še posebej naloge s prehodom.  

Slika 2 prikazuje razlike v odstotkih pravilnih odgovorov med skupinama NE in Z glede na 

naloge odštevanja z majhno razliko (M) ali veliko razliko (V) in glede na račune s prehodom 

(P) oziroma brez prehoda (B). Razlik v pravilnosti odgovorov med temi skupinami nalog pri 

mladostnikih skupine NE skorajda ni bilo, kar pomeni, da prehod in razlika nista vplivala na 

pravilnost reševanja nalog v skupini mladostnikov, rojenih z NE. Najslabše so sicer reševali 

naloge z veliko razliko in s prehodom, najbolje pa naloge z majhno razliko in brez prehoda. 

Pri mladostnikih skupine Z so bile razlike med skupinami očitne – zdravi vrstniki so najslabše 

reševali naloge z veliko razliko in s prehodom (VP), najbolje pa naloge z veliko razliko in 

brez prehoda (VB). Natančnejša analiza velikosti razlike med zmanjševancem in odštevancem 

je pokazala, da v pravilnosti reševanja ni bilo statistično pomembnih razlik glede na veliko in 

malo razliko med operandoma niti v skupini NE (Mann Whitneyev U = 213,00, Z =  ̶ 0,724, p 

= 0,469) niti v skupini Z (Mann Whitneyev U = 333,00, Z =  ̶ 0,970, p = 0,923). Ti rezultati 

nakazujejo, da je imela statistično pomemben vpliv na pravilnost reševanja le delitev nalog na 

primere s prehodom oziroma brez prehoda, a le v skupini Z, medtem ko velikost razlike med 

zmanjševancem in odštevancem na pravilnost odgovora ni imela pomembnega vpliva niti pri 

mladostnikih z NE niti pri zdravih vrstnikih. 

 
Slika 2: Odstotki  pravilnih odgovorov za skupini mladostnikov NE in Z, ločeni po nalogah. Ročaji prikazujejo standardni 

odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

 

Opomba: MB- naloge z malo razliko in brez prehoda, MP-naloge z malo razliko in s prehodom, VB-naloge z veliko razliko 

in brez prehoda, VP-naloge z veliko razliko in s prehodom 

6.1.3.2  Analiza reakcijskih časov 

Po pričakovanju so mladostniki skupine NE naloge reševali dlje časa (M = 9,318 s, SD = 

3,654 s) kot mladostniki skupine Z (M = 9,035 s, SD = 3,320 s), vendar razlika ni bila 

statistično pomembna, Mann Whitneyev U = 59,00, Z =  ̶ 0,724, p = 0,469. Analizirali smo 

tudi čas reševanja nalog znotraj skupin NE in Z za naloge s prehodom oziroma brez prehoda. 
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Naloge s prehodom so vsi mladostniki reševali dlje časa (glej Tabelo 1), zanimivo pa je, da 

med mladostniki skupine NE nismo našli statistično pomembne razlike v času reševanja nalog 

s prehodom oziroma brez prehoda (Mann Whitneyev U = 197,00 , Z =  ̶ 1,056, p = 0,291), 

med mladostniki skupine Z pa je bila ta razlika statistično pomembna (Mann Whitneyev U = 

226,50, Z =  ̶ 2,041, p = 0,041). Lahko bi rekli, da so zdravi mladostniki reševali naloge brez 

prehoda veliko hitreje kot naloge s prehodom, medtem ko so mladostniki, rojeni s hipoksijo, 

naloge s prehodom in naloge brez prehoda reševali pribliţno enako dolgo. 

Tabela 1: Opisne statistike za čas reševanja (v s) za skupini NE in Z pri nalogah s prehodom in brez prehoda  

                                            Naloge s prehodom Naloge brez prehoda 

  M SD M SD  

Skupina NE 9,882 4,166 8,754 3,261  

Skupina Z 9,088 3,513 7,547 3,123  

 

Analiza velikosti razlike med zmanjševancem in odštevancem je pokazala, da le-ta ni bila 

statistično pomembna za čas reševanja niti v skupini NE niti v skupini Z, tudi če naloge 

ločimo glede na problem prehoda (Slika 3). V skupini NE je bil povprečen čas reševanja 

nalog z veliko razliko 9,111 s (SD = 4,098 s), z majhno razliko pa 9,525 s (SD = 3,434 s), 

Mann Whitneyev U = 215,00, Z =  ̶ 0,634, p = 0,526; v skupini Z pa je bilo povprečno trajanje 

reševanja nalog z veliko razliko 8,197 s (SD = 3,260 s) in z majhno razliko 8,436 s (SD = 

3,560 ms), Mann Whitneyev U = 309, Z =  ̶ 0,531, p = 0,596.  

 
Slika 3: Povprečni čas reševanja (s). Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega časa reševanja. 

 

Opomba: MB- naloge z malo razliko in brez prehoda, MP-naloge z malo razliko in s prehodom, VB-naloge z veliko razliko 

in brez prehoda, VP-naloge z veliko razliko in s prehodom 

6.1.3.3  Analiza fiksacij 

Analiza fiksacij je pokazala, da med skupinama NE in Z ni bilo statistično pomembnih razlik 

v številu fiksacij pri reševanju nalog (Mann Whitneyev U = 56,50, Z =  ̶ 0,871, p = 0,384). V 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

NE Z

R
Č

 (
s)

MB

MP

VB

VP



Levstek, T. (2015). Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z 

neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije. Univerza v Ljubljani 

18 
 

povprečju so mladostniki skupine NE v posameznem računu naredili 28,27 fiksacij (SD = 

18,88, razpon 10 do 65). Mladostniki skupine Z so v posamezni nalogi v povprečju naredili 

21,54 fiksacij (SD = 11,15, razpon 10 do 50). Število fiksacij je močno povezano s časom 

reševanja tako pri mladostnikih z NE (r = 0,725, p = 0,012) kot pri zdravih vrstnikih (r = 

0,862, p < 0,001). Zanimiva je tudi ugotovitev, da prehod ni statistično pomembno vplival na 

število fiksacij niti pri mladostnikih z NE (Mann Whitneyev U =227,00, Z =  ̶ 0,353, p = 

0,724), niti pri zdravih mladostnikih (Mann Whitneyev U = 277,50, Z =  ̶ 1,11, p = 0,267), je 

pa pri slednjih razlika bolj očitna (Slika 4). Vidimo tudi, da je razpršenost števila fiksacij za 

mladostnike, rojene s hipoksijo, zelo velika, kar nakazuje na velike razlike v očesnih premikih 

med posamezniki te skupine. 

                     
Slika 4: Povprečno število fiksacij za skupini NE in Z v posameznem eksperimentalnem pogoju. Ročaji prikazujejo 

standardni odklon od povprečnega števila fiksacij. 

 

Tabela 2: Opisne statistike za število fiksacij in za število mežikov za skupini NE in Z pri nalogah s pravilnim oz. 

nepravilnim odgovorom 

  

         Pravilni odgovori   

 
       Nepravilni odgovori 

    M SD 

 

M SD 

Skupina NE fiksacije 31,48 19,25 

 

34,17 24,09 

 
meţiki 4,81 4,46 

 

6,04 6,44 

 
  

     Skupina Z fiksacije 21,35 11,13 

 

21,75 10,19 

 
meţiki 1,50 0,95 

 

1,45 1,12 

 

Odločitev o pravilnosti rezultata je bila posledica mentalnega računanja in subjektivne ocene, 

ali je bil ponujeni rezultat na zaslonu pravilen ali ne. Zato nas je zanimalo, ali je število 

fiksacij povezano s subjektivnim odločanjem in mogoče z nezavedno negotovostjo v zvezi z 

odločitvijo o pravilnosti rezultata, tj. ali obstajajo razlike v številu fiksacij za pravilne in 

nepravilne odgovore. Pri obeh skupinah, NE in Z, se število fiksacij pri pravilnih in 

nepravilnih odgovorih ni pomembno razlikovalo. Nepravilno rešene naloge so bile povezane z 

več fiksacijami v procesu računanja, a le pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo (glej Tabelo 2), 

a razlika ni bila statistično pomembna (Mann Whitneyev U = 52,00, Z =  ̶ 0,211, p =0,833). 
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Pri zdravih mladostnikih je bilo število fiksacij pri nepravilno in pravilno rešenih nalogah 

pribliţno enako (Mann Whitneyev U = 83,00, Z =  ̶ 0,077,  p = 0,939).  

Skupini NE in Z pa sta se razlikovali v številu meţikov, saj so imeli mladostniki skupine NE 

v povprečju 4,18 meţikov v posameznem računu (SD = 4,42), njihovo največje število je bilo 

15, mladostniki v skupini Z pa so imeli v povprečju le 1,46 meţikov (SD = 0,97) in največ 3 v 

posamezni nalogi (Mann Whitneyev U = 43,00, Z =  ̶ 1,712, p = 0,087). Razlika med 

skupinama NE in Z v številu meţikov ni bila statistično pomembna, kar je lahko posledica 

majhnega števila udeleţencev. Zato smo analizirali tudi velikost učinka z uporabo mere 

Cohenov dc, ki se izračuna kot količnik med razliko aritmetičnih sredin in korenom povprečja 

varianc obeh vzorcev, pomnoţen s koeficientom za majhne numeruse. Navedena vrednost je 

visoka (dc = 0,82), kar opozarja na to, da so razlike v številu meţikov med proučevanima 

skupinama precejšnje. Naj še omenimo, da se število meţikov ni povezovalo s časom 

reševanja niti v skupini NE (r = 0,098, p = 0,775) niti v skupini Z (r = –0,004, p = 0,990). 

 
Slika 5: Povprečno število meţikov za skupini NE in Z v posameznem eksperimentalnem pogoju. Ročaji prikazujejo 

standardni odklon od povprečnega števila meţikov. 

Nadalje smo analizirali število meţikov znotraj skupin NE in Z glede na problem prehoda 

(Slika 5) in pravilnost odgovorov (Tabela 2). Ugotovili smo, da glede na prehod ni bilo 

statistično pomembnih razlik v številu meţikov niti v skupini NE (Mann Whitneyev U = 

240,00, Z =  ̶ 0,048, p = 0,962) niti v skupini Z (Mann Whitneyev U = 288,00, Z =  ̶ 0,945, p = 

0,345), razpršenost podatkov pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, pa je bila velika. Ravno 

tako se število meţikov pri nepravilnih odgovorih ni statistično pomembno razlikovalo od 

števila meţikov pri pravilno rešenih nalogah niti v skupini NE (Mann Whitneyev U = 39,00 , 

Z =  ̶ 0,798, p = 0,425) niti v skupini Z (Mann Whitneyev U = 83,00, Z =  ̶ 0,077, p = 0,939). 

Če povzamemo, pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, je bilo število meţikov pri računanju 

večje kot pri njihovih zdravih vrstnikih, ne moremo pa meţikov povezati tudi z negotovostjo 

pri subjektivnem ocenjevanju in odločanju o pravilnosti ponujenega rezultata.  

Analizirali smo tudi povprečno trajanje fiksacij pri reševanju nalog. Analiza ni pokazala 

pomembnih razlik med skupinama NE in Z (Mann Whitneyev U = 58,50, Z =  ̶ 0,753, p = 

0,451). Tudi prehod ni vodil do pomembnih razlik v trajanju fiksacij niti znotraj skupine NE 

(Mann Whitneyev U = 227,50, Z =  ̶ 0,340, p = 0,734) niti v skupini Z (Mann Whitneyev U = 

267,50, Z =  ̶ 1,290, p = 0,197) (Tabela 3). Poleg tega smo tudi opazili, da so imeli 

mladostniki skupine NE v povprečju krajše trajanje fiksacij od zdravih vrstnikov tako pri 

nalogah s prehodom kot pri nalogah brez prehoda, razpršenost trajanja fiksacij okoli 

povprečja pa je bila večja (Tabela 3). Ti rezultati nekako sovpadajo z analizo števila fiksacij, 
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saj večje število fiksacij lahko pomeni krajše trajanje le-teh. Vendar je bila pri zdravih 

mladostnikih, ki so naredili manj fiksacij, njihovo trajanje pa je bilo daljše, korelacija med 

trajanjem in številom fiksacij šibka (r =  ̶ 0,431, p = 0,141). Vrstniki, rojeni s hipoksijo, so 

naredili več fiksacij, njihovo trajanje je bilo krajše, korelacija med tema merama pa je bila 

močna (r =  ̶ 0,745, p = 0,008).  

Tabela 3: Opisne statistike trajanja fiksacij (v ms) v skupinah NE in Z pri nalogah brez prehoda in s prehodom ter v celoti  

 Brez prehoda  S prehodom  Skupaj 

  M SD   M SD   M SD 

Skupina NE 335 150  361 174  348 164 

Skupina Z 372 84            400 87  386 79 

 

V nadaljevanju smo pogledali povprečne vrednosti amplitud sakad, tj. kotnih razlik med 

premikanjem očesa, v posameznih nalogah. Statistično pomembnih razlik med skupinama NE 

in Z v velikosti amplitud nismo našli (Mann Whitneyev U = 43,50, Z =  ̶ 1,643, p = 0,100), 

čeprav je bila povprečna amplituda v skupini NE nekaj manjša (M = 2,24
°
, SD = 0,40

°
) kot v 

skupini Z (M = 2,51
°
,
 
SD = 0,44

°
). Omenimo lahko še, da je bila velikost učinka pri 

amplitudah sakad srednje visoka, saj je bila vrednost dc enaka 0,61. Analiza povprečnih 

velikosti zenic oz. diametra zenic (angl. average fixation pupil size) pri posameznih fiksacijah 

pa je pokazala, da so bile razlike med skupinama NE in Z v velikosti zenic zelo velike. Pri 

mladostnikih skupine NE je bila povprečna velikost zenic manjša (M = 1,93 mm, SD = 0,63 

mm) kot pri zdravih vrstnikih (M = 2,50 mm, SD = 0,68 mm), Mann Whitneyev U = 36,00, Z 

=  ̶ 2,057, p = 0,040. Ker pa je absolutna velikost zenic lahko odvisna od individualnih 

fizioloških razlik v kombinaciji z izbranim pragom pri kalibraciji sledilca očesnih gibov in 

razdaljo med kamero in očesom, ki se lahko razlikuje od udeleţenca do udeleţenca, smo 

analizirali razlike med velikostjo zenice ob prvi fiksaciji in povprečno velikostjo zenic v dani 

nalogi. Tudi ti rezultati so pokazali velike razlike med proučevanima skupinama, pri 

mladostnikih skupine NE je bila povprečna sprememba zenic manjša (M = 0,44 mm, SD = 

0,19 mm) v primerjavi s skupino Z (M = 0,69 mm, SD = 0,24 mm). Obstajajo torej statistično 

pomembne razlike med skupinama NE in Z v spremembah velikosti zenic, Mann Whitneyev 

U = 26,00, Z =  ̶ 2,636, p = 0,008. Naj omenimo še, da se ob prvi fiksaciji velikosti zenic 

mladostnikov, rojenih s hipoksijo, in zdravih vrstnikov niso pomembno razlikovale, Mann 

Whitneyev U = 48,00, Z =  ̶ 1,362, p = 0,173, kar še bolj potrjuje velika odstopanja v 

spremembah velikosti zenic med preiskovanima skupinama. 

Če povzamemo, skupini NE in Z sta se razlikovali v očesnih premikih. Mladostniki, rojeni s 

hipoksijo, so imeli manjše velikosti amplitud sakad, naredili so več fiksacij, trajanje fiksacij je 

bilo krajše, premeri zenic pa manjši. Vendar so bile razlike med skupinama statistično 

pomembne le v velikosti zenic. 

6.1.3.4  Analiza interesnih področij 

V preizkušnji smo definirali pet interesnih področij (angl. area of interest) (AI), števke obeh 

števil (po vrsti od leve proti desni AI1, AI2, AI3, AI4) in ponujeni rezultat (AI5) (Slika 6). 

Področje AI5 za našo raziskavo ni tako pomembno, saj smo ga definirali le kot ponujeni 

rezultat za ugotavljanje pravilnosti računanja, zato za očesno gibanje po števkah 

zmanjševanca in odštevanca (kar ţelimo raziskati) ni pomembno.  
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Slika 6: Interesna področja (AI) pri odštevanju dvomestnih števil 

Najprej smo analizirali deleţe trajanja zazrtosti na posamezna interesna področja (angl. 

interest area dwell time) pri reševanju nalog (Tabela 4). Mladostniki skupine NE so imeli 

pribliţno enak povprečni deleţ trajanja zazrtosti na prve tri števke, manj časa so zrli le na 

enice odštevanca AI4. Mladostniki skupine Z pa so v povprečju imeli enak deleţ zazrtosti na 

desetice zmanjševanca in odštevanca, največji deleţ trajanja zazrtosti je bil na enice 

zmanjševanca AI2, najmanjši pa na enice odštevanca AI4. Zanimivo je, da so imele prva, 

tretja in četrta števka pribliţno enak deleţ časa zazrtosti v obeh skupinah NE in Z, večje 

razlike so se pojavile le na AI2. Izstopali so mladostniki skupine Z s 23,2-odstotnim deleţem 

trajanja zazrtosti na AI2, medtem ko so mladostniki skupine NE na to področje zrli v 

povprečju 21,1 % celotnega časa. Za obe skupini je bila značilna tudi velika razpršenost teh 

vrednosti, saj so bili standardni odkloni precejšnji. Rezultati so tudi pokazali, da pomembnih 

razlik med skupinama NE in Z v deleţu časa zazrtosti na interesnih področjih ni bilo. Naj še 

opozorimo na opazne razlike med skupinama v deleţu trajanja zazrtosti na rezultat AI5. Kljub 

navodilom udeleţencem na samem začetku eksperimenta, da morajo najprej izračunati razliko 

in šele zatem primerjati svoj rezultat s ponujeno rešitvijo, je bilo trajanje zazrtosti na AI5 pri 

mladostnikih, rojenih s hipoksijo, bistveno večje. Kaţe, da se ti mladostniki niso povsem 

drţali navodil. 

 Tabela 4: Opisne statistike deleža časa zazrtosti (%) na interesna področja.  

  AI 1   AI 2   AI 3   AI 4   AI 5 

  M SD  M SD  M SD  M SD  M SD 

Skupina NE 20,8 13,2  21,1 15,4  21,1 7,4  10,6 8,5  12,6 8,6 

Skupina Z 19,5 13,2  23,2 10,9  21,5 7,0  10,2 8,8  9,5 6,4 

 

Z eksperimentom smo ţeleli raziskati tudi lastnosti oz. značilnosti premikanja pogleda po 

interesnih področjih na samem začetku mentalnega računanja in ugotoviti, ali obstajajo 

razlike med raziskovanima skupinama v očesnih premikih v začetku reševanja nalog. Zato 

smo analizirali področja prvih fiksacij. Pri obeh skupinah NE in Z je bilo področje prve 

fiksacije najpogosteje izven definiranih interesnih področij, če pa pogledamo le na definirana 

interesna področja, razlike med skupinama NE in Z obstajajo (Slika 7). Zanimivo je, da je pri 

mladostnikih skupine NE največji deleţ prvih fiksacij na AI1 in AI5, tj. na začetek in na 

konec računa. Zatem si sledijo področja AI2, AI4 in AI3, a lahko rečemo, da prvi pogled ni 

bil namenjen drugemu številu, saj je le-to prejelo skupno zgolj okoli 13 % vseh prvih fiksacij. 

AI1  AI2   AI3 AI4        AI5 
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Mladostniki skupine Z so imeli ravno tako največ fiksacij na AI1 (35 %), zatem sledi 

področje AI2. Tudi zdravi mladostniki prvega pogleda niso namenili drugemu številu, saj je 

bilo na odštevanec usmerjenih le okoli 19 % vseh prvih pogledov. Razlike med skupinama so 

najbolj opazne na enicah prvega števila AI2 in na rezultatu AI5.  

Če povzamemo, mladostniki, rojeni s hipoksijo, so začeli z reševanjem naloge s pogledom na 

začetku ali pa na koncu zapisa, medtem ko so njihovi zdravi vrstniki preteţno usmerili svoj 

prvi pogled na začetek naloge. V obeh skupinah je bila dobra tretjina prvih fiksacij narejena 

na deseticah prvega števila (AI1), in še, odštevanec je prejel bistveno manj prvih fiksacij kot 

zmanjševanec. 

 
Slika 7: Deleţ prvih fiksacij po interesnih področjih (%) za skupini NE in Z. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 

6. 

Kljub temu lahko rečemo, da je bilo gibanje pogleda po interesnih področjih med reševanjem 

nalog za obe skupini udeleţencev podobno, kar lahko vidimo iz diagrama deleţev prvih, 

drugih in tretjih fiksacij po interesnih področjih za skupini NE in Z (Slika 8). Zanimiva je 

ugotovitev, da so slike, ki prikazujejo deleţe prvih, drugih in tretjih fiksacij po interesnih 

področjih 'podobne' za obe skupini NE in Z, kljub odstopanjem v vrednostih posameznih 

deleţev. Še največ razlik je bilo v deleţu prvih fiksacij po AI (glej sliko 8: modra črta), saj so 

mladostniki skupine NE svoj prvi pogled usmerili na AI1 ali pa na rezultat AI5, pri drugih 

fiksacijah (glej sliko 8: rdeča črta) pa so vrednosti povsem primerljive. Tudi pregled deleţev 

tretjih fiksacij po interesnih področjih za skupini NE in Z (glej sliko 8: zelena črta) prikazuje 

podoben potek po interesnih področjih, zato bi lahko rekli, da se skupini (mladostniki, rojeni s 

hipoksijo in njihovi zdravi vrstniki) ne razlikujeta v načinu premikanja pogleda pri mentalnem 

računanju v začetku tega procesa. 
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Slika 8: Deleţ prve, druge in tretje fiksacije na AI za skupini NE in Z. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 6. 

NE i – deleţ i-te fiksacije za mladostnike iz skupine NE, Z i – deleţ i-te fiksacije za mladostnike iz skupine Z 

 

6.1.3.5  Analiza strategij reševanja nalog 

Udeleţenci eksperimenta so bili mladostniki, rojeni s hipoksijo kot posledico ishemije, stari 

med 20 in 23 let (v povprečju 22), in drugi adolescenti, stari med 18 in 24 let (v povprečju 22 

let). Z aritmetiko se večina udeleţencev v ţivljenju več ni srečevala, zato so še toliko bolj 

zanimive ugotovitve o načinu reševanja elementarnih nalog, kot je npr. odštevanje 

dvomestnih števil.  

O načinu oziroma strategijah reševanja nalog so udeleţenci poročali na koncu eksperimenta, 

tako da so ustno rešili štiri primere odštevanj, iz vsake skupine nalog po en primer (Priloga1). 

Načini reševanja so bili zelo različni, strnemo pa jih lahko v šest skupin (Tabela 5). 

Tabela 5: Strategije reševanja nalog 

S1 
PRIMER 73-46: mladostnik najprej odšteje desetice prvega in drugega števila 

(70-40=30 oz. 7-4=3), nato  še enice  (3-6=-3, 30-3=27 ali 33-6)     
 

S2 
PRIMER 73-46: mladostnik najprej odšteje desetice od celotnega 

prvega števila  (73-40=33), nato še enice  (33-6=27)           
 

S3 

PRIMER 73-46: mladostnik najprej odšteje desetice z upoštevanjem prehoda  

(70-40-10=20), nato enice  (13-6=7), na koncu sešteje dobljene vrednosti (20+7=27). 

Vrstni red je lahko obraten, najprej odšteje enice  (13-6=7), nato desetice (7-4-1=2) 

 

SM4 

mladostnik nima izdelane strategije, rešuje mešano oz. z uporabo intuicije, npr. 

upošteva bliţino števil z enicami 0, majhno razliko…,  

npr. 73-46=73-50+4 ali  (46) + 4+20+3 (= 73)     
 

St5 
mladostnik v mislih pretvori račun v vertikalno lego, nato pa 

odšteva stolpčno           

SZ6 
mladostnik prvo število postopoma zmanjšuje za 10, npr. 73-46=73-

63-53-43-33, nato  odšteje še enice -3-3              
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Pri prvi strategiji S1 so udeleţenci razdelili obe števili, zmanjševanec in odštevanec, na enice 

in desetice. Pravimo, da so naredili popolno razčlenitev. Nato so posebej odštevali desetice in 

posebej enice. Tudi za tretjo strategijo S3 lahko rečemo, da so uporabili strategijo popolne 

razčlenitve z ločitvijo desetic in enic zmanjševanca in odštevanca, le da so naloge s prehodom 

reševali malo drugače, kot pri S1. Desetice so še dodatno zmanjšali za 1 oz. 10, da so se 

izognili računanju z negativnimi števili. V primeru druge strategije S2 pa gre za t. i. delno 

razčlenitev, saj so mladostniki razdelili na desetice in enice le drugo število, nato pa od 

celotnega prvega števila odštevali posebej desetice in enice odštevanca. V četrto strategijo 

SM4 smo zdruţili mladostnike, ki so pri računanju uporabljali različne metode, lahko bi rekli, 

da so računali intuitivno. Upoštevali so bliţino desetiških števil, pri katerih so bile enice 

enake 0, npr. 50, pri računanju so kombinirali z dodajanjem in odvzemanjem vrednosti… 

Zadnji dve strategiji St5 in SZ6 pa sta zelo specifični in ju v praksi redkokdaj zasledimo. 

Strategije so mladostniki skupin NE in Z izbirali precej različno, kar je razvidno iz tabele 6. 

Porazdelitev strategij pri mladostnikih skupine Z je enakomerna, uporabljali so prve štiri 

strategije. Mladostniki skupine NE pa so večinoma uporabljali strategijo S1, sledita S2 in 

SM4, dva udeleţenca pa sta reševala na zelo svojevrsten način, s pretvarjanjem horizontalne 

lege računa v vertikalno (St5) in s postopnim odvzemanjem števila 10 zmanjševancu, tj. 

prvemu številu (SZ6). Na osnovi poročanja udeleţencev lahko trdimo, da se strategija 

računanja v procesu reševanja nalog ni spreminjala, vse primere so namreč reševali po istem 

postopku oziroma isti strategiji, razen pri SM4, kjer je bil način računanja odvisen od 

konkretnih števil.  

Tabela 6: Število uporabnikov posameznih strategij za skupini NE in Z 

Strategija S1 S2 S3 SM4 St5 SZ6 Skupaj 

skupina NE 4 2 1 2 1 1 11 

skupina Z 3 3 3 4 0 0 13 

 

Nadalje smo iskali razlike med skupinama NE in Z v pravilnosti odgovorov, v času reševanja 

(RČ) ter v številu in trajanju fiksacij pri uporabi različnih strategij. Ţal pa je bilo število 

udeleţencev premajhno, da bi lahko naredili primerjalno analizo vseh strategij. Primerjava je 

bila tako smiselna le za strategije S1, S2 in SM4, saj je bilo le pri teh strategijah število 

udeleţencev v skupini NE oz. v skupini Z vsaj dve. 

Analiza pravilnosti odgovorov je pokazala, da so pri uporabi strategij S1 in S2 mladostniki 

skupine NE reševali naloge precej bolje od mladostnikov skupine Z, le pri mešanih, 

intuitivnih načinih reševanja (SM4) so zdravi adolescenti pokazali enak rezultat (Slika 9). 

Mladostnike, ki so reševali naloge po metodi S3, smo izvzeli iz primerjalne analize, je pa 

mladostnik z NE rešil pravilno 87,5 % nalog, zdravi vrstniki pa 88,3 % (SD = 11,8 %) nalog 

po tej metodi. Naj še omenimo, da je mladostnik, ki je pretvoril naloge iz horizontalne v 

vertikalno lego (St5), rešil pravilno 75 % nalog, tisti, ki je zmanjševal prvo število za 10 

(SZ6), pa le 72,5 % nalog. Posebej naj še izpostavimo S1, saj so pri uporabi te strategije 

mladostniki, rojeni s hipoksijo, rešili pravilno kar 96,9 % nalog, njihovi zdravi vrstniki pa le 

82,5 %. Ti rezultati so zanimivi, saj gre pri S1, S2 in S3 za strategije, ki so v praksi 

najpogostejše in se jih uči ter uporablja v procesu šolanja. Zdravi mladostniki so bili po 

pravilnosti odgovorov primerljivi z mladostniki z NE le pri intuitivnem računanju SM4.  
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Slika 9: Odstotek pravilnih odgovorov za skupini NE in Z pri uporabi različnih strategij. Ročaji prikazujejo standardni 

odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

 

 
 
Slika 10: Odstotek pravilnih odgovorov za skupini NE in Z pri uporabi različnih strategij za naloge brez prehoda (B) in 

naloge s prehodom (P). Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

 

Slika 10 prikazuje razlike v pravilnosti reševanja med skupinama NE in Z pri uporabi 

različnih strategij za naloge s prehodom (P) in naloge brez prehoda (B). V splošni analizi smo 

ugotovili, da znotraj skupine NE razlik v pravilnosti reševanja nalog glede na problem 

prehoda ni bilo in tudi ti rezultati nam pokaţejo, da v skupini NE prehod ni pomembno 

vplival na pravilnost reševanja ne glede na izbrano strategijo, katero so mladostniki 

uporabljali. Še največja odstopanja smo našli pri tretji strategiji S3, katero pa je uporabljal le 

en mladostnik. Ta je pravilno rešil 95 % nalog brez prehoda in le 80 % nalog s prehodom. Pri 
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mladostnikih skupine Z pa je imel prehod pomemben vpliv na pravilnost reševanja pri 

uporabi prve strategije S1, pri kateri so mladostniki rešili pravilno 93,3 % nalog brez prehoda 

in le 71,7 % nalog s prehodom, in pri uporabi druge strategije S2, pri kateri je bilo pravilno 

rešenih 95 % nalog brez prehoda in 83 % nalog s prehodom. Na tem mestu bi bilo dobro 

izpostaviti četrto strategijo SM4, saj so zdravi mladostniki, ki so reševali naloge na intuitiven 

način, imeli pri nalogah s prehodom največji deleţ pravilnih odgovorov (92,4 %). Zanimivo je 

tudi, da za zdrave mladostnike, ki so naloge reševali intuitivno, prehod ni imel pomembnega 

vpliva na pravilnost reševanja. 

Razlike med različnimi strategijami so obstajale tudi v času reševanja nalog. Pri mladostnikih 

skupine Z so bila odstopanja v RČ glede na strategije precejšnja, največ časa za reševanje so 

potrebovali pri prvi strategiji, najhitrejši pa so bili uporabniki strategije S2 (Slika 11). Ti 

rezultati so pričakovani, saj je S1 strategija popolne dekompozicije, pri kateri v miselnem 

procesu računanja naredimo več korakov (dekompozicijo obeh števil), S2 pa je strategija 

delne dekompozicije, pri kateri naredimo dekompozicijo le drugega števila, zato je časovno 

hitrejša. Zanimivo pa je, da so pri mladostnikih skupine NE odstopanja v povprečnem RČ 

glede na strategije majhna in povsem neprimerljiva z rezultati zdravih vrstnikov. Zdravi 

mladostniki so po metodi delne dekompozicije S2 reševali najhitreje, vrstniki z NE pa najdlje. 

Mladostnika, rojena s hipoksijo, ki sta bila najhitrejša, sta uporabljala četrto strategijo in bila 

v povprečju celo hitrejša od zdravih vrstnikov. Posebej naj še omenimo mladostnika z NE, ki  

sta reševala naloge po peti in šesti strategiji, povprečni RČ prvega je bil 18,6 s, drugega pa 

11,4 s.  

 
Slika 11: Povprečni čas reševanja (v s) za skupini NE in Z glede na strategije. Ročaji prikazujejo standardni odklon od 

povprečnega časa reševanja. 

Analiza števila fiksacij za skupini NE in Z pri uporabi različnih strategij je pokazala, da se 

povprečja števila fiksacij pri raziskovanih skupinah niso bistveno razlikovala. Več odstopanj 

je bilo le v razpršenosti podatkov, pri mladostnikih iz skupine NE je bila razpršenost števila 

fiksacij veliko večja pri strategijah S1 in S2. Zanimivo je tudi, da je za zdrave mladostnike 

število fiksacij pri uporabi različnih strategij sorazmerno s časom reševanja, tj. pri daljšem 

računanju je narejenih več fiksacij, medtem ko za mladostnike, rojene s hipoksijo, to vedno ne 

velja (glej tabelo 7). Tudi v trajanju fiksacij izstopajo mladostniki z NE, ki so uporabljali 

strategijo S2, pri njih je bilo trajanje fiksacij najdaljše. 
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Tabela 7: Opisne statistike za število fiksacij, trajanje fiksacij (s) in število mežikov za skupini NE in Z glede na uporabo 

različnih strategij 

 

  S1 

 

  S2 

 

  SM4 

  M SD   M SD   M SD 

Skupina NE 

            Število fiksacij 29,3 23,2 

 

16,0 8,5 

 

23,5 12,0 

    Trajanje fiksacij (s) 0,36 0,2 

 

0,51 0,14 

 

0,32 0,11 

    Število meţikov 2,3 1,9 

 

3,5 3,5 

 

1,5 0,7 

         Skupina Z   

 

  

 

  

    Število fiksacij 28,3 5,8 

 

13,3 4,2 

 

23,5 17,7 

    Trajanje fiksacij (s) 0,38 0,09 

 

0,40 0,10 

 

0,39 0,09 

    Število meţikov 0,7 0,6 

 

1,0 1,0 

 

2,0 0,8 

 

  

 

  

 

  

 

Pri vseh treh strategijah pa smo našli razlike med skupinama NE in Z v številu meţikov (glej 

tabelo 7). Poudariti moramo, da je bilo pri prvih dveh strategijah povprečno število meţikov 

pri mladostnikih skupine NE večje kot pri zdravih vrstnikih, pri metodi SM4 pa ravno 

obratno, povprečno število meţikov za skupino NE je bilo 1,5, za skupino Z pa 2,0.  

Razpršenost je bila pri obeh skupinah NE in Z precejšnja. V splošni analizi smo ugotovili, da 

je bilo v skupini NE v povprečju narejenih 4,2 meţikov v računu, v skupini Z pa 1,5. Glede na 

uporabo različnih strategij je bilo to povprečje za mladostnike, rojene s hipoksijo, precej 

drugačno, pri S1, S2 in SM4 je bilo število meţikov manjše, kar je verjetno posledica dejstva, 

da je mladostnik, ki je reševal po tretji strategiji, naredil v povprečju kar 15 meţikov v nalogi.  

Na sliki 12 lahko opazimo razlike med skupinama NE in Z v trajanju zazrtosti po interesnih 

področjih. Primerjava med skupinama je aktualna le za strategiji S1 in S2, saj je ti dve 

strategiji uporabljalo največ mladostnikov, zaradi same narave intuitivnega reševanja (SM4) 

pa ne moremo pričakovati pomembnih rezultatov. Opazimo lahko, da pri strategiji delne 

razčlenitve S2 večjih razlik med skupinama NE in Z v deleţu trajanja zazrtosti ni bilo, 

mladostniki so bili najdlje zazrti na področje AI2 (enice prvega števila) in AI3 (desetice 

drugega števila), tj. v center zapisa naloge. Večja odstopanja smo našli pri strategiji popolne 

razčlenitve S1, pri kateri so bili zdravi mladostniki dlje časa zazrti na AI1 (desetice prvega 

števila), manj pa na AI2. Omeniti moramo še veliko razpršenost podatkov tako v skupini NE 

kot v skupini Z. 
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Slika 12: Deleţ trajanja zazrtosti na AI za skupini NE in Z glede na strategiji S1 in S2. Ročaji prikazujejo standardni odklon 

od povprečnega deleţa trajanja zazrtosti. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 6. 

 

Tudi slika 13, ki prikazuje deleţ števila fiksacij na interesnih področjih, nam pokaţe podobne 

rezultate, pri uporabi strategij S1 in S2 bistvenih razlik med skupinama NE in Z ni bilo. 

 

 
 
Slika 13: Deleţ števila fiksacij na AI za skupini NE in Z glede na različne strategije. Ročaji prikazujejo standardni odklon od 

povprečnega deleţa števila fiksacij. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 6. 
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6.1.4  Razprava 

Analiza odštevanj dvomestnih števil je pokazala veliko zanimivih rezultatov za obe 

raziskovani skupini NE in Z. Ţe na samem začetku nas je presenetila ugotovitev, da med 

skupinama NE in Z ni pomembnih razlik v pravilnosti odgovorov. Še več, mladostniki, rojeni 

s hipoksijo kot posledico ishemije, so naloge reševali celo malenkost bolje. Ugotovili smo 

tudi, da je prehod pomembno vplival na pravilnost reševanja nalog, a le pri zdravih 

mladostnikih. Lahko bi rekli, da mladostniki, rojeni s hipoksijo, v nalogah niso ločevali 

teţavnostnih stopenj in so vse primere reševali enolično (mogoče avtomatizirano). Tudi 

velikost razlike med zmanjševancem in odštevancem ni vplivala niti na pravilnost odgovorov 

niti na čas reševanja tako v skupini NE kot v skupini Z. Sklepamo lahko, da je pri odštevanju 

pomembna le velikost zmanjševanca in odštevanca, ne pa velikost rezultata, tj. razlike.  

Naslednja mera, ki smo jo v našem eksperimentu analizirali, je čas reševanja. Po pričakovanju 

so mladostniki skupine NE v povprečju reševali dlje. Potrdimo lahko tudi hipotezo, da prehod 

pomembno vpliva na čas reševanja, vendar to velja le za zdrave mladostnike. Drugače 

povedano, zdravi mladostniki so laţje naloge (tj. naloge brez prehoda) reševali hitreje kot 

teţje naloge s prehodom, pri mladostnikih skupine NE pa te razlike ne zaznamo. Tudi ta 

rezultat nakazuje, da pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, teţavnostne ravni nimajo 

pomembnega vpliva na reševanje elementarnih nalog. Mogoče rešujejo naloge rutinsko, brez 

iskanja optimalnih poti. Ker ne prepoznajo specifike posameznega problema, se osredotočijo 

le na njim znan način reševanja. 

Pomembna mera, ki smo jo s pomočjo sledilca očesnih gibov lahko proučevali, so fiksacije. 

Analizirali smo število in trajanje fiksacij tako v celoti kot na definiranih interesnih področjih, 

deleţ fiksacij na AI ter področja prve fiksacije oziroma prve ustalitve pogleda. Ugotovili smo, 

da so mladostniki z NE naredili več fiksacij, njihovo trajanje pa je bilo krajše, vendar razlike 

med skupinama NE in Z niso bile statistično pomembne. Koeficienti korelacij med časom 

reševanja, številom in trajanjem fiksacij pa nam povedo, da so zdravi mladostniki v krajšem 

času računanja naredili manj fiksacij (r = 0,862), daljšega trajanja fiksacij pa ne moremo 

povezati z manjšim številom le–teh (r =  ̶ 0,431). Mladostniki z NE so v daljšem času 

računanja naredili več fiksacij (r = 0,725), zaradi večjega števila fiksacij pa je bilo njihovo 

trajanje krajše (r =  ̶ 0,745). Sklepamo lahko, da število fiksacij ni mera, ki bi razločevala 

mladostnike z NE in njihove zdrave vrstnike, saj je število fiksacij močno povezano s časom 

računanja. Lahko pa bi bila ustrezna razločevalna mera trajanje fiksacij. Zdravi mladostniki 

imajo daljše trajanje fiksacij kot mladostniki z NE, ne glede na manjše število le–teh. Mogoče 

je trajanje fiksacij povezano s pozornostjo in koncentracijo, kar bi pomenilo, da je pri 

mladostnikih, rojenih s hipoksijo, osredotočenost na problem krajša. To lahko pomembno 

vpliva na učenje in delo, kar bi bilo potrebno upoštevati pri odraščanju in šolanju otrok z NE, 

ter v delo z njimi vključiti vaje, s katerimi se razvije zmoţnost boljše koncentracije. 

Analiza števila fiksacij za naloge s prehodom in naloge brez prehoda je pokazala, da niti 

znotraj skupine NE niti v skupini Z pomembnih razlik v številu fiksacij glede na problem 

prehoda ni. Ti rezultati so za zdrave mladostnike presenetljivi, saj so le–ti naloge brez 

prehoda reševali hitreje, kar pa se ne odraţa na številu fiksacij. Predvidevamo, da je razlika v 

času reševanja nalog, ločenih glede na problem prehoda, enostavno premajhna, da bi bila 

razlika v številu fiksacij opazna. S fiksacijami je povezano tudi sakadično gibanje oči, zato 

smo naredili analizo amplitud sakad v procesu računanja. V skupini Z so bile kotne razlike 

med zaporednima sakadama večje, tako pri nalogah brez prehoda kot s prehodom. Čeprav 

statistično pomembnih razlik med mladostniki z NE in zdravimi vrstniki v velikosti amplitud 

sakad nismo našli, je velikost učinka srednje visoka, kar lahko nakazuje, da so razlike med 
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proučevanima skupinama v velikosti amplitud sakad praktično pomembne (Cankar in Bajec, 

2003). Zato domnevamo, da zdravi mladostniki fiksirajo poglede na širšem polju, oziroma da 

mladostniki, rojeni s hipoksijo, raziskujejo področje bolj 'ozko'.  

Dodaten vpogled v očesno gibanje nam da tudi analiza števila meţikov med reševanjem 

nalog. Ugotovili smo, da mladostniki, rojeni s hipoksijo, naredijo več meţikov kot zdravi 

vrstniki, čeprav razlika ni statistično pomembna. Visoka vrednost velikosti učinka števila 

meţikov (dc = 0,82) pa nas opozarja, da so razlike med proučevanima skupinama lahko 

precejšnje, vendar zaradi majhnega vzorca statistično pomembnih razlik ni. Vsekakor bi bilo 

dobro, da bi problem števila meţikov raziskali na večjem vzorcu in tako preverili statistično 

pomembnost razlik med proučevanima skupinama. Ugotovili smo še, da so povezanosti med 

številom meţikov in časom reševanja, številom fiksacij ter trajanjem fiksacij neznatne, zato 

domnevamo, da bi število meţikov lahko povezali s tem, da mladostniki, rojeni s hipoksijo, 

reagirajo specifično v negotovih situacijah in v situacijh, ko je njihova obremenitev večja. 

Moţno je, da izvajanje kognitivnih nalog, npr. integracija spoznav, načrtovanje, presoja, 

uporaba delovnega spomina, odločanje… predstavlja mladostnikom z NE večji napor in 

posledično tudi večji stres.  

Analiza očesnih mer za pravilne in nepravilne odgovore ni pokazala pomembnih odstopanj 

niti v skupini NE niti v skupini Z. Zato zaključkov o povezanosti med negotovostjo pri 

subjektivnem odločanju o pravilnosti ponujenega rezultata in očesnimi gibi ne moremo 

sprejeti niti pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, niti pri njihovih zdravih vrstnikih. 

Pomembne razlike med skupinama NE in Z smo našli v velikosti zenic, pri mladostnikih 

skupine NE je bila povprečna velikost zenic manjša. Ker pa je absolutna velikost zenic 

odvisna od individualnih specifik posameznika, smo analizirali razliko med velikostjo zenice 

ob prvi fiksaciji in povprečno velikostjo zenic v dani nalogi. Tudi ti rezultati so pokazali 

pomembne razlike med proučevanima skupinama, pri zdravih mladostnikih so bila povečanja 

zenic med reševanjem nalog bistveno večja kot pri mladostnikih z NE. Domnevamo, da se 

kognitivna zahtevnost nalog bolj odraţa pri zdravih mladostnikih, kar spet napeljuje na 

dejstvo, da mladostniki z NE ne občutijo zahtevnostnih ravni danega problema v takšni meri 

kot zdravi vrstniki.  

Obširno smo analizirali tudi očesne premike na definiranih interesnih področjih, in sicer deleţ 

trajanja zazrtosti na AI ter področje prve fiksacije. Mladostniki skupine NE so imeli pribliţno 

enak povprečni deleţ trajanja zazrtosti po različnih AI, pri mladostnikih skupine Z pa so bili ti 

deleţi razporejeni bolj neenakomerno. Tudi ti rezultati nakazujejo, da mladostniki, rojeni s 

hipoksijo, rešujejo probleme na bolj ustaljen, avtomatiziran način. Morda pa ti rezultati 

nakazujejo tudi, da mladostniki z NE svoj pogled usmerjajo bolj naključno, nekontrolirano. 

Omenimo naj še, da problem prehoda ne vpliva na trajanje zazrtosti po interesnih področjih. 

Domnevamo, da je ta mera neobčutljiva na zahtevnost naloge in odraţa splošno značilnost 

posameznika ali skupine. 

Natančnejše razlike v načinu gibanja oči po interesnih področjih pa nam pokaţe analiza prvih 

fiksacij. Mladostniki obeh skupin NE in Z so največ prvih fiksacij naredili zunaj definiranih 

interesnih področij (pribliţno enak deleţ, tj. dobra tretjina), če pa se omejimo na AI, 

ugotovimo, da je bilo v obeh raziskovanih skupinah največ prvih fiksacij narejenih na AI1 

(Slika 7). Mladostniki, rojeni s hipoksijo, so imeli enak deleţ prvih pogledov tudi na rezultatu, 

kar bi mogoče pomenilo, da jih enako število začne reševanje s pogledom na začetek oziroma 

na konec vrste, tj. naloge. Pri zdravih vrstnikih je prvih pogledov na rezultat bistveno manj. 

Mogoče bi lahko sklepali, da je pri zdravih mladostnikih vpliv orientacije v prostoru (od leve 

proti desni) večji kot pri mladostnikih z NE, vprašanje pa je, ali se to odraţa tudi v realnem 
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ţivljenju. Lahko pa gre zgolj za sposobnost prilagoditve oziroma za predhodno pripravo na 

prikaz nove naloge: mladostnike z NE nova naloga vsakič “preseneti” in iščejo rob enačbe, 

medtem ko zdravi vrstniki “vedo”, da morajo začeti z leve in se na prikaz novega draţljaja 

bolje pripravijo ter takoj usmerijo pogled na pravo točko. Za vse mladostnike pa velja, da je 

odštevanec prejel bistveno manj prvih fiksacij kot zmanjševanec. Zanimivo ugotovitev nam 

prikaţe tudi slika 8, kjer vidimo, da imajo krivulje deleţev prvih, drugih in tretjih fiksacij na 

AI podoben potek (razen pri prvih fiksacijah na AI5). To pomeni, da je razlika v deleţih 

fiksacij med skupinama NE in Z po števkah zmanjševanca in odštevanca pribliţno 

konstantna, kar kaţe (vsaj na začetku) na podoben način gibanja pogledov po interesnih 

področjih. 

Na osnovi poročanj udeleţencev smo definirali in analizirali več strategij odštevanja 

dvomestnih števil. Rezultati so najbolj verodostojni za strategijo popolne razčlenitve S1, saj 

so po tej metodi reševali štirje udeleţenci skupine NE in trije udeleţenci skupine Z, kar tri 

strategije (S3, St5 in SZ6) pa so imele le po enega uporabnika iz skupine NE. Potrdimo lahko 

hipotezo, da mladostniki, rojeni s hipoksijo kot posledico ishemije, uporabljajo več različnih 

strategij (St5 in SZ6 sta zelo svojevrstni), kar pa oteţuje primerjalne analize. Zanimivo je 

tudi, da je precej pogosta uporaba četrte strategije SM4, ki je verjetno bolj značilna za 

mladostnike, pri katerih odštevanje ni avtomatizirano, saj pri reševanju uporabljajo občutek za 

števila (npr. bliţino desetiških števil). To strategijo so uporabljali tako zdravi adolescenti kot 

mladostniki z NE. Pri strategijah popolne razčlenitve S1 in S3 (slednja se razlikuje od S1 le v 

računanju razlike pri nalogah s prehodom) ter pri strategiji delne razčlenitve S2 pa bi lahko 

govorili o avtomatiziranem računanju, saj mladostniki niso spreminjali metod računanja 

tekom eksperimenta.  

Analiza pravilnosti odgovorov pri uporabi različnih strategij je pokazala, da pri strategijah S1, 

S2 in SM4 obstajajo pomembne razlike med skupinama NE in Z. Z uporabo metod S1 in S2 

so mladostniki skupine NE reševali bolje kot vrstniki skupine Z, za skupino NE sta ti strategiji 

enakovredni tudi po deleţu pravilnih odgovorov. Mladostniki skupine Z so sicer bolje reševali 

po metodi S2 kot pa z uporabo S1. Zanimivo je, da problem prehoda tudi pri uporabi različnih 

strategij nima pomembnega vpliva na pravilnost reševanja za mladostnike skupine NE, v 

skupini Z pa je vpliv pomemben, razen pri strategiji SM4, kjer je deleţ pravilnih odgovorov 

za naloge s prehodom in naloge brez prehoda enak. 

V času reševanja smo našli razlike med skupinama NE in Z v celoti, obstajajo pa tudi 

pomembne razlike med skupinama v RČ pri uporabi različnih strategij, a le za S1 in S2. 

Zanimivo je, da so največ časa za reševanje potrebovali zdravi mladostniki, ki so uporabljali 

strategijo S1, najhitrejši pa so bili zdravi mladostniki, ki so uporabljali strategijo S2. Lahko bi 

zaključili, da je z upoštevanjem pravilnosti odgovorov in časa reševanja najbolj primerna 

strategija odštevanja metoda delnega razčlenjevanja S2, tako za mladostnike z NE kot za 

zdrave adolescente. Pomembno pa je izpostaviti pomen intuicije za reševanje nalog, z 

intuitivnim pristopom so zdravi mladostniki predvsem teţje naloge reševali bolje. Zato je 

pomembno zavedanje, da se otrokom in mladostnikom mora omogočiti intuitivni pristop k 

reševanju problemov tako v izobraţevanju kot v izvenšolskem ţivljenju.  

Zanimivi so tudi nadaljnji rezultati analiz fiksacij pri uporabi različnih strategij. Število 

fiksacij je za preiskovani skupini NE in Z primerljivo, meţikov pa so več naredili mladostniki 

z NE le pri uporabi strategij S1 in S2. Če primerjamo prvo in drugo strategijo znotraj 

preiskovanih skupin, lahko za mladostnike z NE ugotovimo: pri obeh strategijah so bili 

mladostniki enako uspešni, v hitrosti reševanja ni bistvene razlike, število fiksacij je pri S2 

najmanjše, pri S2 je v povprečju več meţikov. Za zdrave adolescente pa smo s primerjavo 
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ugotovili: deleţ pravilnih odgovorov je pri S2 večji, hitrost računanja je pri S2 najkrajša, pri 

S1 pa najdaljša, pri S2 je malo fiksacij, pri S1 pa veliko, število meţikov je primerljivo. 

Zanimivo je, da pri mladostnikih z NE ni opaznih razlik pri uporabi strategij S1 in S2 v RČ in 

pravilnosti odgovorov, kar zopet nakazuje na rutinsko, avtomatično reševanje problemov. 

Razlike med S1 in S2 odraţata meri trajanje fiksacij in število meţikov, ki nakazujeta, da je 

delna razčlenitev kognitivno bolj zahtevna metoda. Zato bi mogoče bili ti meri primerni tudi 

za analizo drugih psihofizičnih procesov pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo. Pri zdravih 

mladostnikih je namreč ravno obratno, trajanje fiksacij in število meţikov je pri obeh 

strategijah primerljivo. Naj še omenimo, da so mladostniki z NE, ki so pri reševanju 

uporabljali intuicijo (metoda SM4), naredili celo manj meţikov kot njihovi zdravi vrstniki. 

Intuitivni pristop mogoče ne povzroča toliko napetosti oz. stresa pri reševanju. Analiza 

deleţev zazrtosti po AI in deleţev fiksacij po AI glede na uporabo strategij S1 in S2 pa je 

zopet pokazala, da odstopanj med skupinama NE in Z v gibanju pogleda med reševanjem 

aritmetičnih nalog ni. 

 

6.2  EKSPERIMENT B: Reševanje enostavnih enačb 

Udeleţenci 

V eksperimentu B so sodelovale iste osebe kot v eksperimentu A. Zaradi teţav pri merjenju 

očesnih gibov smo morali dva mladostnika, rojena z NE, izključili iz analize. Tako smo v prvi 

skupini imeli 9 mladostnikov (6 moških), njihova povprečna starost je bila 21,9 let. En 

udeleţenec je bil zaposlen, sedem jih je obiskovalo visoko šolo, eden pa je še opravljal 

obveznosti srednješolskega izobraţevanja. V skupini zdravih mladostnikov je bilo 15 

udeleţencev (10 moških) starosti med 18 in 24 let (v povprečju 20,9), ki so bili po starosti in 

izobrazbi primerljivi z mladostniki z NE.  

6.2.1  Draţljaji 

Udeleţenci raziskave so rešili 30 enostavnih enačb, ki so bile razdeljene v šest skupin. V 

tretjini primerov je bila neznanka x faktor (npr. 𝑎 ∙ 𝑥 = 𝑏), v tretjini enačb je x nastopal v 

števcu ulomka (npr.  
𝑥

𝑐
= 𝑑) in v tretjini nalog je bil x v imenovalcu ulomka (npr. 

𝑒

𝑥
= 𝑠). 

Polovica primerov je imela neznanko x na levi strani enačbe, polovica pa na desni. Tako smo 

uporabili polni faktorski eksperimentalni načrt s ponovljenimi meritvami z dvema 

dejavnikoma: lega neznanke (faktor, neznanka, števec) in stran enačbe (leva, desna). 

Enačbam smo dodali tudi rešitev, ki je bila lahko pravilna ali nepravilna (Slika 14). Ker so 

bile enačbe enostavne, je bilo reševanje le-teh hitro, to pa posledično lahko vodi v 

avtomatizirano, rutinsko reševanje. Zato je bila le tretjina rešitev pravilnih, saj ljudje 

večinoma delujemo pozitivno in negativni rezultat oziroma odgovor 'NE' zahteva tehtnejši 

razmislek. V poskus smo dodali še 10 enačb s seštevanjem oziroma z odštevanjem, da se 

udeleţenci ne bi navadili na postopek reševanja danih enačb. Vse naloge so bile podane v 

naključnem vrstnem redu.  
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Slika 14: Primer enačbe z rešitvijo, prikazan na računalniškem zaslonu 

6.2.2  Postopek 

Udeleţenci so sedeli pred monitorjem, na katerem so se ena za drugo prikazovale enačbe, in v 

mislih (neverbalno) reševali enačbe. Najprej so rešili enačbo, nato pa pritisnili na gumb na 

Cedrus škatlici za konec reševanja. S tem smo izmerili čas reševanja (RČ). Nato so 

neverbalno (z uporabo Cedrus škatlice) odgovorili z 'DA' ali 'NE' na vprašanje, prikazano na 

monitorju, ali je bila ponujena rešitev naloge pravilna ali nepravilna. Po odgovoru na 

vprašanje se je na zaslonu prikazal naslednji primer. 

6.2.3  Rezultati 

6.2.3.1  Analiza pravilnosti odgovorov 

Mladostniki skupine Z so enačbe reševali bolje od vrstnikov skupine NE, vendar odstopanja 

niso bila velika. V skupini NE je bilo pravilno rešenih 80,7 % enačb (SD = 16,3 %), zdravi 

vrstniki pa so pravilno rešili 85,4 % enačb (SD = 16,4 %). Razlika v pravilnosti reševanja med 

skupinama NE in Z ni bila statistično pomembna, U = 50,50, Z =  ̶ 1,022, p = 0,307. Tabela 8 

prikazuje tudi deleţe pravilnih odgovorov pri reševanju enačb v skupinah NE in Z glede na 

pozicijo neznanke x na levi oziroma desni strani enačbe. Ugotovili smo, da pozicija ni imela 

statistično pomembnega vpliva na pravilnost reševanja niti v skupini NE, U = 336,00, Z =  ̶ 

0,545, p = 0,586, niti v skupini Z, U =869,00 , Z =  ̶ 1,223, p = 0,221. Obstajale pa so razlike 

v pravilnosti odgovorov glede na lego neznanke v števcu, imenovalcu ali v legi faktorja. Po 

pričakovanju so bile najslabše rešene tiste enačbe, kjer je bil x v imenovalcu (Slika 15). 

Mladostniki skupine NE so nepravilno rešili dobro tretjino nalog te skupine, mladostniki 

skupine Z pa pribliţno petino. Zanimivo je, da je bil odstotek pravilnih odgovorov za naloge, 

kjer je bil x faktor oziroma je x leţal v števcu, primerljiv. Večja razlika je bila sicer v skupini 

NE, kjer so bolje reševali naloge z neznanko v števcu kot pa naloge, kjer je bil x faktor. V 

skupini Z je bila ta razlika še manjša, so pa zdravi mladostniki malenkost bolje reševali 

naloge, kjer je bila neznanka x faktor. Neparametrični Kruskal-Wallisovi H testi pa so 

pokazali, da je razlika v pravilnosti odgovorov glede na lego neznanke x v števcu, imenovalcu 

ali pa je x faktor v enačbi za mladostnike z NE statistično pomembna, χ
2
(2) = 10,47, p = 

0,005, za zdrave mladostnike pa ne, χ
2
(2) = 2,65, p = 0,266.  
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Tabela 8: Opisne statistike deležev pravilnih odgovorov za skupini NE in Z glede na levo ali desno pozicijo neznanke x  

 

 

 

 
 

Slika 15: Odstotki pravilnih odgovorov za skupini NE in Z glede na lego neznanke x v enačbi – x je faktor, števec ali 

imenovalec. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

Če povzamemo, pozicija neznanke x na levi oziroma desni strani enačbe ni pomembno 

vplivala na pravilnost reševanja, lega neznanke x v računu pa je imela opazen vpliv. Tako 

mladostniki, rojeni s hipoksijo, kot njihovi zdravi vrstniki so najslabše reševali enačbe, pri 

katerih je neznanka x nastopala v imenovalcu ulomka. 

6.2.3.2  Analiza reakcijskih časov 

Analiza reakcijskih časov (RČ) je pokazala, da so po pričakovanju mladostniki skupine NE 

naloge reševali dlje (M = 8,850 s, SD = 4,957 s) kot mladostniki skupine Z (M = 7,350 s, SD 

= 4,118 s), vendar statistično pomembnih razlik med skupinama NE in Z v času reševanja 

nalog nismo našli (U = 49,00, Z =  ̶ 1,103, p = 0,270). Razlike v času reševanja obstajajo tudi 

glede na lego neznanke x (Slika 16). Opazili smo, da so zdravi mladostniki najhitreje reševali 

naloge, kjer je bila neznanka x faktor v enačbi, zelo majhna razlika v povprečnem RČ pa je 

obstajala za primere, ko je bila neznanka x v imenovalcu, in primere, ko je x nastopal v števcu 

enačbe. V skupini NE je bilo drugače, najmanjša razlika v RČ je bila med primeri z neznanko 

x v števcu, in primeri, ko je bil x faktor, najdlje pa so reševali naloge, v katerih je bila 

neznanka x v imenovalcu ulomka. Neparametrični Kruskal-Wallisovi H testi pa so pokazali, 

da ni bilo statistično pomembnih razlik v času reševanja glede na lego neznanke x niti znotraj 

skupine NE, χ
2
(2) = 2,002, p = 0,368, niti znotraj skupine Z, χ

2
(2) = 3,349, p = 0,178.    
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Slika 16: Povprečni čas reševanja (v s) za skupini NE in Z glede na lego neznanke x. Ročaji prikazujejo standardni odklon od 

povprečnega časa reševanja. 

Analizirali smo tudi čas reševanja enačb pri skupinah NE in Z glede na pozicijo neznanke x 

na levi oziroma desni strani enačbe (Tabela 9). Mladostniki z NE so v povprečju hitreje 

reševali enačbe, pri katerih je bila neznanka x na levi strani, zdravi mladostniki pa enačbe z 

neznanko na desni strani enačbe. Vendar razlike v času reševanja glede na levo oziroma 

desno pozicijo neznanke x niso bile statistično pomembne niti v skupini NE, U = 347,00, Z 

=  ̶ 0,303, p = 0,762, niti v skupini Z, U = 966, Z =  ̶ 0,197, p = 0,844. 

Tabela 9: Opisne statistike časa reševanja (v s) za skupini NE in Z glede na pozicijo neznanke x na levi ali desni 

    M SD 

Skupina NE 

       x na levi 

 

8,380 4,188 

    x na desni 

 

9,300 6,034 

Skupina Z 

       x na levi 

 

7,261 4,926 

    x na desni 

 

6,900 3,713 

Torej, skupini NE in Z se statistično pomembno ne razlikujeta v času reševanja, se pa 

nakazuje trend daljšega reševanja enačb v skupini mladostnikov, rojenih s hipoksijo. Razlike 

v času reševanja niso bile statistično pomembne, tudi če naloge ločimo glede na lego 

neznanke x v enačbi. Presenetljivo pa je, da nismo zaznali razlik v RČ pri reševanju enačb 

glede na pozicijo neznanke x na levi oziroma desni strani enačbe v nobeni od preiskovanih 

skupin.  

6.2.3.3  Analiza fiksacij 

Število fiksacij je bilo v skupini NE v povprečju precej večje (M = 28,31, SD = 15,99) kot v 

skupini Z (M = 17,08, SD = 8,94), a razlika med skupinama NE in Z v številu fiksacij ni bila 

statistično pomembna (U = 38,00, Z =  ̶ 1,575, p = 0,115). Ravno tako smo našli odstopanja 

med skupinama NE in Z v številu fiksacij glede na lego neznanke x (Tabela 10). Za obe 

skupini NE in Z velja, da je bilo največ fiksacij v tistih enačbah, kjer je bila neznanka x v 

imenovalcu. Tudi v drugih dveh legah neznanke x so mladostniki z NE v nalogah naredili več 

fiksacij. Zanimivo pa je, da lega neznanke x ni statistično pomembno vplivala na število 

fiksacij niti znotraj skupine NE niti znotraj skupine Z. V skupini NE je bil Kruskal-Wallisov 
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χ
2
(2) = 0,640, p = 0,726, v skupini Z pa χ

2
(2) = 1,080, p = 0,583. Število fiksacij bi lahko 

povezali tudi s časom reševanja, tj. v daljšem času bi mladostniki naredili več fiksacij. 

Analize so pokazale, da je bila za zdrave mladostnike korelacija med tema merama res močna 

(r = 0,948, p < 0,001), medtem ko je bila pri mladostnikih z NE povezava med RČ in 

številom fiksacij šibka (r = 0,595, p = 0,091). 

Tabela 10: Opisne statistike števila fiksacij za skupini NE in Z glede na lego neznanke x 

               x - faktor            x - imenovalec                   x - števec              

 

M SD 

 

M SD 

 

M SD 

Skupina NE 
26,67 14,57  31,03 17,35  27,14 17,44 

Skupina Z 15,22 9,06  16,94 8,66  16,18 10,66 

Analiza je še pokazala, da znotraj skupin NE in Z pomembnih razlik v številu fiksacij glede 

na levo oziroma desno pozicijo neznanke x ni bilo. Razlike so bile sicer večje pri 

mladostnikih iz skupine NE, in sicer, če je bil x na levi strani, je bilo povprečno število 

fiksacij M = 26,49, SD = 14,68, za desno stran pa je bilo povprečje M = 30,07, SD = 17,90, 

vendar razlike niso bile statistično pomembne (U = 323,50, Z =  ̶ 0,562, p = 0,574). V skupini 

Z so bile razlike še manjše, za levo pozicijo neznanke je bilo povprečje števila fiksacij M = 

16,32, SD = 10,01, za desno pa M = 15,92, SD = 8,89 (U = 871,50, Z =  ̶ 0,094, p = 0,925).  

Število fiksacij lahko poveţemo s trajanjem fiksacij, za katere so rezultati pokazali ravno 

obratno sliko, v skupini NE je bilo trajanje fiksacij krajše (M = 0,334 s, SD = 0,192 s) kot v 

skupini Z (M = 0,422 s, SD = 0,132 s), razlike pa niso bile statistično pomembne (U = 35,50, 

Z =  ̶ 1,911, p = 0,056). Zanimivo pa je, da je bilo pri mladostnikih, rojenih z NE, zaradi 

večjega števila fiksacij trajanje le-teh krajše (r =  ̶ 0,745, p = 0,008), medtem ko pri zdravih 

mladostnikih korelacije med številom in trajanjem fiksacij ni bilo (r =  ̶ 0,141, p = 0,431). 

Primerjava sakadičnega gibanja je pokazala, da je bilo povprečje amplitud sakad za 

mladostnike skupine NE manjše (M = 2,014° , SD = 0,311°)  od povprečja pri vrstnikih iz 

skupine Z (M = 2,110°, SD = 0,385°). To velja tudi za povprečja amplitud sakad v skupinah 

nalog, ločenih glede na lego neznanke x (Slika 17). Statistično pomembnih razlik med 

skupinama NE in Z v velikosti amplitud nismo zaznali (U = 59,00, Z =  ̶ 0,507, p = 0,612), je 

pa zanimivo, da so bili odkloni od povprečja za zdrave mladostnike nekoliko večji, mera 

učinka pa je bila srednje velika (dc = 0,61).  

                               

Slika 17: Velikost amplitud sakad (0) za skupini NE in Z glede na lego neznanke x. Ročaji prikazujejo standardni odklon od 

povprečne velikosti amplitud sakad. 
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Analizirali smo tudi število meţikov v posameznih nalogah in pogledali razlike med 

skupinama NE in Z. Mladostniki skupine NE so imeli v povprečju več meţikov (M = 3,22, 

SD = 4,07) kot mladostniki skupine Z (M = 1,32, SD = 1,10), opozoriti pa je potrebno na 

razpršenost, ki je bila v skupini NE bistveno večja. Razlika med skupinama sicer ni bila 

statistično pomembna (U = 43,00, Z =  ̶ 1,26, p = 0,208), velikost učinka pa je srednje visoka 

(dc = 0,70), kar nas opozarja na moţne razlike med skupinama. To velja tudi za skupine nalog, 

ločene glede na lego neznanke x (Slika 18). Zanimivo je, da so bile največje razlike med 

skupinama NE in Z pri nalogah, kjer je x nastopal kot faktor v enačbi (U = 120,50, Z =  ̶ 

2,969, p = 0,003), sledijo naloge z neznanko v števcu ulomka (U = 144,00, Z =  ̶ 2,437, p = 

0,015), najmanjša razlika med skupinama NE in Z v številu meţikov pa je bila pri nalogah, 

kjer je x nastopal v imenovalcu (U = 165,00, Z =  ̶ 1,964, p = 0,050). Ugotovili smo tudi, da 

znotraj proučevanih skupin mladostnikov ni bilo statistično pomembnih razlik v številu 

meţikov glede na lego neznanke x v enačbi niti v skupini NE (χ
2
(2) = 0,138, p = 0,933) niti v 

skupini Z (χ
2
(2) = 0,746, p = 0,689), kljub temu pa lahko rečemo, da je bila lega neznanke x 

manj pomembna za število meţikov v skupini NE kot pa v skupini Z. Naj še omenimo, da se 

v skupini Z čas reševanja ni povezoval s številom meţikov (r =  ̶ 0,057, p = 0,845), medtem 

ko so mladostniki skupine NE v daljšem času računanja naredili več meţikov (r =  0,804, p = 

0,009).   

                           
Slika 18: Število meţikov za skupini NE in Z glede na lego neznanke x. Ročaji prikazujejo standardni odklon od 

povprečnega števila meţikov. 

 

Tudi pri reševanju enačb nas je zanimalo, ali so očesni gibi povezani s subjektivno oceno in 

negotovostjo pri odločanju, ali je bil ponujeni rezultat pravilen ali ne. Zato smo iskali razlike 

v RČ, številu in trajanju fiksacij ter številu meţikov za pravilne in nepravilne odgovore 

znotraj raziskovanih skupin. Analiza je pri vseh merah pokazala rahla odstopanja med 

pravilnimi in nepravilnimi odgovori (Tabela 11). Pri pravilnih odgovorih so mladostniki z NE 

v povprečju računali dlje, naredili več fiksacij in več meţikov, trajanje fiksacij pa je bilo 

krajše. Pri zdravih mladostnikih pa je bilo ravno obratno, pri pravilnih odgovorih so porabili 

manj časa, naredili manj fiksacij in manj meţikov, trajanje fiksacij pa je bilo daljše. Vendar 

statistično pomembnih razlik med pravilnimi in nepravilnimi odgovori nismo našli niti pri 

mladostnikih z NE niti pri zdravih vrstnikih (Tabela 12).  
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Tabela 11: Opisne statistike za RČ (s), trajanje fiksacij (s), število fiksacij ter število mežikov za skupini NE in Z za 

nepravilne in pravilne odgovore 

 

       Nepravilni odgovori           Pravilni odgovori 

  M SD 

 

M SD 

Skupina NE 

                RČ (s)    8,55 3,91 

 

8,80 5,26 

          trajanje fiksacij (s) 0,36 0,19 

 

0,33 0,19 

           število fiksacij 26,80 16,94 

 
28,08 15,79 

           meţiki 2,07 2,79 

 

3,34 4,37 

Skupina Z 

     
           RČ (s)    

8,38 4,91 

 

7,26 3,98 

          trajanje fiksacij (s) 0,40 0,11 

 
0,43 0,14 

           število fiksacij 19,30 10,08 

 

16,86 8,75 

           meţiki 1,45 1,53 

 
1,30 1,11 

 

 

Tabela 12: Vrednosti neparametričnih Mann Whitney U testov za RČ, trajanje in število fiksacij ter število mežikov med 

nepravilnimi in pravilnimi odgovori za skupini NE in Z  

  Mann Whitneyev U Z p 

Skupina NE 

              RČ     39,50 -0,09 0,93 

      trajanje fiksacij 33,50 -0,62 0,54 

           število fiksacij 38,50 -0,18 0,86 

           meţiki 
30,00 -0,93 0,35 

Skupina Z 

   
           RČ     

71,50 -0,57 0,57 

      trajanje fiksacij 
76,50 -0,31 0,76 

           število fiksacij 56,00 -0,82 0,41 

           meţiki 68,00 -0,12 0,91 

 

Analiza povprečnih velikosti zenic pri posameznih fiksacijah pa je pokazala, da so bile razlike 

med skupinama NE in Z v velikosti zenic zelo velike. Pri mladostnikih skupine NE je bila 

povprečna velikost zenic manjša (M = 1,29 mm, SD = 0,17 mm) kot pri zdravih vrstnikih (M 

= 2,25 mm, SD = 0,63 mm). Ker pa je absolutna velikost zenic lahko občutljiva na 

individualne specifike udeleţenca, smo analizirali razliko med velikostjo zenice ob prvi 

fiksaciji in povprečno velikostjo zenic v posamezni nalogi. Tudi ti rezultati so pokazali velike 

razlike med proučevanima skupinama, pri mladostnikih skupine NE je bilo povprečno 

povečanje zenic manjše (M = 0,22 mm, SD = 0,15 mm) v primerjavi s skupino Z (M = 0,42 

mm, SD = 0,22 mm). Lahko rečemo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupinama NE in Z v povprečni velikosti zenic, Mann Whitneyev U = 7,00, Z =  ̶ 3,42, p = 

0,001, pa tudi praktično pomembne razlike med mladostniki z NE in zdravimi vrstniki v 

spremembi velikosti zenic med reševanjem nalog (Mann Whitneyev U =31,00, Z =  ̶ 1,872, p 

= 0,061), saj je velikost učinka dc = 1,06. Naj še omenimo, da smo zaradi teţav pri merjenju 

morali enega udeleţenca skupine NE izločiti iz analize velikosti zenic, zato so izračuni razlik 

med proučevanima skupinama verjetno pokazali manjšo statistično pomembnost, kot bi bila 

le-ta sicer. 

 



Levstek, T. (2015). Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z 

neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije. Univerza v Ljubljani 

39 
 

6.2.3.4  Analiza interesnih področij 

V eksperimentu smo definirali več interesnih področij, odvisno od tipa enačbe. Če je bila 

enačba v obliki ulomka, so bila interesna področja števec ulomka (Št), imenovalec ulomka 

(Im) in količnik na levi oziroma na desni strani enačbe (LD). Za enačbe oblike npr. a 
.
 x = b, 

kjer je neznanka x nastopala na levi strani enačbe, smo za interesna področja definirali prvi 

faktor (LF), drugi faktor x (LFx) in produkt na desni strani (LD), za enačbe oblike npr.  

h = x 
.
 o, kjer je bil x na desni strani enačbe, pa so bila interesna področja faktor x (DFx), 

drugi faktor (DF) in produkt na levi strani (LD). Pri vseh nalogah smo dodali kot interesno 

področje tudi ponujeno rešitev enačbe (Re) (Slika 19). Izračunali smo deskriptivne statistike 

deleţa trajanja zazrtosti na interesnih področjih, analizirali pa smo tudi področja prvih 

fiksacij.  

 

    

Slika 19: Primeri interesnih področij v enačbah 

Analiza deleţev trajanja zazrtosti udeleţencev na interesna področja v posameznih računih je 

pokazala, da sta bili skupini NE in Z v zazrtosti na AI precej izenačeni v nalogah, kjer je x 

nastopal kot faktor (Slika 20). Mladostniki z NE in zdravi vrstniki so najdlje zrli na faktor x v 

enačbi, medtem ko je bil deleţ zazrtosti na ostala interesna področja bistveno manjši. Tudi v 

primerih, ko je neznanka x nastopala v imenovalcu ulomka, pomembnih razlik med 

preiskovanima skupinama NE in Z ni bilo (Slika 21). Zanimivo pa je, da je pri mladostnikih z 

NE deleţ zazrtosti na AI izstopal le na področju Im (tj. na x v imenovalcu), medtem ko so 

deleţi na ostalih področjih pribliţno enaki. Če pa je neznanka x nastopala v števcu racionalne 

enačbe, smo našli statistično pomembne razlike med skupinama NE in Z v deleţu trajanja 

zazrtosti na imenovalec (U = 26,00, Z =  ̶ 2,475, p = 0,013) in na števec ulomka (U = 26,00, Z 

=  ̶ 2,475, p = 0,013). Zdravi mladostniki so imeli deleţ zazrtosti na števec, kjer je bila 

neznanka x, bistveno večji kot mladostniki z NE, na imenovalcu ulomka pa ravno obratno 

(Slika 22). Zanimivo je, da so mladostniki z NE na vsa interesna področja zrli v pribliţno 

enakem deleţu. 
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Slika 20: Deleţ trajanja zazrtosti (%) na interesna področja za skupini NE in Z v primeru, ko neznanka x nastopa kot faktor v 

enačbi. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega deleţa trajanja zazrtosti. Za razlago oznak interesnih področij 

glej sliko 19. 

 

 
Slika 21: Deleţ trajanja zazrtosti (%) na interesna področja za skupini NE in Z v primeru, ko neznanka x nastopa v 

imenovalcu racionalne enačbe. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega deleţa trajanja zazrtosti.  Za razlago 

oznak interesnih področij glej sliko 19.  

 

 
Slika 22: Deleţ trajanja zazrtosti (%) na interesna področja za skupini NE in Z v primeru, ko neznanka x nastopa v števcu 

racionalne enačbe. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega deleţa trajanja zazrtosti. Za razlago oznak interesnih 

področij glej sliko 19. 
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Če povzamemo, v enačbah, v katerih je neznanka x nastopala kot faktor, je bil deleţ trajanja 

zazrtosti po AI za obe proučevani skupini primerljiv, najdlje so bili mladostniki zazrti v 

neznanko x. V primerih, ko so mladostniki reševali racionalne enačbe (tj. enačbe z ulomkom), 

pa smo našli odstopanja med skupinama NE in Z. Zazrtost mladostnikov, rojenih s hipoksijo, 

po AI je bila bolj enakomerna.  

Na koncu smo pogledali še poloţaj prvih, drugih in tretjih fiksacij v skupinah NE in Z glede 

na lego neznanke x. V vseh skupinah enačb je bilo največ prvih fiksacij narejenih zunaj 

interesnih področij tako v skupini NE kot v skupini Z. V skupini enačb, kjer je bila neznanka 

x faktor, je bil deleţ prvih fiksacij zunaj AI za obe skupini NE in Z pribliţno 50 %, drugih 

fiksacij pa pribliţno 30 %. V tem sklopu enačb je bilo najmanj fiksacij narejenih na drugi 

faktor na desni strani (DF), tj. na konec računa. Lahko tudi rečemo, da je bil deleţ prvih in 

drugih fiksacij po AI za ta sklop enačb primerljiv, pri tretjih fiksacijah pa so mladostniki z NE 

naredili več fiksacij na faktorju x na levi strani (LFx) in manj na področje LD (Slika 23). V 

racionalnih enačbah je bilo prvih fiksacij zunaj AI bistveno več (pribliţno 70 % v skupini NE 

in 60 % v Z), področje z največjim deleţem prvih fiksacij pa je bil količnik LD, tako za 

mladostnike skupine NE kot za vrstnike iz skupine Z (Sliki 24 in 25). Zdravi mladostniki so v 

primerjavi z mladostniki z NE naredili več prvih, drugih in tretjih fiksacij na števec ulomka, 

zanimivo pa je, da je bil števec ulomka deleţen več fiksacij kot imenovalec, ne glede na to, 

kje je bila neznanka x. Vidimo tudi, da pri zdravih mladostnikih deleţi drugih in tretjih 

fiksacij po AI povsem sovpadajo, medtem ko pri mladostnikih z NE najdemo med drugimi in 

tretjimi fiksacijami po AI manjše razlike. Večja odstopanja med skupinama NE in Z pri 

reševanju racionalnih enačb smo našli le pri fiksacijah na števec ulomka, saj je bil deleţ 

fiksacij na Št za mladostnike, rojene s hipoksijo, opazno manjši v primerjavi z zdravimi 

vrstniki. Vendar lahko vseeno rečemo, da večjih odstopanj med skupinama NE in Z v prvem, 

drugem in tretjem pogledu na prikazano nalogo nismo zaznali. 

 

 

 

Slika 23: Deleţ prvih (1), drugih (2) in tretjih (3) fiksacij (%) na interesna področja za skupini NE in Z, če je neznanka x 

faktor v enačbi. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 19. 
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Slika 24: Deleţ prvih (1), drugih (2) in tretjih (3) fiksacij (%) na interesna področja za skupini NE in Z, če je neznanka x 

števec ulomka v enačbi. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 19. 

 

 

 

Slika 25: Deleţ prvih (1), drugih (2) in tretjih (3) fiksacij (%) na interesna področja za skupini NE in Z, če je neznanka x 

imenovalec ulomka v enačbi. Za razlago oznak interesnih področij glej sliko 19. 

 

6.2.3.5  Analiza strategij 

O načinu oziroma strategijah reševanja nalog so udeleţenci poročali na koncu eksperimenta, 

tako da so ustno rešili šest primerov enačb, 3 (lega neznanke x v enačbi) x 2 (pozicija 

neznanke x na levi oz. desni strani enačbe), iz vsake skupine nalog  po en primer (Priloga 1). 

Strategije reševanja smo zdruţili v šest skupin (Tabela 13). Prve štiri strategije izraţajo 

pravilen način reševanja enačb, uporabnikom zadnjih dveh strategij (predvsem S6) pa je bil 

postopek reševanja neznan. Strategiji S1 in S2 sta podobni, razlikujeta se le v reševanju 

racionalnih enačb z neznanko x v imenovalcu. Tretja strategija S3 je zanimiva z vidika 

določanja moči pozicije v enačbi, česar v šolski praksi ne zasledimo. Vsekakor pa je imel pri 

reševanju abstraktnih enačb ključno vlogo spomin, tj. priklic postopkov reševanja abstraktnih 

enačb iz spomina. 
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Tabela 13: Strategije reševanja enačb 

S1 

če je x faktor (DFx ali LFx), mladostnik deli enačbo z drugim faktorjem (DF ali LF), če 

je x imenovalec, mnoţi enačbo z x in reši nastalo enačbo s produktom oziroma v 

enačbi, npr. a/x=t le zamenja x in t,če pa je x števec, mnoţi enačbo z imenovalcem 

S2 

če je x faktor, mladostnik deli enačbo z drugim faktorjem, če je x imenovalec, npr. 

a/x=t, deli s števcem (1/x=t/a) in obrne oba ulomka, uporablja tudi kriţni račun (a/x=t/1, 

sledi x 
.
 t=a), če pa je x števec, mnoţi enačbo z imenovalcem 

S3 
mladostnik definira najmočnejšo pozicijo v enačbi (če je x faktor, je to produkt (DL), če 

je x v ulomku, je to števec) in rešuje kot S1 

S4 
mladostnik primerja oziroma pretvori abstraktno enačbo v enačbo s konkretnimi števili 

(npr. 2 
.
 3 = 6) 

S5 
mladostniku so nejasna pravila reševanja, če je x faktor, potem deli enačbo z drugim 

faktorjem, če pa je x v ulomku, potem je rešitev produkt 

S6 mladostniku so nejasna pravila računanja, zato enačbe rešuje po občutku 

 

Tretjina udeleţencev skupine NE in skupine Z je uporabljala prvo strategijo (Tabela 14), 

pribliţno petina pa strategijo S5. Zanimivo je, da je deleţ mladostnikov, katerim pravila 

reševanja enačb niso bila jasna, v obeh raziskovanih skupinah enak. Primerjalne analize je 

smiselno narediti še za strategijo S2, katero sta uporabljala po dva mladostnika iz vsake 

raziskovane skupine, pri ostalih načinih reševanja pa je bilo uporabnikov premalo, da bi lahko 

poiskali razlike med skupinama NE in Z pri uporabi različnih strategij. Nihče v skupini NE ni 

razmišljal o moči pozicij v enačbah (S3), nekaj udeleţencev je splošno enačbo pretvorilo v 

enačbo s konkretnimi števili (S4), dva mladostnika, po en iz vsake skupine, pa sta naloge 

reševala le po občutku, saj jim pravila reševanja niso bila znana (S6). Naj še omenimo, da sta 

tista mladostnika iz skupine NE, katera zaradi neuporabnosti očesnih gibov nismo vključili v 

raziskavo, enačbe reševala s konkretnimi števili (S4) oziroma po občutku (S6). 

Tabela 14: Število uporabnikov posameznih strategij za skupini NE in Z 

Strategija Skupina NE Skupina Z 

S1 3 5 

S2 2 2 

S3 0 2 

S4 1 2 

S5 2 3 

S6 1 1 

Skupaj 9 15 

 

Analiza pravilnosti odgovorov je pokazala, da je bil odstotek pravilnih odgovorov pri prvi 

strategiji velik in odstopanj v deleţu pravilnih odgovorov med skupinama NE in Z ni bilo 

(Slika 26). Slabše so naloge reševali mladostniki skupine NE pri uporabi strategije S2, pri 

transformaciji abstraktnih simbolov v konkretna števila (S4) pa je bil njihov rezultat boljši v 

primerjavi z zdravimi vrstniki, čeprav je bil presenetljivo velik deleţ nepravilnih odgovorov v 
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obeh skupinah. Po pričakovanju je bil deleţ pravilnih odgovorov pri zadnjih dveh strategijah 

S5 in S6 nizek in primerljiv, saj ne eni ne drugi niso poznali pravil reševanja enačb.  

                   

Slika 26: Odstotek pravilnih odgovorov za skupini mladostnikov NE in Z pri uporabi različnih strategij. Ročaji prikazujejo 

standardni odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

Natančneje smo analizirali pravilnost odgovorov tudi glede na lego neznanke x v enačbi, a le 

za S1, S2 in S4 (Slika 27), saj sta uporabnika strategije S3 vse naloge rešila pravilno, pri S5 in 

S6 pa so naloge reševali na neustrezen način. V skupini nalog, kjer je neznanka x nastopala 

kot faktor v enačbi, je bil deleţ pravilnih odgovorov pri vseh strategijah visok. Zanimivo je, 

da so mladostniki skupine NE te enačbe reševali bolje od zdravih vrstnikov, vendar so bile 

razlike med skupinama NE in Z majhne. Še največ napak je bilo pri S4 (računanje s 

konkretnimi števili). Tako v skupini NE kot v skupini Z so najslabše reševali naloge, kjer je 

bil x v imenovalcu ulomka. Deleţ pravilnih odgovorov je bil v tej skupini nalog največji pri 

uporabi strategije S1 tako v skupini NE (93,3 %) kot v skupini Z (94 %), največja odstopanja 

med NE in Z pa so bila pri uporabi strategije S2, pri kateri so zdravi mladostniki rešili 

pravilno slabih 90 % nalog, vrstniki z NE pa le dobro polovico. Presenetljiv je rezultat 

pravilnosti odgovorov za strategijo S4, saj je bilo kar 20 % nalog, ki sta jih reševala zdrava 

mladostnika, rešena nepravilno, mladostnik skupine NE pa je imel 40 % nepravilno rešenih 

enačb z neznanko x v imenovalcu. Naloge tretje skupine enačb z neznanko x v števcu so bile 

rešene najbolje, saj so pri uporabi strategij S1 in S2 mladostniki obeh skupin vse naloge rešili 

pravilno. Zanimivo pa je, da sta se pri tem tipu enačb zdrava mladostnika, ki sta enačbe 

reševala s konkretnimi števili, odrezala slabše od vrstnikov z NE, imela sta zgolj 80 % 

pravilnih odgovorov.  
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Slika 27: Odstotek pravilnih odgovorov za skupini mladostnikov NE in Z pri uporabi različnih strategij glede na lego 

neznanke x v enačbi. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega odstotka pravilnih odgovorov. 

 

Tudi čas reševanja smo analizirali le za strategije S1, S2 in S4, vendar moramo spomniti, da 

je le en mladostnik skupine NE reševal po metodi S4. Za S1 lahko rečemo, da nismo našli 

velikih odstopanj v času reševanja med mladostniki skupine NE (M = 5,61 s, SD = 1,90 s) in 

zdravimi vrstniki (M = 5,62 s, SD = 1,46 s), pri strategiji S2 pa ţe najdemo opazne razlike 

med skupinama NE (M = 6,55 s, SD = 1,62 s) in Z (M = 4,71 s, SD = 0,03 s). Najdlje so 

mladostniki reševali enačbe pri strategiji S4, tj. pri računanju s konkretnimi števili. 

Mladostnik iz skupine NE je računal povprečno kar 20,42 s, v skupini Z pa je bil povprečni 

čas računanja 12,64 s (SD = 5,53 s). Razlike med skupinama NE in Z v času reševanja so se 

pojavile tudi v primeru, da naloge razdelimo glede na lego neznanke x v enačbi (Slika 28). 

Razlike so najbolj opazne pri strategiji S4, pri kateri je mladostnik z NE računal bistveno dlje 

kot zdravi vrstniki v primerih, da je neznanka x nastopala kot faktor ali kot imenovalec v 

enačbi, v legi števca pa je bil celo hitrejši. Zanimivo je tudi, da je čas reševanja enačb s 

strategijo S1 za mladostnike z NE v povprečju celo krajši v primerjavi z zdravimi vrstniki pri 

tistih enačbah, kjer je x nastopal kot faktor oziroma kot števec. Lahko bi zaključili, da lega 

neznanke x v enačbi vpliva na čas reševanja tudi pri uporabi različnih strategij.  

 
Slika 28: Povprečni čas reševanja (v s) za skupini NE in Z pri uporabi strategij S1, S2 in S4 glede na lego neznanke x v 

enačbi. Ročaji prikazujejo standardni odklon od povprečnega časa reševanja. 
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Če povzamemo, razlike v pravilnosti odgovorov med skupinama NE in Z so bile bolj opazne 

le pri uporabi strategij S2 in S4, ko je neznanka x nastopala kot imenovalec v enačbi. V tem 

primeru so se mladostniki skupine NE odrezali veliko slabše. Presenetljivo je, da so enačbe 

reševali najslabše tisti mladostniki obeh skupin NE in Z, ki so uporabljali četrto strategijo, tj. 

transformacijo abstraktnih simbolov v konkretna števila, in to pri vseh treh tipih enačb glede 

na lego neznanke x. V času reševanja nismo našli opaznih razlik med skupinama NE in Z pri 

uporabi strategij S1 in S2, razlike so bile le pri S4. Pri slednji so mladostniki z NE in zdravi 

vrstniki reševali enačbe najdlje, kar je pričakovano, saj je za transformacijo v konkretna 

števila potreben dodatni čas.  

6.2.4  Razprava 

V eksperimentu so mladostniki reševali enostavne enačbe, vendar ne s konkretnimi števili, 

temveč s simboli (črkami). Ker so bile enačbe abstraktne, smo pričakovali teţave pri 

reševanju in pomembne razlike med raziskovanima skupinama. Rezultati analize pa so le 

deloma potrdili naša predvidevanja. 

Predpostavili smo, da bodo mladostniki, rojeni s hipoksijo, reševali naloge dlje časa in z več 

napakami. Zbrani rezultati so pokazali pričakovano numerično razliko, vendar pa ta ni bila 

statistično pomembna. V obeh skupinah so mladostniki najslabše reševali naloge, pri katerih 

je neznanka x nastopala v imenovalcu, drugi dve skupini nalog (neznanka x je bila v števcu 

ulomka ali pa faktor v enačbi) pa sta imeli pribliţno enak deleţ pravilnih odgovorov. 

Sklepamo lahko, da so bile mladostnikom obeh skupin NE in Z različne vrste nalog različno 

teţke, vendar so bile pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, razlike med uspešnostjo reševanja 

nalog z različnimi legami neznanke x večje. Verjetno jim priklic aritmetičnih postopkov za 

reševanje abstraktnih enačb iz spomina predstavlja večjo teţavo. 

Rezultati analize so potrdili hipotezo, da bodo mladostniki skupine NE enačbe reševali dlje, 

vendar razlika med skupinama NE in Z v času reševanja ni bila statistično pomembna. 

Natančneje smo analizirali čas reševanja enačb, ločenih glede na lego neznanke x. Za obe 

skupini NE in Z velja, da so mladostniki najhitreje reševali naloge, pri katerih je bila 

neznanka x faktor, te enačbe bi lahko smatrali za laţje. Najdlje pa so reševali enačbe z 

neznanko x v imenovalcu, te enačbe bi lahko smatrali za teţje. Ugotovili smo tudi, da niti 

znotraj skupine Z niti znotraj skupine NE lega neznanke x v enačbi ni povzročila statistično 

pomembnih razlik v času reševanja, vseeno pa so razlike v času reševanja pri zdravih 

mladostnikih večje. Zato lahko ponovno potrdimo domnevo, da pri mladostnikih, rojenih s 

hipoksijo, raven zahtevnosti naloge ne vpliva na reševanje nalog v takšni meri, kot pri 

njihovih zdravih vrstnikih.  

S časom reševanja je povezano tudi število in trajanje fiksacij. Rezultati analize so pokazali, 

da mladostniki skupine NE naredijo več fiksacij od zdravih vrstnikov, njihovo trajanje pa je 

krajše. Potrebno je še omeniti, da je število fiksacij močno povezano s časom reševanja, a le 

pri zdravih mladostnikih (r = 0,948), medtem ko je za mladostnike z NE ta povezanost 

šibkejša (r = 0,595). Ugotovili smo tudi, da znotraj skupin NE in Z ni pomembnih razlik v 

številu fiksacij glede na lego neznanke x v enačbi. Pri trajanju fiksacij pa je ravno obratno, pri 

mladostnikih z NE je število fiksacij močno povezano s trajanjem le-teh (r = ̶ 721), medtem ko 

pri zdravih mladostnikih te korelacije ni. Zato bi lahko zaključili, da mladostniki z NE 

naredijo več fiksacij, a čeprav je njihov čas računanja daljši, je trajanje posameznih fiksacij 

krajše kot pri zdravih vrstnikih. Mogoče bi število in trajanje fiksacij lahko povezali s 

sposobnostjo koncentracije in pozornosti, kar bi pomenilo, da se pri mladostnikih s hipoksijo 
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pojavlja več teţav pri razreševanju tistih nalog, ki zahtevajo večjo zbranost oziroma 

osredotočenost na problem. 

Opazno razliko med skupinama NE in Z smo našli tudi v številu meţikov, saj so jih 

mladostniki skupine NE imeli bistveno več od zdravih vrstnikov. Vendar naj spomnimo, da je 

število meţikov močno povezano s časom reševanja le pri mladostnikih z NE (r = 0,804), pri 

zdravih vrstnikih pa te povezanosti ni. Domnevamo, da se je zahtevnost reševanja enačb za 

mladostnike, rojene s hipoksijo, odraţala tudi v številu meţikov. Poudariti je potrebno tudi 

razlike v razpršenosti podatkov, mladostniki skupine NE imajo bistveno večjo razpršenost 

števila fiksacij in meţikov, kot jo imajo zdravi mladostniki, v razpršenosti pravilnosti 

odgovorov in v času reševanja pa velikih razlik ni. Predvidevamo, da tudi med samimi 

mladostniki, rojenimi s hipoksijo, obstajajo velike razlike v očesnih gibih. 

Analizirali smo tudi amplitude sakad, tj. kotne razlike pri očesnih premikih med dvema 

zaporednima fiksacijama. Amplitude sakad so bile v obeh skupinah zelo majhne, manjše sicer 

v skupini NE, a razlike niso bile statistično pomembne. Zanimivo pa je, da je razpršenost 

amplitud za zdrave mladostnike večja. Lahko bi sklepali, da zdravi mladostniki v večji meri 

prilagajajo gibanje pogleda zapisu naloge ter raziskujejo območje širše, medtem ko 

mladostniki, rojeni s hipoksijo, tega ne počno. 

Pomembne razlike med skupinama NE in Z smo našli tudi v velikosti zenic. Razlike v 

velikosti zenic med mladostniki z NE in njihovimi zdravimi vrstniki so bile velike, v 

povprečju so bili premeri zenic mladostnikov z NE manjši. Tudi analiza sprememb velikosti 

zenic med samim reševanjem nalog je pokazala, da so pri mladostnikih z NE te spremembe 

manjše, zelo visoka velikost učinka pa nas opozarja, da so razlike med proučevanima 

skupinama v spremembah velikosti zenic pomembne. Ker pa na velikost zenic vpliva več 

dejavnikov, ne moremo zatrditi, da je premer zenice mera, ki pomembno ločuje raziskovani 

skupini, vsekakor pa predlagamo nadaljnje raziskave te očesne mere. Natančnejše meritve bi 

mogoče pokazale, da velikost zenic odraţa primanjkljaj kognitivnih funkcij oziroma njihovo 

okvaro. 

Predpostavili smo tudi razlike v reševanju nalog glede na pozicijo neznanke x na levi oziroma 

desni strani enačbe. Presenetljivo je, da niti v skupini NE niti v skupini Z leva oziroma desna 

pozicija neznanke x ne vpliva niti na pravilnost odgovorov niti na čas reševanja enačb niti na 

fiksacije. Ta ugotovitev je zanimiva, saj nam je orientacija v prostoru od leve proti desni 

privzgojena ţe od zgodnjih otroških let z branjem in s pisanjem, v času šolanja pa jo še 

nadgradimo z urejeno številsko osjo. Očitno orientacija in urejenost nimata tako pomembnega 

vpliva na mentalno računanje, kot smo sprva predvidevali. Zato lahko hipotezo o vplivu 

pozicije neznanke x na levi oziroma desni strani enačbe zavrnemo. 

Ravno tako nismo našli statistično pomembnih razlik znotraj obeh proučevanih skupin 

mladostnikov med pravilnimi in nepravilnimi odgovori niti v RČ niti v številu in trajanju 

fiksacij niti v številu meţikov. Lahko bi rekli, da se subjektivno dojemanje in (ne)gotovost pri 

odločanju o pravilnosti ponujenih rezultatov ne odraţa v lastnostih očesnih gibov niti v 

skupini NE niti v skupini Z. Vseeno pa naj omenimo, da je bila za mladostnike z NE v 

primerjavi z zdravimi vrstniki razlika med pravilnimi in nepravilnimi odgovori bolj opazna 

pri trajanju fiksacij in številu meţikov. Mogoče sta to meri, ki odraţata vznemirjenost, 

čustveno spremembo, tesnobo… mladostnikov z NE. 

Način reševanja enačb oziroma očesne gibe med aritmetičnim procesiranjem smo skušali 

raziskati tudi z zazrtostjo na definirana interesna področja. Ugotovili smo, da sta bili skupini 

NE in Z zelo izenačeni v zazrtosti na AI pri reševanju tistih nalog, kjer je neznanka x 
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nastopala kot faktor v enačbi, pri racionalnih enačbah pa so bila odstopanja večja. 

Izpostavimo lahko, da so pri racionalnih enačbah mladostniki z NE zrli po interesnih 

področjih bolj enakomerno kot zdravi vrstniki. Domnevamo, da enakomerna zazrtost na AI 

odraţa bolj rutinsko izvajanje oziroma procesiranje nalog pri mladostnikih z NE. Poleg tega 

nismo našli pomembnih razlik med skupinama mladostnikov v fiksacijah pogleda v samem 

začetku reševanja nalog. Deleţ prvih, drugih in tretjih fiksacij po AI je primerljiv, lahko 

rečemo, da večjih razlik med mladostniki z NE in zdravimi vrstniki v premikanju pogleda v 

samem začetku reševanja (procesiranja) nalog ni.  

Nadalje smo predpostavili, da obstajajo razlike v strategijah reševanja enačb med 

raziskovanima skupinama mladostnikov. Na osnovi poročanj mladostnikov skupine NE in 

skupine Z lahko povzamemo, da sta obe skupini uporabljali več različnih strategij in da razlik 

med raziskovanima skupinama mladostnikov v različnosti uporabe strategij ni. Tako v skupini 

NE kot v skupini Z so mladostniki reševali po 'šolskih' metodah, v obeh skupinah so nekateri 

reševali na povsem napačen način, v obeh skupinah so nekateri udeleţenci abstraktne oznake 

(črke) zamenjali s konkretnimi števili. Zato lahko hipotezo, da obstajajo razlike v načinih 

reševanja enačb med mladostniki z NE in zdravimi vrstniki, zavrnemo. Standardna načina 

reševanja enačb, ki se uporabljata v šolah, predstavljata strategiji S1 in S2. Natančnejša 

analiza je pokazala, da je pri uporabi prve strategije S1 deleţ pravilnih odgovorov v skupini 

NE največji in povsem primerljiv s pravilnostjo odgovorov v skupini Z, tudi če ločimo enačbe 

glede na lego neznanke x. Ravno tako pri uporabi S1 ni pomembnih odstopanj med 

skupinama NE in Z v času reševanja enačb in v številu fiksacij, meţikov pa so mladostniki z 

NE naredili več. Večja odstopanja so pri strategiji S2, kjer je deleţ pravilnih odgovorov za 

mladostnike z NE manjši, je pa zanimivo, da so bile vse napake narejene le v skupini nalog, 

kjer je neznanka x nastopala v imenovalcu. Pomembne razlike med skupinama NE in Z pri 

uporabi S2 smo našli tudi v času reševanja in številu fiksacij, mladostniki z NE so reševali 

dlje in z več fiksacijami. Presenetljivi so rezultati uporabe četrte strategije, pri kateri 

mladostniki abstraktne črke zamenjajo s konkretnimi števili. V obeh skupinah NE in Z je bil 

deleţ pravilnih odgovorov pri uporabi S4 najmanjši, čas reševanja pa najdaljši, ne glede na 

lego neznanke x v enačbi. Tudi število fiksacij in meţikov je bilo pri uporabi te strategije 

bistveno večje v obeh skupinah NE in Z. Zaključimo lahko, da je najprimernejša strategija 

mentalnega reševanja abstraktnih enačb metoda S1, pri kateri mladostniki racionalne enačbe 

spremenijo v produkt, in da zamenjava abstraktnih simbolov s konkretnimi števili ni dobra 

poenostavitev reševanja enostavnih enačb. 

6.3  SPLOŠNA RAZPRAVA 

Z eksperimentoma A in B smo ţeleli raziskati značilnosti aritmetičnega procesiranja pri 

mentalnem računanju s konkretnimi števili (odštevanje dvomestnih števil) in z abstraktnimi 

simboli (reševanje enačb). Odštevanje dvomestnih števil je kompleksna naloga, saj morajo 

udeleţenci priklicati iz spomina ustrezno metodo (ali poiskati alternativne načine), s pomočjo 

delovnega spomina zadrţati v spominu vmesne rezultate, na koncu pa še sprejeti odločitev o 

(ne)pravilnosti ponujenega rezultata. Reševanje enostavnih enačb je zahtevna naloga zaradi 

abstraktnih simbolov v enačbi. Sam proces reševanja pa je odvisen predvsem od priklica 

ustrezne metode iz spomina, zato je bil v povprečju čas reševanja enačb krajši od odštevanja 

dvomestnih števil.  
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Tabela 15: Primerjava rezultatov odštevanja dvomestnih števil in reševanja enačb za skupini NE in Z 

   Odštevanje dvomestnih števil    Reševanje enostavnih enačb 

Med skupinama NE in Z ni pomembnih razlik v pravilnosti 

odgovorov. 
Med skupinama NE in Z ni pomembnih razlik v pravilnosti 

odgovorov. 

Prehod pomembno vpliva na pravilnost odgovorov, a le v 

skupini Z. 
Lega neznanke x je pomembna za pravilnost le v skupini NE, 

v Z pa ne. 

Velikost razlike ni pomembna niti za čas niti za pravilnost 

reševanja. 
Leva oziroma desna pozicija neznanke x ni pomembna niti za 

čas niti za pravilnost reševanja. 

Obstajajo razlike med skupinama NE in Z v RČ, v skupini 

NE so reševali dlje. 
Obstajajo razlike med skupinama NE in Z v RČ, v skupini 

NE so reševali dlje, a razlika ni statistično pomembna. 

Prehod je pomemben za RČ, a le v skupini Z. Lega neznanke x ni pomembna za RČ niti v skupini Z niti v 

skupini NE. 

V skupini NE je več fiksacij, a razlike niso statistično 

pomembne. 
V skupini NE je več fiksacij, a razlike niso statistično 

pomembne. 

V skupini NE je večja razpršenost števila in trajanja fiksacij, 

števila meţikov in velikosti zenic. 
V skupini NE je večja razpršenost števila in trajanja fiksacij, 

števila meţikov in velikosti zenic. 

Razlike v številu fiksacij in meţikih glede na pravilnost 

odgovorov niso pomembne niti v NE niti v Z.   
Razlike v številu fiksacij in meţikih glede na pravilnost 

odgovorov niso pomembne niti v NE niti v Z.   

Prehod ne vpliva na število fiksacij niti v skupini NE niti v 

skupini Z. 
Lega neznanke x v enačbi ne vpliva na število fiksacij niti v 

skupini NE niti v skupini Z. 

V skupini Z je trajanje fiksacij v povprečju daljše kot v 

skupini NE. 
V skupini Z je trajanje fiksacij v povprečju daljše kot v 

skupini NE. 

V skupini Z so amplitude sakad večje kot v skupini NE, a 

razlike niso statistično pomembne. 
V skupini Z so amplitude sakad večje kot v skupini NE, a 

razlike niso statistično pomembne.  

V skupini NE je opazno več meţikov, prehod pa ne vpliva na 

meţike niti znotraj skupine NE niti znotraj skupine Z. 
V skupini NE je več meţikov kot v skupini Z, znotraj skupin 

pa ni razlik v številu meţikov glede na lego neznanke x v 

enačbi. 

V skupini NE je deleţ zazrtosti na AI razporejen bolj 

enakomerno. 
V skupini NE je deleţ zazrtosti na AI razporejen bolj 

enakomerno. 

Obstajajo velike razlike med skupinama v velikosti zenic, v 

skupini NE so premeri zenic v povprečju manjši. 
Obstajajo velike razlike med skupinama v velikosti zenic, v 

skupini NE so premeri zenic v povprečju manjši. 

V skupinah NE in Z so razlike med deleţi prvih, drugih in 

tretjih fiksacij na AI  pribliţno konstantne  
Večjih odstopanj med NE in Z v deleţih prvih treh fiksacij na 

AI ni. 

V skupini NE so uporabljali več različnih strategij, tj. več 

alternativnih načinov reševanja. 
Razlik v uporabi različnih strategij med skupinama NE in Z 

ni. 

 

Zdravi mladostniki in mladostniki, rojeni s hipoksijo, ki smo jih vključili v raziskavo, se z 

matematiko v ţivljenju po zaključku srednje šole niso več srečevali. Zato so njihovi rezultati 

in primerjava med njimi zanimivi, strnili pa smo jih v tabelo 15. 

Pomembnih razlik v pravilnosti reševanja pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, in pri zdravih 

mladostnikih nismo našli, ugotovili pa smo, da so mladostniki iz skupine NE naloge 

odštevanja računali bolje (89,5 % pravilnih odgovorov) kot pa reševali abstraktne enačbe 

(80,7 %). To bi lahko pomenilo, da imajo več teţav z induktivnim sklepanjem (posplošitvami) 

kot njihovi zdravi vrstniki.  

Našli pa smo razlike med skupinama NE in Z v času reševanja tako pri odštevanju kot pri 

reševanju enačb. Mladostniki, rojeni s hipoksijo, so probleme reševali dlje. Ta ugotovitev je 
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pomembna in bi jo bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju učno-vzgojnega procesa 

mladostnikov, rojenih s hipoksijo.  

Prehod je pomembno vplival na RČ in na pravilnost odštevanja le pri zdravih mladostnikih, 

medtem ko je lega neznanke x v enačbi statistično pomembno vplivala na pravilnost reševanja 

enačb le v skupini NE. Vpliv lege neznanke x na RČ ni bil pomemben niti za skupino NE niti 

za skupino Z. Ker mladostniki stika z elementarno matematiko po srednji šoli niso več imeli, 

je bilo reševanje abstraktnih nalog drugačno od elementarnih nalog s konkretnimi vrednostmi 

in je temeljilo predvsem na spominskih dejstvih. Domnevamo, da je priklic aritmetičnih 

dejstev iz spomina za mladostnike z NE teţji, zato se pri abstraktnih nalogah pojavi več 

napak. Naloge rešujejo tudi bolj rutinsko, avtomatizirano, in se isti tipi napak večkrat 

ponovijo. Zato lahko sklepamo, da mladostniki, rojeni s hipoksijo, ne ločijo nalog po 

teţavnosti v takšni meri kot zdravi vrstniki, probleme pa rešujejo po ustaljenih metodah, 

bodisi pravilnih bodisi nepravilnih. 

Zanimivo je, da niti velikost razlike pri odštevanju niti pozicija neznanke x na levi oziroma 

desni strani enačbe nista vplivali na reševanje nalog. To velja tako za zdrave mladostnike kot 

za mladostnike, rojene s hipoksijo. Ta ugotovitev je presenetljiva, saj smo pričakovali povsem 

drugačne rezultate, še posebej glede pozicije neznanke na levi oziroma desni strani. 

Orientacija v prostoru je namreč kulturno pogojena (npr. pisava od leve proti desni), zato smo 

pričakovali, da bo pozicija neznanke povzročila pomembne razlike v računanju. Zaključimo 

lahko, da je odštevanje občutljivo le na velikost zmanjševanca in odštevanca, medtem ko 

velikost razlike na sam proces računanja nima vpliva. In še, orientacija v prostoru na 

mentalno računanje nima pomembnega vpliva. 

Pomembne razlike med raziskovanima skupinama smo našli v očesnih gibih. Mladostniki, 

rojeni s hipoksijo, so imeli več fiksacij in z večjo razpršenostjo, trajanje fiksacij pa je bilo 

krajše. Za zdrave mladostnike velja, da število fiksacij korelira s časom reševanja, tj. v 

daljšem času reševanja naredijo več fiksacij, ne korelira pa s trajanjem fiksacij. Zato 

domnevamo, da je trajanje fiksacij mera, s katero bi lahko nadaljnje raziskovali značilnosti 

posameznikov in njihov odziv na dogajanja (npr. kakšna je koncentracija, vztrajnost, delovne 

navade…). Raziskave so namreč pokazale (npr. Papageorgiou idr., 2014), da trajanje fiksacij 

korelira s pozornostjo in kontrolo vedenja ţe v otroštvu. Ravno tako je trajanje fiksacij mera, 

ki razločuje posameznike v sposobnosti upravljanja in nadzora pozornosti, to pa nam 

omogoča tudi razumevanje razvoja kognitivnih funkcij posameznika. Zato bi krajše trajanje 

fiksacij mladostnikov z NE lahko pomenilo, da imajo ti mladostniki teţave s pozornostjo, se 

teţje osredotočijo na problem oziroma je njihova zbranost pri razreševanju nalog šibkejša. Z 

nadaljnjimi raziskavami bi bilo moţno ugotoviti, ali je trajanje fiksacij mera, ki bi nam 

omogočila zgodnje odkrivanje primanjkljajev v pozornosti in v izvršilnih funkcijah. Z 

zgodnjo odpravo teh primanjkljajev pa bi posamezniku lahko omogočili normalno usvajanje 

širokega spektra veščin in kompetenc, ki so povezane s temi kognitivnimi funkcijami.  

Mladostniki z NE so imeli tudi več meţikov kot njihovi zdravi vrstniki. Raziskave so 

pokazale (npr. Haak idr., 2014; McIntire idr., 2014), da je število meţikov povezano s stopnjo 

stresa, z vzdrţevanjem pozornosti, budnostjo. Zato lahko na osnovi naših rezultatov 

domnevamo, da število meţikov odraţa razlike v dojemanju, percepciji dogajanja v okolju in 

pri soočanju z bolj ali manj zahtevnimi nalogami. Mogoče so mladostniki z NE bili v 

eksperimentu bolj vznemirjeni, prestrašeni, pod stresom, hitreje utrujeni. Lahko pa bi bilo 

večje število meţikov pri mladostnikih, rojenih s hipoksijo, odraz bolezni, tj. poškodb oči, ali 

pa motenj v delovanju ţivčnega sistema. Naslednja pomembna mera so amplitude sakad. 

Zdravi mladostniki so imeli v povprečju večje amplitude, razlike pa so bile bolj opazne pri 
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nalogah z odštevanjem. Domnevamo, da zdravi mladostniki raziskujejo področje širše in bolj 

razpršeno po celotnem polju, medtem ko mladostniki, rojeni s hipoksijo, raziskujejo področje 

v oţjem spektru. Tudi to ugotovitev bi bilo potrebno upoštevati pri razvojnem in učnem 

procesu mladostnikov, rojenih s hipoksijo, in v delo z njimi vključiti ustrezne naloge (npr. 

iskanje zaklada, analiza slike…). Ugotovili smo tudi, da so imeli zdravi mladostniki bistveno 

večje premere zenic in spremembe velikosti zenic v procesu računanja kot vrstniki, rojeni s 

hipoksijo. Zaradi dejavnikov, ki zmanjšujejo uporabnost te mere za analizo (individualne 

fiziološke razlike v kombinaciji z izbranim pragom pri kalibraciji sledilca očesnih gibov, 

razdalja med kamero in očesom, velikost oči…), teţko izpeljemo splošne zaključke o 

uporabnosti premera zenic pri razločevanju skupin NE in Z, vseeno pa lahko izpostavimo 

domnevo, da velikost zenic odraţa kognitivno „neobčutljivost‟ mladostnikov, rojenih s 

hipoksijo. Obremenitve, s katerimi se soočajo, ti mladostniki dojemajo drugače, mogoče z 

bolj enostavno interpretacijo.  

Primerjalni rezultati za očesne mere torej nakazujejo, da obstajajo pomembne razlike v 

očesnih gibih med mladostniki, rojenimi s hipoksijo, in njihovimi zdravimi vrstniki. 

Pomembno pa je opozoriti na veliko razpršenost očesnih mer v skupini NE, kar nam pove, da 

obstajajo velike razlike v očesnih gibih tudi znotraj skupine mladostnikov, rojenih s 

hipoksijo.To pomeni, da je posamezne mladostnike nujno potrebno obravnavati individualno.  

Analiza zazrtosti na definirana interesna področja je pokazala, da je v skupini NE deleţ 

zazrtosti na AI razporejen bolj enakomerno tako pri odštevanju kot pri reševanju enačb. Tudi 

ta ugotovitev še dodatno potrjuje prej naveden sklep, da zdravi mladostniki preiskujejo 

področje interesa bolj neenakomerno (s pogledom se dlje časa zadrţujejo na zanimivejših 

oziroma pomembnejših področjih), mladostniki z NE pa raziskujejo področje bolj 

enakomerno in brez določanja pozicij večjega interesa. V premikanju pogleda po definiranih 

interesnih področjih ob samem začetku reševanja nalog pa večjih razlik med proučevanima 

skupinama mladostnikov ni, kar pomeni, da je raziskovanje področja v samem začetku pri 

vseh mladostnikih podobno.  

Analiza razlik med skupinama NE in Z v očesnih gibih glede na pravilnost njihovih 

odgovorov na zastavljena vprašanja (ali je zapisan rezultat na zaslonu pravilen) ni pokazala 

pomembnih odstopanj. Zato zaključkov o razlikah med preiskovanima skupinama v 

subjektivnem doţivljanju negotovih situacij ne moremo sprejeti.  

Potrdimo pa lahko hipotezo, da mladostniki, rojeni s hipoksijo, uporabljajo več različnih, 

alternativnih metod za reševanje problemov. To je bilo sicer opazno le pri odštevanju 

dvomestnih števil, pri enačbah pa ne. Pri slednjih mladostniki z NE alternativnih načinov niso 

iskali v večji meri kot zdravi vrstniki, verjetno jim je bilo reševanje abstraktnih nalog 

prezahtevno in zato odvisno le od priklica metod reševanja iz spomina. S primerjalno analizo 

smo še ugotovili, da je glede na pravilnost in čas reševanja najprimernejša strategija 

odštevanja dvomestnih števil metoda delne dekompozicije, pri kateri se razdeli na desetice in 

enice le drugo število, tj. odštevanec, in se od celotnega prvega števila, tj. zmanjševanca, 

odšteje najprej desetice in nato enice. Pri reševanju enačb pa so bili mladostniki najbolj 

uspešni pri tisti strategiji, pri kateri se racionalna enačba pomnoţi z imenovalcem in spremeni 

v enačbo s produktom, nato pa se izrazi neznanko x s pomočjo deljenja. Tudi te ugotovitve bi 

lahko upoštevali pri načrtovanju učnega procesa, še posebej pri poučevanju otrok z učnimi 

teţavami pri matematiki. 
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7  ZAKLJUČKI 

V naši raziskavi smo s pomočjo sledilca očesnih gibov proučili očesne gibe med izvajanjem 

aritmetičnih operacij, in sicer med odštevanjem dvomestnih števil in reševanjem enostavnih 

enačb. Analizirali smo tudi razlike med zdravimi mladostniki in mladostniki z neonatalno 

encefalopatijo  kot posledico hipoksije – ishemije. Na osnovi rezultatov lahko rečemo, da so 

očesni premiki pomembna mera za odkrivanje zakonitosti procesiranja in za ugotavljanje 

razlik med tema preiskovanima skupinama. Očesne mere so namreč pokazale pomembne 

razlike med zdravimi mladostniki in mladostniki z NE. O primanjkljaju aritmetičnih 

sposobnosti teţko govorimo, lahko pa povzamemo, da mladostniki z NE rešujejo naloge dlje 

časa, imajo teţave z abstraktnimi primeri, izbirajo več različnih (alternativnih) načinov 

reševanja. Obstajajo tudi pomembne razlike med mladostniki z NE in zdravimi vrstniki v 

očesnih merah, zato priporočamo nadaljnje okulo-motorične raziskave za posameznike, 

rojene s hipoksijo, in za vse tiste, ki se srečujejo z aritmetičnimi teţavami oziroma trpe za 

diskalkulijo. 
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Priloga 1: Vprašalnik 

 

Odštejte:    73 – 46 

 

68 – 25 

 

79 – 62  

 

82 – 29  

 

 

Rešite enačbe (poiščite x):      
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Priloga 2: Naloge odštevanja po skupinah 

1. skupina: razlika je med 15 in 35, brez prehoda 

2. skupina: razlika je med 42 in 62, brez prehoda 

3. skupina: razlika je med 15 in 35, s prehodom 

4. skupina: razlika je med 42 in 62, s prehodom 

1.skupina    2.skupina    

zmanjševanec odštevanec razlika  zmanjševanec odštevanec razlika  

35 12 23  59 12 47  

56 24 32  85 31 54  

97 73 24  78 23 55  

78 43 35  97 36 61  

49 34 15  68 15 53  

68 43 25  79 27 52  

84 51 33  87 45 42  

47 15 32  69 21 48  

86 61 25  94 32 62  

79 62 17  57 14 43  

 M 26,1   M 51,7  

 SD 6,5   SD 6,5  

3. skupina    4. skupina    

zmanjševanec odštevanec razlika  zmanjševanec odštevanec razlika  

36 17 19  93 37 56  

57 29 28  72 26 46  

75 48 27  64 19 45  

93 65 28  73 25 48  

84 67 17  85 27 58  

65 36 29  61 19 42  

54 19 35  74 26 48  

41 26 15  97 38 59  

78 49 29  82 29 53  

92 58 34  81 19 62  

 M 26,1   M 51,7  

 SD 6,5   SD 6,5  

 


