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POVZETEK 

 
Za uspešno delovanje v šoli učenci poleg vsebinskih znanj potrebujejo tudi znanja o tem, kako 

nekaj naredijo bolj učinkovito. Izvršilne (oz. eksekutivne) funkcije v povezavi z vzgojo in 

izobraževanjem se nanašajo to, kako učenci razmišljajo in kako se učijo. Težave na področju 

izvršilnih funkcij se lahko pojavljajo tako pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (v nadaljevanju PPPU), kot tudi pri učencih, pri katerih izrazitejše učne težave niso 

opažene. Zaradi povezanosti izvršilnega funkcioniranja z drugimi področji, ključnimi za šolsko 

delo, je prepoznavanje težav in delo na področju izvršilnih funkcij pomembno. 

 

Osrednji cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšno je stanje na področju izvršilnih funkcij 

pri učencih od 4. do 9. razreda osnovne šole ter kakšne so na tem področju razlike med učenci 

brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika o izvršilnih funkcijah v dveh 

različicah – za učence (»Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence«; ang. Executive Skills 

Questionnaire for Students; Dawson in Guare, 2012, str. 176−177) in za učitelje (»Vprašalnik 

o izvršilnih funkcijah za učitelje«). Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. Raziskovali smo na vzorcu učencev 

od 4. do 9. razreda (N = 344) ter podvzorcu (N = 20) glede na razred ekvivalentnih parov, pri 

čemer je vsak par sestavljal učenec s PPPU in njegov sošolec brez PPPU. Vsakega učenca v 

podvzorcu sta na področju izvršilnih funkcij ocenila tudi dva učitelja (N = 20).  

 

Rezultati raziskave kažejo, da se pri učencih izražajo določene težave na področju izvršilnih 

funkcij. Izrazite so razlike glede na starost in vzgojno-izobraževalno obdobje, pri čemer se 

mlajši učenci ocenjujejo višje kot starejši. Na nekaterih področjih izvršilnih funkcij je bila 

samoocena fantov statistično pomembno nižja kot samoocena deklet. Na večini področij 

izvršilnih funkcij so učenci z višjim učnim uspehom boljši. Učenci, ki obiskujejo ure dodatne 

strokovne pomoči, se na nekaterih področjih izvršilnih funkcij ocenjujejo nižje kot preostali, še 

nižje pa se ocenjujejo učenci, ki obiskujejo ure dopolnilnega pouka. Učenci, ki so bili 

prepoznani kot nadarjeni, se na področju metakognicije ocenjujejo statistično pomembno višje 

kot preostali učenci. Učenci s PPPU se izkazujejo kot nekoliko slabši na področju izvršilnega 

funkcioniranja, pri čemer so razlike statistično pomembne zgolj na nekaterih področjih. V 

primerjavi samoocene učenca z oceno učitelja o funkcioniranju istega učenca lahko vidimo, da 

se tako pri učencih s PPPU kot pri učencih brez PPPU ocene v večini področij ujemajo. 

 

KLJUČNE BESEDE: izvršilne (eksekutivne) funkcije, učenci v osnovni šoli, učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, strategije za razvijanje izvršilnih funkcij 
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ABSTRACT 

 
EXECUTIVE FUNCTIONS IN PUPILS WITHOUT DEFICITS AND WITH DEFICITS IN 

INDIVIDUAL LEARNING AREAS 

 

 

Besides having content knowledge to be successful at school, pupils also need to know how to 

do something more effectively. Executive functions linked to upbringing and education refer to 

the way pupils think and learn. The problems in executive functions can appear in both pupils 

with deficits in individual learning areas as well as in pupils, where distinctive learning deficits 

are not noticed. Due to the connection of executive functions with other fields, crucial for school 

work, the identification of problems and working in the field of executive functions is 

important. 

 

The main goal of this master’s thesis was to examine the current situation in the field of 

executive functions in pupils between the fourth and ninth year of primary school and to find 

the differences between pupils without deficits and with deficits in individual learning areas. 

 

The information was gathered using an inquiry regarding executive functions at two levels – 

for pupils (Executive Skills Questionnaire for Students; Dawson and Guare, 2012, p. 176−177) 

and for teachers (Executive Skills Questionnaire for Teachers). A descriptive and causal non-

experimental method of research and quantitative research approach was used. The research 

was made using a sample of pupils between the fourth and ninth year (N = 344) and a subsample 

(N = 20) regarding ten equivalent pairs in the class, where each pair was composed of a pupil 

with deficits in individual learning areas and his classmate without deficits in individual 

learning areas. Each pupil in the subsample was evaluated in the field of executive functions by 

two teachers (N = 20) and the pupil himself. 

 

The results show that pupils have certain problems with executive functions. Significant 

differences are shown regarding age and educational period, where younger pupils self-evaluate 

themselves higher than older pupils. In some areas of executive functions, boys self-evaluated 

themselves significantly lower than girls. Pupils with higher academic success are better in most 

areas of executive functions. Pupils who attend classes of additional help self-evaluate 

themselves lower in some areas than other pupils. Pupils who attend remedial classes self-

evaluate themselves even lower. Pupils who were recognised as “gifted” self-evaluate 

themselves statistically significantly higher than other pupils in the field of metacognition. 

Pupils with deficits in individual learning areas are shown a bit weaker in the areas of executive 

functioning, where the differences are statistically significant only in a few areas. When 

comparing the pupil’s self-evaluation with the teacher’s evaluation regarding the functioning 

of the pupil, we can see that in pupils with deficits in individual learning areas as well with 

pupils without deficits in individual learning areas the assessments match in most of the areas. 
 

KEYWORDS: executive functions, pupils in primary school, pupils with deficits in individual 

learning areas, strategies for developing executive functions 
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1 UVOD 

 
Spretnosti v tem, kako nekaj narediti ali kako nekaj narediti najbolj optimalno in s tem 

učinkovito, potrebujemo v življenju nasploh. Gre za spretnosti izvršilnih (imenovanih tudi 

eksekutivnih) funkcij. Nekateri ljudje tovrstne spretnosti uspešno uporabljajo, ne da bi se 

predhodno izraziteje posvečali razvijanju le-teh, za druge pa lahko prav šibkosti na področju 

izvršilnih funkcij predstavljajo oviro, zaradi katere niso tako uspešni, kot bi lahko bili. Pri 

učencih so tako v povezavi s šolsko uspešnostjo kot tudi z učinkovitim delovanjem učenca v 

vsakdanjih situacijah izvršilne funkcije pogosto spregledano, a pomembno področje delovanja. 

 

Pri izvršilnih funkcijah gre za neenoten konstrukt več področij, povezanih z učinkovitim in v 

cilj usmerjenim delovanjem, ki  pripomorejo k dosegi bolj optimalnega dolgoročnega izida. Pri 

posamezniku se razvijajo postopoma. Težave na področju izvršilnih funkcij se pogosto 

pojavljajo pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU), 

vendar so prisotne tudi pri ostalih učencih. Opazimo lahko, da se v šoli tovrstne spretnosti od 

učencev pričakujejo, pri čemer se razvijanju izvršilnih funkcij v šoli pogosto ne namenja veliko 

pozornosti. Prepoznavanje učencev s težavami na področju izvršilnih funkcij in nudenje 

različnih oblik pomoči je torej pomembno za samostojno in učinkovito delo učencev v šoli in 

nasploh. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili opredelitev izvršilnih funkcij, delitvi 

izvršilnih funkcij znotraj programov po različnih avtorjih, razvoj izvršilnih funkcij ter težave 

na področju izvršilnih funkcij. Nadalje smo se osredotočili na izvršilne funkcije v šolskem 

kontekstu ter izsledke nekaterih raziskav o delovanju na tem področju. Predstavili smo 

opredelitev in delitev učnih težav ter kot del učnih težav natančneje opredelili primanjkljaje na 

posameznih področih učenja, predstavili značilnosti učencev s PPPU ter spregovorili o 

obravnavi učencev s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT) in PPPU. Nadalje smo 

predstavili značilnosti nadarjenih učencev s SUT in PPPU. V nadaljevanju teoretičnega dela 

smo se osredotočili na izvršilne funkcije pri učencih s SUT in PPPU z vidika ocenjevanja 

procesov izvršilnih funkcij in opisov področij šolskega dela, ki tem učencem predstavljajo 

težave. Nadalje smo se osredotočili na razvijanje spretnosti izvršilnih funkcij v šolskem 

kontekstu, pri čemer smo predstavili oblike dela, nasvete za razvijanje posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij ter možne načine delovanja na področju izvršilnih funkcij pri učencih s SUT 

in PPPU. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali, kakšno je stanje na področju izvršilnih 

funkcij pri učencih od 4. do 9. razreda osnovne šole. Opredelili smo raziskovalni problem, 

predstavili cilje raziskave in raziskovalna vprašanja, metode dela in raziskovalni pristop, 

analizo rezultatov z interpretacijo ter sklep. V raziskavi smo s samooceno učencev raziskovali 

splošno funkcioniranje na celotnem vzorcu učencev od 4. do 9. razreda na področju izvršilnih 

funkcij ter morebitne razlike glede na vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovni šoli, razred, 

spol, starost in uspešnost pri posameznih predmetih (slovenščina, matematika, angleščina). 

Nadalje smo raziskovali razlike med učenci glede na obiskovanje ur dodatne strokovne pomoči, 

glede na obiskovanje ur dopolnilnega pouka in glede na prepoznanost učenca kot nadarjenega. 

Na podvzorcu glede na razred ekvivalentnih parov učencev s PPPU in brez smo ugotavljali 

razlike na področju izvršilnih funkcij med učenci brez in s PPPU – tako z vidika samoocen 

učencev kot z vidika ocen učiteljev ter razlike v samooceni učencev ter oceni učiteljev pri 

učencih brez PPPU in s PPPU. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1  IZVRŠILNE FUNKCIJE 

 

2.1.1 OPREDELITEV IZVRŠILNIH FUNKCIJ  

 
Zasledimo lahko, da različni avtorji izvršilne funkcije (imenovane tudi eksekutivne funkcije) 

opredeljujejo na raznolike načine, pri čemer poudarjajo različne vidike le-teh. Prav tako se pri 

opredelitvi posameznih področij, ki jih izvršilne funkcije zajemajo, opažajo razlike. V 

nadaljevanju so predstavljene opredelitve nekaterih avtorjev. 

 

Avtorji McCloskey, L. A. Perkins in Van Divner (2009) opredeljujejo izvršilne funkcije kot 

kognitivne kapacitete, ki izvirajo iz frontalnega režnja možganov in ki so odgovorne za 

posameznikovo zmožnost namenskega, organiziranega, strateškega, v cilj usmerjenega 

delovanja ter za usmerjanje lastnega delovanja v kontekstu lastnih dojemanj, čustvovanja, misli 

in dejanj. Kot kapacitete, ki usmerjajo naše delovanje, so osnova za delovanje drugih miselnih 

procesov, kot so rezoniranje, jezik in vizualno-prostorske predstave (prav tam).  

 

Izvršilne funkcije lahko opredelimo tudi kot kognitivne procese, ki vključujejo nadzorovanje 

vedenja in pripravo posameznika na različne situacije (Zelazo idr., 1997, v Moran in Gardner, 

2007). Zajemajo zmožnost mentalne in vedenjske prožnosti glede na spreminjajoče se 

okoliščine in predstavljajo skladnost in tekočnost posameznikovega odzivanja (prav tam). 

 

Walsh (1978, v Wu idr., 2011) je izvršilne funkcije opisal kot medsebojno povezan skupek 

sposobnosti, ki vključuje načrtovanje, reševanje problemov, abstraktno rezoniranje, mentalno 

prožnost in zmožnost izkoristiti povratno informacijo. 

 

Eslinger (1996, v Meltzer in Krishnan, 2007) navaja, da procesi izvršilnih funkcij vključujejo 

metakognitivno znanje o nalogah in strategijah, prožno uporabo strategij, sisteme pozornosti in 

spomina, ki te procese vodijo (delovni spomin), eksplicitno in implicitno učenje ter 

samoregulacijske procese (npr. načrtovanje, samousmerjanje). 

 

Brown (1996, v Dawson in Guare, 2012) organizira izvršilne funkcije v šest skupin: aktivacijo 

(organizacija, postavljanje prioritet in aktivacija za delo), osredotočenost (osredotočanje, 

vzdrževanje in prehajanje pozornosti), trud (budnost, hitrost procesiranja in vzdrževanje 

vlaganja truda), čustvovanje (uravnavanje frustracij in nadzorovanje vedenja), spomin (delovni 

spomin) in delovanje (samospremljanje in samousmerjanje delovanja). 

 

Barkley (1997, v Dawson in Guare, 2012) predstavi razvojni model izvršilnih funkcij in pravi, 

da se ključne pojavijo že v prvem letu življenja. Trdi, da je od izvršilnih funkcij, ki se razvijejo 

kmalu po rojstvu, inhibicija odzivanja kronološko prva, sledi ji neverbalni delovni spomin, tej 

samoregulacija vplivanja, nato internalizacija govora (verbalni delovni spomin) ter nazadnje 

»rekonstrukcija« (zmožnost reševanja problemov, ki zajema kombinacijo kognitivne in 

vedenjske prožnosti, tekočnosti in ustvarjalnosti) (prav tam). 

 

Avtorji Ocenjevalne lestvice vedenj, povezanih z izvršilnimi funkcijami BRIEF (ang. Behavior 

Rating Inventory of Executive Function) Gioia, Isquith, Guy in Kenworthy (2000, v Dawson in 
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Guare, 2012) so izvršilne funkcije razdelili v dve osnovni skupini: spretnosti, povezane z 

uravnavanjem vedenja (nadziranje čustev, uravnavanje dražljajev in uporaba kognitivne 

prožnosti v dani situaciji) in spretnosti, ki vključujejo metakognicijo ali mišljenje (začeti z 

nalogo, vzdrževanje pozornosti, spremljanje tega, kar mora biti narejeno, načrtovanje in 

organiziranje naloge in spremljanje vedenja glede na povratno informacijo ali reakcije okolja). 

 

Anderson (2002, v Fischer in Daley, 2007) navaja, da izvršilne funkcije niso enoten konstrukt 

ter da posamezni elementi le-teh kažejo različne razvojne poti, kamor spadajo: kontrola 

pozornosti, kognitivna prožnost, postavljanje ciljev in procesiranje informacij. Vsako področje 

predstavlja ločen razvojni del v skupku izvršilnih funkcij (prav tam).  

 

Spretnosti izvršilnih funkcij vključujejo procese kognitivne kontrole, vključujoč delovni 

spomin, kontrolo inhibicije in veščine uravnavanja prehajanja pozornosti, ki pripomorejo k 

izboljšanju otrokovih zmožnosti za vzdrževanje k cilju usmerjenega raziskovanja in reševanja 

problemov (Carlson, 2005, v Sasser, Bierman in Heinrichs, 2015).   

 

M. B. Denckla (2007) navaja, da izraza izvršilne funkcije in disfunkcije (ki se uporabljata v t. 

i. »medicinskem modelu«) s področij nevropsihiatrije in nevropsihologije opisujeta na področju 

edukacije in edukacijske psihologije načrtovanje, organizacijo, spretnosti učenja ter spretnosti 

samousmerjanja in samopreverjanja. V primerjavi z ostalimi z vedenjem povezanimi 

možganskimi funkcijami opisuje avtorica izvršilne funkcije kot težje razložljive sisteme za 

kontrolo vedenja (začeti, vzdrževati, prehajati in zavirati) (prav tam). Navaja, da če razložimo 

vidne, slušne in druge percepcije kot »kje« in »kdaj« funkcije, lahko izvršilne funkcije 

opredelimo kot »kako« in »kdaj« funkcije (prav tam). 

 

Izvršilne funkcije so »odgovorne za sposobnost organiziranja, načrtovanja in izvrševanja 

kompleksnih aktivnosti. Vključujejo sposobnost uporabe notranjih in zunanjih povratnih 

informacij, sposobnost upravljanja s konfliktnimi situacijami, vključno s tekmovanjem med 

odzivi. Prav tako izvršilni procesi igrajo pomembno vlogo pri organiziranju podrobnosti v 

koherenten vzorec ali okvir« (Goldfus, 2008, v Hudoklin, 2011a, str. 148). 

 

S. Moran in Gardner (2007) opišeta izvršilne funkcije kot skupek treh parametrov delovanja: 

vrh, veščina in volja (ang: »hill, skill and will«). Pri tem »vrh« (»hill«) predstavlja cilj, 

aspiracijo oziroma predstavo o tem, kaj oseba želi doseči. Posameznikove »veščine« (»skill«) 

so naučena vedenja v socialni situaciji ali področja, ki temeljijo na eni ali več posameznikovih 

vrstah inteligenc. Gre za parameter, ki opisuje delovanje v opravilih, ki jih posameznik z 

relativno gotovostjo zmore ustrezno zaključiti. Posameznikova »volja« (»will«) pa zajema 

posameznikov trud in motivacijo ter se nenehno povezuje s parametroma »vrh« in »veščina« 

(prav tam). 

 

Tuckman (2009) razlaga izvršilne funkcije kot mehanizem, s pomočjo katerega se lahko človek 

namesto samodejnega, nepremišljenega odziva na nek dražljaj odzove z vedenjem, ki vodi v 

boljši izid. Osebi pomagajo videti situacijo iz širšega zornega kota, se upreti motečim 

dražljajem in skušnjavam, s čimer pripomorejo k dosegi bolj optimalnega dolgoročnega izida 

(prav tam). 

 

L. Meltzer (2010) procese izvršilnih funkcij pojasni na primeru razgleda z vrha gore. Oseba na 

vrhu gore ima pogled na celotno panoramo pred njo – torej vidi »širšo sliko«, oseba ob vznožju 

gore pa lahko natančno vidi podrobnosti, kot so na primer listi na vejah dreves. Razlaga, da 

procesi izvršilnih funkcij posamezniku omogočajo prehajanje med »širšo sliko« (ključnimi 
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vsebinami) in podrobnostmi. Avtorica v kontekstu učenja in poučevanja opredeli, da izvršilne 

funkcije predstavljajo zmožnost razumeti in smiselno presojati, kako razmišljamo in kako se 

učimo, ter kot ključna področja izvršilnih funkcij v šolskem kontekstu navaja: načrtovanje, 

postavljanje ciljev in prioritet; organiziranje; pomnjenje (uporaba delovnega spomina); 

fleksibilno prehajanje ter samospremljanje in samopreverjanje (prav tam). 

 

P. Dawson in Guare (2009) opredeljujeta izvršilne funkcije kot spretnosti, ki nam služijo pri 

odločanju, katere naloge bomo izvedli ter kako bomo le-to naredili. Za delovanje izvršilnih 

funkcij je ključen frontalni reženj možganov, ki je odgovoren za usmerjanje našega vedenja in 

odločanje, katerim dražljajem naj namenimo pozornost, obenem povezuje izkušnje naših 

vedenj, kar nam koristi pri sprejemanju odločitev v prihodnosti (prav tam). Frontalni reženj 

nam pomaga tudi pri uravnavanju čustev in vedenja ter spremlja naše delovanje z namenom 

morebitnega spreminjanja vedenja na osnovi povratnih informacij. Avtorja (prav tam) 

poudarjata, da ima večina posameznikov niz močnih in niz šibkih področij izvršilnega 

funkcioniranja. Osnovni namen prepoznavanja šibkih področij je, da se lahko oblikujejo in 

izvajajo intervencije, ki se nanašajo na ta področja. V modelu, ki sta ga oblikovala, izvršilne 

funkcije zajemajo 11 področij: inhibicija odzivanja, delovno pomnjenje, čustvena kontrola, 

ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in postavljanje prioritet, 

organizacija, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno vztrajanje, prožnost, metakognicija (prav 

tam). 

 

2.1.2 DELITVI IZVRŠILNIH FUNKCIJ  ZNOTRAJ PROGRAMOV 

PO RAZLIČNIH AVTORJIH 

 
V literaturi je mogoče zaslediti različne delitve izvršilnih funkcij znotraj programov različnih 

avtorjev. V nadaljevanju sta predstavljena dva programa ter delitvi izvršilnih funkcij znotraj le-

teh. 

 

2.1.2.1 Delitev znotraj programa avtorjev  P.  Dawson in Guare-ja 

 

Program avtorjev P. Dawson in Guare-ja (2012) zajema 11 področij izvršilnih funkcij. Avtorja 

sta mnenja, da je za kvalitetno delo na področju izvršilnih funkcij dobro, da je sama delitev 

dovolj podrobna in razčlenjena, saj s tem pripomoremo k bolj natančno ciljani intervenciji in s 

tem povezano k boljšim rezultatom (prav tam). 

 

Svoj program avtorja opredeljujeta na podlagi dveh ključnih poudarkov: 

 Večina posameznikov ima niz močnih in niz šibkih področij izvršilnega funkcioniranja. 

Z izkoriščanjem svojih močnih področij ter smiselnimi načini za premostitev šibkih 

področij lahko izrazito izboljšamo splošno funkcioniranje osebe (Dawson in Guare, 

2009). 

 Osnovni namen prepoznavanja šibkih področij izvršilnih funkcij je, da se lahko 

ustvarijo in izvajajo intervencije, ki se nanašajo na šibka področja. Pomembno je 

namreč, da oseba pridobi veščine, potrebne za premostitev šibkih področij izvršilnega 

funkcioniranja. Le-ta je lažja in praviloma bolj učinkovita, če lahko področje težav 

natančno opredelimo (Dawson in Guare, 2009). 

 

V tabeli je predstavljena delitev ter razvojno napredovanje izvršilnih funkcij avtorjev P. 

Dawson in Guareja (2009, str. 16−17).  
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Tabela 1: Razvojno napredovanje izvršilnih funkcij (Dawson in Guare, 2009, str. 16−17) 

Izvršilna funkcija Opredelitev Primeri 

INHIBICIJA 

ODZIVANJA 

Zmožnost, da posameznik 

razmisli, preden odreagira. 

Sposobnost, da se upre temu, da 

bi nekaj rekel ali naredil takoj, da 

posamezniku čas, da oceni 

situacijo in to, kako bi lahko tako 

vedenje vplivalo nanjo. 

Mlajši otrok lahko počaka 

krajši čas, ne da je pri tem 

moteč. 

Mladostnik lahko sprejme 

odločitev sodnika brez 

prerekanja. 

DELOVNO 

POMNJENJE 

Zmožnost, da posameznik zadrži 

informacijo v spominu med 

reševanjem kompleksne naloge. 

Zajema sposobnost uporabiti 

predznanje ali pretekle izkušnje v 

trenutni situaciji ali pri 

projiciranju v prihodnost. 

Mlajši otrok lahko zadrži v 

mislih navodilo in mu sledi v 

enem do dveh korakih. 

Učenec zadnjega triletja si 

lahko zapomni pričakovanja 

več učiteljev. 

ČUSTVENA 

KONTROLA 

Zmožnost, da posameznik 

obvladuje čustva, da bi dosegel 

cilje, dokončal naloge ali 

kontroliral in usmerjal vedenje. 

Mlajši otrok s temi 

sposobnostmi si lahko v 

kratkem času opomore od 

razočaranja. 

Najstnik lahko obvladuje 

anksioznost med igro ali 

pisanjem preizkusa znanja in 

dejavnost kljub temu izpelje. 

OHRANJANJE 

POZORNOSTI 

Zmožnost, da posameznik ohranja 

pozornost v situaciji ali ob nalogi 

kljub motečim dražljajem, 

utrujenosti ali dolgočasju. 

Za mlajšega otroka je primer 

uspešnega ohranjanja 

pozornosti, da dokonča 

petminutno nalogo z občasnim 

nadzorom. 

Pri najstniku to pomeni, da na 

primer lahko ohranja pozornost 

pri opravljanju domače naloge s 

krajšimi odmori 1 do 2 uri. 

ZAČENJANJE Z 

AKTIVNOSTJO 

Zmožnost, da posameznik začne 

projektne naloge brez 

neutemeljenega odlašanja na 

učinkovit ali časovno ustrezen 

način. 

Mlajši otrok je sposoben začeti 

z nalogo takoj po tem, ko so 

dana navodila. 

Najstnik z začetkom projektne 

naloge ne čaka do zadnjega 

trenutka. 

NAČRTOVANJE 

IN 

POSTAVLJANJE 

PRIORITET 

Zmožnost, da posameznik ustvari 

načrt za dosego cilja ali za 

dokončanje opravila. Zajema tudi 

sposobnost odločanja o tem, na 

kaj se je pomembno osredotočiti 

in na kaj ne. 

Mlajši otrok lahko s t. i. 

koučingom (ang. »coaching«) 

razmisli o možnostih, kako 

rešiti konflikt. 

Najstnik lahko naredi načrt, 

kako dobiti službo. 

ORGANIZACIJA Zmožnost, da posameznik ustvari 

in vzdržuje sisteme za spremljanje 

informacij ali materialov. 

Mlajši otrok lahko (ob 

opozorilu) pospravi igrače na 

ustrezno mesto. 
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Najstnik lahko organizira in 

namesti športno opremo. 

UPRAVLJANJE S 

ČASOM 

Zmožnost, da posameznik oceni, 

koliko časa ima na voljo, kako ga 

naj razporedi in kako naj ostane v 

okviru časovnih omejitev in 

rokov. Vključuje tudi občutek, da 

je čas pomemben. 

Mlajši otrok lahko zaključi 

kratko delo v časovnem okviru, 

ki ga določi odrasli. 

Najstnik lahko naredi urnik za 

končanje opravil v 

dogovorjenih rokih. 

NA CILJ 

USMERJENO 

VZTRAJANJE 

Zmožnost, da ima posameznik 

zastavljen cilj, sledi 

uresničevanju cilja, ne da ga 

opusti ali ga odvrnejo drugi 

interesi. 

Prvošolec lahko zaključi dano 

nalogo, da si prisluži odmor.  

Najstnik lahko zasluži in 

sčasoma prihrani denar, da si 

kupi nekaj, kar je zanj 

pomembno 

PROŽNOST Zmožnost, da posameznik 

prilagodi načrte glede na ovire, 

nazadovanja, nove informacije ali 

napake. Povezuje se s 

prilagajanjem spremembam. 

Mlajši otrok se lahko prilagodi 

spremembam v načrtu brez 

večjih težav. 

Najstnik lahko sprejema 

alternative, kot na primer druga 

vrsta dela, če njegova prva 

izbira ni na voljo. 

METAKOGNICIJA Zmožnost, da se posameznik 

distancira in sebe v dani situaciji 

dojema s »ptičje perspektive«, 

opazuje sebe pri reševanju 

problemov. Vključuje tudi 

spretnosti samospremljanja in 

samoevalvacije (na primer 

vprašati se »Kako sem?« ali 

»Kako sem naredil?«). 

Mlajši otrok lahko spremeni 

vedenje glede na povratne 

informacije odraslega. 

Najstnik lahko spremlja in 

kritično oceni svoj nastop in ga 

ob pomoči opazovanja boljših 

od sebe izboljša. 

 

P. Dawson in Guare (2009) enajst zgoraj opisanih področij združujeta v 2 skupini – izvršilne 

funkcije, ki vključujejo mišljenje (kognicijo) ter izvršilne funkcije, ki vključujejo delovanje 

(obnašanje). Izvršilne funkcije, ki vključujejo mišljenje (kognicijo), so odgovorne za izbiro in 

doseganje ciljev ali za iskanje rešitev problemov. Pomagajo ustvariti predstavo cilja in poti za 

dosego le-tega s tem, da vključujejo uporabo različnih virov in ohranjanje pozornosti za dosego 

cilja kljub morebitnim motečim dejavnikom. Za dosego cilja pa so poleg opisanih potrebne tudi 

izvršilne funkcije, ki vključujejo delovanje (obnašanje), ki usmerjajo konkretna vedenja na poti 

do cilja (prav tam). V spodnji tabeli je predstavljena delitev izvršilnih funkcij omenjenih 

avtorjev glede na mišljenje oziroma delovanje. 

 
Tabela 2: Dve dimenziji izvršilnih funkcij: mišljenje in delovanje (Dawson in Guare, 2009, str. 18) 

Izvršilne funkcije, ki vključujejo mišljenje Izvršilne funkcije, ki vključujejo delovanje 

Delovno pomnjenje Inhibicija odzivanja 

Načrtovanje in postavljanje prioritet Čustvena kontrola 

Organizacija Ohranjanje pozornosti 

Upravljanje s časom Začenjanje z aktivnostjo 

Metakognicija Na cilj usmerjeno vztrajanje 

/ Prožnost 
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2.1.2.2 Delitev znotraj programa avtorice L. Meltzer 

 

L. Meltzer (2010) govori o izvršilnih funkcijah ter njihovi vlogi v šolskem kontekstu. Vidi jih 

kot pomemben element v procesu pridobivanja in izkazovanja znanja, šibkosti na tem področju 

pa vidi kot možen razlog, zakaj učenci pogosto ne dosegajo svojim intelektualnim 

sposobnostim ustrezno visokih rezultatov (prav tam). 

 

Pet procesov izvršilnih funkcij, ki so ključnega pomena v šolskem kontekstu, zajema: 

načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet; organiziranje; pomnjenje (uporaba delovnega 

spomina); fleksibilno prehajanje ter samospremljanje in samopreverjanje (Meltzer, 2010). 

 

V spodnji tabeli so navedeni za šolski kontekst ključni procesi izvšilnih funkcij, njihove 

opredelitve in primeri, kot jih navaja L. Meltzer (2010, str. 6). 

 
Tabela 3: Primeri ključnih procesov izvršilnih funkcij (Meltzer, 2010, str. 6) 

Proces izvršilnih funkcij Opredelitev Primer 

POSTAVLJANJE 

PRIORITET 

Razvrščanje glede na 

relativno pomembnost 

(ugotoviti, kaj je 

najpomembnejše). 

Razvrščanje informacij pri pisni 

nalogi, projektih ali preizkusih 

znanja. 

Ločevanje ključnih misli od 

podrobnosti pri nalogah branja 

in pisanja. 

ORGANIZIRANJE Urejanje informacij, 

sistematiziranje 

(premikanje in razvrščanje 

informacij). 

Uporaba tabel in grafičnih 

organizatorjev za pisanje. 

Uporaba načrtov in miselnih 

vzorcev za branje in pisanje. 

UPORABA 

DELOVNEGA 

SPOMINA 

Mentalno manipuliranje z 

informacijami 

(»premetavanje« 

informacij v možganih). 

Pisanje zapiskov, zaključevanje 

večstopenjskih projektnih nalog, 

računanje na pamet, razmišljanje 

o vsebini med branjem. 

FLEKSIBILNO 

PREHAJANJE 

Enostavno prehajanje med 

pristopi (dojemanje na 

nov, drugačen način). 

Predvidevanje različnih 

zaključkov zgodb. 

Razumevanje večpomenskih 

besed v besedilu. 

Uporaba različnih pristopov za 

reševanje besednih problemov. 

SAMOSPREMLJANJE 

IN SAMOPREVERJANJE 

Pregledovanje dela z 

namenom iskanja pogostih 

napak (prepoznavanje in 

popravljanje 

najpogostejših napak). 

Uporaba individualno 

prilagojenih kontrolnih 

seznamov. 

Prehajanje med delom in 

preverjanjem narejenega. 

 

Za uspešno delovanje je ključnega pomena, da učenci poznajo svoja šibka in močna področja 

izvršilnih funkcij (Meltzer, 2010). To jim pomaga določiti, uporaba katerih strategij je zanje 

smiselna in katerih ne, obenem pa jim pomaga določiti zakaj, kje, kdaj in kako uporabiti 

specifične strategije (prav tam). 

 

Procesi izvršilnih funkcij, ki jih kot ključne v šolskem kontekstu navaja L. Meltzer (2010), so 

natančneje predstavljeni v poglavju: Izvršilne funkcije v šolskem kontekstu. 
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2.1.3 RAZVOJ IZVRŠILNIH FUNKCIJ 

 
Razvoj vsakega od področij izvršilnih funkcij je počasen in postopen proces, ki v splošnem 

sledi predvidenemu poteku, kljub temu pa lahko razvojne posebnosti posameznikov v 

populaciji in razvoj posameznega področja pri določeni osebi variirajo (McCloskey, Perkins in 

Van Divner, 2009). M. Hudoklin (2011a) povezano s tem poudarja pomen celostnega 

pristopanja k ocenjevanju delovanja izvršilnih funkcij ter upoštevanja informacij različnih 

virov. 

 

V nadaljevanju je predstavljen razvoj na posameznih področjih izvršilnih funkcij, pri čemer sta 

upoštevana delitev in opisi avtorjev P. Dawson in Guare-ja (2009). 

 

 Inhibicija odzivanja  

V  otroštvu se pojavi kot prvo področje izvršilnih funkcij. V najosnovnejši obliki pomeni 

že odločanje dojenčka o odzivu na dejavnik iz okolja. Otrok jo pogosteje uporablja, ko 

se razvije govor (upoštevanje navodil, prepovedi). Otrok, ki je vešč v inhibiciji 

odzivanja, je v prednosti v šoli, pri sklepanju prijateljstev ter izbiri in doseganju ciljev. 

V mladostništvu je oseba zaradi izrazitega vpliva vrstnikov, preizkušanja avtoritete 

staršev in težnje k samostojnosti bolj rizična za težave v inhibiciji odzivanja (Dawson 

in Guare, 2009). 

 

 Delovno pomnjenje  

Pri otroku se neverbalno delovno pomnjenje razvije pred verbalnim (ki se pojavi ob 

razvoju govora). Učinkovito delovno pomnjenje pri mlajšem otroku zaznamo, ko je 

sposoben zadržati informacijo v spominu (npr. če otroku skrijemo igračo pod odejo, v 

mislih zadrži podobo igrače in se spomni, kaj smo z njo naredili). Otroci in mladostniki 

morajo pri dejavnostih, kjer je potrebno uporabljati delovni spomin, vlagati veliko 

zavestnega truda in so v manjši meri nagnjeni k uporabi delovnega spomina  pri 

izvrševanju vsakdanjih nalog, saj se pri tem oprejo zgolj na prefrontalni reženj 

možganov in za to ne zmorejo uporabljati drugih specializiranih delov možganov, kakor 

lahko to počnejo odrasli. Zato je potrebno pričakovanja o pomnjenju otroka tako v 

časovnem kot prostorskem smislu povečevati postopoma (Dawson in Guare, 2009). 

 

  Čustvena kontrola  

Pri dojenčku se izraža, ko se zmore samostojno umiriti v primeru, da odrasli ne zadovolji 

takoj njegove potrebe, na katero je opozoril z jokom. Individualne razlike v sposobnosti 

čustvene kontrole se začnejo opažati pri malčku. Malčki s šibko čustveno kontrolo 

pogosto vztrajajo pri rutinskem izvajanju dejavnosti, od katerega ne želijo odstopati. 

Težave na področju čustvene kontrole se v šoli pogosto kažejo v obliki socialnih 

problemov (npr. otrok težko deli igrače, ne prenese poraza v igri, se težko igra 

domišljijske igre), nasprotno pa so otroci, ki so uspešni v kontroliranju čustev, sposobni 

sklepati kompromise, enakovredno prenesejo zmago in poraz pri igri in so pogosto tisti, 

ki mirijo spore med vrstniki. Pri mladostnikih je čustvena kontrola pogosto šibkejša, 

doživljajo izrazite vzpone in padce na področju čustev in pogosto težko prenašajo 

stresne situacije. V primeru stresa se mladostnik izrazito opira na prefrontalni reženj 

možganov, ki lahko postane zaradi sočasnega izvajanja več procesov (čustvena 

kontrola, delovno pomnjenje, inhibicija odzivanja) preobremenjen, kar je pogosto 

razlog, da mladostniki sprejemajo hitre in slabše odločitve (Dawson in Guare, 2009). 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

9 

 

 Ohranjanje pozornosti  

Pri mlajših otrocih je izrazito odvisno od tega, koliko so za določeno dejavnost 

zainteresirani. Morebitne težave pri ohranjanju pozornosti so pogostejše, ko gre za 

dejavost, ki jo otrok dojema kot nezanimivo ali težko (npr. opravila, šolsko delo, 

domače naloge, prisostvovanje na dogodkih, namenjenih odraslim). Pri mlajših učencih 

je zato smiselno upoštevati, da pogosto težko ohranjajo pozornost daljši čas, zato je 

smiselno začeti s pričakovanji, da šolsko opravilo opravlja na primer 10 minut ter 

pričakovanja povečevati s starostjo otroka (Dawson in Guare, 2009). 

 

 Začenjanje z aktivnostjo  

Začenjanje z aktivnostjo v sklopu izvršilnih funkcij se nanaša na aktivnosti, ki se 

posamezniku zdijo neprijetne in jih naredi, ker jih mora. V predšolskem obdobju 

samostojnega začenjanja takih dejavnosti od otrok ne moremo pričakovati, začenjanja 

z aktivnostjo pa so sposobni ob vodenju, pri čemer je ključno navajanje na to, da je 

potrebno včasih narediti kaj, tudi če ni zabavno ali narediti nekaj kot uslugo drugemu. 

Gre za spretnosti, ki jih pri otroku razvijamo dalj časa, na samostojnost pri takih 

dejavnostih pa otroka postopno navajamo preko izvajanja rutine ali dejavnosti po točno 

določenih korakih. Gre za spretnosti, ki jih otrok potrebuje v in izven šolskega konteksta 

(Dawson in Guare, 2009). 

 

 Načrtovanje in postavljanje prioritet 

Načrtovanje in postavljanje prioritet pri mlajših otrocih običajno spontano prevzamejo 

odrasli, ko otrokom že ponudijo zaporedje korakov, ki naj ga izvedejo ter izberejo 

prioritete. Otrok se pogosto sam sreča z načrtovanjem in postavljanjem prioritet v šoli, 

ko mora za nalogo izvesti dalj časa trajajoče projektne naloge, ki vključujejo veliko 

korakov. Pri tem se je potrebno zavedati, da se mora otrok tovrstnih veščin priučiti 

(časovno načrtovanje, postavljanje vmesnih ciljev). Pri starejših učencih se pričakuje 

izrazitejša samostojnost v opisanih veščinah ter sposobnost načrtovanja  kompleksnejših 

nalog (Dawson in Guare, 2009). 

 

 Organizacija 

Tudi sistem organizacije sestavijo pri mlajših otrokih odrasli sami ter ga nato ponudijo 

otroku, pri čemer mu za izvedbo ponudijo niz potrebnih korakov in pravil ter ga pri tem 

nadzirajo oziroma dejavnost izvajajo skupaj z njim (npr. kam in kako pospraviti različne 

igrače). Postopoma so ob opuščanju vodenja in nadziranja otroci vedno bolj vešči 

samostojne organizacije. Pri starejših učencih se pričakuje, da veščine organizacije že 

samostojno obvladujejo (pri čemer občasno še vedno potrebujejo opozorila) (Dawson 

in Guare, 2009). 

 

 Upravljanje s časom  

Je področje izvršilnih funkcij, ki ga mlajši otroci samostojno še ne obvladujejo in zato 

potrebujejo vodenje (kdaj se lotiti dejavnosti z ozirom na to, približno koliko časa bo 

otrok zanjo potreboval). Ko otrok zna povedati, koliko je ura, ga postopoma navajamo 

na prevzemanje odgovornosti glede upravljanja s časom. Pri starejših učencih se lahko 

po opustitvi pomoči pri spremljanju in nadzoru upravljanja s časom pojavijo izrazitejše 

težave, saj se z vedno večjim številom obveznosti povečuje tudi število dejavnosti, ki 

učenca odvračajo od obveznosti. Večina oseb postane bolj suverenih v učinkoviti izbiri 

in načrtovanju upoštevajoč različne možnosti in obveznosti v mladostništvu (Dawson 

in Guare, 2009). 
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 Prožnost 

Od dojenčka se v začetku prožnost ne pričakuje, se ga pa že v začetnih mesecih življenja 

začne navajati na nekatere rutine v družini (prespati večino noči, čas v dnevu za obrok). 

Pričakovanja glede prožnosti se pri malčku izrazito povečajo (npr. navaditi se na 

varuško ali obiskovanje vrtca, prespati pri starih starših), pri čemer se povečajo tudi 

pričakovanja glede prilagajanja nepričakovanim spremembam v rutinah, spopadanju z 

razočaranji, optimalnega spopadanja s frustracijami. Otroci so v tem različno uspešni in 

za navajanje na tovrstne situacije potrebujejo različen čas, se pa med 3. in 5. letom 

pričakuje, da se otrok lahko z novimi in nepričakovanimi situacijami ali uspešno sooča 

ali si hitreje opomore od vznemirjenosti (Dawson in Guare, 2009). 

 

 Na cilj usmerjeno vztrajanje  

Je področje izvršilnih funkcij, ki se z razvojnega vidika pojavi med zadnjimi. Mlajši 

otrok lahko do konca vztraja v opravilu, ki je kratko in omejeno na manjši prostor, z leti 

pa lahko otrok uspešno vztraja v vedno daljših aktivnostih, ki se izvajajo na večjem 

prostoru. Primeri: otrok v začetnih razredih šole je običajno sposoben prihraniti vsaj 

nekaj denarja, da bi si kupil, kar si želi; starejši učenci so običajno sposobni vztrajati na 

poti do cilja do te mere, da se lahko uspešno ukvarjajo s športom, igranjem glasbenega 

inštrumenta ali vztrajajo pri delu za šolo tako dolgo, da si zaslužijo dobre ocene; 

mladostniki razumejo in zmorejo upoštevati bolj dolgoročne cilje (npr. da lahko njihovo 

šolsko delo vpliva na možnosti vpisa na fakulteto čez nekaj let) (Dawson in Guare, 

2009). 

 

 Metakognicija  

Je kompleksen skupek veščin. Razvijati se začne že v prvem letu življenja, ko otrok 

organizira svoje izkušnje in začenja razumeti odnose vzroka in posledice. Malček ima 

z mehanizmi razvrščanja, rutin in ritualov možnost kontroliranja izkušenj. Otrok 

ponavadi pred vstopom v šolo začne razumevati, da imajo drugi drugačne izkušnje 

percepcije, razumevati začne čustva drugih in je sposoben igre vlog. Med 5. in 7. letom 

začne otrok razumevati, da imajo drugi ljudje različne misli in čustva in tako postane 

sposoben osnovnih interpretacij o tem, ali je druga oseba določeno dejanje naredila 

namenoma ali po nesreči. V letih, ki sledijo, otrok izrazito napreduje v zmožnosti 

metakognicije – globlje razume svoje misli, čustva in namene, obenem pa razume tudi, 

da so lahko njihove misli, čustva in nameni predmet razmišljanja druge osebe. S tem 

razvijejo samozavedanje o svojih dejanj. Mladostnik lahko v svojem razmišljanju gleda 

stvari tudi iz širše perspektive (Dawson in Guare, 2009). 

 

Odstopanja od povprečnega razvoja izvršilnih funkcij in funkcij na področju pozornosti se 

pogosteje izražajo kot zakasnel razvoj kakor kot kvalitativno odstopanje od tipičnega razvoja 

(Hong, Lee, Kim idr., 2010, v Poutanen, Berg, Kangas, Peltomaa, Lahti-Nuuttila in Hokkanen, 

2016; Qian idr., 2013, v Poutanen idr., 2016). Mnoge raziskave ugotavljajo, da se lahko razvoj, 

ki odstopa od povprečnega, ne izravna vse do adolescence (Qian idr., 2013, v Poutanen idr., 

2016). 

 

Izvršilne funkcije in učinkovitost njihove uporabe imajo vpliv tudi na življenje odraslih. 

Tuckman (2009) pravi, da imajo odrasle osebe s šibkejšimi izvršilnimi funkcijami težave z 

vedenjem v družbi in zato pogosto izstopajo. Pogosto težje upravljajo z različnimi 

komponentami vsakdanjega življenja in sprejemajo pomembnejše odločitve (prav tam). 
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2.1.4 TEŽAVE NA PODROČJU IZVRŠILNIH FUNKCIJ 

 
Z vplivom izvršilnega funkcioniranja na posameznikovo delovanje se ukvarjajo različni avtorji. 

Lezak, Howieson in Loring (2004, v Hudoklin, 2014) pravijo, da težave na področju izvršilnih 

funkcij vplivajo na celostno funkcioniranje in oblike posameznikovega vedenja, na strategije 

pristopanja, načrtovanje in izvajanje kognitivnih nalog ter lahko poslabšajo spremljanje izvedbe 

le-teh.  

 

C. Goldfus (2008, v Hudoklin, 2011b) govori o vplivu težav na področju izvršilnih funkcij na 

spekter aktivnosti, ki zahtevajo kontrolo pozornosti, posledice pa se kažejo kot šibkejše razvite 

spretnosti organizacije gradiva, izbire strategije, prilagajanja situaciji, preusmerjanja ter delitve 

pozornosti in energije. Po mnenju L. Meltzer in K. Krishnan (2007) lahko primanjkljaji oziroma 

težave na področju izvršilnih funkcij izrazito vplivajo na učno uspešnost na področjih, kot so 

bralno razumevanje, pisno izražanje, izvedba in dovrševanje dolgoročnih projektov, učenje ter 

pisanje preizkusov znanja. 

 

McCloskey, L. A. Perkins in Van Divner (2009) poudarjajo razliko med težavami v 

produciranju in učnimi težavami. Težave na področju produciranja se kažejo kot pomanjkanje 

motivacije, kot osebnostne pomanjkljivosti ali kot problemi z vedenjem ali osebnostjo. Učne 

težave v blažji obliki je težje prepoznati, saj jih učenci z različnimi zanje ustreznimi metodami 

pogosto učinkovito kompenzirajo. Ti učenci lahko uspešno opravijo začetne razrede osnovne 

šole, kasneje pa jim samostojno pridobljene metode kompenzacije pri zahtevnejših in 

kompleksnejših pričakovanjih ne zadoščajo več, kar lahko predstavlja vzrok za učno 

neuspešnost. Pri učencih se lahko ločeno pojavljajo učne težave ali težave na področju 

produciranja, lahko pa se pojavi kombinacija obeh oblik težav (prav tam). Pravijo, da se v praksi 

ugotavlja, da se kot učence z učnimi težavami najpogosteje prepozna tiste, pri katerih je prisotna 

kombinacija obeh. Pomanjkanje sposobnosti na področju produciranja učitelj enostavneje in 

pogosteje opazi ter ob podrobnejši analizi prepozna tudi učne težave (prav tam). 

 

Težave na posameznih področjih izvršilnega funkcioniranja so pri osebah s specifičnimi učnimi 

težavami (v nadaljevanju SUT) pogosto prisotne. Pri učencih s SUT/PPPU se posebej izrazito 

dogaja, da dobre sposobnosti konceptualnega rezoniranja zaradi težav z izvršilnimi funkcijami 

učencev s SUT/PPPU pogosto ne sovpadajo z dejansko pokazanim funkcioniranjem v 

produktivnosti pri delu ter v izdelku samem (Meltzer in Krishnan, 2007). Veliko učnih težav, 

ne glede na intenzivnost, temelji na jezikovnih težavah, saj jezik oziroma govorni sistem in 

sistem nadzorovanja vedenja (ter z njim povezane izvršilne funkcije) vplivata drug na drugega 

– težave na enem od področij torej predstavljajo potencial za težave na drugem (Denckla, 2007). 

Sopojavljanje ADHD in težav na področju izvršilnih funkcij pogosto predstavlja težave na 

področju osnovnih izobraževalnih spretnosti, saj posameznik kljub poznavanju strategij za 

pomoč le-teh v konkretni situaciji pogosto ne zmore učinkovito uporabiti (prav tam).  

 

2.1.4.1 Posledice težav na področju izvršilnih funkcij  

 

H. Jeriček (2010) opozarja, da lahko šola in z njo povezano delo za učenca predstavlja 

pomemben vir stresa, kar je poleg težav v medosebnih odnosih posebej izrazito opazno v 

situacijah ustnega spraševanja, preizkusov znanja in nastopov ter v primerih ponavljajočih se 

neuspehov in pogostih spremembah učnih načrtov ter z njimi povezanih pravil in meril. 

Avtorica H. Jeriček (2010) opozarja:  »To, da se znajo učenci učinkovito učiti, da imajo delovne 

navade in svoj način učenja, bistveno prispeva k zmanjšanju stresnosti zaradi preverjanja 
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znanja, slabih ocen itd. Učencem bi šola morala pri rednem pouku ali drugih oblikah 

izobraževanja, ki bi bile namenjene vsem učencem, dati možnost, da se seznanijo z veščinami 

učinkovitega učenja in jih pri šolskem delu tudi uporabljati« (str. 33). 

 

M. Tomori (2002) za nekatere pomembnejše posledice šolske neuspešnosti navaja, da lahko ta 

negativno vpliva na učenčevo samospoštovanje in samopodobo, ponavljajoče doživljanje s tem 

povezanih stisk pa lahko učencu jemlje veliko energije. Učenec lahko išče nadomestna 

samopotrjevanja v odklonilnem ali destruktivnem vedenju ali išče vir sprostitve notranje 

napetosti s tveganimi oblikami vedenja. Obenem pa lahko šolska neuspešnost zmanjša 

posameznikove možnosti za nadaljnje izobraževanje, kar vpliva na možnosti za zaposlitev ter s 

tem na kakovost življenja (prav tam). 

 

V doživljanju frustracij se ljudje med seboj razlikujejo – razlikujejo se v tem, kakšne psihične 

obremenitve lahko prenesejo brez negativnih psihičnih posledic (Žagar, 2009). Nekatere 

pogoste tovrstne posledice so (Žagar, 2009): 

- anksioznost (občutek tesnobe, ogroženosti, pri čemer oseba razloga ne pozna); 

- agresivnost (fizična ali verbalna; usmerjena na drugo osebo oz. predmet ali nase); 

- rigidno vedenje (ponavljanje ravnanj, čeprav se ta izkažejo kot neustrezna); 

- psihosomatske motnje (organska obolenja, ki imajo vzrok v intenzivnih in kroničnih 

anksioznih stanjih zaradi frustracij); 

- obrambni mehanizmi (kompenzacija – menjava težje dosegljivih ciljev z lažje 

dosegljivimi, racionalizacija – pripisovanje lažnih vzrokov svojim neuspehom, 

identifikacija – identificiranje z uspehom drugih, sanjarjenje – svoje želje si oseba 

zamišlja kot že uresničene, represija ali izrinjanje – socialno neustrezne želje oseba 

izrine v nezavedno, regresija – vračanje v način reagiranja iz preteklih razvojnih 

obdobij).  

 

2.1.5 IZVRŠILNE FUNKCIJE V  ŠOLSKEM KONTEKSTU  

 
Izvršilne funkcije vplivajo na delovanje učenca v šolskem kontekstu ter s tem povezano na učno 

učinkovitost na različne načine. Nekatera izrazitejša področja in načini tovrstnega vplivanja so 

v nadaljevanju podrobneje predstavljeni. Pri tem je upoštevana delitev izvršilnih funkcij, ki jih 

v svojem programu navaja L. Meltzer (2010) in ki se izraziteje navezuje na kontekst učenja in 

poučevanja – torej na šolski kontekst:  

- načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet; 

- organiziranje; 

- pomnjenje (uporaba delovnega spomina); 

- fleksibilno prehajanje; 

- samospremljanje in samopreverjanje. 

 

Šolska uspešnost je pojem, ki se nanaša na raznolike aktivnosti in o katerem odloča potekanje 

ter končen izid različnih razvojnih nalog, med katerimi M. Tomori (2002) izpostavlja: 

- »sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja, 

- razvoj samostojnega razmišljanja, presoje, oblikovanja stališč, opredeljevanja, iskanja 

novih rešitev, v skrajni stopnji oblikovanje smiselnega odgovora na izzive, dvome in 

dileme, 

- razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja in organiziranja 

dela individualno in v skupini, 

- učenje sodelovanja z drugimi, 
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- razvijanje različnih spretnosti in veščin, 

- oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresov, 

- prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje in prispevek k delu skupine, 

- preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi izzivi, 

- sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh ter na uspeh in 

neuspeh drugih« (str. 16). 

 

Krog izobraževalnega uspeha (ang. Academic success cycle) ponazarja procese, ki jih 

izobraževalni uspeh vključuje (Meltzer, Katzir, Miller, Reddy in Roditi, 2004a, v Meltzer, 

2010; Meltzer idr., 2004b, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 2004c, v Meltzer, 2010). Z vlaganjem 

truda v učenje in z učinkovito uporabo strategij učenci postajajo bolj vešči učenja, učinkoviti 

pri delu ter tako izobraževalno uspešnejši, kar praviloma privede do bolj pozitivnega dojemanja 

sebe v izobraževalnem smislu, kar znova daje motivacijo za vlaganje truda v učenje tudi v 

prihodnje (prav tam). 

 

 
Slika 1: Krog izobraževalnega uspeha (ang. Academic success cycle) (prirejeno po: Meltzer, Reddy, Sales Pollica in Roditi, 

2004b, v Meltzer, 2010, str. 9) 

 

Učenec, ki je vešč učenja, pozna in razume vsebine, uporablja učinkovite učne strategije, je 

vešč v osnovnih jezikovnih (branje, pisanje, komunikacija) in socialnih veščinah ter je sposoben 

tekoče uporabljati poznane veščine in znanja, med njimi prehajati brez večjega napora, obenem 

pa je samozavesten, osredotočen in motiviran (Brownell, Smith, Crockett in Griffin, 2012). Za 

uspešno učenje so ključne veščine kritičnega razmišljanja ter znanje o poteh in strategijah, kako 

izboljšati razumevanje pri učenju (Karten, 2010). Za uspešno samoregulativno učenje je 

ključno, da se oseba nauči postavljati cilje ter vzdrževati pozornost na njih s tem, da jih zastavi, 

usmerja in prilagaja (Vassallo, 2013). Na pedagoškem področju strokovnjaki ugotavljajo, da so 

učenci pogosto šibki v znanjih o tem, kako se učiti, obenem pa se tovrstna znanja učencem v 

šoli redko ali sploh ne predstavijo (Karten, 2010; Kunaver, 2008; Marentič Požarnik, 2014; 
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Woolfolk, 2002). Ker ne vedo, kako naj se učijo, se učenci prevečkrat zatečejo k učenju na 

pamet, takrat pa je znanje kljub vloženemu trudu minimalno in kratkotrajno (Kunaver, 2008). 

 

D. M. Kincaid in N. Trautman (2010) razlagata, da učenčev profil močnih in šibkih področij 

pogosto vpliva na izbiro uporabljenih strategij za delo. Da je strategija za učenca učinkovita, 

mora vedeti, za katero strategijo gre ter kdaj in kako jo lahko uporablja. Strategije lahko učitelj 

poučuje neposredno v razredu, saj so uporabne za uspeh vseh učencev. Nekateri učenci imajo 

raje uporabo vizualnih strategij (npr. skice, grafični organizatorji), drugi uporabo slušnih 

strategij (npr. izreki, rime in pesmi). Ključno je, da učenci izberejo ključne in po težavnosti 

ustrezne poudarke učne enote imajo dovolj časa za utrjevanje strategije. Nekaterim učencem 

ustreza, da si po urjenju strategij v šoli ustvarijo nove, prilagojene sebi. Nekateri učenci 

potrebujejo strategije, ki jih glede na njihove značilnosti pripravi učitelj sam (prav tam). 

 

Optimalno je, da učenec pozna raznolike strategije in ve, kje, kdaj in kako jih uporabiti (Meltzer 

idr., 2006, v Krishnan in Feller, 2010). 

 

2.1.5.1 Načrtovanje,  postavljanje ciljev in  prioritet  

 

Različni avtorji (Meltzer in Krishnan, 2007; Krishnan, Feller in Orkin, 2010) opozarjajo, da se 

od učencev pričakuje odgovorno ravnanje in učinkovito spopadanje z izzivi, zato so 

načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet ključnega pomena za uspeh. Kljub temu, da so 

tovrstni procesi posredno vključeni v vsakodnevne šolske aktivnosti in naloge, lahko zaradi 

svoje kompleksne narave učencem predstavljajo velik izziv. Da so lahko učitelji uspešni pri 

uvajanju strategij na tem področju, morajo biti posebej pozorni na vidike »Kaj?«, »Zakaj?« in 

»Kako?«, učenje strategij naj povežejo z vsebinami iz učnega načrta in učencem nudijo dovolj 

časa, da se naučijo ter utrdijo strategije. Učencem so lahko na področju postavljanja ciljev v 

pomoč različne opore in prilagoditve, kot so primeri končanih projektov, vizualne predstavitve 

(na primer že narejeni izdelki učencev) ter koledarji in časovnice v fazah (prav tam). 

 

M. Kavkler idr. (2010) navajajo, da pojem dobro upravljanje s časom pomeni, da se oseba 

zaveda želenih ciljev, načrtuje doseganje teh, predvidi strukturiran čas za učenje, deli naloge na 

posamezne dele ter kot pomemben vidik razume tudi, da ima med drugim čas za družabno 

življenje. 

 

Pri upravljanju časa smo pozorni na vključevanje treh vidikov (Reid in Green, 2012): 

- postavljanje prioritet (na primer razporeditev dejavnosti v tri stolpce glede na 

pomembnost); 

- načrtovanje (predvidevanje, kdaj začeti ter do kdaj opraviti določeno dejavnost) in  

- refleksija (razmislek o doseganju ciljev, učinkovitosti uporabe časa ter o tem, kaj lahko 

učenec še spremeni). 

 

V nadaljevanju sta podrobneje predstavljeni področji – področje postavljanja ciljev ter področje 

načrtovanja in postavljanja prioritet z delitvijo, kot jo uporabljajo avtorji Krishnan, Feller in 

Orkin (2010). 
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Postavljanje ciljev 

 

Locke (1968, v Krishnan idr., 2010) opisuje postavljanje ciljev kot sposobnost učenca, da določi 

namen svojih dejanj z upoštevanjem osebnih močnih področij in omejitev, pri čemer ima jasno 

vizijo želenega končnega rezultata. 

 

Locke in Latham (1990, v Woolfolk, 2002) navajata štiri razloge, zakaj postavljanje ciljev 

izboljša učno uspešnost, ki so: 

- cilj usmerja pozornost na nalogo, ki si jo je oseba zadala; 

- cilj – sploh težje dosegljiv – je lahko razlog, da se oseba trudi bolj, kot bi se sicer (kar 

je optimalno le, ko je cilj težje dosegljiv zgolj do določene stopnje); 

- cilj poveča vztrajnost (torej je manj verjetno, da bo oseba odnehala pred dosego le-tega); 

- cilji so lahko razlog za razvoj novih strategij, ko je to potrebno (ko stare niso več 

primerne). 

 

P. Dawson in Guare (2009) opozarjata, da v primeru, če se oseba na določenem področju 

izpopolnjuje in izboljšuje ter si ob tem sorazmerno ne viša ciljev in pričakovanj, obstaja 

nevarnost, da na tem področju sčasoma ne bo več napredovala. Na cilj usmerjeno vztrajanje 

namreč v tem primeru postaja vse šibkejše (prav tam). 

 

Pri učencih, ki izkazujejo slabše sposobnosti od pričakovanih, se pogosto pojavlja, da so slabši 

v postavljanju in ohranjanju dolgoročnih ciljev (Dawson in Guare, 2012). 

 

Izsledki raziskav opozarjajo, da zmožnost postavljanja lastnih ciljev vpliva na ohranjanje 

visoke ravni motivacije ter razvijanje pozitivne samoučinkovitosti, ki spodbuja uspešnost 

(Pintrich in Schunk, 1996, v Krishnan idr., 2010; Schunk, 1995, v Krishnan idr., 2010). 

Raziskave kažejo tudi, da imajo učenci pri nalogah po lastni izbiri več energije za delo in da so 

pripravljeni delati več, ko si sami določajo cilje (v primerjavi s situacijami, ko zgolj sledijo 

načrtom in pričakovanjem drugih) (Linskie, 1977, v Krishnan, idr., 2010). Raziskave (Fuchs, 

Fuchs in Deno, 1985, v Krishnan idr., 2010; Johnson, Graham in Harris, 1997, v Krishnan idr., 

2010; Licht, 1983, v Krishnan idr., 2010; Missiuna, Pollock in Law, 2004, v Krishnan idr., 

2010; Missiuna, Pollock, Law, Walter in Cavey, 2007, v Krishnan idr., 2010) kažejo, da lahko 

že mlajši učenci določajo specifične in smiselne cilje, ki vplivajo na njihove učne rezultate. 

Raziskave dokazujejo tudi, da z usmerjenim učenjem postavljanja ciljev pridobijo tako učenci 

s tipičnim razvojem kot tudi učenci s težavami pri učenju (Carlson, Booth, Shin in Canu, 2002, 

v Krishnan idr., 2010).  

 

Da lahko učenci postavljajo učinkovite in smiselne cilje, so potrebne naslednje komponente 

(Krishnan idr., 2010): 

 

 Razumevanje sebe 

Učenci, ki znajo v smislu metakognitivnih procesov poznavanja in razumevanja sebe 

razmišljati strateško, lahko z večjo verjetnostjo dosegajo akademski uspeh kot posledico 

njihovega proaktivnega in angažiranega dela, ki tako izboljša njihovo samoučinkovitost 

(Krishnan idr., 2010). S samoevalviranjem svojega učenja pa učenci tudi učiteljem 

sporočajo, kako bolje uskladiti pouk s potrebami učencev (prav tam). 

 

Tuckman (2009) poudarja, da je pri postavljanju ciljev pomembno samozavedanje in 

razumevanje samega sebe ne le z namenom izogibanja delu na svojih šibkih področjih, 

temveč tudi z namenom razmišljanja o tem, kako oseba sama najbolje funkcionira, in 
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predvidevanja, koliko truda bo morala na nekem področju vložiti, da doseže rezultat. 

Obenem pa je pomembno, da se oseba zaveda, da ima tudi šibkejša področja, za katera 

je dobro, da jih prepozna in se nauči, kako kljub tem uspešno funkcionirati (prav tam). 

 

 Razumevanje širše slike 

L. Meltzer (2010) v kontekstu učenja poudarja sposobnost prehajanja med konceptom 

videnja širše slike ter videnja podrobnosti. To razloži na primeru pogleda z vrha gore, 

kjer oseba vidi zgolj širšo sliko, ne da bo jo pri tem ovirale podrobnosti, ter pogleda z 

vznožja gore, kjer oseba vidi zgolj podrobnosti ter nima vpogleda v širšo sliko (prav 

tam). 

 

Z razumevanjem širše slike pri učencu dosežemo, da bo bolj učinkovito postavljal lastne 

cilje, bolje razumel povezave med informacijami, kar mu bo dalo okvir, v katerega lahko 

vplete novo znanje. Brez razumevanja širše slike se učenec zgolj premika od enega 

detajla k drugemu, pri čemer obstaja tveganje, da pride do prenasičenosti z detajli brez 

razumevanja, kako se le-ti povezujejo. Vse našteto predstavlja pomembne dejavnike pri 

upravljanju s kompleksnimi, večplastnimi nalogami, ki so tipičen del šole 21. stoletja 

(Krishnan idr., 2010). 

 

 Vrednotenje naloge 

Učenec, ki pričakuje uspeh in pozitivno vrednoti nalogo, bo verjetno bolj motiviran za 

delo v povezavi s to nalogo. Učitelji učence spodbujajo k pozitivnemu vrednotenju 

nalog tako, da opredelijo strategije in načine dela, ki jih sami najbolj cenijo, da učencem 

zagotovijo dovolj časa pri učenju in urjenju teh strategij ter da učence spodbujajo k 

vlaganju truda in s tem sporočajo, da se to obrestuje (Krishnan idr., 2010). 

 

A. Woolfolk (2002) pravi, da na motivacijo za doseganje cilja pomembno vpliva tudi 

sprejemanje cilja, saj učenec, ki odklanja postavljanje lastnih ciljev ali odklanja cilje, 

postavljene s strani drugih, težko dobi ali ohranja motivacijo za delo. Drugi pomembni 

dejavnik pa je povratna informacija, saj učenec s smiselno povratno informacijo med 

delom dobiva boljši uvid v razliko med trenutno situacijo ter situacijo, kjer želi biti 

(dosežen cilj), povratna informacija po doseženem cilju pa veča občutek kompetentnosti 

(prav tam). 

 

 Postavljanje kratkoročnih, specifičnih in ustrezno zahtevnih ciljev 

A. Woolfolk (2002) pravi, da je motivacija učenca za doseganje ciljev v veliki meri 

odvisna tudi od ciljev samih, zato je smiselno upoštevati: »Učenci bodo bolj verjetno 

skušali doseči cilje, ki so jasni, specifični, razumni, zmerno izzivalni in dosegljivi v 

relativno kratkem času« (str. 333). 

 

Postavljanje ciljev je potrebno poučevati eksplicitno, sistematično ter upoštevajoč 

razred in učni načrt. Kratkoročni cilji učinkoviteje podpirajo učenčev uspeh, saj 

zagotavljajo takojšnje spodbude (Schunk, 1980, v Krishnan idr., 2010). Specifični cilji, 

ki so zastavljeni zelo jasno, so prav tako bolj učinkoviti kot splošni (Locke, 1968, v 

Krishnan idr., 2010; Locke, Shaw, Saari in Latham, 1981, v Krishnan idr., 2010). 

Ustrezno zahteven cilj se pomembno povezuje s trudom, ki ga je posameznik pripravljen 

vložiti (Locke, 1968, v Krishnan idr., 2010; Locke idr., 1981, v Krishnan idr., 2010). 

Pri tem je ključno, da upoštevamo značilnosti posameznega učenca in smo torej pozorni 

na temperament, samoučinkovitost, zmožnosti in toleranco na stres pri posamezniku 

(Krishnan idr., 2010). 
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Načrtovanje in postavljanje prioritet 
 

Učinkovito načrtovanje in postavljanje prioritet vodita v učinkovito upravljanje s časom, kar 

zveča produktivnost, lajša stres in ima pozitiven vpliv na učenčevo učenje in dosežke (Misra in 

McKean, 2000, v Krishnan idr., 2010). Učenci, ki so vešči teh strategij, se izkažejo kot boljši v 

samoreguaciji, bolje ozavestijo svoj proces razmišljanja in so sposobni bolje upravljati z 

učenjem vsebin (Wolters, 2003, v Krishnan idr., 2010).  

 

Pri načrtovanju moramo biti prožni, saj tudi nepričakovani dogodki potrebujejo svoj čas. 

Previsoka pričakovanja ter togost v načrtovanju pogosto vodita v pretirano obremenjenost s 

časom in občutke frustracije v primeru nepričakovanih dogodkov (Lakein, 1991). 

 
Za učinkovito načrtovanje in postavljanje prioritet so ključne naslednje komponente (Krishnan  

idr., 2010): 

 

 Občutek za čas 

V današnji družbi je občutek za čas ključnega pomena za uspešno delovanje, saj je z 

njim povezano načrtovanje vključeno v mnoge aktivnosti vsakdanjega življenja, pri 

čemer ni pomembno upoštevati samo, kaj je potrebno narediti, temveč tudi, kdaj to 

storiti (Tuckman, 2009). 

 

Občutek za čas je subjektivni proces, ki se povezuje s čustvenim stanjem, preteklimi 

izkušnjami in tudi s tem, kako je osebi trenutna dejavnost všeč. V nižjih razredih kljub 

dejstvu, da so urniki dejavnosti in okolje izrazito strukturirani, učenci sami običajno 

nimajo neposrednega vpliva na časovno načrtovanje, s tem vpogleda v mehanizme le-

tega in z njim povezane odgovornosti. Pri razvijanju občutka za čas lahko učencem 

pomagamo s pogovorom o dnevnem urniku, s čimer učenci pridobivajo občutek za 

razporejanje razpoložljivega časa, občutek za trajanje dejavnosti, hkrati pa jim to daje 

občutek varnosti. Ker je čas abstrakten koncept, lahko učencem nudimo tudi vizualne 

opore. Dobro je tudi, da učence naučimo aktivno spremljati porabo časa ter ocenjevati, 

kako si razporediti delo v času, ki je še preostal. V višjih razredih so učenci pri 

upravljanju s časom običajno že bolj učinkoviti in samostojni, vendar je zaradi bolj 

natrpanih urnikov, daljših dejavnosti in kompleksnejšega šolskega dela včasih dobro 

urjenje občutka za čas s poudarkom na razvijanju strategij, ustreznih posamezniku. Pri 

starejših učencih je pomemben, a pogosto premalo razvit del tudi reflektiranje 

učinkovitosti strategij in navad, povezanih z razporejanjem časa (Krishnan idr., 2010). 

 

Učencu lahko pri razvijanju občutka za čas pomagamo s konkretnimi pripomočki, pri 

čemer je kjučnega pomena, da so ti konsistentni ter da jih vključujemo v čim več 

vsakdanjih aktivnosti (McCloskey, Perkins in Van Divner, 2009). 

 

Pomembno je, da se z načrtovanjem srečujejo učenci različnih starosti, tudi mlajši. 

Načine načrtovanja ter z njim povezanega občutka za čas lahko izbiramo glede na 

sposobnosti ter posebnosti učencev. Uporabimo lahko na primer: 

o plakat v obliki mesečnega planerja ali planerja dnevne rutine v razredu (pri 

katerem lahko po potrebi namesto zapisa uporabljamo sličice); 

o mesečni planer za posameznega učenca, v katerega vpisuje domače delo, dalj 

časa trajajoče naloge in zadolžitve ter prihajajoče dogodke (pri katerem lahko 

po potrebi namesto zapisa uporabljamo sličice) (Karten, 2010). 
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Carey (2016) pravi, da je prekinjanje učenja – torej razporeditev učenja v daljši časovni 

enoti, na primer na več dni – bolj učinkovit način učenja kot učenje vsega naenkrat, saj 

je potrebno pri učenju v več delih v začetku ponoviti že naučeno, s čimer učenec doseže 

trajnejše znanje. Če ima učenec na voljo dovolj časa, je smiselno, da predvidi učenje v 

bolj časovno razmaknjenih delih, saj bo tako predhodno naučeno snov trajneje utrdil. 

Ob tem avtor poudarja, da si je potrebno vzeti dovolj časa za obnovitev znanja ali veščin 

(prav tam). 

 

 Občutek za nalogo 

Pri načrtovanju izvajanja naloge je potrebno, da se oseba spomni, koliko časa mu je ta 

ali podobna naloga vzela prejšnjič ter da upošteva vse vključene korake. Pogosto, sploh 

v primeru neznanih, kompleksnejših ter zahtevnejših dejavnosti, se dogaja, da oseba za 

izvajanje predvidi premalo časa (Krishnan idr., 2010). Pri načrtovanju učinkovitega 

izvajanja naloge je potrebno (Krishnan idr., 2010): 
- razdeliti večje projekte v manjše, obvladljive dele; 

- natančno napovedati, koliko časa potrebujemo za dokončanje vsakega dela; 

- upoštevati povratno informacijo, koliko časa nam je posamezni del vzel in to 

uporabiti pri ocenjevanju časa v prihodnje. 

 

P. Dawson in Guare (2009, str. 62−67) pri izbiri za učenca ustrezne naloge predlagata: 

1. Pri učencu s težavami na področju izvršilnih funkcij je potrebno, da smo posebej 

pozorni na njegove čustvene in vedenjske odzive na zadano nalogo. 

2. Ko se zdi, da se učenec nalogi izogiba, je potreben premislek o tem, če je naloga 

zanj morda prezahtevna. 

3. Razbrati je potrebno, katere izvršilne funkcije naloga od učenca zahteva ter 

presoditi, ali ima učenec te spretnosti ustrezno razvite. 

4. Ugotoviti je potrebno, če je v okolju kaj, kar učencu otežuje izvajanje naloge. 

5. V primeru, ko lahko učenec nalogo ustrezno izvede zgolj občasno, je to morda znak 

šibkosti na področju izvršilnih funkcij. 

6. V primeru, če je učenec tako nalogo že kdaj uspešno zaključil, je potreben razmislek 

o tem, kaj je takrat pripomoglo k uspehu. 

7. V primeru, ko presodimo, da ima učenec ustrezno razvite spretnosti izvršilnih 

funkcij, pomembne za izvedbo naloge, pa kljub temu ni uspešen, je smiselno 

razmišljati v smeri, da ni uspešen, ker ne verjame v to, da mu lahko uspe. 

 

 Postavljanje prioritet 

Za oblikovanje produktivnega in učinkovitega urnika je potrebno razvrščanje nalog po 

pomembnosti, kar se tesno povezuje z občutkom za čas in nalogo ter vlogo, ki jo ima 

dejavnost v življenju osebe (Krishnan  idr., 2010). Upoštevajoč našteto lahko dejavnosti 

razdelimo na: 

- obveznosti (ang. obligation) – obvezne, časovno omejene dejavnosti (npr. domača 

naloga, obvezna opravila); 

- želje (ang. aspiration) – prijetne, zanimive in pomembne, vendar neobvezne 

dejavnosti (npr. prijateljeva zabava za rojstni dan); 

- pogajanja (ang. negotiation) – dejavnosti, ki nimajo posebnih časovnih omejitev, 

lahko jih prilagajamo (npr. sestavljanje kock) (Krishnan  idr., 2010, str. 72−73). 

 

Pri postavljanju prioritet je potrebno na prva mesta postaviti obveznosti, za temi 

aspiracije. Dejavnosti kategorije pogajanja lahko prilagajamo glede na prej postavljene 

prioritete (Krishnan idr., 2010). 
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Izbira prednostnih nalog je odvisna od občutka posameznika, kaj je najbolj nujno. Pri 

tem se lahko ravnamo po različnih merilih: pomembnost, nujnost, pomembnost za 

izvedbo drugih nalog, najhitrejši rezultat, najtežavneje področje in volja (Jackman, 

2008). 

 

P. Dawson in Guare (2009) predlagata, da lahko postavljanje prioritet pri otrocih v 

vsakdanjih situacijah urimo na dva načina: z vodenjem pri izbiranju najpomembnejših 

opravil med vsemi (z otrokom se pogovorimo, katero od navedenih opravil je 

najpomembnejše) ter s posrednim določanjem prioritet med konkretnimi dejavnostmi 

(npr. »Ko narediš nalogo, boš lahko gledal televizijo.« − Otroku s tem posredno 

povemo, da je pomembnejše, da naredi nalogo). 

 

Za učence nižjih razredov osnovne šole je razvojno pričakovano in ustrezno, da 

dejavnosti raje in pogosteje izbirajo glede na svoje interese, vendar je kljub temu 

smiselno, da jih navajamo  na postavljanje prioritet. Učenci višjih razredov naj bi slednje 

v izoliranih nalogah že obvladali. Srednješolci običajno izkazujejo dobro razumevanje 

kategoriziranja prioritet, lahko pa izkazujejo težave pri uravnoteženem načrtovanju 

obsežnejših projektov, saj naloge pogosto prelagajo na zadnji trenutek (Krishnan idr., 

2010). 

 

 Spremljanje napredka 

Ključen del načrtovanja in upravljanja s časom je, da učenci spremljajo napredek in 

uvidijo razloge, kdaj in zakaj je spremljanje dela zanje dobro in smiselno. Pri 

spremljanju napredka se osredotočamo na preurejanje urnika (pri tem je ključna uporaba 

fleksibilnega mišljenja), prepoznavanje prevelike količine dela (negativne posledice se 

kažejo na čustveni ravni kot frustracije in razočaranja ter na vedenjski ravni kot 

utrujenost, zmedenost in čustveni izbruhi) in s tem povezano iskanje rešitev (npr. prenos 

dejavnosti na kasnejši čas ali izbris dejavnosti iz urnika, ko je to mogoče). Ob tem pa je 

pomembno tudi reflektiranje trenutnih strategij upravljanja s časom ter prepoznavanje 

dejavnikov, ki vodijo v napačne ali neugodne izide. K razmišljanju o tem, kako dobro 

se predviden urnik sklada z dejanskim porabljenim časom, je potrebno spodbujati tako 

mlajše kot starejše učence ter jim nuditi dostop do pomoči pri iskanju in izvedbi možnih 

popravkov za boljši izid prihodnjič (Krishnan idr., 2010). 

 

Učencem so v pomoč jasno merljivi cilji, pri čemer lahko pri spremljanju napredka 

merimo (Dawson in Guare, 2009, str. 100−101): 

- čas, ki preteče od takrat, ko učenec reče, da bo začel z dejavnostjo, do takrat, ko 

dejansko začne; 

- čas, kako dolgo dogajanje traja; 

- število ponovitev, ko se določeno vedenje pojavi; 

- število opomnikov, ki jih učenec potrebuje, preden začne izvajati, kar je potrebno; 

- ustvarimo 5-stopenjsko lestvico za določanje intenzivnosti težav pri vedenju (npr. 1 

– ni težav; 5 – izgubljam nadzor). 
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2.1.5.2 Organiziranje 

 

Organiziranje je urejanje delov v celoto tako, da lahko skupaj učinkovito služijo določenemu 

namenu. Pomembna je tako organizacija prostora in materialov kot tudi organizacija idej. Ker 

je učenec dnevno deležen velike količine informacij, je za njegovo šolsko uspešnost in 

funkcioniranje nasploh ključno, da jih zna sporočilno smiselno in učinkovito urediti (Krishnan 

in Feller, 2010). 

 

P. Dawson in Guare (2009) kot pomembni prednosti organiziranosti navajata, da je dobro 

organizirana oseba bolj učinkovita v izrabi časa in da organiziranost pripomore k zmanjšanju 

občutka stresa. 

 

Da lahko organiziramo prostor, materiale in ideje, moramo razumeti trenutno strukturo učnega 

okolja in interpretirati pričakovanja o nalogi ter urediti in razvrstiti informacije od konkretne 

do konceptualne ravni, pri čemer je ključno, da lahko učenec fleksibilno prehaja med širšo sliko 

in relevantnimi podrobnostmi. Izbrati in uporabiti je potrebno tudi ustrezne strategije 

organizacije ter reflektirati učinkovitost uporabljenih strategij (smiselnost glede na nalogo in 

glede na posameznega učenca). Za uvajanje strategij organizacije v učno okolje je bistveno, da 

dosledno uporabljamo rutino, ki zagotavlja predvidljivost, predvidimo dovolj časa za 

organizacijo in uporabljamo premišljen vrstni red ter pripravimo konkretne strategije (Krishnan 

in Feller, 2010). 

 

V nadaljevanju sta predstavljeni področji Organiziranje prostora in materialov ter Organiziranje 

idej (delitev po: Krishnan in Feller, 2010). 

 

Organiziranje prostora in materialov 

 

Po mnenju S. Cowley (2009) naj učilnica predstavlja varno in mirno okolje, v katerem se bodo 

učenci lahko učili. Predlaga, da lahko okolje učilnice izboljšamo tako, da skrbimo za red in 

čistočo ter organiziranost, jasno ločimo posamezne dele učilnice, smotrno razporedimo 

pohištvo in poskrbimo za varnost. Predlaga tudi, naj bo učilnica zabavna in pisana, naj bo 

ozračje privlačno ter naj s prijetnimi elementi poosebimo prostor, saj gre za okolje, v katerem 

preživimo veliko časa (prav tam). 

 

Žagar (2009) predlaga nekatere navade prostora in časa, ki pripomorejo k učinkovitejšemu 

učenju: 

- prostor brez motečih dejavnikov (distraktorjev), ki odvračajo pozornost ali 

vznemirjajo; 

- pastelne barve v prostoru namesto preveč živih; 

- miza naj stoji pri oknu, vendar naj ne omogoča direktnega pogleda skozi okno; 

- miza naj bo brez motečih predmetov; 

- primerna svetloba v prostoru; 

- učenje naj poteka vedno v istem prostoru; 

- učenje naj poteka sede in ne leže; 

- temperatura v prostoru naj bo od 20 do 24 stopinj Celzija; 

- izogibanje zvočnim distraktorjem (zvoki s spreminjanjem intenzivnosti ali 

modalitete, govor); 

- ustrezen čas za učenje (ne takoj po kosilu ali pozno zvečer in ponoči); 

- načrtovanje časa za učenje ter samovrednotenje kvalitete naučenega. 
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S. Cowley (2009) priporoča, naj bodo pripomočki v razredu (npr. stenski okraski) zanimivi, 

interaktivni, lepi in urejeni, naj se navezujejo na trenutno učno snov ter redno menjavajo. 

Poudarja tudi pomen aktivne vpletenosti učencev v ustvarjanje strukture, saj s tem obstaja veča 

verjetnost, da jo bodo kasneje uporabljali (prav tam). 

 

Čeprav so učenci že v začetnih razredih v okolju z jasno strukturo, obstaja nevarnost, da le-te 

ne bodo ponotranjili, če jim je vnaprej dana in je njihova naloga le, da ji sledijo. Za 

ponotranjenje in generalizacijo strukture okolja in materialov je smiselno, da učitelj opiše 

obstoječo strukturo, ves čas uporablja isto strukturo (s tem učencem dajemo priložnost biti 

samostojni), ko pa se učenci nanjo navadijo, jo skupaj z učenci evalvira in po potrebi prilagodi, 

upoštevajoč povratne informacije učencev. Ko je struktura že daljši čas vzpostavljena, jo lahko 

učitelj z aktivnim vključevanjem učencev prenovi (Krishnan in Feller, 2010). 

 

M. Kavkler idr. (2010) pravijo, da so dobro urejene mape in zvezki učencem v pomoč pri 

kasnejšem iskanju, pomagajo pri sprotnem odstranjevanju nepotrebnega ter tudi pri pripravi na 

preverjanje znanja, saj tako učenec gradiva redno, sproti zbira in ureja. 

 

Ko učenec razume pomen organizacije prostora ter potek načrtovanja in izvedbe, lahko 

podobne principe prenese na organizacijo svojega osebnega prostora in materialov. Pri tem je 

ključno, da učenec uredi svoj prostor tako, da ustreza njegovim potrebam, da so pričakovanja 

učitelja usklajena z učenčevimi zmožnostmi ter da se učencu nudi zanj ustrezna stopnja in 

oblika pomoči. Smiselno je, da se z učencem najprej pogovorimo o poteku same organizacije, 

zakaj je pomembna ter kakšni so različni načini organizacije (s tem razvijamo metakognicijo), 

upoštevajoč različne učne stile in druge značilnosti posameznika (Krishnan in Feller, 2010). 

 

Organiziranje idej 

 

Spretnosti urejanja in kategorizacije konceptov so ključne za zmožnost učenca organizirati 

informacije in izraziti svoje misli in ideje z namenom pokazati, kaj zna. Na konkretni ravni 

tovrstne veščine uvajajo že v predšolski vzgoji ter v začetku osnovne šole ter jih navajajo na 

fleksibilno razmišljanje in izbiro strategij (Krishnan in Feller, 2010). Pri urejanju in 

kategorizaciji konceptov uporabljamo dva tipa strategij (Krishnan in Feller, 2010): 

- strategije od zgoraj navzdol – prek ključnih idej do podrobnosti, ter  

- strategije od spodaj navzgor – prek podrobnosti do ključnih idej. 

 

Učenci višjih razredov imajo pogosto težave pri veščinah urejanja in kategorizaciji idej na 

konceptualni ravni pri bralnem razumevanju, ustnem ali pisnem izražanju in pri drugih 

dejavnostih (Krishnan in Feller, 2010). Medsebojno povezanost idej lahko predstavimo na dva 

načina (Krishnan in Feller, 2010): 

- Oblika strukture (ang. narrative format) se uporablja predvsem pri prebiranju literature, 

obnovi ter pri pisanju zgodb. Pri urejanju vsebine se osredotočamo ter poudarimo 

ključne elemente zgodb: osebe, dogajalni prostor, čustva, problem, rešitve in podobno 

(Krishnan in Feller, 2010).  

- Razlagalna struktura (ang. expository format) se uporablja tako, da izluščimo ključno 

misel z razmislekom o tem, kaj imajo podrobnosti skupnega, več pa je načinov, pri 

katerih najprej predstavimo ključno misel ter se nato osredotočamo na detajle ali 

sklepamo o njih. Na področju branja se o posameznih detajlih lahko vprašamo z uporabo 

vprašanj za samousmerjanje, po pomenu lahko besedišče razvrščamo s pomenskimi 

razpredelnicami. Pri organizaciji za učenje je ključno znati poiskati najpomembnejše 

informacije, ji jih je moč prepoznati iz besedila (naslovi, cilji poglavja, krepko ali 
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poševno poudarjene besede, opombe, slike). Pri organiziranju vsebine za pisanje je 

uporabna strategija pisanja miselnih vzorcev v različnih variacijah glede na vsebino in 

namen dela (Krishnan in Feller, 2010). 

 

D. Kunaver (2008) razloži, da naj učenec, ko si ogleda besedilo, najprej pregleda njegovo 

obliko. Ogleda naj si torej odebeljeni in ležeči tisk, opombe ob robu, naslove in podnaslove, 

drobni tisk in druge namige, ki lahko učencu pomagajo oceniti, kako pomemben je ta del 

besedila (prav tam). 

 

M. Gabrijelčič (1993) navaja, da je vsebino je pogosto smiselno organizirati v določenem 

zaporedju: »Skoraj vsako temo je mogoče prikazati tako, da nizamo prizore po logičnem 

zaporedju. Včasih gre za časovno, včasih pa za prostorsko ali vsebinsko zaporedje« (str. 63). 

 

Ena bolj razširjenih načinov organizacije idej so miselni vzorci, v katerih avtorji vidijo različne 

prednosti in različne možnosti uporabe. 

 

Miselni vzorci so uporabni zato, ker učencu omogočajo mišljenje in ustvarjalnost z 

vključevanjem obeh možganskih hemisfer, obenem pa pomagajo razporediti informacije v 

poglavja in kategorije (Reid  in Green, 2012). 

 

S. Cowley (2008) pravi, da je prednost miselnih vzorcev predvsem njihova preglednost, saj 

lahko z njimi jasno predstavimo strukturo ter vzpostavljene povezave med različnimi elementi. 

Predlaga uporabo barv, velikih elementov, podob in simbolov, različnih materialov ter poudari, 

da jih lahko uporabljamo v različne namene, na primer za načrtovanje, pisanje spisov in 

ponavljanje (prav tam).  

 

D. Kunaver (2008) poudarja, da so resnično koristni tisti miselni vzorci, ki jih naredi učenec 

sam, saj: »učencu nudijo možnost, da sam kombinira, ugiba, povezuje, predpostavlja, išče jedro 

in ga koncentrira, sistematizira znanje in logično povezuje« (str. 120). 

 

Miselni vzorci so uporabni zato, ker lahko z njimi zgoščeno zabeležimo veliko podatkov ter 

hkrati prikažemo odnos med njimi, kar pripomore k celovitejšemu in bolj prožnemu 

razmišljanju o vsebini. Nekateri načini uporabe so: izdelava povzetkov pri učenju, zapis 

naključno naštetih idej ali predlogov, načrtovanje dejavnosti, beleženje razprave v razredu, 

ponovitev snovi v razredu. Kot posebej uporabni se izkazujejo pri osebah, ki imajo težave z 

zapisom besedila – na primer pri osebah z disleksijo ali pri gluhih in naglušnih osebah 

(Margulies, 1992). 

 

M. Gabrijelčič (1993) vidi izrazite prednosti, če z miselnimi vzorci bogatimo besedni zaklad, 

med drugim to, da je ključna misel zapisana v sredini in učenca tako vedno znova opominja na 

bistvo, da je v miselnem vzorcu možen jasen prikaz nadpomenk in podpomenk. Učenec lahko 

z namenom bogatenja besednega zaklada ustvarja tudi zbirke besed iz različnih virov, ki so 

lahko splošne ali vsebinsko ali drugače določene (npr. išče zgolj samostalnike na črko k). 

Obenem so miselni vzorci dobrodošli za učence s težavami pri pisanju, saj je potreben zgolj 

zapis posameznih besed. Učencu lahko predstavlja dodatno motivacijo tudi dejstvo, da miselni 

vzorec dopušča raznolike vizualne podobe v obliki risb ali drugega urejanja (prav tam). 
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2.1.5.3 Pomnjenje in uporaba delovnega spomina  

 

Da se učenci lahko učijo, morajo informacije sprejeti, shraniti, obdržati in priklicati (Kincaid in 

Trautman, 2010). Učenci se učijo in memorirajo na podlagi neposrednih izkušenj (kar vidijo, 

čutijo, slišijo, se dotikajo) ter na podlagi posrednih izkušenj (prek besedila, vizualnih podatkov, 

slik, ustnih pripovedi in čustvenih izkušenj) (Sprenger, 1999, v Kincaid in Trautman, 2010; 

Swanson in Sáez, 2003, v Kincaid in Trautman, 2010). Pridobljene informacije in izkušnje 

oseba namerno ali nenamerno zbere v spominu ter z upoštevanjem teh podatkov oblikuje 

odgovore in odločitve (prav tam). 

 

Učenci morajo priklicati in manipulirati s precejšnjim obsegom informacij, pri tem pa ima 

ključno vlogo delovni spomin (Kincaid in Trautman, 2010). Zmožnost učenja je odvisna od 

sposobnosti učenca, kako zmore vključiti nove informacije v obstoječo shemo ali mentalni 

okvir z namenom, da bi ustvaril trajen spomin (prav tam). Osnovne informacije s področja 

socialnih in izobraževalnih spretnosti so osnova za mišljenje na kompleksnejši ravni, bolj 

precizno analizo in reševanje problemov ter zapomnitev proceduralnih informacij, ki so 

pomembne za izobraževalno uspešnost – na primer dnevni in tedenski urniki, naloge pri 

različnih predmetih, potrebni materiali in postopki (Hughes, 1996, v Kincaid in Trautman, 

2010). 

 

Spomin se sčasoma preoblikuje, pri čemer Carey (2016) navaja: »naši spomini se spreminjajo, 

medtem ko jih uporabljamo« (str. 41). Slednje ne pomeni, da spomin izpodrine prejšnjega, 

temveč da se lahko ob tem, ko se oseba določene informacije spomni, osredotoči na druge 

podrobnosti o isti vsebini kot v preteklosti, ko je o tem razmišljala (Carey, 2016). Spominska 

sled se tako zaradi prepletanja in prekrivanja spominov spremeni (prav tam). 

 

T. J. Karten (2010) pravi, da se je potrebno zavedati, da lahko spomin krepimo, ter upoštevati, 

da sposobnosti pomnjenja ne moremo jemati enoznačno, saj si lahko oseba določene podatke 

zapomni zelo dobro, druge pa slabše ali sploh ne. 

 

Žagar (2009) pojme učenja, pomnjenja in pozabljanja med seboj povezuje tako: »Učenje smo 

definirali kot proces spreminjanja osebka na osnovi izkušenj oziroma proces usvajanja znanja 

in spretnosti. Če tako definiramo učenje, potem pomnjenje pomeni ohranjanje učinkov učenja, 

pozabljanje pa izgubljanje teh učinkov. Gre torej za dva nasprotna procesa, ki odločata o tem, 

koliko časa bodo učinki učenja »vztrajali« v spominu« (str. 51). 

 

Carey (2016) pojav pozabljanja predstavi kot pomemben element učenja, saj pravi: »Pozaba 

omogoča in poglablja učenje, s tem da filtrira moteče podatke in dopušča nekaj izgub, ki pa pri 

ponovni rabi zaženejo shranjevalno in priklicno moč na višjo stopnjo od tiste, na kateri sta bili 

prvotno« (str. 65). 

 

Spomin je nekonsistenten in variira tako med različnimi učenci kot tudi med različnimi 

nalogami pri istem učencu. Težave na tem področju pogosto sovpadajo z učnimi težavami in 

lahko vplivajo na pridobivanje smiselnih in nesmiselnih informacij, sposobnost zadržati 

informacije in manipulirati z njimi ali na samodejni priklic informacij iz dolgoročnega spomina 

(Mastropieri in Scruggs, 1998, v Kincaid in Trautman, 2010; Swanson in Saez, 2003, v Kincaid 

in Trautman, 2010).  

 

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni tipi spomina in njihove funkcije, nadalje pa je 

predstavljeno učenje strategij s področja pomnjenja. 
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Osnovni tipi spomina in njihove funkcije 

 

Človeški spomin je visoko strukturiran sistem za procesiranje, shranjevanje in priklic 

informacij (Kincaid in Trautman, 2010). Obstajajo različni tipi spominskih procesov, ki so med 

seboj povezani, obenem pa vsak na svoj način prispeva k učenju (Baddeley, 2006, v Kincaid in 

Trautman, 2010; Torgesen, 1996, v Kincaid in Trautman, 2010). Osnovni trije tipi spomina so: 

kratkoročni, delovni in dolgoročni spomin (prav tam). Poleg osnovnih treh tipov spomina ima 

pomembno vlogo tudi avtomatični spomin, ki omogoča hiter dostop do znanih informacij 

(Swanson in Sachse-Lee, 2003, v Kincaid in Trautman, 2010). V okviru izvršilnih funkcij ima 

najbolj ključno vlogo delovni spomin, vendar pa se vsi tipi spomina z njim tesno povezujejo 

(Kincaid in Trautman, 2010). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni tipi spomina in njihove funkcije (delitev po: Kincaid in 

Trautman, 2010). Nadalje je predstavljeno učenje strategij s področja pomnjenja. 

 

 Kratkoročni spomin 

V kratkoročni spomin so sprejete, v njem procesirane in umeščene vse informacije, ki 

jih prejmemo prek čutov (Kincaid in Trautman, 2010). Ima omejeno kapaciteto možnih 

informacij (v povprečju sedem enot informacij) in omejen čas trajanja procesiranja 

(nekaj sekund) (Goldman-Rakic, 1992, v Kincaid in Trautman, 2010). Senzorične 

dražljaje v kratkoročnem spominu razvrščamo v kategorije po pomembnosti: zavrzi, 

takoj uporabi ali dolgotrajno skladišči (Kincaid in Trautman, 2010). Od sposobnosti 

usmerjanja in ohranjanja pozornosti je odvisno, s kakšno verjetnostjo bo posameznik 

ohranil potrebne informacije, selektivna pozornost pa vpliva na to, katere informacije 

posameznik dojema kot pomembne (Tannock, 2008, v Kincaid in Trautman, 2010). Te 

informacije vstopijo v sistem delovnega spomina, kjer so lahko uporabljene takoj ali pa 

shranjene v dolgoročni spomin (prav tam). 

 

Žagar (2009) kot način za preverjanje kapacitete oziroma obsega kratkotrajnega 

spomina navaja preizkus, kjer osebi beremo zaporedje številk, ta oseba pa jih mora 

neposredno za bralcem ponoviti v pravilnem vrstnem redu, pri čemer je vsako naslednje 

zaporedje za eno številko daljše. Avtor pravi, da se kratkotrajni spomin izraziteje razvija 

od petega do desetega leta starosti – petletni otrok lahko v povprečju po enkratni 

predstavitvi pravilno prikliče 4 do 5 številk, desetletni otrok pa 6 do 7 številk (prav tam). 

 
 Delovni spomin 

Delovni spomin je osrednji proces kognitivne kontrole, ki osredotoča misli, usmerja 

mentalne napore, izvršuje naloge in ignorira moteče dejavnike (de Fockert, Rees, Frith 

in Lavie, 2001, v Kincaid in Trautman, 2010; Swanson, 1999, v Kincaid in Trautman, 

2010; Tannock, 2008, v Kincaid in Trautman, 2010). Je aktiven sistem spomina z 

omejeno kapaciteto, ki informacije iz kratkoročnega ali delovnega spomina, senzorične 

dražljaje in/ali informacije iz avtomatičnega spomina pridobi in jih zadrži krajši čas, 

medtem ko se naloga izvaja (Baddeley, 2006, v Kincaid in Trautman, 2010). Obstaja 

tudi mnenje, da so funkcije delovnega spomina osrednje izvršilne in usmerjajo vse druge 

kognitivne procese, vključno z zaviranjem impulzov, preusmerjanjem pozornosti in 

vlaganjem truda (Baddeley, 2006, v Kincaid in Trautman, 2010; Swanson in Saez, 2003, 

v Kincaid in Trautman, 2010).  
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P. Dawson in Guare (2009) pravita, da delovni spomin pomeni spretnost ohranjanja 

informacij med izvajanjem kompleksne dejavnosti. Kot takega ga v vsakdanjem 

življenju oseba nenehno potrebuje (prav tam). 

 

Baddeley (2007, v Henry, 2012) opisuje delovni spomin kot sistem z omejenim 

trajanjem za shranjevanje, ki je pod zavestno kontrolo. Delovni spomin predstavlja 

podlago za kompleksno razmišljanje osebe, torej osnovo za vse procese razmišljanja, ki 

so odvisni od začasnega shranjevanja v spominu (prav tam). 

 

Delovni spomin lahko orišemo z izrazom »skicirka misli« ali »namizje« (Baddeley, 

2006, v Kincaid in Trautman, 2010). Znotraj tega modela obstajata dve poti: vizualne 

informacije so procesirane na vizualno-prostorski skicirki, avditivne informacije pa na 

fonološki zanki (prav tam). Vizualno-prostorska skicirka v spominu zadrži vidne, 

prostorske in po nekaterih teorijah tudi kinestetične informacije, ki pa se hitro 

porazgubijo, če jih oseba ne ponavlja (prav tam). Oba mehanizma s svojim delovanjem 

podpirata tudi kratkoročni spomin (Henry, 2012). Fonološko zanko, ki predstavlja del 

delovnega spomina, na katerem sloni manipulacija avditivnih informacij, sestavljata 2 

dela: fonološka shramba, ki začasno zadrži v spominu slišane informacije, ter 

mehanizem ponovitve artikulacije, ki osveži informacije, če je to potrebno (Baddeley in 

Hitch, 1974, v Henry, 2012).  
 

Človek potrebuje delovni spomin vsakokrat, ko mora v mislih obdelovati dve ali več 

informacij naenkrat, na primer (Tuckman, 2009): 

- povezati novo informacijo z informacijami iz dolgoročnega spomina (npr. dodati 

novo opravilo v obstoječ urnik); 

- združevati dve ali več stvari, ki so se zgodile v kratkem časovnem intervalu (npr. 

slediti vsebini pogovora ali zapisa v članku ali knjigi); 

- v mislih zadržati informacije, hkrati pa biti pozoren na druge (npr. ohraniti v mislih, 

da moramo končati opravilo in med tem odgovoriti na vprašanje). 

 

Aktivnosti, ki vsebujejo veliko količino nalog ali stresorjev (motnje v okolju ali čustveni 

stresorji) lahko pri učencu zmanjšujejo sposobnost učenja, inhibicije dražljajev in 

vztrajanja pri nalogi ter tako povzročajo slabo učinkovitost ali celo zlom v sistemu 

delovnega spomina (Baddeley, 2006, v Kincaid in Trautman, 2010). Torej je delovni 

spomin ključen za uspešno šolsko delo in dolgotrajno učenje, kar je posebej izrazito na 

področjih, ki zahtevajo integracijo in koordinacijo več spretnosti (Kincaid in Trautman, 

2010). Nekatere od teh spretnosti so po mnenju avtorjev Kincaid in Trautman (2010, 

str. 114): 

- zaključevanje nalog (spomniti se korakov postopka, zahtev naloge ali sklopa 

verbalnih navodil); 

- bralno razumevanje (spomniti se oseb, dogodkov in podrobnosti ter zaporedja in 

elementov zgodbe); 

- pisni jezik (hkratna obdelava področja črkovanja besed, oblikovanja povedi, 

oblikovanja odstavka ali kratkega odgovora med pisanjem); 

- matematika (računanje in reševanje problemov v mislih, prenašanje številk v 

postopku deljenja,  preurejanje števil pri množenju, zapomnitev odgovorov na 

določen korak pri reševanju problema v več korakih); 

- pisanje zapiskov (hkrati ohranjati misel in organizirati informacije med pisanjem); 

- sledenje navodilom (zapomniti si podrobnosti v navodilih med opravljanjem drugih 

nalog); 
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- odzivanje na ustna vprašanja v razredu (priklicati vse dele vprašanja ali odgovora 

med čakanjem na to, da lahko odgovori). 

 

Učenci s šibkostmi na področju delovnega spomina imajo pogosto težave z ohranjanjem 

in manipuliranjem potrebnih informacij med sočasnim izvajanjem dela (pisanje, 

ustvarjanje zapiskov, odgovarjanje na vprašanja pri preizkusu znanja). Delovni spomin 

ima torej velik vpliv na učno uspešnost, zato potrebujejo nekateri učenci za doseganje 

minimalnih standardov ter zahtev v svojem razredu posebne prilagoditve učnih strategij. 

Splošne prilagoditve so na primer: dostop do učiteljevih računalniških predstavitev, 

zbirke besed, vizualni kontrolni seznami, grafični organizatorji za pisanje, snemanje 

učne ure ali izbran učenec, ki piše zapiske. Predmetno specifične prilagoditve so vezane 

predvsem na področje matematike (npr. kalkulator, seznami s postopki, tabela za 

množenje), na branje (knjige za poslušanje, elektronski bralec) in na pisno izražanje 

(urejevalnik besedil, elektronski organizatorji zapisa ali predloge za pisanje, orodja za 

preverjanje slovnice in črkovanja, rubrike za pisanje) (Kincaid in Trautman, 2010).  

 

Raziskave nakazujejo, da učenci s težavami na področju delovnega spomina napišejo 

količinsko manj zapiskov, ki so manj kakovostni (Baerveldt, Madison in Martinussen, 

2008, v Kincaid in Trautman, 2010). Tovrstne težave vplivajo tudi na učenčevo 

sposobnost izpisovanja zapiskov iz besedila in ob koncu je lahko priklic pomembnih 

informacij slabši, zaradi česar mora učenec besedilo prebrati ponovno (Kincaid in 

Trautman, 2010). 

 

 Avtomatični spomin 

Učinkovit avtomatični spomin aktivira informacije iz dolgoročnega spomina in jih hitro 

posreduje v delovni spomin (Swanson in Sachse-Lee, 2001, v Kincaid in Trautman, 

2010). To razbremeni delovni spomin in njegovo kapaciteto sprosti za kompleksnejše 

reševanje problemov na višji ravni (razumevanje, analiza, sinteza, reševanje 

matematičnih problemov in kompleksno pisanje) (prav tam). To je ključnega pomena 

na različnih področjih šolskega dela: 

- Branje – pri avtomatičnem dekodiranju pri branju avtomatični spomin hitro obdela 

podobe posameznih črk ali številk, kombinacij črk, delov besed, celih besed ali fraz 

in jih poveže s pripadajočo izgovorjavo in pomenom, kar omogoča hitro 

prepoznavanje, poimenovanje ter branje in je ključnega pomena za bralno tekočnost 

(Shaywitz, 2003, v Kincaid in Trautman, 2010).  

- Pisanje – avtomatično lahko prikličemo tudi natančno črkovanje, zato lahko veliko 

besed pravopisno pravilno zapišemo brez posebnega zavestnega truda (Kincaid in 

Trautman, 2010). 

- Hiter avtomatičen priklic matematičnih dejstev (ter rezultatov osnovnih 

matematičnih operacij) – omogoča učencem, da se usmerijo v analiziranje in 

reševanje kompleksnih matematičnih problemov (Kincaid in Trautman, 2010). 

 

 Dolgoročni spomin 

Dolgoročni spomin je sistem za shranjevanje informacij z neomejeno zmogljivostjo, ki 

je skoraj stalen, torej lahko informacije iz dolgoročnega spomina uporabimo čez ure, 

dneve ali jih celo uporabljamo vse življenje (Hughes, 1996, v Kincaid in Trautman, 

2010). Posamezne shranjene informacije (besede, slike, teme ali ideje) se povezujejo v 

kompleksne nevrološke povezave, ki vključujejo poti, vzpostavljene glede na to, kako 

je informacija vkodirana in shranjena (kinetične, vizualne, verbalne, senzorične, 

emocionalne ali abstraktne) (Kincaid in Trautman, 2010). Tvorjene so lahko pasivno 
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(torej brez zavestnega kognitivnega napora), ali razvite metakognitivno z namerno 

uporabo strategij izvršilnega funkcioniranja, pri čemer imata ključno vlogo pozornost 

in uporaba strategij (Mastropieri in Scruggs, 1991, v Kincaid in Trautman, 2010). 

 

Podatke lahko oseba shrani v dolgotrajni spomin avtomatično ali s ponavljanjem (Žagar, 

2009). Poznamo mehanično ponavljanje (dobesedno ponavljanje podatkov) in 

elaborativno ponavljanje (odkrivanje pomena podatkov) (prav tam). 

 

Ključna kriterija, ki pozitivno pripomoreta k prenosu informacij v dolgoročni spomin, 

sta zanimanje in pozornost, zato je pomembno, da se tisti, ki se uči, trudi snov videti kot 

zanimivo ter je nanjo med ukvarjanjem z njo kar se da pozoren (Brennan, 1999).  

 

Žagar (2009) razlaga, da so informacije ter miselne povezave v dolgotrajnem spominu 

organizirane v mrežah, pojmi ali podarki znotraj mrež pa so vozlišča. Vozlišča so lahko 

med seboj povezana (bolj so pojmi podobni, močnejše so asociacije med njimi) ali pa 

ne (prav tam). 

 

Avtorici D. M. Kincaid in N. Trautman (2010, str. 115) navajata naslednja šolska 

področja, kjer je izrazito potrebna uporaba dolgoročnega spomina: 

- splošno (učenje vsebin iz učnega načrta); 

- matematika (zapomnitev algoritmov za računanje); 

- ustni jezik (pridobivanje idej in informacij, razvijanje besedišča); 

- pisni jezik (priklic idej in informacij); 

- bralno razumevanje (priklic obnove zgodbe, dogodkov, značilnosti oseb). 

 

Učenje strategij s področja pomnjenja 

 

Zmožnost ohraniti, pridobiti in mentalno manipulirati s podatki so bistveni pogoji za učenje. 

Šibkosti na področju spomina (predvsem delovnega spomina) ogrozijo učenčevo sposobnost 

učenja in pomnjenja ter s tem izkoriščanja lastnega potenciala. Ker učenci s težavami na učnem 

področju in na področju pozornosti pogosto sami ne vzpostavljajo smiselnih povezav, bodo 

morda potrebovali direktna, sistematična navodila, kdaj in kako uporabljati strategije s področja 

pomnjenja. To, koliko tovrstnih informacij učenci lahko sprejmejo, je odvisno od več 

spremenljivk, kot so: težavnost konteksta, učenčeva starost in sposobnosti, smiselnost asociacij 

in obseg, v katerem učenec vadi strategije. Pomemben je tudi učiteljev premišljen izbor ključnih 

podatkov in učencu primernih strategij (Kincaid in Trautman, 2010). 

 

Za učinkovito uporabo strategij s področja pomnjenja je pomembno da se jih poveže z 

dejstvom, da se upošteva, da so v razredu različni učenci in je zato optimalno učenje po različnih 

čutnih modalitetah. Slednje se tesno povezujejo s čutili, saj se nanašajo na način, ki ga bo učenec 

uporabil za učenje in jih običajno delimo na vidno, slušno in kinestetično. Učenec se namreč 

lahko uči tako, da vidi, sliši, se dotika, dela in se premika. Pri načrtovanju in izvajanju učnega 

procesa je zato pomembno, da je učitelj na to pozoren in učencem nudi raznolike učne izkušnje 

(Karten, 2010). 

 

Uporaba strategij za področje pomnjenja da učencu možnost, da premaga ali omili težave na 

področju delovnega spomina in poveča svoj učni uspeh. Nekatere učinkovite strategije s tega 

področja so: grupiranje podatkov, iskanje ključnih besed, smešne fraze, akronimi, risbe, kartice 

s strategijami, pesmi, rime in zgodbe (Kincaid in Trautman, 2010). 
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Snov si bo učenec lažje zapomnil, če jo razume. Lažje si je zapomniti tudi izstopajoče podatke, 

torej so lahko v pomoč močne, intenzivne povezave, kot so: izrazito nenavadne podobe ali 

podatki, barve, velikost, konkretna izkušnja, uporaba čutov pri srečevanju s snovjo in 

ustvarjanje prizora v mislih. Obenem je potrebno upoštevati, da na sposobnost pomnjenja 

vplivajo tudi različni drugi faktorji, kot so pomembnost podatka, starost osebe, pretečen čas od 

seznanitve s podatki, prisotnost močnih čustev, sposobnost vzdrževanja pozornosti ter 

sposobnost vzpostavljanja asociacij (Duncalf, 1999; Cowley, 2008; Karten, 2010). 

 

Ugotovljeno je bilo, da si pri serialnem učenju – učenju zaporedja – najbolje zapomnimo 

začetek in konec zaporedja ali podatke, ki najbolj izstopajo. Prav zato je smiselno, da učenci 

pri učenju sezname podatkov razdelijo v več krajših enot, da težje podatke uvrstijo na začetek 

oz. konec seznama ali pa poskrbijo, da bodo taki podatki izstopali (Žagar, 2009). 

 

T. J. Karten (2010) govori o različnih načinih uporabe barv z namenom boljše osredotočenosti 

ter posledično boljše zapomnitve. To so na primer: uporaba barvnih označevalcev besedila, 

barvnih bralnih ravnil, pisanje na papir z rumeno obarvano linijo za pisanje, tiskanje učnih 

gradiv na barvni papir in drugo (prav tam). 

 

Raziskave z učenci z učnimi težavami ugotavljajo, da uporaba tovrstnih strategij ne odvrača 

učenčeve pozornosti od ključnega konteksta, temveč učenje podpira (Mastropieri, Sweda in 

Scruggs, 2000, v Kincaid in Trautman, 2010).  

 

Strategije za pomoč na področju pomnjenja (posebej na področju delovnega spomina) lahko 

učenci uporabljajo na različnih šolskih področjih, predvsem pri (Kincaid in Trautman, 2010): 

- bralnem razumevanju (za zapomnitev ključnih podatkov v zgodbi, povezave 

posameznih besed s širšim kontekstom ter iskanjem drugih smiselnih vsebinskih 

povezav, osredotočanje na glavno sporočilo neumetnostnega besedila); 

- oblikovanju spisov (za osredotočanje na ključno misel, organizacijo pisanja, uporabo 

predznanja ter različnih strategij za pomoč med samo mehaniko pisanja besedila); 

- urejanju besedil (kontrolni seznami za zapomnitev vključitve vseh potrebnih elementov 

pri pisanju in preverjanju zapisanega); 

- pisanju zapiskov (za usklajevanje sočasnega poslušanja učitelja, procesiranja slišanih 

informacij in samega pisanja ali prepoznavanje ključnih elementov besedila in 

učinkovitega izpisovanja); 

- tekočnosti matematičnih dejstev (za avtomatski priklic matematičnih dejstev, ki so 

osnova za reševanje kompleksnejšega matematičnega problema); 

- pomnjenju matematičnih formul in postopkov; 

- reševanju matematičnih besednih problemov (za učinkovito manipulacijo z več 

informacijami in postopki hkrati: prebrati problem, razumeti zahteve, se odločiti za 

prave računske operacije, si zapomniti dejstva in postopke, slediti korakom procesa in 

izračunati pravilno, odstraniti nepomembne informacije, odgovoriti na pravo vprašanje 

in preveriti odgovor; zaradi pogosto šibkega avtomatskega spomina je ključno sprotno 

zapisovanje); 

- preverjanju pravilnosti (za usmerjanje na to, kaj je dejansko vprašanje naloge in 

posameznih specifičnih delov naloge); 

- učenju (upoštevati, da so v učinkovito pripravo vključeni mnogi koraki – od 

vsakodnevnega branja in pisanja zapiskov, ustvarjanja strategij za pomnjenje  

informacij in postopkov do rednega samopreverjanja); 

- pisanju preizkusov znanja (za priklic informacij in organiziranje dela; pomemben je 

poudarek na zmanjšanju morebitne anksioznosti). 
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V splošnem lahko strategije s tega področja razdelimo tako, da upoštevamo štiri ključne 

poudarke (Kincaid in Trautman, 2010): 

 

 Osredotočenost na podrobnosti 

Proces usmerjanja pozornosti na podrobnosti je ključen za učinkovito delovanje 

delovnega spomina, natančneje na sposobnost možganov, da vzpostavljajo povezave, 

ohranijo podatke in jih prikličejo (Tannock, 2008, v Kincaid in Trautman, 2010). 

Povečana pozornost poskrbi, da informacije, izkušnje ali procesi v možganih izstopajo 

in jih tako lahko prepoznamo kot pomembne (Kincaid in Trautman, 2010). Možgani v 

opozorilo, naj se osredotočijo, prejmejo zunanji ali notranji signal - verbalni namig (npr. 

»Za domačo nalogo morate…«) ali vizualni namig, kot so barve (npr. rdeča, rumena 

lahko predstavljata nevarnost), odbeljen slog pisave in presenetljive slike (prav tam). 

Zaradi težav z ohranjanjem pozornosti – torej z odkrenljivo pozornostjo – ima lahko 

učenec težave pri zapomnitvi informacij (prav tam). Vzrok so lahko zunanji dejavniki 

(npr. izvajanje ostalih dejavnosti ali hrup) ali pa so moteči dejavniki notranjega izvora 

(npr. predelovanje preteklega dogodka, domišljija) (Kincaid in Trautman, 2010). 

 

Usmerjenost na podrobnosti je ključna za uspešno reševanje matematičnih nalog, saj je 

lahko učenec, ki je nagnjen k impulzivnemu odzivanju, kljub morebitnemu razumevanju 

matematičnih dejstev, pri reševanju konkretnih nalog zaradi šibke osredotočenosti na 

podrobnosti neuspešen (Thaker, 2011, v Vipavc, 2015). 

 

 Ponovitev, vaja in pregled 

Za utrditev informacij je koristno, da jih ponavljamo, vadimo in pregledamo (Kincaid 

in Trautman, 2010). Obstajajo različni načini, pri čemer je smiselno, da učenec 

uporablja zanj najustreznejšo pot: 

- verbalno utrjevanje (učenec sliši ponovitev informacij),  

- utrjevanje po vizualni poti (učenec si ob učenju ustvari vizualne podobe, na osnovi 

katerih ustvari kognitivne povezave),  

- utrjevanje po kinestetični poti (npr. dotikanje materialov, premikanje) ali 

- kombinacijo različnih poti (različni načini prepisovanja vsebine, kjer je združeno 

vizualno osredotočanje pri branju in motorična vaja pisanja) (prav tam). 

 

L. Meltzer in S. Basho (2010) kot pozitiven učinek urjenja navajata, da postane uporaba 

mnogih strategij ob urjenju samodejna, obenem pa začenjajo učenci tekom urjenja 

prepoznavati učinkovitost posameznih strategij pri izvajanju določenih nalog. 

 

 Pripisovanje pomena 

Pripisovanje pomena novim informacijam je pomembno orodje spomina, saj učenec v 

sklopu obstoječih kognitivnih povezav lažje vkomponira, razume in kasneje prikliče 

novo informacijo (Kincaid in Trautman, 2010). Informacijam, ki se jih morajo učenci 

naučiti, lahko dajo dodaten pomen z namenskim ustvarjanjem asociacij z učenčevim 

predznanjem ali z uporabo verbalnih in vizualnih asociacij, akronimov, akrostihov ali 

rim (Mastropieri in Scruggs, 1991, v Kincaid in Trautman, 2010). V pomoč pri 

organizaciji informacij in ustvarjanju asociacij so lahko tudi časovnice, mreže in 

razpredelnice (prav tam). 

 

N. Razpet (2006) na primeru učenja naravoslovja razlaga, da je za uspeh v šoli pogosto 

dovolj, da si učenec zapomni določena dejstva, kar pa ne pripelje do trajnejšega znanja. 
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Opozarja, da so učenci in dijaki pogosto slabi opazovalci pojavov ter da so eksperimenti 

pri pouku redki ter pogosto izrazito vnaprej pripravljeni. Pravi, da pri učencih dosežemo 

trajnejše in kvalitetnejše znanje, če morajo le-ti tudi samostojno premisliti in načrtovati 

– torej izvesti raziskavo, tudi če je ta zelo preprosta (prav tam). 

 

 Členjenje informacij 

Členjenje informacij in z njim povezano grupiranje enot je lahko verbalno ali vizualno 

in lahko temelji na zaporednih kosih informacij ali na različnih kategoričnih skupinah 

(Kincaid in Trautman, 2010). Pri pouku členjenje informacij uporabljamo na primer pri 

učenju množenja (števila členimo v vzorce), pri uporabi periodnega sistema (kemijski 

elementi so urejeni na podlagi logičnih vzorcev glede na svoje lastnosti) (prav tam). 

Členjenje in grupiranje enot je učinkovita strategija pomnjenja, ki omogoča zapomnitev 

več enot informacij, kot si bi jih lahko zapomnili, če bi bile vkodirane vsaka zase 

(Mastropieri in Scruggs, 1991, v Kincaid in Trautman, 2010)  

 

J. Vipavc (2015) govori o prepoznavanju različnih vrst vzorcev podatkov pri 

matematiki: vzorci nalog (naloge, ki terjajo podoben postopek), miselni vzorci (npr. za 

pomoč pri reševanju besedilnih nalog) ter številski vzorci (npr. stolpci in vrstice v 

stotiškem kvadratu). 

 

2.1.5.4 Fleksibilno prehajanje  

 

Fleksibilno prehajanje pomeni zmožnost razmišljanja brez rigidnosti ter menjavanje vidikov 

mišljenja brez težav (Meltzer in Bagnato, 2010). Posebej pogosto imajo na tem področju težave 

osebe s težavami na učnem področju ter področju pozornosti (Meltzer, 1993, v Meltzer in 

Bagnato, 2010; Meltzer in Krishnan, 2007, v Meltzer in Bagnato, 2010; Meltzer in Montague, 

2001, v Meltzer in Bagnato, 2010; Meltzer, Solomon, Fenton in Levine, 1989, v Meltzer in 

Bagnato, 2010). Gre za zmožnost prilagajanja tujim in nepričakovanim situacijam, kreativno 

kombiniranje konceptov in integracijo različnih reprezentacij (Meltzer in Bagnato, 2010). 

Razvija se vse življenje in med učenci variira (Cartwright, 2008a, v Meltzer in Bagnato, 2010; 

Cartwright, 2008b, v Meltzer in Bagnato, 2010; Cartwright, 2008c, v Meltzer in Bagnato, 2010; 

Deák, 2008, v Meltzer in Bagnato, 2010). Kljub temu, da se temu področju v šoli neposredno 

ne namenja veliko časa, mnoge naloge od učencev zahtevajo fleksibilno prehajanje (Meltzer in 

Bagnato, 2010).  

 

P. Dawson in Guare (2009) fleksibilnost oziroma prožnost opredeljujeta kot spretnost 

prilagajanja spremembam zaradi okoliščin, kot so spremembe načrtov, zamude, nove 

informacije ali napake, ki jih ne moremo nadzorovati. Gre torej za spretnost prilagajanja novim, 

drugačnim pogojem v dani situaciji (prav tam). 

 

M. Mun (2013) navaja, da gre pri fleksibilnosti mišljenja za lastnost posameznika, katere 

primarni nosilec je temperament. Zato spretnost fleksibilnosti pri posamezniku pogojuje njegov 

temperament (prav tam). 

 

Sposobnost fleksibilnega mišljenja se tekom razvoja in starosti spreminja. Učenci v nižjih 

razredih osnovne šole imajo običajno bolj omejeno razumevanje pomena uporabe različnih 

pristopov glede na situacijo. Učenec lahko na določenem področju ali vrsti nalog izkazuje 

bistveno večjo mero fleksibilnosti kot na drugem – razlike se lahko kažejo na verbalnem oz. 

neverbalnem področju v primerjavi s praktičnimi spretnostmi, v znanih situacijah v primerjavi 
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z neznanimi. Dogaja se tudi, da se pretirano opira na strategije, ki so mu bile v preteklosti 

pomoč, vendar te ne zadostujejo pri zahtevnejših nalogah. Vpliv na pripravljenost preizkusiti 

nove oziroma različne pristope ima tudi čustvena naravnanost in samoregulacija (Meltzer in 

Bagnato, 2010). 

 

Obstajata vertikalno in lateralno razmišljanje, pri čemer sta obe pomembni, a različni. Pri 

lateralnem razmišljanju oseba išče nove načine in poti, si nabere več alternativnih rešitev. Pri 

njem ne gre za premikanje v točno določeno smer kot pri vertikalnem razmišljanju, temveč je 

oseba pri smereh in razlogih zanje prosta. V nasprotju z vertikalnim razmišljanjem lateralno ne 

zahteva zaporednega sledenja korakom (De Bono, 2006). 

 

Zmožnost fleksibilnega prehajanja in sinteze informacij je ključna za učinkovito branje, pisanje, 

reševanje matematičnih problemov, pisanje zapiskov, učenje ter pisanje preizkusov znanja 

(Meltzer in Bagnato, 2010). Te veščine pa so potrebne tudi, ko se učenec spopada z reševanjem 

problemov iz različnih perspektiv (Bransford, Brown in Cocking, 2000, v Meltzer in Bagnato, 

2010). Za razvijanje metakognitivnih veščin, potrebnih za fleksibilno prehajanje, je smiselno 

pogosto izvajati kratke, petminutne aktivnosti (na primer v začetku šolske ure) (Meltzer in 

Bagnato, 2010). Te naj  bodo zabavne ter naj vključujejo različne šale in uganke, ki učencem 

pomagajo razumeti, da lahko nejasnosti v izražanju vplivajo na pomen in da je za iskanje 

vsebinskih namigov potrebno bralno razumevanje (prav tam). 

 

V nadaljevanju so predstavljene oblike fleksibilnega razmišljanja, povezane z delom v šoli: 

 

 Fleksibilno razmišljanje in prehajanje pri branju 

Fleksibilnost pri branju predstavlja zmožnost bralca, da svoje bralne sposobnosti 

prilagodi zahtevam in namenu gradiva (Adams, 1990, v Meltzer in Bagnato, 2010; Fry, 

1978, v Meltzer in Bagnato, 2010; Cartwright, 2002, v Meltzer in Bagnato, 2010; 

Gaskins, 2008, v Meltzer in Bagnato, 2010; Wagner in Sternberg, 1987, v Meltzer in 

Bagnato, 2010). Pri branju romanov je potrebno prehajati med konkretnim in 

abstraktnim, med dobesednim in prenesenim pomenom, med ključnimi točkami in 

pomembnimi podrobnostmi (Meltzer in Bagnato, 2010). Podobno je na področju 

poezije, pa tudi pri branju vsebin z drugih področij, denimo biologije in zgodovine (prav 

tam). 

 

Fleksibilnost pomaga učencem pri usklajevanju in prehajanju med veščinami na ravni 

besede na eni strani ter znanja o besedišču in kontekstu na drugi (Meltzer in Bagnato, 

2010). Zmožnost sklepanja in ne zgolj uporabe informacij, eksplicitno podanih v 

besedilu, olajša bralno razumevanje (Adams, 1990, v Meltzer in Bagnato, 2010; 

Cartwright, 2008a, v Meltzer in Bagnato, 2010; Cartwright, 2008b, v Meltzer in 

Bagnato, 2010; Cartwright, 2008c, v Meltzer in Bagnato, 2010). 

 

Obstajajo tri kategorije večpomenskega jezika (Spector, 1997, v Meltzer in Bagnato, 

2010, str. 150): 

- večpomenske besede – te vključujejo enakopisnice in enakozvočnice ter besede, ki 

se napišejo enako, pomen pa je odvisen od naglasa; 

- večpomenske fraze – pogosto gre za stalne besedne zveze (npr. »poje kot ptica«, 

»slediti svojemu srcu«); 

- večpomenske povedi – bralec mora uporabljati sintakso in kontekst, da lahko sklepa 

o ustreznem pomenu (pri verbalnem izražanju se lahko opremo tudi na neverbalno 

komunikacijo). 
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 Fleksibilno razmišljanje in prehajanje pri pisanju 

Zaradi neuporabe, neučinkovitosti uporabe ali nekonsistentnosti uporabe strategij 

izvršilnih funkcij se lahko pri pisanju pojavljajo težave, kot so: izrazito slabo 

oblikovanje besedila, počasnost ter težave z avtomatizacijo oblikovanja besedila, težave 

pri ustvarjanju kakovostne vsebine in/ali težave pri urejanju in pregledovanju besedila 

(McCloskey, Perkins in Van Divner, 2009). 

 

Prehajanje med ključnimi mislimi ter podrobnostmi, ki te podpirajo, je lahko za učence, 

ki imajo težave s fleksibilnim prehajanjem, zelo težavno. Pri načrtovanju in organizaciji 

pisanja spisov si lahko pomagajo z grafičnimi organizatorji, kjer izpostavijo ključne 

misli in podrobnosti, ki podpirajo le-te ter konkretne povezave med obojim. Pri pisanju 

zapiskov med učno uro je ključno parafraziranje, saj mora učenec aktivno poslušati, 

informacije spremeniti z uporabo svojih besed, izbrati pomembne poudarke in jih 

zapisati v obliki zapiskov. Podobno je pri pisanju zapiskov o prebrani temi. Učenci, ki 

tega niso vešči, pogosto zapisujejo tako, da dobesedno prepišejo besede iz besedila, kar 

zmanjša možnost razumevanja vsebine ter možnost dolgoročnega pomnjenja (Meltzer 

in Bagnato, 2010). 

 

 Fleksibilno razmišljanje in prehajanje pri matematiki 

Fleksibilno prehajanje je na področju matematike ključno za razumevanje konceptov, 

računskih postopkov in besednih problemov, saj je potrebno prehajati med besedami in 

povedmi besednih problemov ter številkami in postopki, potrebnimi za reševanje 

problemov (Roditi in Steinberg, 2007, v Meltzer in Bagnato, 2010). Naučiti se je 

potrebno tudi, kako in kdaj prehajati iz ene strategije ali sheme reševanja problema na 

drugo, da bodo izračuni točni in smiselni (Montague in Jitendra, 2006, v Meltzer in 

Bagnato, 2010). Pomembno je, da je nova snov predstavljena na raznolike načine ter da 

matematični problemi niso ves čas predstavljeni izolirano, vedno v enaki strukturi in 

kontekstu (Meltzer in Bagnato, 2010). V tem primeru imajo namreč učenci pogosto 

težave matematične koncepte prepoznati in uporabiti v različnih kontekstih ter različnih 

tipih problemov (prav tam). 

 

Najpogostejše težave pri matematiki so težave pri pri avtomatičnem prepoznavanju 

bistvenih podatkov, slabše spretnosti računanja, težave pri reševanju problemov in/ali 

težave pri praktičnem apliciranju znanj matematike na vsakdanje življenje (McCloskey, 

Perkins in Van Divner, 2009). Vzrok za navedene težave pri matematiki avtorji med 

drugim vidijo v neuporabi, neučinkovitosti uporabe ali nekonsistentnosti uporabe 

strategij izvršilnih funkcij (prav tam). 

 

J. Vipavc (2015) kot eno od področij znakov specifičnih učnih težav pri matematiki 

navaja probleme s kompleksnim mišljenjem in fleksibilnostjo in navaja, da je za to 

skupino učencev pogosto značilno, da je njihovo razmišljanje med reševanjem problema 

pogosto togo, nefleksibilno. Prav zaradi tega se pogosto dogaja, da se učenec ne spomni 

ustrezne strategije ali pa težko zamenja strategijo, če se trenutna izkaže za neustrezno 

ali neučinkovito (prav tam). Avtorica navaja še druge s fleksibilnostjo povezane težave, 

med drugim tudi prehajanje od konkretnega k abstraktnemu mišljenju ter zatikanje (npr. 

učenec za vse naloge uporablja računsko operacijo, ki je bila zahtevana zgolj za prvo 

nalogo ali učenec pri vseh nalogah uporablja pri pouku nazadnje naučen postopek 

reševanja, tudi če v konkretni nalogi ni smiseln) (Vipavc, 2015). 
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 Fleksibilno razmišljanje in prehajanje pri učenju in pri preizkusih znanja 

Pri učenju in pisanju preizkusov znanja mora učenec prehajati med različnimi viri, 

temami in tipi problemov, ki so pogosto ubesedeni nekoliko drugače, kot se jih je učenec 

naučil. Različni predmeti, načini dela ter oblike preizkusov znanja zahtevajo različne 

načine učenja. Pri preizkusih znanja je pogosto potrebno, da učenec izbere 

najpomembnejše informacije ter te poveže v širšo celoto. Učenci s težavami na področju 

izvršilnih funkcij pogosto čutijo prenasičenost z informacijami, zato velikokrat ne vedo, 

kje naj se lotijo aktivnosti, ne zmorejo fleksibilno menjavati pristopov pri delu in ne 

morejo učinkovito urejati podatkov. Prav zato se pogosto zgodi, da njihove ocene v šoli 

ne odražajo dejanskih sposobnosti. Smiselno je, da si pomagajo s karticami, različnimi 

mnemotehnikami, kot so smešne fraze in akronimi, ali z drugimi strategijami, ki so za 

posameznika učinkovite (Meltzer in Bagnato, 2010).  

 

Povzemanje, delanje zapiskov in učenje so za učence s težavami pri učenju izjemno 

zahtevni, saj vsa tri področja zahtevajo koordinacijo in integracijo več spretnosti in 

procesov (Meltzer in Basho, 2010). Težave so še izrazitejše, ko so naloge časovno 

omejene in pogosto je, da izkazano funkcioniranje ni odraz realnih sposobnosti učenca 

(prav tam). 

 

2.1.5.5 Samospremljanje in samopreverjanje  

 

Samospremljanje in samopreverjanje zajema načine, s katerimi učenci spremljajo svojo 

uspešnost in rezultate (Zimmerman, 1998, v Bagnato in Meltzer, 2010; Zimmerman, 2000, v 

Bagnato in Meltzer, 2010; Zimmerman in Kitsantas, 1997, v Bagnato in Meltzer, 2010; 

Zimmerman in Schunk, 2001, v Bagnato in Meltzer, 2010).  Pri tem uporabljajo različne 

kogntivne in metakognitivne procese (prav tam). Učinkovito samospremljanje in 

samopreverjanje od učencev zahteva, da spremljajo napredek v smeri vnaprej zastavljenega 

cilja, da izberejo strategije, ki so zanje učinkovite in spremenijo tiste, ki zanje niso učinkovite, 

ocenjujejo rezultate in če je potrebno preusmerijo svoja prizadevanja (Bagnato in Meltzer, 

2010). Za to je potrebno metakognitivno zavedanje, fleksibilnost in prehajanje med končnim 

rezultatom in prizadevanji za dosego cilja (prav tam). Da lahko prepozna učinkovitost 

uporabljene strategije, jo evalvira in po potrebi prilagodi, mora učenec prepoznati kdaj, kako in 

zakaj uporabiti specifično strategijo (prav tam). Pomembno je, da si učitelj dnevno vzame čas 

za izvedbo in evalvacijo strategij (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

Procesa samospremljanja in samopreverjanja pri učenju se pomembno povezujeta z 

uravnavanjem lastnega vedenja pri učencu nasploh – s samoregulacijo ter z njo povezanim 

samoreguliranim učenjem. 

 

»Samoregulacija obsega procese in mehanizme, ki so vpleteni v začetek, trajanje in rezultate 

nekega obnašanja. Včasih te procese spremlja možnost izbire, včasih pa ne. V vseh primerih so 

samoregulativni procesi vpleteni v trenutno osredotočanje pozornosti na samega sebe (angl. 

self), na samozavedanje.« (Doria, 2011, str. 8) 

 

Med procese samoregulacije spadajo samoopazovanje, samopresojanje in nase usmerjeno 

reagiranje (Bandura, 1986, v Zimmerman, 2001, v Hudoklin, 2011a). 

 

J. Doria (2011) samoregulativne procese z vidika socialno kognitivne perspektive deli v tri faze, 

ki tvorijo samoregulativni cikel: 
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- vnaprejšnje predvidevanje (procesi pred izvajanjem, ki se nanašajo na analizo nalog in 

samomotivacijska prepričanja), 

- izvajanje ali kontrola volje (procesi samokontrole in samoopazovanja med motoričnim 

izvajanjem in čustveno pozornostjo ter akcijo) ter 

- samorefleksija (procesi samopresojanja in samoreakcije po izvajanju). 

 

Vassallo (2013) opredeljuje samoregulirano učenje kot učni proces, ki poteka sam in v katerem 

učenec razume ter po potrebi spreminja svoje misli, čustva, vedenje ter tudi značilnosti okolja 

z namenom doseganja svojih ciljev. S tem, ko učence opolnomočimo z znanjem na tem 

področju, le-ti bolje razumejo, da imajo z lastnim trudom in delom neposreden vpliv na svoj 

šolski uspeh (prav tam). 

 

Številni avtorji (Bednall in Kehoe, 2011, v Vassallo, 2013; Cleary, Platten, in Nelson, 2008, v 

Vassallo, 2013; Martinez-Pons, 2002, v Vassallo, 2013; Stoeger in Zeigler, 2011, v Vassallo, 

2013; Winne, 2005, v Vassallo, 2013) vidijo kot ključno, da učenec vlaga trud v svoje delo, da 

bo v samoreguliranju svojega učenja učinkovit. Avtorja Stoeger in Zeigler (2011, v Vassallo, 

2013) pa poudarjata, da je potrebno tudi eksplicitno pedagoško delo v obliki kognitivnega 

treninga ali smiselnega preoblikovanja okolja. 

 

L. Magajna idr. (2008) vidijo učne težave zaradi učenčevih slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti kot ene pogostejših splošnih težav pri učenju. Navajajo, da: »Samoregulacijska 

spretnost označuje namreč učenčevo zmožnost samostojnega uravnavanja in nadzorovanja 

celotnega učnega procesa, kar je zlasti pomembno pri samostojnem učenju (npr. iz učbenikov 

in drugih virov). Ta spretnost vključuje dejavnosti tako pred in med učenjem in po njem« 

(Magajna idr., 2008, str. 58). 

 

Značilno je, da imajo učenci z nerazvitimi samoregulacijskimi spretnostmi: 

- »težave imajo že pri dejavnostih pred učenjem (s postavljanjem ciljev, ko se odločajo o 

tem, kaj se želijo naučiti, z izbiranjem učnih strategij, s prepričanji o lastni 

učinkovitosti/sposobnosti za učenje); 

- težave se kažejo tudi pri dejavnostih med učenjem (težko se usredotočajo na učno snov, 

njihovo učenje hitro zmotijo razni moteči dejavniki, ne spremljajo oziroma le redko 

spremljajo samega sebe v procesu učenja, s čimer bi dobili povratne informacije o 

lastnem napredovanju); 

- težave imajo pri dejavnosti po učenju (le redko ali nikoli ne izpeljejo samovrednotenja, 

v katerem bi ocenili lasten dosežek glede na določene standarde ali cilje, pogosto 

pripisujejo vzroke neuspeha svoji nesposobnosti, le redko svoj pristop v nadaljnjem 

učenju spreminjajo na podlagi napak)« (Magajna idr., 2008, str. 58). 

 

J. Doria (2017) pravi, da je v današnji informacijski dobi samoregulativno učenje velikega 

pomena, saj učeči znanje pridobivajo iz izrazito različnih virov in ne le v okviru 

izobraževalnega sistema. Kot ključno pri samoregulaciji poudarja zmožnost učečega svoje 

namene in cilje obvarovati pred motnjami (prav tam). 

 

Pri samopreverjanju pa Duncalf (1999) poudarja razliko med pojmoma učenje in 

samopreverjanje. Za razliko od učenja, ki ga oriše kot vsrkavanje in hranjenje podatkov, je 

samopreverjanje iskanje, priklic le-teh. Učinkovito samopreverjanje vključuje tudi oceno 

kakovosti naučenih podatkov ter oceno pomembnosti in vrednosti teh podatkov glede na namen 

učenja in potrebno izkazano znanje. Avtor (prav tam) razloži, da je samopreverjanje doseglo 

svoj namen, če uspe učenec z njim upravičeno prepričati sebe, da snov res razume (prav tam). 
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Avtorja Bjork in Bjork (v Carey, 2016) pomen samopreverjanja pri učenju utemeljujeta na 

podlagi načela želene težavnosti in pravita: »Ko si možgani priklicujejo v spomin naučeno 

besedilo, imena, formule, veščine ali kar koli drugega, opravljajo drugačno delo in vlagajo več 

napora kot takrat, ko znova vidijo podatke ali jih obnavljajo. Ta dodatni trud poglablja končno 

shranjevalno in priklicno moč. Podatke ali veščine bolje obvladamo, ker smo jih priklicali iz 

lastnega spomina, ne pa jih zgolj ponovno pregledali« (str. 127). 

 

A. Woolfolk (2002) pravi, da se samospremljanje in samovrednotenje se med seboj razlikujeta, 

saj: »Samovrednotenje je težje kot preprosto beleženje, ker vključuje presojo kakovosti« (str. 

178). 

 

Veliko učencev s težavami na področju učenja in pozornosti ima s temi procesi izrazitejše 

težave, zato se pogosto soočajo z napakami tipa površnosti, z neučinkovito uporabo strategij in 

s končevanjem nalog (Bagnato in Meltzer, 2010). Čeprav preverijo svoje delo, v resnici ne vedo 

natančno, kaj točno naj preverijo in kako to narediti (prav tam). Učenčeva motivacija in 

čustveno stanje pogosto vplivata na njihovo pripravljenost vložiti trud v to da se ustavijo, 

premislijo, preverijo in popravijo napake (prav tam). Ker je njihova pozornost izrazito 

usmerjena v samo delo (npr. branje, pisanje), težje fleksibilno prehajajo med različnimi 

strategijami in rešitvami (Klingner, Vaughn in Boardman, 2007, v Bagnato in Meltzer, 2010; 

Montague, 2003, v Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

Mnoge študije ugotavljajo izrazito pozitiven vpliv sistematičnega učenja strategij 

samospremljanja na uspešnost učencev z učnimi težavami (Graham in Harris, 2003, v Bagnato 

in Meltzer, 2010; Harris in Graham, 1996, v Bagnato in Meltzer, 2010; Reid, 1996, v Bagnato 

in Meltzer, 2010; Reid in Harris, 1993, v Bagnato in Meltzer, 2010; Shimabukuro, Prater, 

Jenkins in Edelen-Smith, 1999, v Bagnato in Meltzer, 2010; Webber, Scheuermann, McCall in 

Coleman, 1993, v Bagnato in Meltzer, 2010). Za izboljšanje uporabe strategij samospremljanja 

je smiselno izkoristiti učenčev izrazit interes za vsebino kompleksnega bralnega gradiva, pri 

katerem bo učenec bolj pripravljen vztrajati pri zahtevnejših nalogah (Alexander, 2004, v 

Bagnato in Meltzer, 2010; Alexander in Murphy, 1998, v Bagnato in Meltzer, 2010).  

 

Avtorica A. Woolfolk (2002) navaja, da pri beleženju napredka beležimo pogostost ali trajanje 

nekega vedenja, pri čemer lahko uporabljajo način grafa, dnevnika ali kontrolnega seznama. 

Pravi, da lahko učenci pri beleženju in vrednotenju napredka sodelujejo z odraslim (npr. štetje 

prebranih knjig, dokončanih nalog, beleženje časa za urjenje spretnosti, štetje ponovitev 

neustreznega vedenja) ali pa samospremljanje izvajajo samostojno (npr. domače naloge, 

učenje) (prav tam). 

 

Skozi samorefleksijo in samoregulacijo lahko učenci sčasoma dodelajo in uporabljajo strategije 

izvršilnih funkcij na vseh področjih in tako obvladujejo kompleksnejše naloge, ki terjajo 

spretnosti z več področij (npr. pisanje, povzemanje, pisanje zapiskov, učenje) (Harris in 

Pressley, 1991, v Meltzer, 2010). 

 

Da so lahko učenci uspešni pri uporabi strategij samospremljanja in samopreverjanja, morajo 

poznati pričakovanja v zvezi z nalogo ter kriterije in standarde, po katerih bo pregledana, saj 

lahko le tako primerjajo svojo uspešnost s temi standardi in tako spremljajo svoj osebni 

napredek na kontrolnem seznamu ali tabeli. Potrebno je tudi, da se naučijo, katere tipe napak je 

potrebno preveriti, kako prepoznati svoje najpogostejše napake in kako preveriti uspešnost 

svojega dela (Graham, MacArthur in Fitzgerald, 2007, v Bagnato in Meltzer, 2010; Harris in 
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Graham, 1996, v Bagnato in Meltzer, 2010; Maccini in Hughes, 1997, v Bagnato in Meltzer, 

2010; Mastropieri in Scruggs, 1995, v Bagnato in Meltzer, 2010).  

 

Učenci se morajo pri samopreverjanju naučiti preiti iz vloge »pisca« v vlogo »urejevalca«, pri 

čemer se pogosto počutijo preobremenjeni zaradi velike količine informacij, ki jih morajo pri 

upoštevati. Pomagajo si lahko tako, da si predstavljajo, da stojijo »na vrhu gore« (razmišljajo z 

vidika širše slike oziroma ključnih misli) ter se potem selijo »ob vznožje gore« (osredotočajo 

se na detajle, kot je na primer preverjanje črkovanja, uporabe časov) in spet nazaj na vrh. Pri 

tem lahko učitelj učencem pomaga vizualizirati premike od ključnih misli na detajle z analogijo 

povečave na fotoaparatu. V pomoč jim je lahko tudi: menjavanje materialov in pripomočkov 

(na primer uporaba drugega pisala pri preverjanju), menjavanje medija (na primer iz 

računalniške verzije na tiskano) in prehod iz tihega na glasno branje.  Učencem pa so lahko v 

pomoč tudi kontrolni seznami in opozorila (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

V nadaljevanju so predstavljene oblike samospremljanja in samopreverjanja, povezane z delom 

v šoli: 

 

 Samospremljanje in samopreverjanje pri branju 

Branje je kompleksen proces, ki zahteva neprestano samospremljanje in fleksibilno 

prehajanje. Pri branju posameznih besed je učence smiselno naučiti nadzora ter 

ozaveščanja strategij, ki jih uporabljajo pri branju manj znanih besed. Ko se zavedajo 

pri branju uporabljenih strategij, lahko le-te uporabljajo bolj fleksibilno. Tako lahko 

učenec, katerega prvi poskus branja neznane besede je neuspešen, poskusi z drugim 

pristopom in izbere alternativno strategijo. Pri razumevanju daljših sestavkov v 

leposlovju je smiselno uporabiti opombe, dogovorjene simbole ob robu besedila, 

samolepilne listke s povzetki na koncu vsakega poglavja ali kakšno od podobnih 

strategij. Razumevanje besedila, katerega namen je podajanje informacij, je lahko za 

učence zapleteno zato, ker imajo pogosto težave s procesiranjem večjega obsega 

informacij in organiziranjem informacij v smiselno celoto. Ena od strategij, ki je lahko 

učencem v pomoč na tem področju, je, da naslove spremenijo v vprašanja in nato na ta 

ob pomoči besedila odgovorijo (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

T. J. Karten (2010) predlaga, da se pri učencih, ki še razvijajo spretnost branja, tekom 

leta večkrat preverja napredek pravilnosti, tekočnosti in bralnega razumevanja. Za 

učenca je dobro, da se ob tem v primeru težav prepozna in opredeli vrsto napak pri 

branju (npr. dodajanja, menjave, izpuščanja, ponavljanja) ter raven razumevanja 

umetnostnih in neumetnostnih besedil. Pri samopreverjanju bralnega razumevanja se 

lahko učenec osredotoči na naslednja področja: ključna misel, podrobnosti, 

predvidevanja, iskanje skritih sporočil ter zaporedje. 

 

 Samospremljanje in samopreverjanje pri pisanju 

Pri urejanju besedila je ključno, da učenec jasno ve, kaj iskati v besedilu. Ker se pri 

učencih pojavljajo različni tipi slovničnih in pravopisnih napak, navodilo za urejanje 

besedila ne more biti enako za vse učence. Smiselno je, da jih ozaveščamo o lastnih 

vzorcih pisanja in s tem napak ter jih opremimo z individualiziranimi kontrolnimi 

seznami s specifičnimi postavkami glede na vzorce pogostih napak. Pogosto je 

smiselno, da si ob tem zamislimo akronim (kratico), s pomočjo katerega se učenec lažje 

spomni, kaj vse naj išče v napisanem besedilu. Pri pregledu besedila z vidika vsebine, 

strukture in organizacije imajo učenci pogosto kljub jasno podanim merilom težave pri 

interpretaciji pričakovanj in ocenitvi, ali njihovo pisanje izpolnjuje ta merila. Učencem 
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je lahko v pomoč vodnik za pregledovanje, ki jim pomaga oceniti pisanje glede na 

vsebino, strukturo in organizacijo ter z navodili pomaga pri izdelavi sprememb 

(Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

T. J. Karten (2010) učencem kot ključna pravila pri pisanju svetuje, naj najprej 

razmislijo, o čem nameravajo pisati, nato organizirajo svoje misli (pri čemer si lahko 

pomagajo z zapisom seznama ali mreže). Nadalje naj zapišejo osnutek, pri čemer si naj 

puščajo dovolj prostora za dodajanja in popravke. Po tem naj razmislijo o napisanem, o 

tem, kako bi to lahko izboljšali ter zapišjo popravljeno različico. Svetuje tudi, naj si 

učenci pisanje predstavljajo kot »govorjenje na papirju«, saj lahko na ta način izražamo 

svoje misli (prav tam). 

 

 Samospremljanje in samopreverjanje pri matematiki 

Tudi učenci, ki sicer razumejo matematične koncepte, zaradi težav pri iskanju in 

popravljanju svojih napak, pogosto zaradi površnosti, ne rešijo naloge pravilno. 

Učencem je lahko v pomoč osebni kontrolni seznam za napake pri matematiki, ki ga 

lahko uporabljajo pri domačih nalogah, preizkusih znanja in drugih reševanjih 

matematičnih nalog. V pomoč jim je lahko akronim ali smešna fraza, s katero si lažje 

zapomnijo ključne točke seznama. Reševanje matematičnih problemov mnogim 

učencem povzroča težave, saj od njih zahteva vključevanje različnih spretnosti, izvedbo 

več korakov in fleksibilno prehajanje med številkami in besedami. Ker je veliko 

možnosti, da pride do napak, je ključno, da učenci uporabljajo dosledno, zanesljivo in 

sistematično strategijo za preverjanje svojega dela (na primer vprašanja za 

samopreverjanje) (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

Matematične koncepte in veščine učenci lažje usvajajo, če je v procesu usvajanja 

upoštevano (Karten, 2010): 

- upoštevanje in uporaba predznanja, 

- učenje od enostavnega h kompleksnemu, 

- razdelitev učne snovi na manjše dele, 

- uporaba konkretnih primerov, 

- modelno učenje postopkov ter 

- raznolika navodila. 

 

Sistematičen pristop k delu s poudarkom na spremljanju izvajanja procesa je izrazito 

pomemben pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, kjer naj bi upoštevali 

naslednje korake: 

- »prepoznavanje vprašanja, 

- odstranitev nepomembnih informacij, 

- razmislek o možnih strategijah, 

- izbira najboljše strategije,  

- uporaba izbrane strategije, 

- uporaba alternativnih strategij, če je to potrebno, 

- stalna kontrola celotnega procesa« (Thaker, 2011, v Vipavc, 2015, str. 81). 

 

 Samospremljanje in samopreverjanje pri pisanju preizkusov znanja 

Veliko učencev, sploh tistih, ki pogosto delajo napake zaradi površnosti, bi pogosto 

potrebovalo bolj natančna navodila o tem, kaj iskati in kako preveriti svoje delo. V 

pomoč so jim lahko različne strategije, na primer kartice za preverjanje (s splošnimi 
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navodili ali prilagojene posamezniku), s katerimi učenec lažje preveri postopek 

preverjanja. Za učence s slušnim učnim stilom so uporabna strategija tudi smešne fraze, 

katerih prve črke vsake od besed učenca spomnijo na ključne točke, na katere naj bo pri 

preverjanju pozoren (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

Za nekatere učence samo ustno ali pisno preverjanje znanja, sploh v primeru 

ponavljajočih se neuspehov, predstavlja zelo stresno situacijo. Učenci z izrazitejšimi 

težavami  so lahko v stresu tudi od takrat, ko je preverjanje znanja napovedano, do 

takrat, ko izvedo rezultate. Veščine učinkovitega učenja in samospremljanja lahko 

učencem pomagajo k občutku večje kompetentnosti ter s tem zmanjšanju stresa (Jeriček, 

2010). 

 

Učencem se lahko pisanje preizkusov znanja glede na potrebe prilagaja na različnih 

ravneh: 

- prikaz (večji tisk, glasno prebrana navodila, uporaba tehnologije, število vprašanj 

na eni strani); 

- odgovarjanje (narekovanje zapisa drugi osebi, uporaba kalkulatorja ali računalnika, 

opozarjanje na popravljanje vprašanj); 

- časovno načrtovanje (pogostejši odmori, podaljšan čas pisanja, izbira za učenca 

smiselnejšega dela dneva, delitev preverjanja na več srečanj), prostor (v razredu, v 

manjši skupini, ločeno od sošolcev, doma) (Karten, 2010). 

 

Nekateri učenci se kljub sicer znanim strategijam za samospremljanje in 

samopreverjanje med preizkusom znanja zaradi stresne situacije teh ne poslužujejo. 

Učitelj lahko učencem pomaga omiliti stres ter povečati možnost za uspeh učencev tako, 

da učence pravočasno seznani z datumom preizkusa znanja ter snovjo, ki se preverja, 

da jih predhodno seznani z obliko preizkusa znanja (npr. vrste vprašanj), da snov 

preverja pogosto, saj s tem zmanjša pritisk pri posameznem preverjanju ter na druge 

načine, smiselne glede na predmet in starost. Dobro je tudi, da učitelj poudarja pomen 

dobro zapisanih ter urejenih zapiskov ter organizacije gradiv. Obenem je smiselno 

učence spodbujati tudi k sprotnemu sledenju, kakšne so njihove ocene ter napredek pri 

posameznih predmetih (Karten, 2010). 

 

2.1.6 IZSLEDKI NEKATERIH RAZISKAV O DELOVANJU NA 

PODROČJU IZVRŠILNIH FUNKCIJ V ŠOLSKEM KONTEKSTU 

 
M. Hudoklin (2015) ugotavlja, da se pri učencih s specifičnimi bralno-napisovalnimi učnimi 

težavami pojavljajo primanjkljaji pri specifičnih kognitivnih procesih, kamor spadajo tudi 

izvršilne funkcije. Ugotavlja, da se koncepta inteligentnosti in izvršilnih funkcij do neke mere 

prekrivata, vendar ne povsem, zato je pri diagnostičnem ocenjevanju specifičnih učnih težav 

smiselno preverjati obe področji (prav tam). Poudarja tudi pomen upoštevanja različnih virov, 

saj se informacije o izvršilnem funkcioniranju s strani staršev, učiteljev ter učencev samih med 

seboj razlikujejo (prav tam). 

 

S pomočjo eksperimentalne in kontrolne skupine je M. Hudoklin (2015) v svoji raziskavi 

ugotavljala učinkovitost intervencijskega programa na področju izvršilnih funkcij. Učitelji 

takoj po izvedbi programa niso videli izrazitejših sprememb, po petih mesecih pa so bile 

spremembe v obeh skupinah na nekaterih področjih izvršilnega funkcioniranja pomembne 

(inhibicija, iniciativnost, delovni spomin, spremljanje, vedenjska regulacija, metakognicija in 
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izvršilne funkcije nasploh). Starši so takoj po izvedbi programa v eksperimentalni skupini 

poročali o porastu težav z inhibicijo, v kontrolni skupini pa so opažali upad težav na tem 

področju. Po petih mesecih so starši v eksperimetalni skupini poročali o pozitivnih spremembah 

v izvršilnem funkcioniranju nasploh. Pri ocenah učencev samih so bile pomembne razlike med 

skupinami takoj po izvedbi programa na področju pozornosti, po petih mesecih pa se ni 

izkazovalo statistično pomembnih sprememb (prav tam). 

 

V raziskavi avtorjev García, Rodríguez, P. González-Castro, Álvarez-García in González-

Pienda (2016) je bilo ugotovljeno, da so učenci med 10. in 12. letom z visokim metakognitivnim 

znanjem s strani članov družine in učiteljev na področju izvršilnih funkcij v splošnem ocenjeni 

bolje, torej tako, da imajo manj težav na večini področij izvršilnih funkcij. Izjema so s strani 

učiteljev ocenjena področja kontrola impulzivnosti, čustvena kontrola in fleksibilnost, kjer se 

tudi pri učencih z visokim metakognitivnim znanjem pojavljajo težave (prav tam). Opazno je 

tudi, da učitelji zaznavajo boljšo razvitost izvršilnih funkcij pri učencih kot člani družine učenca 

(García idr., 2016).  

 

K. K. Wu idr. (2011) ugotavljajo, da so fantje med 7. in 14. letom v prednosti na področjih 

izvršilnih funkcij s časovno omejenimi motoričnimi odzivi ter pri kontroli pozornosti pri 

izvajanju naloge v obratnem vrstnem redu, dekleta pa so v prednosti na področju hitrih 

verbalnih nalog štetja, ob dodanih kognitivnih zahtevah znotraj naloge pa se odstopanja 

zmanjšujejo. Prav tako isti avtorji (2011) ugotavljajo tudi razlike v izvršilnih funkcijah glede 

na starost. V večini primerov se izvršilno funkcioniranje izraziteje izboljšuje med starostnima 

skupinama  7–8 let in 11 mesecev ter 11–12 let in 11 mesecev. Med starostnima skupinama 11–

12 let in 11 mesecev in 13–14 let in 11 mesecev ne opažajo statistično pomembnih razlik (prav 

tam). 

 

Brydges, C. L. Reid, A. M. Fox in Anderson (2012, v Brydges, Fox, Reid in Anderson, 2014) 

so ugotovili na vzorcu učencev s tipičnim razvojem starih 7–9 let, da kljub temu da v tem 

obdobju učenci na področju vedenja izrazito napredujejo, na področju izvršilnih funkcij 

(inhibicija, delovni spomin in prehajanje) ni statistično pomembnih razlik. 

 

Diamond (2002, v Brydges idr., 2014) ugotavlja, da se v raziskavah, izvedenih pri otrocih med 

7. in 11. letom starosti, kažejo izraziti napredki v kognitivnih funkcijah, vključujoč delovni 

spomin, inibicijo ter prehajanje med dejavnostmi.  

 

Brydges idr. (2014) ugotavljajo v longitudinalni študiji pri skupini učencev, starih povprečno 8 

let in 3 mesece ter pri skupini učencev, starih povprečno 10 let in 3 mesece, razlike v razvoju 

in diferenciaciji izvršilnih funkcij od srednjega do poznega otroštva. Opažajo, da se s starostjo 

izvršilne funkcije iz strukture enotnega modela ločijo v model, sestavljen iz dveh dejavnikov, 

pri čemer je delovni spomin ločen (čeprav še vedno povezan) z inhibicijo ter prehajanjem med 

dejavnostmi (prav tam). 

 

M. Poutanen, S. Berg, T. Kangas, K. Peltomaa, Lahti-Nuuttila in L. Hokkanen (2016) 

ugotavljajo, da imajo otroci s težavami z izvršilnimi funkcijami ter funkcijami pozornosti tako 

pri 6. kot pri 8. letu starosti največje težave pri motorični inhibiciji ter da je na tem področju 

razmerje med tipičnim in netipičnim razvojem v tej starosti podobno. Prav tako ugotavljajo, da 

so težave z inhibicijo v središču težav na področju izvršilnih funkcij, da so stabilne ter da vplivi 

zgodnjih težav na področjih funkcij izvrševanja in pozornosti segajo preko težav na 

intelektualnem področju. Pri tem opozarjajo, da lahko otrokova inteligentnost vpliva na 
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učiteljevo oceno težav ter poudarjajo inhibicijo delovanja kot pomemben del 

nevropsihološkega vrednotenja o pripravljenosti na šolo (Poutanen idr., 2016). 

 

Bellaj, I. Salhi, Le Gall in Roy (2016) pravijo, da so ugotovitve o razlikah v izvršilnem 

funkcioniranju glede na spol v različnih študijah nekonsistentne – v nekaterih študijah se kot 

boljši na teh področjih izkazujejo fantje, v drugih dekleta, v mnogih študijah pa statistično 

pomembnih razlik v spolu ni opaziti. Rezultati na tem področju so izrazito povezani z naravo 

naloge ter metodami, uporabljenimi pri analizi (Brocki in Bohlin, 2004, v Bellaj idr., 2016).  
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2.2 PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

UČENJA 

 

2.2.1 OPREDELITEV IN DELITEV UČNIH TEŽAV 

 
L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič (2008) 

pravijo, da prihaja do pojava učnih težav pri izrazito heterogeni skupini učencev, ki imajo pri 

učenju pomembno večje težave kakor njihovi vrstniki ter da je vzrok zanje pogosto interakcija 

različnih dejavnikov. Ker v svetu in pri nas sledimo t. i. konceptu vključevanja, se posamezne 

učence v razredu razume kot različne in izvirne posameznike, vkjučene v skupino (prav tam). 

 

Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) pravi, da so otroci in mladostniki z učnimi 

težavami raznolika skupina posameznikov, ki imajo različne kognitivne, socialne, čustvene in 

druge značilnosti, skupno pa jim je, da imajo pri učenju izrazito večje težave kot večji del 

njihovih vrstnikov. 

 

Učne težave, povezane s šolsko neuspešnostjo, lahko razlagamo na različne načine, obenem pa 

so lahko različni tudi vzroki zanje. Magajna idr. (2008) pravijo, da se sodobni pristopi učenja 

in poučevanja izraziteje usmerjajo na interaktivno naravo procesov pri učenju in poučevanju 

ter poudarjajo, da na nastajanje učnih težav vpliva neusklajenost učenca in okolja. L. Magajna 

idr. (2008, str. 7−9) upoštevajoč to pojmovanje ločijo tri tipe učnih težav glede na to, kje je 

njihov vzrok: 

- tip I: učne težave, katerih vzroki so primarno v okolju učenca (ekonomska in kulturna 

prikrajšanost, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje in prikriti kurikul, večjezičnost, 

večkulturnost, trajnejši stresni dejavniki); 

- tip II: učne težave, katerih vzroki so v kombinaciji oz. vzajemni interakciji dejavnikov 

med okoljem in osebo (notranji dejavniki – večja ranljivost, posebnosti, nagnjenost k 

učnim težavam, vendar se učne težave pojavijo le, če okolje s temi dejavniki ne upravlja 

uspešno); 

- tip III: učne težave, katerih vzroki v osnovi v posamezniku (nevrološke motnje, razvojne 

posebnosti, motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja; sem 

spadajo tudi učenci z zmerno in hujšo obliko specifičnih učnih težav). 

 

Pri učencih z učnimi težavami gre za izrazito heterogeno skupino učencev, ki jo delimo na 

različne podskupine, pri tem pa je pomembno poudariti, da skupin zaradi vplivov interakcije 

med seboj ne moremo natančno ločevati (Magajna idr., 2008). Podskupine učnih težav so: 

- »lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave; 

- učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; 

- učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja; 

- učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti; 

- učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije; 

- čustveno pogojene težave pri učenju; 

- učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; 

- učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti« (Magajna idr., 2008, str. 10). 
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Učne težave lahko delimo na naslednja tri področja ter z njimi povezane komponente 

primanjkljajev na šolskih področjih: 

- težave na področju branja (prepoznavanje besed in črkovanje, bralno razumevanje, 

tekočnost in avtomatizacija branja), 

- težave na področju pisnega izražanja (pisava, črkovanje, kompozicija zapisanega) ter 

- težave na področju matematike (računanje, reševanje problemov) (Fletcher, Reid Lyon, 

Fuchs in Barnes, 2007). 

 

Pri učnih težavah gre za raznolik pojav, saj se pojavljajo na kontinuumu glede na težavnost (od 

lažjih do težjih), glede na kompleksnost (od preprostih do kompleksnih) in glede na trajanje (od 

prehodnih, kratkotrajnih, do dolgotrajnejših – lahko so vezane na čas trajanja šolanja ali pa so 

pri posamezniku prisotne vse življenje) (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2011). 

 

Učne težave se delijo na splošne in specifične, pri čemer imajo nekateri učenci zgolj splošne, 

nekateri zgolj specifične, mnogi pa težave obeh vrst. Oboje se pojavljajo od lažjih do težjih 

oblik (Magajna idr., 2008). 

 

 Splošne učne težave 

»Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo 

pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več 

izobraževalnih predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih 

manj uspešni ali celo neuspešni. Splošne učne težave na primer pri matematiki imajo 

učenci, ki dosegajo nižje izobraževalne dosežke pri matematiki in najpogosteje tudi pri 

mnogih drugih predmetih, ker na splošno počasneje usvajajo znanja ali pa imajo 

čustvene težave.« (Magajna idr., 2008, str. 10) 

 

Pri tem je potrebno poudariti, da je lahko učna uspešnost relativna ali absolutna. 

Relativna učna uspešnost pomeni, da učenec doseže dosežke, ki so nižji od pričakovanih 

upoštevajoč njegove sposobnosti, absolutna pa je, ko je učenec ocenjen z negativno 

oceno, ko ponavlja razred ali predhodno zaključi osnovnošolsko izobraževanje (v 

nižjem razredu) (Magajna idr., 2008). 

 

Magajna idr. (2008) pravijo, da so lahko vzrok za splošne težave zunanji ali notranji 

dejavniki (npr. neustrezno poučevanje, neprilagojeno poučevanje, ovire prikritega 

kurikula, t.j. prikrito institucionalno učenje, pasivnost, odtujenost in druge s tem 

povezane značilnosti učenca). 

 

 Specifične učne težave 

»Pod izrazom »specifične učne težave« razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, 

ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od 

naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija 

(jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje.« (Magajna idr., 2008, str. 11) 

 

L. Magajna idr. (2008) razlagajo, da so specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) 

nevrofiziološko pogojene – torej so notranje narave. Pri tem je ključno, da v osnovi niso 

posledica senzornih okvar, motoričnih okvar, čustvenih motenj, motenj v duševnem 

razvoju ali neustreznih okoljskih dejavnikov, obstaja pa možnost, da se pojavljajo 

skupaj z njimi (prav tam). 
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Specifične učne težave lahko delimo na: 

- »specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.); 

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo 

težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin« 

(Magajna idr., 2008, str. 11). 

 

Specifične učne težave se pojavljajo na kontinuumu od blažjih, zmernih do izrazitih/težjih. 

Izrazitejšo ali težjo obliko specifičnih učnih težav opredeljujemo tudi s terminom primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) (Magajna idr., 2008). 

 

2.2.2 OPREDELITEV PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH 

PODROČJIH UČENJA  

 
L. Magajna idr. (2008) navajajo, da skupina učencev s PPPU zajema del učencev s SUT, ki se 

pojavljajo delno v zmernih, v večini pa v hujših in najhujših oblikah (Magajna idr., 2008). 

 

»Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 

Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So 

notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 

dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi.« (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras 

in Rošer Obretan, 2015, str. 23) 

 

Otroci s PPPU so ena od skupin otrok s posebnimi potrebami v skladu z 2. členom Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). V skladu s 5. členom istega zakona so upravičeni do usmerjanja v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, 2011). 

 

L. Magajna idr. (2008) poudarjajo, da učenci s PPPU v primerjavi z vrstniki dosegajo 

enakovredni izobrazbeni standard, pri čemer mora šola skupaj z učencem in njegovimi starši 

ustvariti pogoje, da bi ga kar se da optimalno podprla pri doseganju enakovrednega 

izobraževalnega standarda. 

 

2.2.2.1 Kriteriji za opredelitev SUT in PPPU 

 

Da lahko otroka opredelimo kot otroka s SUT ali bolj specifično s PPPU, je potrebno, da je 

izpolnjenih vseh naslednjih 5 kriterijev, ki opisujejo (Magajna idr., 2008, str. 12): 
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- prvi kriterij govori o razhajanju med učenčevimi sposobnostmi na intelektualnem 

področju nasploh in njegovo uspešnostjo na posameznih področjih učenja; 

- drugi kriterij izpostavlja težave pri eni ali več osnovnih šolskih veščinah (branje, 

pisanje, pravopis, računanje) ter poudarja, da so težave pri učencih s PPPU tako izrazite, 

da je učencu zaradi njih napredovanje pri učenju oteženo; 

- tretji kriterij se nanaša na v manjši meri razvite kognitivne in metakognitivne strategije 

(sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) in motenega tempa 

učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja), zaradi česar je učenec 

pri učenju manj učinkovit; 

- četrti kriterij govori o motenosti vsaj enega od psiholoških procesov (pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij ipd.). Predelovanje informacij ima pri 

učenju ključno vlogo v naslednjih vidikih in načinih: vidno, slušno, 

zaporedno/racionalno in konceptualno/celostno predelovanje, hitrost predelovanja, 

pozornost; 

- peti kriterij govori o tem, da težave ne izvirajo primarno iz težav na nekaterih drugih 

področjih delovanja (okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske 

motnje, kulturna različnost, neustrezno poučevanje). Pri tem je možno, da se navedene 

težave pojavljajo skupaj s PPPU, vendar pa niso primarni vzrok za pojav PPPU. 

 

V dopolnitvi kriterijev je poudarjeno še, da so PPPU oblika primanjkljajev, ki se na različne 

načine pri osebi kažejo vse življenje, da je narava teh primanjkljajev razvojna ter da so 

primanjkljaji odporni na običajne načine poučevanja (Magajna, 2014). 

 

Težave se pri otrocih s PPPU pojavijo v obdobju šolanja, diagnosticiramo pa jih lahko šele po 

formalnem poučevanju osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis in računanje) (lahko 

tudi kasneje v življenju, če obstajajo dokazi o zgodnjem začetku). Za otroke s PPPU je značilno, 

da na nekaterih zgoraj naštetih področjih učenja dosegajo izrazito nižje dosežke od 

pričakovanih. Težave vztrajajo, vendar se lahko v različnih obdobjih kažejo na različne načine. 

Za opredelitev je potrebno, da primanjkljaji vztrajajo vsaj 6 mesecev kljub temu, da izvajamo 

prve tri korake modela Odziv na obravnavo (v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 2006) 

(Magajna idr., 2015). 

 

Ob tem L. Magajna in sodelavke (2015) v zvezi z opredelitvijo PPPU navajajo, da: »Za 

diagnozo je potrebna klinična diagnostična ocena, ki vključuje sintezo ugotovitev 

posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine (anamneze) ter različne 

formalne in neformalne mere šolskih veščin in kognitivnih primanjkljajev« (str. 24). 

 

Posebno pozornost pri odločanju za opredelitev otroka s PPPU je potrebno nameniti (Magajna, 

2014): 

- razlikovanju med učenci s PPPU in učenci, ki se počasneje učijo, 

- prepoznavanju pri nadarjenih učencih, ki lahko težave dobro kompenzirajo ter 

- upoštevanju heterogenosti in kompleksnosti PPPU. 

 

Ysseldyke in Algozzine (2006) navajata, da se lahko učne težave identificira pri različnih 

starostih, v praksi pa se najpogosteje prepoznajo v začetnih razredih osnovne šole. Prepozna se 

kot razkorak med funkcioniranjem učenca v primerjavi z vrstniki ali pa kot razkorak med 

funkcioniranjem učenca na različnih področjih (prav tam). 
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Učne težave je težko natančno opredeliti, saj gre za nepredvidljiv konstrukt, ki se pojavlja na 

kontinuumu od blažjih do izrazitejših težav. Gre torej za heterogeno skupino težav, ki variira 

tako na področju pojavnih značilnosti kot na področju potreb pri delu s posameznim učencem 

(Fletcher idr., 2007). 

 

2.2.2.2 Cilji  in nameni prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami  

 

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje različnih oblik učnih težav pomembno vpliva na 

nadaljnje delo z učencem. Pri tem je potrebno delovati celovito, upoštevati kompleksnost učnih 

težav ter upoštevati interdisciplinarni pristop (Magajna idr., 2008). Ker v procesu 

prepoznavanja šele ugotavljamo aktualno raven delovanja učenca, se poglavje osredotoča tako 

na splošne kot specifične učne težave (prav tam). 

 

Pri ugotavljanju funkcioniranja učenca ugotavljamo vzorce (imenovane tudi principe ali 

obrazce) njegove uspešnosti ali neuspešnosti, saj na ta način lažje prepoznamo bistvo težav 

(Magajna idr., 2008). Kot ključne cilje odkrivanja in prepoznavanja splošnih in specifičnih 

učnih težav Magajna idr. (2008) navajajo: 

- »odkrivanje učenčevih splošnih področij kompetentnosti (splošnih šibkih in močnih 

področij); 

- ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov; 

- razlago glede pomanjkanja napredovanja pri učenju oziroma pri pomoči; 

- odkrivanje učenčevih posebnih področij kompetentnosti (šibkih in močnih posebnih 

področij); 

- razumevanje učenčevega stila učenja; 

- ugotavljanje raznih področij in vidikov kurikula (učnih vsebin, oblik in metod dela, 

sedežnega reda, organizacije pouka, načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ipd.), pri 

katerih je učenec dejaven in zainteresiran, ter tistih področij kurikula in prikritega 

kurikula, pri katerih postane/je pasiven, nezainteresiran ali moteč« (str. 16). 

 

Nameni ocenjevanja splošnih in specifičnih učnih težav se neposredno povezujejo s stopnjami 

v procesu prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učnih težav in zajemajo postavke 

(Magajna, 2011): 

- skrining in identifikacija – detekcija (zbiranje podatkov z namenom odkrivanja 

učencev, pri katerih je prisotno tveganje za učne težave); 

- klasifikacija (bolj poglobljeno identificiranje težav pri učenju posameznika, uvrščanje 

v skupino motenj ali primanjkljajev, odločanje o intenzivnosti težav, določanje 

upravičenosti do posebne pomoči); 

- načrtovanje pomoči, oblikovanje za posameznega otroka ustreznega programa 

pomoči (usmeritev v čim manj omejujoče okolje – program, oblikovanje učnih ciljev in 

smotrov, izbiro specifičnih oblik poučevanja); 

- spremljanje učenčevega napredovanja (zbiranje podatkov o tem, ali je ob izvajanju 

dobre poučevalne prakse in uporabi dane metode ali načina učenec uspešen), ki se izvaja 

s formalnimi ali neformalnimi načini ocenjevanja; 

- evalvacija – preverjanje ustreznosti – izvajanja programa (preverjanje ustreznosti  

programa, ugotavljanje potreb po spremembah ali preoblikovanju programa). 
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2.2.3 ZNAČILNOSTI UČENCEV S PPPU  

 
Pri učencih s SUT/PPPU lahko opazimo splošne značilnosti učencev z učnimi težavami, 

obenem pa tudi nekatere posebnosti, značilne le za učence s PPPU. V začetku so predstavljene 

splošne značilnosti učencev z učnimi težavami, nadalje pa posebnosti, značilne zgolj za učence 

s PPPU. 

 

Ysseldyke in Algozzine (2006) opredeljujeta značilnosti učencev z učnimi težavami (kamor 

sodijo tudi učenci s PPPU) na petih področjih: kognitivnem, akademskem, fizičnem, 

vedenjskem in na področju komunikacije. Opisujeta funkcioniranje na področjih (prav tam): 

- kognitivno: Učenci so povprečno ali nadpovprečno inteligentni, hkrati pa lahko imajo 

specifične težave na področih kognicije, mišljenja ali psihološkega procesiranja, kar 

zajema: pomnjenje, razlikovanje med vidnimi in slušnimi zaznavami, razvijanje in 

uporabo kognitivnih strategij, težave s percepcijo (Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

- izobraževalno: Pri učencu obstaja razhajanje med pričakovanimi ter izkazanimi učnimi 

dosežki. Vendar pa je potrebno pri odločanju o tem pomisliti tudi na možnost, da ima 

učne težave učenec, ki je nadarjen, ali učenec z motnjami v duševnem razvoju 

(Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

- fizično: Učenci z učnimi težavami se po videzu ne ločijo od ostalih, možne pa so težave 

pri koordinaciji, grobi motoriki ali fini motoriki (Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

- vedenjsko: Pri učencih z učnimi težavami se lahko pojavljajo težave s pozornostjo 

(začenjanje z aktivnostjo, osredotočanje in vzdrževanje pozornosti), na videz 

nesmiselne aktivnosti ter težave s socialnim vključevanjem (slabše presojanje v 

socialnih situacijah, prepoznavanje čustev drugih, medsebojni problemi, težave z 

vzpostavljanjem družinskih vezi, šibkejša socialna kompetentnost v šoli ter nizka 

samopodoba) (Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

- komunikacijsko: V predšolskem obdobju se pri učencih z učnimi težavami pogosto 

poroča o govornem sporočanju, ki je pod pričakovanim. Pri starejših učencih z učnimi 

težavami se lahko še vedno pojavljajo težave s poslušanjem, govorom, razlago besed in 

formulacijo jezikovnih struktur (Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

 

Pri učencih se lahko pojavljajo učne težave različne kompleksnosti, ki jih lahko delimo v učne 

težave »nižje stopnje težavnosti« ter učne težave »višje stopnje težavnosti« (Magajna idr., 

2008). Učne težave »višje stopnje težavnosti«  zajemajo del zmernih, predvsem pa težje in 

najtežje oblike specifičnih učnih težav oziroma PPPU (prav tam). Za to, višjo stopnjo 

težavnosti, je značilno (Magajna idr., 2008, str. 14): 

- »Učencu pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in 

napredovanje na širših področjih kurikula (npr. pismenost je na ravni, ki otroku zelo 

otežuje dostop do pisnih gradiv ali izvajanje pisnih nalog na katerem koli področju 

kurikula).« (Magajna idr., 2008, str. 14) 

- »Kljub skrbno zasnovanim (ciljno usmerjenim) oblikam pomoči ni opaznega napredka 

na področjih specifičnih primanjkljajev.« (Magajna idr., 2008, str. 14) 

-  »Tudi različni alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih primanjkljajev 

niso učinkoviti in ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v okviru zahtev kurikula 

oziroma izobraževalnega programa (učnih načrtov).« (Magajna idr., 2008, str. 14) 

- »Pri učencu sta frustracija in oškodovano samospoštovanje kot posledici zgoraj 

omenjenih težav izražena do te mere, da postane splošno nemotiviran za učenje, izostaja 

od pouka, pri njem se pojavijo čustvene in/ali vedenjske težave.« (Magajna idr., 2008, 

str. 14) 
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- »Učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami potrebujejo dodatno specialno 

strokovno pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji na svojem predmetnem 

področju, če so se izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi potrebami.« (Magajna 

idr., 2008, str. 14) 

 

Učence z učnimi težavami nasploh, posebej izrazito pa učence s PPPU, lahko prepoznamo po 

značilnostih te skupine učencev, pri čemer je za realno in kakovostno oceno ključno, da učenca 

prepoznavamo ter obravnavamo celostno (Magajna idr., 2008).  

 

2.2.4 OBRAVNAVA UČENCEV S SUT IN PPPU 

 
V skladu z 11. členom Zakona o osnovni šoli je določeno, da šola učencem z učnimi težavami 

prilagodi metode in oblike dela in omogoči vključevanje v dopolnilni pouk ter ostale oblike 

individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 7. členu pravi: »Otrokom s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko 

prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 

razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč« (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011, 7. člen). 

 

Različne oblike pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami izvajajo mobilni specialni 

pedagogi, učitelji, svetovalni delavci, prostovoljci in drugi v okviru pouka, dopolnilnega pouka, 

podaljšanega bivanja in drugih oblik individualne in skupinske pomoči (Magajna idr., 2008). 

 

Magajna, idr. (2015) poudarjajo, da je za učni napredek ter premagovanje PPPU pri učencu 

pomembno, da so mu nudene dokazano učinkovite oblike specialnopedagoške, psihopedgoške 

in druge oblike pomoči in podpore ter da je pri tem velikega pomena tudi trud učenca. 

 

L. Magajna idr. (2008) navajajo, da je pri načrtovanju ukrepov v preventivne namene ter načrta 

pomoči potreben kompleksen, celovit pristop, pri čemer je za uspešno nadaljnje delo potrebno 

upoštevati:  

- ovire, motnje in primanjkljaje učenca, 

- močna področja učenca, 

- perspektivo moči (kako razviti učenčevo notranjo moč, občutek zmožnosti) in 

- podporo okolja (vzpostaviti dovolj spodbudno okolje). 

 

Pri obravnavi učencev s SUT/PPPU je ključno, da upoštevamo stopnjo primanjkljajev 

posameznika, posebne potrebe, obstoječe pogoje in socialno-okoljske pogoje (Kavkler, 2011). 

 

Potrebno je, da obravnava učencev s težavami pri učenju vključuje naslednje elemente: zgodnjo 

obravnavo, prilagajanje procesa poučevanja, preprečevanje učnih težav in promocijo zdravja 

(Burke in Associates Inc., 2008, v Kavkler, 2011). 

 

M. Kavkler (2011) opisuje, da je pri delu z učenci s SUT/PPPU pomembno, da se: 

- izvaja zgodnja obravnava z začetkom v predšolskem obdobju ali v začetku šolanja, kar 

pripomore k preprečevanju sekundarnih težav ter veča zaupanje posameznika v lastne 

zmožnosti (O'Connor, 1995, v Kavkler, 2011); 
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- prilagaja proces poučevanja z namenom odpravljanja ali kompenzacije težav, pri čemer 

prilagoditve vključujejo podporo in pomoč, prilagajanje učnega okolja, poučevanja in 

preverjanja znanja, pomoč s tehničnimi in učnimi pripomočki ter pomoč strokovnih 

služb (Tetler, Baltzer, Ferguson, Draxton in Hanreddy, 2010, v Kavkler, 2011); 

- preprečuje oz. izvaja preventiva z zmanjševanjem okoljskih in drugih dejavnikov od 

prenatalnega obdobja dalje (Kavkler, 2011); 

- izvaja promocija duševnega zdravja, saj neuspešno spopadanje osebe z izzivi v procesu 

izobraževanja pogosto povzroča stres ter lahko vodi tudi do zdravstvenih težav 

(Kavkler, 2011). 

 

Pri vseh oblikah dela z učenci s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami je ključnega pomena 

upoštevanje temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami, ki jih opisujejo L. Magajna 

idr. (2008, str. 29−32): 

- načelo celostnega pristopa (izvajanje obsežnih in vsestranskih načinov pomoči za 

optimalno učenje in prilagajanje); 

- načelo interdisciplinarnosti (pomen sodelovanja med različnimi strokovnjaki na šoli ter 

učinkovitega sodelovanja med šolo, domom, zunanjimi ustanovami ter širšim okoljem); 

- načelo partnerskega sodelovanja s starši (vzpostavitev delovnega odnosa s starši ter 

soustvarjanje za optimalnih rešitev za učenca); 

- načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij (osmišljanje učenja in dela za šolo z 

odkrivanjem in spodbujanjem močnih področij ter odkrivanje nadaljnjih izobraževalnih 

in poklicnih želja); 

- načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samoodločenosti 

(razvijanje notranje motivacije za učenje, delo, pripadnost skupnosti in 

samooodločenost; skrb, da se učenec doživlja kot sposobnega, kompetentnega in 

avtomnega; spodbujanje samoiniciativnosti, angažiranosti in odgovornosti); 

- načelo akcije in samozagovorništva (pomen učenčevega poznavanja samega sebe ter 

uporaba le-tega; razvoj spretnosti izražanja in odločnega zagovarjanja lastnih 

interesov); 

- načelo postavljanja optimalnih izzivov (pomen postavljanja realnih, dosegljivih ciljev, 

ki so nekoliko nad dejansko ravnjo sposobnosti učenca); 

- načelo odgovornosti in načrtovanja (pomen odgovornosti ter načrtovanja na ravni šole, 

oddelčne skupnosti in na ravni posameznega učitelja in drugega strokovnega delavca; 

načrtovanje individualnega delovnega načrta skupaj z učencem ter v učencu 

razumljivem jeziku); 

- načelo vrednotenja (pomen spremljanja in vrednotenja napredka učenca, učinkovitosti 

pomoči ter ugotavljanje morebitnih potreb po intenzivnejši obliki pomoči, pri čemer 

sodelujejo tudi starši); 

- načelo dolgoročne usmerjenosti (pomen zgodnjega odkrivanja ter usmerjenost k 

dolgoročnemu zagotavljanju kakovostnega življenja kljub primanjkljaju ali oviri 

posameznika). 
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2.2.4.1 Kontinuum pomoči učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi 

težavami  

 

Skupina učencev z učnimi težavami je po kompleksnosti izrazito raznolika, zato se za delo z 

učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami uporablja pet osnovnih stopenj pomoči. Na 

vseh stopnjah je ključno skrbno načrtovanje, spremljanje, evalviranje ter zbiranje 

dokumentacije, nastale tekom procesa. Na vsaki stopnji mora biti opravljena tudi evalvacija 

napredka učenca ter evalvacija učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca (Magajna idr., 

2008). 

 

Pet osnovnih stopenj pomoči zajema (Magajna idr., 2008, str. 36−39): 

1. stopnja: Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 

bivanja in varstva (izvaja se kot: dobra poučevalna praksa, individualizacija in 

diferenciacija učnih zahtev, nalog, načinov dela, učnih pripomočkov, časovnih 

omejitev v okviru rednega pouka ipd.); 

2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službe (poglobljeno prepoznavanje funkcioniranja 

učenca, svetovanje učencu, občasna pomoč učencu, svetovanje učiteljem in staršem), 

katere izvajalec je npr. psiholog, specialni pedagog, pedagog, socialni pedagog, 

socialni delavec; 

3. stopnja: Dodatna individualna in skupinska pomoč v primeru vztrajajočih težav kljub 

izvedeni 1. in 2. stopnji (tu se poglobi oceno delovanja učenca ter prične z bolj 

sistematičnim izvajanjem specialne oblike pomoči; za učence so lahko organizirane 

tudi zmerne prilagoditve), ki jo izvaja specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, 

pedagog ali učitelj; 

4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (lahko ga pridobi šola za učenca 

v primeru, da kljub izvajanju prvih treh stopenj učenec ne napreduje uspešno), ki jo 

izvajajo strokovne ustanove, izbrane glede na naravo težav, npr.: svetovalni center, 

zdravstvena mentalno-higienska služba in druge; 

5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (program, 

v katerega se staršem predlaga usmeriti učenca, za katerega strokovnjaki sklepajo, da 

zaradi izrazitejših specifičnih učnih težav potrebuje več prilagoditev in pomoči; 

ključnega pomena je sodelovanje s starši), pri čemer lahko dodatno strokovno pomoč 

izvaja specialni pedagog ali učitelj − ta jo lahko izvaja na svojem predmetnem 

področju, pri tem pa je potrebno, da ima opravljeno dodatno izpopolnjevanje za delo z 

učenci s posebnimi potrebami. 

 

Pri zgoraj predstavljenih petih osnovnih stopnjah pomoči gre za petstopenjski model 

odkrivanja, spremljanja in nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, katerega osnova je 

model Odziv na obravnavo (ang. Response to intervention – RTI) (Kavkler, 2011). Ključen 

namen omenjenega modela je, da se z zgodnjo obravnavo učencev, ki so rizični za učne težave, 

izognemo izrazitemu šolskemu neuspehu, kar je v pomoč tako staršem kot učiteljem (Coleman, 

Buysse in Neitzel, 2006, v Kavkler, 2011). 

 

Model Odziv na obravnavo je opredeljen »kot pedagoški pristop k poučevanju, diagnostičnemu 

ocenjevanju in obravnavi ter kot učinkovit model, ki temelji na znanstveno dokazanih 

strategijah obravnave učencev, ki so rizični za vzgojno-izobraževalni neuspeh. Terja zgodnjo 

identifikacijo in odločanje za učinkovito pomoč. V večji meri kot klasično poučevanje omogoča 

izboljšanje dosežkov vseh učencev z raznolikimi potrebami v okviru rednega procesa 

izbraževanja« (Reading recovery council of North America, 2011, v Kavkler, 2011, str. 25). 
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2.2.5 NADARJENI UČENCI S SUT IN PPPU  

 
Nadarjeni učenci s SUT/PPPU, imenovani tudi dvojno izjemni učenci, so učenci, za katere 

velja: »Nadarjenost in talentiranost se pojavlja na enem ali več področjih izjemnosti (na 

specifičnih izobraževalnih področjih, intelektualnem področju, ustvarjalnem področju, 

umetniškem področju in psihomotoričnem področju ter pri vodenju), hkrati pa so za njih 

značilni primanjkljaji, kot so SUT, vedenjske težave, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in 

motnje avtističnega spektra« (Baum, 2004, v Yssel, Adams, Clarke in Jones, 2014, v Košak 

Babuder in Kavkler, 2014, str. 252−253). 

 

L. Magajna (2013) navaja, da gre pri nadarjenih učencih s SUT/PPPU za zelo heterogeno 

skupino učencev. Identifikacija je poleg heterogenosti skupine zapletena tudi zaradi pogosto 

pomanjkljivega poznavanja vloge in dejavnikov kompenzacije pri posamezniku ter zapletenosti 

in protislovnosti problemov učenja in psihosocialnega prilagajanja. Zato je ključno, da se v 

procesu identifikacije osredotočamo na učenca kot edinstvenega posameznika.  Pri obravnavi 

takih učencev se je potrebno v večji meri osredotočiti na razvoj nadarjenosti in talentov, obenem 

pa hkrati obravnavati področja primanjkljajev (prav tam). 

 

Za dvojno izjemne učence – torej za nadarjene učence s SUT/PPPU velja, da so v šolskih 

situacijah pogosto izrazito frustrirani in nad nalogami hitro obupajo. Razlog za navedeno je, da 

pogosto ne morejo zadostiti svojim pričakovanjem in pričakovanjem drugih. Učitelji s tem, ko 

ne izkazujejo razumevanja, zakaj ti sicer »bistri« učenci v šoli niso uspešni, še večajo občutke 

frustracije pri učencih, slabšajo samopodobo. Posledice pa so pogosto konflikti, nerazumevanje 

in neuspešnost pri učenju (Trail, 2011, v Košak Babuder in Kavkler, 2014). 

 

M. Košak Babuder in M. Kavkler (2014) opozarjata, da so v praksi pogosto napačno razumljeni 

kot leni učenci, ki se pri šolskem delu ne trudijo v zadostni meri. Neskladje na področju 

izobraževanja pri otroku pogosto prvi opazijo starši (prav tam). 

 

Trije osnovni kriteriji prepoznavanja dvojne izjemnosti, namenjeni učiteljem, so: »(1) očitno 

razhajanje med pričakovanimi in dejanskimi dosežki; (2) očitna izjemna nadarjenost ali 

sposobnost; (3) očitna prisotnost primanjkljaja v predelovanju informacij (npr. sposobnost 

slušnega predelovanja)« (Bracamonte, 2010, v Košak Babuder in Kavkler, 2014, str. 253). 

 

Na testih z normami se lahko nadarjeni učenci s PPPU napačno izkazujejo kot povprečni. Zato 

bi bilo potrebno, da smo pri analizah pozorni na diskrepanco med močnimi in šibkimi področji, 

pri čemer se vprašamo, v kolikšni meri taka diskrepanca pri učencu povzroča frustracijo in 

vpliva na razvoj potencialov (Silverman, 2009, v Lep, 2015). 

 

M. Košak Babuder in M. Kavkler (2014) navajata, da je za optimalno izobraževanje dvojno 

izjemnih učencev ključen sistemski pristop inkluzivnega izobraževanja. Pri tem poudarjata, da 

je uresničevanje projekta inkluzivne šole učinkovito, če se ga udejanja s pomočjo 

»štiristopenjskega sistemskega modela razvoja inkluzivne šole« (Ferguson, Kozlevski in Smith, 

2001, v Košak Babuder in Kavkler, 2014), pri katerem celoten sistem sestavljajo štirje 

podsistemi: otrok, razred, šola in širše okolje (prav tam). 

 

Tudi B. Lep (2015) opozarja, da je ključno, na katero stran se pri nadarjenih učencih s PPPU 

osredotočamo ter v katero usmerjamo več prizadevanj. Pravi, da tak otrok prav tako, ali pa še 

bolj kot ostali, potrebuje podporo na močnih področjih in ne zgolj na področjih primanjkljajev. 
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2.3 IZVRŠILNE FUNKCIJE PRI UČENCIH S SUT IN PPPU  

 
Učenci s težavami na področju izvršilnih funkcij v šolskem kontekstu pogosto delujejo 

neučinkoviti, saj imajo težave simultano dostopati, organizirati in koordinirati več miselnih 

aktivnosti, obenem pa jim med samim izvajanjem naloge pogosto primanjkuje 

samoregulativnih mehanizmov (preverjanje, samousmerjanje, pregledovanje) (Meltzer in 

Krishnan, 2007). Tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto težave dojeti 

uporabno vrednost strategij za učinkovito reševanje problemov in učenje, obenem pa so pogosto 

šibkejši na področju kognitivne prožnosti (Meltzer, 1993, v Meltzer in Krishnan, 2007; Meltzer 

in Montague, 2001, v Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Izvršilne funkcije so pogosto pomemben del razlag o funkcioniranju pri različnih razvojnih 

težavah, kot so motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), SUT, avtizem, Tourettov 

sindrom in ostalimi primanjkljaji, ki se pričnejo pojavljati v otroštvu (Barkley, 1997, v Hass, 

Patterson, Sukraw in Sullivan, 2014; Channon, Drury, Orth, Robertson in Crawford, 2009, v 

Hass, idr., 2014; Ozonoff in Schetter, 2007, v Hass idr., 2014; Pennington in Ozonoff, 1996, v 

Hass idr. , 2014).  

 

Za učence s SUT/PPPU ter težavami na področju pozornosti je pogosto značilno, da imajo 

težave z razvrščanjem in organiziranjem informacij, postavljanjem prioritet ter s tem, da se 

pretirano osredotočajo na nekatere podrobnosti in težko prepoznajo širše vsebine (Meltzer in 

Krishnan, 2007). Te posamezne podrobnosti pogosto prenasičijo miselne kapacitete, zaradi 

česar oseba težko začne z novo nalogo ali fleksibilno prehaja med ponujenimi pristopi (prav 

tam). L. Meltzer (2004, v Meltzer in Krishnan, 2007) tovrstno prenasičenost miselnih kapacitet 

ponazori na primeru »zamašenega lijaka«. Lahko se namreč zgodi, da učenci s tovrstnimi 

težavami kljub temu, da so dobri na področju sposobnosti konceptualnega rezoniranja, ne bodo 

dosegli svojih potencialov zaradi težav na področju izvršilnih funkcij (organizacija in 

postavljanje prioritet med posameznimi podrobnostmi, manipuliranje s podrobnostmi v 

delovnem spominu, fleksibilno prehajanje med abstraktnimi koncepti in podrobnostmi 

(Meltzer, 2004, v Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Težave na področju izvršilnih funkcij se pri učencih s SUT/PPPU najpogosteje izraziteje 

pokažejo, ko postanejo učne vsebine kompleksnejše in konceptualno zahtevnejše ter se od 

učencev pričakuje sposobnost organizirati in sintentizirati večjo količino podatkov. Tudi pri 

izrazito inteligentnih starejših učencih s SUT/PPPU ali težavami na področju pozornosti zaradi 

prej opisanih težav pogosto pride do občutka prenasičenosti ter preobremenjenosti s podatki. 

Značilno je, da imajo učenci večje težave z oddajanjem kot s sprejemanjem informacij (Meltzer 

in Krishnan, 2007). 

 

Ugotavlja se, da z načinom prepoznavanja in diagnosticiranja specifičnih učnih težav, ki se 

uporablja v praksi, ne zaznamo vseh primanjkljajev, ki učencem otežujejo delo v šoli – tako v 

usvajanju šolskega znanja kot tudi v napredovanju v učnem smislu (Delis idr., 2007, v 

Hudoklin, 2015; McCloskey, 2009, v Hudoklin, 2015). 
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2.3.1 OCENJEVANJE PROCESOV IZVRŠILNIH FUNKCIJ PRI 

UČENCIH S SUT IN PPPU  

 
Namen ocenjevanja procesov izvršilnih funkcij pri učencih s SUT/PPPU je identifikacija in 

smiselno načrtovanje dela. Identifikacija se osredotoča na učenčev profil kognitivnih, učnih in 

afektivnih procesov. Cilji ocenjevanja, povezani z načrtovanjem dela, pa so usmerjeni na 

priporočila o strategijah poučevanja in učenja, upoštevajoč učenčeva močna in šibka področja 

funkcioniranja (Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Učinkovito ocenjevanje težav na področju izvršilnih funkcij je lahko oteženo zaradi 

prepletenosti procesov, multidimenzionalnosti izvršilnih funkcij ter zaradi pojava interakcij 

veščin, strategij, motivacije in truda. Procesi izvršilnih funkcij so lahko ogroženi tudi s strani 

drugih dejavnikov (pozornost, utrujenost, anksioznost, stres, depresija), ki za učinkovito 

delovanje prav tako potrebujejo brezhibno procesiranje v prefrontalnem režnju možganov 

(Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Strokovnjaki (Dawson in Guare, 2004, v Meltzer, 2010) opažajo, da zgolj s standardiziranimi 

preizkusi težko kakovostno in v celoti ocenimo področje izvršilnih funkcij pri posamezniku, saj 

slednji ne vključujejo ocenjevanja nekaterih ključnih področij izvršilnih funkcij (začenjanje z 

nalogo, vzdrževanje pozornosti). Vlogo osebe, ki usmerja in vodi izvršilne procese, ima pri 

izvajanju standardiziranih preizkusov odrasla oseba, pri čemer učenec nima priložnosti 

prikazati samostojnega načrtovanja in organiziranja, saj se pri standardiziranih preizkusih 

učenec redko predstavi z neodvisno izvršenimi nalogami z nedoločenim koncem (Meltzer in 

Krishnan, 2007). Zato skušajo strokovnjaki natančneje izmeriti, evalvirati ter v vsakdanje 

življenje prenesti ugotovitve o procesih izvršilnih funkcij prek izoliranih kliničnih nalog 

(Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

2.3.2 PODROČJA ŠOLSKEGA DELA, KI UČENCEM S SUT IN 

PPPU NA PODROČJU IZVRŠILNIH FUNKCIJ PREDSTAVLJAJO 

TEŽAVE  

 
Učni uspeh je odvisen od učenčevih sposobnosti časovnega načrtovanja, organizacije podatkov 

in postavljanja prioritet med njimi, razlikovanja med ključnimi pojmi in podrobnostmi, 

spremljanja svojega napredka ter reflektiranja svojega dela. Tekom let šolanja se od učencev  

zaradi povečevanja zahtevnosti snovi vedno izraziteje pričakuje koordinacija, integracija in 

sinteza več procesov in veščin. Dejavnosti v šoli, kot so bralno razumevanje, pisanje domače 

naloge, pisanje zapiskov, izpeljava dolgotrajnejših projektov, učenje in pisanje preizkusov 

znanja od učenca zahtevajo sočasno integracijo in organizacijo mnogih manjših procesov ter 

nenehno prehajanje med pristopi (Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

L. Meltzer in K. Krishnan (2007) posebej izrazito poudarjata naslednja šolska področja, kjer 

imajo učenci s SUT/PPPU pogosto težave: bralno razumevanje, pisanje, samostojno učenje, 

pisanje domače naloge in dolgoročni projekti ter pisanje preizkusov znanja. 
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2.3.2.1 Bralno razumevanje  

 

Učenci s SUT/PPPU imajo pogosto težave z bralno tekočnostjo, saj imajo težave z sočasnim 

usklajevanjem pravilnega dekodiranja besed, spremljanjem pravilnosti svojega izvajanja in 

sinteze vsebine, da bi lahko razumeli pomen prebranega (Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Za razumevanje prebranega so potrebni naslednji poudarki, povezani z izvršilnimi funkcijami, 

pri katerih imajo učenci z učnimi težavami pogosteje izrazitejše težave. Potrebno je, da (se) 

učenec (Meltzer in Krishnan, 2007): 

- opira na predznanje (pri čemer mora nenehno fleksibilno prehajati med priklicem in 

interpretacijo predznanja in to povezovati z novo vsebino); 

- interpretira dvoumen jezik ali besede, vzpostavlja povezave, dela zaključke, procesira 

odvečne informacije (pri čemer je potrebno, da učenec fleksibilno prehaja med podatki); 

- razvršča informacije po pomembnosti, pri čemer upošteva, kakšen je namen besedila 

(pri čemer mora učenec znati postavljati prioritete in narediti sintezo pridobljenih 

podatkov). 

 

Ugotovljeno je bilo, da tudi v primeru, ko so vplivi pogosto navajanih razlogov za težave pri 

prepoznavanju besed nadzorovani (spretnost dekodiranja, tekočnost, besedišče), lahko imajo 

izvršilne funkcije, kot sta področji delovnega spomina in načrtovanja, signifikanten vpliv na 

izraženo bralno razumevanje (Sesma idr., 2009, v Hass idr., 2014). 

 

Cutting idr. (2009, v Hass idr., 2014) navajajo, da ima od 3 do 10 % učencev težave z bralnim 

razumevanjem, ki je izrazito povezano s težavami na področju izvršilnega funkcioniranja. 

Locascio, Mahone, Eason in Cutting (2010, v Hass idr., 2014) v študiji ugotavljajo, da so se 

učenci s specifičnimi primanjkljaji na področju bralnega razumevanja izkazali kot slabši na 

področju načrtovanja (tudi, ko so bile težave s fonološkim procesiranjem nadzorovane), v 

nasprotju pa so se učenci s težavami na področju prepoznavanja besed izkazali kot signifikantno 

boljši zgolj na področju načrtovanja. 

 

2.3.2.2 Pisanje 

 

Učencem s SUT/PPPU je pisanje pogosto oteženo, saj ta proces pri njih pogosto ni 

avtomatiziran (Meltzer in Krishnan, 2007). Graham in Harris (1993, v Meltzer in Krishnan, 

2007) navajata, da imajo ti učenci pogosto težave z začenjanjem pisanja zaradi težav z 

nekaterimi procesi izvršilnih funkcij – načrtovanje, opredelitev prvega koraka. 

 

Za pripravo na pisanje in načrtovanje pisanja so potrebni naslednji poudarki, povezani z 

izvršilnimi funkcijami, pri katerih imajo učenci z učnimi težavami pogosteje izrazitejše težave 

(Meltzer in Krishnan, 2007). Potrebno je, da učenec (Meltzer in Krishnan, 2007; Graham in 

Harris, 1993, v Meltzer in Krishnan, 2007; Graham, Harris in McArthur, 2004, v Meltzer in 

Krishnan, 2007; Graham, Harris in Olinghouse, 2007, v Meltzer in Krishnan, 2007): 

- ovrednoti dani naslov ali temo ter jo preoblikuje ali parafrazira (pri čemer mora učenec 

razmišljati fleksibilno); 

- ustvari misel, ki je zaključena celota, torej neodvisna od konteksta (pri čemer mora 

učenec uporabiti spretnosti organizacije in postavljanja prioritet); 

- ustrezno razporedi podatke na listu (pri čemer mora učenec uporabiti spretnosti 

prostorske organizacije); 
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- uporabi ustrezno sintakso na ravni povedi (pri čemer učenec potrebuje spretnosti 

organizacije); 

- organizira argumente tako, da prepriča bralca (pri čemer učenec potrebuje spretnosti  

organizacije); 

- pri spisih uporabi ustaljeno strukturo z uvodom, jedrom in zaključkom (pri čemer 

učenec potrebuje spretnosti organizacije). 

 

2.3.2 .3 Samostojno učenje, pisanje domače naloge in dolgoročni projekti  

 

Samostojno učenje, pisanje domače naloge in dolgoročni projekti zahtevajo od učenca 

naslednje poudarke, povezane z izvršilnimi funkcijami, pri katerih imajo učenci s SUT/PPPU 

pogosteje izrazitejše težave. Potrebno je, da učenec (Meltzer in Krishnan, 2007): 

- vnaprej načrtuje, predvideva možne izide in si postavlja dolgoročne cilje; 

- vešče uporablja veščine samousmerjanja, samoregulacije in kognitivne fleksibilnosti; 

- uspešno izvaja dolgoročne projekte (pri čemer je potrebno, da uporablja spretnosti 

organizacije, vključujoč upravljanje s časom, razvrščanje podatkov, pridobivanje 

potrebnih podatkov in materialov, vztrajati pri nalogi do konca in jo zaključiti v 

predvidenem času). 

 

Ysseldyke in Algozzine (2006) navajata, da imajo učenci s SUT/PPPU pogosto težave pri 

razvijanju in uporabi kognitivnih učnih strategij, kot sta organizacija snovi ter učenje učenja. 

Pravita tudi, da učenci z učnimi težavami pogosto nimajo razvitih ustreznih strategij 

samousmerjanja in samoregulacije ter zmožnosti evalvacije učinkovitosti svojega dela, ali pa 

so te razvite pomanjkljivo (prav tam). 

 

2.3.2.4 Pisanje preizkusov znanja 

 

Učenci s SUT/PPPU pri preizkusih znanja pogosto ne uspejo v polni meri pokazati svojega 

znanja (Meltzer in Montague, 1995, v Meltzer in Krishnan, 2007; Scruggs in Mastropieri, 1995, 

v Meltzer in Krishnan, 2007). 

 

Spretnosti s področja izvršilnih funkcij so pomembne tudi za uspešno pisanje preizkusov 

znanja. Potrebno je, da učenec (Meltzer in Krishnan, 2007): 

- zazna slišane namige učitelja o pomembnosti snovi (npr. “Pozorno poslušajte!” ali “To 

je pomembno!”, kar bi mu pomagalo pri organiziranju snovi in postavljanju prioritet); 

- zazna vizualne namige v učbenikih in drugih gradivih o pomembnosti snovi (kar bi mu 

pomagalo pri organiziranju snovi in postavljanju prioritet); 

- zazna in uporabi namige o tem, kakšna vprašanja bi se lahko pojavila v preizkusu znanja 

(v učilnici, v gradivih), ter tako predvidi svoje odgovore; 

- smiselno predvidi ter razporedi čas za učenje snovi za preizkus znanja, ko je časovno 

omejen (učenec z učnimi težavami pogosto težko prepozna pomembnejše informacije 

in razporedi naloge po pomembnosti); 

- pri učenju učinkovito uporabi pripravljene oblike nalog na preizkusu znanja ali vodnike, 

ki jih pripravi učitelj; 

- med pisanjem preizkusa znanja smiselno razporedi čas, načrtuje reševanje, se 

samousmerja ter tako učinkovito reši preizkus znanja. 
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2.4 RAZVIJANJE SPRETNOSTI IZVRŠILNIH FUNKCIJ V 

ŠOLSKEM KONTEKSTU 

 
Učenčevo razumevanje lastnega profila močnih in šibkih področij je ključno za razvijanje 

motivacije, vztrajnosti in etike pri delu. Omogoča mu odločanje o tem, katere strategije so zanj 

učinkovite in zakaj, kje, kdaj ter kako uporabljati določene strategije. Opisano razumevanje 

svojega profila lahko poimenujemo tudi metakognicija, torej sposobnost razmišljati o lastnem 

mišljenju in učenju (Meltzer, 2010). 

 

Reid in Lienemann (2006, v Meltzer, 2010, str. 11) opredeljujeta naslednja različna področja, 

na katerih si učenec ustvarja prepričanja o lastnih sposobnostih: 

- splošna sposobnost (Kako bister sem? Kako dober učenec sem?), 

- kompetentnost pri specifičnih nalogah (Kako dober sem pri točno določeni nalogi?), 

- nadzor nad izidi (Ali lahko nadziram, kako uspešen bom? Ali bom uspešen, če se pri tej 

nalogi zelo potrudim?), 

- razlogi za neuspeh (Zakaj sem uspel ali ne? Ali sem uspel, ker sem se trudil in pri tej 

nalogi uporabljal ustrezne strategije?), 

- razumevanje koristi specifičnih strategij (Ali sem bil uspešen, ker sem uporabljal 

posebne strategije organizacije in samopreverjanja?).  

 

Za učinkovito učenje je pomembna uporaba strategij s področja izvršilnih funkcij, saj s tem 

dosežemo, da je učenec pri učenju poleg izida osredotočen tudi na proces (Meltzer in Krishnan, 

2007). Pomembno je, da se učenci učijo, kako izvajati posamezna področja, ki jih izvršilne 

funkcije vključujejo (kako postavljati cilje, načrtovati, postavljati prioritete, organizirati 

materiale in podatke, se spomniti in v mislih priklicati podatke, v mislih prehajati med podatki, 

menjavati pristope v učni situaciji, se usmerjati in preverjati svoje delo) (Meltzer idr., 2006, v 

Meltzer in Basho, 2010). 

 

L. Meltzer in S. Basho (2010) trdita, da je za razvijanje izvršilnih funkcij pomembno 

poučevanje strategij, saj učence s tem učimo, kako se učiti, jih opolnomočimo, da prevzamejo 

kontrolo nad lastnim učenjem. Učencem s tem pomagamo razumeti njihov učni profil. Obenem 

s tem tudi spodbujamo motivacijo, usmerjen trud in delavnost ter dvigamo samozavest in 

spodbujamo neodvisnost (prav tam). 

 

P. Dawson in Guare (2004, v Hudoklin, 2011b) govorita o tem, da lahko osebam pri manj 

razvitih izvršilnih funkcijah pomagamo na ravni okolja in na ravni osebe. 

 

Strategije pomoči na ravni osebe zajemajo: 

- »oblikovanje načrta, organizacijskih shem in specifičnega niza navodil, 

- spremljanje izvedbe, 

- spodbujanje in motiviranje, 

- dajanje povratnih informacij o uspešnosti pristopa, 

- reševanje problemov, kadar nekaj ne deluje ter 

- določanje, kdaj je naloga končana« (Dawson in Guare, 2004, v Hudoklin, 2011b, str. 

181). 

 

K strategijam pomoči na ravni okolja spadajo: 

- »spreminjanje fizičnega ali socialnega okolja, 

- spreminjanje narave naloge, za katero pričakujemo, da jo bo učenec rešil, 
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- spreminjanje načina posredovanja namigov za spodbudo učencu, kako naj rešuje nalogo 

ali kako naj se vede ter 

- spreminjanje načina interakcije z drugimi učenci« (Dawson in Guare, 2004, v Hudoklin, 

2011b, str. 180−181). 

 

Pri uporabi strategij s področja izvršilnih funkcij je pomembno, da se navodila navezujejo 

neposredno na učne vsebine. Učinkovito je, da se metakognitivne strategije poučuje direktno, 

z jasnimi navodili. Poučevanje strategij naj poteka na sistematičen, strukturiran način (z 

modelnim učenjem, vodenjem in pogostimi povratnimi informacijami). Da je poučevanje 

strategij učinkovito, mora učitelj upoštevati tudi učenčevo motivacijo in razumevanje samega 

sebe (Meltzer, Sales Pollica in Barzillai, 2007). 

 

Pri poučevanju strategij s področja pomnjenja je pomembno, da učenci najprej razumejo vsako 

strategijo, razumejo, zakaj koristi njihovemu pomnjenju ter kako jo lahko uporabljajo (Kincaid 

in Trautman, 2010). 

 

Po mnenju avtorjev P. Dawson in Guare (2012) naj učinkoviti cilji, ki se nanašajo na šibka 

področja izvršilnih funkcij, vključujejo naslednje: 

- v ciljih naj bodo natančno opredeljena vedenja, ki jih naj bi učenec izvajal; 

- v ciljih so opredeljeni pogoji, pod katerimi naj bi se opredeljena vedenja pojavila; 

- v ciljih je natančno določena pričakovana raven izvedbe. 

 

V razredu je  pri poučevanju strategij s področja izvršilnih funkcij poleg upoštevanja splošnih 

načel pomembno, da se strategije (še zlasti nove) uri vsakodnevno ter da se v proces aktivno 

vključuje učence. Pri vsakodnevnem urjenju strategij se lahko postavi cilj za leto, mesec, teden 

in dan. Pomembno je, da se določi začetno točko procesa, ki ga v razredu spremljamo, da se 

učencem dopusti dovolj časa za uvajanje strategij ter da tekom dela pri učencih spodbujamo 

metakognicijo. K uspešnosti pri uvajanju tovrstnih strategij lahko pripomore tudi, če že samo 

okolje učilnice uredimo tako, da spodbuja k uporabi strategij, da imajo učenci veliko priložnosti 

za vajo strategij ter da učitelj učencem sporoča, da ima uporaba strategij učinek (npr. pri domači 

nalogi ali preizkusu znanja). Kjučno je, da so učenci v tovrstne dejavnosti aktivno vključeni, 

kar lahko izvedemo v obliki dela v skupinah ali parih (določenih glede na znanje o konkretni 

vsebini, splošno znanje ali glede na zanje prednostne strategije) ali pa z medvrstniškim učenjem 

(Meltzer in Basho, 2010). 

 

Da je lahko učenje v razredu učinkovito, je pomembno, da je socialni šolski kontekst dovzeten 

ter tako primeren za različne skupine učencev. Glynn (1985, v Glynn, Wearmouth  in Berryman, 

2006) navaja štiri lastnosti dovzetnega socialnega konteksta: 

- učečim zagotavlja priložnosti, da začnejo aktivnost (in se ne zgolj odzivajo na vprašanja 

ali navodila drugega); 

- učečim zagotavlja aktivnosti, kjer sodelujejo bolj in manj izkušeni učenci (kar je 

koristno za obe skupini); 

- recipročnost in obojestranski vpliv; 

- količina in vrsta povratnih informacij s strani obeh udeležencev. 

 

V nadaljevanju so navedeni nekateri konkretni načini delovanja na šibkejših področjih 

izvršilnih funkcij v šolskem kontekstu. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

57 

 

2.4.1 OBLIKE DELA NA PODROČJU IZVRŠILNIH FUNKCIJ V 

ŠOLSKEM KONTEKSTU  

 
Obstajajo različne oblike dela na področju izvršilnih funkcij, ki jih lahko izvajamo v šoli in so 

namenjene izboljšanju spretnosti izvršilnih funkcij učencev. Namen tovrstnih oblik dela je 

podpreti učence pri učinkovitem soočanju s šolskim delom in nalogami. V nadaljevanju so 

predstavljene tri oblike tovrstnega dela, primerne za delo z učenci v osnovni šoli: koučing, način 

poučevanja z eksplicitnimi neposrednimi navodili ter program za razvijanje učenčevih veščin 

za uspeh. 

 

2.4.1.1 Koučing  

 

Koučing (ang. Coaching)  je vrsta pomoči učencem pri razvoju spretnosti izvršilnih funkcij z 

namenom izboljšanja učenja ali vedenja. Osredotoča se na samousmerjanje ali samoregulacijo 

in učencu preko tega ponuja orodja, ki jih bo sčasoma lahko uporabljal samostojno ter tako v 

raznolikih situacijah deloval bolj učinkovito. Cilji koučinga so merljivi, specifični in običajno 

usmerjeni na eno do dve vedenji naenkrat. Ker je cilj koučinga razviti učinkovite navade, je 

vsaj v začetku pomembno, da poteka vsak dan. Tako lahko učenec ob pomoči spremlja in 

usmerja svoj napredek (Dawson in Guare, 2012). 

 

Pri koučingu gre za proces, ki učencu pomaga pri vzpostavitvi povezav med dolgoročnimi cilji 

(tudi upanji in sanjami) in vsakodnevnim vedenjem, ki bo učenca privedlo do teh ciljev. 

Primeren je za različne starostne skupine učencev  od osnovne šole do fakultete, uporablja pa 

se ga za izboljšanje tako učnih kot socialnih veščin. Najbolj učinkoviti rezultati se kažejo pri 

učencih s povprečnimi do nadpovprečnimi sposobnostmi. Izkazuje se kot učinkovit način dela 

pri učencih z blažjimi do zmernimi težavami s pozornostjo, pri učencih z Aspergerjevim 

sindromom ter pri učencih s SUT/PPPU (v kolikor je delovni spomin toliko učinkovit, da 

učenec uspe v mislih obdržati načrte in dogovore). Gre za učinkovit način dela tudi pri učencih, 

ki izkazujejo nižje sposobnosti od svojih dejanskih potencialov (Dawson in Guare, 2012). 

 

Obstajajo različne oblike koučinga. V nadaljevanju je predstavljena osnovna oblika, prilagojena 

šolskemu kontekstu (Dawson in Guare, 2012). 

 

Ker je v procesu koučinga odnos ključnega pomena, je pomembna izbira osebe, ki ga bo z 

učencem izvajala. Primerni so različni strokovni profili, kot so šolski psiholog, specialni in 

rehabilitacijski pedagog, najljubši učitelj, pripravnik, usposobljen prostovoljec ali druga oseba, 

s katero se učenec dobro razume (Dawson in Guare, 2012). 

 

Proces koučinga vključuje naslednje ključne korake: 

- identificirati potrebo po koučingu (običajno takrat, ko se pri učencu prepoznajo težave 

pri šolskem delu); 

- pridobiti učenčevo potrditev, da želi sodelovati (pri čemer je potrebno učencu razložiti, 

kako proces poteka, da je namenjen pomoči in ne nadzoru in učenec se mora s 

sodelovanjem strinjati); 

- izbrati učencu ustrezno osebo, ki bo izvajala koučing; 

- dogovoriti se za prvo srečanje (kjer se oblikuje dolgoročne cilje); 

- začeti izvajati vsakodnevne obravnave koučinga (dobro je, da so obravnave vsaj v 

začetku vsakodnevne, pri čemer lahko trajajo krajši čas – na primer 10 minut dnevno) 

(Dawson in Guare, 2012). 
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Pred izvajanjem vsakodnevnih obravnav je potrebno opredeliti dolgoročne cilje učenca. 

Opazno je, da imajo učenci s težavami na področju izvršilnih funkcij pogosto težave z 

dolgoročnim razmišljanjem ter se ukvarjajo predvsem s sedanjostjo, zato na tem področju 

pogosto potrebujejo izrazitejšo pomoč. Dolgoročne cilje z učencem opredelimo tako, da 

zberemo informacije o učencu (kako preživlja prosti čas, katera so njegova močna in šibka 

področja ipd.). Nato glede na zbrane informacije določimo dolgoročne cilje (povezane z 

želenim poklicem, izobrazbo). Nadalje opredelimo korake, potrebne za dosego opredeljenih 

dolgoročnih ciljev, se pogovorimo o morebitnih ovirah ter skušamo navesti potencialne rešitve, 

kako te ovire premagati. Nato določimo vmesne cilje in kako jih bomo merili. Nadalje 

opredelimo načine, kako izboljšati možnosti za uspeh (npr. spremljanje v obliki tabele, 

spodbudne misli na vidnem mestu, igre vlog o spopadanju z motečimi dejavniki, pogovor o 

optimalni organizaciji prostora, določitev nagrade za opravljeno delo). Ob koncu je potreben 

pregled narejenega načrta skupaj z učencem, pri čemer ocenimo, ali je načrt realen ter ali se 

sklada z zmožnostmi učenca (Dawson in Guare, 2012). 

 

Potek obravnave (z izjemo prve obravnave, kjer določimo dolgoročne cilje) sledi naslednjim 

korakom. Prvi korak je pregled dela, sledi evalvacija preteklega dela. Naslednji korak je 

postavljanje pričakovanj. Temu sledi načrtovanje dela za naprej (Dawson in Guare, 2012). 

 

Ko se pri učencu začne kazati napredek na področju izvršilnih funkcij (pri določitvi tega si 

pomagamo s spremljanjem doseganja vmesnih ciljev), se lahko opora postopoma opušča – tako 

s časovnega kot s prostorskega vidika. S časovnega vidika to pomeni postopno zmanjševanje 

pogostosti obravnav (npr. vsakodnevno, vsak drugi dan, dvakrat tedensko, enkrat tedensko, 

enkrat v dveh tednih, enkrat na mesec), s prostorskega vidika pa lahko preidemo od obravnav s 

srečanjem k obravnavam prek telefona ter kasneje prek elektonskih medijev (npr. spletna pošta) 

(Dawson in Guare, 2012). 

 

2.4.1.2 Način poučevanja z eksplicitnimi neposrednimi navodili  

 

Hollingsworth in S. Ybarra (2009) pravita, da se učenci učijo hitreje in se naučijo več, če jim 

učitelj poda eksplicitna neposredna navodila, kako nekaj narediti. Ta pristop vidita kot 

učinkovit za vse učence, posebej pa za učence s SUT/PPPU. Način poučevanja v razredu z 

eksplicitnimi neposrednimi navodili (ang. Explicit Direct Instruction – EDI) je sestavljen z 

namenom oblikovanja in izvajanja dobro načrtovanih učnih ur, kjer se vsebina poučuje 

eksplicitno. Gre za metakognitivni način poučevanja, saj učitelj jasno ve, kaj zajemajo načini 

tovrstnega poučevanja, kdaj naj jih uporabi, zakaj jih je smotrno uporabiti ter pozna 

pričakovane rezultate njihove uporabe. Vedno vključuje specifične komponente oblikovanja in 

strategije izvajanja učne ure (Hollingsworth in Ybarra, 2009).   

 

J. Chall (2000, v Hollingsworth in Ybarra, 2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da takšen - 

tradicionalen, v učitelja usmerjen – pristop prinaša boljše učne rezultate pri vseh učencih, tako 

pri rizičnih iz različnih socialnih skupin  kot pri učencih z učnimi težavami. 

 

Komponente oblikovanja učne ure po principu poučevanja z eksplicitnimi direktnimi navodili 

so (Hollingsworth in Ybarra, 2009, str. 13): 

- opredelitev učnih ciljev  (konkretna opredelitev ključne ideje in z njo povezanih 

merljivih veščin in pogojev − kaj bodo učenci ob koncu učne ure zmogli narediti 

uspešno in samostojno), ki naj bo jasno predstavljena tudi učencem; 
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- aktiviranje predznanja (uporaba učenčevega predhodno pridobljenega znanja ali 

vsakdanjih izkušenj iz dolgoročnega spomina z namenom nadgrajevanja v delovnem 

spominu); 

- razvijanje koncepta (poučevanje konceptov, predvidenih z učnimi cilji z uporabo 

korakov: definicija, ključne značilnosti, primeri uporabe, nepomembne značilnosti ter 

primeri napačne rabe), pri čemer uporabljamo razlago, modelno učenje in 

demonstracijo; 

- razvijanje veščin (poučevanje korakov ali procesov za izvrševanje veščin 

deklarativnega ali proceduralnega znanja, predvidenih z učnimi cilji, ter poučevanje, 

kako to narediti); 

- vrednost naučenega (prikazati učencem, zakaj je pomembno, da pridobijo predvideno 

znanje z vidika osebne, akademske ali vsakdanje vrednosti); 

- vodeno urjenje (skupno reševanje primerov po korakih ter preverjanje ustreznosti 

izvedbe posameznih korakov, pri čemer je način odvisen od tega, ali gre za deklarativno 

oziroma proceduralno znanje ali za iskanje podatkov iz besedila); 

- zaključek ure (učenci pred samostojnim izvajanjem z reševanjem primerov ali 

odgovarjanjem na vprašanja dokažejo, da so usvojili predvidene koncepte in veščine ter 

dojeli vrednost naučenega); 

- samostojno izvajanje (učenci samostojno uspešno urijo naučeno z namenom, da si to 

zapomnijo). 

 

Strategije izvajanja učne ure po principu poučevanja z eksplicitnimi direktnimi navodili 

vključujejo področja: preverjanje razumevanja, razlaga, modelno učenje (učitelj glasno  

pripoveduje, o čem konkretno razmišlja tekom reševanja problema) in demonstracija (razlaga 

vsebine z uporabo konkretnih predmetov). Poseben poudarek je potrebno vseskozi namenjati 

preverjanju razumevanja, ki naj bi zajemalo kontinuirano učiteljevo preverjanje, kaj se je 

učenec naučil med samim procesom poučevanja (in ne po njem). Poteka naj tako, da učitelj za 

preverjanje razumevanja izbere učenca, ki se ne javi prostovoljno. Ključnega pomena je, da je 

povratna informacija učencem glede pravilnosti razumevanja kakovostna – če je učenec 

odgovoril pravilno, učitelj odgovor ponovi, če je učenec odgovoril delno pravilno, ga učitelj 

dopolni, če pa je učenec odgovoril napačno, naj učitelj ponovno razloži to snov (Hollingsworth 

in Ybarra, 2009). 

 

2.4.1.3 Program za razvijanje učenčevih veščin za uspeh  

 

Program za razvijanje učenčevih veščin za uspeh (ang. The Student Success Skills Program – 

The SSS Program) je program, ki ga vodi šolska svetovalna služba (Bowers, 2015). Ustvarjen 

je bil na podlagi pregleda literature in učnih dosežkov v zadnjih petdesetih letih (Brown, 1999a, 

v Bowers, 2015; Brown, 1999b, v Bowers, 2015; Hattie, Briggs in Purdie, 1996, v Bowers, 

2015; Matsen in Coatswoth, 1998, v Bowers, 2015; Wang, Haertel in Walberg, 1994, v Bowers, 

2015; Zins, Weissberg, Wang in Walberg, 2004, v Bowers, 2015). Slednji je pokazal, da so z 

uspehom v šoli povezane spretnosti, ki temeljijo na učenju, socialnih veščinah in 

samousmerjanju (Brigman in Webb, 2010, v Bowers, 2015). Program se osredotoča na 

razvijanje ključnih kognitivnih spretnosti in spretnosti socialnega razvoja, ki naj bi pripomogle 

k boljšim učnim dosežkom ter uspehu (Bowers, 2015). Vsebine in z njimi povezana zahtevnost 

programa so prilagojene različnim starostnim skupinam učencev (prav tam). 

 

Program za razvijanje učenčevih veščin za uspeh (ang. The SSS Program) je oblikovan za 

podporo učencem tako, da jih seznanimo z izbranimi učnimi in osebnostno-socialnimi 
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veščinami, ki so potrebne za uspeh učenca. Temelji na teoriji sprememb, ki predpostavlja, da 

učenci dosežejo zaželene izide na šolskem področju, ko so jim predstavljene strategije za 

razvijanje kognitivnih in socialnih veščin ter veščin samouravnavanja (Lemberger, Selig, 

Bowers in Rogers, 2015). 

 

Program se lahko vodi v razredu ali z manjšo skupino učencev. Za obliko programa, ki je 

namenjen za razvijanje učenčevih veščin za uspeh in ki se vodi v razredu, je predlagano, da 

zajema pet učnih ur s predstavitvijo vsebin, razporejenih v časovnih razmikih po en teden. Tem 

sledijo tri srečanja za opolnomočenje učencev na področjih pisanja preizkusov znanja ter veščin 

samousmerjanja v časovnih razmikih po en mesec in se običajno izvajajo v drugi polovici 

šolskega leta. Učenci na vsaki temu namenjeni učni uri pregledajo zastavljene cilje, spremljajo 

napredek ter poročajo o napredku veščin za povečanje energije in izboljšanje razpoloženja. Pri 

učencih, kjer se izkaže potreba po izrazitejši podpori, se lahko program izvaja v skupini 6 do 8 

učencev, kjer se posvečajo predvsem učencem s težavami na področjih učenja, pozornosti in 

vedenja (Lemberger idr., 2015). 

 

V program vključene veščine in strategije za učinkovito šolsko delo so: 

- kognitivni dejavniki (strategije za učenje in pomnjenje), 

- dodatne veščine (primerno izražena optimizem in samoučinkovitost), 

- samoregulacija in veščine metakognicije (upravljanje s pozornostjo, strahom, 

motivacijo in jezo), 

- vedenjske strategije (postavljanje ciljev, spremljanje napredka, izbira zdravih 

dejavnosti) ter  

- socialne veščine (ustvariti skrbno, podpirajoče in spodbudno učno okolje) (Villares idr., 

2011, v Lemberger idr., 2015). 

 

Učinki programa »The SSS Program« se kažejo na področju izobraževalnih dosežkov, na 

področju izvršilnega funkcioniranja in pri občutku povezanosti s šolo (Lemberger idr., 2015). 

 

Ugotovljeno je bilo, da program za razvijanje učenčevih veščin za uspeh v populaciji pretežno 

špansko govorečih učencev v Združenih državah Amerike učinkovito pripomore k uspešnosti 

učencev pri standardiziranih šolskih preizkusih znanja (Lemberger idr., 2015). Obenem pa se 

izkazujejo tudi statistično pomembni pozitivni učinki na 5 od skupno 8 lestvic izvršilnega 

funkcioniranja (prehajanje, čustvena kontrola, načrtovanje/organiziranje, organiziranje 

materialov in dokončanje naloge) ter na eni od petih lestvic občutkov povezanosti (pomoč 

sošolca) (prav tam). 

 

2.4.2 NASVETI ZA RAZVIJANJE POSAMEZNIH DIMENZIJ 

IZVRŠILNIH FUNKCIJ  

 
V nadaljevanju so navedeni nekateri nasveti za razvijanje posameznih dimenzij izvršilnih 

funkcij, pri čemer se nanašamo na delitev avtorjev P. Dawson in Guare na 11 področij izvršilnih 

funkcij (Dawson in Guare, 2009). 
 

Tabela 4: Nasveti za razvijanje posameznih področij izvršilnih funkcij (povzeto po: Dawson in Guare, 2009) 

Nasveti za razvijanje posameznih področij izvršilnih funkcij 

Inhibicija odzivanja 

Za razvijanje inhibicije odzivanja avtorja P. Dawson in Guare (2009), svetujeta, da je: 

- potrebno upoštevati, da mlajši otroci težje sami nadzirajo in uravnavajo svoje odzive; 
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- otroke potrebno navajati, da se naučijo počakati na stvari, ki jih želijo početi ali imeti; 

- otroke  smiselno postaviti v situacijo, v kateri naj si zaslužijo stvari, ki jih želijo početi 

ali imeti; 

- otroke potrebno navajati, da lahko ima šibka kontrola impulzov tudi negativne 

posledice; 

- z otrokom se je dobro vnaprej pogovoriti o situacijah, ki zahtevajo inhibicijo odzivanja 

ter jih tako pripraviti na situacijo (npr. »Kaj boš naredil, če bo pred toboganom 

kolona?«); 

- z otroki smiselno inhibicijo odzivanja uriti preko igre vlog; 

- smiselno otroka pred pričetkom situacije, ki vključuje odzivanje, ki ga urimo, opomniti 

na dogovore ter ga ob upoštevanju na koncu nagraditi. 

Delovno pomnjenje 

Za razvijanje delovnega pomnjenja avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- potrebno z otrokom vzpostaviti očesni kontakt, preden se mu pove informacijo, ki si jo 

mora zapomniti; 

- za povečanje otrokove pozornosti smiselno kar se da zmanjšati zunanje moteče 

dejavnike; 

- otroka smiselno spodbuditi, naj ponovi, kar je slišal, s čimer preverimo, ali je poslušal; 

- smiselna tudi uporaba pisnih opomnikov (urnikov s slikami, seznamov, urnikov); 

- z učencem smiselno tik pred situacijo ponoviti, kaj pričakujemo, da si zapomni; 

- otroku dobro pomagati z zanj smiselnimi načini za pomoč pri priklicu nečesa 

pomembnega; 

- smiselno otroku v primeru, da si je pomembne informacije zapomnil, zagotoviti 

nagrado, v nasprotnem pa kazen. 

Čustvena kontrola 

Za razvijanje čustvene kontrole avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- pri mlajšem otroku smiselno regulirati okolje (odstraniti elemente, pri katerih je velika 

verjetnost, da otrok ne bo mogel uspešno regulirati čustev); 

- otroka dobro s pogovorom pripraviti na to, kaj lahko pričakuje in kako lahko odreagira, 

ko čuti, da ne bo mogel uspešno kontrolirati čustev; 

- otroku potrebno ponuditi strategije za pomoč pri kontroliranju čustev (npr. dogovorjen 

znak, ko potrebuje odmor, tehnike sproščanja); 

- otroku smiselno ponuditi načrt, ki naj mu sledi v težavnih situacijah; 

- z otrokom dobro brati zgodbe, kjer se osebe vedejo tako, kakor želimo naučiti otroka; 

- ob izrazitejših težavah smiselno poiskati pomoč strokovnjaka (npr. kognitivno-

vedenjske terapije). 

Ohranjanje pozornosti 

Za razvijanje ohranjanja pozornosti avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- otroku potrebno zagotoviti nadzor (oseba, ki ga opominja, naj ostane osredotočen na 

nalogo); 

- smiselno spretnost ohranjanja pozornosti razvijati kot proces, ki se stopnjuje (začeti je 

smiselno z lažje dosegljivimi cilji); 

- koristna je lahko uporaba naprave, ki daje vizualno informacijo o pretečenem času 

(npr. časovnik); 

- za otroka lahko koristno, če se mu zagotovi tudi zvočne posnetke, ki ga vodijo ter 

pomagajo pri samospremljanju; 

- za otroka lahko koristno, če naredimo nalogo zanimivo (npr. kot izziv, igro, 

tekmovanje); 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

62 

 

- dobro spodbujati otroka, pri čemer naj bodo nagrade zanj pomembne, pogoste in 

raznolike; 

- otroku smiselno zagotoviti nekaj, česar se veseli in kar bo lahko delal takoj, ko konča 

nalogo; 

- bolje, da otroka pohvalimo, ko vztraja pri nalogi, ne pa, da se z njim ukvarjamo le, ko 

ne uspešno vzdržuje pozornosti. 

Začenjanje z aktivnostjo 

Za razvijanje začenjanja z aktivnostjo avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- otroku potrebno pokazati, da ima pravočasno začenjanje z nalogo v konkretnih 

situacijah smisel (npr. zbira točke, kdaj je takoj pričel izvajati navodilo); 

- otroku dobro zagotoviti vizualni namig kot opomnik, naj začne z aktvnostjo; 

- zahtevnejše naloge dobro razdeliti v manjše dele, ki jih otrok vidi kot obvladljive; 

- potrebno upoštevati, da bo otrok čutil več kontrole nad sitauacijo, če si naredi načrt, 

kaj bo počel, ko konča z nalogo; 

- potrebno upoštevati, da bo imel otrok večji občutek kontrole nad situacijo, če si lahko 

sam izbere namig, ko naj začne z aktivnostjo. 

Načrtovanje in postavljanje prioritet 

Za razvijanje načrtovanja in postavljanja prioritet avtorja P. Dawson in Guare (2009) 

svetujeta, da je: 

- dobro, da že z mlajšimi otroki delamo enostavne načrte (o katerih se z njim 

pogovarjamo); 

- otroka dobro kar se da vključiti v proces načrtovanja (npr. kaj predlaga, da naredimo 

najprej); 

- za začetek učenja načrtovanja smiselno uporabiti področja, ki jih želi otrok in ga s tem 

motivirati; 

- otroka dobro spodbujati k postavljanju prioritet s tem, da ga sprašujemo, kaj bo naredil 

najprej ali katera je najpomembnejša stvar, ki jo mora narediti danes. 

Organizacija 

Za razvijanje organizacije avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

-  smiselno vzpostaviti sistem organizacije ter nato otroka nadzirati in usmerjati pri 

uporabi le-tega. Pomembno je, da se začne z enostavnim sistemom, ki zajema le 

najnujnejša področja ter da odrasli od otroka ne zahteva organizacije v obliki, ki je sam 

ni sposoben vzdrževati. 

Upravljanje s časom 

Za razvijanje upravljanja s časom avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- dobro vzpostaviti predvideno dnevno rutino (ki pa naj ne bo preveč omejujoča in naj 

dovoljuje nekatera smiselna odstopanja); 

- z otrokom se je smiselno pogovarjati o tem, koliko časa trajajo vsakdanje aktivnosti ali 

naloge (npr. pospravljanje igrač); 

- z otrokom smiselno načrtovati celodnevno aktivnost, ki vsebuje več korakov 

(učinkovito načrtovanje se pomembno povezuje z upravljanjem s časom); 

- otroka dobro spodbujati k uporabi koledarjev in urnikov; 

- smiselno otroka spodbuditi, da med dejavnostjo razmišlja o tem, koliko časa ima še na 

voljo, ter mu po potrebi zagotoviti pripomoček (npr uro, odštevalnik). 

Prožnost 

Za razvijanje prožnosti avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- pri otrocih z izrazitejšimi težavami dobro najprej poskrbeti za prilagoditve okolja: 

paziti, da ni preveč sprememb hkrati, če je le mogoče, upoštevati urnike ali rutine, 
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opozoriti, kaj sledi, otroku ponuditi konkreten načrt za soočanje s situacijo, zmanjšati 

kompleksnost naloge ter dati otroku možnost izbire; 

- pri otrocih, ki so že bolj vešči v veščinah prožnosti, je smiselno: skupaj z otrokom 

predelati situacijo, zaradi katere je anksiozen (pri čemer je potrebno postopoma 

zmanjševati podporo), področja, kjer se pričakuje več težav s prožnostjo, predelati s 

pomočjo socialnih zgodb, mu pomagati poiskati strategije za soočanje s situacijo, ki 

mu zaradi manjše prožnosti povzroča težave. 

Metakognicija 

Za razvijanje metakognicije avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, da je: 

- za razvoj veščin metakognicije, povezanih z izvajanjem naloge, smiselno otroku nuditi 

posebno nagrado, če pri izvajanju vključi ključne elemente, ga učiti evalvirati svoje 

delo, ga naučiti prepoznati, kako izgleda končano delo ter mu ponuditi nabor vprašanj 

za samousmerjanje v problemskih situacijah; 

- za razvoj veščin metakognicije, povezanih z razumevanjem socialnih situacij, smiselno 

otroka preko igre učiti prepoznavanja izrazov na obrazu, načinov ter pomena 

spreminjanja tona glasu, namigov za prepoznavanje počutja osebe ter predvidevanja, 

kakšna čustva bo otrokovo ravnanje vzbudilo pri drugi osebi. 

Na cilj usmerjeno vztrajanje 

Za razvijanje na cilj usmerjenega vztrajanja avtorja P. Dawson in Guare (2009) svetujeta, 

da je: 

- smiselno, da začnemo z mlajšimi otroki in cilji, ki so na vidiku (časovno in 

prostorsko); 

- ko se osredotočamo na kompleksnejše cilje, dobro začeti s takimi, ki jih otrok želi 

doseči; 

- otroku dobro ponuditi nekaj, česar se lahko veseli, ko bo naloga opravljena; 

- čas za dosego cilja potrebno povečevati postopoma; 

- otroka dobro opominjati, kakšen je njegov cilj (npr. varčuje, da si bo kupil željeno 

igračo); 

- pri opomnikih si je smiselno pomagati s tehnologijo; 

- pomembno poskrbeti, da je nagrada ob doseženem cilju taka, ki jo otrok res želi in do 

nje sicer nima dostopa. 

 

2.4.3 NAČINI DELOVANJA NA PODROČJU IZVRŠILNIH 

FUNKCIJ PRI UČENCIH S SUT IN PPPU  

 
Swanson in Hoskyn (1998, v Hass idr., 2014) ugotavljata, da je najučinkovitejši model 

poučevanja za učence z učnimi težavami tak, ki vključuje tako neposredno poučevanje 

akademskih znanj kot tudi poučevanje učnih strategij. Tovrstne veščine se izkažejo še kot 

pomembnejše pri učencih v višjih razredih, ko se pričakuje, da postajajo učenci samostojnejši 

(DiPerna, Volpe in Elliott, 2001, v Hass  idr., 2014). 

 

Učitelj lahko učencem z učnimi težavami pomaga na dveh ključnih področjih – pri razvoju 

osnovnih veščin ter pri vedenju v razredu (Ysseldyke in Algozzine, 2006). Osnovne veščine 

poleg zmožnosti poslušanja, mišljenja in govorjenja zajemajo zmožnosti branja (vizualno 

prepoznavanje besed, bralno razumevanje, motivacija za branje), pisanja in črkovanja ter 

reševanja matematičnih nalog (računanje in analitično presojanje) (prav tam). Vedenje v 

razredu se nanaša na (prav tam): 

- delovne navade (učitelj lahko učencem pomaga z naključnimi pregledi, nagradami, 

vodenim urjenjem samousmerjanja, uporabo namigov glede organizacije in usmerjanja 
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pozornosti, nagrajevanjem učencev s primernim vedenjem, z dnevnimi poročili o 

ustreznem in neustreznem vedenju); 

- veščine učenja (učitelj lahko učencem pomaga z organizacijo in spremljanjem časa, z 

dogovorjenim znakom, ko učenec sporoča, da potrebuje pomoč, z iskanjem 

alternativnih rešitev na področju težav, z jasnimi navodili, z učenjem organizacije ter s 

skupinskimi projekti, s katerimi učenca spodbujamo k zaključevanju naloge) in 

- medosebne odnose (učitelj lahko učencem pomaga s pozitivnim odnosom do 

raznolikosti učencev, alternativnimi načini komunikacije, z delom v parih, z interakcijo 

učencev ob strukturiranih aktivnostih, z demonstracijo ustreznega vedenja, z inkluzivno 

načrtovanimi aktivnostmi, s spremljanjem napredka,  z deljenjem informacij o močnih 

in šibkih področjih učencev ter iskanjem podobnih lastnosti učencev brez učnih težav 

in z učnimi težavami). 

 

Pri poučevanju strategij za delo na področju izvršilnih funkcij je za vse učence, posebej pa za 

učence s SUT/PPPU, ki imajo težave na področju izvršilnih funkcij, po mnenju avtoric L. 

Meltzer in K. Krishnan (2007, str. 98−99) ključno upoštevanje naslednjih načel: 

- eksplicitno in sistematično poučevanje strategij za delo na področju izvršilnih funkcij; 

- učence naučiti, kako, kdaj in zakaj so specifične strategije lahko učinkovite pri različnih 

vrstah nalog; 

- navodila za izvedbo strategij je dobro vključiti v učni kurikul; 

- poučevanje strategij za organizacijo časa, materialov, idej, rokov in končanega dela; 

- spodbujanje in poučevanje prilagajanja strategij svojemu učnemu profilu; 

- navodila za izvedbo strategije naj bi bila podana tako, da lahko učenec strategijo 

uporablja za izvedbo različnih nalog; 

- motivacijo za uporabo strategij bi bilo potrebno zagotavljati s tem, da lahko strategijo 

posploši na različne naloge in načine dela; 

- strategije za samousmerjanje in samopreverjanje lahko učenci izboljšajo s prilagojenimi 

kontrolnimi seznami, sestavljenimi upoštevajoč posameznikov učni profil; 

- da bi učenec razumel koristi strategije, jih uporabljal konsistentno ter jih posploševal na 

različne naloge in načine dela, je potrebno, da doživi obvladanje strategije in uspeh; 

- uporaba strategij bi se lahko upoštevala kot del ocene, kar pri učencih poveča motivacijo 

za uporabo le-teh (vidno naj bi bilo, da ni pomemben zgolj končen rezultat, temveč tudi 

proces dela); 

- učencu je potrebno pomagati pri razumevanju, da zgolj delavnost in izjemno veliko ur 

učenja še ne prinašata dobrega učnega uspeha, delavnost in uporaba učinkovitih strategij 

pa mu lahko pomagata premostiti težave ter biti kljub učnim težavam uspešen v šoli. 

Strategije namreč učencem pomagajo pri tem, kako se učiti ter prepoznati pomembne 

faze učnega procesa kot korake do končnega cilja.  

 

Pri izvršilnih funkcijah gre za skupek spretnosti, ki so vpletene v številna področja šolskega 

dela. Težave na področju izvršilnih funkcij se pojavljajo v splošni populaciji učencev, pogosto 

pa v izrazitejši obliki predstavljajo tudi del težav pri kateri od oblik učnih težav – posebej 

izrazito pri SUT ter pri PPPU, ki predstavljajo najizrazitejšo obliko SUT. Obstajajo številni 

načini, oblike dela ter napotki, ki so lahko pri razvijanju šibkejših področjih izvršilnih funkcij 

koristni v okviru dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga z učencem, pri delu učitelja v 

razredu ali pri samostojnem delu učenca. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 
Šibkosti oziroma težave na področju izvršilnega funkcioniranja se pojavljajo tako pri učencih, 

ki so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 5. členu tega zakona 

opredeljeni kot osebe s PPPU in torej usmerjeni v vzgojno-izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011), kakor tudi pri splošni populaciji učencev. A. Woolfolk (2002) opozarja, da 

se učitelji pogosto ne posvečajo dovolj samemu pridobivanju strateškega znanja učencev. Za 

ohranjanje in uporabljanje strateškega znanja pa je ključno, da učenci vedo kdaj, kje in zakaj 

uporabiti različne strategije (Pressley, 1986, v Woolfolk, 2002). Tudi B. Marentič Požarnik 

(2014) navaja, da se od učencev pričakuje, da se učijo samostojno in da prevzamejo 

odgovornost za lastno učenje, obenem pa se tovrstnih veščin v šoli načrtno ne uči ali pa se jih 

zgolj omeni.  

 

Pomoči na področju izvršilnih funkcij so učenci s PPPU lahko deležni v okviru ur dodatne 

strokovne pomoči, tekom pouka v razredu in v različnih drugih oblikah. P. Dawson in Guare 

(2012) ugotavljata, da se lahko tovrstna pomoč učinkovito uporablja pri posameznikih, ki so v 

procesu učenja, na vseh stopnjah izobraževanja (od osnovne šole do fakultete). Učinkovita je 

lahko tako v primerih blažjih kot kompleksnejših učnih težav ter težav na področju socialnih 

spretnosti (prav tam). Pri tem je smiselno poudariti, da se pomoč v praksi izkazuje kot najbolj 

učinkovita pri učencih s povprečnimi sposobnostmi in v primerih, ko so učne ali druge težave 

blažje (prav tam). P. Dawson in Guare (2012) namreč vidita pomoč na področju izvršilnih 

funkcij (npr. koučing) kot idealno obliko intervencije za učence, ki izkazujejo nizke 

izobraževalne dosežke in svojih potencialov ne izkoristijo v polnosti.  

 

V okviru magistrskega dela želimo z raziskavo zapolniti vrzel v prepoznavanju učencev s 

težavami na področju izvršilnih funkcij, ki imajo PPPU, učencev s težavami na področju 

izvršilnih funkcij, ki nimajo PPPU ter v nudenju možnih oblik pomoči učencem s težavami na 

področju izvršilnih funkcij. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

66 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
Splošni cilj raziskave je ugotavljanje stanja na področju izvršilnih funkcij v populaciji učencev 

v osnovni šoli ter primerjava med učenci s PPPU in učenci brez njih. Med bolj specifičnimi cilji 

raziskave je tudi preverjanje in primerjanje ocene učiteljev s samooceno učencev (s PPPU in 

brez PPPU) ter oblikovanje vodnika »Kako naj naredim to?« z nasveti in strategijami za delo 

na področju izvršilnih funkcij učenca. 

 

Na podlagi študija strokovne literature ter na podlagi razmišljanj o tematiki so bila postavljena 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kakšna je raven razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli? 

 

2. Kakšne so razlike med učenci v posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij glede na spol, 

starost in uspešnost pri posameznih predmetih? 

 

3. Kako se učenci s PPPU razlikujejo od učencev brez PPPU na vprašalniku 

samoocenjevanja posameznih dimenzij izvršilnih funkcij? 

 

4. Kako učitelji ocenjujejo razvitost posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih s 

PPPU ter pri učencih brez PPPU? 

 

5. Ali se ocena učiteljev in samoocena učencev o razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih 

funkcij razlikujeta? 
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3.3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda 

raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. Za pridobivanje podatkov smo uporabili 

tehniko anketiranja z dvema različicama anketnega vprašalnika, sestavljenega kot ocenjevalne 

lestvice. 

 

3.3.1 OPIS VZORCA 

 
V vzorec je bilo vključenih 344 učencev 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole 

(od 4. do 9. razreda) iz 2 izbranih osnovnih šol ter 20 učiteljev. Iz celotnega vzorca je bil 

oblikovan podvzorec, ki ga je sestavljalo 20 učencev –10 učencev s PPPU in 10 učencev brez 

PPPU s povprečnim učnim uspehom, ki so glede na razred tvorili ekvivalentni par. Vsakega od 

učencev v paru sta poleg samoocene učenca ocenila po 2 učitelja, ki učenca poučujeta.  

 

Natančnejši opis vzorca je predstavljen v nadaljevanju. Ločeno je predstavljena struktura 

vzorca učencev, vključenih v prvi del raziskave, nadalje pa sta predstavljeni struktura 

podvzorca učencev v ekvivalentnih parih in struktura vzorca učiteljev, ki so ocenjevali 

funkcioniranje učencev v ekvivalentnih parih. 

 

3.3.1.1 Struktura vzorca učencev  

 

Raziskava je v vzorec zajela 344 učencev 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne 

šole (od 4. do 9. razreda) iz 2 izbranih osnovnih šol.  

 

 
Graf 1: Struktura vzorca učencev glede na lokacijo osnovne šole 

Razvidno je, da od skupaj 344 (100 %) sodelujočih anketiranih učencev delež iz osnovne šole 

1 predstavlja 178 (51,7 %) učencev, delež iz osnovne šole 2 pa 166 (48,3 %) učencev. 

178 učencev 
(51,7 %)

166 učencev 
(48,3 %)

Osnovna šola 1

Osnovna šola 2
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Graf 2: Struktura vzorca učencev glede na spol 

V vzorec je bilo vključenih 166 (48,3 %) fantov in 178 (51,7 %) deklet.  

 

 

 
Graf 3: Struktura vzorca učencev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje (VIZ obdobje) 

V raziskavi je sodelovalo 188 (54,7 %) učencev iz 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIZ 

obdobja) in 156 (45,3 %) učencev iz 3. VIZ obdobja. Pri tem 2. VIZ obdobje zajema učence 4., 

5. in 6. razreda, 3. VIZ obdobje pa zajema učence 7., 8. in 9. razreda. 
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(48,3 %)178 učencev 

(51,7 %)

Moški

Ženski

188 učencev 
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Graf 4: Struktura vzorca učencev glede na razred 

Razvidno je, da so anketirani učenci od 4. do 9. razreda. Največji delež (20,1 %) predstavljajo 

učenci 4. razreda, nekoliko manjši delež (18,3 %) predstavljajo učenci 5. razreda. Še nekoliko 

manjši delež (17,2 %) predstavljajo učenci 9. razreda. Enak odstotek anketiranih (16,3 %) 

predstavljajo učenci 6. in 7. razreda. Najmanjši delež (11,9 %) predstavljajo učenci 8. razreda. 

 

 
Graf 5: Struktura vzorca učencev glede na starost 

 
Tabela 5: Opisna statistika o strukturi vzorca učencev glede na starost 

 N MIN MAX M SD 

STAROST (let) 344 9 16 11,81 1,777 

 

Anketirani učenci so bili stari od 9 do 16 let (M = 11,81 let; SD = 1,777 let). Največ učencev 

je bilo starih 10 let (20,1 %), najmanj učencev pa 16 let (0,3 %). 
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Graf 6: Struktura vzorca učencev glede na obiskovanje ur dodatne strokovne pomoči (DSP) 

Rezultati kažejo, da je znotraj celotnega vzorca 344 (100 %) učencev, tistih, ki obiskujejo ure 

dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP), 39 (11,3 %). Učencev, ki ne obiskujejo ur 

DSP, je torej 305 (88,7 %).  

 

 
Graf 7: Struktura vzorca učencev glede na obiskovanje ur dopolnilnega pouka (DOPP)  

Od skupno 344 (100 %) učencev jih 89 (25,9 %) obiskuje ure dopolnilnega pouka (v 

nadaljevanju DOPP). Učencev, ki ne obiskujejo ur dopolnilnega pouka, je skupaj 255 (74,1 %). 
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Graf 8: Struktura vzorca učencev glede na prepoznanost učenca kot nadarjenega 

Znotraj celotnega vzorca 344 (100 %) učencev je bilo 71 (20,6 %) anketirancev prepoznanih 

kot nadarjeni učenci, 273 (79,4 %) učencev pa ni bilo prepoznanih kot nadarjeni učenci.  

 

V nadaljevanju so predstavljene končne ocene pri predmetih slovenščina, matematika in 

angleščina, saj menimo, da so pri teh predmetih izvršilne funkcije ključnega pomena. Ker je 

bila raziskava izvedena junija 2017, gre za končne ocene v šolskem letu 2016/2017. 

 
Tabela 6: Opisna statistika o strukturi vzorca glede na zaključne ocene pri slovenščini, matematiki in angleščini 

 N 
Zaključna ocena pri slov. Zaključna ocena pri mat. Zaključna ocena pri angl. 

MIN MAX M SD MIN MAX M SD MIN MAX M SD 

Skupaj 344 1 5 3,86 1,038 1 5 3,66 1,082 1 5 3,80 1,059 

 

Pri slovenščini so imeli učenci zaključne ocene od nezadostno 1 do odlično 5 (M = 3,86; SD = 

1,038). Pri matematiki so imeli učenci zaključne ocene od nezadostno 1 do odlično 5 (M = 3,66; 

SD = 1,082). Pri angleščini so imeli učenci zaključne ocene od nezadostno 1 do odlično 5 (M 

= 3,80; SD = 1,059). Najvišja povprečna zaključna ocena z najmanjšo razpršenostjo je bila pri 

predmetu slovenščina (M = 3,86; SD = 1,038), najnižja pa pri predmetu matematika, kjer so 

bile ocene tudi najbolj razpršene (M = 3,66; SD = 1,082).   
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Graf 9: Struktura vzorca učencev glede na zaključne ocene pri slovenščini, matematiki in angleščini 

Najpogostejša zaključna ocena pri slovenščini je bila ocena odlično 5, saj je bilo tako ocenjenih 

118 (34,3 %) učencev. Nekoliko manj, natančneje 103 (29,9 %) učenci so bili ocenjeni z 

zaključno oceno prav dobro 4, še nekoliko manj, natančneje 83 (24,1 %) pa z zaključno oceno 

dobro 3. Z zaključno oceno zadostno 2 je bilo ocenjenih 37 (10,8 %) učencev, z zaključno oceno 

1 (nezadostno) pa so bili ocenjeni 3 (0,9 %) učenci.  

 

Najpogostejša zaključna ocena pri matematiki je bila ocena odlično 5, saj je bilo tako ocenjenih 

97 (28,2 %) učencev. Z zaključno oceno prav dobro 4 je bilo ocenjenih 96 (27,9 %) učencev. Z 

zaključno oceno dobro 3 je bilo ocenjenih 90 (26,2 %) učencev. Zaključno oceno zadostno 2 je 

imelo 59 (17,2 %) učencev, zaključno oceno nezadostno 1 pa sta imela 2 (0,6 %) učenca.  

 

Tudi pri angleščini je bila najpogostejša zaključna ocena odlično 5, saj je bilo tako ocenjenih 

112 (32,6 %) učencev. Po pogostosti je sledila zaključna ocena prav dobro 4, ki so jo imeli 104 

(30,2 %) učenci. Zaključno oceno dobro 3 je imelo 77 (22,4 %) učencev, zaključno oceno 

zadostno 2 je imelo 50 (14,5 %) učencev, zaključno oceno nezadostno 1 pa je imel 1 (0,3 %) 

učenec.  

 

Ko primerjamo zaključne ocene pri vseh treh predmetih, lahko razberemo, da je bilo največ 

zaključnih ocen odlično 5 pri predmetu slovenščina, kjer je bilo tako ocenjenih 118 učencev 

(34,3 %). Največ zaključnih ocen nezadostno 1 pa je bilo prav tako pri predmetu slovenščina, 

kjer so bili s to oceno ocenjeni 3 (0,9 %) učenci. 
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3.3.1.2 Struktura podvzorca učencev v ekvivalentnih parih 

 

Podvzorec je sestavljalo 10 glede na razred ekvivalentnih parov, pri čemer je bil v vsakem paru 

en učenec s PPPU in en učenec brez PPPU. 
 

Tabela 7: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na spol 

 
Spol 

Skupaj fantje dekleta 
Status: 

učenec 

s PPPU 

ali brez 

s 

PPPU 
f 4 6 10 
% znotraj učencev s PPPU 40,0 60,0 100,0 
f % 20,0 30,0 50,0 

brez 

PPPU 
f 6 4 10 
% znotraj učencev brez PPPU 60,0 40,0 100,0 
f % 30,0 20,0 50,0 

Skupaj f 10 10 20 
f % 50,0 50,0 100,0 

 

Podvzorec je sestavljalo skupno 10 (50 %) fantov in 10 (50 %) deklet. Med učenci s PPPU so 

bili 4 (40 %) fantje ter 6 (60 %) deklet, med učenci brez PPPU pa je bilo 6 (60 %) fantov in 4 

(40 %) dekleta. 

 
Tabela 8: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na vzgojno-izobraževalno obdobje (VIZ obdobje) 

 

VIZ obdobje 

Skupaj 
2. VIZ 

obdobje 
3. VIZ 

obdobje 
Status: 

učenec 

s PPPU 

ali brez 

s 

PPPU 
f 7 3 10 
% znotraj učencev s PPPU 70,0 30,0 100,0 
f % 35,0 15,0 50,0 

brez 

PPPU 
f 7 3 10 
% znotraj učencev brez PPPU 70,0 30,0 100,0 
f % 35,0 15,0 50,0 

Skupaj f 14 6 20 
f % 70,0 30,0 100,0 

 

Podvzorec učencev je sestavljalo skupno 14 (70 %) učencev iz 2. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja (v nadaljevanju VIZ obdobja) ter 6 (30 %) iz 3. VIZ obdobja. Pri tem 2. VIZ obdobje 

zajema učence 4., 5. in 6. razreda, 3. VIZ obdobje pa zajema učence 7., 8. in 9. razreda. 

 
Tabela 9: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na razred 

 
Razred 

Skupaj 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 
Status: 

učenec 

s PPPU 

ali brez 

s 

PPPU 
f 2 3 2 2 1 10 
% znotraj 

učencev s PPPU 
20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 100,0 

f % 10,0 15,0 10,0 10,0 5,0 50,0 
brez 

PPPU 
f 2 3 2 2 1 10 
% znotraj 

učencev brez 

PPPU 
20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 100,0 

f % 10,0 15,0 10,0 10,0 5,0 50,0 
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Skupaj f 4 6 4 4 2 20 
f % 20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 100,0 

 

V raziskavi na podvzorcu je sodelovalo 10 (50 %) učencev s PPPU in 10 (50 %) učencev brez 

PPPU. Šlo je za skupno 4 (20 %) učence 4. razreda, 6 (30 %) učencev 5. razreda, 4 (20 %) 

učence 6. razreda, 4 (20 %) učence 7. razreda in 2 (10 %) učenca 8. razreda. 

 
Tabela 10: Opisna statistika o strukturi podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na starost 

 
Starost (let) 

N MIN MAX M SD 
Učenci s PPPU 10 9 14 11,40 1,578 

Učenci brez PPPU 10 9 13 11,20 1,135 
Skupaj 20 9 14 11,30 1,342 

 
Tabela 11: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na starost 

 
Starost (let) 

Skupaj 9 10 11 12 13 14 
Status: 

učenec 

s PPPU 

ali brez 

s  
PPPU 

f 1 2 3 1 2 1 10 
% znotraj učencev s 

PPPU 
10,0 20,0 30,0 10,0 20,0 10,0 100,0 

f % 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 5,0 50,0 
brez 

PPPU 
f 1 1 4 3 1 0 10 
% znotraj učencev 

brez PPPU 
10,0 10,0 40,0 30,0 10,0 0,0 100,0 

f % 5,0 5,0 20,0 15,0 5,0 0,0 50,0 
Skupaj f 2 3 7 4 3 1 20 

f % 10,0 15,0 35,0 20,0 15,0 5,0 100,0 

 

Učenci s PPPU so bili stari od 9 do 14 let (M = 11,40 let; SD = 1,578 let). Učenci brez PPPU 

so bili stari od 9 do 13 let (M = 11,20 let; SD = 1,135 let). Vsi učenci skupaj so bili torej stari 

od 9 do 14 let (M = 11,30 let; SD = 1,342 let).  

 

Znotraj skupine učencev s PPPU so bili vključeni: 1 učenec (10 %) star 9 let, 2 učenca (20 %) 

stara 10 let, 3 učenci (30 %) stari 11 let, 1 učenec (10 %) star 12 let, 2 učenca (20 %) stara 13 

let in 1 učenec (10 %) star 14 let. Znotraj skupine učencev brez PPPU so bili vključeni  1 učenec 

(10 %) star 9 let, 1 učenec (10 %) star 10 let, 4 učenci (40 %) stari 11 let, 3 učenci (30 %) stari 

12 let in 1 učenec (10 %) star 13 let. 
 

Tabela 12: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na obiskovanje ur dodatne strokovne pomoči (DSP) in 

ur dopolnilnega pouka (DOPP) 

Obiskovanje ur 
Skupina 1 Skupina 2 Skupaj 

f % f % f % f % f f % 

DSP 
da 10 100 50 0 0 0 10 50 

ne 0 0 0 10 100 50 10 50 

DOPP 
da 6 60 30 7 70 35 13 65 

ne 4 40 20 3 30 15 7 35 

Skupina 1 – učenci s PPPU 

Skupina 2 – učenci brez PPPU 
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Podvzorec je sestavljalo skupno 10 (50 %) učencev s PPPU (vsi obiskujejo ure dodatne 

strokovne pomoči, v nadaljevanju DSP) in 10 (50 %) učencev brez PPPU (ne obiskujejo ur 

DSP). 

 

Med učenci v podvzorcu je 13 (65 %) učencev, ki obiskuje dopolnilni pouk (v nadaljevanju 

DOPP) (6 učencev s PPPU in 7 učencev brez PPPU) ter 7 (35 %) učencev, ki ne obiskujejo 

dopolnilnega pouka (4 učenci s PPPU in 3 učenci brez PPPU). 

 

Med učenci v podvzorcu je 1 (5 %) učenec, ki je bil prepoznan kot nadarjen učenec (0 učencev 

s PPPU in 1 učenec brez PPPU) ter 19 (95 %) učencev, ki niso bili prepoznani kot nadarjeni 

učenci (10 učencev s PPPU in 9 učencev brez PPPU). 

 
Tabela 13: Opisna statistika o strukturi podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na zaključne ocene pri slovenščini, 

matematiki in angleščini 

Skupina N 
Zaključna ocena pri slov. Zaključna ocena pri mat. Zaključna ocena pri angl. 

MIN MAX M SD MIN MAX M SD MIN MAX M SD 

Skup. 1 10 2 4 3,00 0,816 2 5 3,00 1,054 1 4 2,80 0,919 

Skup. 2 10 3 5 3,90 0,994 2 5 3,10 0,994 2 5 3,40 0,966 

Skupaj 20 2 5 3,45 0,999 2 5 3,05 0,999 1 5 3,10 0,968 

Skupina 1 – učenci s PPPU 

Skupina 2 – učenci brez PPPU 
 

Pri slovenščini so imeli učenci zaključne ocene od zadostno 2 do odlično 5 (M = 3,45; SD = 

0,999). Učenci s PPPU so imeli pri slovenščini zaključne ocene od zadostno 2 do prav dobro 4 

(M = 3,00; SD = 0,816). Učenci brez PPPU so imeli pri slovenščini zaključne ocene od dobro 

3 do odlično 5 (M = 3,90; SD = 0,994). 

 

Pri matematiki so imeli učenci zaključne ocene od zadostno 2 do odlično 5 (M = 3,05; SD = 

0,999). Učenci s PPPU so imeli pri matematiki zaključne ocene od zadostno 2 do odlično 5 (M 

= 3,00; SD = 1,054). Učenci brez PPPU so imeli pri slovenščini zaključne ocene od zadostno 2 

do odlično 5 (M = 3,10; SD = 0,994). 

 

Pri angleščini so imeli učenci zaključne ocene od nezadostno 1 do odlično 5 (M = 3,10; SD = 

0,968). Učenci s PPPU so imeli pri angleščini zaključne ocene od nezadostno 1 do prav dobro 

4 (M = 2,80; SD = 0,919). Učenci brez PPPU so imeli pri angleščini končne ocene od zadostno 

2 do odlično 5 (M = 3,40; SD = 0,966). 

 

Pri skupini učencev s PPPU sta bili najvišji povprečni zaključni oceni pri predmetih slovenščina 

in matematika (M = 3,00). Najnižja povprečna zaključna ocena pri skupini učencev s PPPU je 

bila pri predmetu angleščina (M = 2,80). Največja razpršenost ocen pri skupini učencev s PPPU 

je bila pri predmetu matematika (SD = 1,054), najmanjša razpršenost pa je bila pri predmetu 

slovenščina (SD = 0,816). 

 

Pri skupini učencev brez PPPU je bila najvišja povprečna zaključna ocena pri predmetu 

slovenščina (M = 3,90), najnižja povprečna zaključna ocena pa je bila pri predmetu matematika 

(M = 3,10). Pri tem je bila najmanjša razpršenost pri predmetu angleščina (SD = 0,966). 

Največji razpršenosti ocen pri skupini učencev brez PPPU sta bili pri predmetih slovenščina in 

matematika (SD = 0,994). 
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Če upoštevamo zaključne ocene obeh skupin učencev (s PPPU in brez), opazimo, da je bila 

najvišja povprečna zaključna ocena pri podvzorcu učencev v ekvivalentnih parih pri predmetu 

slovenščina (M = 3,45), najnižja pa pri predmetu matematika (M = 3,05). Najmanjša 

razpršenost ocen je bila pri predmetu angleščina (SD = 0,968), pri predmetih slovenščina in 

matematika pa sta bili razpršenosti večji kot pri angleščini, a med seboj enaki (SD = 0,999). 

 
Tabela 14: Struktura podvzorca učencev (v ekvivalentnih parih) glede na zaključne ocene pri slovenščini, matematiki in 

angleščini 

Predmet 
Zaključna 

ocena 

Skupina 1 Skupina 2 Skupaj 

f % f % f % f % f f % 

Slovenščina 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 3 30 15 0 0 0 3 15 

3 4 40 20 5 50 25 9 45 

4 3 30 15 1 10 5 4 20 

5 0 0 0 4 40 20 4 20 

Matematika 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 4 40 20 3 30 15 7 35 

3 3 30 15 4 40 20 7 35 

4 2 20 10 2 20 10 4 20 

5 1 10 5 1 10 5 2 10 

Angleščina 

1 1 10 5 0 0 0 1 5 

2 2 20 10 2 20 10 4 20 

3 5 50 25 3 30 15 8 40 

4 2 20 10 4 40 20 6 30 

5 0 0 0 1 10 5 1 5 

Skupina 1 – učenci s PPPU 

Skupina 2 – učenci brez PPPU 

 

Iz  tabele 14 je razvidno, da je med učenci s PPPU pri slovenščini največ učencev z zaključno 

oceno dobro 3 (40 %), nobeden od učencev s PPPU pa ni imel zaključnih ocen nezadostno 1 ali 

odlično 5 (0 %). Med učenci brez PPPU je pri slovenščini prav tako največ učencev z zaključno 

oceno dobro 3 (50 %), nobeden od učencev brez PPPU pa ni imel zaključnih ocen nezadostno 

1 ali zadostno 2 (0 %). Pri matematiki je med učenci s PPPU največ učencev z zaključno oceno 

zadostno 2 (40 %), nobeden od učencev s PPPU pa ni imel zaključene ocene nezadostno 1 (0 

%). Med učenci brez PPPU je imelo pri matematiki največ učencev zaključno oceno dobro 3 

(40 %), nobeden od učencev brez PPPU pa ni imel zaključene ocene nezadostno 1 (0 %). Pri 

angleščini je imelo med učenci s PPPU največ učencev zaključno oceno dobro 3 (50 %), 

nobeden od učencev s PPPU pa ni imel zaključne ocene odlično 5 (0 %). Med učenci brez PPPU 

je imelo pri angleščini največ učencev zaključno oceno prav dobro 4 (40 %), noben učenec brez 

PPPU pa ni imel zaključne ocene nezadostno 1 (0 %). 

 

Pri učencih v podvzorcu je imelo torej pri slovenščini največ učencev zaključno oceno dobro 3 

(45 %), nihče pa ni imel zaključne ocene nezadostno 1 (0 %). Pri matematiki je imelo največ 

učencev v podvzorcu zaključni oceni zadostno 2 in dobro 3 (vsako 35 %), nihče pa ni imel 

zaključne ocene nezadostno 1 (0 %). Pri angleščini je imelo največ učencev v podvzorcu 

zaključno oceno dobro 3 (40 %), najmanj pa jih je imelo zaključno oceno nezadostno 1 ter 

odlično 5 (vsako 5 %). 
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3.3.1.3 Struktura vzorca učiteljev  

 

V raziskavi je sodelovalo 20 učiteljev, pri čemer je vsak učitelj izpolnil 2 vprašalnika: 

vprašalnik za enega učenca s PPPU in enega učenca brez PPPU – torej za en ekvivalentni par 

glede na razred. 

 

 
Graf 10: Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

V raziskavi so celoten vzorec učiteljev, ki je zajemal 20 oseb, predstavljale učiteljice (100 %). 

 

 
Graf 11: Struktura vzorca učiteljev glede na področje dela učitelja 

Med sodelujočimi učitelji je bilo 7 (35 %) učiteljic razrednega pouka ter 13 (65 %) učiteljic 

predmetnega pouka. 
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Graf 12: Struktura vzorca učiteljev glede na delovno dobo učitelja 

Med sodelujočimi učitelji so bile 4 (20 %) učiteljice z delovno dobo 7–18 let, 9 (45 %) učiteljic 

z delovno dobo 19–30 let ter 7 (35 %) učiteljic z delovno dobo 31–40 let. 

 

 
Graf 13: Struktura vzorca učiteljev glede na predmete, ki jih učitelj poučuje obravnavan par učencev 

Med sodelujočimi učitelji so 4 (20 %) učiteljice, ki obravnavan par učencev poučujejo 

slovenščino, 5 (25 %) učiteljic, ki obravnavan par učencev poučuje matematiko, 4 (20 %) 

učiteljice, ki obravnavan par učencev poučujejo angleščino ter 7 (35 %) učiteljic, ki obravnavan 

par poučujejo predmete, ki jih poučuje učitelj razrednega pouka. 

 

3.3.2 OPIS MERSKIH PRIPOMOČKOV OZIROMA 

INSTRUMENTARIJA 

 
Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence  

 

Instrument zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za 

učence (ang. Executive Skills Questionnaire for Students) avtorjev P. Dawson in Guare (2012, 

str. 176−177). Vprašalnik sestavlja ocenjevalna lestvica s 33 trditvami, ki merijo 11 dimenzij 
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izvršilnih funkcij. Vprašani učenec se pri vsaki od trditev v vprašalniku opredeli na 5-stopenjski 

lestvici glede na to, kako velik problem mu predstavlja določena postavka (1 – velik problem, 

5 – ni problemov).  

 

Za Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence (ang. Executive Skills Questionnaire for 

Students), katerega avtorja sta P. Dawson in Guare (2012, str. 176−177), smo pridobili soglasje 

založbe The Guilford Press za uporabo v raziskovalne namene tega magistrskega dela in ga v 

ta namen prevedli v slovenščino. Gre za vir, naveden v nadaljevanju, pri čemer je uporabljen 

vprašalnik na straneh 176−177. 

 

Avtorji (The authors): Peg Dawson, Richard Guare 

Naslov knjige (Title of book): Coaching Students with Executive Skills Deficits 

Urednik (Editor): Kenneth W. Merrell, Founding Editor; T. Chris Riley-Tillman, 

Series Editor (The Guilford Practical Intervention in the Schools Series) 

Imetnik avtorskih pravic (Copyright holder): The Guilford Press 

Leto izdaje (Year of publication): 2012 

“Natisnjeno z dovoljenjem Guilford Press” (“Reprinted with permission of Guilford 

Press”) 

 

Dawson, P. in Guare, R. (2012). Coaching Students with Executive Skills Deficits. New York, 

NY: The Guilford Press.  

 

Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učitelje  

 

Instrument zbiranja podatkov v vzorcu učiteljev, ki so ocenjevali izvršilne funkcije pri učencih, 

je bil Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učitelje v obliki ocenjevalne lestvice, ki meri istih 11 

dimenzij izvršilnih funkcij kot vprašalnik za učence in ki je bil sestavljen za namen te raziskave. 

Tudi pri tej ocenjevalni lestvici se vprašani učitelj pri vsaki od postavk opredeli na 5-stopenjski 

lestvici glede na to, kako velik problem učencu predstavlja določena postavka (1 – velik 

problem, 5 – ni problemov). 

 

S pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa smo izračunali notranjo zanesljivost obeh 

vprašalnikov. Cronbach alfa »Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učence« (ang. Executive 

Skills Questionnaire for Students) (Dawson in Guare, 2012, str. 176−177)  v splošni populaciji 

učencev (N = 344) znaša 0,934, na podvzorcu učencev (N = 20) pa znaša 0,936. Cronbach alfa 

Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učitelje v vzorcu učiteljev (N = 20) znaša 0,941. Vsi 

izračuni Cronbachovega koeficienta alfa nakazujejo na visoko notranjo konsistentnost obeh 

vprašalnikov. 

 

3.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 
Izbrani osnovni šoli smo zaprosili za sodelovanje v raziskavi. Pridobili smo soglasja staršev za 

izvedbo raziskave na podvzorcu učencev (pri parih učencev brez PPPU in s PPPU). Nato smo 

izvedli anonimni del raziskave na obeh osnovnih šolah, pri čemer smo uporabili anketni 

vprašalnik »Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence« (ang. Executive Skills Questionnaire 

for Students) (Dawson in Guare, 2012, str. 176−177). Kasneje smo z uporabo istega vprašalnika 

izvedli še drugi del raziskave na podvzorcu glede na razred ekvivalentnih parov učencev s 

PPPU in brez PPPU (10 učencev s PPPU in 10 učencev brez PPPU). V podvzorcu učencev so 

vprašalnik izpolnjevali učenci sami, vsakega učenca pa sta ocenjevala tudi po 2 učitelja, ki sta 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

80 

 

reševala »Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učitelje«. Učenci so vprašalnik reševali kot 

samoocenjevanje dimenzij izvršilnih funkcij. Reševanje je bilo anonimno (razen učencev v 

ekvivalentnih parih v podvzorcu). Anketni vprašalnik za učence je bil apliciran v manjših 

skupinah ali individualno, v skladu s potrebami učencev, v posebnem prostoru, v večini 

primerov v času razredne ure, v čim bolj izenačenih pogojih. Po potrebi smo učencem na glas 

prebrali napisane trditve. Raziskava je potekala v mesecu juniju 2017. 

 

3.3.4 OPIS OBDELAVE PODATKOV IN STATISTIČNE METODE 

 
Pridobljene podatke v empiričnem delu magistrskega dela smo obdelali z računalniškim 

programom za statistično analizo SPSS. Za opis ključnih značilnosti smo uporabili deskriptivno 

in inferenčno statistiko. Uporabili smo naslednje statistične metode: 

- opisna statistika: števila / absolutne frekvence (f), strukturni odstotki / odstotne 

frekvence (f %), aritmetična sredina (M), mediana (Me), modus (Mo), najmanjša 

vrednost (MIN), največja vrednost (MAX), standardni odklon (SD);  

- Mann-Whitnejev U-preizkus (U) – preverjanje razlik glede na skupino (v primeru 2 

skupin) 

- Kruskal Wallisov preizkus (χ2) – preverjanje razlik glede na skupino (v primeru 3 ali 

več skupin) 

- Wilcoxonov preizkus − preverjanje razlik glede na skupino (pri odvisnih vzorcih)  

 

V raziskavo so bile zajete naslednje neodvisne in odvisne spremenljivke. 

  

Neodvisne spremenljivke: 

- vzgojno-izobraževalno obdobje: 2. in 3. 

- razred: 4., 5., 6., 7., 8. in 9. 

- spol: moški in ženski 

- starost (v letih) 

- končna ocena pri slovenščini: 1, 2, 3, 4 in 5 

- končna ocena pri matematiki: 1, 2, 3, 4 in 5 

- končna ocena pri angleščini: 1, 2, 3, 4 in 5 

- obiskovanje ur dodatne strokovne pomoči: da in ne 

- obiskovanje ur dopolnilnega pouka: da in ne 

- prepoznanost učenca kot nadarjenega: da in ne 

- status učenca glede PPPU: ima PPPU in nima PPPU 

- oseba, ki ocenjuje funkcioniranje učenca: učenec sam in učitelj 

 

Odvisne spremenljivke: 

- ocena funkcioniranja na posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij: inhibicija odzivanja, 

delovno pomnjenje, čustvena kontrola, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, 

načrtovanje in postavljanje prioritet, organizacija, upravljanje s časom, prožnost, 

metakognicija, na cilj usmerjeno vztrajanje (Dawson in Guare, 2012). 

 

Stopnja tveganja za napake pri statističnem sklepanju je bila 0,05. 
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3.4 ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, dobljene na osnovi vprašalnikov, in njihovo 

interpretacijo. Rezultate predstavljamo v tabelah in opisno. V prvem delu so predstavljeni 

rezultati in njihova interpretacija za celotno populacijo v vzorec zajetih učencev (učenci 2. in 

3. vzgojno-izobraževalnega obdobja). V drugem delu pa so predstavljeni rezultati in njihova 

interpretacija za podvzorec učencev v glede na razred ekvivalentnih parih s PPPU in brez 

(samoocena učencev ter ocena učiteljev). Znotraj obeh poglavij so rezultati predstavljeni po 

posameznih raziskovalnih vprašanjih. 

 

Z vključenimi 33 trditvami smo v obeh različicah vprašalnika raziskovali raven razvitosti 11 

dimenzij izvršilnih funkcij, predstavljenih v spodnji tabeli. Rezultate nadalje predstavljamo 

glede na omenjenih 11 dimenzij izvršilnih funkcij (Dawson in Guare, 2012). 

 
Tabela 15: Dimenzije izvršilnih funkcij, na katere se nanaša raziskava (Dawson in Guare, 2012, str. 177) 

TRDITVE DIMENZIJA IZVRŠILNIH FUNKCIJ KRATICA 

1., 2., 3. Inhibicija odzivanja D1 

4., 5., 6. Delovno pomnjenje D2 

7., 8., 9. Čustvena kontrola D3 

10., 11., 12. Ohranjanje pozornosti D4 

13., 14., 15. Začenjanje z aktivnostjo D5 

16., 17., 18. Načrtovanje in postavljanje prioritet D6 

19., 20., 21. Organizacija D7 

22., 23., 24. Upravljanje s časom D8 

25., 26., 27. Prožnost D9 

28., 29., 30. Metakognicija D10 

31., 32., 33. Na cilj usmerjeno vztrajanje D11 

 

3.4.1 SAMOOCENA RAVNI RAZVITOSTI POSAMEZNIH 

DIMENZIJ IZVRŠILNIH FUNKCIJ NA CELOTNEM VZORCU 

UČENCEV 

 

3.4.1.1 Samoocena ravni razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij 

pri učencih 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli  

 

Najprej nas je zanimalo, kakšna je raven razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri 

vseh v vzorec zajetih učencih 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli. Naše 

prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšna je raven razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli?«. 

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza podatkov samoocene ravni razvitosti posameznih 

izvršilnih funkcij pri vseh v vzorec zajetih učencih ter interpretacija dobljenih podatkov s 

pomočjo 33 trditev, za katere so se morali učenci opredeliti na petstopenjski lestvici od 1 do 5 

glede na to, kako velik problem učencu predstavlja v trditvi opisano funkcioniranje. Pri tem je 

pomenilo: 1 – velik problem, 2 – precejšen problem, 3 – manjši, občasen problem, 4 – zelo 

majhen problem in 5 – ni problemov.  
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Najnižja vrednost rezultata pri posamezni dimenziji izvršilnih funkcij za posameznega učenca 

je 3, najvišja pa 15 (saj je rezultat pri posamezni dimenziji vsota rezultatov 3 trditev), pri čemer 

višja vrednost predstavlja boljšo razvitost posamezne dimenzije izvršilnih funkcij. Absolutne 

frekvence so v tabeli označene s f, odstotne frekvence pa s f %. 

 
Tabela 16: Absolutne frekvence in odstotne frekvence glede razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij 

DIMENZIJE 

IZVRŠILNIH 

FUNKCIJ 

Število točk 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
sku-

paj 

f f f f f f f f f f f f f f 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

D1 
Inhibicija 

odzivanja 

0 3 3 6 13 17 21 40 35 61 58 52 35 344 

0 0,9 0,9 1,7 3,8 4,9 6,1 11,6 10,2 17,7 16,9 15,1 10,2 100 

D2 
Delovno 

pomnjenje 

4 7 9 5 17 12 19 32 28 51 60 54 46 344 

1,2 2,0 2,6 1,5 4,9 3,5 5,5 9,3 8,1 14,8 17,4 15,7 13,4 100 

D3 
Čustvena 

kontrola 

8 8 8 8 21 33 32 33 33 38 36 48 38 344 

2,3 2,3 2,3 2,3 6,1 9,6 9,3 9,6 9,6 11,0 10,5 14,0 11,0 100 

D4 
Ohranjanje 

pozornosti 

1 2 5 10 11 21 25 25 42 41 49 45 67 344 

0,3 0,6 1,5 2,9 3,2 6,1 7,3 7,3 12,2 11,9 14,2 13,1 19,5 100 

D5 
Začenjanje z 

aktivnostjo 

9 7 13 11 15 29 28 33 36 35 38 52 38 344 

2,6 2,0 3,8 3,2 4,4 8,4 8,1 9,6 10,5 10,2 11,0 15,1 11,0 100 

D6 

Načrtovanje in 

postavljanje 

prioritet 

3 1 8 15 12 17 24 31 33 48 45 62 45 344 

0,9 0,3 2,3 4,4 3,5 4,9 7,0 9,0 9,6 14,0 13,1 18,0 13,1 100 

D7 Organizacija 
5 2 4 11 18 12 14 12 35 36 44 58 93 344 

1,5 0,6 1,2 3,2 5,2 3,5 4,1 3,5 10,2 10,5 12,8 16,9 27,0 100 

D8 
Upravljanje s 

časom 

2 2 3 10 7 16 21 34 29 46 51 62 61 344 

0,6 0,6 0,9 2,9 2,0 4,7 6,1 9,9 8,4 13,4 14,8 18,0 17,7 100 

D9 Prožnost 
3 1 2 10 15 7 31 23 26 59 49 61 57 344 

0,9 0,3 0,6 2,9 4,4 2,0 9,0 6,7 7,6 17,2 14,2 17,7 16,6 100 

D10 Metakognicija 
3 7 6 12 16 20 25 29 30 33 51 51 61 344 

0,9 2,0 1,7 3,5 4,7 5,8 7,3 8,4 8,7 9,6 14,8 14,8 17,7 100 

D11 
Na cilj usmerjeno 

vztrajanje 

9 2 6 8 15 15 25 34 34 41 60 64 31 344 

2,6 0,6 1,7 2,3 4,4 4,4 7,3 9,9 9,9 11,9 17,4 18,6 9,0 100 
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Tabela 17: Opisna statistika vzorca učencev glede razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ    N M Me Mo SD MIN MAX 

D1 Inhibicija odzivanja 344 11,64 12,00 12 2,458 4 15 
D2 Delovno pomnjenje 344 11,53 12,00 13 2,933 3 15 
D3 Čustvena kontrola 344 10,76 11,00 14 3,143 3 15 
D4 Ohranjanje pozornosti 344 11,75 12,00 15 2,755 3 15 
D5 Začenjanje z aktivnostjo 344 10,79 11,00 14 3,220 3 15 
D6 Načrtovanje in postavljanje prioritet 344 11,50 12,00 14 2,855 3 15 
D7 Organizacija 344 12,13 13,00 15 2,998 3 15 
D8 Upravljanje s časom 344 11,95 13,00 14 2,661 3 15 
D9 Prožnost 344 11,90 12,00 14 2,673 3 15 
D10 Metakognicija 344 11,47 12,00 15 3,061 3 15 
D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 344 11,37 12,00 14 2,911 3 15 

 

Iz rezultatov v tabeli 16 je razvidno, da so se vsi sodelujoči v raziskavi opredelili pri vseh 

trditvah (N = 344). Rezultati samoocene razvitosti posamezne dimenzije izvršilne funkcije se 

pri vsaki dimenziji nahajajo od najnižje možne vrednosti (MIN = 3) do najvišje možne vrednosti 

(MAX = 15). Izjema je dimenzija inhibicija odzivanja (D1), kjer je najnižja vrednost 4 točke 

(MIN = 4).  

 

Iz rezultatov v tabeli 17 je razvidno, da je mediana posamezne dimenzije najnižja pri dimenziji 

čustvene kontrole (D3) ter pri dimenziji začenjanja z aktivnostjo (D5) (Me = 11,00), najvišja 

pa pri dimenziji organizacije (D7) ter pri dimenziji upravljanja s časom (D8) (Me = 13,00). 

Najpogostejši rezultat – modus je bil najnižje vrednosti pri dimenziji inhibicije odzivanja (D1) 

(Mo = 12), najvišje vrednosti  pa pri dimenzijah ohranjanja pozornosti (D4), organizacije (D7) 

in metakognicije (D10) (Mo = 15). Standardni odklon je najmanjši pri dimenziji inhibicije 

odzivanja (D1) (SD = 2,458), največji  pa je pri dimenziji začenjanja z aktivnostjo (D5) (SD = 

3,220).  

 

Iz rezultatov v tabelah 16 in 17 lahko razberemo tudi, da se aritmetične sredine pri posameznih 

dimenzijah izvršilnih funkcij nahajajo od vrednosti 10,76 do vrednosti 12,13. Najnižja 

aritmetična sredina  je izražena pri dimenziji čustvena kontrola (D3) (M = 10,76), kjer se je 

največ učencev (f = 48; f % = 14,0) ocenilo s skupno oceno 14, najmanj (f = 8; f % = 2,3) pa z 

vsako od skupnih ocen 3, 4, 5 in 6. Najvišja artimetična sredina  je pri dimenziji organizacije 

(D7) (M = 12,13), kjer se je največ učencev (f = 93; f % = 27,0) ocenilo s skupno oceno 15, 

najmanj (f = 2; f % = 0,6) pa s skupno oceno 4. 

 

Rezultati v tabeli 17 kažejo relativno enakomerno razvitost vseh področij izvršilnih funkcij. 

Najnižja aritmetična sredina  je izražena pri dimenziji čustvene kontrole (D3) (M = 10,76), 

najvišja  pa pri dimenziji organizacije (D7) (M = 12,13). Upoštevajoč dejstvo, da so bili 

anketirani učenci stari od 9 do 16 let (M = 11,81 let; SD = 1,777 let), lahko izrazitejša odstopanja 

razlagamo s pomočjo razvojnih značilnosti.  

 

P. Dawson in Guare (2009) navajata, da se šibkosti na področju čustvene kontrole v šoli pogosto 

kažejo v obliki socialnih problemov, učinkovita čustvena kontrola pa se kaže v spretnosti v 

socialnih situacijah (prav tam). Gre torej za področje, ki je v okolju relativno jasno opaženo, 

zato sklepamo, da težave na tem področju učenci pri sebi lažje opazijo kot na katerem od drugih 

področij, posledica česar je lahko najnižja aritmetična sredina pri tej dimenziji (v naši 
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raziskavi). P. Dawson in Guare (2009) nadalje navajata, da imajo mladostniki pogosteje težave 

s čustveno kontrolo, doživljajo izrazite vzpone in padce na področju čustev ter se pogosto težko 

spopadajo s stresnimi situacijami. Tudi tu gre za vedenja, ki jih mladostnik v primeru težav na 

tem področju pri sebi relativno hitro opazi in ozavesti. 

 

Za področje organizacije, kjer je aritmetična sredina med vprašanimi najvišja, je izrazito 

značilno postopno naraščanje zmožnosti tekom razvoja osebe. Pri mlajših učencih je prisotno 

izrazito vodenje pri izvajanju tovrstnih veščin, ki pa postaja z leti manj pogosto in manj izrazito 

(Dawson in Guare, 2009). Prav zato, ker je na tem področju uspeh lahko posledica podpore v 

okolju (in ne zgolj samostojnega učinkovitega delovanja) sklepamo, da ima lahko oseba na tem 

področju tudi ob morebitni podpori občutek, da je uspešna. Tudi K. Krishnan in M. J. Feller 

(2010) opozarjata, da v okolju z jasno strukturo, ki ji učenec ves čas zgolj sledi in v samo 

oblikovanje ni aktivno vključen, obstaja nevarnost, da bo taki strukturi sicer uspešno sledil, pri 

čemer pa kasneje samostojno ne bo uspešen v veščinah organizacije. Smotrno je poudariti, da 

je za učenčevo uspešno delovanje v učni situaciji poleg organizacije prostora in materialov 

pomembna tudi organizacija idej – torej urejanje in kategorizacija konceptov (Krishnan in 

Feller, 2010). 

 

Največji standardni odklon je prisoten pri dimenziji začenjanja z aktivnostjo (D5) (SD = 3,220). 

Pri tej dimenziji izvršilnih funkcij gre za spretnosti začenjanja z aktivnostmi nasploh (torej tudi 

za začenjanje z neprijetnimi aktivnostmi ter aktivnostmi, ki jih učenec naredi, ker jih mora) 

(Dawson in Guare, 2009). Visoka razpršenost rezultatov pri populaciji učencev od 4. do 9. 

razreda na tem področju je lahko v določeni meri povezana tudi z relativno širokim razponom 

starosti učencev, zajetih v raziskavo. P. Dawson in Guare (2009) namreč razlagata, da gre pri 

tej dimenziji za spretnosti, ki jih pri otroku razvijamo dalj časa, na samostojnost pri takih 

dejavnostih pa otroka navajamo postopno. Dobljene rezultate bi lahko v primeru slabšega 

rezultata na tem področju povezovali tudi z dimenzijo čustvene kontrole (D3), ki se glede na 

aritmetične sredine v naši raziskavi izkazuje kot najšibkeje razvita dimenzija izvršilnih funkcij. 

 

Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v samooceni glede ravni razvitosti posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih glede na vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovni šoli 

(v nadaljevanju VIZ obdobje). V raziskavo so bili vključeni učenci 2. in 3. VIZ obdobja, pri 

čemer 2. VIZ obdobje zajema 4., 5. in 6. razred, 3. VIZ obdobje pa 7., 8. in 9. razred. 
 

Tabela 18: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na VIZ obdobje 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
VIZ 

OBDOBJE 
N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
2. 188 203,55 

8827,000 -6,414 0,000 
3. 156 135,08 

D2 Delovno pomnjenje 
2. 188 199,24 

9637,000 -5,520 0,000 
3. 156 140,28 

D3 Čustvena kontrola 
2. 188 197,71 

9924,500 -5,188 0,000 
3. 156 142,12 

D4 Ohranjanje pozornosti 
2. 188 196,45 

10161,000 -4,946 0,000 
3. 156 143,63 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
2. 188 202,77 

8973,000 -6,231 0,000 
3. 156 136,02 

D6 Načrtovanje in postavljanje prioritet 
2. 188 197,57 

9950,500 -5,173 0,000 
3. 156 142,29 

D7 Organizacija 
2. 188 188,65 

11628,500 -3,355 0,001 
3. 156 153,04 
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D8 Upravljanje s časom 
2. 188 196,99 

10060,500 -5,062 0,000 
3. 156 142,99 

D9 Prožnost 
2. 188 195,55 

10330,000 -4,767 0,000 
3. 156 144,72 

D10 Metakognicija 
2. 188 197,60 

9945,500 -5,177 0,000 
3. 156 142,25 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
2. 188 194,07 

10608,000 -4,454 0,000 
3. 156 146,50 

 

Rezultati v tabeli 18 kažejo, da so razlike med učenci 2. in 3. VIZ obdobja na vseh 11 

dimenzijah izvršilnih funkcij statistično pomembne, pri čemer se učenci v 2. VIZ obdobju 

ocenjujejo višje kot učenci v 3. VIZ obdobju. Pri dimenzijah: inhibicija odzivanja (D1), delovno 

pomnjenje (D2), čustvena kontrola (D3), ohranjanje pozornosti (D4), začenjanje z aktivnostjo 

(D5), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s časom (D8), prožnost (D9), 

metakognicija (D10), na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) je P = 0,000. Pri dimenziji organizacija 

(D7) je P = 0,001. Obe vrednosti nakazujeta na visoko statistično pomembnost. 

 

Iz rezultatov je razvidno tudi, da se na področjih vsake od dimenzij izvršilnih funkcij višje 

ocenjujejo učenci 2. VIZ obdobja, pri čemer se učenci 3. VIZ obdobja ocenjujejo izrazito nižje. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v samooceni glede ravni razvitosti posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih glede na razred, ki ga posamezen učenec obiskuje. 

 
Tabela 19: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na razred 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ RAZRED N R χ2 P 

D1 Inhibicija odzivanja 

4. razred 69 212,46 

50,346 0,000 

5. razred 63 199,00 

6. razred 56 197,69 

7. razred 56 165,24 

8. razred 41 122,39 

9. razred 59 115,28 

D2 Delovno pomnjenje 

4. razred 69 200,82 

31,262 0,000 

5. razred 63 193,86 

6. razred 56 203,35 

7. razred 56 146,10 

8. razred 41 142,05 

9. razred 59 133,52 

D3 Čustvena kontrola 

4. razred 69 205,46 

28,067 0,000 

5. razred 63 188,19 

6. razred 56 198,87 

7. razred 56 144,64 

8. razred 41 144,02 

9. razred 59 138,40 

D4 Ohranjanje pozornosti 

4. razred 69 197,49 

25,166 0,000 

5. razred 63 197,04 

6. razred 56 194,51 

7. razred 56 149,87 

8. razred 41 133,46 

9. razred 59 144,79 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 

4. razred 69 203,36 

40,840 0,000 
5. razred 63 199,44 

6. razred 56 205,79 

7. razred 56 150,58 
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8. razred 41 127,96 

9. razred 59 127,80 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

4. razred 69 209,64 

32,411 0,000 

5. razred 63 200,38 

6. razred 56 179,54 

7. razred 56 159,00 

8. razred 41 127,68 

9. razred 59 136,57 

D7 Organizacija 

4. razred 69 166,93 

21,035 0,001 

5. razred 63 193,33 

6. razred 56 210,14 

7. razred 56 162,36 

8. razred 41 167,35 

9. razred 59 134,25 

D8 Upravljanje s časom 

4. razred 69 201,41 

27,189 0,000 

5. razred 63 194,61 

6. razred 56 194,21 

7. razred 56 154,14 

8. razred 41 142,39 

9. razred 59 132,82 

D9 Prožnost 

4. razred 69 188,54 

31,171 0,000 

5. razred 63 204,76 

6. razred 56 193,83 

7. razred 56 163,65 

8. razred 41 158,61 

9. razred 59 117,09 

D10 Metakognicija 

4. razred 69 189,24 

34,690 0,000 

5. razred 63 199,29 

6. razred 56 206,00 

7. razred 56 168,95 

8. razred 41 118,33 

9. razred 59 133,54 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 

4. razred 69 197,35 

20,438 0,001 

5. razred 63 197,90 

6. razred 56 185,74 

7. razred 56 148,04 

8. razred 41 146,39 

9. razred 59 145,11 

 

Rezultati v tabeli 19 kažejo, da so razlike med razredi (4., 5., 6., 7., 8. in 9.) na vseh 11 

dimenzijah izvršilnih funkcij statistično pomembne, pri čemer se učenci v večini v nižjih 

razredih ocenjujejo višje kot učenci višjih razredov. Pri dimenzijah: inhibicija odzivanja (D1), 

delovno pomnjenje (D2), čustvena kontrola (D3), ohranjanje pozornosti (D4), začenjanje z 

aktivnostjo (D5), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s časom (D8), prožnost 

(D9), metakognicija (D10) je P = 0,000. Pri dimenzijah organizacija (D7) in na cilj usmerjeno 

vztrajanje (D11) je P = 0,001. Obe vrednosti nakazujeta na visoko statistično pomembnost. 

 

V večini (z rahlimi odstopanji) samoocena učencev ob višanju razreda upada. Pri dimenziji 

inhibicija odzivanja (D1) se najvišje ocenjujejo učenci 4. razredov (R = 212,46), najnižje pa 

učenci 9. razredov (R = 115,28). Pri dimenziji delovno pomnjenje (D2) se najvišje ocenjujejo 

učenci 6. razredov (R = 203,35), najnižje pa učenci 9. razredov (R = 133,52). Pri dimenziji 

čustvena kontrola (D3) se navišje ocenjujejo učenci 4. razredov (R = 205,46), najnižje pa učenci 

9. razredov (R = 138,40). Pri dimenziji ohranjanje pozornosti (D4) se prav tako najvišje 

ocenjujejo učenci 4. razredov (R = 197,49), najnižje pa učenci 8. razredov (R = 133,46). Pri 

dimenziji začenjanje z aktivnostjo (D5) se najvišje ocenjujejo učenci 6. razredov (R = 205,79), 
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najnižje pa učenci 9. razredov (R = 127,80). Tudi pri dimenziji načrtovanje in postavljanje 

prioritet (D6) se najvišje ocenjujejo učenci 4. razredov (R = 209,64), najnižje pa se ocenjujejo 

učenci 8.razredov (R = 127,68). Pri dimenziji organizacije (D7) se najvišje ocenjujejo učenci 

6. razredov (R = 210,14), najnižje pa učenci 9. razredov (R = 134,25). Na področju dimenzije 

upravljanja s časom (D8) se najvišje ocenjujejo učenci 4. razredov (R = 201,41), najnižje pa 

učenci 9. razredov (R = 132,82). Pri dimenziji prožnost (D9) se najvišje ocenjujejo učenci 5. 

razredov (R = 204,76), najnižje pa učenci 9. razredov (R = 117,09). Na področju dimenzije 

metakognicije (D10) se najvišje ocenjujejo učenci 6. razredov (R = 206,00), najnižje pa učenci 

8. razredov (R = 118,33). Pri dimenziji na cilj usmerjenega vztrajanja (D11) pa se najvišje 

ocenjujejo učenci 5. razredov (R = 197,90), najnižje pa učenci 9. razredov (R = 145,11). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je v primerih vseh 11 dimenzij izvršilnih funkcij pri razlikah glede 

na vzgojno-izobraževalno obdobje ter glede na razred izražena visoka statistična pomembnost. 

Pri analizi rezultatov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje je na vseh področjih vidno, da 

so samoocene učencev v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju višje kot samoocene učencev v 

3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Upoštevajoč rezulate glede na razred in starost je razviden 

podoben trend – samoocena izvršilnih funkcij se z višanjem razreda (podobno tudi s starostjo) 

niža, pri čemer ne gre v vseh primerih za vedno nižji rezultat iz razreda ali starostne skupine v 

višjega oz. višjo. 

 

V primeru obeh neodvisnih spremenljivk – VIZ obdobja ter razreda – se torej nakazuje podoben 

trend, da v večini primerov samoocena posameznih dimenzij izvršilnih funkcij ob višanju 

razreda upada. Možni razlogi za tak trend so različni. Eden izmed možnih razlogov je, da je 

samoocena mlajših učencev zaradi manj razvitih sposobnosti samozavedanja (Dawson in 

Guare, 2009) manj realna in se v rezultatih izraža kot pretirano visoka. Drugi možni razlog je, 

da zaradi stopnjevanja števila ter kompleksnosti zahtev in nalog v šoli učenci z leti vedno bolj 

izgubljajo občutek kontrole nad lastnim delovanjem ter z njim povezanim uspehom v šolskem 

kontekstu (Dawson in Guare, 2009). Možen razlog je tudi to, da je pozitivno dojemanje sebe v 

izobraževalnem smislu odvisno od vpliva več področij znotraj kroga izobraževalnega uspeha 

in ne zgolj od lastnega truda (Meltzer, Katzir, Miller, Reddy in Roditi, 2004a, v Meltzer, 2010; 

Meltzer idr., 2004b, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 2004c, v Meltzer, 2010). Naslednja možna 

razlaga za tovrstne rezultate pa je povezana s tem, da se v mladostništvu na nekaterih področjih 

izvršilnih funkcij v primerjavi z otroštvom kaže nazadovanje ali povečana občutljivost na 

negativne vplive iz okolja, kar lahko privede do šibkejših spretnosti izvršilnih funkcij, posebej 

izrazito takih, ki se izrazito povezujejo s čustvi ter vodijo v situacije, ki za učenca predstavljajo 

stres (Dawson in Guare, 2009). 

 

H. Jeriček (2010) opozarja na to, da lahko šola za učenca predstavlja pomemben vir stresa tako 

na učnem področju kot na področju socialnih izkušenj, posebej izrazito v primerih  

ponavljajočih se neuspehov in v primerih pogostih sprememb učnih načrtov (ter s tem 

povezanih pravil in meril). Dejstvo je, da je pri učencu v višjih razredih, ko ima za seboj že več 

let šolanja, večja možnost, da je v preteklosti doživljal različne neuspehe. Obenem je narava 

dela v višjih razredih osnovne šole (sploh v 3. VIZ obdobju) izraziteje podvržena 

kompleksnejšim zahtevam in pogostejšim spremembam, ki lahko za učenca predstavljajo vir 

stresa.  

 

Žagar (2009) kot eno od področij posledic zaradi doživljanja frustracij navaja obrambne 

mehanizme, kamor prišteva kompenzacijo, pripisovanje lažnih vzrokov neuspehom, 

identificiranje z uspehom drugih, sanjarjenja, izrinjanje socialno neustreznih želja ter regresijo. 

Ponavljajoče tovrstne izkušnje v šolskem kontekstu lahko imajo pomemben vpliv na 
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doživljanje sebe v smislu učne uspešnosti ter uspešnosti na področju izvršilnih funkcij. Prav 

navedeni obrambni mehanizmi so eden od možnih razlogov za morebitno manj realno 

samooceno učencev na področju izvršilnih funkcij. 

 

Tudi M. Tomori (2002) govori o možnih negativnih vplivih šolske neuspešnosti na samopodobo 

in samospoštovanje učenca ter opozarja na potencialen vpliv učne neuspešnosti na nadaljnje 

izobraževanje in zaposlitev. Predvidevamo lahko, da se med učenci, zajetimi v našo raziskavo, 

skrbi za dolgoročnejše izobraževalne in poklicne možnosti v večji meri posvečajo učenci višjih 

razredov, kar bi lahko videli kot enega od možnih razlogov za bolj kritično samooceno 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri teh učencih. 

 

Naše prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšna je raven razvitosti posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni 

šoli?«. Ugotavljamo, da se aritmetične sredine pri posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij pri 

skupno od 3 do 15 možnih točk gibljejo od 10,76 (D3 – Čustvena kontrola) do 12,13 (D7 – 

Organizacija). Pri vseh 11 dimenzijah izvršilnih funkcij obstajajo statistično pomembne razlike 

med učenci 2. in 3. VIZ obdobja, pri čemer se učenci 2. VIZ obdobja ocenjujejo statistično 

pomembno višje. Če pogledamo podrobneje – na raven razlik med posameznimi razredi – v 

večini primerov opazimo trend, da samoocena posameznih dimenzij izvršilnih funkcij z 

višanjem razreda upada. 

 

3.4.1.2 Razlike med učenci v samooceni posameznih dimenzij izvršilnih 

funkcij glede na spol, starost in uspešnost pri posameznih predmetih  

 

Naše drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na razlike v samooceni posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih glede na spol, starost in uspešnost pri posameznih predmetih. Kot 

mero uspešnosti pri posameznih predmetih smo vzeli zaključne ocene učencev ob koncu 

šolskega leta pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Naše drugo raziskovalno 

vprašanje se je glasilo: »Kakšne so razlike med učenci v posameznih dimenzijah izvršilnih 

funkcij glede na spol, starost in uspešnost pri posameznih predmetih?«.  

 

Rezultate, ki omogočajo odgovor na zgornje raziskovalno vprašanje, prikazujemo v tabeli 20.  

 
Tabela 20: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na spol 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ SPOL N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
moški 166 161,61 

12967,000 -1,978 0,048 
ženski 178 182,65 

D2 Delovno pomnjenje 
moški 166 160,16 

12725,000 -2,242 0,025 
ženski 178 184,01 

D3 Čustvena kontrola 
moški 166 167,46 

13938,000 -0,912 0,362 
ženski 178 177,20 

D4 Ohranjanje pozornosti 
moški 166 164,96 

13522,500 -1,370 0,171 
ženski 178 179,53 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
moški 166 162,05 

13038,500 -1,893 0,058 
ženski 178 182,25 

D6 Načrtovanje in postavljanje prioritet 
moški 166 162,03 

13035,500 -1,901 0,057 
ženski 178 182,27 

D7 Organizacija 
moški 166 149,36 

10933,000 -4,230 0,000 
ženski 178 194,08 
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D8 Upravljanje s časom 
moški 166 157,39 

12266,000 -2,747 0,006 
ženski 178 186,59 

D9 Prožnost 
moški 166 160,32 

12751,500 -2,216 0,027 
ženski 178 183,86 

D10 Metakognicija 
moški 166 159,61 

12635,000 -2,338 0,019 
ženski 178 184,52 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
moški 166 169,36 

14253,000 -0,570 0,569 
ženski 178 175,43 

 

Rezultati v tabeli 20 kažejo, da se učenci na področju izvršilnih funkcij glede na spol statistično 

pomembno razlikujejo pri naslednjih dimenzijah: inhibicija odzivanja (D1), delovno pomnjenje 

(D2), organizacija (D7), upravljanje s časom (D8), prožnost (D9) in metakognicija (D10). 

 

Razvidno je, da se dekleta v splošnem pri vseh dimenzijah izvršilnih funkcij ocenjujejo višje 

kot fantje (povprečni rangi – R so v splošnem višji pri ženskem spolu). Pri dimenziji inhibicije 

odzivanja (D1) gre za statistično pomembne razlike med fanti in dekleti (P = 0,048), pri čemer 

je povprečni rang pri fantih (R = 161,61) nižji kot pri dekletih (R = 182,65). Tudi pri dimenziji 

delovnega pomnjenja (D2) so razlike med fanti in dekleti statistično pomembne (P = 0,025), 

pri čemer se fantje (R = 160,16) ocenjujejo nižje kot dekleta (R = 184,01). Naslednja dimenzija 

izvršilnih funkcij, pri katerih je razlika med spoloma statistično pomembna, je organizacija (D7) 

(P = 0,000). Tudi tu se fantje (R = 149,36) ocenjujejo statistično pomembno nižje kot dekleta 

(R = 194,08). Razlike so statistično pomembne tudi na področju upravljanja s časom (D8) (P = 

0,006), kjer se fantje prav tako ocenjujejo nižje (R = 157,39) kot dekleta (R = 186,59). 

Naslednja dimenzija, pri kateri so razlike med spoloma statistično pomembne, je prožnost (D9) 

(P = 0,027), kjer se fantje prav tako ocenjujejo nižje (R = 160,32) kot dekleta (R = 183,86). 

Statistično pomembne razlike med spoloma pa so vidne tudi na področju metakognicije (D10) 

(P = 0,019), kjer se prav tako fantje ocenjuejo nižje (R = 159,61) kot dekleta (R = 184,52). 

Najizrazitejša odstopanja med fanti in dekleti je opaziti pri dimenziji organizacije (D7) (P = 

0,000) ter nekoliko manj pri dimenziji upravljanja s časom (D8) (P = 0,006). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so razlike med spoloma statistično pomembne na 6 od skupno 11 

področij, natančneje gre za področja: inhibicija odzivanja, delovno pomnjenje, organizacija, 

upravljanje s časom, prožnost ter metakognicija. K. K. Wu idr. (2011) v raziskavi ugotavljajo, 

da so fantje med 7. in 14. letom uspešnejši na področjih izvršilnih funkcij s časovno omejenimi 

motoričnimi odzivi ter pri kontroli pozornosti pri izvajanju naloge v obratnem vrstnem redu, 

dekleta pa so v prednosti na področju hitrih verbalnih nalog štetja, ob dodanih kognitivnih 

zahtevah znotraj naloge pa se odstopanja zmanjšujejo. Naši rezultati sicer na nobenem od 

področij ne kažejo na statistično pomembne razlike, ki bi bila v prid uspešnosti fantov.  

 

Smiselno je omeniti, da Bellaj idr. (2016) poudarjajo, da so ugotovitve o razlikah v izvršilnem 

funkcioniranju glede na spol v različnih študijah nekonsistentne. V primerih nekaterih študij so 

v prednosti deklice, v drugih dečki, v veliko študijah pa statistično pomembnih razlik v spolu 

ni opaziti. Rezultati na tem področju so  namreč izrazito povezani z naravo naloge ter metodami, 

uporabljenimi pri analizi (Brocki in Bohlin, 2004, v Bellaj idr., 2016). 

 

Povezano z VIZ obdobjem v osnovni šoli ter z razredom (opisano v prejšnjem podpoglavju) 

smo raziskali tudi, ali obstajajo razlike v samooceni glede ravni razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih glede na starost učenca. 
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Tabela 21: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na starost 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
STAROST 

(let) 
N R χ2 P 

D1 Inhibicija odzivanja 

9 31 191,92 

50,878 0,000 

10 69 218,17 

11 59 196,81 

12 64 172,71 

13 40 159,88 

14 59 105,80 

15 21 133,64 

16 1 228,50 

D2 Delovno pomnjenje 

9 31 180,56 

33,160 0,000 

10 69 211,78 

11 59 198,94 

12 64 170,69 

13 40 127,88 

14 59 133,99 

15 21 156,62 

16 1 159,00 

D3 Čustvena kontrola 

9 31 192,42 

26,127 0,000 

10 69 208,80 

11 59 188,33 

12 64 165,65 

13 40 147,40 

14 59 133,87 

15 21 151,33 

16 1 282,50 

D4 Ohranjanje pozornosti 

9 31 175,79 

30,303 0,000 

10 69 211,74 

11 59 196,86 

12 64 165,02 

13 40 139,89 

14 59 136,30 

15 21 150,31 

16 1 311,00 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 

9 31 201,97 

40,598 0,000 

10 69 207,01 

11 59 204,22 

12 64 166,39 

13 40 140,23 

14 59 118,42 

15 21 163,40 

16 1 70,00 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

9 31 195,53 

36,486 0,000 

10 69 210,24 

11 59 205,37 

12 64 160,07 

13 40 137,74 

14 59 133,34 

15 21 139,90 

16 1 96,00 

D7 Organizacija 

9 31 175,35 

17,149 0,016 

10 69 177,98 

11 59 206,24 

12 64 178,66 

13 40 163,09 
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14 59 145,70 

15 21 136,67 

16 1 31,50 

D8 Upravljanje s časom 

9 31 188,94 

30,002 0,000 

10 69 199,25 

11 59 206,68 

12 64 172,09 

13 40 135,84 

14 59 130,78 

15 21 153,81 

16 1 147,50 

D9 Prožnost 

9 31 173,55 

34,895 0,000 

10 69 199,26 

11 59 214,60 

12 64 169,43 

13 40 162,13 

14 59 128,38 

15 21 123,45 

16 1 54,00 

D10 Metakognicija 

9 31 179,26 

35,623 0,000 

10 69 202,62 

11 59 208,27 

12 64 179,85 

13 40 141,33 

14 59 124,42 

15 21 135,48 

16 1 165,00 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 

9 31 200,44 

19,322 0,007 

10 69 199,62 

11 59 189,07 

12 64 161,52 

13 40 158,29 

14 59 138,06 

15 21 156,50 

16 1 97,50 

 

Rezultati v tabeli 21 kažejo, da pri vseh enajstih dimenzijah izvršilnih funkcij obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na starost. Pri dimenziji inhibicija odzivanja (D1) obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo 

učenci, stari 16 let (R = 228,50), najnižje pa učenci, stari 14 let (R = 105,80). Pri dimenziji 

delovno pomnjenje (D2) obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,000), 

pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 10 let (R = 211,78), najnižje pa učenci, stari 13 let 

(R = 127,88). Tudi pri dimenziji čustvena kontrola (D3) obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 16 let (R = 282,50), 

najnižje pa učenci, stari 14 let (R = 133,87). Pri dimenziji ohranjanje pozornosti (D4) obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo 

učenci, stari 16 let (R = 311,00), najnižje pa učenci, stari 14 let (R = 136,30). Pri dimenziji 

začenjanje z aktivnostjo (D5) prav tako obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost 

(P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 10 let (R = 207,01), najnižje pa učenci, 

stari 16 let (R = 70,00). Pri dimenziji načrtovanje in postavljanje prioritet (D6) obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo 

učenci, stari 10 let (R = 210,24), najnižje pa učenci, stari 16 let (R = 96,00). Prav tako pri 

dimenziji organizacija (D7) obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,016), 

pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 11 let (R = 206,24), najnižje pa učenci, stari 16 let 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

92 

 

(R = 31,50). Tudi pri dimenziji upravljanje s časom (D8) so vidne statistično pomembne razlike 

glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 11 let (R = 206,68), 

najnižje pa učenci, stari 14 let (R = 130,78). Prav tako so glede na starost statistično pomembne 

razlike opazne tudi pri dimenziji prožnost (D9) (P = 0,000), kjer se najvišje ocenjujejo učenci, 

stari 11 let (R = 214,60), najnižje pa učenci, stari 16 let (R = 54,00). Pri dimenziji metakognicija 

(D10) obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost (P = 0,000), pri čemer se najvišje 

ocenjujejo učenci, stari 11 let (R = 208,27), najnižje pa učenci, stari 14 let (R = 124,42). Tudi 

pri dimenziji na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) obstajajo statistično pomembne razlike glede 

na starost (P = 0,007), pri čemer se najvišje ocenjujejo učenci, stari 9 let (R = 200,44), najnižje 

pa najstarejši učenci, stari 16 let (R = 97,50). 

 

V večini primerov je viden trend, da z višanjem starosti učenca njegova samoocena posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih upada. To lahko povežemo z rezultati o razlikah med 

učenci 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja ter rezultati o razlikah med učenci glede na 

razred, predstavljenimi v prejšnjem podpoglavju, kjer so predstavljeni tudi možni razlogi za 

tovrsten trend. 

 

K. K. Wu idr. (2011) ugotavljajo, da se v večini primerov izvršilno funkcioniranje izraziteje 

izboljšuje med starostnima skupinama  7–8 let in 11 mesecev ter 11–12 let in 11 mesecev. Med 

starostnima skupinama 11–12 let in 11 mesecev in 13–14 let in 11 mesecev ne opažajo 

statistično pomembnih razlik (prav tam). Podobno ugotavljajo v raziskavah, kjer se kažejo 

izraziti napredki v kognitivnih funkcijah, vključujoč delovni spomin, inibicijo ter prehajanje 

med dejavnostmi pri otrokih med 7. in 11. letom starosti (Diamond, 2002, v Brydges idr., 2014). 

Ugotovljeno podpira rezultate naše raziskave, kjer se učenci pri podobni starosti v splošnem 

ocenjujejo kot z leti vedno manj uspešne na področju izvršilnih funkcij. 

 

Brydges, C. L. Reid, A. M. Fox in Anderson (2012, v Brydges idr., 2014) na vzorcu učencev s 

tipičnim razvojem med 7. in 9. letom ugotavljajo, da kljub temu da v tem obdobju učenci na 

področju vedenja izrazito napredujejo, na področju izvršilnih funkcij (inhibicija, delovni 

spomin in prehajanje) ni statistično pomembnih razlik. Slednjega v naši raziskavi ni bilo 

mogoče potrditi ali zavrniti, saj je vzorec zajemal učence, stare 9 let ali več. 

 

V okviru zgoraj predstavljenega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo tudi, ali obstajajo 

razlike v samooceni glede razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih glede 

na uspešnost pri posameznih predmetih. Uspešnost pri posameznih predmetih smo merili tako, 

da smo pridobili zaključno oceno učenca v šolskem letu 2016/2017 pri predmetih: slovenščina 

(v nadaljevanju SLJ), matematika (v nadaljevanju MAT) in angleščina (v nadaljevanju ANJ). 

Menili smo namreč, da ima razvitost izvršilnih funkcij izrazitejši vpliv na uspešnost prav pri 

naštetih predmetih. Pri tem ocene pomenijo: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav 

dobro in 5 – odlično. 

 
Tabela 22: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na zaključno oceno pri 

slovenščini 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
ZAKLJUČNA 

OCENA − SLJ 
N R χ2 P 

D1 Inhibicija odzivanja 

1 3 54,83 

34,786 0,000 

2 37 130,55 

3 83 153,56 

4 103 160,65 

5 118 212,31 
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D2 Delovno pomnjenje 

1 3 46,50 

37,851 0,000 

2 37 125,11 

3 83 145,72 

4 103 170,35 

5 118 211,28 

D3 Čustvena kontrola 

1 3 173,33 

11,865 0,018 

2 37 146,45 

3 83 159,25 

4 103 164,61 

5 118 196,86 

D4 Ohranjanje pozornosti 

1 3 110,50 

45,758 0,000 

2 37 111,16 

3 83 146,04 

4 103 166,80 

5 118 216,90 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 

1 3 127,83 

33,763 0,000 

2 37 122,14 

3 83 147,49 

4 103 167,76 

5 118 211,16 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

1 3 103,67 

49,128 0,000 

2 37 107,34 

3 83 149,92 

4 103 162,83 

5 118 219,00 

D7 Organizacija 

1 3 141,83 

12,512 0,014 

2 37 139,95 

3 83 164,76 

4 103 164,22 

5 118 196,16 

D8 Upravljanje s časom 

1 3 60,67 

45,591 0,000 

2 37 106,04 

3 83 156,48 

4 103 163,93 

5 118 214,94 

D9 Prožnost 

1 3 61,17 

44,601 0,000 

2 37 109,18 

3 83 154,20 

4 103 164,60 

5 118 214,95 

D10 Metakognicija 

1 3 136,17 

41,843 0,000 

2 37 123,35 

3 83 151,98 

4 103 155,18 

5 118 218,39 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 

1 3 89,33 

40,787 0,000 

2 37 115,14 

3 83 145,45 

4 103 170,97 

5 118 212,96 

 

Rezultati v tabeli 22 kažejo, da pri vseh 11 dimenzijah izvršilnih funkcij obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na to, kakšna je zaključna ocena pri predmetu slovenščina. Razvidno 

je, da je v primerih vseh 11 dimenzij izvršilnih funkcij izražena visoka statistična pomembnost 

– pri dimenziji inhibicija odzivanja (D1) (P = 0,000), delovno pomnjenje (D2) (P = 0,000), 

čustvena kontrola (D3) (P = 0,018), ohranjanje pozornosti (D4) (P = 0,000), začenjanje z 
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aktivnostjo (D5) (P = 0,000), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6) (P = 0,000), organizacija 

(D7) (P=0,014), upravljanje s časom (D8) (P=0,000), prožnost (D9) (P=0,000), metakognicija 

(D10) (P=0,000), na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) (P=0,000). 

 

Pri dimenzijah izvršilnih funkcij inhibicija odzivanja (D1), delovno pomnjenje (D2), ohranjanje 

pozornosti (D4) , načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s časom (D8), prožnost 

(D9), na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) je vidno, da se učenci z zaključno oceno nezadostno 1 

pri tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo najnižje, nato pa ob vedno višji zaključni oceni 

narašča tudi ocena na področju izvršilnih funkcij na tem področju. Torej se učenci, ki imajo pri 

slovenščini zaključno oceno 1, tudi pri tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo najnižje, 

učenci, ki imajo pri slovenščini zaključno oceno 5, pa se pri tej dimenziji izvršilnih funkcij 

ocenjujejo najvišje.  

 

Navedenega ni opaziti pri dimenziji čustvena kontrola (D3), kjer se najvišje ocenjujejo učenci 

z zaključno oceno 5 pri slovenščini (R = 196,86), najnižje pa učenci, ki imajo pri slovenščini 

zaključno oceno 2 (R = 146,45). Pri dimenziji začenjanje z aktivnostjo (D5) se prav tako 

najvišje ocenjujejo učenci s zaključno oceno 5 pri slovenščini (R = 211,16), najnižje pa učenci, 

ki imajo pri slovenščini zaključno oceno 2 (R = 122,14). Tudi pri dimenziji organizacija (D7) 

se najvišje ocenjujejo učenci, ki imajo pri slovenščini zaključno oceno 5 (R = 196,16), najnižje 

pa učenci, ki imajo pri slovenščini zaključno oceno 2 (R = 139,95). Pri dimenziji metakognicija 

(D10) se najvišje ocenjujejo učenci, ki imajo pri slovenščini zaključno oceno 5 (R = 218,39), 

najnižje pa učenci, ki imajo zaključno oceno 2 (R = 123,35). 

 
Tabela 23: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na zaključno oceno pri 

matematiki 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
ZAKLJUČNA 

OCENA − MAT 
N R χ2 P 

D1 Inhibicija odzivanja 

1 2 46,50 

24,443 0,000 

2 59 127,87 

3 90 165,31 

4 96 180,87 

5 97 200,63 

D2 Delovno pomnjenje 

1 2 41,25 

23,236 0,000 

2 59 131,54 

3 90 160,22 

4 96 187,08 

5 97 197,08 

D3 Čustvena kontrola 

1 2 77,75 

14,489 0,006 

2 59 148,14 

3 90 165,22 

4 96 167,03 

5 97 201,44 

D4 Ohranjanje pozornosti 

1 2 51,50 

43,336 0,000 

2 59 122,53 

3 90 149,69 

4 96 182,63 

5 97 216,53 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 

1 2 60,75 

23,150 0,000 

2 59 131,69 

3 90 164,43 

4 96 175,60 

5 97 204,05 
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D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

1 2 34,00 

35,864 0,000 

2 59 124,07 

3 90 156,00 

4 96 182,43 

5 97 210,29 

D7 Organizacija 

1 2 101,50 

4,104 0,392 

2 59 157,64 

3 90 172,88 

4 96 185,28 

5 97 169,99 

D8 Upravljanje s časom 

1 2 49,75 

33,458 0,000 

2 59 121,70 

3 90 163,43 

4 96 177,44 

5 97 209,46 

D9 Prožnost 

1 2 86,00 

32,374 0,000 

2 59 120,58 

3 90 160,11 

4 96 182,95 

5 97 207,02 

D10 Metakognicija 

1 2 45,50 

32,209 0,000 

2 59 122,64 

3 90 164,45 

4 96 176,74 

5 97 208,72 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 

1 2 68,25 

35,049 0,000 

2 59 117,91 

3 90 164,81 

4 96 177,69 

5 97 209,86 

 

Rezultati v tabeli 23 kažejo, da pri 10 od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na to, kakšna je zaključna ocena pri predmetu matematika. 

Vidno je, da je v primerih vseh 10 dimenzij izvršilnih funkcij, kjer so razlike statistično 

pomembne, izražena visoka statistična pomembnost – pri dimenziji inhibicija odzivanja (D1) 

(P = 0,000), delovno pomnjenje (D2) (P = 0,000), čustvena kontrola (D3) (P = 0,006), 

ohranjanje pozornosti (D4) (P = 0,000), začenjanje z aktivnostjo (D5) (P = 0,000), načrtovanje 

in postavljanje prioritet (D6) (P = 0,000), upravljanje s časom (D8) (P = 0,000), prožnost (D9) 

(P = 0,000), metakognicija (D10) (P = 0,000), na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) (P = 0,000). 

Statistično pomembnih razlik glede na zaključno oceno pri matematiki ni pri dimenziji 

organizacija (D7) (P = 0,392).  

 

Na vseh 10 področjih, kjer so opazne statistično pomembne razlike glede na zaključno oceno 

pri matematiki, je vidno, da se učenci z zaključno oceno nezadostno 1 pri tej dimenziji izvršilnih 

funkcij ocenjujejo najnižje, nato pa ob vedno višji končni oceni narašča tudi ocena na področju 

izvršilnih funkcij na tem področju. Torej se učenci, ki imajo pri matematiki končno oceno 1, 

pri tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo najnižje, učenci, ki imajo pri matematiki končno 

oceno 5, pa se pri tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo najvišje. 
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Tabela 24: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na zaključno oceno pri 

angleščini 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
ZAKLJUČNA 

OCENA − ANJ 
N R χ2 P 

D1 Inhibicija odzivanja 

1 1 5,00 

14,623 0,006 

2 50 151,22 

3 77 148,38 

4 104 183,38 

5 112 189,98 

D2 Delovno pomnjenje 

1 1 89,50 

10,666 0,031 

2 50 137,40 

3 77 163,71 

4 104 184,61 

5 112 183,71 

D3 Čustvena kontrola 

1 1 20,50 

6,316 0,177 

2 50 157,54 

3 77 163,52 

4 104 186,78 

5 112 173,45 

D4 Ohranjanje pozornosti 

1 1 13,50 

21,311 0,000 

2 50 139,48 

3 77 145,56 

4 104 187,60 

5 112 193,16 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 

1 1 23,00 

8,608 0,072 

2 50 153,90 

3 77 156,47 

4 104 183,21 

5 112 183,21 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

1 1 20,00 

11,497 0,022 

2 50 144,43 

3 77 158,07 

4 104 183,51 

5 112 186,08 

D7 Organizacija 

1 1 96,00 

3,004 0,557 

2 50 159,00 

3 77 183,40 

4 104 176,94 

5 112 167,60 

D8 Upravljanje s časom 

1 1 51,00 

18,935 0,001 

2 50 135,73 

3 77 153,79 

4 104 178,04 

5 112 197,71 

D9 Prožnost 

1 1 24,00 

11,636 0,020 

2 50 144,56 

3 77 159,21 

4 104 178,24 

5 112 190,11 

D10 Metakognicija 

1 1 22,50 

17,074 0,002 

2 50 143,77 

3 77 147,97 

4 104 187,28 

5 112 189,80 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
1 1 14,50 

17,677 0,001 
2 50 138,76 
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3 77 151,40 

4 104 188,90 

5 112 188,25 

 

Rezultati v tabeli 24 kažejo, da pri 8 od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na to, kakšna je končna ocena pri predmetu angleščina. 

Statistično pomembne razlike so opazne pri dimenzijah inhibicija odzivanja  (D1) (P = 0,006), 

delovno pomnjenje (D2) (P = 0,031), ohranjanje pozornosti (D4) (P = 0,000), načrtovanje in 

postavljanje prioritet (D6) (P = 0,022), upravljanje s časom (D8) (P = 0,001), prožnost (D9) (P 

= 0,020), metakognicija (D10) (P = 0,002), na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) (P = 0,001). 

Statistično pomembnih razlik glede na končno oceno pri angleščini ni pri dimenzijah čustvena 

kontrola (D3) (P = 0,177), začenjanje z aktivnostjo (D5) (P = 0,072) in organizacija (D7) (P = 

0,557). 

 

Na področjih dimenzij ohranjanje pozornosti (D4), začenjanje z aktivnostjo (D5), načrtovanje 

in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s časom (D8), prožnost (D9), metakognicija (D10) je 

vidno, da se učenci s končno oceno nezadostno 1 pri tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo 

najnižje, nato pa ob vedno višji končni oceni narašča tudi ocena na področju izvršilnih funkcij 

na tem področju. Torej se učenci, ki imajo pri angleščini končno oceno 1, tudi pri tej dimenziji 

izvršilnih funkcij ocenjujejo najnižje, učenci, ki imajo pri angleščini končno oceno 5, pa se pri 

tej dimenziji izvršilnih funkcij ocenjujejo najvišje. 

 

Opisanega ni opaziti pri vseh dimenzijah izvršilnih funkcij, kjer sicer obstajajo statistično 

pomembne razlike. Na področju dimenzije inhibicija odzivanja (D1) se sicer prav tako najvišje 

ocenjujejo učenci s končno oceno 5 pri angleščini (R = 189,98), najnižje pa učenci s končno 

oceno 1 (R = 5,00). Pri dimenziji delovno pomnjenje (D2) se najvišje ocenjujejo učenci, ki 

imajo pri angleščini končno oceno 4 (R = 184,61), najnižje pa učenci s končno oceno 1 (R = 

89,50). Pri dimenziji na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) se najvišje ocenjujejo učenci, ki imajo 

pri angleščini končno oceno 4 (R = 188,90), najnižje pa učenci, ki imajo končno oceno 1 (R = 

14,50). 

 

V splošnem se v večini primerov pri končnih ocenah pri predmetih slovenščina, matematika in 

angleščina izkazuje, da so učenci, ki imajo pri posameznem predmetu zaključeno višjo končno 

oceno, tudi statistično pomembno boljši pri veliki večini dimenzij izvršilnih funkcij (pri čemer 

je potrebno opozoriti, da v vseh primerih trend ne narašča postopoma od nižje do naslednje 

višje ocene). 

 

L. Meltzer in K. Krishnan (2007) pravita, da je učni uspeh odvisen od učenčevih sposobnosti 

časovnega načrtovanja, organizacije podatkov in postavljanja prioritet med njimi, razlikovanja 

med ključnimi pojmi in podrobnostmi, spremljanja svojega napredka ter reflektiranja svojega 

dela. Navedeno utemeljujeta z dejstvom, da mnogotere dejavnosti v šoli (npr. bralno 

razumevanje, pisanje domače naloge, pisanje zapiskov, izpeljava dolgotrajnejših projektov, 

učenje in pisanje preizkusov znanja) od učenca zahtevajo sočasno integracijo in organizacijo 

mnogih manjših procesov ter nenehno prehajanje med pristopi (prav tam). 

 

Za uspešnost pri slovenščini in angleščini oziroma jezikih nasploh so potrebne različne veščine 

s področja izvršilnih funkcij. Potrebno je učinkovito načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet 

v smislu načrtovanja učenja, vrednotenja naloge, spremljanja napredka in drugih veščin 

(Krishnan idr., 2010). Velik pomen ima tudi področje organizacije – predvsem organizacija idej 

v smislu urejanja in kategorizacije konceptov pri bralnem razumevanju, ustnem ali pisnem 
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izražanju in drugih dejavnostih (Krishnan in Feller, 2010). Področje delovnega spomina je 

poleg splošnih nalog na področju jezika izraziteje pomembno pri bralnem razumevanju v smislu 

pomnjenja podatkov v zgodbi in zaporedja elementov ter pri pisnem jeziku (kjer gre za hkratno 

obdelavo področja črkovanja besed, oblikovanja povedi, oblikovanja odstavka ali kratkega 

odgovora med pisanjem) (Kincaid in Trautman, 2010). Tako pri branju kot pri pisanju je ključno 

tudi fleksibilno razmišljanje in prehajanje ter s sposobnostjo fleksibilnega mišljenja povezano 

razumevanje večpomenskega jezika (Meltzer in Bagnato, 2010). Pri pisanju se ob neuporabi, 

neučinkovitosti ali nekonsistentnosti uporabe ustreznih strategij s področja fleksibilnosti lahko 

pojavljajo raznolike težave v povezavi z oblikovanjem besedila, ustvarjanjem kakovostne 

vsebine in težave pri urejanju in pregledovanju besedila (McCloskey, Perkins in Van Divner, 

2009). Pri jeziku so tako pri uporabi kot pri izkazovanju znanja ključne tudi veščine 

samospremljanja in samopreverjanja (Bagnato in Meltzer, 2010). 

 

Pri slovenščini se v raziskavi izkazuje, da ima statistično pomemben vpliv na učni uspeh vseh 

11 dimenzij izvršilnih funkcij, pri angleščini pa statistično pomembnih razlik ni bilo opaziti na 

področjih čustvene kontrole, začenjanja z aktivnostjo in z organizacijo. Ugotovitve pri 

angleščini bi lahko razlagali z nujnostjo postopnega izgrajevanja znanja tujega jezika, pri čemer 

so nekatere v raziskavi kot pomembne izražene izvršilne funkcije v večji meri ključne za uspeh. 

 

Tudi za uspešnost pri matematiki in zanjo potrebne veščine in znanja so potrebne različne 

veščine s področja izvršilnih funkcij. Poleg za učenje potrebnih področij izvršilnih funkcij je 

ključno izpostaviti vlogo delovnega spomina za računanje, reševanje problemov v mislih, 

prenašanje številk v postopku deljenja, preurejanje števil pri množenju in zapomnitev 

odgovorov na določen korak pri reševanju problema v več korakih (Kincaid in Trautman, 

2010). Pomembno je tudi fleksibilno prehajanje, predvsem med besedami in povedmi besednih 

problemov ter številkami in postopki, potrebnimi za reševanje problemov (Roditi in Steinberg, 

2007, v Meltzer in Bagnato, 2010). J. Vipavc (2015) pri učencih s SUT med drugim poudarja 

tudi težave s fleksibilnostjo pri matematiki, ki se kaže kot togost v smislu, da se učenec težko 

spomni ustrezne strategije ali pa jo tekom dela težko zamenja, tudi če se strategija izkaže za 

nesmiselno ali nepravilno. 

 

V raziskavi opažamo, da je edino področje izvršilnih funkcij, kjer vpliv na učni uspeh pri 

matematiki ni statistično pomemben, področje organizacije. Gre za področje, ki je za učenje 

nasploh sicer pomembno, vendar se specifične vrste nalog ter načini dela pri matematiki v večji 

meri naslanjajo na nekatera druga področja izvršilnih funkcij, opisana zgoraj, kjer se boljši 

uspeh pri matematiki statistično pomembno povezuje z bolje razvitimi veščinami na področjih 

teh izvršilnih funkcij. Kljub temu pa je smiselno poudariti, da je organizacija področje, ki jo je 

tudi pri matematiki dobro poudarjati kot pomembno. Posebej to velja pri zgoščenem beleženju 

podatkov in odnosov med njimi s prikazi podatkov, kot je na primer miselni vzorec (Margulies, 

1992). D. Kunaver (2008) kot prednost miselnih vzorcev med drugim navaja tudi možnost 

sistematiziranja znanja ter vzpostavljanja logičnih povezav, kar pa je pomembno za 

razumevanje matematičnih konceptov in postopkov. 

 

Naše drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšne so razlike med učenci v posameznih 

dimenzijah izvršilnih funkcij glede na spol, starost in uspešnost pri posameznih predmetih?«.  

Razvidno je, da se dekleta na področju izvršilnih funkcij v splošnem ocenjujejo višje kot fantje. 

Statistično pomembne razlike so prisotne pri naslednjih dimenzijah: inhibicija odzivanja (D1), 

delovno pomnjenje (D2), organizacija, (D7), upravljanje s časom (D8), prožnost (D9) in 

metakognicija (D10), pri čemer se na vseh naštetih dimenzijah dekleta ocenjujejo višje kot 

fantje. S starostjo samoocena posameznih dimenzij izvršilnih funkcij v večini primerov upada. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

99 

 

V splošnem lahko pri zaključnih ocenah pri posameznih predmetih iz rezultatov razberemo, da 

so učenci, ki imajo pri posameznem predmetu zaključeno višjo končno oceno, tudi statistično 

pomembno boljši pri veliki večini dimenzij izvršilnih funkcij. Pri tem je potrebno opozoriti, da 

v vseh primerih trend ne narašča postopoma od nižje do naslednje višje ocene. 

 

3.4.1.3 Ostale ugotovitve glede samoocene ravni razvitosti posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih  

 

Zanimale so nas tudi razlike glede na to, ali učenec obiskuje ure dodatne strokovne pomoči (v 

nadaljevanju DSP), glede na to, ali učenec obiskuje ure dopolnilnega pouka (v nadaljevanju 

DOPP) ter glede na prepoznanost učenca kot nadarjenega. 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v samooceni glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih glede na to, ali učenec obiskuje ure DSP ali ne – torej med učenci, 

ki so z odločbo v skladu s 5. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011) ter tistimi, ki niso. Dodatna 

strokovna pomoč v osnovni šoli se v skladu z 8. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot 

svetovalna storitev ali kot učna pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Med učence, ki obiskujejo ure DSP, med drugim spadajo tudi učenci s PPPU, katerih 

rezultati so predstavljeni v nadaljevanju pri delu raziskave na podvzorcu učencev. 

 
Tabela 25: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na obiskovanje ur DSP 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
OBISKUJE 

DSP 
N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
da 39 154,90 

5261,000 -1,185 0,236 
ne 305 174,75 

D2 Delovno pomnjenje 
da 39 150,03 

5071,000 -1,511 0,131 
ne 305 175,37 

D3 Čustvena kontrola 
da 39 179,97 

5656,000 -0,501 0,616 
ne 305 171,54 

D4 Ohranjanje pozornosti 
da 39 126,65 

4159,500 -3,084 0,002 
ne 305 178,36 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
da 39 145,99 

4913,500 -1,778 0,075 
ne 305 175,89 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

da 39 132,40 
4383,500 -2,695 0,007 

ne 305 177,63 

D7 Organizacija 
da 39 156,04 

5305,500 -1,114 0,265 
ne 305 174,60 

D8 Upravljanje s časom 
da 39 144,81 

4867,500 -1,865 0,062 
ne 305 176,04 

D9 Prožnost 
da 39 138,99 

4640,500 -2,257 0,024 
ne 305 176,79 

D10 Metakognicija 
da 39 135,86 

4518,500 -2,462 0,014 
ne 305 177,19 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
da 39 140,63 

4704,500 -2,143 0,032 
ne 305 176,58 

 

Rezultati v tabeli 25 kažejo statistično pomembne razlike med učenci brez in z urami DSP na 

področjih dimezij ohranjanje pozornosti (D4) (P = 0,002), načrtovanje in postavljanje prioritet 
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(D6) (P = 0,007), prožnost (D9) (P = 0,024), metakognicija (D10) (P = 0,014) in na cilj 

usmerjeno vztrajanje (D11) (P = 0,032). Na vseh naštetih področjih se statistično pomembno 

višje ocenjujejo učenci brez ur DSP. Pri dimenziji ohranjanje pozornosti (D4) se učenci z urami 

DSP (R = 126,65) ocenjujejo pomembno nižje kot učenci brez ur DSP (R = 178,36). Podobno 

je opaziti pri dimenziji načrtovanja in postavljanja prioritet (D6), kjer se učenci z urami DSP 

(R = 132,40) ocenjujejo pomembno nižje kot učenci brez ur DSP (R = 177,63). Tudi na 

področju prožnosti (D9) se učenci z urami DSP (R = 138,99) ocenjujejo izrazito nižje kot učenci 

brez ur DSP (R = 176,79). Podobno je opaziti tudi na področju metakognicije (D10), saj se tudi 

na tem področju učenci z urami DSP (R = 135,86) ocenjujejo pomembno nižje kot učenci brez 

ur DSP (R = 177,19). Prav tako je tudi pri dimenziji na cilj usmerjenega vztrajanja (D11), saj 

se tudi tu učenci z urami DSP (R = 140,63) ocenjujejo pomembno nižje kot učenci brez ur DSP 

(R = 176,58). 

 

Tudi na ostalih področjih, kjer razlike med skupinama učencev brez in z urami DSP niso 

statistično pomembne, se na področjih vseh dimenzij z izjemo dimenzije čustvena kontrola (D3) 

učenci z urami DSP ocenjujejo nižje kot učenci brez ur DSP. 

 

Področja izvršilnih funkcij, kjer se v rezultatih izkazujejo statistično pomembno izrazitejše 

težave v skupini učencev, ki obiskujejo ure DSP, so v splošnem tudi področja, s katerimi imajo 

otroci s posebnimi potrebami (ki so usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) v veliko primerih izrazitejše težave kot učenci brez 

posebnih potreb. Posamezna tovrstna področja izvršilnih funkcij ali skupek le-teh so pogosto 

tudi del opisanih težav, ki so temelj za predlog o usmerjanju v vzgojno-izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pri tem je potrebno upoštevati, da so 

nekatere značilnosti na področju izvršilnega funkcioniranja tipične za večino otrok znotraj 

posamezne skupine posebnih potreb, obenem pa se pri otroku pojavljajo tudi značilnosti lastne 

posamezniku, po katerih se lahko posamezniki tudi znotraj določene skupine posebnih potreb 

izraziteje razlikujejo. 

 

Izrazitega pomena za uspešnost pri šolskem delu ter za počutje učenca je, da se znotraj različnih 

načinov dela z učenci s PPPU ter tudi drugimi učenci, ki obiskujejo ure DSP, del časa posveča 

tudi izvršilnim funkcijam, in sicer na področjih, kjer se izkazuje, da učenec potrebuje izrazitejšo 

podporo. L. Magajna idr. (2008) kot eno od temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami 

navajajo načelo celostnega pristopa, ki poudarja, da je pomembno pri učencu izvajati 

vsestranske načine pomoči, ki pripomorejo k optimalnemu učenju in prilagajanju. Poleg tega 

načela pa med drugim v prid pomena razvijanja področij izvršilnih funkcij govorijo tudi 

nekatera druga načela, ki jih omenjajo avtorice (prav tam). 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v samooceni glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih glede na glede na to, ali učenec obiskuje ure dopolnilnega pouka 

(v nadaljevanju DOPP) ali ne. 

 
Tabela 26: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na obiskovanje DOPP 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
OBISKUJE 

DOPP 
N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
da 89 161,42 

10361,000 -1,232 0,218 
ne 255 176,37 

D2 Delovno pomnjenje 
da 89 160,73 

10300,000 -1,308 0,191 
ne 255 176,61 
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D3 Čustvena kontrola 
da 89 152,53 

9570,000 -2,212 0,027 
ne 255 179,47 

D4 Ohranjanje pozornosti 
da 89 143,84 

8797,000 -3,185 0,001 
ne 255 182,50 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
da 89 161,58 

10376,000 -1,209 0,227 
ne 255 176,31 

 D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

da 89 149,40 
9291,500 -2,565 0,010 

ne 255 180,56 

D7 Organizacija 
da 89 179,49 

10725,000 -0,782 0,434 
ne 255 170,06 

D8 Upravljanje s časom 
da 89 150,25 

9367,500 -2,475 0,013 
ne 255 180,26 

D9 Prožnost 
da 89 143,40 

8758,000 -3,238 0,001 
ne 255 182,65 

D10 Metakognicija 
da 89 152,17 

9538,000 -2,257 0,024 
ne 255 179,60 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
da 89 147,68 

9138,500 -2,758 0,006 
ne 255 181,16 

 

Rezultati v tabeli 26 kažejo na statistično pomembne razlike v samooceni razvitosti izvršilnih 

funkcij glede na to, ali učenec obiskuje ure DOPP ali ne na področjih dimenzij: čustvena 

kontrola (D3) (P = 0,027), ohranjanje pozornosti (D4) (P = 0,001), načrtovanje in postavljanje 

prioritet (D6) (P = 0,010), upravljanje s časom (D8) (P = 0,013), prožnost (D9) (P = 0,001), 

metakognicija (D10) (P = 0,024) in na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) (P = 0,006). 

 

Na področjih, kjer so razlike med skupinama statistično pomembne, se v splošnem izkazuje, da 

se učenci, ki obiskujejo ure DOPP, ocenjujejo statistično pomembno nižje kot učenci, ki ne 

obiskujejo ur DOPP. Pri dimenziji čustvena kontrola (D3) so se učenci z urami DOPP (R = 

152,53) ocenili statistično pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 179,47). Tudi pri 

dimenziji ohranjanje pozornosti (D4) so se učenci z urami DOPP (R = 143,84) ocenili 

statistično pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 182,50). Podobno je bilo pri 

dimenziji načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), saj so se tudi tu učenci z urami DOPP (R = 

149,40) ocenili statistično pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 180,56). Tudi pri 

dimenziji upravljanje s časom (D8) so se učenci z urami DOPP (R = 150,25) ocenili statistično 

pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 180,26). Prav tako so se tudi na področju 

dimenzije prožnost (D9) učenci z urami DOPP (R = 143,40) ocenili statistično pomembno nižje 

kot učenci brez ur DOPP (R = 182,65). Tudi pri dimenziji metakognicija (D10) so se učenci z 

urami DOPP (R = 152,17) ocenili statistično pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 

179,60). Tudi pri dimenziji na cilj usmerjeno vztrajanje (D11) so se učenci z urami DOPP (R = 

147,68) ocenili statistično pomembno nižje kot učenci brez ur DOPP (R = 181,16). 

 

Opazno je, da se pri učencih, ki obiskujejo dopolnilni pouk, pojavljajo statistično pomembno 

večje težave na sedmih od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij. Dopolnilni pouk v večini 

primerov obiskujejo učenci z določeno mero težav na področju učenja. McCloskey, L. A. 

Perkins in Van Divner (2009) opisujejo, da se lahko pri učencih ločeno pojavljajo učne težave 

ali težave na področju produciranja, lahko pa se pojavi kombinacija obeh oblik težav ter da se 

v praksi  kot učence z učnimi težavami najpogosteje prepozna tiste, pri katerih je prisotna 

kombinacija obeh. Slednje lahko povežemo z v naši raziskavi opaženimi težavami na več 

področjih izvršilnih funkcij pri učencih, ki obiskujejo ure dopolnilnega pouka.  Sklepamo lahko, 

da se je pri njih potreba po dopolnilnem pouku v večini primerov pokazala zaradi kombinacije 

težav na obeh zgoraj navedenih področjih.  
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Dejstvo, da so statistično pomembne razlike pri učencih, ki obiskujejo ure DOPP, opažene pri 

več področjih kakor pri učencih, ki obiskujejo ure DSP, bi lahko pojasnili z vidika dejstva, da 

gre v obeh primerih za učence, ki pri učenju potrebujejo dodatno podporo, pri čemer učenci, ki 

obiskujejo ure DSP, dobijo podporo, usmerjeno bolj izrazito na njihove individualne potrebe. 

Poleg tega pa imajo učenci, ki obiskujejo ure DSP, obenem tudi možnost obiskovati ure DOPP, 

kar jim zagotavlja izrazitejšo ter bolj raznoliko podporo in pomoč na področjih, kjer to 

potrebujejo. 

 

Dopolnilni pouk sicer spada v eno od oblik dela na 1. stopnji kontunuuma pomoči učencem s 

splošnimi in specifičnimi učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Vendar je na tej stopnji pomoč 

in podpora izrazito manj obsežna ter manj individualno usmerjena kot na 5. stopnji omenjenega 

kontinuuma, kamor spadajo učenci, pri katerih se izvajajo ure DSP (prav tam). L. Magajna idr. 

(2008) sicer navajajo, da je na 1. stopnji pomoči učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi 

težavami poleg dobre poučevalne prakse predvidena individualizacija in diferenciacija učnih 

zahtev, nalog, časovnih omejitev, načinov dela, učnih pripomočkov in drugih elementov v 

procesu poučevanja. Potrebno pa je poudariti, da gre na tej stopnji za manj izrazito obliko 

podpore kot pri učencih, ki obiskujejo ure DSP. 

 

Ker je dopolnilni pouk namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo dodatno 

podporo pri različnih vidikih učenja ter šolskega dela nasploh, je izkazan rezultat vsebinsko 

smiseln in nakazuje, da lahko pri teh učencih z visoko stopnjo gotovosti trdimo, da je zanje 

obiskovanje dopolnilnega pouka smiselno. 

 

Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v samooceni glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij pri učencih glede na glede na to, ali je bil učenec prepoznan kot nadarjen ali 

ne.  

 
Tabela 27: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij pri učencih glede na prepoznanost 

učencev kot nadarjenih 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
NADARJEN 

UČENEC 
N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
da 71 176,56 

9403,000 -0,390 0,697 
ne 273 171,44 

D2 Delovno pomnjenje 
da 71 178,21 

9286,000 -0,548 0,584 
ne 273 171,01 

D3 Čustvena kontrola 
da 71 157,49 

8626,000 -1,435 0,151 
ne 273 176,40 

D4 Ohranjanje pozornosti 
da 71 183,92 

8880,500 -1,096 0,273 
ne 273 169,53 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
da 71 176,19 

9429,500 -0,353 0,724 
ne 273 171,54 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

da 71 174,77 
9530,500 -0,217 0,828 

ne 273 171,91 

D7 Organizacija 
da 71 167,62 

9345,000 -0,471 0,638 
ne 273 173,77 

D8 Upravljanje s časom 
da 71 167,72 

9352,000 -0,459 0,646 
ne 273 173,74 

D9 Prožnost 
da 71 190,61 

8406,000 -1,739 0,082 
ne 273 167,79 

D10 Metakognicija 
da 71 193,54 

8197,500 -2,016 0,044 
ne 273 167,03 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
da 71 183,39 

8918,500 -1,044 0,296 
ne 273 169,67 
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Statistično pomembne razlike (tabela 27) v samooceni glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij se glede na to, ali je bil učenec prepoznan kot nadarjen ali ne, izkazujejo zgolj 

na področju dimenzije metakognicije (D10) (P = 0,044). Na tem področju se učenci, ki so bili 

prepoznani kot nadarjeni (R = 193,54) ocenjujejo statistično pomembno višje kot učenci, ki 

niso bili prepoznani kot nadarjeni (R = 167,03). 

Tudi na področjih ostalih dimenzij, kjer razlike niso statistično pomembne, pri večini dimenzij 

velja, da se učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, ocenjujejo višje kot učenci, ki niso bili 

prepoznani kot nadarjeni. Izjema so dimenzije: čustvena kontrola (D3), organizacija (D7) in 

upravljanje s časom (D8), kjer se višje ocenjujejo učenci, ki niso bili prepoznani kot nadarjeni.  

 

Izstopajoč je podatek, da se nadarjeni učenci na področju izvršilnih funkcij izkazujejo kot 

statistično pomembno bolj vešči zgolj na področju metakognicije. Glede na razlago, ki jo 

podajata P. Dawson in Guare (2009), gre pri metakogniciji za kompleksen skupek veščin, ki se 

sicer začne razvijati že v prvih letih življenja, vendar lahko običajno šele učenec v višjih 

razredih osnovne šole globlje razume svoje misli, čustva in namene, obenem pa razume tudi, 

da lahko o teh njegovih notranjih procesih razmišlja tudi druga oseba. Sposobnost gledanja na 

situacijo iz širše perspektive običajno obvlada šele mladostnik (prav tam). Prav opisano 

kompleksnost metakognicije lahko razumemo kot razlog za izrazito boljše funkcioniranje 

nadarjenih učencev na tem področju v primerjavi z učenci, ki niso bili prepoznani kot nadarjeni. 

 

V eni od raziskav je bilo ugotovljeno, da so učenci med 10. in 12. letom z visokim 

metakognitivnim znanjem s strani članov družine in učiteljev na področju izvršilnih funkcij v 

splošnem ocenjeni bolje, torej tako, da imajo manj težav na večini področij izvršilnih funkcij 

(izjema so bila s strani učiteljev ocenjena področja kontrola impulzivnosti, čustvena kontrola 

in fleksibilnost, kjer se tudi pri učencih z visokim metakognitivnim znanjem pojavljajo 

nekolikšne težave) (García idr., 2016). V naši raziskavi se nadarjeni učenci razen na področju 

metakognicije ne izkazujejo kot statistično pomembno boljši na katerem od drugih področij 

izvršilnih funkcij. 

 

Smiselno je poudariti tudi, da poznamo tudi nadarjene učence s PPPU, pri čemer gre za izrazito 

heterogeno skupino učencev. K temu pritiče tudi dejstvo, da gre pogosto za učence, ki jih v 

praksi ne prepoznamo kot nadarjene, saj se zaradi pogosto uspešnih lastnih strategij 

kompenzacije izkazujejo kot povprečni (Magajna, 2013; Silverman, 2009, v Lep, 2015). Prav 

nadarjeni učenci s SUT/PPPU – imenovani tudi dvojno izjemni učenci – v praksi pogosto 

napačno delujejo kot leni učenci, ki se pri šolskem delu ne trudijo dovolj (Košak Babuder in 

Kavkler, 2014). Ker se lahko dogaja, da so taki učenci v večini šolskih situacij razumljeni na 

zgoraj opisan način, je možno, da se sčasoma tudi sami dojemajo kot manj sposobne, kot so v 

resnici, in se zato na področju izvršilnih funkcij ocenjujejo slabše od realnega stanja. L. Meltzer 

in K. Krishnan (2007) navajata, da se tudi izrazito inteligentni starejši učenci s SUT/PPPU ali 

težavami na področju pozornosti pogosto počutijo preobremenjeni s podatki. 

 

Ugotovitev, da nadarjeni učenci z izjemo področja metakognicije statistično pomembno ne 

izstopajo na nobenem drugem področju izvršilnih funkcij lahko razumemo kot opozorilo 

avtorjev, ki pravijo, da je splošna populacija učencev pogosto šibka v znanjih o tem, kako se 

učiti in s tem povezanih različnih dimenzijah izvršilnih funkcij (Karten, 2010; Kunaver, 2008; 

Marentič Požarnik, 2014; Woolfolk, 2002). Delo na področju izvršilnih funkcij je torej glede 

na zgornje rezultate smiselno tudi pri nadarjeni učencih. 

 

Ugotavljali smo razlike na področju izvršilnih funkcij glede na obiskovanje ur dodatne 

strokovne pomoči (DSP), glede na obiskovanje ur dopolnilnega pouka (DOPP) ter glede na 
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prepoznanost učenca kot nadarjenega. Glede obiskovanja ur DSP obstajajo statistično 

pomembne razlike pri 5 od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij. Pri vseh dimenzijah, kjer so 

razlike statistično pomembne, se učenci, ki obiskujejo ure DSP, ocenjujejo statistično 

pomembno nižje kot učenci, ki teh ur ne obiskujejo. Glede na obiskovanje ur DOPP so vidne 

statistično pomembne razlike pri 7 od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij. Tudi tu se pri vseh 

omenjenih dimenzijah učenci, ki obiskujejo ure DOPP, ocenjujejo statistično pomembno nižje 

kot učenci, ki teh ur ne obiskujejo. Statistično pomembne razlike med učenci, prepoznanimi kot 

nadarjenimi ter učenci, ki niso bili prepoznani kot nadarjeni, so vidne pri dimenziji 

metakognicija (D10), kjer se učenci, prepoznani kot nadarjeni, ocenjujejo statistično 

pomembno višje. 

 

3.4.2 OCENA RAVNI RAZVITOSTI POSAMEZNIH DIMENZIJ 

IZVRŠILNIH FUNKCIJ PRI UČENCIH BREZ PPPU IN S PPPU  

 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z interpretacijo pri glede na razred ekvivalentnih parih 

učencev, ki so bili sestavljeni tako, da je bil en učenec v paru učenec s PPPU, drugi pa učenec 

brez PPPU, ki je povprečno učno uspešen. V vsakem paru sta funkcioniranje na področju 

izvršilnih funkcij ocenjevala učenca sama zase, vsakega učenca pa sta poleg tega na istih 

področjih funkcioniranja ocenila še 2 učitelja, ki učenca poučujeta. Pri obdelavi podatkov ocen 

učiteljev smo uporabili povprečno oceno obeh učiteljev za vsako od dimenzij izvršilnih funkcij. 

Predstavljene so primerjave glede na PPPU (ima ali nima PPPU), kar smo raziskovali pri 

skupini učencev ter pri skupini učiteljev, ter primerjave glede na status ocenjevalca (učenec ali 

učitelj). 

 

3.4.2.1 Razlike v samoocenah učencev  o razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU 

 

Zanimale so nas razlike v samoocenah učencev glede razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih 

funkcij med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU. Slednje nas je na tem mestu zanimalo 

z vidika samoocene učencev. Na to se je navezovalo 3.  raziskovalno vprašanje. Naše tretje 

raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako se učenci s PPPU razlikujejo od učencev brez 

PPPU na vprašalniku samoocenjevanja posameznih dimenzij izvršilnih funkcij?«.  

 
Tabela 28: Izid Man-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij učencev glede na prisotnost PPPU pri 

samoocenah učencev 

 SAMOOCENE UČENCEV 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH 

FUNKCIJ 
IMA PPPU N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
da 10 10,60 

49,000 -0,077 0,939 
ne 10 10,40 

D2 Delovno pomnjenje 
da 10 8,45 

29,500 -1,582 0,114 
ne 10 12,55 

D3 Čustvena kontrola 
da 10 10,30 

48,000 -0,153 0,878 
ne 10 10,70 

D4 Ohranjanje pozornosti 
da 10 9,10 

36,000 -1,090 0,276 
ne 10 11,90 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
da 10 9,25 

37,500 -0,954 0,340 
ne 10 11,75 

 D6 da 10 8,85 33,500 -1,266 0,205 
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Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 
ne 10 12,15 

D7 Organizacija 
da 10 9,70 

42,000 -0,622 0,534 
ne 10 11,30 

D8 Upravljanje s časom 
da 10 8,15 

26,500 -1,809 0,071 
ne 10 12,85 

D9 Prožnost 
da 10 9,45 

39,500 -0,804 0,421 
ne 10 11,55 

D10 Metakognicija 
da 10 8,10 

26,000 -1,831 0,067 
ne 10 12,90 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
da 10 9,15 

36,500 -1,029 0,303 
ne 10 11,85 

 

Razlike med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij upoštevajoč samooceno učencev na nobeni od dimenzij izvršilnih funkcij niso 

statistično pomembne. Sicer se učenci s PPPU na področju izvršilnih funkcij ocenjujejo 

nekoliko nižje na desetih od enajstih dimenzij izvršilnih funkcij. 

 

Pri analizi samoocen učencev je opazno, da se v splošnem učenci s PPPU ocenjujejo nižje kot 

učenci brez PPPU pri vseh dimenzijah, razen pri dimenziji inhibicije odzivanja (D1), kjer se 

učenci s PPPU (R = 10,60) ocenjujejo nekoliko višje kot učenci brez PPPU (R = 10,40). Razlike 

med učenci brez PPPU in s PPPU pri nobenem od področij niso statistično pomembne. 

 

M. Poutanen, S. Berg, T. Kangas, K. Peltomaa, Lahti-Nuuttila in L. Hokkanen (2016) 

ugotavljajo, da imajo otroci, ki imajo težave z izvršilnimi funkcijami ter funkcijami pozornosti, 

tako pri 6. kot pri 8. letu starosti največje težave pri motorični inhibiciji ter da je na tem področju 

razmerje med tipičnim in netipičnim razvojem v tej starosti podobno. Sicer gre v omenjeni 

raziskavi za nekoliko mlajše otroke, vendar tudi v tej skupini ugotavljajo, da je na področju (v 

njihovem primeru motorične) inhibicije razmerje med tipičnim in netipičnim razvojem 

podobno, kar se kaže tudi v naši raziskavi. Inhibicijo delovanja avtorji navajajo kot pomemben 

del nevropsihološkega vrednotenja o pripravljenosti na šolo (prav tam). 

 

Reid in Lienemann (2006, v Meltzer, 2010) navajata, da si učenec prepričanja o lastnih 

sposobnostih ustvarja na različnih področjih sposobnosti (splošna sposobnost, kompetentnost 

pri specifičnih nalogah, nadzor nad izidi, razlogi za neuspeh, razumevanje koristi specifičnih 

strategij). Njihovo dojemanje lastnih sposobnosti je torej odvisno od mnogoterih vplivov, kar 

lahko vidimo kot razlago, da sam vpliv prisotnosti PPPU še ni razlog, da se učenci dojemajo 

kot manj uspešne na posameznih področjih izvršilnih funkcij.  

 

V opredelitvi učencev s PPPU je navedeno, da se specifične težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in/ali računanju pojavljajo kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer 

Obretan, 2015). Tudi v kriterijih za opredelitev SUT (kamor spadajo tudi PPPU) je poudarjeno 

podobno, saj prvi kriterij opisuje neskladnost med intelektualnimi sposobnostmi učenca 

nasploh in njegovo izkazano uspešnostjo na nekaterih področjih učenja, peti kriterij pa govori 

o izključenosti nekaterih drugih težav kot primarnih vzrokov za SUT (npr. okvare čutil, motnje 

v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, kulturna različnost, neustrezno poučevanje) 

čeprav se tovrstne težave lahko pojavljajo skupaj s SUT (Magajna idr., 2008). Pri učencih s 

PPPU gre torej za učence, ki lahko imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne potenciale, 

kar bi lahko navedli kot enega od razlogov, zakaj med učenci s PPPU in brez PPPU ne prihaja 

do statistično pomembnih razlik v izvršilnih funkcijah. 
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Morebitna dilema pa se lahko pojavi v smeri, da je po drugi strani v kriterijih za opredelitev 

SUT (kamor spadajo tudi učenci s PPPU) v tretjem kriteriju navedeno, da je prisotna »učenčeva 

slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij (tj. 

sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter motenega tempa učenja 

(hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja)« (Magajna idr., 2008, str. 12). Dilema 

se lahko pojavlja tudi na osnovi četrtega kriterija opredelitve SUT, ki pravi, da je prisotna 

»motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, 

organizacija informacij itn. Med najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu z učnimi 

težavami treba preučiti, sta pozornost in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti 

psiholoških procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v predelovanju 

(procesiranju) informacij, ki je posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, 

shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije. Za učenje so ključni naslednji načini in vidiki 

predelovanja informacij: vidno, slušno, zaporedno/racionalno in konceptualno/celostno 

predelovanje, hitrost predelovanja ter pozornost« (Magajna idr., 2008, str. 12). Navedeno 

predstavlja dilemo, saj se v 3. in 4. kriteriju opis delovanja učenca mestoma povezuje s področji 

izvršilnih funkcij, pri čemer v naši raziskavi učenci s PPPU sami ne poročajo o statistično 

pomembno večjih težavah na nobenem od področij izvršilnih funkcij v primerjavi s sošolci brez 

PPPU. 

 

Možni razlogi za to, da kljub zgoraj opisanim značilnostim učencev s PPPU v raziskavi ni 

izkazanih statistično pomembnih razlik med učenci s PPPU in brez, so lahko različni. Eden od 

možnih razlogov je, da se učenci s PPPU zaradi različnih načinov pomoči, podpore in 

prilagoditev čutijo bolj spretne na področjih izvršilnih funkcij, kar bi pomenilo, da so tovrstni 

načini dela zanje smotrni in učinkoviti. Mogoče je tudi, da učenci s PPPU z izvršilnimi 

funkcijami (načrtovanje, organizacija, na cilj usmerjeno vztrajanje) kompenzirajo nekatera 

šibka kognitivna področja in tako v večji meri urijo posamezne izvršilne funkcije. To, da učenci 

s SUT/PPPU svoja šibka področja izvršilnih funkcij uspešno kompenzirajo, je izrazito pogosto 

značilno za delovanje nadarjenih učencev s SUT/PPPU (Magajna, 2013). Kot možen razlog je 

potrebno dopustiti tudi možnost, da se katera ali nobena od obeh skupin ni ocenila realno (torej, 

da so se ocenjevali nerealno nizko ali visoko). Možen pa je tudi razlog, da statistično pomembne 

razlike niso opazne, ker učenci s PPPU sicer imajo določene težave na področju izvršilnih 

funkcij, vendar ima v podobni meri težave na področju izvršilnih funkcij tudi splošna populacija 

učencev. Dejstvo, da pri učencih s samooceno izvršilnih funkcij ne prihaja do razlik glede na 

to, ali ima učenec PPPU ali ne, lahko tako razlagamo tudi z opažanjem mnogih avtorjev s 

pedagoškega področja (Karten, 2010; Kunaver, 2008; Marentič Požarnik, 2014; Woolfolk, 

2002), ki pravijo, da se učitelji pogosto ne posvečajo dovolj samemu pridobivanju strateškega 

znanja učencev in da je tudi splošna populacija učencev (ne le učenci s PPPU) pogosto šibka v 

znanjih o tem, kako se učiti. 

 

Učne težave, katerih del so tudi PPPU, se pojavljajo na kontinuumu od blažjih do izrazitejših 

težav, pri čemer gre za konstrukt, katerega značilnosti se med posamezniki izrazito razlikujejo 

(Fletcher idr., 2007; Magajna idr., 2008). Prav zato je ključen poudarek, da ugotovljene 

značilnosti na področju izvršilnih funkcij pri učencih s PPPU sicer upoštevamo, pa vendar se 

osredotočimo na delo, prilagojeno potrebam posameznika. Navedeno podpira tudi načelo 

celostnega pristopa, ki je eno od temeljnih načinov pomoči učencem z učnimi težavami in 

poudarja, naj bodo izvajani obsežni in vsestranski načini pomoči za optimalno učenje in 

prilagajanje (Magajna idr., 2008). 
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Vidimo lahko, da so učenci s PPPU nekoliko slabši na področju izvršilnega funkcioniranja 

nasploh, vendar razlike med učenci s PPPU in učenci brez PPPU niso zelo velike in niso 

statistično pomembne. To si lahko razlagamo kot podporo trditvi, da bi bila usmerjanje in bolj 

poglobljeno delo na področju izvršilnih funkcij dobrodošlo tako za učence s PPPU kot tudi za 

splošno populacijo učencev v osnovni šoli. 

 

Naše tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako se učenci s PPPU razlikujejo od učencev 

brez PPPU na vprašalniku samoocenjevanja posameznih dimenzij izvršilnih funkcij?«. 

Upoštevajoč samoocene učencev vidimo, da se učenci s PPPU sicer pri 10 od 11 dimenzij 

izvršilnih funkcij ocenjujejo nekoliko nižje, vendar pri nobeni od 11 dimenzij izvršilnih funkcij 

upoštevajoč samooceno učencev ne prihaja do statistično pomembnih razlik med skupino 

učencev s PPPU in skupino učencev brez PPPU.  

 

3.4.2.2 Razlike v ocenah učiteljev  o razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU  

 

Zanimale so nas tudi razlike glede ocen razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij med 

skupinama učencev brez PPPU in s PPPU, upoštevajoč oceno učiteljev o funkcioniranju 

učencev. Na to se je navezovalo 4. raziskovalno vprašanje. Naše četrto raziskovalno vprašanje 

se je glasilo: »Kako učitelji ocenjujejo razvitost posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri 

učencih s PPPU ter pri učencih brez PPPU?«.  

 
Tabela 29: Izid Man-Whitnejevega U-preizkusa razlik v dimenzijah izvršilnih funkcij učencev glede na prisotnost PPPU pri 

ocenah učiteljev 

 OCENE UČITELJEV 

DIMENZIJE IZVRŠILNIH 

FUNKCIJ 
IMA PPPU N R U z P 

D1 Inhibicija odzivanja 
da 10 11,35 41,500 -0,644 0,519 

ne 10 9,65 

D2 Delovno pomnjenje 
da 10 9,10 36,000 -1,064 0,288 

ne 10 11,90 

D3 Čustvena kontrola 
da 10 9,45 39,500 -0,799 0,424 

ne 10 11,55 

D4 Ohranjanje pozornosti 
da 10 8,80 33,000 -1,291 0,197 

ne 10 12,20 

D5 Začenjanje z aktivnostjo 
da 10 8,50 30,000 -1,514 0,130 

ne 10 12,50 

D6 
Načrtovanje in postavljanje 

prioritet 

da 10 7,30 18,000 -2,428 0,015 

ne 10 13,70 

D7 Organizacija 
da 10 8,75 32,500 -1,327 0,184 

ne 10 12,25 

D8 Upravljanje s časom 
da 10 7,40 19,000 -2,354 0,019 

ne 10 13,60 

D9 Prožnost 
da 10 7,85 23,500 -2,016 0,044 

ne 10 13,15 

D10 Metakognicija 
da 10 9,20 37,000 -0,986 0,324 

ne 10 11,80 

D11 Na cilj usmerjeno vztrajanje 
da 10 8,95 34,500 -1,175 0,240 

ne 10 12,05 
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Razlike med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU glede razvitosti posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij upoštevajoč oceno učiteljev, ki so ocenjevali funkcioniranje učencev, so  

statistično pomembne na področjih dimenzij: načrtovanje in postavljanje prioritet (D6) (P = 

0,015), upravljanje s časom (D8) (P = 0,019) ter prožnost (D9) (P = 0,044). Pri tem so na vseh 

treh področjih, kjer so razlike v oceni učiteljev med skupinama učencev brez PPPU in s PPPU 

statistično pomembne, učenci s PPPU ocenjeni statistično pomembno nižje kot učenci brez 

PPPU. Pri dimenziji načrtovanja in postavljanja prioritet (D6) so učenci s PPPU (R = 7,30) 

ocenjeni pomembno nižje kot učenci brez PPPU (R = 13,70). Pri dimenziji upravljanja s časom 

(D8) so prav tako učenci s PPPU (R = 7,40) ocenjeni statistično pomembno nižje kot učenci 

brez PPPU (R = 13,60). Podobno je pri dimenziji prožnosti (D9), kjer so prav tako učenci s 

PPPU (R = 7,85) ocenjeni statistično pomembno nižje kot učenci brez PPPU (R = 13,15). Sicer 

učitelji učence s PPPU na področju izvršilnih funkcij ocenjujejo nekoliko nižje na 10 od 11 

dimenzijah izvršilnih funkcij (izjema je področje inhibicija odzivanja), vendar na ostalih 

področjih razlike niso statistično pomembne. 

 

L. Meltzer in K. Krishnan (2007) opisujeta, da učenci s težavami na področju izvršilnih funkcij 

pogosto delujejo neučinkoviti v izvedbi različnih nalog pri šolskem delu. Kot take jih pogosto 

vidijo tudi učitelji. Tudi v naši raziskavi je vidno, da so na vseh treh področjih, kjer glede na 

oceno učiteljev obstajajo statistično pomembne razlike med učenci s PPPU in brez PPPU, 

učenci s PPPU ocenjeni statistično pomembno nižje. 

 

L. Meltzer in K. Krishnan (2007) pri učencih s SUT (kamor spadajo tudi učenci s PPPU) med 

drugim poudarjata težave pri razvrščanju, organiziranju informacij in postavljanju prioritet med 

njimi. Tudi učitelji pri dimenziji načrtovanje in postavljanje prioritet (D6) v naši raziskavi 

opažajo pomembno večje težave pri učencih s PPPU. Učinkovito načrtovanje in postavljanje 

prioritet vodita v učinkovitejše upravljanje s časom in tako predstavljata pozitiven vpliv na 

učenčevo produktivnost, lajšanje stresa ter na učenje in dosežke (Misra in McKean, 2000, v 

Krishnan idr., 2010). 

 

V raziskavi izražene težave na področju upravljanja s časom (D8) pri učencih s PPPU lahko 

povežemo z razlago, ki jo navajata P. Dawson in Guare (2009), saj govorita o tem, da se pri 

starejših učencih, ko pride do opustitve pomoči odraslega pri spremljanju in nadzoru 

upravljanja s časom na tem področju pogosto pojavijo izrazitejše težave. Razlog za to vidita v 

dejstvu, da se s starostjo za učenca ne veča zgolj število obveznosti, temveč tudi število 

dejavnosti, ki učenca odvračajo od obveznosti (prav tam). Slednje lahko povežemo z zgoraj 

navedenim opažanjem avtoric L. Meltzer in K. Krishnan (2007), da učenci z učnimi težavami 

v praksi pogosto delujejo neučinkoviti, kar pri dimenziji upravljanje s časom (D8) opažajo tudi 

učitelji v naši raziskavi. Občutek za čas je sicer v splošnem subjektivni proces, ki se povezuje 

s čustvenim stanjem, preteklimi izkušnjami in tudi s tem, kako je osebi trenutna dejavnost všeč 

(Krishnan, Feller in Orkin, 2010). Čas je abstrakten koncept (Krishnan idr., 2010), kot tak pa je 

še težje razumljiv za učence s PPPU, ki imajo pogosto med drugim težave tudi z abstraktnim 

mišljenjem ter težave s percepcijo (Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

 

Kot že omenjeno sta učinkovito načrtovanje in postavljanje prioritet ter  učinkovito upravljanje 

s časom med seboj povezana, saj učinkovito načrtovanje in postavljanje prioritet vodita v 

učinkovito upravljanje s časom in tako vplivata na večjo produktivnost, lajšanje stresa ter 

pozitivno vplivata na učenčevo učenje in dosežke (Misra in McKean, 2000, v Krishnan idr., 

2010). L. Magajna idr. (2008) kot eno od značilnosti učencev z učnimi težavami »višje stopnje 

težavnosti«, kamor sodijo tudi PPPU, navajajo: »Pri učencu sta frustracija in oškodovano 

samospoštovanje kot posledici zgoraj omenjenih težav izražena do te mere, da postane splošno 
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nemotiviran za učenje, izostaja od pouka, pri njem se pojavijo čustvene in/ali vedenjske težave« 

(Magajna idr., 2008, str. 14). Zavedati se je potrebno, da so težave na področju načrtovanja in 

postavljanja prioritet zgolj eden od možnih razlogov za doživljanje stresa, nemotiviranost ter 

pojavljanje čustvenih in vedenjskih težav, vendar lahko razloge za tako funkcioniranje pri 

posameznem učencu med drugim iščemo tudi v težavah na področju načrtovanja in postavljanja 

prioritet ter na področju upravljanja s časom. L. Meltzer in K. Krishnan (2007) s tem povezano 

opozarjata, da tudi pri izrazito inteligentnih starejših učencih s SUT ali težavami na področju 

pozornosti pogosto pride do občutka prenasičenosti ter preobremenjenosti s podatki. 

 

V literaturi je opaziti tudi poudarjanje, da so učenci s SUT/PPPU pogosto šibkejši na področju 

kognitivne prožnosti (Meltzer, 1993, v Meltzer in Krishnan, 2007; Meltzer in Montague, 2001, 

v Meltzer in Krishnan, 2007), kar je področje, ki ga učitelji pri dimenziji prožnost (D9) v naši 

raziskavi ocenjujejo kot statistično pomembno šibkejše pri učencih s PPPU. Pri tem je smiselno 

omeniti, da lahko učenec na določenem področju ali vrsti nalog izkazuje bistveno večjo mero 

fleksibilnosti kot na drugem (npr. verbalno ali neverbalno področje, praktične spretnosti, znane 

ali neznane situacije) (Meltzer in Bagnato, 2010).  

 

Tudi z analizo ocen učiteljev (podobno kot pri samooceni učencev v prejšnjem poglavju) 

ugotovimo, da ti učence s PPPU v splošnem ocenjujejo nižje kot učence brez PPPU, pri čemer 

je prav tako izjema dimenzija inhibicija odzivanja (D1), kjer učence s PPPU (R = 11,35) 

ocenjujejo nekoliko višje kot učence brez PPPU (R = 9,65). Pri večini primerov pa razlike med 

učenci brez PPPU in s PPPU niso statistično pomembne. 

 

Naše četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako učitelji ocenjujejo razvitost posameznih 

dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih s PPPU ter pri učencih brez PPPU?«. Tudi pri ocenah 

učiteljev opažamo, da ti učence s PPPU sicer pri 10 od 11 dimenzij izvršilnih funkcij ocenjujejo 

nekoliko nižje, vendar so statistično pomembne razlike med ocenami učiteljev skupine učencev 

s PPPU in skupine učencev brez PPPU prisotne pri 3 od 11 dimenzij izvršilnih funkcij. 

Področja, kjer so glede na ocenjevanje učiteljev razlike med skupinama statistično pomembne, 

so: načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s časom (D8) in prožnost (D9), pri 

čemer so pri področjih vseh treh dimenzij učenci s PPPU ocenjeni statistično pomembno nižje 

kot učenci brez PPPU. 

 

3.4.2.3 Razlike med ocenami učiteljev in samoocenami učencev glede 

razvitosti  posameznih dimenzij izvršilnih funkcij  

 

Zanimale so nas tudi razlike med oceno učiteljev in samooceno učencev glede razvitosti 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij. Naše 5. raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Ali se 

ocena učiteljev in samoocena učencev o razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij 

razlikujeta?«. V nadaljevanju so predstavljene razlike med ocenjevanjem glede na status 

ocenjevalca – torej razlike med ocenjevanjem učencev ter učiteljev za posamezne učence glede 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij. 

 

Pri tem razdelek negativni rangi pri vsaki dimenziji pomeni range, ko je ocena obeh učiteljev 

(ki je vzeta kot aritmetična sredina ocen vsakega od učiteljev) nižja kot samoocena učenca pri 

tej dimenziji izvršilnih funkcij. Razdelek pozitivni rangi pri vsaki dimenziji pomeni range, ko 

je ocena obeh učiteljev (ki je vzeta kot aritmetična sredina ocen vsakega od učiteljev) višja kot 

samoocena učenca pri tej dimenziji izvršilnih funkcij. Razdelek izenačenja pa pri vsaki 

dimenziji pomeni primere, ko je ocena obeh učiteljev (ki je vzeta kot aritmetična sredina ocen 

vsakega od učiteljev) enaka kot samoocena učenca pri tej dimenziji izvršilnih funkcij. 
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Tabela 30: Wilcoxonov preizkus razlik med samooceno učencev ter oceno učiteljev glede dimenzij izvršilnih funkcij: Učenci s 

PPPU 

UČENCI S PPPU 

DIMENZIJE 

IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
 N R 

z 
(a – temelji na pozitivnih 

rangih; b – temelji na 

negativnih rangih) 

P 

D1 Inhibicija odzivanja 

Ocena obeh 

učiteljev pri D1 

- Samoocena 

učenca pri D1 

Negativni rangi 4 5,00 

-0,283a 0,777 
Pozitivni rangi 4 4,00 

Izenačenja 2  

Skupaj 10  

D2 Delovno pomnjenje 

Ocena obeh 

učiteljev pri D2 

- Samoocena 

učenca pri D2 

Negativni rangi 7 5,07 

-1,569a 0,117 
Pozitivni rangi 2 4,75 

Izenačenja 1  

Skupaj 10  

D3 Čustvena kontrola 

Ocena obeh 

učiteljev pri D3 

- Samoocena 

učenca pri D3 

Negativni rangi 3 4,33 

-1,482b 0,138 
Pozitivni rangi 7 6,00 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D4 
Ohranjanje 

pozornosti 

Ocena obeh 

učiteljev pri D4 

- Samoocena 

učenca pri D4 

Negativni rangi 6 6,08 

-0,918a 0,359 
Pozitivni rangi 4 4,63 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D5 
Začenjanje z 

aktivnostjo 

Ocena obeh 

učiteljev pri D5 

- Samoocena 

učenca pri D5 

Negativni rangi 5 5,50 

-0,594a 0,553 
Pozitivni rangi 4 4,38 

Izenačenja 1  

Skupaj 10  

D6 

Načrtovanje in 

postavljanje 

prioritet 

Ocena obeh 

učiteljev pri D6 

- Samoocena 

učenca pri D6 

Negativni rangi 7 6,43 

-1,786a 0,074 
Pozitivni rangi 3 3,33 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D7 Organizacija 

Ocena obeh 

učiteljev pri D7 

- Samoocena 

učenca pri D7 

Negativni rangi 8 5,56 

-1,738a 0,082 
Pozitivni rangi 2 5,25 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D8 
Upravljanje s 

časom 

Ocena obeh 

učiteljev pri D8 

- Samoocena 

učenca pri D8 

Negativni rangi 9 5,94 

-2,655a 0,008 
Pozitivni rangi 1 1,50 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D9 Prožnost 

Ocena obeh 

učiteljev pri D9 

- Samoocena 

učenca pri D9 

Negativni rangi 6 5,50 

-2,100a 0,036 
Pozitivni rangi 2 1,50 

Izenačenja 2  

Skupaj 10  

D10 Metakognicija 

Ocena obeh 

učiteljev pri 

D10 - 

Samoocena 

učenca pri D10 

Negativni rangi 6 4,83 

-1,546a 0,122 
Pozitivni rangi 2 3,50 

Izenačenja 2  

Skupaj 10  

D11 
Na cilj usmerjeno 

vztrajanje 

Ocena obeh 

učiteljev pri 

D11 - 

Samoocena 

učenca pri D11 

Negativni rangi 5 6,90 

-0,714a 0,475 
Pozitivni rangi 5 4,10 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

 

Statistično pomembne razlike med oceno obeh učiteljev ter oceno učenca so v skupini učencev 

s PPPU izražene na področju dimenzije upravljanje s časom (D8) (P = 0,008), kjer je 9 

negativnih rangov ter en pozitivni rang. Statistično pomembne razlike so tudi na področju 
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dimenzije prožnost (D9) (P = 0,036), kjer je 6 negativnih rangov, 2 pozitivna ranga ter 2 

izenačenji. Dimenziji upravljanje s časom (D8) in prožnost (D9) sta tudi dve od treh dimenzij 

izvršilnih funkcij, pri katerih učitelji funkcioniranje učencev s PPPU ocenjujejo kot statistično 

pomembno šibkejše kot delovanje učencev brez PPPU, kar je vidno v prejšnjem podpoglavju. 

 

Sicer je samoocena učencev s PPPU višja kot ocena učiteljev za učence s PPPU pri naslednjih 

dimenzijah (več je negativnih kot pozitivnih rangov): delovno pomnjenje (D2), ohranjanje 

pozornosti (D4), začenjanje z aktivnostjo (D5), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), 

organizacija (D7), upravljanje s časom (D8), prožnost (D9), metakognicija (D10). Razlike so 

pri tem statistično pomembne pri dimenzijah upravljanja s časom ter pri prožnosti. 

 

Rezultati v tabeli 30 kažejo, da pri večini dimenzij izvršilnih funkcij ni opaziti statistično 

pomembnih razlik med oceno učenca s PPPU in učitelja o funkcioniranju učenca s PPPU. Gre 

za spodbuden rezultat v smislu, da se učenci sami (v primeru, da privzamemo, da je ocena 

učiteljev realen pokazatelj stanja) ocenjujejo precej realistično, kar je pogoj za prepoznavanje 

težav na področju lastnega izvršilnega funkcioniranja ter nadalje pripravljenost poiskati ali 

sprejeti pomoč, v kolikor je ta potrebna. Gledamo lahko tudi obratno, torej da je ocena učiteljev 

o funkcioniranju učenca (če privzamemo, da je samoocena učenca realen prikaz stanja) precej 

realistična, torej da so učitelji relativno uspešni v prepoznavanju močnih in šibkih področij 

izvršilnega funkcioniranja pri učencih s PPPU. Gre za pomemben poudarek v smislu 

prepoznavanja rizičnih učencev na posameznih področjih izvršilnih funkcij s strani učitelja, kar 

je ključno za optimalno nudenje podpore ter postopno opolnomočenje učencev na področjih 

izvršilnih funkcij, ki se pri posameznem učencu s PPPU opažajo kot šibkejše. 

 

Ker je za optimalno premagovanje težav pri učencih s PPPU ključno, da učenec prejema 

učinkovite oblike specialnopedagoške, psihopedagoške ter druge oblike pomoči in podpore 

(Magajna idr., 2015), je pozitivno, da se učitelji in učenci s PPPU v ocenjevanju izvršilnega 

funkcioniranja ne razlikujejo izrazito. Obenem pa je za učinkovito tovrstno pomoč in podporo 

ključen otrokov trud (prav tam), ki pa se v praksi izraža kot pogosteje in izraziteje prisoten v 

primeru, ko učenec razume namen podpore in pomoči, ki mu je nudena, ter v njej vidi smisel. 

 
Tabela 31: Wilcoxonov preizkus razlik med samooceno učencev ter oceno učiteljev glede dimenzij izvršilnih funkcij: Učenci 

brez PPPU 

UČENCI BREZ PPPU 

DIMENZIJE 

IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
 N R 

z 
(a – temelji na pozitivnih 

rangih; b – temelji na 

negativnih rangih) 

P 

D1 
Inhibicija 

odzivanja 

Ocena obeh 

učiteljev pri D1 

- Samoocena 

učenca pri D1 

Negativni rangi 6 6,83 

-1,380a 0,168 
Pozitivni rangi 4 3,50 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D2 
Delovno 

pomnjenje 

Ocena obeh 

učiteljev pri D2 

- Samoocena 

učenca pri D2 

Negativni rangi 9 5,00 

-2,673a 0,008 
Pozitivni rangi 0 0,00 

Izenačenja 1  

Skupaj 10  

D3 Čustvena kontrola 

Ocena obeh 

učiteljev pri D3 

- Samoocena 

učenca pri D3 

Negativni rangi 3 2,17 

-1,614b 0,106 
Pozitivni rangi 5 5,90 

Izenačenja 2  

Skupaj 10  

D4 
Ohrnjanje 

pozornosti 
Ocena obeh 

učiteljev pri D4 

Negativni rangi 6 5,67 
-1,368a 0,171 

Pozitivni rangi 3 3,67 
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- Samoocena 

učenca pri D4 
Izenačenja 1  

Skupaj 10  

D5 
Začenjanje z 

aktivnostjo 

Ocena obeh 

učiteljev pri D5 

- Samoocena 

učenca pri D5 

Negativni rangi 5 5,30 

-0,103b 0,918 
Pozitivni rangi 5 5,70 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D6 

Načrtovanje in 

postavljanje 

prioritet 

Ocena obeh 

učiteljev pri D6 

- Samoocena 

učenca pri D6 

Negativni rangi 9 5,11 

-1,897a 0,058 
Pozitivni rangi 1 9,00 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D7 Organizacija 

Ocena obeh 

učiteljev pri D7 

- Samoocena 

učenca pri D7 

Negativni rangi 6 5,50 

-0,562a 0,574 
Pozitivni rangi 4 5,50 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D8 
Upravljanje s 

časom 

Ocena obeh 

učiteljev pri D8 

- Samoocena 

učenca pri D8 

Negativni rangi 8 6,25 

-2,310a 0,021 
Pozitivni rangi 2 2,50 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D9 Prožnost 

Ocena obeh 

učiteljev pri D9 

- Samoocena 

učenca pri D9 

Negativni rangi 9 5,11 

-1,887a 0,059 
Pozitivni rangi 1 9,00 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D10 Metakognicija 

Ocena obeh 

učiteljev pri 

D10 - 

Samoocena 

učenca pri D10 

Negativni rangi 9 5,89 

-2,603a 0,009 
Pozitivni rangi 1 2,00 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

D11 
Na cilj usmerjeno 

vztrajanje 

Ocena obeh 

učiteljev pri 

D11 - 

Samoocena 

učenca pri D11 

Negativni rangi 7 5,86 

-1,383a 0,167 
Pozitivni rangi 3 4,67 

Izenačenja 0  

Skupaj 10  

 

Iz  tabele 31 je razvidno, da so statistično pomembne razlike med oceno obeh učiteljev ter oceno 

učenca v skupini učencev brez PPPU izražene na področju dimenzije delovno pomnjenje (D2) 

(P = 0,008), kjer je 9 negativnih rangov ter eno izenačenje. Statistično pomembne razlike se 

kažejo tudi na področju dimenzije upravljanje s časom (D8) (P = 0,021), kjer je 8 negativnih 

rangov in 2 pozitivna ranga. Statistično pomembne razlike se kažejo tudi na področju dimenzije 

metakognicija (D10) (P = 0,009), kjer je 9 negativnih rangov in 1 pozitivni rang. Sicer je 

samoocena učencev brez PPPU višja kot ocena učiteljev pri naslednjih dimenzijah (več je 

negativnih kot pozitivnih rangov): inhibicija odzivanja (D1), delovno pomnjenje (D2), 

ohranjanje pozornosti (D4), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), organizacija (D7), 

upravljanje s časom (D8), prožnost (D9), metakognicija (D10), na cilj usmerjeno vztrajanje 

(D11). Razlike so statistično pomembne pri dimenzijah delovnega pomnjenja, upravljanja s 

časom ter metakognicije. Ocene učencev brez PPPU so višje od ocen učiteljev na podobnih 

področjih kot pri učencih s PPPU. Razlike so v tem, da pri učencih brez PPPU sem spadata tudi 

dimenziji inhibicije odzivanja ter na cilj usmerjenega vztrajanja, ne spada pa sem dimenzija 

začenjanja z aktivnostjo, kjer se pri učencih s PPPU učenci sami ocenjujejo višje kot jih 

ocenjujejo učitelji. 

 

Tudi tu lahko – podobno kot v zgoraj opisanem primeru učencev s PPPU – zaradi pogostega 

približnega ujemanja v oceni (pri področjih, kjer ni statistično pomembnih razlik) sklepamo, da 

je pri večini dimenzij ocena tako s strani učiteljev kot s strani učenca brez PPPU relativno 

realistična. Dejstvo, da se pri veliko področjih izkazuje, da je samoocena učencev višja od ocene 

učitelja, bi v primerih, ko so razlike statistično pomembne, lahko razlagali s tem, da ima učenec 
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nerealno visoko predstavo o svojih spretnostih izvršilnih funkcij, ali pa, da je učitelj do 

funkcioniranja učenca pri teh dimenzijah izvršilnih funkcij pretirano kritičen oziroma učenca 

ne pozna dovolj dobro, da bi bila njegova ocena realna. Velja, da je pozitivno dojemanje sebe 

v izobraževalnem smislu odvisno od vpliva več področij znotraj kroga izobraževalnega uspeha 

in ne zgolj od lastnega truda (Meltzer, Katzir, Miller, Reddy in Roditi, 2004a, v Meltzer, 2010; 

Meltzer idr., 2004b, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 2004c, v Meltzer, 2010). Prav to je še eden 

od možnih razlogov da učenci, ki v šolsko delo vlagajo izrazito veliko truda, morda sebe na 

področju izvršilnih funkcij neupravičeno ocenjujejo pretirano visoko. 

 

Razvidno je, da je področje, kjer so razlike v ocenah učiteljev in učenca samega, pri učencih s 

PPPU in brez PPPU, enako samo v enem primeru – pri dimenziji upravljanja s časom (D8). Gre 

za dimenzijo, ki vključuje občutek, koliko časa ima posameznik na voljo za izvedbo dejavnosti 

ter sposobnost ta čas smotrno razporediti (Dawson in Guare, 2012). Pri razvijanju občutka za 

čas, ki je pogoj za smotrno upravljanje s časom, je možna pomoč z mnogimi konkretnimi 

pripomočki (McCloskey, Perkins in Van Divner, 2009). Glede na izražen rezultat, da se ocene 

na tem področju med učitelji in učenci pri učencih s PPPU in brez PPPU statistično pomembno 

razhajajo, je morda smiseln razmislek v smeri povečane uporabe konkretnih pripomočkov za 

razvijanje občutka za  čas ter upravljanja s časom pri splošni populaciji učencev v razredu. 

 

Pri dimenziji delovni spomin (D2) je pri učencih brez PPPU vidna statistično pomembna razlika 

med ocenami učiteljev in ocenami učencev. Delovni spomin ima zaradi narave šolskega dela, 

kjer se od učenca pričakuje ohranjanje in manipuliranje informacij med hkratnim izvajanjem 

dela, pomemben vpliv na šolsko uspešnost (Kincaid in Trautman, 2010). Razlog za to, da na 

tem področju glede na rezultate naše raziskave obstaja statistično pomembno razhajanje med 

ocenami učiteljev in samoocenami učencev zgolj pri učencih brez PPPU, lahko vidimo v tem, 

da učenci s PPPU prek različnih zanje individualiziranih metod in oblik dela področje 

delovnega spomina ter pomen le-tega v večji meri ozaveščajo in urijo. Učenci s PPPU so 

namreč tekom obravnave nanašajoč se na vir M. Kavkler (2011) praviloma deležni zgodnje 

obravnave, prilagajanja procesa poučevanja, preprečevanja oziroma izvajanja preventive in 

izvajanja promocije duševnega zdravja. V vseh naštetih oblikah pa je več možnosti, da se z 

učencem nanj usmerjeno med drugim deluje tudi na področju izvršilnih funkcij. Drugi možni 

razlog, da gre v rezultatih naše raziskave za statistično pomembno razhajanje med ocenami 

učiteljev in učencev zgolj pri učencih brez PPPU pa je lahko tudi prilagajanje procesa dela in 

učnih strategij učencem s PPPU na področju delovnega spomina, zaradi česar sklepamo, da so 

o morebitnih težavah na tem področju učenci s PPPU jasneje seznanjeni in se ocena učenca in 

učitelja zato bolj ujema. D. M. Kincaid in N. Trautman (2010) namreč pravita, da je delovni 

spomin področje delovanja, na katerem imajo nekateri učenci za doseganje minimalnih 

standardov ter zahtev v svojem razredu posebne prilagoditve učnih strategij. 

 

Statistično pomembna razlika v ocenah učiteljev in samoocenah učencev brez PPPU je izražena 

tudi pri dimenziji metakognicije (D10). P. Dawson in Guare (2009) opredeljujeta, da gre pri tej 

dimenziji za zmožnost dojemanja sebe iz t. i. »ptičje perspektive« ter opazovanje sebe s te 

perspektive pri reševanju problemov. Zajema tudi spretnosti samospremljanja in 

samoevalvacije (prav tam). Ker mnoge študije ugotavljajo izrazito pozitiven vpliv 

sistematičnega učenja strategij samospremljanja na uspešnost učencev z učnimi težavami 

(Graham in Harris, 2003, v Bagnato in Meltzer, 2010; Harris in Graham, 1996, v Bagnato in 

Meltzer, 2010; Reid, 1996, v Bagnato in Meltzer, 2010; Reid in Harris, 1993, v Bagnato in 

Meltzer, 2010; Shimabukuro, Prater, Jenkins in Edelen-Smith, 1999, v Bagnato in Meltzer, 

2010; Webber, Scheuermann, McCall in Coleman, 1993, v Bagnato in Meltzer, 2010), lahko 

razlog, da v naši raziskavi na tem področju obstaja razhajanje med ocenami učiteljev in 
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samoocenami učencev zgolj pri učencih brez PPPU, iščemo v tem, da učenci brez PPPU sploh 

niso deležni sistematičnega ozaveščanja in učenja strategij s tega področja, ali pa jih niso 

deležni v tolikšni meri kot učenci s PPPU. Na področju metakognitivnega znanja je bilo 

ugotovljeno, da so učenci med 10. in 12. letom z visokim metakognitivnim znanjem s strani 

članov družine in učiteljev na področju izvršilnih funkcij pri večini področij ocenjeni tako, da 

imajo manj težav z izvršilnimi funkcijami (García idr., 2016). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da se rezultati učiteljev in učencev samih na nekaterih področjih 

razlikujejo, kar podpira ugotovitev M. Hudoklin (2015), da je zaradi opaznih razlik v dojemanju 

funkcioniranja otroka pri zbiranju informacij s področja izvršilnih funkcij ključno upoštevanje 

različnih virov, kot so učenci sami, starši in učitelji. Ugotavlja se namreč, da z običajnimi načini 

prepoznavanja in diagnosticiranja SUT ne zaznamo vseh primanjkljajev, ki učencem otežujejo 

delo v šoli – tako v usvajanju šolskega znanja kot tudi v napredovanju v učnem smislu (Delis 

idr., 2007, v Hudoklin, 2015; McCloskey, 2009, v Hudoklin, 2015). Toliko zahtevnejše pa je 

prepoznavanje nadarjenih učencev s SUT/PPPU – torej dvojno izjemnih učencev – saj se pri 

slednjih SUT/PPPU zaradi pogosto učinkovitih načinov kompenzacije v praksi v veliko 

primerih zakrijejo (Magajna, 2013). Tudi v nekaterih drugih raziskavah poročajo o jasno 

izraženih razlikah v oceni funkcioniranja s strani različnih oseb. Učitelji zaznavajo boljšo 

razvitost izvršilnih funkcij pri učencih kot člani družine učenca (García idr.,  2016). 

 

Smiselno je omeniti, da se funkcioniranje učenca na področju izvršilnih funkcij lahko spreminja 

(Meltzer, 2010). Prav zato je poleg poudarka, da je dobro, da funkcioniranje učenca, pri katerem 

se nakazuje rizičnost za težave na katerem od področij delovanja, ocenijo različne osebe, dobro 

tudi, da se ugotavljanje sprememb v funkcioniranju na področju izvršilnih funkcij večkrat 

ponovi. Smiselno je, da se posebej izrazito spremlja tekom izvajanja posameznih stopenj v 

procesu prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učnih težav, ki jih L. Magajna (2011) 

opredeli kot: skrining in identifikaicija – detekcija, klasifikacija, načrtovanje pomoči, 

oblikovanje ustreznega programa pomoči za posameznega otroka, spremljanje napredovanja 

učenca in evalvacija – preverjanje ustreznosti – izvajanja programa.  

 

Tako v primeru učencev s PPPU kot tudi v primeru učencev brez PPPU je (razen izjem na 

nekaterih področjih) vidno ujemanje ocen učiteljev in učenca samega, kar kaže, da je ocena 

obojih relativno realistična, torej odraz dejanskega stanja. Slednje predstavlja dobro izhodišče 

za odkrivanje rizičnih učencev na področju izvršilnih funkcij ter nadalje bolj poglobljeno 

ugotavljanje funkcioniranja ter morebitno nudenje pomoči in podpore. Področja, kjer so razlike 

med oceno učenca ter oceno učiteljev statistično pomembne, pa so tista, katerim je potrebno pri 

morebitnem nadaljnjem bolj poglobljenem ugotavljanju funkcioniranja ali nudenju pomoči in 

podpore posvetiti posebno pozornost, da bi bila ocena o dejanskem funkcioniranju kar se da 

realna. V prid omenjeni ugotovitvi govori tudi eden od ključnih ciljev odkrivanja in 

prepoznavanja splošnih in specifičnih učnih težav, kjer L. Magajna idr. (2008) navajajo, da je 

med drugim cilj »ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov« (str. 16). 

 

Naše peto raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Ali se ocena učiteljev in samoocena učencev o 

razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij razlikujeta?«. Ugotavljamo, da se ocena 

učiteljev in samoocena učencev pri večini dimenzij izvršilnih funkcij ujemata. Statistično 

pomembne razlike med ocenami učiteljev in samoocenami učencev se pri ocenjevanju učencev 

s PPPU pojavljajo pri dimenzijah  upravljanje s časom (D8) in prožnost (D9). Pri ocenjevanju 

učencev brez PPPU se statistično pomembne razlike med ocenami učiteljev in samoocenami 

učencev pojavljajo pri dimenzijah delovno pomnjenje (D2), upravljanje s časom (D8) in 

metakognicija (D10).  
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3.5 SKLEP 

 
Splošni cilj raziskave, predstavljene v magistrskem delu, je bil ugotavljanje stanja na področju 

izvršilnih funkcij v populaciji učencev v osnovni šoli ter primerjava med učenci s PPPU in 

učenci brez njih. Ugotovili smo, da v populaciji učencev v splošnem prihaja do težav, ki sicer 

niso zelo izrazite, a so v določeni meri prisotne pri vseh dimenzijah izvršilnih funkcij. Glede na 

različne parametre se pojavljajo razlike v splošni populaciji učencev v osnovni šoli, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. Nadalje sta bila med bolj specifičnimi cilji raziskave tudi 

preverjanje in primerjanje ocene učiteljev s samooceno učencev s PPPU in brez PPPU ter 

oblikovanje vodnika »Kako naj naredim to?« z nasveti in strategijami za delo na področju 

izvršilnih funkcij učenca. Opazno je, da se učenci s PPPU izkazujejo kot nekoliko slabši na 

področju izvršilnega funkcioniranja, pri čemer so razlike statistično pomembne zgolj v 

nekaterih primerih. Ob primerjanju samoocene učenca z oceno učitelja o funkcioniranju istega 

učenca opažamo, da se tako pri učencih s PPPU kot pri učencih brez PPPU ocene v večini 

področij ujemajo. 

 

Razvitost izvršilnega funkcioniranja pri učencih smo ugotavljali na podlagi samoocenjevanja 

in ocenjevanja enajstih dimenzij izvršilnih funkcij: inhibicija odzivanja, delovno pomnjenje, 

čustvena kontrola, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in postavljanje 

prioritet, organizacija, upravljanje s časom, prožnost, metakognicija, na cilj usmerjeno 

vztrajanje (Dawson in Guare, 2012).  

 

Na podlagi študija strokovne literature ter na podlagi razmišljanj o tematiki je bilo postavljenih 

pet raziskovalnih vprašanj. Raziskovalna vprašanja in z njimi povezane ugotovitve 

predstavljamo v nadaljevanju. 

 

1. Kakšna je raven razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli? 

 

Raven razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnega obdobja v osnovni šoli variira. Od skupno 15 možnih točk pri posamezni 

dimenziji se aritmetične sredine gibljejo od 10,76 (D3 – Čustvena kontrola) do 12,13 (D7 – 

Organizacija). Kakor pravi tudi L. Meltzer (2010), se v zadnjih letih vedno bolj ugotavlja 

pomen procesov izvršilnih funkcij v povezavi z delovanjem v šolskem konteksu. Neuspešnost 

ali slabšo uspešnost učencev, za katere se sicer zdi, da so sposobni dosegati boljše rezultate, 

lahko pogosto razložimo prav z delovanjem izvršilnih funkcij ter z učinkovitostjo uporabe s 

tem povezanih strategij (prav tam). Strokovnjaki s pedagoškega področja ugotavljajo, da so 

učenci pogosto šibki v znanjih o tem, kako se učiti, ter da so s tovrstnimi znanji učenci v šoli 

redko ali sploh ne seznanjeni (Karten, 2010; Kunaver, 2008; Marentič Požarnik, 2014; 

Woolfolk, 2002). V naši razskavi lahko vidimo, da v splošni populaciji sicer niso vidne zelo 

izrazite težave na področju izvršilnih funkcij, vendar so težave v določeni meri vendarle 

prisotne in lahko predstavljajo možen razlog za to, da učenci v šolskem kontekstu delujejo 

slabše od pričakovanega ali da šolske situacije kljub temu, da gre za sicer intelektualno 

povprečnega ali nadpovprečnega učenca, predstavljajo izrazito stresne situacije. To, da učenci 

vedo, kdaj, kje in zakaj uporabiti različne strategije, je namreč bistvenega pomena za ohranjanje 

in uporabljanje strateškega znanja (Pressley, 1986, v Woolfolk, 2002).  

 

Ob primerjavi samoocene učencev v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovni šoli 

vidimo izrazite ter statistično pomembne razlike med obema skupinama. Učenci v 2. vzgojno-



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Karmen Javornik, magistrsko delo 

116 

 

izobraževalnem obdobju se na vseh 11 dimenzijah izvršilnih funkcij ocenjujejo kot statistično 

pomembno bolj uspešni, pri čemer je statistična pomembnost visoka. Tudi če natančneje 

primerjamo razlike med rezultati za posamezne razrede, ugotovimo, da med razredi obstajajo 

statistično pomembne razlike na področjih vseh 11 dimenzij izvršilnih funkcij. Za izrazite 

razlike med skupinama obeh izobraževalnih obdobij ter razlike med posameznimi razredi 

obstaja več možnih razlogov, med katerimi so naslednji. Samoocena mlajših učencev je lahko 

zaradi slabše razvitih sposobnosti samozavedanja (Dawson in Guare, 2009) manj realna in se v 

rezultatih izraža kot pretirano visoka. Zaradi stopnjevanja števila ter kompleksnosti zahtev in 

nalog v šoli učenci z leti vedno bolj izgubljajo občutek kontrole nad lastnim delovanjem ter z 

njim povezanim uspehom v šolskem kontekstu (Dawson in Guare, 2009). Pozitivno dojemanje 

sebe v izobraževalnem smislu je odvisno od vpliva več področij znotraj kroga izobraževalnega 

uspeha in ne zgolj od lastnega truda (Meltzer, Katzir, Miller, Reddy in Roditi, 2004a, v Meltzer, 

2010; Meltzer idr., 2004b, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 2004c, v Meltzer, 2010). V 

mladostništvu se na nekaterih področjih izvršilnih funkcij v primerjavi z otroštvom kaže 

nazadovanje ali povečana občutljivost na negativne vplive iz okolja, kar lahko privede do 

šibkejših spretnosti izvršilnih funkcij, posebej izrazito takih, ki se povezujejo s čustvi ter vodijo 

v situacije, ki za učenca predstavljajo stres (Dawson in Guare, 2009). Šola lahko za učenca 

predstavlja pomemben vir stresa, posebej izrazito v primeru ponavljajočih se neuspehov in 

zaradi pogostih sprememb učnih načrtov (Jeriček, 2010), pri čemer je pri učencih v 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju večja verjetnost za številnejše izkušnje neuspeha, kar lahko vpliva na 

slabšo samopodobo ali pretirano samokritičnost učenca na področjih izvršilnih funkcij.  

 

2. Kakšne so razlike med učenci v posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij glede na spol, 

starost in uspešnost pri posameznih predmetih? 

 

Vzorec učencev je bil glede na spol sestavljen relativno enakovredno (48,3 % fantov in 51,7 % 

deklet). Iz rezultatov je razvidno, da se dekleta na področju izvršilnih funkcij v splošnem 

ocenjujejo višje kot fantje. Statistično pomembne razlike so prisotne pri naslednjih dimenzijah: 

inhibicija odzivanja (D1), delovno pomnjenje (D2), organizacija (D7), upravljanje s časom 

(D8), prožnost (D9) in metakognicija (D10), pri čemer se na vseh naštetih dimenzijah dekleta 

ocenjujejo višje kot fantje. Bellaj, I. Salhi, Le Gall in Roy (2016) poudarjajo, da so ugotovitve 

o razlikah v izvršilnem funkcioniranju glede na spol v različnih študijah nekonsistentne. Razlog 

za nekonsistentne rezultate vidijo v različni naravi nalog ter metod, uporabljenih pri analizi 

(Brocki in Bohlin, 2004, v Bellaj idr., 2016). 

 

V raziskavi vidimo, da pri vseh enajstih dimenzijah izvršilnih funkcij obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na starost. Statistična pomembnost razlik je na področjih vseh 

dimenzij visoka. Upoštevajoč rezultate je viden trend, da se samoocena izvršilnih funkcij z 

višanjem starosti niža, pri čemer ne gre v vseh primerih za vedno nižji rezultat iz starostne 

skupine v višjo. Razlogi so opisani pri primerjavi učencev v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ter v posameznih razredih. K. K. Wu idr. (2011) v raziskavi ugotavljajo podobno, saj 

ugotavljajo, da se v večini primerov funkcioniranje izraziteje izboljšuje med starostnima 

skupinama 7–8 let in 11 mesecev ter 11–12 let in 11 mesecev. Med starostnima skupinama 11–

12 let in 11 mesecev in 13–14 let in 11 mesecev ne opažajo statistično pomembnih razlik (prav 

tam). 

 

Pri ugotavljanju razlik med učenci na področjih posameznih dimenzij izvršilnih funkcij glede 

na uspešnost pri posameznih predmetih smo se osredotočili na končne ocene pri predmetih 

slovenščina, matematika in angleščina. V splošnem lahko pri končnih ocenah pri omenjenih 

predmetih iz rezultatov razberemo, da so učenci, ki imajo pri posameznem predmetu zaključeno 
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višjo končno oceno, tudi statistično pomembno boljši pri veliki večini dimenzij izvršilnih 

funkcij (pri čemer je potrebno opozoriti, da v vseh primerih trend ne narašča postopoma od 

nižje do naslednje višje ocene). Pri predmetu slovenščina so statistično pomembne razlike glede 

na končno oceno vidne pri vseh 11 dimenzijah izvršilnih funkcij, pri predmetu matematika so 

statistično pomembne razlike vidne pri 10 od 11 dimenzij izvršilnih funkcij (statistično 

pomembnih razlik ni zgolj pri dimenziji organizacija – D7), pri predmetu angleščina pa so 

statistično pomembne razlike vidne pri 8 od skupno 11 dimenzij izvršilnih funkcij (statistično 

pomembnih razlik ni pri dimenzijah: čustvena kontrola – D3, začenjanje z aktivnostjo – D5, 

organizacija – D7). V splošnem se izkazuje, da sta uspešno funkcioniranje na področju 

izvršilnih funkcij ter učni uspeh pri navedenih predmetih med seboj v večini primerov 

povezana. Učenec si prepričanja o lastnih sposobnostih ustvarja na različnih področjih: splošna 

sposobnost, kompetentnost pri specifičnih nalogah, nadzor nad izidi, razlogi za neuspeh in 

razumevanje koristnih specifičnih strategij (Reid in Lienemann, 2006, v Meltzer, 2010). Prav 

to je lahko razlog, da se pri različnih predmetih, ki imajo različne posebnosti narave dela, 

specifične za predmet, samoocene pri posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij razlikujejo.  

 

3. Kako se učenci s PPPU razlikujejo od učencev brez PPPU na vprašalniku 

samoocenjevanja posameznih dimenzij izvršilnih funkcij? 

 

Učenci s PPPU se pri samoocenjevanju posameznih dimenzij izvršilnih funkcij sicer pri 10 od 

11 dimenzij izvršilnih funkcij ocenjujejo nekoliko nižje kot učenci brez PPPU, vendar razlike 

pri nobeni od 11 dimenzij izvršilnih funkcij niso statistično pomembne. Upoštevajoč 

samooceno posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih torej opažamo, da ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik glede na to, ali gre za učenca s PPPU ali ne (pri čemer so učenci 

brez PPPU izbrani kot glede na razred ekvivalentni pari učencem s PPPU, ki dosegajo 

povprečni učni uspeh). Razlogi za to so lahko različni. Eden teh je, da se učenci s PPPU zaradi 

različnih načinov pomoči, podpore in prilagoditev čutijo bolj spretne na področjih izvršilnih 

funkcij, kar bi pomenilo, da so tovrstni načini dela zanje smotrni in učinkoviti. Mogoče je tudi, 

da učenci s PPPU z izvršilnimi funkcijami (načrtovanje, organizacija, na cilj usmerjeno 

vztrajanje) kompenzirajo šibka kognitivna področja in tako v večji meri urijo nekatere izvršilne 

funkcije. To, da učenci s SUT/PPPU svoja šibka področja izvršilnih funkcij uspešno 

kompenzirajo, je posebej pogosto značilno za delovanje nadarjenih učencev s SUT/PPPU 

(Magajna, 2013). Dopustiti je potrebno tudi možnost, da se katera ali nobena od obeh skupin ni 

ocenila realno (torej, da so se ocenjevali nerealno nizko ali visoko). Mogoče pa je tudi, da 

statistično pomembne razlike niso opazne, ker učenci s PPPU sicer imajo določene težave na 

področju izvršilnih funkcij, vendar ima v podobni meri težave na področju izvršilnih funkcij 

tudi splošna populacija učencev. Dejstvo, da pri učencih s samooceno posameznih dimenzij 

izvršilnih funkcij ne prihaja do razlik glede na to, ali ima učenec PPPU ali ne, lahko tako 

razlagamo tudi z opažanjem mnogih avtorjev s pedagoškega področja (Karten, 2010; Kunaver, 

2008; Marentič Požarnik, 2014; Woolfolk, 2002), ki pravijo, da se učitelji pogosto ne posvečajo 

dovolj samemu pridobivanju strateškega znanja učencev in da je tudi splošna populacija 

učencev (ne le učenci s PPPU) pogosto šibka v znanjih o tem, kako se učiti. Navedeno spodbuja 

razmišljanje v smeri možnosti nudenja pomoči na posameznih področjih izvršilnih funkcij ne 

le osebam s PPPU (ki so lahko tovrstne pomoči deležne tudi v okviru ur DSP ali drugih oblik 

pomoči učencem s PPPU), temveč tudi ostalim učencem, za katere se meni, da bi tovrstno 

pomoč potrebovali. 
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4. Kako učitelji ocenjujejo razvitost posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri učencih s 

PPPU ter pri učencih brez PPPU? 

 

Pri ocenah s strani učiteljev se glede razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih funkcij na 

nekaterih področjih izkazujejo statistično pomembne razlike med učenci s PPPU in učenci brez 

PPPU. Večina dimenzij je sicer v primeru ocene učiteljev za učence s PPPU ocenjena nekoliko 

nižje, pri čemer razlike pogosto niso statistično pomembne. Razlike med omenjenima 

skupinama so statistično pomembne pri dimenzijah načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), 

upravljanje s časom (D8) ter prožnost (D9). Pri vseh treh dimenzijah, kjer so razlike, 

upoštevajoč oceno učiteljev, statistično pomembne, so učenci s PPPU ocenjeni statistično 

pomembno nižje kot učenci brez PPPU. Učinkovito načrtovanje in postavljanje prioritet sta pri 

šolskem delu pomembna, saj vodita v učinkovito upravljanje s časom in tako vplivata na večjo 

produktivnost, lajšanje stresa ter na učenčevo učenje in dosežke (Misra in McKean, 2000, v 

Krishnan, Feller in Orkin, 2010). Torej so lahko med drugim tudi šibkosti na omenjenih 

področjih možen razlog, ki prispeva k učenčevemu slabšemu učenju in dosežkom ter s tem 

povezano k doživljanju stresa, nemotiviranosti in pojavljanju čustvenih, vedenjskih ter drugih 

težav pri učencih s PPPU. V tem delu raziskave se potrjuje tudi v literaturi pogosto naveden 

podatek, da so učenci s SUT/PPPU pogosto šibkejši na področju kognitivne prožnosti (Meltzer, 

1993, v Meltzer in Krishnan, 2007; Meltzer in Montague, 2001, v Meltzer in Krishnan, 2007). 

Glede na ugotovljeno se v določeni meri torej potrjuje navajanje L. Meltzer in K. Krishnan 

(2007), da učitelji učence s težavami na področju izvršilnih funkcij pogosto vidijo kot 

neučinkovite v izvedbi različnih nalog pri šolskem delu. 

 

5. Ali se ocena učiteljev in samoocena učencev o razvitosti posameznih dimenzij izvršilnih 

funkcij razlikujeta? 

 

Ocena učiteljev in samoocena učencev se pri učencih s PPPU v večini primerov ujema. 

Statistično pomembne razlike med obema vrstama ocenjevanja so v skupini učencev s PPPU 

opazne pri dveh dimenzijah izvršilnih funkcij, to sta dimenziji upravljanje s časom (D8) ter 

prožnost (D9). Pri ocenjevanju učencev brez PPPU so statistično pomembne razlike med obema 

vrstama ocenjevanj opazne pri treh dimenzijah izvršilnih funkcij, pri čemer gre samo za eno 

dimenzijo, kjer so statistično pomembne razlike tudi pri učencih s PPPU. Statistično pomembne 

razlike med obema vrstama ocenjevanj so v skupini učencev brez PPPU izražene pri dimenzijah 

delovno pomnjenje (D2), upravljanje s časom (D8) ter metakognicija (D10). Pri skupini 

učencev brez PPPU so razhajanja v ocenah učencev in učiteljev torej nekoliko večja, vendar 

gre še vedno v primeru večine dimenzij za ujemanje med obema ocenjevanjema. Gre za 

spodbuden rezultat, saj nakazuje na relativno konsistentnost rezultatov in potrujuje, da obstaja 

večja verjetnost, da gre za realno ocenitev delovanja na področju izvršilnih funkcij. Možna 

razlaga za nekoliko izrazitejša razhajanja pri učencih brez PPPU je, da so ti učenci deležni 

mnogo manj vodenega in individualno prilagojenega dela na področju izvršilnih funkcij, ki je 

lahko učencem s PPPU nudeno v okviru ur DSP ter drugih dejavnosti. S tem se ujema tudi 

izraženo stanje pri dimenziji metakognicija, kjer se pri učencih s PPPU samoocene učencev 

izrazito bolje ujemajo z oceno učiteljev. Dejstvo, da se na veliko področjih, kjer so razlike 

statistično pomembne, izkazuje, da je samoocena učencev višja od ocene učitelja, bi lahko 

razlagali s tem, da ima učenec morda nerealno visoko predstavo o svojih spretnostih izvršilnih 

funkcij ali pa, da je učitelj do funkcioniranja učenca pri teh dimenzijah izvršilnih funkcij 

pretirano kritičen oziroma učenca ne pozna dovolj dobro, da bi bila njegova ocena realna. Velja 

tudi, da pozitivno dojemanje sebe v izobraževalnem smislu ni odvisno zgolj od lastnega truda, 

temveč od vpliva več področij znotraj kroga izobraževalnega uspeha (Meltzer, Katzir, Miller, 

Reddy in Roditi, 2004a, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 2004b, v Meltzer, 2010; Meltzer idr., 
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2004c, v Meltzer, 2010). Prav to je še eden od možnih razlogov da učenci, ki v šolsko delo 

vlagajo izrazito veliko truda, morda sebe na področju izvršilnih funkcij neupravičeno ocenjujejo 

pretirano visoko. Primerjave med oceno učiteljev in samooceno učencev na področjih izvršilnih 

funkcij tako v primerih učencev s PPPU kot v primerih učencev brez PPPU potrjujejo 

ugotovitev M. Hudoklin (2015), da je pri zbiranju informacij s področja izvršilnih funkcij zaradi 

opaznih razlik v dojemanju delovanja pomembno upoštevanje različnih virov, kot so učenci 

sami, starši in učitelji. V eni od raziskav ugotavljajo, da učitelji zaznavajo boljšo razvitost 

izvršilnih funkcij pri učencih kot člani družine učenca (García, Rodríguez, González-Castro, 

Álvarez-García in González-Pienda, 2016). 

 

Pomembno je, da področjem, kjer so statistično pomembne razlike med obema skupinama 

ocenjevalcev, pri nadaljnjem in bolj poglobljenem prepoznavanju in obravnavi namenimo 

izrazito pozornost, saj s tem poskrbimo, da bo rezultat kar se da verodostojen pokazatelj 

realnega delovanja učenca na teh področjih. Eden od ključnih ciljev odkrivanja in 

prepoznavanja splošnih in specifičnih učnih težav je namreč med drugim cilj »ugotavljanje 

učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov« (Magajna idr., 2008, str. 16). 

 

*** 

 

Ugotavljali smo tudi razlike na področju izvršilnih funkcij glede na obiskovanje ur dodatne 

strokovne pomoči (DSP), glede na obiskovanje ur dopolnilnega pouka (DOPP) ter glede na 

prepoznanost učenca kot nadarjenega.  

 

Glede na obiskovanje ur DSP obstajajo statistično pomembne razlike pri dimenzijah: ohranjanje 

pozornosti (D4), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), prožnost (D9), metakognicija (D10) 

in na cilj usmerjeno vztrajanje (D11). Pri vseh omenjenih dimenzijah se učenci, ki obiskujejo 

ure DSP, ocenjujejo statistično pomembno nižje kot učenci, ki teh ur ne obiskujejo. Glede na 

obiskovanje ur DOPP obstajajo statistično pomembne razlike pri dimenzijah: čustvena kontrola 

(D3), ohranjanje pozornosti (D4), načrtovanje in postavljanje prioritet (D6), upravljanje s 

časom (D8), prožnost (D9), metakognicija (D10) in na cilj usmerjeno vztrajanje (D11). Pri vseh 

omenjenih dimenzijah se učenci, ki obiskujejo ure DOPP, ocenjujejo statistično pomembno 

nižje kot učenci, ki teh ur ne obiskujejo. Vidno je, da so statistično pomembne razlike opazne 

v primerih več področij glede obiskovanja ur DOPP kot glede obiskovanja ur DSP. Glede na 

to, da gre v obeh primerih za ure, namenjene učencem z določeno stopnjo in obliko težav, 

povezanih z učenjem, lahko razliko razložimo s tem, da je učencem, ki obiskujejo ure DSP, na 

področju posameznih dimenzij izvršilnih funkcij bolj verjetno nudena izrazitejša ter bolj 

individualno usmerjena pomoč in podpora, ki je učenci, ki obiskujejo ure DOPP v tolikšni meri 

običajno niso deležni, saj gre pri DOPP za manj intenzivno obliko pomoči. Pri tem se lahko 

nanašamo na kontinuum pomoči učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

(Magajna idr., 2008). Na omenjenem kontinuumu je namreč dopolnilni pouk ena od oblik dela 

na 1. stopnji kontinuuma pomoči učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, ure 

DSP pa so nudene učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, ki se izvaja na 5. stopnji (prav tam).  

 

Razlike glede na prepoznanost učenca kot nadarjenega so statistično pomembne zgolj pri 

dimenziji metakognicija (D10). Pri tej dimenziji se učenci, prepoznani kot nadarjeni, ocenjujejo 

izrazito višje kot učenci, ki niso prepoznani kot nadarjeni. Raziskovalci ugotavljajo, da člani 

družine in učitelji pri  učencih med 10. in 12. letom z visokim metakognitivnim znanjem na 

področju izvršilnih funkcij učenca opažajo manj težav kot člani družine in učitelji pri učencih 

s šibkejšim metakognitivnim znanjem (García idr., 2016). Pri tem je pomembno izpostaviti 
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dvojno izjemne učence, torej nadarjene učence s SUT/PPPU, saj ti v praksi pogosto delujejo 

leni in njihova močna področja pogosto niso v celoti prepoznana (Košak Babuder in Kavkler, 

2014). Dejstvo, da v naši raziskavi pri vseh ostalih dimenzijah v splošni populaciji učencev ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik, govori v prid trditvi, da je delo na področju izvršilnih 

funkcij smiselno ter uporabno tudi za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni.  

 

*** 

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da bi bila pomoč na posameznih dimenzijah 

izvršilnih funkcij smiselna ne zgolj za učence s PPPU, temveč tudi za splošno populacijo 

učencev (med drugim tudi za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni). Pomoč na področju 

izvršilnih funkcij strokovnjaki vidijo kot uporabno in učinkovito pri učečih se na vseh stopnjah 

izobraževanja (od osnovne šole do fakultete) tako v primerih blažjih kot kompleksnejših učnih 

težav in težav na področju socialnih spretnosti (Dawson in Guare, 2012). V šolskem kontekstu 

je pričakovano, da je učenec vešč učenja za šolo, torej da pozna in razume vsebine, uporablja 

učinkovite učne strategije, je vešč v osnovnih jezikovnih (branje, pisanje, komunikacija) in 

socialnih veščinah ter je sposoben tekoče uporabljati poznane veščine in znanja, med njimi 

prehajati brez večjega napora, obenem pa je samozavesten, osredotočen in motiviran (Brownell, 

Smith, Crockett in Griffin, 2012). Učenje je učinkovito, če je učenec poleg izida osredotočen 

tudi na proces, za kar je ključna uporaba strategij s področja izvršilnih funkcij (Meltzer in 

Krishnan, 2007).  

 

Dejstvo, da P. Dawson in Guare (2012) navajata, da se pomoč v praksi izkazuje kot najbolj 

učinkovita prav pri učencih s povprečnimi sposobnostmi in v primerih, ko so učne ali druge 

težave blažje ter da vidita tovrstno pomoč kot najbolj optimalno obliko dela za učence, ki 

izkazujejo nizke izobraževalne dosežke in svojih potencialov ne izkoristijo v polnosti, podpira 

v naši raziskavi ugotovljeno, da je pomoč na področju izvršilnih funkcij poleg učencem s PPPU 

smiselna tudi za splošno populacijo učencev v osnovni šoli (med drugim tudi za učence, ki so 

prepoznani kot nadarjeni). M. Hudoklin (2015) ugotavlja, da se koncepta inteligentnosti in 

izvršilnih funkcij do neke mere, vendar ne v celoti, prekrivata. 

 

Z namenom zapolnitve vrzeli na področju nudenja možnih oblik pomoči na področju izvršilnih 

funckij učenca je bila v okviru magistrskega dela oblikovana knjižica »Kako naj naredim to?«  

z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca. Gre za delo, oblikovano kot vodnik s 

konkretnimi napotki in strategijami za delo na področju izvršilnih funkcij učenca, ki so pri 

šolskem delu izrazitega pomena. Knjižica je namenjena predvsem učiteljem, vendar jo lahko 

uporabljajo tudi ostale osebe, vključene v razvijanje izvršilnega funkcioniranja pri učencih. 

 

Raziskava, ki smo jo izvedli, ima tudi omejitve. Zavedamo se, da je bila raziskava tako v 

primeru vzorca učencev v osnovni šoli, še izraziteje pa v primeru podvzorca, izvedena na manjši 

skupini oseb, zato bi bilo s stališča objektivnosti priporočljivo število oseb v vzorcu in 

podvzorcu razširiti. Glede na to, da so v raziskavi sodelovali učenci in učitelji z dveh slovenskih 

osnovnih šol, bi k objektivnosti ter možnosti posploševanja pripomoglo tudi to, da bi bilo v 

vzorec zajetih več šol iz različnih regij. Zaradi razlik v dojemanju delovanja na področju 

izvršilnih funkcij v primeru različnih ocenjevalcev je sicer dobro, da smo vsaj v delu raziskave 

zajeli tako samooceno učencev kot tudi oceno učiteljev, ki te učence poučujejo, vendar pa bi 

bilo še bolj optimalno, da bi funkcioniranje učenca na področju izvršilnih funkcij ocenjevalo 

več različnih oseb, ki učenca dobro pozna (npr. učenec, učitelji, starši). Smiselno je opozoriti 

tudi, da so opredelitve učnih težav ter posameznih skupin znotraj le-teh med državami različne, 
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pri čemer smo pri interpretaciji rezultatov naše raziskave na podvzorcu učencev s PPPU in 

učencev brez PPPU uporabili tudi vire, ki poročajo o stanju v tujini.  

 

V povezavi z obravnavano tematiko izvršilnih funkcij obstajo različne možnosti za nadaljnje 

raziskovanje. Ugotavljanje funkcioniranja na področju izvršilnih funkcij pri učencih bi bilo 

smiselno po preteku določenega časa ponoviti ter primerjati razlike v rezultatih. Nadalje bi bila 

smiselna tudi raziskava o učinkih poglobljenega dela na področju izvršilnih funkcij pri učencih, 

kjer bi bilo smotrno ugotoviti aktualno stanje na področju izvršilnih funkcij, nato pa z njimi 

določen čas usmerjeno delati na razvoju izvršilnih funkcij, ob koncu usmerjenega dela pa 

ponovno preveriti stanje na enakih področjih ter primerjati rezultate z začetnimi. Slednje bi bilo 

smiselno izvesti tako na splošni populaciji učencev kot tudi na izbrani skupini učencev, kot so 

na primer učenci s PPPU ali nadarjeni učenci. Glede na to, da se v okviru magistrskega dela 

posvečamo ugotavljanju funkcioniranja na področju izvršilnih funkcij v splošni populaciji 

učencev od 4. do 9. razreda osnovne šole ter primerjavi funkcioniranja pri učencih s PPPU in 

učencih brez PPPU, bi bilo smiselno na podoben način raziskati stanje na področju izvršilnih 

funkcij tudi pri osebah starosti, ki v to raziskavo niso bile zajete (npr. predšolski otroci, učenci 

od 1. do 3. razreda osnovne šole, dijaki, odrasli) ter pri osebah, pri katerih so prisotne druge 

oblike posebnih potreb (npr. osebe z motnjami avtističnega spektra, osebe z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami, osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami). 

 

Opažamo, da je področje izvršilnih funkcij pri učencih v osnovni šoli področje, kjer bi bilo 

nadaljnje raziskovanje ter delovanje v smislu prepoznavanja in razvijanja izvršilnih funkcij 

smiselno pri splošni populaciji učencev v osnovni šoli, posebej izrazito pa pri učencih s PPPU. 

Pri prepoznavanju učencev s težavami na področju izvršilnih funkcij in pri nudenju različnih 

oblik pomoči in podpore je smotrno upoštevati ugotovljene razlike med učenci glede na različne 

parametre. Delo je smiselno v skladu z ugotovljenimi razlikami med učenci prilagajati z 

namenom, da jih kar se da opolnomočimo za učinkovito delovanje v šolskem kontekstu in v 

vsakdanjem življenju. 
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5 PRILOGE 

 
Ker gre za merski instrumentarij, za katerega je bilo pridobljeno dovoljenje založbe The 

Guilford Press za uporabo v namene raziskave tega magistrskega dela, le-tega v prilogah ne 

prilagamo. Podrobnejše informacije so navedene v podpoglavju, kjer je merski instrumentarij 

predstavljen (3.3.2 Opis merskih pripomočkov oziroma instrumentarija). 

 


