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POVZETEK  
 

Znakovni jezik je jezik, ki je kompleksen in živ ter hkrati predstavlja vizualni sistem znakov, 

ki ima svoja pravila in slovnico. Osnova za razumevanje so znaki, ki se izvajajo z različnimi 

položaji rok in prstov, mimiko ter prstno abecedo. Znakovni jezik uporabljajo gluhe in naglušne 

osebe, prav tako pa tudi slišeči. Zadnje čase se znakovnega jezika poslužujejo tudi starši in 

vzgojitelji za pomoč pri sporazumevanju s slišečimi malčki. Pri znakovnem sporazumevanju 

uporabljajo sistem ključnih besed v znakih, s katerimi malčkom omogočijo lažje izražanje 

svojih potreb. Znakovno sporazumevanje s slišečim otrokom naj bi vplivalo na hitrejši govorni 

razvoj, razumevanje, motivacijo, bogatenje besedišča, koncentracijo ter socialni razvoj. Prav 

tako pa slišeči pridobijo več-čutno informacijo o stvari, kar pa vpliva tudi na lažjo zapomnitev. 

Informacija mora potovati skozi naša čutila, da se lahko prične hramba. Naš spomin pa ne more 

hraniti vseh informacij, ki si jih želimo zapomniti, zato uporabljamo različne tehnike 

zapomnitve.  

Magistrsko delo ugotavlja, ali je zapomnitev informacij bolj učinkovita, če slišeči učenci v prvi 

triadi vidijo ob verbalnem poslušanju tudi kretnjo, ki izhaja iz slovenskega znakovnega jezika.  

Oblikovali smo dve hipotezi. Prva hipoteza navaja, da bo obstajala statistično pomembna 

razlika med rezultati v takojšnji zapomnitvi informacij, podanih verbalno, in zapomnitvi 

informacij, podanih verbalno z uporabo kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika. Druga 

hipoteza pa navaja, da bo obstajala statistično pomembna razlika med rezultati v zapomnitvi 

informacij podanih verbalno, in zapomnitvi informacij, podanih verbalno z uporabo kretnje, 

vzete iz slovenskega znakovnega jezika, po sedmih dneh.  

V raziskavi je sodelovalo dvaintrideset slišečih učencev, ki imajo odločbo o usmeritvi ter 

obiskujejo prvo triado osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom. Razdeljeni so 

bili v dve skupini preko izenačevanja po parih. S pomočjo video posnetka so si ogledali zgodbo 

iz knjige »Quick as a Cricket«, avtorja Audrey Wooda. Knjiga je bila prevedena v slovenščino. 

Kontrolna skupina si je ogledala posnetek, kjer so bili ob pripovedovanju uporabljeni glasovni 

poudarki in mimika. Eksperimentalna skupina pa si je ogledala posnetek, kjer je bila poleg 

glasovnih poudarkov in mimike uporabljena tudi kretnja, vzeta iz slovenskega znakovnega 

jezika. Kretnje na video posnetku pri eksperimentalni skupini so bile uporabljene za živali in 

pridevnike. Po ogledu video posnetka so učenci (individualno) obnovili zgodbo, njihovi 

odgovori pa so bili vrednoteni na šeststopenjski ocenjevalni lestvici.  

Eksperimentalna skupina je dosegla nekoliko višje rezultate v primerjavi s kontrolno skupino 

pri obeh testiranjih (takojšnjo in po sedmih dneh), vendar pa razlike niso dosegle praga 

statistične pomembnosti. Rezultati raziskave podajajo pomemben prispevek k nadaljnjim 

raziskavam na področju zapomnitve informacij s pomočjo znakovnega jezika.  

 

KLJUČNE BESEDE  
Znakovni jezik, zapomnitev, kratkoročni in dolgoročni spomin, učenje, učenci. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
Sign language is a complex and living language and at the same time represents a visual system 

of signs, which has its own rules and grammar. The basis for its understanding are signs made 

with different positions of arms and fingers, facial expressions and finger alphabet. Sign 

language is used by deaf and hard of hearing people and it is also useful for people with their 

hearing intact. Lately also parents and teachers in the kindergarten use sign language for easier 

communication with hearing toddlers. With the help of sign language using key words, toddlers 

easily express their needs. It also helps small children achieve faster speech development, better 

understanding, motivation for learning to speak, vocabulary expansion, concentration and 

social development. With the help of sign language hearing pupils can remember the subject 

more effectively, since they experience multisensory information. Each information has to 

travel through our senses before we can store it. Because our memory cannot store every piece 

of information that we want to remember, we use various techniques for better information 

storing.  

This research is trying to determine if memory is more effective when hearing pupils in the first 

triad are exposed to sign language besides the verbal information.  

We have created two hypotheses. The first hypothesis states that there will be a statistically 

significant difference between the results in immediate memorization of information given only 

verbally and the memorization of the information given verbally using the Slovenian sign 

language. The second hypothesis says that there will be a statistically significant difference 

after seven days between the results in the memorization of the information given only verbally 

and the memorization of the information given verbally using the Slovenian sign language.  

Thirty-two hearing pupils of the first triad of the equivalent education standard with special 

orientation participated. We divided them into two groups by pair equalization. They all listened 

to the story from the book »Quick as a Cricket« by author Audrey Wood on the video. We 

translated the book to Slovenian language. The control group watched the video where they 

were exposed to voice emphasis and natural nonverbal communication.  

Experimental group also watched the tape in the same conditions with a difference that they 

were also exposed to Slovenian sign language. The signs were used only for adjectives and 

animals. After watching the video the pupils individually renewed the story. Their answers were 

evaluated on a six-point scale. The experimental group got slightly higher results in both parts 

of the experiment (remembering immediately and after seven days), but the differences between 

the groups were not statistically significant. The results of the research are an important 

contribution to future exploration in the field.        

 

KEY WORDS 
Sign language, memorizing, short-term and long-term memory, learning, pupils. 
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1 UVOD 
 
 

Znakovni jezik je jezik, s katerim s pomočjo kretenj rok izrazimo pomen posameznih besed ali 

povedi. Vsaka država ima svoj znakovni jezik, do razlik pa prihaja tudi med državami. 

Slovenski znakovni jezik je specifičen jezik z določenimi pravili in ni enak knjižni slovenščini 

(Bauman idr., 2009). Poznamo različne vrste znakovnih sistemov, ki se lahko uporabljajo z 

znakovnim jezikom ali pa so kombinacija kretenj in govornega jezika. Znakovni jezik ni 

uporaben le za gluhe osebe, ampak tudi za slišeče. Obstaja kar nekaj raziskav (Daniels, 1994; 

Pfifer, 2010; Robinson, 1997 itd.), ki to potrjujejo. Prav tako znakovni jezik uporabljajo tudi 

starši in vzgojitelji za lažje sporazumevanje z dojenčki in malčki (Domicelj idr., 2012). Pri 

znakovnem sporazumevanju so uporabljene določene kretnje, s katerimi starši lažje razumejo 

svojega otroka. Prav tako pa se znakovni jezik uporablja tudi za pomoč pri komunikaciji z otroki 

s posebnimi potrebami, ki imajo težave na področju govora in komunikacije v obliki sistema s 

»kretnjami podprte komunikacije« (KPK). 

Spomin opredeljujemo kot sposobnost ohranjanja, shranjevanja in obnavljanja informacij 

(Šešok, 2006). Najbolj poznan tristopenjski model spomina sta izdelala Atkinson in Shiffrin 

(1968), ki sta spomin razdelila na tri komponente: senzorni register, kratkoročna in dolgoročna 

hramba. Da se informacija ohrani, potuje skozi vse tri naštete komponente. 

Ljudje si zapomnimo informacije na različne načine. Mnogi se strategij za pomnjenje tudi učijo. 

Že Gardner (1995) je osnoval študije medosebnih razlik in prilagajanja poučevanja osebnim 

stilom s teorijo multiplih inteligentnosti. Zaznavne stile razdelimo na vidni, slušni, kinestetični 

ter olfaktorni tip zaznavanja. Raziskave (Tomić, 1999) kažejo, da naj bi bilo le  25 % slušnih 

(avditivnih) učencev, kar pa nakazuje na pomembno iztočnico za učitelje, da pouk ne bi smel 

potekati le po slušni poti. 

V magistrskem delu smo želeli raziskati, ali je zapomnitev informacij uspešnejša, če slišeči 

učenci v prvi triadi enakovrednega programa osnovne šole vidijo ob verbalnem poslušanju tudi 

kretnjo iz slovenskega znakovnega jezika (za živali in pridevnike) in ali obstajajo razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino po sedmih dneh.  

Z raziskavo smo želeli pridobiti nova spoznanja o pomoči otrokom s posebnimi potrebami na 

področju komunikacije in strategij lažje zapomnitve informacij. V Sloveniji področje 

znakovnega jezika v povezavi z zapomnitvijo ni raziskano, prav tako obstaja malo raziskav 

(Larson in Chang, 2007; Wang in Napier, 2013 itd.), ki bi se sploh ukvarjale z uporabo 

znakovnega jezika pri slišečih učencih v povezavi s spominom. Magistrsko delo ponuja nove 

teme diskurza na področju specialno pedagoških pristopov, podpore in učenja. Obenem pa 

ponuja nove možnosti učenja in večjo prepoznavnost slovenskega znakovnega jezika.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 ZNAKOVNI JEZIK  

 

2.1.1 Opredelitev znakovnega jezika  

 

V Parizu so leta 1994 sprejeli definicijo znakovnega jezika, ki pravi, da je znakovni jezik 

»oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kažejo s kretnjami rok, ki lahko izražajo pomen 

posameznih besed, misli ali celega stavka, odvisno od konteksta ali kompleksne serije idej«  

(Podboršek in Krajnc, 2006, str. 13).  

 

Znakovni jezik je zgrajen iz kretenj in vsebuje svoja lastna pravila ter slovnico. Kretnje so 

sestavljene iz položaja rok, giba, lokacije izvedbe ter gibanja ene ali obeh rok. Kakor 

spremenimo eno izmed naštetih značilnosti, se pomen kretnje spremeni (Marschark, Lang in 

Albertini, 2002). 

 

Znakovni jezik se neprestano razvija in spreminja. Vsem znakovnim jezikom je skupen namen 

sporočanja in podajanja informacij s simboli. Znakovni jezik lahko poimenujemo tudi kot 

naravni jezik, saj se navadno razvije sam od sebe (Podboršek, 2002). Pogosto obstaja napačno 

prepričanje, da so znakovni jeziki odvisni od govorjenih jezikov in da so si jih izmislili s 

slišanjem ljudi (Perlmutter, 2013). Znakovni jezik so razvile gluhe osebe zaradi potrebe po 

komuniciranju. Kadar beseda nima znaka, se v znakovnem jeziku uporablja prstna abeceda 

(Hockfield, 2010).  

 

Znakovni jezik je jezik ljudi, ki se oblikuje znotraj gluhih jezikovnih skupnosti (Pavlič, 2016).  

 

Nöth (1990, v Krančan, 2003) loči znakovni jezik na širši in ožji pomen besede.  

 V ožjem smislu naj bi znakovni jezik pomenil semiotični sistem s komunikacijsko 

zmožnostjo govornega jezika. Takšen znakovni jezik se je izoblikoval pri kulturah, kjer 

govor ni bil mogoč. V to kategorijo spadajo tudi znakovni jeziki nekaterih ljudstev, kot je 

znakovni jezik Aboridžinov.  

 V širšem pomenu besede pa naj bi pomenil sinonim za semiotične splošne sisteme. V tem 

pomenu besede je »jezik« le figurativno definiran za razna področja nelingvističnih kodov. 

Posebne kode na področju neverbalnega komuniciranja uporabljajo določene skupine ljudi 

pri svojih raznovrstnih dejavnostih.     

 

Znakovni jezik sprejemamo z očmi (vizualno) in se močno razlikuje od vseh drugih jezikov. Z 

njim lahko sporočamo več informacij naenkrat. Vključuje lahko hkratno komunikacijo oblike 

roke, orientacije, giba in mimike. Kjerkoli živijo gluhe osebe, obstaja znakovni jezik. Močno 

se razlikuje od drugih jezikov in predstavlja jedro gluhe skupnosti. Poleg gluhih oseb ga 

uporabljajo tudi osebe, ki imajo težave z govorom. Še danes ne poznamo točnega števila 

obstoječih znakovnih jezikov (nekateri so pravno priznani, spet drugi nimajo statusa). 
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Posamezne države imajo svoj znakovni jezik, poleg tega pa obstaja tudi mednarodni znakovni 

jezik (Hockfield, 2010).  

Nekatere države imajo celo dva ali več znakovnih jezikov (npr. Belgija). Med državami prihaja 

tudi do podobnosti med znakovnimi jeziki, do česar lahko pride zaradi vpliva sosednjih držav, 

lahko pa so vzroki tudi drugi (Podboršek, 2002). Razlike med jezikom so vidne že znotraj iste 

države (Bauman idr., 2009). Znakovni jezik ima znotraj države različne oblike in dialekte.  

V Izraelu večina gluhih oseb uporablja izraelski znakovni jezik, vendar pa na tem območju 

obstajata dve beduinski vasi, ki sta (bili) dolgo izolirani, zato sta posledično razvili vsaka svoj 

znakovni jezik (Pavlič, 2016). Najvišjo raven normiranja sta dosegla ameriški in švedski 

znakovni jezik (Globočnik, 1999, v Krančan, 2003). Za razliko od Južne Afrike, ki ima le enega 

(z dvema različicama) in le dve izobraževalni ustanovi za gluhe in naglušne (Hockfield, 2010). 

 

2.1.2 Značilnosti znakovnega jezika  

 

Vsak znakovni jezik ima svojo lastno slovnico in pri tvorbi znakovnega jezika ne moremo 

izhajati iz slovnice govorjenih jezikov. Ob stiku znakovnega ter govornega jezika prihaja do 

medjezikovnih izposojanj. V praksi je izposojanje od govornih jezikov povečano, saj je večina 

uporabnikov znakovnega jezika dvojezična (Pavlič, 2016).    

 

Osnova razumevanja besedišča znakovnega jezika so znaki, ki se izvajajo z različnimi položaji 

telesa, rok, mimiko in prstno abecedo (Kuhar, 1993). Kretnje se izvajajo z gibanjem rok in 

prstov. Večinoma so kretnje dinamične in se dopolnjujejo tudi z obrazno mimiko (Podboršek 

in Krajnc, 2006). 

 

Znakovni jezik ni le uporaba neverbalnega komuniciranja. Nöth (1990, v Krančan, 2003) 

ugotavlja, da naj bi znakovni jezik vseboval določene značilnosti, ki ga razlikujejo od ostalih 

sredstev neverbalnega komuniciranja.  

 Znakovni jeziki so semiotični sistemi, ki imajo svojo slovnico.  

 Stopnja konvencionalnosti je višja.  

 Uporaba kretenj je omejena na določen prostor.  

 Pri znakih z obema rokama obstaja tendenca simetrije.  

 

Gluhi uporabniki znakovnega jezika uporabljajo manj raznolikih samostalnikov. Pri starših 

gluhih otrok so izmerili nižjo sredino dolžine povprečnega stavka. Slednje vpliva na nižjo 

kakovost besednega zaklada in sporazumevanja. Ugotovili so, da gluhi otroci pri 

sporazumevanju uporabljajo več glagolov, manj splošnih samostalnikov in več 

onomatopoetskih besed kot slišeča skupina otrok (Leigh idr., 2007, v Pfiffer, 2010).  

 

Znakovni jezik je eden od pomembnih faktorjev za komunikacijo. Gluhi otroci naj bi se začeli 

učiti znakovnega jezika takoj ob rojstvu, saj so prva tri leta ključna za razvoj in učenje. 

Marschark idr. (2002) trdijo, da se starši, ki pričnejo takoj z uporabo znakovnega jezika, s 

svojimi gluhimi malčki bolje razumejo ter z njimi zgradijo trši in zaupljivejši odnos.  

https://www.amazon.com/Marc-Marschark/e/B001HD42HG/ref=dp_byline_cont_book_1
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2.1.3 ZGODOVINA ZNAKOVNEGA JEZIKA  

 

2.1.3.1 Herodotus 

Herodotus (484 pr. n. št.– 425 pr. n. št.) je v delu »The Histories« zapisal prve izsledke o gluhoti. 

Pisal je o nemem sinu kralja Croesusa, ki je vladal Lidijcem. Sin nikoli ni govoril, oče pa ga je 

zavračal. Raje se je posvečal svojemu slišečemu sinu, ki je bil ubit v bitki. V spopadu s Perzicij 

je bil Croesus napaden, rešil pa naj bi ga nemi sin, ki je prvič v življenju zakričal in s tem rešil 

svojega očeta. Zgodba se je zgodila veliko let prej, preden je bila zapisana, in je obogatena z 

mnogimi miti (Lee, 2004).  

 

2.1.3.2 Sokrat  

Sokrat (470 pr. n. št.–399 pr. n. št.) je omenjal obstoj znakovnega jezika, ko je raziskoval 

vprašanje: »Če bi bili brez glasu ali jezika in bi se želeli sporazumevati, ne bi poskusili kot nemi 

pokazati znake z rokami, glavo in telesom?« S tem vprašanjem naj bi se potrdilo, da je znakovni 

jezik takrat že obstajal in naj bi ga gluhe osebe takrat že uporabljale za sporazumevanje (Lee, 

2004).   

 

2.1.3.3 Platon 

Platon (427 pr. n. št.–347 pr. n. št.) je zapisal svojo filozofijo o prirojeni inteligentnosti. Kot 

razlaga naj bi bila vsa inteligenca prisotna že ob rojstvu, ljudje naj bi se rodili s popolnimi 

idejami in jezikom v svojem mišljenju. Brez govora po njegovem mnenju gluhi niso sposobni 

imeti svojega jezika ali idej (Lee, 2004). V Cratylusu pa je Platon že 340 let pred našim štetjem 

opozarjal na določeno značilno gibanje telesa nemih oseb (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

2.1.3.4 Aristotel 

V Antiki so domnevali, da gluhe osebe nimajo jezika. Gluhoto so povezovali s poškodbo 

razuma. Aristotel (384 pr. n. št.–322 pr. n. št) je verjel, da je uho organ učljivosti in da 

poslušanje prispeva k posameznikovi inteligenci. Kasneje pa je bil deležen očitka, da je bila 

njegova domneva vzrok, da so bili gluhi posamezniki tisočletja brez izobrazbe (Moores, 1987, 

v Dvorščak, 2004). Aristotel je verjel, da so slepi posamezniki bolj inteligentni od tistih, ki so 

se rodili gluhi (Zaviršek, 2001, v Dvorščak, 2004).  

 

2.1.3.5 Ponce de Leon in Juan Bonet 

Okoli leta 1500 sta duhovnika Ponce de Leon in Juan Bonet poučevala nekatere gluhe sinove 

premožnejših družin, pri svojem poučevanju sta uporabljala prstno abecedo (Podboršek in 

Krajnc, 2006). Ponce de Leon zapiše, kako je naučil od rojstva gluhe otroke pisati, brati, 

govoriti, moliti, spovedovati in asistirati pri maši. Nekateri izmed njih so se izpolnili v 

latinščini, drugi v grščini, astrologiji in filozofiji (Moores, 1987, v Dvorščak, 2004).  

Juan Pablo Bonet je leta 1620 izdal knjigo z naslovom »Reducción de las letras y arte para 

ensen͂ar a hablar a los mudos« v Madridu, kjer je opisal uporabo znakovnega jezika pri učenju 

gluhih oseb. Njegov namen je bil pospešiti oralno in manualno izobraževanje gluhih oseb. 
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Bonetov sistem znakov in abecede je vplival na mnogo znakovnih jezikov, kot so španski, 

francoski in amerški znakovni jezik (Hockfield, 2010). 

 

2.1.3.6 Charles de l'Épée 

Zamisel, da bi tudi gluhe izobraževali, je leta 1760 uresničil abbe Charles de l'Épée, ki je tudi 

leta 1760 ustanovil šolo. V skladu s filozofsko miselnostjo časa je začel izobraževati v 

znakovnem jeziku. Razvil je svojo metodo uporabe znakov, tako da je znake, ki so jih učenci 

že poznali, dopolnjeval z novimi. Zapisal je tri pomembnejše knjige o poučevanju gluhih in 

naglušnih in izdal prvi slovar kretenj (Podboršek in Krajnc, 2006). Zamisel metode se je 

razširila po Evropi. Mnogi učitelji so obiskali Pariz z namenom učenja te metode. Tako je 

avstrijski cesar Jožef II. ustanovil šolo za gluhe na Dunaju, svoje učitelje pa je predhodno poslal 

v Pariz, da so se naučili metode, ki jo je razvil de l'Épée (Dotter in Okorn, 2003, v Domcelj idr., 

2012). l'Épée med gluhimi posamezniki zaseda posebno spoštovano mesto (Dvorščak, 2004).  

 

2.1.3.7 Edward in Thomas Hopkins Gallaudet 

Thomas Hopkins Gallaudet (1787–1851) je bil dolga leta ravnatelj prve šole, imenovane 

»American Asylum for Deaf-Mutes«, ki je izobraževala gluhe osebe v severni Ameriki. Danes 

se šola imenuje »American School for the Deaf« (Ameriška šola za gluhe). V Veliki Britaniji 

je sodeloval z Abbé Sicardom ter v Parizu spoznal manualno metodo poučevanja gluhih oseb 

(Hockfield, 2010). Thomas Hopkins se je poročil z gluho žensko Sophio Fowler, s katero sta 

imela sina Edwarda, ki je leta 1864 ustanovil prvo univerzo za gluhe, imenovano Gallaudet 

College, v Washingtonu (Podboršek in Krajnc, 2006).   

Edward Gallaudet je bil predsednik univerze šestinštirideset let. Bil je velik zagovornik 

znakovnega jezika in je v svojih letih delovanja preorganiziral veljavnost govornega treninga 

ter zagovarjal dejstvo, da govorna metoda učenja gluhih ni najustreznejša metoda za vse gluhe 

osebe (Hockfield, 2010). Pred univerzo še danes stoji kip njegovih staršev. Vse do leta 1880 je 

bila »gestakulacijska metoda« prevladujoča metoda v izobraževanju gluhih v Evropi in Ameriki 

(Podboršek in Krajnc, 2006).   

Fakulteta Gallaudet nosi še danes ime po prvemu učitelju za gluhe – Thomasu Hopkinsu 

Gallaudetu. Univerzo sestavljajo: Državni Center Laurenta Clerca za izobraževanje gluhih, 

Center za globalno izobraževanje, Inštitut za angleški jezik ter Univerza s študijskimi programi 

za ameriški jezik, biologijo, kemijo, kemijsko tehnologijo, komunikacijske vede, računalniške 

znanosti, študije gluhih, angleški jezik, francoski jezik, politiko, zgodovino, matematiko, 

filozofijo, psihologijo, socialno delo in sociologijo.  

Predsednik univerze Gallaudet je gluhi doktor psihologije King Jordan, ki delovno mesto 

zaseda že od leta 1989. Univerza predstavlja eno izmed najpomembnejših informacijskih, 

izobraževalnih, političnih centrov, ki se borijo za enake pravice gluhih posameznikov in 

skupnosti (Dvorščak, 2004).   
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2.1.3.8 Mednarodni kongres v Milanu  

Skozi leta so se med nasprotniki znakovnega jezika pojavile velike kritike glede izobraževanja 

gluhih oseb. Leta 1880 so v Milanu na mednarodnem kongresu prepovedali uporabo 

znakovnega jezika. Eden izmed pobudnikov za omenjeno sklenitev je bil Alexander Graham 

Bell, ki je med drugim trdil, da se gluhe osebe med seboj ne bi smele poročati in imeti otrok 

(Ivasović, 2005). Znakovni jezik je dobil označbo manjvrednega sistema komunikacije, kljub 

temu pa so ga gluhi skrivoma uporabljali, čeprav so bili zaradi tega večkrat tudi kaznovani 

(Podboršek in Krajnc, 2006). To je bilo obdobje zaničevanja znakovnega jezika in kratenja 

človekovih pravic. V današnjem času bi bila takšna dejanja nedopustna in kaznovana z visoko 

denarno globo. Dogodek je prinesel veliko nazadovanje razvoja znakovnega jezika, ki pa ima 

še danes v svetu posledice.    

Večina gluhih učiteljev je v letu 1880 izgubila službo in znakovni jezik je bil v celoti 

prepovedan. Oralna metoda, ki naj bi naučila gluhe poslušati in govoriti, ni prinesla 

pričakovanih rezultatov. Nastajati so začele organizacije gluhih oseb, ki so želele zaščititi svoje 

pravice. Šele leta 1951 so v Rimu nacionalne organizacije na kongresu na predlog italijanske 

zveze gluhih ustanovile Svetovno zvezo gluhih in se združile v boju za svoje temeljne pravice. 

Prvo zmago so dosegle leta 1984, ko so v Parizu na posvetu strokovnjakov za izobraževanje 

slušnih invalidov sprejeli novo metodo poučevanja gluhih – totalno komunikacijo. Totalna 

komunikacija lahko vključuje geste, mimiko, branje, odgledovanje, pisanje … torej vse načine, 

ki olajšajo sporazumevanje. Bistvo vsega je, da se prenese sporočilo v čim bolj pravilni obliki 

brez šumov in drugih motečih dražljajev, ki vplivajo na samo razumevanje sogovorca. Leta 

1985 je UNESCO totalno komunikacijo sprejel kot metodo poučevanja gluhih (Podboršek in 

Krajnc, 2006).  

 

2.1.3.9 Razvoj znakovnega jezika vse do danes 

V obdobju med 16. in 18. stoletjem se vzporedno s tiskarsko industrijo pričnejo začetki 

izobraževanja gluhih posameznikov. Posledica tiskanja knjig je bilo povečano število bralcev 

ter radikalni poseg v kulturo branja. Tako postanejo gluhe osebe »totemske reprezentacije nove 

bralne politike« (Davis, 1995, v Dvorščak, 2004). V 18. stoletju so po vsem svetu začeli 

ustanavljati šole za gluhe, kjer so lahko uporabljali znakovni jezik za opismenjevanje in 

usposabljanje za delo. V ZDA se začnejo razvijati gibanja, kot sta npr. »ponos gluhih« (Deaf 

Pride) in »moč gluhih« (Deaf Power). Začela se je krepiti identiteta gluhih in naglušnih oseb. 

Odklanjanje znakovnega jezika prevzamejo gluhi kot zanikanje svoje identitete (Ivasović, 

2005). Kot jezik manjšine in pravico do uporabe v izobraževalnih institucijah je znakovni jezik 

sprejela Švedska leta 1980, sledila ji je Danska in zatem Anglija (Podboršek in Krajnc, 2006).     

Eno izmed prelomnih let je bilo leto 1988, ko so gluhe osebe v Washingtonu zahtevale 

odstranitev rektorja univerze v Gallaudet ter želele imenovanje novega gluhega rektorja. V letu 

1960 je bilo izdano eno izmed pomembnejših znanstvenih del Williama Stokoea o strukturi 

ameriškega znakovnega jezika, v katerem je dokazal, da je znakovni jezik pravi jezik z vso 

svojo komunikacijsko strukturo (Ivasović, 2005).  

Oktobra 2002 je slovenski parlament sprejel Zakon o uporabi znakovnega jezika. Tako so gluhe 

osebe dobile možnost postati del obsežnega izobraževalnega sistema. V Ameriki se je med 
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letoma 1970 in 1976 izoblikovalo načelo totalne komunikacije, ki zajema vse oblike 

komunikacije in sporazumevanja ter želi zagotoviti uspešnejše sporazumevanje med gluhimi in 

slišečimi posamezniki (Podboršek in Krajnc, 2006). 

Danes se Unicef in Združeni narodi trudijo, da bi spodbudili razvoj znakovnega jezika. 

Poudarjajo, da je potrebno uporabljati znakovni jezik v izobraževanju gluhih oseb. Tudi 

Evropska skupnost je leta 1988 (dok. A2-302/87) državam članicam priporočila uporabo 

znakovnega jezika v izobraževalnem sistemu gluhih otrok (Ivasović, 2005).  

 

2.1.4 KRETNJA KOT GLAVNA PRVINA ZNAKOVNEGA JEZIKA  

 

2.1.4.1 Opredelitev kretnje  

 

Kretnja nosi pomen in je najmanjša samostojna enota. Primerjamo jo lahko z besedo v 

govornem jeziku (Pavlič, 2016).  

 

Je bistven del vsakega znakovnega jezika. Oblikovala se je vzporedno z razvojem človekovega 

razuma zaradi potreb po sporazumevanju (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

Kretnje nosijo sporočilo in pri nekaterih gluhih osebah v neverbalni komunikaciji prevzemajo 

vlogo besede. Vsebina kretnje mora biti enoznačna. Na ta način opravlja vrednost 

kodificiranega znaka verbalnega jezika, kar pa je pogoj za uspešno komunikacijo (Kulovec, 

1994). Izvaja se s pomočjo premikanja rok ter prstov. Pri sami izvedbi je pomembna tudi 

mimika.  

 

Kretnje posnemajo značilno delo ali gib, lahko pa tudi opisujejo zunanjo značilnost določene 

osebe, živali ali predmeta (Podboršek in Krajnc, 2006). Večinoma se izvajajo enoročno ali 

dvoročno (Podboršek in Krajnc, 2013).  

 

Lahko imajo več pomenov (kot homonimi v slovenščini), prav tako pa obstajajo različne kretnje 

za enak pomen (kot sopomenke v slovenščini). Razlike v kretnjah so navadno minimalne, kar 

pa lahko vpliva na razumljivost (Bauman idr., 2009).  

 

L. Podboršek in K. Krajnc (2006) zapišeta, da je kretnja sestavljena iz štirih pomembnih 

gibalnih sestavin, ki so med sabo soodvisne in imajo točno določene značilnosti:  

o oblika roke,  

o gibanje obeh ali le ene roke,  

o usmerjenost dlani glede na telo (orientacija), 

o mesto izvedbe (lokacija).  

Če zamenjamo le eno od zgoraj zapisanih prvin, spremenimo celoten pomen besede oziroma 

povedi.  

 

Kuhar (1993) trdi, da je kretnja lažje razumljiva kot govor. Še posebej to velja za gluhe osebe, 

saj je vizualno sporazumevanje za njih bistveno bolj razumljivo. Navaja tudi nekaj 
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pomanjkljivosti znakovnega sporazumevanja. Ena izmed njih je ta, da je komunikacija skoraj 

nemogoča, kadar ima sporočevalec polne roke, v vsakem primeru pa je dobro, da se gluha oseba 

nauči tudi govora, saj bo z njim obdana čisto na vsakem koraku. 

 

2.1.4.2 Razdelitev kretenj po različnih kriterijih  

 

L. Podboršek in K. Krajnc (2006) kretnje razdelita po različnih kriterijih in skupinah. Lahko jih 

delimo v dve skupini: naravne in dogovorjene.  

 Naravne kretnje uporabljamo vsi, največkrat so dopolnilo h govoru. Naravne kretnje delimo 

na kazalne ali posnemovalne. S kazalnimi kretnjami pokažemo z roko ali prstom na stvari, 

osebe. Te kretnje so razumljive vsem ljudem.  

 Dogovorjene kretnje izražajo pomen z različnimi dogovorjenimi znaki. Delimo jih na 

opisne, abstraktne, sestavljene in okrajšane kretnje. Opisne kretnje izražajo značilnost 

predmetov, aktivnosti in doživljanja (slabo, veselo …). Abstraktne kretnje se je potrebno 

naučiti, saj niso direktno povezane s predmetnostjo (kdo, kako, bolezen ...). Za okrajšane 

kretnje je značilno, da že samo z enim znakom povemo celotno misel. Nekatere izmed teh 

kretenj težko pretolmačimo v slovenski jezik (nič me ne zanima, vsak dan …).  Sestavljene 

kretnje so najpogosteje sestavljene iz dveh kretenj, tako da nova kretnja dobi drug pomen 

(študent, študentka, delavnica ...).  

 

M. Kulovec (1994) pravi, da kretnje pogosto vsebujejo:  

- konstruktivni element izražanja, kjer gre za prikaz neke zunanje značilnosti predmeta (npr. 

prikaz dolgega vratu kot značilnost žirafe);   

- funkcionalni element, kjer gre za prikaz neke vidne aktivnosti predmeta (npr. prikaz 

prežvekovanja krave); 

- posledični ali konsekutivni element, kjer gre za prikaz neke dejavnosti. 

 

L. Podboršek (2002) kretnje razdeli glede na kraj uporabe: 

 domače kretnje, ki jih uporabljajo družinski člani, če se niso prej naučili znakovnega jezika, 

so poznane le njim, 

 šolske kretnje, ki se razvijejo med učenci, 

 lokalne kretnje – kjer se neka beseda tolmači različno, glede na kraj v katerem oseba 

prebiva, 

 pokrajinske in narečne kretnje.  

 

Zimmerman (1986, v Kulovec, 1994) razvrsti kretnje glede na funkcijo, in sicer v tri skupine: 

- Kretnje kot podpora govoru. Pri tem je naloga kretenj, da podpira odgledovanje (branje iz 

ustnic) in tako omogoča bolj zanesljivo razumevanje sporočila.  

- Kretnje kot osnovni nosilec sporočila. Neverbalna komunikacija zamenja verbalno. Pri tem 

je potrebno dobro interpretiranje sporočila (tolmač). Znakovni jezik lahko prevajamo 

dobesedno ali idiomatsko. Idiomatska oblika vsebuje fraze in skrajšanke, ki lahko 

zamenjajo celo povedi ter ne vsebuje slovničnih in sintaktičnih pravil. 
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- Kretnje kot podpora za razumevanje izgovorjenih glasov. Te oblike omogočajo razvoj in 

izražanje glasovnega jezika, ki daje izgovorjenim glasovom jasno vizualno dojemanje. Te 

oblike imenujejo v ZDA »Cued Speech« in »Orin-Cornettov sistem«, v Veliki Britaniji kot 

»Paget-Gormanov sistem«, na Danskem pa kot »Hand-Mouth sistem«.  

 

2.1.4.3  Prostor in način kretanja  

 

Prostor, v katerem izvajamo določene kretnje, sega od vrha glave do pasu v širini ramen. Pri 

samem izvajanju kretenj je pomembna tudi naša mimika. Z velikostjo našega kretanja lahko 

povemo, ali govorimo o velikem ali majhnem predmetu ali osebi. Za nekatere kretnje 

uporabimo obe roki, za druge pa le eno. Kadar uporabljamo samo eno roko, običajno kretnjo 

pokažemo z našo dominantno roko (Podboršek in Krajnc, 2006). Prostor okoli ust ne sodi v 

splošen prostor kretanja, avtorici ga poimenujeta kot vizualni center, te kretnje pa so večinoma 

enoročne (Podboršek, Krajnc, 2013).   

 

2.1.5 SPREMLJAJOČE PRVINE ZNAKOVNEGA JEZIKA  

 

2.1.5.1 Prstna abeceda  

 

Gre za različne lege prstov na roki, vsaka lega prstov pa predstavlja po eno črko abecede. Prstna 

abeceda je lahko osredotočena v pisni ali oralni jezik in je načeloma počasna. Pri hitrem 

črkovanju mora bralec dobro obvladati pisno in oralno obliko jezika (Kulovec, 1994). Navadno 

si z njo pomagamo, kadar želimo povedati naše ime, priimek, kraj ali pa besedo, za katero ne 

poznamo kretnje.  

 

Poznamo enoročno in dvoročno abecedo. V večini držav (tudi v Sloveniji) uporabljajo 

enoročno, saj je hitrejša in bolj praktična. V Avstraliji, na Škotskem in Angliji pa se večinoma 

uporablja dvoročna abeceda. Prstno abecedo se lahko hitro naučimo, težje pa se naučimo 

njihovega branja (Podboršek in Krajnc, 2006). Nekatere črke so si med seboj podobne (a, s), 

spet druge so abstraktne (g, h, r), nekatere rišemo po prostoru (z, ž, j), spet druge so statične 

(Podboršek, 1990).  

 

M. Kulovec (1994) pravi, da moramo pri uporabi prstne abecede dobro poznati jezik in 

pravopis. Lahko je usmerjena v pisni ali oralni jezik. Poznamo tri vrste prstne abecede:  

 daktilologija (enoročna prstna abeceda); 

 hirologija (dvoročna abeceda);  

 taktilologija (prenos sporočila na taktilen način).    

Daktilologija olajša odgledovanje, še posebno, kadar so besede tuje, nepoznane sogovorcu. Z 

njo si pomagamo, kadar ne poznamo kretnje za določen predmet ali osebo. Pomaga nam pri 

učenju slovničnih pravil. Hirologija zajema večje gibe in se izraža z obema rokama na večji 

razdalji. Taktilologija pa se zelo redko uporablja, navadno se uporablja le med komunikacijo 

gluho-slepih oseb. 



10 

 

 

Poleg prstne abecede poznamo tudi druge položaje prstov, s katerimi izvajamo kretnje. Lahko 

jih poimenujemo glede na njihovo obliko (ščepec, šapa, kljun ...). V Sloveniji poznamo 

štiriinštirideset različnih položajev prstov za izvedbo kretnje (Podboršek in Krajnc, 2013). 

  

2.1.5.2 Odgledovanje oz. vizualno sprejemanje govora 

 

Človek se nauči besednega govora ob določenih pogojih tako, da govor okolja sliši, vidi, 

ustvarja in ga posnema. Ob posnemanju govora iz okolja je bistveno, da ga oseba sliši in da 

sliši tudi sama sebe ter s tem nadzoruje svojo lastno izreko. Ta povratna informacija pa ni le 

akustična, ampak ob neprestanem ponavljanju, izgovarjanju uporablja tudi vizualno kontrolo, 

vibrotaktilno ter kinestetsko kontrolo. Človek sprejema govor tudi vizualno. Kadar se 

pogovarjamo v tujem jeziku, ki ga ne obvladamo, radi sogovornika gledamo v usta. Samo 

akustičen sprejem nam ni dovolj. V vizualnem sprejemanju govora smo učinkovitejši, če 

poznamo jezik, če smo dovolj blizu in če vemo, o čem sogovorec govori. Naučen govor brez 

vizualne podkrepitve izgublja na gotovosti v sprejemu. Človek mora bolj premišljevati, kaj je 

bilo rečeno, in si tega ne zna vedno primerno interpretirati. Vizualna podkrepitev govora je 

posebej bistvena pri razumevanju govora pri osebah, ki so gluhi oz. naglušni. Brez vizualnih 

spodbud je kljub temu da dobro slišimo, učenje govora upočasnjeno, dvomljivo in manj točno. 

To lahko opazimo pri otrocih, ki so slepi. Gluhi ali naglušni otroci imajo pomanjkljive 

zmožnosti sprejemanja tujega govora po slušni poti. Prav tako ne morejo zadostno nadzirati 

lastnega govora s sluhom. Pomaga jim vizualna pot sprejemanja govora. Pomen besede večkrat 

prepoznajo oz. o njem sklepajo s pomočjo odgledovanja (Košir, 1999). 

 

Odgledovanje je termin za dekodiranje govorne besede. Naslovnik sporočevalca gleda v usta 

in pri tem poskuša odčitati, kaj mu je sogovornik želel povedati. Gluhi otroci se odgledovanja 

naučijo v času izobraževanja. Z odgledovanjem si gluhi in naglušni lahko pomagajo pri 

razumevanju sporočila. Vendar lahko na takšen način razberejo le približno 30 % glasov, saj so 

si nekateri glasovi pri oblikovanju naših govoril zelo podobni (t-d-n, p-b-n, f-v, k-h-g, itd.). 

Takšna oblika sporazumevanja je za gluhega učenca zelo naporna. Nekateri ljudje govorijo 

prehitro, drugi prepočasi, ovira nastane tudi, če sogovorec nepravilno izgovarja določene 

besede (Podboršek in Krajnc, 2006).     

 

Odgledovanje je odvisno od konteksta in okoliščin (npr. dobra svetloba). Odvisno je tudi od 

značilnosti govorca. Večinoma gluhe osebe ne berejo iz ustnic tako dobro, da bi se lahko 

konstruktivno pogovarjale s sogovorcem (Marschark idr., 2002). 

 

Kostič (1971, v Kulovec, 1994) je opredelil možnosti dobrega odgledovanja:  

 bogat besedni zaklad, 

 dobro poznavanje besednih zvez in  

 odgledovanja s pomočjo občutkov vibracij, ki jih proizvaja zvok v povezavi z vidom.  

 

 

https://www.amazon.com/Marc-Marschark/e/B001HD42HG/ref=dp_byline_cont_book_1
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Tudi Omerza (1955, v Kulovec 1994) govori o dobrih pogojih odgledovanja. Ti naj bi bili:  

 dobro poznavanje stavčnih zvez in situacije,  

 razvita sposobnost dojemanja in osredotočanja, 

 dober vidni spomin,  

 podzavestno lovljenje smisla pogovora, 

 domiselnost, sposobnost odgledovanja smisla in vsebino stavka.     

 

Odgledovanje je lahko uspešno, če je snov pogovora za sogovorca znana in če jo podaja oseba, 

ki jo odgledovalec dobro pozna. Učinek sporočanja je uspešnejši, če odgledovanje 

kombiniramo s kretnjami in prstno abecedo (simultana komunikacija) (Podboršek in Krajnc, 

2006). 

  

Posamezni glasovi se prepoznavajo od 10 do 25 %. Povedi z nepričakovano vsebino se lahko 

prepoznajo v 5 %; povedi s pričakovano vsebino pa med 5 in 45 %. To pomeni, da lahko gluhi 

odgledovanje uporabljajo do neke mere. Meje so zelo različne in odvisne od vsakega 

posameznika. Mnogi gluhi lahko odgledujejo dobro in se tega hitro učijo. Nekateri gluhi pa 

odgledovanje uporabljajo le občasno. Odgledovanje je lažje v pogovoru v dvoje, težave se 

stopnjujejo s številom oseb v pogovoru. Posledično je težko slediti razpravam, predavanjem, 

pogovoru, v katerem je prisotnih več oseb. Lažje je slediti znani temi, veliko težje pa 

abstraktnim in neznanim temam (Hernja, 2008). 

 

Odgledovanje zahteva precejšnjo pozornost in dolgoletni trening. Težave nastopijo, kadar 

oseba govori prehitro, uporablja narečne besede, popačenke, težava nastopi tudi zaradi 

nekaterih glasov, ki imajo podobno ustno sliko. Gluhim ta način komuniciranja pomaga lažje 

razumeti vsebino komunikacije. Komunikacija z gluho osebo naj bo poleg odgledovanja 

podprta tudi s kretnjo (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

2.1.5.3 Mimika in pantomima 

 

Mimika lahko v zavestnem ali podzavestnem delovanju izraža naše psihično in čustveno stanje 

(Kulovec, 1994). Gre za gibanje naših obraznih mišic in oči. Z mimiko lahko pojasnimo svoje 

občutja, želje in misli. Pri izražanju naših čustev je še posebej pomembna naša drža in gibanje 

telesa (Podboršek, Krajnc, 2006). Pojasni pa tudi pomen kretnje. Mimika in pantomima pa nista 

vedno ustrezni za točen prenos sporočila, čeprav je mimika nekoliko bolj določena kot 

pantomima. Pantomima oponaša določene osebe, predmete in dogodke, ki izhajajo iz izbrane 

socialne skupine ali kulture. Pantomima ni enako razumljiva za vse osebe in je preveč odvisna 

od posameznikove kulture. Zato ne daje hitre in zanesljive komunikacijske izmenjave 

(Kulovec, 1994). 
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2.2 SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK  

 

2.2.1 Opredelitev slovenskega znakovnega jezika  

 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (2002) opredeljuje znakovni jezik kot »jezik 

sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. 

Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo, lego, 

usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza.«   

 

Slovenski znakovni jezik je prepoznan kot uradni jezik skupnosti gluhih v Sloveniji. Petega 

novembra je bil razglašen Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki ga je 25. oktobra 

2002 sprejel Državni zbor.  

 

J. Bauman idr. (2009) zapišejo, da je slovenski znakovni jezik:  

 specifičen, 

 ni enak knjižni slovenščini,  

 z visoko razvitim manualno-vizualnim načinom izražanja,  

 s svojevrstno skladnjo,  

 ima drugačna besedotvorna in oblikoslovna pravila,  

 uporabljajo ga gluhi otroci, odrasli gluhi, tolmači, slišeči otroci gluhih staršev, tolmači, 

učitelji v zavodih za gluhe in naglušne.  

  

V Sloveniji poznamo dva znakovna sistema: slovenščino v znakovnem jeziku in dobesedno, 

natančno slovenščino s kretnjami in prstno abecedo. Slovenski znakovni jezik je ločen in 

samostojen jezik, ima drugačno zgradbo od govorjene slovenščine in je razširjen v skupnosti 

gluhih. Najbolj je uporabljen pri gluhih osebah in slišečih otrocih gluhih staršev. Dobesedna, 

natančna slovenščina s kretnjami in prstno abecedo pa je kombinacija slovenskega znakovnega 

jezika in govornega jezika. Navadno jo uporabljamo v vrstnem redu slovenskega jezika, brez 

označbe sklona besede. Velikokrat ta način uporabljajo tolmači slovenskega znakovnega jezika. 

Natančno kretana slovenščina služi predvsem gluhim otrokom pri učenju slovenščine. 

Velikokrat ta način uporabljajo tudi učitelji v osnovni šoli za gluhe in naglušne (Podboršek in 

Krajnc, 2006). 

 

V Sloveniji večinoma slovenski znakovni jezik uporabljajo le osebe, ki so gluhe ali pa so 

pogosto v stiku z omenjeno populacijo (učitelji gluhih otrok, slišeči otroci gluhih staršev, slišeči 

starši gluhih otrok itd.). Ker večina ljudi jezika ne pozna, prihaja do velikih težav na področju 

komunikacije in socializacije z gluhimi uporabniki znakovnega jezika.     
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2.2.2 RAZVOJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA   

 

2.2.2.1 Začetki na slovenskem  

Preden so se na območju današnje Slovenije izoblikovale šole, prilagojene za gluhe osebe, so 

se gluhi premožnejših družin šolali na Dunaju, v Gradcu, Gorici ali Linzu. To pa je tudi eden 

izmed razlogov, zakaj je avstrijski znakovni jezik tako podoben slovenskemu. Leta 1840 so v 

Gorici ustanovili prvi slovensko-italijanski zavod za gluhe otroke, ki je imel tudi slovenske 

oddelke. Zavod je bil ustanovljen po zaslugi Valentina Staniča, ki je bil duhovnik, pisatelj, 

zdravnik, mizar in govornik. Pri pouku so uporabljali znakovni jezik. Poleg splošnih predmetov 

so se učenci učili tudi obrti. Usposabljali so se za sadjarstvo, kmetijstvo, cvetličarstvo, 

mizarstvo, čevljarstvo, tiskarstvo, ključavničarstvo, zlatarstvo, kamnoseštvo (Podboršek in 

Krajnc, 2006).  

 

2.2.2.2 Gluhonemnica  

Število otrok, ki se je želelo vpisati v šolo, prilagojeno gluhim in naglušnim, je naraščalo, zato 

so v Ljubljani 28. oktobra 1900 odprli Gluhonemnico, ki so jo zgradili s sredstvi Ignacija 

Holzapfla, čigar kip lahko še vedno opazimo pred današnjim Zavodom za gluhe in naglušne v 

Ljubljani. Imenovali so ga »kranjski opat de l'Eppee«. Na začetku je Zavod za gluhe in naglušne 

deloval kot zasebni zavod, 5. junija 1905 pa je z odlokom ministrstva postal državni zavod. 

Prva leta je zavod obiskovalo 26 učencev, šolanje pa je trajalo osem let. Pisnega izražanja so se 

učili celotno šolanje, ki je potekalo v slovenskem jeziku. Zavod je vodil Štefan Primožič do leta 

1905, takrat pa ga je zamenjal Fran Grm, po katerem se še danes imenuje dom učencev in 

dijakov (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

2.2.2.3 Šola za gluhe in naglušne v Portorožu in Mariboru  

Potreba po izobraževanju gluhih se je skozi leta povečevala in tako so na Primorskem,  januarja 

1946, v Portorožu ustanovili šolo za gluhe in naglušne. Ustanovitelj Vinko Rupnik je Zavod 

vodil do leta 1961. Leto kasneje so v Mariboru ustanovili Center za korekcijo sluha in govora 

za potrebe Štajerske in Prekmurske regije, pod vodstvom Margarite Stanjko. Mariborski in 

portoroški center vključujeta predšolske in osnovnošolske otroke, ljubljanski zavod pa 

vključuje tudi srednjo poklicno in strokovno šolo, kjer se dijaki lahko vključijo v šiviljsko, 

grafično, lesarsko, medijsko ali kovinarsko poklicno izobraževanje (Podboršek in Krajnc, 

2006).  

 

2.2.2.4 Posvet v Portorožu in Ljubljani  

V Portorožu je bil leta 1986 posvet, kjer stroka ni podprla znakovnega jezika v izobraževanju 

gluhih. Še isto leto so v Ljubljani organizirali posvet o problematiki totalne komunikacije gluhih 

in naglušnih. Namen posveta pa je bil celostna obravnava zapletene slovenske in mednarodne 

problematike o govorni komunikaciji gluhih in naglušnih oseb. Zbrali so se pomembni 

predsedniki univerz in organizacij iz Danske, Nemčije, ZDA, Jugoslavije, Velike Britanije, 

Italije in številni drugi. Na posvetu so sprejeli priporočilo, da se naj sprejme filozofija totalne 

komunikacije kot dosežek surdopedagogike in rehabilitacije gluhih in naglušnih. To je bil 
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pomemben dogodek, ki je pripomogel, da so šestnajst let kasneje sprejeli slovenski znakovni 

jezik kot jezik, enakovreden slovenskemu jeziku (Grošelj, 2013).    

 

2.2.2.5 Slovenski znakovni jezik vse do danes  

Prva organizacija gluhih na slovenskem je bila ustanovljena 1931. Začele so se priprave na 

seminarje o slovenskem znakovnem jeziku, priprava prvih oddaj za gluhe (Prisluhnimo tišini), 

ki se je po treh letih preselila na slovensko nacionalno televizijo. Leta 1985 je bil pripravljen 

Pravilnik o delovanju tolmačev, leto kasneje pa se je začel dolgoleten boj za priznavanje 

slovenskega znakovnega jezika. Leta 2002 so v parlamentu sprejeli Zakon o uporabi 

znakovnega jezika in pravico do tolmačenja (Domicelj idr., 2012). Leta 2010 je država prvič v 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami zapisala pravico gluhih do tolmača 

(Bauman, 2011). Ta zakon se v praksi še ne izvaja v polnem pomenu besede. Gluhe osebe se 

še vedno borijo, da bi se zakon upošteval v kar največji meri. Starši gluhih otrok niso seznanjeni 

s pravicami, ki jim pripadajo, in večinoma potrebujejo pomoč, da si izborijo in pridobijo vse 

pravice, ki jim jih zakon omogoča.  

 

2.2.3 ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA  

 

Slovenski znakovni jezik ima drugačen besedni red kot pa ga ima slovenski jezik. V znakovnem 

jeziku poznamo več načinov zaporedja kretenj.  

 

L. Podboršek in K. Krajnc (2013) sta izpostavili nekaj pravil vrstnega reda.  

 Predmet pogovora, opis, bistvo: v znakovnem jeziku najprej pokažemo predmet ali osebo, 

nato pa tej kretnji sledi pojasnilo. 

 Vprašalne povedi z vprašalnico: vprašalnico lahko postavimo na začetek ali na konec 

povedi. Če uporabljamo slovenščino v kretnji, postavimo vprašalnico na začetek povedi. 

 Vprašalne povedi, kadar vprašamo z glagolom: pozorni smo na našo mimiko, rahlo 

dvignemo obrvi, glavo potisnemo rahlo nazaj. Zadnjo kretnjo, ki jo pokažemo, rahlo 

zadržimo v pričakovanju odgovora. Z osebo, ki mu postavljamo vprašanje, moramo imeti 

vzpostavljen očesni kontakt ves čas pogovora.   

 Pogojne povedi: uporaba kretnje ČE ni obvezna. Pogojni stavek je vedno izražen na začetku 

povedi. Prav tako v znakovnem jeziku ne kretamo veznika IN ter predlogov K, H, NA.  

 Besede, ki nimajo kretenj, črkujemo.  

 

Znakovni jezik zajema, do sedaj, 1600 objavljenih kretenj, kar pa je bistveno premalo za 

konstruktivno komunikacijo. Skladnja znakovnega jezika se razlikuje od slovenskega jezika. 

Velikokrat se zgodi, da zaradi vpliva verbalnega jezika vsiljujemo slovnične oblike slovenskega 

jezika, česar pa gluhi pri spontanem pogovoru ne uporabljajo (Bauman idr., 2009). 

 

J. Bauman idr. (2009) pravijo, da ima slovenski znakovni jezik svojo skladnjo in svoja 

slovnična pravila.  

- Z večkratnim ponavljanjem kretnje označimo množino samostalnika in tudi (ne)dovršnost 

glagolskega dejanja, 
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- ženski spol lahko označimo z dodano kretnjo, 

- samostalnik in glagol lahko imata enako kretnjo; samostalnik dobimo tako, da kretnji za 

glagol dodamo kretnjo za osebo, 

- z določnimi kretnjami imenujemo glagolski čas.  

 

V diplomskem delu M. Kulovec (1994) primerja slovenski znakovni jezik s slovenskim 

jezikom. V vzorcu raziskave je zajela deset gluhih oseb, komunikacija pa je bila posneta s 

pomočjo videa. Ugotavlja, da so v znakovnem jeziku samostalniki in osebni zaimki večinoma 

postavljeni v imenovalnik ednine. Prav tako so pridevniki izraženi z osnovno obliko in ne 

določajo števila ali sklona. Glagoli v slovenskem znakovnem jeziku so izključno v nedoločniku, 

veznike pa večinoma uporabniki slovenskega znakovnega jezika kar izpustijo. Večkrat se pri 

komunikaciji v slovenskem znakovnem jeziku uporabljajo okrajšave za določene besede in 

besedne zveze.  

 

2.2.4 VRSTE ZNAKOVNIH SISTEMOV  

 

Poznamo različne vrste znakovnih sistemov, ki se lahko uporabljajo z govornim jezikom ali pa 

so kombinacija kretenj in govornega jezika. Po svetu so razvili kombinacijo znakovnih 

sistemov med gluhimi in slišečimi. Tak sistem je v Sloveniji dobesedno prevajanje iz 

slovenščine. V tujini so zelo razširjeni sistemi, ki želijo gluhim osebam pomagati pri učenju 

govornega jezika (npr. Signing Exact English, Manual English, Contact Signing, Pidgin in Sign 

English), ki so pomembni za nadaljnje izobraževanje in vzdrževanje stikov s slišečim okoljem. 

Gluha oseba, ki obvlada oba jezika, je dvojezična in lahko komunicira v določenem znakovnem 

sistemu glede na dano situacijo (Podboršek in Krajnc, 2006). Spodaj so našteti nekateri umetni 

znakovni sistemi, ki jih uporabljamo v Sloveniji.  

 

2.2.4.1 Slovenski znakovni jezik  

Slovenski znakovni jezik je svojevrsten, ni enak slovenščini, saj ima drugačno zgradbo    

(drugačna oblikoslovna pravila, besedni red in besedotvorna pravila) in se ne uporablja hkrati 

z govorjeno slovenščino. Navadno ga uporabljajo gluhi otroci, slišeči otroci gluhih staršev in 

odrasli, ki so gluhi (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

2.2.4.2 Slovenščina v kretnjah  

Slovenščina v kretnjah je kombinacija elementov znakovnega in govornega jezika. Navadno se 

znaki kažejo v vrstnem redu slovenščine, brez označbe končnic. Kretnje sledijo besedam, 

vendar navadno vsaka beseda ni prevedena v kretnjo. Lahko se uporabi tudi izraz ali kretnja, 

brez razlage v slovenščini. Gre za simultano (sočasno) sporazumevanje oziroma komunikacijo. 

Pogosto se pri tem uporablja tudi prstna abeceda za črkovanje posameznih besed in se lahko 

uporablja hkrati z govorjeno slovenščino. Kretnje sledijo besedam, izgovorjenim v slovenščini. 

Navadno jo uporabljajo gluhi v pogovoru s slišečimi, tolmači, občasno pa tudi gluhi med seboj. 

Na ta način lahko istočasno govorimo dva jezika hkrati (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 



16 

 

2.2.4.3 Dobesedno prevajanje iz slovenščine 

Dobesedno prevajanje iz slovenščine je vizualna pomoč in podpora gluhim otrokom pri učenju. 

Sporočevalec natančno sledi besednemu redu z dodajanjem končnic s pomočjo prstne abecede. 

Lahko se uporablja tudi hkrati z govorjeno slovenščino. Odrasli gluhi takšen način 

sporazumevanja le redko uporabljajo. Opazimo ga lahko v osnovnih šolah za gluhe in naglušne 

učence (Podboršek in Krajnc, 2006). Nekatere kretnje težje prevedemo v govorjeni jezik, zgodi 

pa se tudi ravno obratno, da nekatere izgovorjene besede težje prevedemo v znakovni jezik 

(Kuhar, 1993). Glasovni jezik in znakovni jezik se spreminjata v sprejemanju in podajanju. 

Glasovni jezik je glasovno-slišni, znakovni jezik pa kretalno-vidni, (Podboršek in Krajnc, 

2006). 

 

Poznamo več znakovnih sistemov (slovenščina v kretnjah, slovenski znakovni jezik, dobesedno 

prevajanje iz slovenščine). Uporabniki znakovnega jezika uporabljajo vse tri oblike. Uporaba 

je odvisna od namena, okolja in osebe, s katero se pogovarjajo. Slovenski jezik se loči od 

govorne slovenščine, čeprav ga lahko uporabljamo tudi sočasno. Ob poznavanju obeh jezikov 

lahko oseba presodi, katerega izmed jezikov bo izbrala za komunikacijo. Ob znanju obeh 

jezikov dopolnjujemo naš spekter splošnega znanja, pridobivamo večjo kontrolo nad 

neverbalnim sporočanjem, med drugim pa si lahko pomagamo tudi pri učenju ali zapomnitvi 

novih besed.   

  

2.2.5 STRUKTURA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA  

 

2.2.5.1 Raba prostora  

Kazalni zaimki se kažejo s prstom po prostoru. Uporaba prostora je osnova vsakega znakovnega 

jezika (Fischer in Van der Hulst, 2003).  

 

L. Podboršek in K. Krajnc (2006) izpostavita nekaj pomembnih iztočnic:  

- kadar govorimo o osebi, ki je v prostoru, najprej pokažemo nanjo,  

- kadar govorimo o osebi, ki je v prostoru ni, navadno pokažemo na levo ali na desno stran 

od sebe,  

- kadar pa govorimo o več osebah, ima vsaka oseba svoj prostor. Ko govorimo o določeni 

osebi, pokažemo na prostor, ki smo ji ga določili na začetku. Ko osebam določimo nek 

prostor, se postavitve tudi držimo.  

 

2.2.5.2 Osebe  

Nekatere osebe imajo izoblikovano kretnjo (kot je na primer mama, oče, stric). Večino kretenj 

za osebe pa izvajamo s sestavljeno kretnjo. Prva kretnja opisuje glavni pomen, druga pa je 

kretnja za osebo (Podboršek in Krajnc, 2006).    

 

2.2.5.3 Predstavljanje  

Gluhi označijo osebo s posebno kretnjo. Oseba prejme kretnjo, ki predstavlja njegovo ime in 

priimek celo življenje. Gluhi običajno dobijo svojo kretnjo že ob začetku šolanja. Kretnja 
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predstavlja neko posebnost osebe (dolgi lasje, prva črka imena, brada, značilno gibanje osebe 

…). Svojo kretnjo dobijo tudi nekateri slišeči, ki so v stiku z gluhimi (uporabniki znakovnega 

jezika). Kretnje za imena niso univerzalne. Priimki, ki pomenijo žival (Zajc), poklic (Kovač) 

ali drug podoben pojem, se po navadi kretajo s kretnjo, ki to pomeni (Podboršek in Krajnc, 

2006).   

 

2.2.5.4 Čas  

Čas navadno postavimo na prvo mesto, lahko pa ga postavimo tudi na konec (Podboršek in 

Krajnc, 2013). Čas pokažemo s časovnimi kazalci v prostoru (Fischer in Van der Hulst, 2003). 

Sedanjost kretamo pred seboj, blizu telesa. Prihodnost kretamo tako, da dlan potisnemo navzgor 

in naprej. Preteklost pa pokažemo tako, da roko potisnemo nazaj, za glavo (Podboršek in 

Krajnc, 2006). 

 

2.2.5.5 Števila  

V Sloveniji števila od ena do deset pokažemo. Številom, večjim od deset, pa dodamo ustrezno 

gibanje (Podboršek in Krajnc, 2006). V ameriškem znakovnem jeziku uporabljajo pet-prstni 

sistem kazanja števil (Fischer in Van der Hulst, 2003). 

 

2.2.5.6 Zaimki  

Kadar govorimo v ednini, kažemo na prvo osebo (jaz), za drugo osebo (ti) kažemo predse, za 

tretjo osebo (on, ona) pa desno ali levo od sebe. V slovenskem znakovnem jeziku uporabljamo 

tudi dvojino (Podboršek in Krajnc, 2006). V znakovnem jeziku ne uporabljamo vikalnih oblik. 

Gluhim moramo posebej razložiti, kaj pomeni vikanje in kdaj ga uporabljamo (Bauman idr., 

2009). 

 

2.2.5.7 Vprašalnice  

Vprašalne povedi v znakovnem jeziku pokažemo kar z mimiko (Bauman idr., 2009). Vsaka 

vprašalnica ima svojo univerzalno kretnjo. Lahko pa uporabimo univerzalno kretnjo za vsa 

vprašanja tako, da ob mimiki dvignemo obe obrnjeni dlani navzgor in zraven skomignemo z 

rameni (Podboršek in Krajnc, 2006).  

 

2.2.5.8 Pritrjevanje/zanikanje  

Pritrdilnice navadno izražamo s kretnjo »da« in istočasno prikimavamo. Lahko pa tudi samo 

prikimamo, pomen bo ostal enak. Enako velja za nikalnice. Lahko izvajamo kretnjo za »ne« in 

hkrati odkimavamo ali pa tudi samo odkimavamo (Podboršek in Krajnc, 2006). 

 

 

 



18 

 

2.3 UPORABA KRETENJ PRI SLIŠEČIH OSEBAH KOT POMOČ PRI 

KOMUNIKACIJI  

 

Že pred l. 1850 je Thomas Hopkins Gallaudet priporočal učenje znakovnega jezika in prstno 

abecedo tudi za slišeče otroke. Več-čutno poučevanje po njegovem mnenju pomaga k boljši 

zapomnitvi informacije in zagotavlja bogatejšo besedišče, saj se bo ob okrepitvi govora z 

znakovnim jezikom informacija ohranila dlje. Otroci se prej seznanijo s pravilno obliko zapisa 

besede ob uporabi prstne abecede, kar pa vpliva na izboljšanje pravopisa (Daniels, 1994). 

 

2.3.1 Uporaba znakovnega jezika pri malčkih    

Znakovno sporazumevanje naj bi bilo primerno za slišeče malčke, saj jim uporaba omogoča 

lažje izražanje svojih potreb, še preden se naučijo govora (Domicelj idr., 2012). J. Waston 

(2006) trdi, da je za malčkov nerazvit govor kriva sama biološka predispozicija. Vzrok ni v 

nerazumevanju govora. Govorni aparat se razvije šele kasneje, malček pa lahko že prej 

nadzoruje gibe dlani, prstov in rok. Zato bi morali malčka že od vsega začetka učiti znakovnega 

jezika. Tudi Marschark (1993) se strinja, da uporaba govora ter znakov (tako pri gluhih kot 

slišečih otrocih) omogoča enak potencial za razvoj govora kot tudi znakovnega jezika. 

Slišeči otroci, pri katerih so starši uporabljali znakovni jezik, so bili hitreje sposobni besednega 

sporazumevanja, ugotavljajo pa tudi, da je bilo med njimi veliko manj vedenjskih težav, saj so 

starši lažje razumeli njihove potrebe (Pfifer, 2010). 

Uporaba in učenje znakovnega jezika naj bi vplivala tudi na hitrejši govorni razvoj. L. Acredolo 

in S. Goodwyn (2002, v Pfifer, 2010) sta ugotovili, da so otroci iz družin, ki so s svojimi 

slišečimi malčki uporabljali znakovni jezik, imeli v povprečju boljše jezikovne sposobnosti kot 

otroci iz družin, kjer znakovni jezik ni bil uporabljen. Otroci slišečih staršev, ki so uporabljali 

znakovni jezik v zgodnjih letih otrokovega razvoja, so začeli prej govoriti, imeli so širši besedni 

zaklad ter so hitreje nakazovali razvoj zgodnejše pismenosti in hitreje tvorili kompleksnejše 

stavke.  

»York University Department of Education« (Toronto) in »Boston University Centre for the 

Study of Communication and Deafness« sta leta 1989 izdelala pregled literature o znakovnem 

jeziku in jeziku večine ter njegov vpliv na akademski in šolski uspeh in socialni razvoj (Israelte, 

Ewoldt, Hoffmaister, 1989, v Kuhar, 2002). Poročilo dokazuje, da so gluhi otroci, ki uporabljajo 

znakovni jezik od mlajših let, kognitivno, jezikovno in socialno na nivoju svojih sovrstnikov in 

da znakovni jezik pomaga pri lažjemu razumevanju govorjenega jezika. Zgodnje učenje 

znakovnega jezika ne izpodrinja učenja pisne ali govorne slovenščine. Teorije ne zagovarjajo 

mnenja, da naj bi imela jezika ločena področja v možganih, ampak da se med seboj 

dopolnjujeta. To pa lahko potrdimo z izkušnjami učenja gluhih otrok, ki imajo gluhe starše 

(Kuhar, 2002).  

 

2.3.2 Uporaba znakovnega jezika pri predšolskih otrocih  

Prav tako naj bi uporaba vplivala tudi na izboljšanje besedišča predšolskih slišečih otrok. M. 

Daniels (1994) se je osredotočila na projekt učenja znakovnega jezika slišečih otrok s slišečimi 

starši v šolskem okolju ter ugotovila, da so otroci v predšolskem obdobju, ki so se eno leto učili 
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znakovnega jezika, veliko bolje razumeli angleško besedišče od vrstnikov, ki se znakovnega 

jezika niso učili. Besedišče je preverjala s testom PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test). 

Metoda, s katero so otroke poučevali, je bila bimodalna, kar pomeni, da so udeležencem ob 

vsaki besedi pokazali kretnjo. Ko so otroci osvojili osnove znakovnega jezika, so se naučili še 

dodatne krajše fraze.  

K. Ault (2005) ugotavlja, da so slišeči otroci, ki uporabljajo znakovni jezik, bolj dovzetni za 

branje in govor, dosegajo višje rezultate na testih inteligentnosti, imajo širši besednjak in 

pokažejo večje zanimanje za branje knjig. Prav tako po njenem mnenju učenje znakovnega 

jezika pri mlajših otrocih  pozitivno vpliva na razvoj grobe in fine motorike. 

 

2.3.3 Uporaba znakovnega jezika pri slišečih otrocih s posebnimi potrebami  

Raziskavi M. Konstantareas (1984), ki je pod drobnogled preučevanja vzela otroke z avtistično 

motnjo, in L. Acosta (1981, v Capirci, Cattani, Rossini in Volterra, 1998), ki je preučevala 

skupino otrok z Downovim sindromom, odkrivata izboljšanje komunikacijskih sposobnosti 

preučevanih otrok s pomočjo znakovnega jezika.  

Prednosti uporabe A. E. Anderson (2001) vidi pri avtističnih otrocih, ki ne govorijo. V svoji 

študiji primera je ugotovila, da je uporaba znakovnega jezika vplivala na boljši očesni kontakt 

ter boljšo vokalizacijo pri otrocih s sumom na avtistično motnjo, starih dve do štiri leta. Opazna 

pa je bila tudi izboljšana funkcionalna igra. Navaja, da lahko znakovni jezik uporabljamo 

kadarkoli in ne potrebujemo dodatne opreme, prav tako pa uporaba znakovnega jezika z 

govorom poveča asociacijo na določeno besedo, na ta način pa se tudi poveča razvoj govora. 

Znakovni jezik vidi kot alternativno strategijo za sporazumevanje.  

Še starejša raziskava (Bonvillian in Nelson, 1976, v Spurlock, 2011) je odkrila, da lahko 

nekateri otroci z avtistično motnjo po učenju znakov generalizirajo in prenesejo naučeno znanje 

na novo situacijo.  

V raziskavi Yoder in Laytona (1988, v Spurlock, 2011), kjer so v vzorec preučevanja prav tako 

vzeli otroke z avtistično motnjo (ter jih razdelili v skupine: samo govor, samo znak, hkratno 

predstavljanje govora in znaka in izmenično predstavljanje znaka in govora), so ugotovili, da 

je skupina, kjer je bila uporabljena hkratna komunikacija (govor in znak), dosegla najboljše 

rezultate na področju govornih veščin.   

M. Grabljevec in S. Lenček (1999) zapišeta, da je uporaba znakovnega jezika lahko podporna 

strategija za razvijanje in vzpodbujanje verbalnega govora pri osebah z zmerno in težjo motnjo 

v duševnem razvoju. Otrok naj bi si s kretnjo pomagal in si na ta način obogatil besedni zaklad.  

Z uporabo znakovnega jezika pri slišečih lahko pomagamo otroku, da prepozna razlike med 

besedami, ki se enako izgovorijo (na primer pot in pod). Otrok bo lažje prepoznal razliko med 

besedami in s tem lažje razumel pomen. Prav tako pa se bo lažje sporazumeval z osebami, ki 

uporabljajo znakovni jezik kot prvotno komunikacijsko sredstvo (Taylor-Dileva, 2010).  

V nekaterih angleških šolah za otroke s posebnimi potrebami (za dober primer lahko navedemo 

Treetops school v Graysu) je uporaba znakovnega jezika vključena v kurikulum njihovega 

poučevanja, skupaj z učenjem govora. Pri svojem poučevanju uporabljajo »Signalong«, sistem 

znakov, ki so še najbolj prilagojeni otrokom z avtistično motnjo, Downovim sindromom ter 
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otrokom z drugimi nevrološkimi motnjami. Ime »Signalong« izhaja iz razumevanja, da naj bi 

znak bil, kadar je le mogoče, podkrepljen z govorom, zato tudi ime »signalong with speech«.        

 

2.3.4 Uporaba v razredu  

V raziskavah C. Vallotton (2009, v Vallotton, 2011) ugotavlja, da so bili vzgojitelji, ki so pri 

svojem delu uporabljali znakovni jezik, veliko bolj pozorni na neverbalno komunikacijo in na 

otrokove potrebe, kar pa je ena izmed pomembnejših spretnosti specialnih pedagogov in 

učiteljev.  

K. Robinson (1997) je izdala priročnik »Signs for Success«, v katerem je zapisala, kako naučiti 

slišeče otroke bralnih veščin s pomočjo britanskega znakovnega jezika. V svoji knjigi zapiše, 

da je znakovni jezik uporabno orodje pridobivanja kontrole v razredu. Otroci bodo na ta način 

bolj pozorni in zainteresirani za reševanje naloge. Bolj bodo pozorni na svojo mimiko ter geste. 

Spoznali pa se bodo tudi z drugačnim načinom komunikacije, s tem pa tudi urili strpnost do 

drugačnih.  

V pilotskem projektu je K. Robinson (1997) v Veliki Britaniji integrirala šest gluhih otrok in 

devetnajst slišečih z gluho učiteljico, ki jih je poučevala enkrat na teden, štirinajst mesecev.  

Slišeča učiteljica je poročala o velikem napredku pri slišečih učencih, še posebej pri učencih, 

ki so imeli velike težave s koncentracijo.  

V Hamburgu, na osnovni šoli, Elbschule Bildungszentrum Hören und Kommunikation, za 

gluhe in naglušne otroke, imajo v razredu zaposleni dve učiteljici, ki ob govorni razlagi hkratno 

uporabljata nemški znakovni jezik. Vsi otroci se učijo znakovnega jezika, ne glede na to, ali za 

komunikacijo v vsakdanjem življenju uporabljajo govor ali kretnjo. Prav tako pa na šoli izvajajo 

predmet iz ameriškega znakovnega jezika (ASL), pri katerem se učenci poleg angleščine učijo 

tudi ameriško kretnjo. 

Učenje znakovnega jezika slišečim omogoča učinkovitejše funkcioniranje na večih področjih 

delovanja. Znakovni jezik ne zavira govornega razvoja, prav tako pa dobro vpliva na samo 

izobraževanje in poučevanje v procesu šolanja. Uporaben je v vsaki situaciji, saj za njegovo 

uporabo ne potrebuješ dodatnih materialov, le nekaj znanja iz znakovnega jezika. V Sloveniji 

sistem učenja s pomočjo kretenj le redko uporabljamo.  
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2.4 SPOMIN 

 

Spomin lahko opišemo kot zmožnost, da informacijo ohranimo, shranimo in jo obnavljamo. Za 

našo brezhibno spominsko delovanje so potrebne ohranjene zmožnosti pozornosti ter 

procesiranja informacij (Šešok, 2006).  

 

Zarevski (1995) zapiše definicijo spomina kot zmožnost usvajanja, ohranjanja in uporabe 

podatkov. Spomin ima različne naloge z glavnim smotrom – ohraniti informacijo za nadaljnjo 

uporabo.  

 

Jaušovec (1993) pravi, da iz spomina črpamo vse potrebne podatke za uspešno delovanje v 

okolju. S spominom se sklada naše introspektivno zaznanje miselnih tokov.   

 

Beseda spomin se nanaša na nekaj dinamičnega, gre za številne, med seboj povezane spominske 

procese: učenje, spominjanje, pozabljanje in ohranjanje. Vsi procesi so med seboj v interakciji. 

Opazujemo lahko učinke, spomina samega pa ne moremo opazovati (Hunter, 1964). 

 

Pečjak (2001) meni, da ima beseda spomin več pomenov. Beseda lahko pomeni:  

- zmožnost ohranitve naučene snovi,  

- količino ohranjene snovi, 

- proces retencije,  

- proces obnavljanja,  

- proces retencije in obnavljanja,  

- posamične spominske sledi.  

Največkrat pa pod besedo spomin poimenujemo retencijo in obnavljanje. 

 

Spomin je ena izmed najvažnejših človekovih zmožnosti. Brez njega ne bi bilo učenja iz 

izkušenj, intelektualnega delovanja, razvoja jezika in še mnogih drugih lastnosti (Russell, 

1986).  

 

Je pomemben faktor pri učenju, pridobivanju izkušenj, razvoju jezika in razumevanja. Brez 

spominskih zmožnosti bi se na vsako stvar odzivali, kot da jo izkušamo prvič. Spomin je 

zmožnost, da ohranimo in kasneje obnovimo informacije (Prassel, 2012). Na zanesljivost 

spomina vplivajo tudi povezave med posameznimi miselnimi predstavami, ki jih zavestno ali 

nezavedno ustvarjamo (O'Brien, 2002).  
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2.4.1 ZNANSTVENO RAZISKOVANJE SPOMINA V ZGODOVINI 

 

Spomin štejemo za eno najstarejših človekovih sposobnosti. S pomočjo spomina so zbirali 

podatke, da bi razložili svet (O'Brien, 2002). V nadaljevanju so navedene raziskave, ki 

pomenijo začetek raziskovanja spominskih funkcij, pomembnih strokovnjakov, ki so se 

ukvarjali s preučevanjem spomina.  

 

2.4.1.1.1 Herman Ebbinghaus 

Z raziskavami na področju spomina so se ukvarjali že v 19. stoletju. Eden izmed pomembnejših 

raziskovalcev je bil nemški psiholog Herman Ebbinghaus (1885; v Yuan, Steedle, Shavelson, 

Alonzo in Oppezzo, 2006), ki je začel prvi proučevati uporabo nesmiselnih zlogov pri učenju. 

Poudarjal je pomen asociativnih povezav ter spomin definiral kot zmožnost razuma, da v zavest 

prikliče izkušnje iz preteklosti.   

Na njegovo delo, še posebej na področje psihofizike zaznavanja, so vplivali Ernst Weber, 

Gustav Fechner in Wilhelm Wundt (Pittenger in Kandel, 2001, v Areh, 2004). S svojimi 

proučevanji je odkril, da naj bi človek po prvem branju pravilno priklical do sedem zlogov. 

Menil je, da se spominska mreža dopolnjuje z vzpostavljanjem povezav med izkušnjami ter da 

lahko obseg delovnega spomina povečamo z združevanjem dražljajev v skupine. V svojih 

spoznavanjih pa ni ugotovil, da je tudi združevanje podatkov v skupine omejeno. Pri daljši seriji 

podatkov si bolje zapomnimo izstopajoče informacije ter informacije na začetku in na koncu 

(Marentič Požarnik, 2008). Več o pozabljanju in zapomnitvi pa je zapisano v nadaljevanju.  

 

2.4.1.2 Alfred Binet in Victor Henri  

Preučevala sta prozni spomin na otrocih s pomočjo zgodbe ali dela zgodbe ter primerjala priklic 

v različnih časovnih razmikih. Prozni spomin danes razumemo kot epizodični spomin. 

Preučevala sta vpliv zaporedja informacij in ugotovila, da si konec in začetek niza informacij 

zapomnimo bistveno hitreje kot pa informacije, ki so bile povedane na sredini (Areh, 2004). Za 

razliko od Ebbinghausa sta pri svojih preučevanjih uporabila smiselno gradivo (zgodbe) 

(Marentič Požarnik, 2008).  

Ugotovila sta, da prihaja do napak pri priklicu besednih informacij zaradi zamenjav podobnih 

zvočnih izrazov ter zaradi njihove pomenske podobnosti. Napake zaradi pomenskih zamenjav 

danes pripisujemo posebnostim delovanja dolgoročnega spomina, napake zaradi zvočne 

podobnosti pa pripisujemo posebnostim delovanja kratkoročnega spomina (Haberlandt, 1998).  

V svojih raziskavah sta ugotovila, da si nesmiselne informacije težje zapomnimo, saj se 

informacije težje združijo v smiselno celoto in se tako težje ohranijo. Poudarjata pomen 

osmišljanja gradiva, saj ta lajša priklic. Kadar se informacije ne spomnimo, si lahko pomagamo 

z opisom, vidno predstavo ali priklicem sopomenke, kar pa pri zapomnitvi nesmiselnih besed 

ni možno. Trdita, da nebistvene informacije hitreje pozabimo kot bistvene in jih tudi težje 

prikličemo iz spomina. Bistvo v našem spominu lahko prikličemo tudi po večih mesecih, v 

primerjavi z nebistvenimi informacijami, ki jih običajno pozabimo v nekaj minutah ali 

sekundah (Areh, 2004). Pomoč s sopomenko in z vidno predstavo (ilustracijo) smo uporabili 
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tudi v našem empiričnem delu, saj naj bi najučinkoviteje pomagala pri priklicu želene 

informacije.    

 

2.4.1.3 Karl Lashley 

Bil je behavioristični psiholog (1890–1958), ki je ugotovil, da je spomin enakomerno razvrščen 

po celotnem delu možganov in da ne obstaja le ena določena lokacija. S poskusi na podganah 

je ugotovil, da je intenzivnost spominjanja odvisna od mase možganov (Prassel, 2012).  

 

2.4.1.4 Richard Semon  

Semon (1859–1918) je poudaril pomen tristopenjskega modela spomina (vkodiranje, 

ohranjanje in priklic). Trdil je, da spominska sled še ne zagotavlja priklica informacij, v zavest 

preide šele z aktivacijo ključnega dražljaja. Zasnoval je idejo o učinku konteksta (»encoding 

specificity principle«). Trdil je, da so na prvi pogled nepomembne podrobnosti iz okolja 

sposobne obuditi spominske sledi ter na ta način priklic podob v zavest. V kasnejših letih je 

idejo o učinku konteksta razvil Endel Tulving (Watkins, 2001, v Areh, 2004). 

 

2.4.1.5 Frederic Bartlett  

Bartlett (1886–1969) je trdil, da spomina ne moremo preučevati ločeno od zaznav, predstav in 

vpliva okolja. Menil je, da priklic informacij ne more biti pasiven proces, saj naj bi temeljil na 

rekonstrukciji, nanjo pa naj bi vplivala stara poznana vsebina. Pri svojih proučevanjih je 

uporabil »metodo ponovne reprodukcije« ter »metodo serijske reprodukcije«. Pri metodi 

ponovne reprodukcije je udeležencem prebral neobičajne zgodbe (indijske pripovedke), 

udeleženci pa so zgodbe morali obnoviti čez petnajst minut, pol ure, mesec in po nekaj letih. 

Pri metodi serijske reprodukcije pa je udeležencem povedal zgodbo, nato pa so si zgodbo morali 

zaporedoma pripovedovati. Iz svojih proučevanj ugotavlja, da zgodbe postajajo krajše, 

pozabljajo se podrobnosti, da se vsebine spreminjajo v bolj preproste razlage ter da se 

uporabljajo vedno bolj vsakodnevne besede. S svojimi ugotovitvami je zavrnil Ebbinghausovo 

domnevo (1885; v Yuan idr., 2006) o visoki verodostojnosti priklica in ugotovil, da spomin ni 

reprodukcija resničnega življenja. Že pri zaznavanju prihaja do odstopanj, zaradi težav pri 

osmišljanju vsebine, tudi ko se informacije vkodirajo v naš spomin, prihaja do prilagoditve 

vsebine. Informacije, ki jih prikličemo iz spomina, so rezultat interakcije med zaznavanjem, 

znanjem ter osebnimi izkušnjami. Še vedno pa za Bartletta velja spoznanje, da je dolgoročni 

spomin zaključena smiselna enota (Areh, 2004). 

 

2.4.1.6 Theodore Ribot  

Ribot (1839–1916) je razlikoval tri spominske stopnje: pridobivanje, ohranjanje in obnavljanje, 

kar je z današnjim izrazi dokaj skladno (vkodiranje, hranjenje in priklic). Ločil je dva spomina: 

organskega in psihološkega. Organski spomin naj bi nastajal nezavedno s treningom. Ta spomin 

ustreza današnjim predstavam proceduralnega spomina. Psihološki spomin pa naj bi nastajal 

podobno, le da se vsebine, ki jo urimo, zavedamo. Trdil je, da vsebina spomina nastaja s 

pomočjo doživljanja izkušenj, ki se ob pomoči asociacij med seboj povezujejo. V svojih 
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preučevanjih pacientov z delno amnezijo je ugotovil, da naj bi imel spomin več spominskih 

specializiranih sistemov, ki se razvijajo, prilagajajo in so v interakciji ter imajo središče v 

nevronskih mrežah (Haberlandt, 1998). 

 

2.4.1.7 Sigmund Freud  

Freud (1856–1939) je menil, da naj bi bili nekateri spomini boleči in se jih zaradi želje po 

izognitvi bolečine ne želimo spominjati, tako jih želimo izriniti iz naše zavesti. Tako pa se 

napetosti pretvorijo iz mentalnih v somatske reprezentacije. Freudovo hipotezo o represiji 

neprijetnih spominov so poskušali tudi raziskovalno potrditi (Baddeley, 2002; Kleinsmith in 

Kaplan, 1964, v Haberlandt, 1998). Rezultati pa niso bili enoznačni, zato hipoteze niso mogli 

potrditi. Ugotovili so celo nasprotno, da v naš spomin lažje prikličemo podatke, ki so bili 

povezani z negativno izkušnjo (Haberlandt, 1998).  

 

2.4.1.8 Računalniška metafora 

V drugi polovici 20. stoletja se pojavijo primerjave človeškega spomina in računalnika. 

Senzorični spomin naj bi predstavljal predpomnilnik (buffer), kratkoročni spomin bralno 

zapisovalni pomnilnik – RAM (random acces memory) in dolgoročni spomin trdi disk.  

Areh (2004) trdi, da je danes jasno, da primerjava nikakor ne more biti popolnoma pravilna iz 

različnih razlogov:  

- človeški spomin ne (ali pa le redko) omogoča popolnoma enakega priklica informacij, saj 

predstava, ki jo zgradi človek o preteklosti, ni popolna kopija resničnega sveta, 

- spomin ne deluje po principu vse ali nič (0 ali 1),  

- v trdem disku so podatki organizirani drugače kot v človeškem spominu, saj ima človeški 

spomin veliko več kompleksnejših, navzkrižnih povezav,  

- informacije iz kratkoročnega (RAM sistema) v dolgoročni spomin (trdi disk) potujejo 

bistveno počasneje zaradi krepitve spominskih sledi v sinapsah.  

 

Vedno več raziskav zavrača računalniško metaforo (D'Esposito, Goldsmith, Suchman, Neisser, 

Koriat …). Razvijajo novo možgansko metaforo, ki domneva, da je spoznavni sistem sestavljen 

iz ogromnega števila nevronskih enot, ki se povezujejo med seboj v kompleksne mreže 

(Ranganath, Johnson in D'Esposito, 2003).  

 

Dandanes še vedno nismo dobili vseh odgovorov na vprašanja glede delovanja naših 

spominskih funkcij. Vedno več je raziskav, ki nam omogočajo sestavljati neko smiselno celoto 

o samem delovanju spomina. Danes nam tehnologija omogoča, da si lažje predajamo 

informacije, kar pa nam omogoča tudi hitrejše raziskovanje. Vsako novo raziskovanje pa nam 

ponudi nova vprašanja in tako se znajdemo v krogu mnogih novih raziskovanj in vprašanj, ki 

do danes še niso raziskana in odgovorjena.  
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2.4.2 VRSTE SPOMINA  

 

V literaturi lahko zasledimo najrazličnejše modele in razlage glede opredelitve vrst spomina. 

Naštete so nekatere najbolj splošne razdelitve, ki se v sodobnem času največkrat pojavijo v 

literaturi.  

 

Russell (1986) spomin razvrsti:  

- Epizodni spomin: spomin na pretekle izkušnje in dogodke iz življenja. 

- Semantični spomin: spomin za pomene.  

- Faktični spomin: spomin za dejstva.  

- Čutni spomin. 

- Spretnosti: kot so, kako se obleči, kako se brca žoga itd.  

- Instinktivni spomin: določa duševne in telesne značilnosti posameznika.  

- Kolektivni spomin: Gustav Jung je menil, da so nam dostopni kolektivni spomini 

človeške vrste, ti naj bi se kazali v sanjah kot arhetipski simboli, ki so pri večini ljudeh 

enaki.  

- Spomini iz preteklega življenja: nekateri naj bi se spominjali dogodkov iz preteklega 

življenja. V hipnozi je mogoče takšne pojave podrobneje preučiti.  

 

Eden najbolj tradicionalnih modelov je je model Atkinsona in Shiffrina (1968), ki poudarjata, 

da informacija potuje čez tri stopnje spomina:  

- senzorni register (vstopanje informacij); 

- kratkoročna shramba (zadrži in sprejema informacije); 

- dolgoročna shramba (informacije se v njem ohranijo dlje časa).  

 

Slika 1: Stopenjski model spomina  (Lutz, 1994, str. 245) 

 

Informacija gre najprej skozi senzorno hrambo, kjer se le določeno število informacij prenese 

naprej v kratkoročno hrambo. Med tem procesom se informacije, katerim nismo posvečali 

dovolj pozornosti, izgubijo. Kratkoročna hramba ima določen obseg. Če informacije utrjujemo, 

se te hranijo v dolgoročno shrambo, ki shrani informacije za daljši čas (Atkinson in Shiffrin, 

1968).  
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Kognitivni psihologi danes dajejo prednost kratkoročni hrambi, ki pa ima veliko bolj aktivno 

vlogo kot pa samo shranjevanje informacij. Izraz pasivna hramba je nadomestil izraz aktivno 

procesiranje, koncept delovnega spomina pa je osnova modela v konceptu Baddaleya in Hitcha 

(1974), ki sodi med novejše modele delovnega spomina (Šešok, 2006).  

 

2.4.2.1 SENZORNI SPOMIN ALI SENZORNI REGISTER 

 

Senzorni register ali senzorni spomin zadrži veliko količino informacij v senzorni hrambi, 

vendar v zelo kratkem času. Pomembno vlogo registracije informacij imajo zaznava, 

predispozicija odgovora ter usmerjanje pozornosti (Šešok, 2006). Pod vplivom selektivne 

pozornosti poteka izbiranje dražljajev, ki bodo šli v obdelavo.  

Na organizacijo dražljaja in njegov pomen vplivajo mentalne sheme (Marentič Požarnik, 2008). 

Spomini se skladiščijo po senzorni poti, zaznamo enostavne vzorce, čeprav gradiva še ne 

razumemo ter ga tudi ne priključujemo v semantične kategorije (Pečjak, 2001). Senzorni 

register naj bi vključeval vidno senzorni (ikonski) spomin ter slušno senzorni (ehoični) spomin. 

Vidni podatek v nespremenjeni obliki se ohrani približno četrtino sekunde, slušne informacije 

pa se ohranijo do štiri sekunde. To pa naj bi pojasnilo, zakaj si zadnjo slušno informacijo bolje 

zapomnimo kot pa zadnjo vidno (Rucheton, 2015). Informacija kasneje preide v kratkoročni 

spomin ali pa propade (Šešok, 2006). 

 

2.4.2.2 KRATKOROČNI IN DELOVNI SPOMIN  

 

Iz senzornega spomina preidejo informacije v kratkoročni spomin. Če smo na informacije 

pozorni, se vkodirajo in se tako pripravijo na skladiščenje v dolgoročnem spominu. Ena glavnih 

značilnosti kratkoročnega spomina je pozabljanje informacij, kar pa lahko preprečimo s 

ponavljanjem, kar omogoči, da se informacija ohrani v dolgoročnem spominu. Informacije v 

kratkoročnem spominu dobijo pomen, niso več le zaznave (Pečjak, 2001). Stvari se neprestano 

vtiskujejo v naš kratkoročni spomin, vendar od tam izginejo, ko jih ne potrebujemo več 

(Brennan. 1999). Delovni spomin omogoča upravljanje z informacijami in je zmožen 

kratkotrajnega pomnjenja ter je potreben za izvedbo vsakdanjih nalog. Uvrščamo ga med 

najpomembnejše izvršilne funkcije (Anticevic, Repovš in Barch, 2010; Dolcos, Diaz-Granados, 

Wang in McCarthy, 2008, v Starc in Repovš, 2015).  

 

Obseg spomina se razlikuje od posameznika do posameznika, traja približno sedem enot. Pri 

triletnih otrocih vsebuje tri enote, pri mlajših odraslih pa do osem enot. Z združevanjem enot 

dobimo večje enote in si zapomnimo več informacij (Pečjak, 2001). Leta 1956 je ameriški 

psiholog George Miller ugotovil, da zmoremo v začasnem spominu ohraniti le okrog sedem 

postavk naenkrat. Pravi, da si lahko zapomnimo neskončno veliko informacij, če so urejene v 

ne več kakor sedem medsebojno povezanih kosov, kar naj bi samodejno storili možgani 

(O'Brien, 2002).   

 

S. Šešok (2006) loči imenovanje kratkoročnega in delovnega spomina. Pravi, da naj bi 

kratkoročni spomin informacijo le zadržal, delovni spomin pa naj bi z njo tudi upravljal. 
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Informacije v kratkoročnem spominu ostanejo le toliko časa, kot jih potrebujemo za izvedbo 

določene aktivnosti ali naloge. B. Prassel (2012) pravi, da je delovni spomin v večjem delu 

lociran v čelnem in temenskem režnju možganov. 

 

V literaturi lahko zasledimo različne definicije delovnega spomina. Baddeley (1986; 2002; 

2003; 2007, v Dolenc in Repovš, 2014) ga definira kot kognitivni sistem z začasno hrambo, ki 

manipulira z informacijami, ki so v trenutnem spominu. Drugi (Goldman-Rakic, 1995, v Dolenc 

in Repovš, 2014) ga opisujejo kot aktivnega in relevantnega samo za kratko dobo. Tretji 

(Goldman-Rakic, 1995, v Dolenc in Repovš, 2014) pa ga poimenujejo kot proces, ki omogoča, 

da je informacija ves čas v dosegu ter da vodi vedenje v odsotnosti zunanjih dražljajev.  

 

V današnjem času je sprejeto dejstvo, da obstaja več podsistemov delovnega spomina, ki so 

ločeni, in obsegajo spremljajoče procese ter hrambe za vzdrževanje vidno-prostorskih in 

verbalnih informacij (Baddeley, 2002; 2003; 2007; Jonides, Lacey in Nee, 2005, v Dolenc in 

Repovš, 2014).  

 

Leta 1887 je Jacobs začel proučevati obseg kratkotrajnega pomnjenja, ki ga lahko prikličemo 

po enkratnem poskusu – obseg neposrednega pomnjenja (memory span). Obseg pomnjenja se 

z leti spreminja, nanj pa lahko vplivamo z redno intenzivno vajo, in sicer za približno dvajset 

odstotkov (Pečjak, 2001).  

 

2.4.2.2.1 MODEL SPOMINA BADDELEY IN HITCHA  

 

Baddeley in Hitch (1974) sta ena izmed prvih raziskovalcev, ki sta preučevala vlogo ohranitve 

začasnih informacij kot sistema za izvršitev širokega okvira zapletenih kognitivnih nalog. 

Model definirata kot model, omejen v posameznikovih sposobnostih, ki vključuje različne kode 

procesiranja in deluje preko vrste nalog. S širitvijo ideje, da kratkoročni spomin ni le pasivni 

sistem, ampak aktivacijski sistem, model odpira nova vprašanja ter poti raziskovanja.  

 

Leta 1974 sta Baddeley in Hitch (1974) predstavila kognitivni mehanizem, ki poleg tega, da 

informacije shrani, omogoča tudi upravljanje. Model vključuje tri komponente:  

- centralni kontrolni sistem, 

- fonološko shrambo, 

- vidnoprostorsko skicirko.  

 

Čez nekaj let je Baddeley (2000 in 2007, v Baddeley, Eysenck in Anderson, 2009) dodal modelu 

še četrto komponento – epizodični medpomnilnik (med-spomin).  
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Centralni kontrolni sistem naj bi deloval kot nadzornik vseh drugih sistemov. Njegovo 

delovanje je lahko zavestno ali pa avtomatično. Med drugim usmerja našo pozornost ter jo deli 

med naloge (Baddeley idr., 2009). Določa, kdaj se bodo informacije odložile v podsistemih, 

katera od hramb bo izbrana za hrambo informacij, združuje in usklajuje informacije med obema 

hrambama in manipulira s shranjeno informacijo (jo pregleduje ali preoblikuje). Je nadzornik 

pozornosti, ki pozornost tudi dodeljuje (Baddeley, 1987). Centralni kontrolni sistem aktivira 

fonološko hrambo, vidnoprostorsko skicirko (ter epizodični medpomnilnik), ki naj bi bili 

podarjeni sistemi, takrat, ko neko stvar vadimo ali si moramo nekaj predstavljati (Lutz, 1994).  

 

Fonološka zanka skladišči informacije za določen čas. Delimo jo na dve komponenti: fonološko 

skladiščenje (hramba govornih informacij) ter artikulacijski kontrolni proces, ki z obnovo 

informacij omogoča, da informacije ne propadejo (Baddeley idr., 2009). V nadaljevanju so 

predstavljene raziskave, ki odkrivajo značilnosti fonološke zanke.  

 

- Norris, Baddeley in Page (2004) so ugotovili, da bo takojšen priklic oslabljen, če osebo 

izpostavimo nepomembnemu govoru takoj po predstavitvi verbalnega materiala. Vzrok 

učinka nepomembnih zvokov so želeli raziskati na različne načine, vendar je mehanizem 

učinka še vedno nejasen. Ena izmed razlag govori o tekmujoči predstavitvi, ki naj bi zmotila 

shranjevanje serijskega reda. Nepomembni zvoki imajo vpliv na sistem dolgoročnega 

spomina, s katerim je povezana fonološka zanka.  

- Raziskave (Baddeley, Thomson in Buchanan, 1975) so pokazale, da se število besed v 

zaporedju krajša z njihovo dolžino, ker naj bi njihovo ponavljanje vzelo več časa. Dejstvo 

so si na začetku razlagali, da daljše besede zavzamejo več prostora, kasneje pa so si dejstvo 

razložili s kompleksnostjo besed. Efekt trajanja je bil ugotovljen le v Baddeleyevih 

preučevanjih, pri drugih avtorjih pa tega niso odkrili (Repovš in Baddeley, 2006).   

- Conrad (1964, v Repovš in Baddeley, 2006) učinek fonetične podobnosti imenuje, kadar so 

nizi, ki zvenijo podobno, težje zapomnljivi kot nizi različno zvenečih črk.  

Slika 2: Model delovnega spomina (Baddeley idr., 2009, str. 58) 
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- Repovš in Baddeley (2006) sta ugotovila, da je funkcija artikulacijskega kontrolnega 

procesa oslabljena, kadar oseba ponavlja besedo, ki ni povezana z gradivom, ki si ga mora 

zapomniti. Zaradi tega je obseg delovnega spomina zmanjšan, to pa podpira domnevo, da 

notranja artikulacija koristi osveževanju spominskih sledi.  

- M. Wilson in K. Emmorey (1997; 1998) sta opazovali štiri učinke takojšnega serialnega 

odpoklica znakov pri gluhih uporabnikih znakovnega jezika in na osnovi znakov predlagali 

fonološko zanko, imenovano znakovna zanka (»sign loop«) pri gluhih uporabnikih 

znakovnega jezika, ki naj bi bila vzporedna fonološki zanki, ki temelji na govorni osnovi. 

Fonološka zanka z osnovo znaka obsega dve komponenti: fonološko hrambo, ki zadrži 

informacije z uporabo znaka fonološke kode (oblika roke, orientacija, lokacija in gibanje) 

in  manualno artikulacijski obnovitveni mehanizem, ki obnavlja informacije v fonološki 

hrambi. Še vedno pa je relacija med vizualno skicirko in fonološko zanko (z osnovo znaka) 

nejasna in premalo raziskana.   

 

Vidnoprostorska skicirka omogoča hrambo vidnih in prostorskih informacij za določen čas (tri 

do štiri elemente). Te informacije so potrebne za načrt, izvedbo ter spremljanje določene naloge. 

Ne more delovati samostojno, saj sama ne zmore nadzirati pozornosti (Henry, 2012).  

   

Epizodični medpomnilnik vključuje več-dimenzionalno kodiranje ter povezuje stare informacije 

z novimi. Pripisujejo mu pomembno vlogo pri vplivu emocij na delovni spomin (Baddeley idr., 

2009). Epizodični medpomnilnik lahko imenujemo kot komponento izvršitelja za hrambo 

informacij. Informacije v dolgotrajnem spominu se ne nalagajo v ločenih hrambah, z njimi 

lahko upravljamo ter izgrajujemo nove predstave (Baddeley, 2003). 

 

2.4.2.3 DOLGOROČNI SPOMIN  

 

Dolgoročni spomin naj bi imel neomejen obseg in mnoge informacije lahko ohrani za zmeraj. 

Največkrat informacije iz kratkoročnega delovnega spomin s pomočjo obnove prehajajo v 

dolgoročni spomin. Ker imamo v dolgoročnem spominu ohranjenih kar nekaj informacij, je še 

posebej pomembna organiziranost podatkov, saj nam omogoča lažji priklic ter pregled.  Podatki 

so med seboj povezani v semantične mreže, ki se izpolnjujejo. Ker so podatki med seboj 

povezani, propadajo počasi. Najbolj osnovna mreža povezave je pogojni refleks ali asociacija 

(Pečjak, 2001).  Dolgoročni spomin ohranja znanje o besedah, simbolih ter ohranja med drugim 

tudi informacije iz čutil, kot so okusi, zvoki, dotiki, vibracije in vonji (Zarevski, 1995). B. 

Prassel (2012) pravi, da lahko iz dolgoročnega spomina prikličemo vse informacije, ki so bile 

sprejete pred več kot dvajsetimi minutami. Če informacij ne obnavljamo, se po nekem 

časovnem obdobju pozabijo ali izbrišejo zaradi interference, prepleta starih in novih informacij, 

lahko pa se pozabijo tudi zaradi poškodb spominskega sistema.  

 

Spomin sestavljajo pojmi, njihove lastnosti in povezave med njimi. Z modeli mrežne 

razporeditve pojmov lahko zboljšamo reševanje problemov. Pojmi so povezani v sheme, ki nam 

omogočajo uspešno vključitev v okolje. V vsakem trenutku lahko prikličemo ustrezno shemo, 
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ki jo lahko poimenujemo kot dejavna organizacija preteklih aktivnosti in struktur, ki nam 

pomaga rešiti problem (Jaušovec, 1993).   

 

S. Šešok (2006) govori o možnosti neposredne povezave med senzornim registrom in 

dolgotrajnim spominom. Informacija, ki je bila predstavljena le enkrat, se lahko shrani v 

dolgoročni spomin.  

 

Vrste dolgoročnega spomina 

Poznamo več različnih delitev dolgoročnega spomina. Glede na naravo shranjenih informacij 

ga delimo na deklarativni (»vedeti kaj«) in proceduralni (»vedeti kako«) spomin.  

 

Zarevski (1995) pravi, da je pri proceduralnem spominu važno oblikovanje niza asociacij, 

najbistvenejša oblika proceduralnega pomnjenja pa so veščine. Pri usvajanju teh veščin so 

določne tri faze:  

- kognitivna faza (ugotoviš, kaj je treba narediti),  

- faza povezovanja (odkrivamo in postopoma odpravljamo napake) in  

- faza avtomatičnega izvajanja (potreben je minimalen zavesten nadzor).  

 

Baddeley idr. (2009) proceduralni spomin prištevajo k implicitnemu spominu. Informacijo 

prikličemo brez direktnega priklica (primer je vožnja kolesa).  

 

Deklarativni spomin pa naj bi pripisovali eksplicitnemu spominu. Za priklic informacije je 

potreben direkten priklic. Pri priklicu je potrebna dobra organizacija. Delimo ga na epizodični 

spomin, ki se nanaša na dogodke, povezane s konkretnim časom ter krajem, in semantični 

spomin, ki obsega splošno znanje o besedah, dogodkih, dejstvih ter njihovih medsebojnih 

odnosih (Baddeley idr., 2009). Semantični spomin se nanaša na iskanje pojma k določenim 

značilnostim, priklic pri epizodičnem spominu pa je povezan s krajem in časom (Jaušovec, 

1993).     

 

Glede na umski napor pri zapomnitvi lahko dolgoročni spomin delimo na samodejne procesne 

zapomnitve in tiste, ki zahtevajo napor. Pomnjenje prostorske dimenzije, časovne opredelitve 

in pogostost dogodka poteka avtomatično. Avtomatične procese podedujemo, prav tako pa se 

jih lahko tudi naučimo (primer je branje). Na naučene avtomatske procese vpliva tudi stres, zato 

je še kako pomembno, da veščine popolnoma avtomatiziramo. Avtomatski procesi pomnjenja 

nam pomagajo pri orientaciji v prostoru in času, pri čemer ne bremenijo obsega pozornosti 

(Zarevski, 1995).  

 

Dolgotrajni spomin lahko razdelimo tudi glede osredotočenosti na retrospektivni in 

prospektivni spomin. Retrospektivni spomin vsebuje informacije iz preteklosti, spomine na 

besede, dogodke in osebe. Prospektivni spomin delimo na spomin, ki se osredotoča na dogodek 

(event-based) in spomin, ki se osredotoča na čas (time-based). Prospektivni spomin nas opozori, 

kdaj moramo nekaj postoriti. Kadar se osredotoča na dogodek, nam ponudi znak, ki nas opomni, 

da moramo določeno dejavnost izvesti. Kadar pa je osredotočen na čas, pa je čas znak, ki nas 
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opomni, da moramo izvesti izbrano dejavnost. Stres in anksioznost  negativno vplivata na 

delovanje prospektivnega spomina (Baddeley, idr., 2009). 

 

Z. Rucheton (2015) ga glede na senzorno modaliteto razdeli:  

 vidni ali vizualni spomin, 

 taktilni ali tipni spomin,  

 avditivni ali slušni spomin, 

 olfaktorni ali vohalni spomin in 

 gustatorni ali okuševalni spomin.  

 

Vizualno informacijo pri učenju in poučevanju uporabljamo za podobe, ki smo jih videli 

(Bristow, Cowley in Daines, 2001). V raziskavi (Bahrick idr., 1975, v Bristow idr., 2001) so 

ugotovili, da so ljudje po 35 letih, po končani maturi prepoznali s 90-odstotno natančnostjo 

slike svojih sošolcev iz srednje šole, medtem pa so se z manj kot 15-odstotno pravilnostjo 

spomnili njihovih imen. Bressler (2004, v Čebulc, 2009) navaja, da naj bi na slušno-verbalni in 

vizualni spomin vplivalo tudi poslušanje komponirane glasbe.  

 

Vizualni spomin je pomemben faktor pri uporabi kretenj, saj tudi pri uporabi znakovnega jezika 

kretnje postavljamo v prostor.  

 

2.4.3 SPOMINSKI PROCESI  

 

2.4.3.1 POZORNOST  

 

Pozornost je zmožnost osredotočanja in ohranjanja informacij na določeno delo ali dejavnost.  

Stvari, na katere nismo pozorni, si večinoma ne zapomnimo. Na trajanje, smer in obseg vplivajo 

tako zunanji kot notranji dejavniki (Musek in Pečjak, 1997). Pozornost omogoča selektivno 

zavedanje, ohranjanje interesa in koncentracijo na nalogo. Omogoča vkodiranje in je eden 

izmed bistvenih dejavnikov pri vstopu informacije v spominski sistem (Šešok, 2006). Ko je 

človek pozoren na določeno stvar, so njegove mišice rahlo napete, oči pa so rahlo uprte na 

dogajanje (Pečjak, 1975).  

 

Pozornost posameznika leži na kontinuiteti od popolne kontrole nad spreminjanjem procesov 

do perseveracije, popolne nesposobnosti doseči ustrezen fokus pozornosti ali stanje pozornosti, 

kljub želji (Morris in Summers, 1995). 

 

Pozornost je pomembna tudi v spominskih procesih. Če smo zelo pozorni na neke dražljaje, se 

ti dalj časa zadržijo v polju naše pozornosti, tako jim lahko poiščemo ustrezno mesto v 

spominskem skladišču in jim od tam omogočimo priklic (Cornoldi, 1993, v Strle, 2006). V 

obdobju zgodnjega otroštva je pozornost manj usmerjena, nadzorovana in krajša v primerjavi s 

starejšimi otroki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Flavell in Miller (1998, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009) sta ugotovila, da otroci, stari osem let, razumejo, da se pozornost 
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lahko usmerja. Otroci, stari enajst let, pa razumejo tudi, da je namerno usmerjena pozornost 

povezana z različnimi duševnimi stanji.    

 

Pečjak (1975) razdeli pozornost na štiri dimenzije:  

- smer,  

- intenzivnost  (svetloba, vonj, zvok),  

- trajanje in  

- obseg.  

 

Pozornost je ena izmed pomembnih faktorjev zavestnega poglabljanja v snov. Čim bolj smo 

zavestno pozorni na določeno snov, globlje je dojemanje. Čim globlje je dojemanje, bolj 

smiselna postane snov. Čim bolj smiselna je snov, boljše je pomnjenje. Boljše je pomnjenje, 

večja je možnost, da bodo nastale smiselne povezave z novo snovjo (Russell, 1986).  

 

Moran (1996) deli pozornost na tri različne tipe.  

- Selektivna pozornost nam omogoča, da se osredotočimo le na pomembna dejstva ali naloge 

ob izločanju drugih dejavnikov. Otroci se selektivne pozornosti učijo že od prvega dne 

življenja.   

- Deljena pozornost omogoča, da hkrati opravljamo več nalog. Pozornost lahko usmerjamo 

iz ene dejavnosti na drugo. Raziskave (Eysenck in Keane, 2000, v Lavallee, Kremer, Moran, 

in Williams, 2004) so pokazale, da lahko oseba opravlja dve aktivnosti hkrati uspešno le, 

če se aktivnosti nanašata na drugačne čutne nivoje (na primer slušno in vizualno) ali če je 

ena izmed aktivnosti tako močno izurjena, da je izvedena avtomatično. V primeru, da bomo 

eno čutilo obremenjevali z več aktivnostmi ali da nobena izmed aktivnosti ne bo izvedena 

avtomatično, se bosta ti aktivnosti med seboj motili.   

- Pozornost kot budnost. Kahneman (1973, v Moran, 1996) ugotavlja, da na količino 

trenutnih kognitivnih virov vpliva raven vzburjenosti človeka. Bolj kot je človek vzburjen, 

več ima na razpolago virov pozornosti. 

 

Sternberg (1996) govori razen o selektivni in deljeni pozornosti ter budnosti tudi o vigilnosti, 

vzdrževanju pozornosti, ko je slednja usmerjena na izbrano, določeno nalogo, in iskanju, 

aktivnem iskanju določenih pobud. Parasuraman (1998) pa poleg vigilnosti omenja tudi 

kontrolo. Pravi, da naj bi poleg vzdrževanja pozornosti k nalogi vzporedno potekale še druge 

aktivnosti, ki jih je potrebno koordinirati. To pa naj bi opravljala pozornost, ki jo poimenuje 

pozornostna kontrola.  

 

Gibson (1995, v Čebulc, 2009) govori o poteku naše pozornosti. Našteje štiri faze njenega 

razvoja.  

- Pasivna (eksplozija) – aktivna pozornost. Pasivna pozornost je pod vplivom zunanjega 

okolja, izstopajoči dražljaji pritegnejo pozornost ne glede na predhodno dejavnost in cilj. 

Zmožnost, da lahko oseba pozornost aktivno usmerja, je za šolski proces izrednega pomena.  

- Nesistematično – sistematično iskanje. Nesistematično opazovanje se z zrelostjo nagiba k 

sistematičnemu opazovanju. 

-  Široka osredotočenost pozornosti – selektivno izbiranje informacij.  
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-  Ignoriranje nebistvenih informacij. 

 

Aktivna pozornost je najbolj učinkovita in je rezultat pozitivne motivacije. Bolj pozorni smo na 

smiselna gradiva kot pa na nesmiselna. Pozornost se hitro spreminja med branjem, zlasti tihim, 

prav tako tudi vednost, da se bližamo koncu naloge, izboljša našo pozornost (Pečjak, 1975). 

 

2.4.3.2 POMNJENJE 

 

Da si informacijo zapomnimo, mora informacija potovati najprej skozi naša čutila, preko 

fizičnih in kemičnih dražljajev, da se lahko prične hramba. Šele v naslednji fazi hranjenja lahko 

dosežemo, da se bo informacija ohranila, kar pa je predpogoj za trajno zapomnitev.  

 

Pomnjenje opredeljuje proces učenja, ohranjanja in obnavljanja (Ribič Hederih, 2003, v Repe, 

2012). Zajema retencijo, reprodukcijo in rekognicijo (Stevanović, 1970). Pomnjenje je močno 

povezano s pojmom učenja.  Izraža se s številom informacij, ki so v danem trenutku dostopne. 

Glasovi, ki stojijo skupaj z besedo, so lažje zapomljivi kot pa nepovezani glasovi (Pogačnik, 

1990). Obseg direktnega pomnjenja števil se zvišuje nekje do tridesetega leta, kasneje pa prične 

upadati. Koliko členov bomo lahko obnovili, je odvisno tudi od našega starostnega obdobja. 

Otroci, stari tri leta, si v pravilnem zaporedju zapomnijo približno tri člene, otroci, stari sedem 

let, pa pet členov. Študentje si v pravilnem zaporedju zapomnijo okoli osem členov (Pečjak, 

1975).   

V procesu usvajanja nove snovi si zapomnimo stvari, ki so konkretne in si jih lahko 

predstavljamo ter izstopajoče informacije, ki jih lahko razvrstimo v kategorijo (npr. živali, 

rastline). Če je snov dobro organizirana, se lažje poveže s pojmovno mrežo iz dolgotrajnega 

spomina (Žnidar, 2013).   

 

2.4.3.3 VKODIRANJE  

 

Vkodiranje je hramba informacije v obliko, ki se lahko hrani in pozneje poišče. V kratkoročnem 

spominu se na ta način informacije pripravijo na skladiščenje (Zarevski, 1995). Vkodiranje je 

odvisno od globine ali stopnje procesiranja informacij. Gre za registracijo informacije med 

procesom učenja. Ko je informacija vkodirana, je shranjena v dolgoročni spomin (Šešok, 2006).  

 

Zarevski (1995) meni, da z vkodiranjem želimo:  

- zmanjšati količino informacij (to naredimo na način, da ohranimo le bistvene informacije) 

in  

- olajšati prihodnje iskanje informacij s čim bolj izpolnjenim vkodiranjem.  
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2.4.3.3.1 KONSOLIDACIJA ALI SHRANJEVANJE  

 

Informacije se vkodirajo v dolgoročni spomin s procesom organizacije. Lažje shranimo v 

dolgoročni spomin informacije, ki so povezane z našimi emocijami, in tiste, ki nam dajejo neko  

smiselno vsebino. Pojem se nanaša na nevrofiziološki proces shranjevanja spominskih sledi. 

Ugotovljeno je, da se »epizodični spomini« sprva hranjujejo v hipokampusu, nato pa se 

konsolidirajo v neokorteks. Proces konsolidacije se lahko zgodi med spanjem (Šešok, 2006). 

 

2.4.3.4 RETENCIJA ALI OHRANJANJE  

 

Retencija je proces ohranitve spominske sledi, ki nastane med učenjem. Preučujemo jo lahko 

le posredno, na podlagi obnavljanja. Obnova pa ni vedno enaka ohranjenemu gradivu. 

Pozabljanje in retencija sta v nasprotnem odnosu (Pečjak, 2001). Učenje je odvisno od hranjenja 

informacij. Ohranjanje je proces v možganih, ki omogoča, da se učinki učenja ne izgubijo 

(Hunter, 1964).  

 

Retencija je odvisna od snovi: čim bolj smiselna je snov, tem počasnejši je upad. Na retencijo 

vpliva tudi količina prvotnega učenja. Prav tako je ohranitev gradiva večja, kadar je učenje 

razdeljeno, poteka z odmori. Pomembno vlogo pri ohranitvi gradiva pa ima tudi motivacija in 

zanimanje (Pečjak, 2001). 

 

2.4.3.5 OBNAVLJANJE  

 

Obnavljanje poteka kot priklic (iskanje po spominu), prepoznavanje (ugotovitev, ali je gradivo 

isto) in kot prihranek pri ponovnem učenju (Pečjak, 2001). Obnavljanje omogoča dostop do 

gradiva, ki je že shranjeno v dolgoročnem spominu. Spontan priklic je eden izmed težjih 

procesov obnavljanja, saj vključuje priklic brez kakršnekoli pomoči (Šešok, 2006). Z 

obnavljanjem lahko snov vrnemo v kratkoročni spomin in na ta način formuliramo odgovor 

(Žnidar, 2013). 

 

Z obnavljanjem naučene snovi je pozabljanje moč preprečiti s kratkimi obnovami: deset minut 

po koncu učenja, v naslednjem dnevu, čez en mesec in čez pol leta (Kompare, Stražišar, Dogša, 

Vec in Curk, 2008). Informacije si bomo lažje zapomnili, če bomo med učenjem uporabljali 

strategije za lažjo zapomnitev, med učenjem naredili krajše odmore, če bomo za učenje 

motivirani, če nam bo snov smiselna, nas bo zanimala in če se bomo učili natančno, z 

razumevanjem (Žnidar, 2013).   

 

2.4.3.6 PRIKLIC ALI ISKANJE  

 

Pečjak (1975) govori o rutinskem ter produktivnem priklicu. Kadar govorimo o rutinskem 

priklicu, gre za proces, kjer je obnovljena dejavnost podobna prvotni, ko pa govorimo o 

produktivnem priklicu podatkov, zahtevamo reorganizacijo naučenega (npr. priklic živali, ki 

živijo v morju). Obseg priklicanega gradiva merimo z metodo reprodukcije. Oseba mora 

obnoviti člene, katere se je predhodno naučila. Težava ocenjevanja nastane s členi, ki jih ni bilo 
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v seriji, raziskovalci te člene navadno odštejejo od pravilno obnovljenih členov. Večje težave 

pri merjenju priklica nastanejo pri gradivu, ki ni sestavljeno iz enakih enot, saj obnova takrat 

sestoji z bolj ali manj zaokrožene celote. Takšne primere navadno ocenjujejo v šoli z 

ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri tem pa le malokrat ugotavljajo število obnovljenih podatkov. 

Po metodi zadržanih podatkov razdrobimo gradivo v smiselne enote in poiščemo, koliko jih je 

v obnovi. Nekatere obnove tudi prostorsko in časovno lokaliziramo. Takšno obnovo pa 

imenujemo rekolekcija.   

 

S. Šešok (2006) opozarja, da sta prepoznavanje in priklic informacij dva od pomembnejših 

procesov, s katerima izmerimo, kolikšne so sposobnosti obnavljanja naučene snovi v spominski 

hrambi. Pečjak (1975) opisuje priklic in prepoznavanje kot dva ločena procesa obnavljanja. 

Priklic zahteva iskanje po spominu, pri prepoznavanju pa je potrebno gradivo le identificirati. 

Obseg prepoznanega gradiva ugotavljamo z metodo rekognicije. Na prepoznavanje vpliva 

ugibanje, prav tako pa tudi podobnosti med prvotnimi in drugotnimi členi. Tudi priklic vsebuje 

prepoznavanje – ko obnovimo določeno informacijo, jo prepoznamo za pravo. 

 

2.4.3.7 POZABLJANJE  

 

Pozabljanje je nesposobnost za spominjanje (Hunter, 1964). Pozabljanje izraža stopnjo izgube 

informacij (Baddely, 2003, v Šešok, 2006). Pomeni upadanje retencije ali propadanje 

spominskih sledi (Pečjak, 2001). To je proces, ki ga neposredno ne moremo opazovati. Povzroči 

ga vrsta kemičnih in fizikalnih sprememb (Hunter, 1964). Je naravni proces, ki omogoča, da 

shranimo le tiste pomembne informacije, ki jih za življenje potrebujemo. Najhitrejše je 

pozabljanje takoj, ko informacijo prejmemo. Če je snov organizirana in vsebuje več asociacij, 

je pozabljanje počasnejše (Nanut Planinšek, Škorjanc Braico, 2014, v Lipovšek in Pungartnik 

Rauter, 2016).  

 

Ebbinghaus je vzrok pozabljanja videl v interferenci zaradi podobnosti med dražljaji. Leta 1905 

je opisal krivuljo pozabljanja, ki so jo znanstveniki v kasnejših obdobjih v celoti potrdili (Areh, 

2004). Ugotovil je, da je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju, prav tako pa je ugotovil, da 

smo nekaj minut po učenju pogosto zmožni obnoviti več snovi kot pa tik po učenju – to 

poimenuje kot učinek reminiscence (Žnidar, 2013). Efekt je podrobneje opisan v nadaljevanju.  

 

Francis Bartlett (1886–1969) je navedel tri vrste sprememb pri pozabljanju: poenostavitev 

zgodbe, izguba podrobnosti; racionalizacija, ki se kaže s konstrukcijo mašil za nastale 

spominske vrzeli; poudarjanje vsebinskih vidikov, ki prvotno niso bili poudarjeni (Šali, 1973, 

v Repe, 2012). 
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Ebbinghaus je oblikoval krivuljo pozabljanja. Po njegovih ugotovitvah naj bi bilo pozabljanje 

najhitrejše eno uro po učenju. Na začetku informacije pozabljamo hitreje, nato pa se hitrost 

pozabljanja upočasni. Krivulja pozabljanja je bolj položna, če je snov organizirana in smiselna. 

Veliko lažje si informacije zapomnimo, če smo motivirani, nas snov zanima ter če se gradivo 

učimo z razumevanjem (Musek, 2005). Pretežni del pozabe nastopi nemudoma po učenju. V 

eni uri izgine polovica vsega, kar smo se učili. Devet ur po učenju naj bi bilo izgubljenih kar 

60 odstotkov, v enem mesecu pa 80 odstotkov naučenega (Russell, 1986).  

 

Najhitreje pozabljamo nepovezane in abstraktne informacije. Učenci med šolskimi počitnicami 

pozabijo skoraj polovico celotnega naučenega znanja (Stevanović, 1970).  Pozabljanje ima tudi 

pozitivno funkcijo: v kratkoročnem spominu se ohranijo le bistvene informacije, v nasprotnem 

primeru bi se naš um napolnil z vrsto nepotrebnih informacij, te pa bi preprečile, da bi med 

njimi izluščili bistvo. Pozabljanje nebistvenih informacij nam omogoča, da si zapomnimo 

bistvo (Šešok, 2006, v Repe, 2012).   

 

Šali (1973, v Repe, 2012) našteje dejavnike, ki pospešijo pozabljanje, to pa so: abstraktna 

vsebina, neustrezna časovna porazdelitev učenja, neugodne emocije (povezane z učnimi 

izkušnjami), nesmiselno gradivo, nerazumevanje logičnega gradiva, nemotiviranost, 

potlačevanje (obrambni mehanizem), proaktivna inhibicija in retroaktivna inhibicija.   

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Krivulja pozabljanja po Ebbinghausu (Lutz, 1994, str. 222) 
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VZROKI POZABLJANJA 

 

Ugašanje 

Ugašanje ali razpad spominske sledi v času je eden izmed najstarejših in najbolj razširjenih 

razlag pozabljanja. Vsi spomini v možganih naj bi povzročili določeno spominsko sled, ki naj 

bi postopoma ugasnila, še posebej, če se je ne uporablja (Šešok, 2006). Razlaga ugašanja kot 

enega izmed bistvenih vzrokov izpostavi čas.     

 

Nezmožnost iskanja shranjene informacije 

Nezmožnost iskanja shranjene informacije se nanaša na dolgoročni spomin. Da informacijo 

lažje poiščemo, si pomagamo tako, da informacijo na različne načine povežemo s predznanjem. 

Več kot imamo vzpostavljenih spominskih sledi, prej se bomo dokopali do iskane informacije 

(Rucheton, 2015).    

 

Represija  

Represija naj bi bila trajna nesposobnost obnavljanja informacij. Gre za neke vrste namerno 

pozabljanje konfliktnih izkušenj, pri katerih se oseba ne zaveda namernosti. Blokirani spomini 

naj bi se obnovili s posebno tehniko – hipnozo ali psihoanalitično asociativno metodo. 

Selektivno pozabljanje povzročata dva obrambna mehanizma – fuga in disociacija. Obe 

nastaneta zaradi hudega notranjega konflikta. Med fugo je posameznik zmeden, pozabi le tisto, 

kar je v zvezi z njegovo osebnostno identiteto. Pri disociaciji ali dvojni osebnosti pa nastaneta 

dve neodvisni osebnostni organizaciji, oseba ima razmeroma trdno osebnostno integracijo 

(Pečjak, 2001). 

 

Interferenca  

Razlaga interference ni odvisna od časovne komponente, bolj pomembno za njo je dogajanje v 

tem času. Interferenca se nanaša na vsebino in ne na količino naučenega gradiva. Ločimo 

proaktivno interferenco in retroaktivno interferenco. O proaktivni interferenci govorimo, kadar 

naučene informacije iz preteklosti ovirajo priklic novih, nedavno naučenih informacij.  (Šešok, 

2006). O retroaktivni interferenci pa govorimo takrat, kadar novi vtisi »spodrinejo« 

informacije, ki smo se jih naučili v preteklosti. Retroaktivna interferenca nastane zaradi 

nekakšne vmesne posebne dejavnosti v času med prvotnim učenjem in spominjanjem (Hunter, 

1964). 

 

2.4.3.8 PREDSTAVLJANJE  

 

Predstavljanje je miselna izkušnja čutne vrste, brez ustreznih stvarnih okoliščin, iz katerih bi 

prihajali neposredni čutni dražljaji. Vsak človek naj bi imel določeno mero predstavljivosti. 

Tega se lahko zaveda ali pa tudi ne. »Predstavljati si« naj bi pomenilo ustvarjanje miselne 

podobe (Russell, 1986).  

 

Gradivo se ohrani v dolgoročnem spominu v obliki predstav ali v besedni obliki. Na oba načina 

poteka tudi obnova. Besedni spomin je pogostejši, zajame predvsem bistvene značilnosti in ni 

natrpan s podrobnostmi. Predstave so bolj natančne od besednega spomina. Med njimi 
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razlikujemo spominske in domišljijske predstave. Spominske predstave so posnetek zaznav, 

čeprav niso tako jasne in razločne kot zaznave (Pečjak, 2001).  

 

Zapomnitev naj bi bila trdnejša, kadar za učenje uporabljamo žive predstave. Kadar predstave 

ne povezujejo misli, so manj učinkovite. Pomembno je, da so predstave žive in medsebojno 

povezane. Predstavljanje naj ne bi bilo omejeno, saj si lahko predstavljamo tudi tiste stvari, ki 

jih nikoli nismo videli (Russell, 1986). Domišljijske predstave nastanejo s pomočjo  

kombiniranja izkušenj in kot celota ne ustrezajo stvarnosti. Poznamo vidne, slušne, gibalne, 

vonjalne predstave. Lahko so tudi kombinirane. Nekatere osebe se bolj nagibajo k eni vrsti 

predstavljivosti, druge k drugi. Navadno govorimo o vidnem, slušnem in gibalnem predstavnem 

tipu. Čisti tipi so navadno izjema (Pečjak, 2001). Po navadi si vidne predstave bolje zapomnimo 

kot besede (Russell, 1986). 

  

Poznamo pa tudi eidetske predstave, ki so popolne podrobnosti tako imenovanega 

fotografskega spomina. Eidetska predstavljivost je pogostejša pri umetnikih, likovnikih in 

otrocih (Pečjak, 2001). 

 

2.4.3.9 EFEKT REMINISCENCE 

 

Efekt reminiscence naj bi bil v nasprotju s pozabljanjem in naj bi bil odvisen od snovi, ki se je 

učimo (Žnidar, 2013). Predstavljal naj bi izmerjen čas po prvem učenju. Spominska moč, ko 

prenehamo z učenjem, zraste. Spomin se izboljša za pet do deset odstotkov. Efekt reminiscence 

priča, da se med počitkom okrepi spominska sled. Vzrok efekta pa še ni dovolj poznan (Prassel, 

2012). Efekt je učinkovitejši, čim večkrat naredimo krajši odmor med učenjem. Po nekaj 

minutnem odmoru bomo naučeno lažje priklicali v spomin (Žnidar, 2013). Krivulja se lahko 

dvigne celo za 100 %. Tako razlikujemo dva reminiscenčna pojava: Ward-Hovlandov pojav – 

ki imenuje pojav kot začasno izboljšanje aktivnosti, brez vmesne vaje, ki se pojavlja kratko 

časovno obdobje po učenju (dve do pet minut) in je značilen za nesmiselna gradiva, ter Ballard-

Williamsov pojav – pojav traja daljše časovno obdobje (običajno dva do sedem dni) in je 

značilen za smiselna gradiva. Reminiscenca naj bi bila odvisna od stopnje naučenosti, starosti 

oseb, metode učenja, strukture gradiva, količine učne snovi, strnjenosti učenja ter interesa 

posameznika (Pečjak, 1975).   

 

2.4.3.10 EFEKT ZAČETKA IN EFEKT KONCA 

 

Pojav priča o tem, da si najlažje zapomnimo prva dva ali tri elemente, ki so povedane na začetku 

in na koncu seznama. Učinek serijskega položaja je opisal tudi Ebbinghaus (1913) skozi 

preučevanja, ki jih je opravil na sebi. Ugotovil je, da se natančnost priklica spreminja v 

odvisnosti od položaja predmeta na seznamu.  

 

Ko mora oseba priklicati elemente, ki si jih je zapomnila na seznamu, po poljubnem vrstnem 

redu, navadno prične naštevati, tiste, ki so bile povedane na koncu seznama – efekt konca 

(»recency effect«), pogosteje si zapomni tudi prvih nekaj elementov na začetku – efekt začetka 

(»primacy effect«) (Deese in Kaufman, 1957; Howard in Kahana, 2002).  
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Osebe z Alzheimerjevo boleznijo kažejo zmanjšan učinek začetne zapomnitve predmetov, efekt 

konca pa nanje ne učinkuje (Bayley idr., 2000).  

 

a) Efekt začetka 

Vzrok za učinek se skriva v razlagi, da se začetni elementi najbolj učinkovito shranejo v 

dolgoročnem spominu. Če so začetni predmeti podani v počasnem tempu, se efekt začetne 

zapomnitve poveča, hkrati pa tudi zmanjša, če so predmeti prikazani na hitro. Prav tako je bilo 

ugotovljeno, da daljši seznami zmanjšujejo efekt začetne zapomnitve (Murdock, 1962). 

Informacije na začetku stavka pomnimo dalj časa, da lahko razumemo celoto. Ob prezahtevnem 

besedilu spominske kapacitete postanejo preobremenjene in shranijo v dolgoročni spomin le 

del informacij (Bristow idr., 2001). 

 

V raziskavi (Asch, 1946) so testiranci prejeli eno izmed dveh povedi: »Steve je pameten, priden, 

kritičen, impulziven in ljubosumen.« ali pa: »Steve je ljubosumen, impulziven, kritičen, priden 

in pameten.« Povedi sta vsebovali enake podatke, čeprav so bile pri prvem primeru pozitivne 

lastnosti na začetku, pri drugem pa na koncu. Testiranci so vrednotili »Steva« v prvem primeru 

bolj pozitivno kot pa testiranci, ki so prejeli drugi primer.  

 

b) Efekt konca 

Končne predmete si najlažje zapomnimo, saj so še vedno prisotni v našem delovnem spominu, 

ko je od nas zahtevan njihov priklic. Dodatna razlaga zapomnitve na koncu seznama je 

povezana s časovnim kontekstom: če je testiranje izvedeno takoj po vaji, lahko časovni kontekst 

služi kot obnovitveni namig, ki predvideva večjo verjetnost priklica nedavnih predmetov 

(Howard in Kahana, 2002).  

 

2.4.3.11  VON RESTORFFOV EFEKT 

 

Bolje si zapomnimo izrazite, izstopajoče podatke (ki se razlikujejo od ostalih), kar imenujemo 

Restorffov učinek ali izolacijski učinek (»isolation effect«). Teorijo je zasnoval nemški 

psihiater in pediater Hedwig von Restorff (1906–1962) (Restorff, 1933). Nenavadne 

informacije pritegnejo pozornost, to pa izboljša spomin tudi za druge najbližje podatke. 

Neobičajne in izrazite stvari si zapomnimo hitreje. Efekt drži za vse zglede, ko nekaj izstopa iz 

lastnega okolja ali nas na nek način preseneča. Posebne informacije povišajo pozornost, ta pa 

izboljša spomin. Posebnost neobičajne besede lahko vpliva na pomnjenje sosednjih besed 

(Prassel, 2012).  

 

Eden izmed primerov tega efekta je podčrtana beseda na nakupovalnem listku, oseba se bo bolj 

verjetno spomnila označene besede kot pa katerekoli druge, ki bo zapisana. Prav tako si bo v 

nizu besed »miza, stol, omara, veverica, postelja, naslonjač« zapomnila besedo veverica, saj je 

edina beseda, ki ne sodi k smislu drugih besed (pohištvo). 
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Obstajajo različne teorije, ki želijo pojasniti učinkovitost izolacijskih predmetov. Skupna 

hipoteza nakazuje na dejstvo, da se izolirani predmeti v primerjavi z neizoliranimi dlje časa 

ponavljajo v delovnem spominu. Drug pristop priča o tem, da je izolacijski predmet v svoji 

kategoriji prostega priklica, zaradi česar se ga je lažje zapomniti. Posebna razlaga temelji na 

analizi globoke obdelave podobnosti in razlik med predmeti. Debata se spušča v razpravo, ali 

sta perceptualna izbočenost in diferencialna pozornost potrebni za ustvarjanje tega učinka. 

Moderne teorije vztrajajo pri dejstvu, da je vsebinska neskladnost vzrok, ki vodi k različni 

pozornosti na predmet (Hunt, 1995).   

 

Raziskave (Karis, Fabiani in Donchin, 1984) so pokazale povezavo med Von Restorffovim 

učinkom in stopnjo povezave z dogodkom (»event-related potential«) v možganih. Ugotovljeno 

je bilo, da izpostavljenost izoliranim predmetom na seznamu prostega priklica povzroči ERP z 

večjo amplitudo in ta amplituda napoveduje večjo verjetnost prihodnjega priklica in hitrejše 

prepoznavanje predmetov.  

 

Raziskava (Bireta, Surprenant in Neath, 2008) je pokazala, da so si študentje na seznamu besed 

bolje zapomnili izolirane besede pri nalogi neposrednega spominskega priklica v primerjavi s 

starejšimi posamezniki, kar kaže na dejstvo v razlikah med starostnimi skupinami glede 

strategij predelave informacij.   

 

Kadar si hočemo nekaj zapomniti, bomo bolj učinkoviti, če misel oblikujemo čim bolj 

izstopajoče. Pri branju je smiselno, da podčrtujemo pomembne besede, pri pisanju pa 

zapomnitvi pomaga, če si izpišemo pomembne besede z velikimi tiskanimi črkami, jih 

podčrtamo, poudarimo pomembnost določenih točk. Pri tem lahko tudi pretiravamo, saj bolj 

kot je misel nesmiselna, prej si jo bomo zapomnili (Russell, 1986). 

 

2.4.4 SPOMIN IN UČENJE  

 

2.4.4.1 VLOGA UČITELJA PRI ZAPOMNITVI SNOVI 

 

Učenje šolske snovi je neizogibno povezano z zapomnitvijo. Pomembna je organizacija ter 

načrtovanje učnega procesa. Pri sami zapomnitvi snovi ima veliko vlogo učitelj, ki naj bi 

podajal snov na način, da bi si učenci informacije čim bolje zapomnili. Huter (1964) ugotavlja, 

da naj bi bil učenje proces pridobivanja novih dejavnosti in znanja. Spominjanje pa je proces, 

pri katerem se učinki učenja v preteklosti razodevajo v sedanjosti. Učenje in spominjanje lahko 

delno neposredno opazujemo. 

 

Pri učenju snov sprejemamo po več poteh. Vsak posameznik ima svojo kombinacijo načina 

zapomnitve gradiva. Učitelji večkrat snov predstavljajo na način zaznavanja, ki je njim 

najbližji, kar pa navadno ni najboljša rešitev, saj ima vsak posameznik svojevrstni način, s 

katerim si informacije najlažje zapomni (Tomić, 1999). Poleg tega pa tudi možgani delujejo 

celovito, zato je še kako pomembno, da je pouk čim bolj raznolik (Ažman, 2012).   
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Individualnih razlik med učenci se mora učitelj nenehno zavedati, saj jih na ta način lažje vodi 

skozi proces spoznavanja učnih pristopov ter miselnih procesov ter omogoči vsem učencem, da 

so lahko uspešni. Učitelj na raznovrstne načine podaja snov ter tako uporablja različne učne 

metode, oblike in pripomočke. Vsak posameznik ima svojo lastno kombinacijo učnih vzorcev. 

Zato je še kako pomembno, da se otroci naučijo strategij pomoči za lažjo zapomnitev gradiva 

(Podgornik, 2006). 

 

Učitelj naj pri svojem delu uporablja čim več različnih metod, pristopov in postopkov. 

Pomembno je, da učitelj sledi potrebam učencev (Marentič Požarnik, 2008). Tako jih 

usposablja, da se seznanjajo z učnimi strategijami in jih posredno kot tudi neposredno uči, kako 

naj se učijo. V nižjih razredih je posredno učenje veliko bolj v ospredju, saj učenci šele po 

približno enajstem letu začnejo razvijati abstraktno mišljenje (Ažman, 2012).  

 

Nekateri učenci bodo sami razvili dobre strategije, veliko učencev v razredu pa pri tem 

potrebuje pomoč, zato je vloga učitelja zelo pomembna.  

 

Učne strategije lahko razvijamo neposredno in posredno. Posredni način poteka med poukom, 

ko učitelj učence spoznava s samostojnim učenjem, razumevanjem besedila ter njegovim 

interpretiranjem. V ospredju je še vedno učna vsebina, učne strategije, ki pa jih učenec 

pridobiva, pa so stranski produkt. Učitelji morajo uporabiti čim več raznolikih metod 

poučevanja, saj le tako učenci pridobijo dovolj obširen obseg učnih strategij. Neposredno pa se 

učenec spoznava z različnimi učnimi strategijami preko delavnic, kjer se učenci seznanijo z 

raznolikimi možnostmi in načini pomoči, s katerimi si lahko pomagajo, da si lažje zapomnijo 

snov (Marentič Požarnik, 2008).  

 

S. Pečjak in M. Gradišar (2002) govorita o neposrednem poučevanju, modeliranju ali učenju 

po modelu ter o vodenem urjenjem s povratno informacijo. Pri neposrednem vodenju učencem 

učitelj predstavi strategijo in jim razloži, kako jo lahko uporabijo med poukom. Kadar se učenci 

učijo od modela, posnemajo učitelja, ki demonstrira določeno strategijo. Kadar učitelj uporablja 

vodeno urjenje s povratno informacijo, pa učenci sami poskusijo uporabiti določeno strategijo, 

pri čemer jim učitelj posreduje povratno informacijo o njeni pravilnosti. Na ta način bi lahko 

učitelji uporabljali tudi kretnje, ki bi pripomogle k lažji zapomnitvi snovi.  

 

Hunter (1964) navaja, da bodo učenci dosegli boljše rezultate, če bodo vprašanja zastavljena na 

način prepoznavanja. Med vprašanja s prepoznavanjem navaja zaprti tip vprašanj (vprašanja 

alternativnega ter izbirnega tipa). Med drugim isti avtor ugotavlja, da če se bo učenec dobro 

odrezal pri reprodukciji podatkov, se bo tudi pri prepoznavanju ter če se bo učenec odrezal 

slabše pri vprašanju, kjer je potreben priklic, se bo tudi slabše odrezal pri prepoznavanju. Oba 

učenca se bosta bolje odrezala na vprašanju po metodi prepoznavanja. 

 

Jaušovec (1993) predstavi metodo poučevanja kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij. 

Predstavi nam model »kognitivnega vajeništva«. Učitelj izvaja določeno nalogo ter pri tem 

razlaga učencu, kako razmišlja, učenec pa ga pri tem opazuje. Učitelj uporablja metode 

glasnega branja, demonstracije, besedne razlage itd. V naslednjem koraku učenec sam izvede 
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nalogo, pri čemer ga učitelj vodi, daje povratne informacije, po potrebi dodatna navodila. Ko 

učenec osvoji nalogo, učitelj postopoma preda zmeraj več nadzora in avtonomije učencu. 

Učenec postopoma prevzame bolj odgovorne in zahtevne učne naloge. 

 

Otrokom je potrebno snov predstaviti na več različnih načinov. Učenci morajo skozi svoj 

izobraževalni proces uporabljati vse vrste spomina, saj naše intuitivno dojemanje spomina kot 

enotne verbalne strukture ni ustrezno.  

 

Načini učenja in poučevanja morajo biti usklajeni, tako da je učenje čim bolj učinkovito. 

Večkrat se učenci zaradi neskladja poučevanja in učenja počutijo nesposobni, doživljajo 

občutke nesposobnosti in čutijo stres (Tomić, 1999).  

 

2.4.4.2 STILI ZAZNAVANJA  

 

Informacija preide v možgane preko enega od naših petih čutov. Informacijo lahko zavohamo, 

začutimo, slišimo, vidimo ali okusimo. Okus in vonj prištevamo k kinestetičnemu zaznavnemu 

sistemu, zato lahko govorimo, da informacije pri učenju sprejemamo preko vida, sluha in čuta. 

Uporabljamo vse tri zaznavne sisteme, ki se med seboj ne izključujejo, večkrat pa uporabimo 

le enega ali dva (DePorter in Hernacki, 1996).  

 

Kadar beremo, sprejemamo abstraktno pisno podobo, ko poslušamo, sprejemamo abstraktno 

zvočno podobo, pisana podoba je pri tem toga in nepremična, zvočna podoba pa navadno 

vsebuje tudi spreminjajoči ton, kar pa je povezano z govorcem, zato si to zapomnimo lažje. 

Kadar neko stvar vidimo, abstraktna pisna podoba postane konkretna ter razgibana. Pri 

poslušanju in gledanju sodelujemo z dvema vhodnima podobama (oči in ušesa) (Beyer, 1992).   

 

Po zastopanosti stilov učenja naj bi prevladoval vizualni tip (35 %), sledil naj bi mu slušni (26 

%) ter gibalni tip (40 %). Vsak ima svojo kombinacijo načinov zaznavanja, učenci pa največ 

pridobijo, če v učenje vključijo vse čute (Tomić, 1999).   

 

Tako pravita tudi Kolb in Miltner (2005): »Zapomnimo si približno 10 % tega, kar preberemo, 

20 % tega, kar slišimo, 30 % tega, kar vidimo, 70 % tega, kar vidimo in slišimo ali kar sami 

rečemo in 90 % tega, kar sami počnemo« (str. 17).  

 

Pri učenju uporabljamo tri vrste zaznavnih sistemov. Nekateri se najlažje učijo, če snov berejo, 

zraven gledajo ponazorila in si s tem izdelajo jasne mentalne slike (vidni zaznavni stil), drugi 

raje snov poslušajo, se radi pogovarjajo o vsebini učne snovi (slušni zaznavni stil), spet tretji si 

najlažje zapomnijo takrat, kadar nekaj naredijo sami, z gibanjem (kinestetični zaznavni stil) 

(DePorter in Hernacki, 1996). 

 

Dunnove (1988, v Dryden in Vos, 2001) raziskave so odkrile, da si le 30 odstotkov študentov 

zapomni 75 % informacij, ki so podane na predavanjih (preko poslušanja). 40 % študentov 

ohrani tri četrtine tistega, kar vidijo ali preberejo. Loči dve vrsti vizualnih učencev: tisti, ki si 
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zapomnijo napisano besedo in tisti, ki si zapomnijo, kar je predstavljeno preko slik in 

diagramov. 15 % študentov je bilo kinestetičnih. To so tisti učenci, ki se najbolje učijo s fizičnim 

delom. 15 % pa se jih uči preko otipa. Takšni učenci si najlažje snov zapomnijo tako, da rišejo, 

pišejo in so deležni izkušenj.  

 

Najtežje so v šolskem procesu uspešni tisti učenci, ki se učijo preko izkustvenega učenja in giba 

(kinestetični način učenja). Če metode v procesu šolanja ne omogočajo njihovih prevladujočih 

načinov učenja, učenci izgubijo stik s snovjo. Najlažji način za ugotovitev prevladujočega stila 

učenja je, da učence preprosto povprašamo, na kakšen način se učijo (Dryden in Vos, 2001).  

 

Tabela 1: Zaznavni stili (Šabec, 2013) 

Vidni (vizualni) 

tip učenca 

 

Avditivni (slušni) 

tip učenca 

 

Kinestetični 

tip učenca 

 

Hitro si zapomni grafično 

gradivo, hitro si zapomni 

obraze, obliko črk ter barvo. 

Učence lahko razdelimo na 

verbalizirane in vizualizirane 

tipe. Verbalizirani tipi si lažje 

zapomnijo besedilo, če imajo 

pred sabo besede ali besedilo, 

vizualizirani tipi pa si lažje 

zapomnijo gradivo s 

pomočjo slik ter video 

posnetkov. Najbolje si 

zapomnijo informacije, ki so 

jih videli.  

 

Največ si zapomni, kadar 

posluša osebo ali sebe. Rad 

dela v paru, sodeluje v 

diskusijah, večino snovi se 

nauči s poslušanjem. Motijo 

ga šumi. Med poukom se 

opira na ustna navodila. Za 

zapomnitev informacij mu je 

pomemben ritem, intonacija 

in melodija govora. Najbolje 

si zapomni informacije, ki jih 

je slišal. 

Snov si najlažje zapomni, če 

lahko dejstva in podatke 

preizkusi sam. Zanima ga, 

kako lahko neko stvar naredi, 

predmetov se želi dotakniti, 

rad se giba. Pri učenju si 

pomaga z aktivno vlogo in 

gibanjem. Najbolje si zapomni 

informacije, ki dajejo celoten 

vtis.   

 

V Tabeli 1 so opisani trije najpogostejši zaznavni stili. Med zaznavne stile A. Tomič (1999) 

uvršča tudi olfaktorni tip (zaznavanja preko vonja) ter gustatorni tip (zaznavanja preko okusa 

in okušanja).  
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2.4.4.3 STILI SPOZNAVANJA  

 

Spoznavanje ali »kognicija« se nanaša na razlago načina čutnih dražljajev oziroma informacij. 

Med spoznavne dejavnosti štejemo zaznavanje, organizacijo informacij, skladiščenje, priklic in 

zmožnost ravnanja z miselnimi shemami, pojmi, slikami in simboli. Med drugimi med 

spoznavne dejavnosti štejemo tudi sposobnost reševanja problemov, presojanja ter ustvarjanje 

novih prepričanj v zvezi z okoljem (Magajna, 1995a). Santostefano (1978, v Magajna, 1995a) 

stile spoznavanja poimenuje »kognitivna kontrola«, Guilford (1980, v Magajna, 1995a) pa 

»intelektualne izvršne funkcije«. Pogosto lahko zasledimo tudi izraz »načini predelovanja 

informacij« ali pa termin »kognitivne strategije«. Mednje štejemo neke hipotetične stvaritve, ki 

so nastale le zaradi lažje razlage odnosov in odzivov (Magajna, 1995a).   

 

Med stil spoznavanja štejemo tudi individualne preference posameznika v spoznavni 

organizaciji in funkcioniranju glede na to, kako sprejema, ohranja in predeluje informacije ter 

na podlagi tega rešuje probleme (Kogan, 1971, 1976, v Magajna, 1995a).  

 

a) Pregledovanje   

Spoznavni stil pregledovanje opisuje individualne razlike v načinu uporabe pozornosti. Nanaša 

se na razlike v intenzivnosti uporabe pozornosti in obsežnosti, ki vodijo do razlik v jasnosti 

izkušenj in obsegu zavedanja (Magajna, 1995a). Schlesinger (1954, v Magajna, 1995a) je 

zasnoval bipolarno dimenzijo pregledovanja celotne situacije pri eksperimentih ocenjevanja 

velikosti. Santostefano (1978, v Magajna, 1995a) je ugotovil, da so učitelji otroke, ki so se 

nagibali k pasivnemu, ožjemu pregledovanju, ocenjevali za manj pozorne.  

 

b) Globalni in analitični spoznavni stil  

Učenci z globalnim stilom učenja si najlažje zapomnijo, če se učijo celostno. Vzpostavljajo 

povezave in kombinacije z različnimi idejami. Teoretična izhodišča lažje povežejo s svojimi 

izkušnjami. Slaba stran takšnega učenja je, če se učenec ne osredotoči na razumevanje 

podrobnosti in na ta način ne pride do poglobljenega dojemanja snovi. Analitični učenci se 

prebijajo čez snov postopoma. Ni jim pomembna osebna izkušnja ali interpretacija. Zapomnijo 

si dejstva in med njimi želijo vzpostaviti logično povezavo. Slaba stran takšnega učenja je 

lahko, da včasih ni mogoča uporaba celotne povezave. Poglobljeno razumevanje in 

obvladovanje naučenega je možno le ob sočasni uporabi obeh spoznavnih stilov. Pri učenju 

moramo biti pozorni na osebno razlago in povezave med idejami, prav tako moramo neprestano 

dopolnjevati in preverjati pridobljene predstave z dejstvi in njenimi podrobnostmi (Magajna 

1995b). 
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2.4.4.4 MOTIVACIJA 

 

Motivacija je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na izvedbo določene naloge. V strokovni 

literaturi lahko najdemo različne definicije motivacije in mnogo različnih motivacijskih 

strategij. Motivacija je pripomoček, s katerim si pomagamo, da pridemo do želenega znanja 

oziroma cilja, ki si ga zastavimo.  

 

V splošnem naj bi motivacija predstavljala našo vedenje oziroma obnašanje (Kobal Grum in 

Musek, 2009). Motivacija je družbeno pogojena. Naši motivacijski dejavniki so hotenja, ki 

izhajajo iz naših potreb in usmerjajo vedenje. Motivacija pomeni delovanje v smeri zadovoljitve 

naših ciljev (Uhan, 1989). Na človeka v določenem trenutku vplivajo različni dejavniki, ki 

pomagajo, da opravimo določene naloge. O motivaciji lahko govorimo kot o zavestni ali 

nezavedni. Z zavestno voljo človek preseže svoj nagon in oblikuje lastne cilje in motive, ki jih 

želi v življenju doseči (Musek in Pečjak, 1997).  

 

Raziskovalci opredeljujejo dve vrsti motivacij: zunanjo in notranjo. Notranja izhaja iz naših 

notranjih sposobnosti, za katere ni potrebna zunanja spodbuda (Stipek, 2002). Zunanja 

motivacija pa izhaja iz okolja. Zunanje motiviran človek deluje v smeri zunanjih posledic 

(nagrada, kazen, pohvala), aktivnost mu ne predstavlja zanimanja, je le sredstvo za doseganje 

drugih namenov (Marentič Požarnik, 2008). Zunanja motivacija pogosto ne traja dolgo, še 

posebej kadar ni zunanje podkrepitve, dejavnost prenehamo izvajati. Notranja motivacija se 

nanaša na iskanje izzivov, ko sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti. Kadar smo 

notranje motivirani, ne potrebujemo zunanjih spodbud, da dejavnost izvedemo do konca. 

Aktivnost nam predstavlja že sama po sebi nagrado (Woolfolk, 2002). V procesu učenja, 

pomnjenja in zapomnitve se veliko lažje usmerimo na nalogo, kadar smo notranje motivirani, 

saj nam izziv predstavlja naloga sama in ne potrebujemo zunanjih spodbud, da aktivnost 

uspešno izvedemo do konca.  

 

2.4.4.5 MAYERJEVA KOGNITIVNA TEORIJA UČENJA Z MULTIMEDIJO 

 

Po Mayerjevi kognitivni teoriji naj bi oseba dobivala tako verbalne kot vizualne informacije, ki 

se povežejo in obdelajo v delovnem spominu. Na ta način naj bi oseba lažje razumela predavano 

snov. Njegova teorija sestoji iz domnev, da naj bi se verbalne in vizualne informacije 

obdelovale v različnih kanalih, ki naj bi bili med seboj ločeni. Za obdelavo naj bi bil potreben 

miselni proces, ki ustvarja povezave med obdelanimi in izbranimi informacijami (Mayer, 2001, 

v Starbek, 2011). Opisal je sedem principov učinkovite uporabe multimedije. Pri tem je 

poudaril, da je učenje s sliko in besedilom uspešnejše od učenja samo z besedilom. Pravi, da 

moramo besedilo in sliko prikazati sočasno, prav tako pa morajo slike stati blizu besedila. 

Uporaba multimedije je priporočljiva za učno slabše učence ter učence vizualnega tipa (Mayer 

in Moreno, 2002, v Starbek, 2011).  

 

Kljub temu da Mayerjeva kognitivna teorija ne govori o uporabi kretnje za pomoč pri 

zapomnitvi snovi, ima vseeno pomembno iztočnico vizualne informacije, ki naj bi pripomogla 

k boljšemu razumevanju in pomnjenju. Slika je še ena izmed podpornih strategij za pomoč pri 

učinkovitejšem učenju in jo prav tako kot kretnjo sprejemamo vizualno.  
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2.4.4.6 TEORIJA MULTIPLIH INTELIGENTNOSTI 

 

Ljudje si zapomnimo informacije na različne načine. Mnogi se strategij za pomnjenje tudi učijo. 

Že Gardner (1995) je osnoval idejo medosebnih razlik in prilagajanja poučevanja osebnim 

stilom s teorijo multiplih inteligentnosti, ki jo lahko razvije vsak posameznik do določene 

kompetentnosti. Pravi, da obstaja sedem osnovnih inteligentnosti. Loči glasbeno, jezikovno, 

telesno-gibalno, logično-matematično, prostorsko, osebno in medosebno inteligentnost. Pri tem 

pa tudi opozarja, da se inteligentnosti med seboj prepletajo in povezujejo. Izkoristiti je možno 

vsako inteligentnost na razsežnem spektru področij, ki jih ponuja dana kultura. Trdil je, da je 

spoznanje posameznikovih močnih in šibkih področij pomembnejše kot medsebojno 

primerjanje inteligenčnega kvocienta.  

 

2.4.5 SPOMIN IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Osebe z nekaterimi vrstami posebnih potreb se pogosto vsakodnevno spopadajo s težjo 

zapomnitvijo podatkov, ki jih zahteva osnovnošolski program. Otroci z raznolikimi posebnimi 

potrebami se lahko srečujejo z različnimi vrstami težav na področju zapomnitve, saj jim 

primanjkljaji otežujejo, da bi si informacije zapomnili preko klasičnega načina poučevanja. V 

tekočem poglavju so našteti deficiti, ki se navezujejo na spominske funkcije izbranih posebnih 

potreb, katere smo v raziskavi vzeli pod drobnogled preučevanja.  

 

2.4.5.1 Avtistična motnja  

Osebe z avtistično motnjo (Aspergerjev sindrom) lahko kažejo izjemne sposobnosti na 

določenih področjih, kot je na primer nadpovprečno dober spomin, vendar pa so tovrstni primeri 

redki (Dobnik Renko, 2009). Prav tako naj bi imele osebe z avtistično motnjo težave z 

razumevanjem šal, sarkazma in metafor (Žagar, 2012). Kognitivna teorija primanjkljajev 

avtobiografskega spomina govori o tem, da imajo osebe z avtistično motnjo težave s priklicem 

dogodkov (avtobiografski epizodični spomin), vzrok pa verjetno samo doživljanje situacij. 

(Jordan in Powell, 1995). Težje si zapomnijo »epizode« ali povezane informacije (Henry, 

2012). Študija (Goh in Peterson, 2012) je dokazala, da imajo osebe z avtistično motnjo oviran 

epizodični hranilnik informacij ob relativno ohranjeni semantični hrambi.  

 

Pojavljajo se težave s fleksibilnostjo mišljenja, saj je njihovo razmišljanje togo. Do določenega 

problema imajo le en pristop in potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ (Attwood, 2007). 

Študija (Jones idr., 2011) nakazuje, da so njihove težave s socialnimi in komunikacijskimi 

veščinami povezane s prospektivnim spominom.  

 

Težje sprejmejo spremembe, saj so zelo zasidrani v svojih vzorcih mišljenja (Zorman, 2014). 

Ena izmed raziskav (Lind, 2010) je ugotovila, da imajo osebe z avtistično motnjo zmanjšano 

psihološko samozavedanje kljub normalnem fizičnem samozavedanju. Posledično se težave 

kažejo na avtobiografskem epizodičnem spominu ter zmanjšani samoregulaciji (ki se lahko 

nanaša na psihološke vidike samopodobe), kadar je ta osredotočena na druge ljudi. 
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Osebe z avtistično motnjo lahko razumejo dogodke na objektivni ravni, ne morejo pa si jih 

subjektivno pojasniti (Wojcik, Moulin in Souchay, 2013). Ena izmed kognitivnih teorij 

primanjkljajev v procesiranju govori, da se težave pojavijo z zaporedji ter abstraktnim 

mišljenjem, te težave pa naj bi prispevale h kasnejšemu razvoju govora (Hermelin in O'Connor, 

1970).  

 

Pomembne so jim rutine, stalnost in red (Žagar, 2012; Attwood, 2007; Zorman, 2014). Kadar 

osebe z avtistično motnjo pridejo v stik z nepoznano situacijo, lahko občutijo visoko stopnjo 

frustracije, kar pa lahko vodi tudi do agresivnega vedenja (Žagar, 2012; Zorman, 2014).  Težave 

se kažejo tudi na področju pozornosti pri inhibiciji nebistvenih odgovorov, samem planiranju 

dejavnosti, nadzorovanju uspešnosti, uporabi povratnih sporočil pri zboljšanju postopkov 

(Ozonoff in McEvoy, 1994).   

 

Avtistična motnja se sopojavlja z mnogimi kombinacijami nevrorazvojnih in psihiatričnih 

motenj. Osebe z avtistično motnjo naj bi več kot za dva standardna odklona pod povprečnim  

odstopale glede motenj pozornosti, depresije in kar za 13,5 % odstopala glede motenj 

anksioznosti. Sopojavljajo pa se tudi motnje v motoričnem usklajevanju, spanju, prehranjevanju 

ter odvajanju. Avtoagresivno in agresivno vedenje ter opozicionalnost se pri osebah z avtistično 

motnjo pojavlja pogosteje (Macedoni-Lukšič, 2006).  

 

Študija (Crane, Pring, Jukes, in Goddard, 2012)  je pokazala, da so odrasli z avtistično motnjo 

dosegli zmanjšano hitrost pri priklicu detajlov na dogodke in pri nalogah avtobiografskega 

spomina v primerjavi s tipičnim vzorcem. Ohranjenih dogodkov pa so se spominjali v enaki 

meri, kot so se jih v vzorcu tipične populacije.  

 

Boucher (Frith, 1998) je na vzorcu otrok z avtistično motnjo raziskal, da je imela preučevana 

populacija izredno dober mehaničen (kratkoročen) spomin za števila. Med njimi so bili tudi 

testiranci, ki so si zapomnili desetiško serijo števil. Raziskava med drugim ugotavlja, da so 

preučevani otroci imeli slabši spomin za slike, besede ali pisane besede. Prav tako pa tudi slabši 

spomin za dogodke, govor in kretnje. Bolje pa so si zapomnili znake in simbole.  

 

Boucher (Frith, 1998) v raziskavi opisuje, da naj bi si veliko lažje zapomnili znake in simbole 

kot pa kretnje in govor. Zato naj bi bila pomoč s slikovnim gradivom dokaj uspešna metoda. 

Kljub temu pa domnevamo, da bi lahko slikovno podporo dopolnili tudi s kretnjo, ki bi še 

okrepila komunikacijo, razumevanje ter zapomnitev informacij.    
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2.4.5.2 Govorno jezikovna motnja  

To so osebe, ki kažejo pri razumevanju, izražanju in osvajanju določene primanjkljaje, ki pa 

niso posledica izgube sluha. Primanjkljaji so vidni tudi na področju strukturiranja, procesiranja, 

izražanja in razumevanja. Opazna pa so tudi neskladja med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi (Ivetac, 2014).  

 

Osebe z govorno jezikovnimi motnjami imajo pogosto težave pri uporabi naučenega. Pogosto 

ne razumejo, kaj od njih pričakujemo, kljub temu da so informacijo slišali in nimajo težav na 

področju intelektualnih sposobnosti. Prav tako se pogosto nakazujejo težave na področju 

koncentracije, pozornosti ter spomina. Njihove motnje ovirajo uporabo naučenega. Težave se 

kažejo na področju procesiranja, komuniciranja, razumevanja ter jezikovnega izražanja (Vizjak 

Kure, 2010).   

 

2.4.5.3 Primanjkljaji na posameznem področju učenja  

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se pojavljajo 

primanjkljaji v razvoju celo življenje na področju mišljenja, pomnjenja, pozornosti, 

koordinacije, komunikacije ter socialnih sposobnosti. Zaradi motenj v delovanju centralnega 

živčnega sistema kažejo težave tudi na področju usvajanja šolske snovi (Magajna, 2002).  

Te osebe imajo lahko težave na področju sočasnega shranjevanja podatkov in manipuliranja z 

njimi. Prisotne pa so tudi težave na področju priklica, kljub prisotni motivaciji in 

zainteresiranosti. Težave s kratkotrajnim in dolgotrajnim pomnjenjem se lahko nadaljujejo 

skozi adolescenčno obdobje ter v odraslosti. Ob prevelikem pritisku navadno občutijo 

frustracijo in stres (Rucheton, 2015).  

 

Osebe s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika imajo precejšne težave, še posebej s 

fonološkim kratkoročnim spominom. Na področju izvršilnih funkcij se primanjkljaji kažejo 

predvsem v fluentnosti, inhibiciji ter načrtovanju (Rucheton, 2015). 

  

Pozornost in spomin sta ena izmed najpomembnejših procesov, ki jih je potrebno raziskati v 

procesu diagnosticiranja motenj (Magajna, 2004). Študije (Swanson, Cooney, O'Shaughnessy, 

1998, v Magajna, 2004) dokazujejo, da veščine pomnjenja ne izčrpajo vseh njihovih zmožnosti.  

Zato je še kako pomembno, da se za to populacijo otrok izvajajo programi pomoči.  

 

2.4.5.4 Dolgotrajno bolni  

Dolgotrajno bolni otroci so tisti, ki imajo dolgotrajne ali kronične bolezni. Bolezen jih ovira pri 

učinkoviti izvedbi šolskega dela (Opara, 2005). Dolgotrajno bolni otroci so pogosto utrujeni, 

slabo razpoloženi, občutijo strah, jezo, žalost (Bečan, 2012). Spopadajo se z različnimi 

kroničnimi motnjami, ki vplivajo na proces učenja in zapomnitve. Manj raziskav je namenjeno 

preučevanju kapacitete njihove zapomnitve, vendar lahko sklepamo, da vsesplošno slabše 

počutje vpliva na zapomnitev, pomnjenje in priklic želenih informacij.     
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2.5 ZNAKOVNI JEZIK IN SPOMIN  

 

Ena izmed še ne dovolj uporabljenih strategij za podporo pri zapomnitvi je pomoč z uporabo 

kretenj. Raziskav na področju zapomnitve ob uporabi znakovnega jezika je malo. V 

nadaljevanju pa so naštete nekatere raziskave, ki se dotikajo omenjenih področij.   

 

2.5.1.1 Znakovni jezik in neverbalne kognitivne sposobnosti  

Uporaba znakovnega jezika pri slišečih otrocih vpliva na boljše neverbalno kognitivne 

sposobnosti. O. Capirci idr. (1998) so si v raziskavi zadali vprašanje, ali bodo slišeči otroci, ki 

so bili deležni znakovnega jezika v prvih letih šolanja, izboljšali neverbalne kognitivne 

sposobnosti: vidno zaznavanje, vidno diskriminacijo in prostorski spomin. Izvedli so dve 

raziskavi. V prvi raziskavi so primerjali otroke, ki so se znakovnega jezika učili dve leti – v 

prvem in drugem razredu, z vrstniki, ki tega izobraževanja niso bili deležni. Vidnoprostorske 

sposobnosti so preverjali z Ravenovimi progresivnimi matrikami. Ugotovili so, da učenje 

znakovnega jezika spodbuja hitrejši neverbalni kognitivni razvoj. V drugi raziskavi pa so 

sodelovali slišeči učenci prvega razreda. Primerjali so skupino učencev, ki se je učila 

angleščine, s skupino učencev, ki se je namesto tujega jezika učila znakovni jezik. Njihove 

vidno-prostorske sposobnosti so preverjali z Ravenovimi progresivnimi matrikami, prostorski 

spomin pa s Corsi's block testom. Rezultati so pokazali, da so otroci, ki so se učili znakovnega 

jezika, hitreje napredovali na testih vizualno prostorske kognicije in prostorskega spomina v 

primerjavi z vrstniki. Ugotovili so, da učenje znakovnega jezika izboljša vizualno prostorske 

sposobnosti, poleg tega pa se je pri otrocih povečalo zanimanje za učenje znakovnega jezika.  

 

2.5.1.2 Spominske naloge in znakovni jezik  

V raziskavi (Marschark, Sarchet in Trani, 2016) so ugotovili, da so gluhe osebe dosegle nižje 

rezultate pri spominskih nalogah (tako pri verbalnih kot neverbalnih) v primerjavi s slišečimi 

udeleženci. Največje razlike med udeleženci so bile pri nalogah serijske zapomnitve. Gluhe 

osebe, ki v vsakdanjem življenju uporabljajo znakovni jezik, so dosegle nekoliko višje rezultate 

na vizualno prostorskih nalogah v primerjavi z verbalno zaporednimi nalogami. Na 

učinkovitost delovnega spomina ne vpliva samo gluhota (ali uporaba znakovnega jezika), 

ampak tudi vpliv izkušenj (kot so na primer spominske strategije) (Nunes idr., 2014, v 

Marschark idr., 2016) ter kognitivne sposobnosti (izvršilne funkcije) (Kronenberger idr., 2013; 

Pisoni idr., 2011, v Marschark idr., 2016).  

 

2.5.1.3 Spomin in razlike med slišečimi in gluhimi uporabniki znakovnega jezika 

Rezultati raziskave (Wang in Napier, 2013) dokazujejo, da so slišeči uporabniki avstralskega 

znakovnega jezika (tolmači) v primerjavi z gluhimi uporabniki avstralskega znakovnega jezika 

dosegli pri nalogi delovnega spomina znatno večjo kapaciteto. Verjetnost, da je prišlo do teh 

razlik, je sposobnost tolmačev, da lahko informacije prav tako slišijo, tako pa jim je olajšan 

serijski odpoklic lingvističnih informacij. Drugi razlog za ta rezultat pa avtorja najdeta v samem 

delu tolmačenja. Tolmači v svojem poklicu vsakodnevno razporejajo svojo pozornost med 

sočasno hrambo in obdelavo delovnega spomina, kar pa gluhi uporabniki znakovnega jezika 
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počnejo le občasno, saj vaje sočasnega hranjenja in obdelovanja informacij potrebujejo le 

redko. Kapaciteta delovnega spomina pri slišečih in gluhih, ki uporabljajo znakovni jezik od 

rojstva, je bila podobna. Zanimiv pa je rezultat, da so slišeči, ki znakovnega jezika ne 

uporabljajo od rojstva, dosegli višji rezultat kot gluhi, ki prav tako znakovnega jezika ne 

uporabljajo od rojstva (»nonnative signers«). Razlog za takšen rezultat bi lahko obstajal zaradi 

pogostejših vajah slišečih oseb, ki znakovnega jezika od rojstva ne uporabljajo. Študija ni 

ugotovila razlik v zmogljivosti delovnega spomina med gluhimi, ki uporabljajo znakovni jezik, 

in gluhimi, ki tega jezika ne uporabljajo. Prav tako raziskava ni ugotovila razlik med statusom 

slišečih in starostjo začetka uporabe znakovnega jezika. Statistično pomembnih razlik v 

kapaciteti delovnega spomina med osebami, ki uporabljajo znakovni jezik od rojstva, in 

osebami, ki znakovnega jezika ne uporabljajo od rojstva, niso ugotovili.   

Raziskave (Marschark idr., 2002) kažejo, da se gluhi in naglušni učenci ne razlikujejo od 

slišečih v zmožnosti delovnega spomina. Slišeči učenci si pomagajo z govorom (verbalno 

kodiranje), pri čemer se gluhi naslanjajo veliko bolj na vizualno oporo (prostorski spomin). 

Informacije, predvsem gluhih učencev, so pomensko drugače organizirane.  

 

2.5.1.4 Znakovni in govorni jezik  

M. Boutla, Supalla, E. L. Newport in D. Bavelier (2004) so ugotovili, da si lahko posameznik 

zapomni daljši razpon pravilno povedanih informacij, kadar so informacije podane po slušni 

poti in ne po vidni (znakovni jezik). Tudi kadar je bil razpon informacij prilagojen, 

poenostavljen, testiranci, ki so bili uporabniki znakovnega jezika, niso dosegli boljših 

rezultatov od kontrolne skupine. V svoji raziskavi predstavljajo več razlag, zakaj naj bi do teh 

rezultatov prišlo. Ena izmed hipotez govori, da se informacije, ki jih prejmemo v obliki govora, 

razkrajajo počasneje od vidnih dražljajev, medtem ko vidni senzorni spomin, na katerega se 

zanaša razumevanje znakovnega jezika, traja največ eno sekundo. Druga razlaga govori, da je 

ponavljanje zaporedij bistveno lažje za dražljaje, ki so vkodirani v slušnem spominu v 

primerjavi z vidnim. Vidni sistem te prednosti nima, je pa bolj učinkovit pri obnovi drugih vrst 

informacij, na primer pri prostorski strukturi. Pri uporabi kretenj oziroma pri govorjenju naj bi 

vkodirali informacije na drugačen način – pri govorjenju se zanašamo na besedno vkodiranje, 

pri kretanju pa tudi na prostorsko. Zato se pojavi razlika v obsegu kratkoročnega spomina med 

kretanjem in govorom. Razlog za to leži delno v serialnih zahtevah nalog kratkoročnega 

spomina v kombinaciji z naravo prezentacije dražljajev, ki redko vsebujejo prostorske lastnosti. 

Hipotezo, da je serialni vrstni red razlog za razlike v kratkoročnem spominu med jezikoma, 

podpirajo tudi podatki, da uporabniki znakovnega jezika in uporabniki govora dosegajo 

podobne rezultate pri nalogah kratkoročnega spomina, kjer priklic v pravilnem vrstnem redu ni 

pomemben. Krajši kratkoročni spomin pri gluhih torej nima direktnega vpliva na delovni 

spomin, niti na splošno na besedne sposobnosti. Znakovni jezik naj bi predstavljal jezikovne 

strukture, ki izkoriščajo prostorske mehanizme. Raziskava je ugotavljala le, ali je uporabljena 

ena ali druga (vidna ali slušna) pot zapomnitve informacij. Ni pa ugotavljala, ali je zapomnitev 

informacij boljša, če je podana po slušni (govor) in vidni (znakovni jezik) poti.   
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2.5.1.5 Znakovni jezik in kratkoročni spomin  

B. C. Larson in  J. Chang (2007) sta želeli dokazati, da uporaba znakovnega jezika, skupaj z 

govorom, vpliva na izboljšanje kratkoročnega spomina. Avtorici sta raziskovali uporabo 

ameriškega znakovnega jezika pri slišečih otrocih z normalnim razvojem in njegovo 

učinkovitost na kratkoročni spomin. V raziskavo je bilo vključenih triintrideset predšolskih 

otrok, raziskava pa je trajala štiri mesece. Pri svojem delu so uporabili knjigo z naslovom 

»Quick as a Cricket«, ki spodbuja razvoj jezika in otrokovo domišljijo. V knjigi je zapisanih 

dvaindvajset pridevnikov in živali. Vsakega otroka so testirali posebej. Znakovni jezik se je 

uporabljal le za živali in pridevnike v knjigi, knjigo pa so otroku prebrali dvakrat zaradi lažjega 

razumevanja vsebine. Za beleženje kodiranja podatkov sta avtorici uporabili 5-stopenjsko 

lestvico, kjer so bili otroci ocenjeni glede na njihovo dodeljevanje pridevnikov posamezni živali 

(možen razpon točk je bil od 22 do 110). Otroke sta ocenila dva ocenjevalca. Kljub temu da 

razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino ni bila statistično pomembna, je raziskava 

pomembna odskočna deska za nadaljnjo raziskovanje tega področja.      
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

V navedeni literaturi, predstavljeni v teoretičnem uvodu, je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, 

kjer so rezultati pokazali pozitivne učinke uporabe znakovnega jezika pri slišečih učencih 

(Pfifer, 2010; Ault, 2005; Daniels, 1994; Konstantareas, 1984; Taylor-Dileva, 2010 itd.) in prav 

tako pozitivne učinke uporabe znakovnega jezika pri učiteljih (Vallotton, 2011).  

Prav tako se kar nekaj avtorjev (Gardner, 1995; Tomić, 1999, DePorter in Hernacki, 1996 itd.)  

posveča različnim načinom zapomnitve, učenju ter individualnim razlikam posameznikov.  

Učenje znakovnega jezika vpliva na uspešnejšo kontrolo v razredu (Robinson, 1997), 

učinkovitejše rezultate na področju neverbalne komunikacije na vzorcu učiteljev (Vallotton, 

2009, v Vallotton, 2011), večje zanimanje za knjige (Ault, 2005) in boljše komunikacijske 

sposobnosti otrok s posebnimi potrebami (Ault, 2005; Konstantareas, 1984; Acosta, 1981, v 

Capirci idr., 1998).  

Manj raziskav (Capirci idr., 1998; Larson in Chang, 2007; Wang in Napier, 2013 itd.) pa se 

osredotoča na uporabo znakovnega jezika v povezavi s spominom, čeprav je ta tematika ena 

izmed pomembnejših specialno-pedagoških vsebin, saj bi lahko uporaba znakovnega jezika 

oziroma uporaba s kretnjo podprte komunikacije (KPK) pripomogla k boljši zapomnitvi 

obravnave pedagoške snovi v šolskem procesu. Da bi raznolikost med učenci lahko upoštevali 

tudi pri ohranjanju gradiva, vidimo pomoč s kretnjo kot uporabno strategijo. Slišeči učenci bi 

informacijo spremljali skozi dva čutna kanala, prav tako pa bi lahko kretnjo uporabili v vsaki 

situaciji. Podpora učenja z znakovnim jezikom prinaša nove ideje pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami, še posebej na področju nadomestne komunikacije.  

V magistrskem delu smo želeli raziskati povezavo slovenskega znakovnega jezika z 

zapomnitvijo informacij iz zgodbe »Quick as a Cricket« (Wood, 2000).  

Podobno raziskavo sta opravila že B. C. Larson in  J. Chang (2007) na populaciji vrtčevskih 

otrok. Nas pa je zanimalo, ali bo prišlo do razlik na vzorcu učencev s posebnimi potrebami, ki 

imajo odločbo o usmeritvi in obiskujejo prvo triado prilagojenega programa devetletne osnovne 

šole z enakovrednim izobrazbenim standardom.   

Vsebina raziskovalnega problema je na specialno pedagoškem kot tudi na področju logopedije 

in surdopedagogike zelo slabo raziskana in predstavlja »slepo pego« tako na specialno 

pedagoških kot tudi na logopedskih in surdopedagoških vsebinah. V slovenskem prostoru ni 

primerljivih raziskav iz tega področja, prav tako je tudi na področju angleško govorečega 

prebivalstva malo dosegljivih raziskav. Tema se nam zdi vredna preučevanja, saj lahko vodi do 

novih ugotovitev ter spoznanj, ki bi pripomogle k izboljšanju kvalitete učenja. Z raziskavo 

želimo tudi v bodoče spodbuditi raziskovalce, da bi naš zastavljeni raziskovalni problem čim 

bolj preučili.   

Primerljive raziskave o uporabi znakovnega jezika v povezavi s spominom slišečih učencev na 

slovenski populaciji predhodno še ni bilo izvedene. Z raziskavo bi pridobili nova spoznanja o 

pomoči otrokom s posebnimi potrebami na področju komunikacije in strategij lažje zapomnitve 

informacij. Na ta način bi pripomogli k boljši učni uspešnosti učencev oziroma kvalitetnejšemu 

pouku in podajanju snovi.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE  

 

Cilj magistrskega dela je analiza zapomnitve informacij v kratkoročnem in dolgoročnem 

spominu ob uporabi kretenj iz slovenskega znakovnega jezika med učenci od prvega do tretjega 

razreda, ki obiskujejo prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim 

izobrazbenim standardom. 

 

3.3 HIPOTEZI  

 

Hipoteza 1:  

Med rezultati v takojšnji zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane verbalno, 

in zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane bimodalno verbalno in z 

uporabo kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika, obstaja statistično pomembna razlika.  

 

Hipoteza 2:  

Med rezultati v zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane verbalno, in 

zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane bimodalno verbalno in z uporabo 

kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika, po sedmih dneh, obstaja statistično pomembna 

razlika. 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

 

V magistrskem delu je bila uporabljena deskriptivna – kavzalno neeksperimentalna metoda 

(kvazi-eksperiment). Pristop je bil kvantitativen.   

 

3.4.1 Vzorec  

 

V raziskavo je bilo zajetih 32 slišečih učencev (6 učenk in 26 učencev) od prvega do tretjega 

razreda, ki obiskujejo osnovno šolo z enakovrednim izobrazbenim standardom. Povprečna 

starost na dan prvega testiranja je bila 8,71 let (SD = 0,69 let) ter se je gibala od 7,62 do 10,17 

let.  

 

Vsi učenci, zajeti v raziskavo, imajo odločbo o usmeritvi v prilagojeni program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je pripravila komisija za 

usmerjanje. Učenci imajo različne vrste in stopnje posebnih potreb (govorno-jezikovna motnja, 

avtistična motnja, dolgotrajna bolezen ter primanjkljaji na posameznem področju učenja). 

Razdeljeni so bili v kontrolno ali eksperimentalno skupino s pomočjo izenačevanja po parih. 

Učenci v obeh skupinah so bili izenačeni glede patologije svojih težav (posebnih potreb), 

uporabe slovenskega znakovnega jezika ter glede programa, ki ga obiskujejo. V vsaki (kontrolni 

in eksperimentalni) skupini je bilo šestnajst učencev (tri učenke in trinajst učencev). 
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3.4.2 Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine po sociodemografskih 

značilnostih 

 

Povprečna starost v kontrolni skupini je znašala 8,75 let (SD = 0,74), v eksperimentalni skupini 

pa 8,67 let (SD = 0,66). Skupini se med seboj v starosti nista statistično značilno razlikovali, 

kar smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, t(30) = 0,30, p = 0,768. V eksperimentalni 

skupini je 7 učencev obiskovalo 1. razred, 7 učencev 2. razred ter 2 učenca 3. razred. V kontrolni 

skupini so 1. razred obiskovali 4 učenci, 2. razred 9 učencev ter 3 učenci 3. razred. Razlike v 

porazdelitvi razredov med eksperimentalno in kontrolno skupino niso statistično značilne          

(χ2 = 1,27, p = 0,53). 

 

Tabela 2: Frekvence učencev po razredih, ločeno za kontrolno in eksperimentalno skupino 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupno 

Razred 1 4 7 11 

2 9 7 16 

3 3 2 5 

Skupno 16 16 32 

 

 

Skupini smo primerjali tudi glede števila posebnih potreb, ki jih imajo testiranci, zapisane v 

odločbi o usmeritvi (nekateri testiranci so imeli zapisano več kot eno vrsto posebnih potreb).  

Za vsako izmed skupin smo izračunali povprečno število posebnih potreb ter nato skupini 

primerjali med sabo. Primerjava skupin je pokazala, da je imela eksperimentalna skupina v 

povprečju manjše število posebnih potreb (M = 1,75, SD = 0,68) v primerjavi s kontrolno 

skupino (M = 1,88, SD = 1,02). Vseeno pa je t-test za neodvisne vzorce pokazal, da razlike med 

skupinama niso statistično značilne, t(30) = 0,41, p = 0,69. Na podlagi omenjenih analiz lahko 

zaključimo, da je bila metoda razvrščanja po parih učinkovita ter sta obe skupini med seboj 

primerljivi po sociodemografskih značilnostih.  

 

3.4.3 Spremenljivke  

 

- Neodvisna spremenljivka je način podajanja informacij. 

- Odvisna spremenljivka je število priklicanih informacij (število zapomnjenih pridevnikov 

iz prebranih povedi).  

 

3.4.4 Inštrumentarij  

 

Za zbiranje podatkov je bil na podlagi članka B. C. Larson in I. J. Chang (2007), izdelan 

inštrumentarij, ki je bil prilagojen in preveden glede na preučevani vzorec ter slovensko 

govorečo populacijo. Knjiga »Quick as a Cricket« (Wood, 2000) je napisana na osnovi stalnih 

besednih zvez (frazemov) in vsebuje 22 pridevnikov in živali. Slovenski prevod različice je 

vseboval dvajset povedi. Ker je knjiga »Quick as a Cricket« zapisana na osnovi stalnih besednih 

zvez, frazemov, stavkov nismo mogli neposredno prevesti, saj v slovenskem jeziku ne poznamo 
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enakih frazemov, kot pa jih pozna angleščina. Vsaka poved je vsebovala pridevnik in žival, 

tako kot je bilo uporabljeno to tudi v knjigi.  

 

Na podlagi pregledanih dveh različnih Frazeoloških slovarjev, Slovar slovenskih frazemov 

(Keber, 2011) in Frazeološki slovar (Černe), smo izpisali za vsako poved vse možne logične 

prevode. Pri nekaterih primerih smo našli več možnih prevodov. Za prevod angleškega stavka 

»I'm as small as ant« bi lahko stavek prevedli v slovenščino kot »marljiv sem kot mravlja« ali 

pa kot »delaven sem kot mravlja«, za prevod »I’m as sad as a basset« bi lahko uporabili prevod 

»utrujen sem kot pes« ali »lačen sem kot pes«, za prevod »I’m as weak as a kitten« bi lahko 

uporabili prevod »izgubljen sem kot ovca« ali »plašen sem kot srna«, za prevod  »I’m as lazy 

as a lizard« bi lahko uporabili prevod »len sem kot pes«, »len sem kot trot« ali »len sem kot 

fuks«. Ob povedih, kjer smo našli več možnih logičnih prevodov, smo s pomočjo spletne strani 

Gigafida (Logar Berginc idr., 2012)  izbrali tisto besedno zvezo oziroma poved, ki se v besedilih 

večkrat pojavlja.   

 

Za tri besedne zveze v slovenskem jeziku nismo našli podobnega ali enakega prevoda, saj ga v 

slovenskem jeziku ne uporabljamo. To so bile besedne zveze »I’m as wild as a chimp«, »I’m 

as tame as a poodle« in »I’m as nice as a bunny«. Ker ni obstajal logičen ali vsaj podoben 

prevod (z enakim pridevnikom ali vsaj enako živaljo), smo poved izpustili (glej priloga 1).  

 

V slovenskem prevodu smo uporabili besedo »sem«, čeprav ne spada k stalni besedni zvezi. 

Razlog za dodajo besede vidimo pri pomenu razumevanja celotnega besedila. Avtor na koncu 

zapiše »Put it all together and you've got ME!«, kar pomeni, da ob združitvi vseh stavkov 

zgradimo dečka v knjigi, ki ima vse naštete lastnosti. V kolikor bi izpustili zadnji stavek in 

besedo »sem«, se stavki na koncu ne bi združili v sintezo in zgodba bi izgubila pomen oziroma 

celotno bistvo. Glede ustreznosti izbranih prevodov iz knjige smo se posvetovali z učiteljico 

slovenskega jezika, učiteljico angleškega jezika ter z mentorjema.  

 

Za uporabljene stavke so bile izdelane tudi ilustracije v sodelovanju s Sandro Ocepek 

(ilustracije v prilogi 3). Ilustracije so bile izdelane z namenom pomoči pri vrednotenju 

odgovorov.  

 

3.4.5 Vrednotenje  

 

Podatki so bili vrednoteni numerično, s pomočjo šeststopenjske ocenjevalne lestvice. 

Testiranec je dobil 5 točk, če je brez pomoči pravilno povedal ali pokazal besedo (pridevnik), 

ki spada k določeni živali; 4 točke, če je s pomočjo predhodno narisane ilustracije povedal ali 

pokazal (pridevnik); 3 točke, če je povedal ali pokazal pravilni pridevnik ob podani sopomenki; 

2 točki, če je pridevnik pravilno povedal ali pokazal ob podani prvi črki; 1 točko, če je izbral 

ali pokazal pravilni pridevnik med dvema ali tremi podanimi možnostmi in 0 točk, če ni bil 

sposoben priklicati pravilnega pridevnika ob nobenem od namigov. Boljši kot je bil rezultat, 

več točk je testiranec zbral na lestvici od 0 do 5 (glej priloga 2). Določitev ustreznih namigov 

za povedi sta pregledala mentorja, učiteljica angleškega jezika in učiteljica slovenskega jezika.  

 

http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=192&View=1&Query=%2A
http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=192&View=1&Query=%2A
http://www.frazemi.com/
http://www.gigafida.net/
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3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Pred izvedbo raziskave sta bila izdelana dva video posnetka. Na prvem posnetku je bila 

povedana zgodba »Quick as a Cricket«, avtorja Audreya Wooda, ki je bila prevedena v 

slovenščino, s pomočjo glasovnih poudarkov in mimike. Drugič pa je bila na posnetku zgodba 

povedana tako, da je bila poleg glasovnih poudarkov in mimike uporabljena tudi kretnja iz 

slovenskega znakovnega jezika za živali in pridevnike. Ustrezne kretnje za izbrane živali in 

pridevnike so bile predhodno določene s pomočjo tolmačke slovenskega znakovnega jezika, 

Suzane Demir. Mimika in glasovni poudarki ob pripovedovanju zgodbe so bili uporabljeni z 

namenom vsebinske pritegnitve in daljšega vzdrževanja pozornosti testirancev pri ogledu 

vnaprej določenega video posnetka.   

 

Testiranci so bili razdeljeni v dve skupini s pomočjo izenačevanja po parih. V raziskavo so bili 

zajeti vsi slišeči učenci prve triade, ki obiskujejo prilagojen program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, katerih starši so se strinjali z izvedbo kvazi-eksperimenta (pisno so 

bili obveščeni en teden pred izvedbo).  

 

Predhodnega druženja z namenom spoznavanja testirancev ni bilo potrebno izvajati, ker so 

testatorja vsi testiranci poznali, saj je bila raziskava izvedena na ustanovi, kjer je testator 

zaposlen.   

 

Prvi del kvazi-eksperimenta je bil izveden 5. 6. 2017 in 6. 6. 2017. Vrstni red testiranja je bil 

naključno določen. Udeleženci, ki so bili testirani na dan 5. 6. 2017, so drugi del ocenjevanja 

izvedli 12. 6. 2017 (sedem dni). Udeleženci, ki so bili testirani na dan 6. 6. 2017, pa so drugi 

del ocenjevanja izvedli 13. 6. 2017 (sedem dni). Testiranci so (individualno) drugi del 

ocenjevanja opravili v isti šolski uri kot prvi del.  

 

Vsak testiranec iz kontrolne skupine si je individualno ogledal (prvi) posnetek, na katerem je 

bila zgodba povedana s pomočjo mimike in glasovnih poudarkov. Posnetek je trajal minuto in 

devetindvajset sekund.  

 

Vsak testiranec iz eksperimentalne skupine pa si je individualno ogledal (drugi) posnetek, na 

katerem je zgodba poleg mimike in glasovnih poudarkov vsebovala tudi kretnje, vzete iz 

slovenskega znakovnega jezika. Posnetek je trajal minuto in petintrideset sekund. Zaradi 

lažjega razumevanja vsebine so si vsi testiranci (individualno) določen posnetek ogledali 

dvakrat.  

 

Vsak testiranec posebej je bil v času pouka poklican v posebno sobo (učilnico). Testiranec je 

dobil napotke: »Sedaj boš slišal zgodbo. Dobro jo poslušaj in si poskusi čim več zapomniti.« 

Po drugem ogledu posnetka je testiranec individualno (ustno) obnovil zgodbo s pomočjo 

vprašanj (»Katera beseda/kretnja je bila izrečena/pokazana ob … zajcu, polžu, čebeli …?«). 

Testator je našteval živali po vrstnem redu, testiranec pa je moral povedati ali pokazati s kretnjo 

pridevnik oziroma v dveh primerih glagol, ki je bil povedan oz. pokazan na video posnetku za 

določeno žival. Glede na odgovor je bil testiranec ocenjen na šeststopenjski ocenjevalni lestvici.  
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Ogled posnetka in prvo ocenjevanje (takoj po ogledu posnetka) je bilo enako pri vseh testirancih 

in je trajalo od pet do petnajst minut. Obravnava je bila posneta s kamero srednje zmogljivostne 

kakovosti.  

 

V drugem delu (po sedmih dneh) smo testirance še enkrat individualno ocenili in preverili s 

pomočjo šeststopenjske ocenjevalne lestvice (tokrat predhodnega ogleda posnetka ni bilo). 

Potek drugega ocenjevanja je bil izveden na enak način kot prvi del ocenjevanja (z vsakim 

testirancem posebej). Testiranci so individualno povedali ali pokazali s kretnjo, kaj so slišali ali 

videli na posnetku pred sedmimi dnevi. Potek drugega ocenjevanja (po sedmih dneh) je bil enak 

pri vseh testirancih. Obravnava z vsakim testirancem je bila snemana s kamero srednje 

zmogljivostne kakovosti in je trajala od pet do deset minut. 

  

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

 

Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo programa MS Excel in SPSS. Izračunani so bili 

parametri opisne statistike (frekvenca, aritmetična sredina, odstotki, standardni odklon). 

Porazdelitev spremenljivk smo preverili s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa. Za primerjavo 

povprečnih vrednosti obeh skupin smo uporabili t-test za odvisne vzorce. Učinek skupine, spola 

in starosti na spremembe v rezultatih med prvim in drugim testiranjem pa smo preverjali s 

pomočjo kombinirane (ang. mixed) analize kovariance (ANCOVE) za ponovljene meritve. Za 

izvedbo analize smo poleg normalnosti porazdelitve preverili še homogenost varianc med 

obema skupinama s pomočjo Levenovega testa ter homogenost kovariančnih matrik za obe 

ponovljeni meritvi s pomočjo Box M testa.  

 

Porazdelitev spremenljivk 

 

Pred izvedbo osnovnih analiz smo preverili, ali se odvisna spremenljivka porazdeljuje 

normalno. To smo preverili s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa. Rezultati so pokazali, da se 

skupni seštevek točk prvega testiranja (W(32) = 0,97, p = 0,500) ter skupni seštevek točk 

drugega testiranja (W(32) = 0,978, p = 0,749) porazdeljujeta normalno (p > 0,05).  

 

Preverili smo tudi, ali se spremenljivki, skupni seštevek točk prvega in drugega testiranja, 

porazdeljujeta normalno tudi znotraj kontrolne in eksperimentalne skupine. Rezultati Shapiro-

Wilkovega testa so pokazali, da se skupni seštevek prvega testiranja (W(16) = 0,958, p = 0,634) 

ter skupni seštevek drugega testiranja (W(16) = 0,957, p = 0,602) v kontrolni skupini 

porazdeljujeta normalno. Enako se je pokazalo tudi v eksperimentalni skupini – spremenljivki, 

seštevek prvega testiranja (W(16) = 0,964, p = 0,737) ter seštevek drugega testiranja           

(W(16) = 0,962, p = 0,690), se porazdeljujeta normalno. Posledično smo za nadaljnje analize 

uporabili parametrične statistične teste. 
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3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.7.1 Analiza posameznih stavkov z najvišjo povprečno vrednostjo 

 

 
Graf 1: Povprečna vrednost točk pri vsakem izmed posameznih stavkov 

 

V grafu 1 so prikazane povprečne vrednosti točk za posamezne stavke (vzeta je povprečna 

vrednost prvega in drugega merjenja). Kot je razvidno iz grafa 1, so stavki z najvišjo povprečno 

vrednostjo sledeči: »počasen sem kot polž« (M = 4,83, SD = 0,49),»močan sem kot vol«           

(M = 4,16, SD = 0,45), »pojem kot slavček« (M = 4,21, SD = 0,72), »hiter sem kot zajec«         

(M = 3,94, SD = 1,13), »moker sem kot žaba« (M = 3,92, SD = 1,21) ter »tiho sem kot miš« 

(M = 3,78, SD = 1,12). Stavki z najmanjšimi povprečnimi vrednostmi so: »plašen sem kot srna« 

(M = 1,48, SD = 1,39), »garam kot konj« (M = 0,89, SD = 0,90) ter »krotek sem kot jagnje« 

(M = 0,56, SD = 0,62).   

 

Rezultati potrjujejo učinek efekta začetka (Ebbinghaus, 1913; Deese in Kaufman, 1957; 

Howard in Kahana, 2002). Učinek priča, da si informacije, ki so povedane na začetku, najlažje 

zapomnimo (stavka na začetku: »hiter sem kot zajec«, »počasen sem kot polž«).  

Prav tako smo se trudili, da so bili stavki povedani v čim bolj umirjenem tempu, saj kot pravi 

Murdock (1962), se efekt zapomnitve poveča takrat, kadar so informacije podane v počasnem 

tempu. Tempo govora je bil sicer izenačen na obeh posnetkih.   

Stavka »tiho sem kot miš« in »močan sem kot vol« sta vsebovala  močno, dramatično glasovno 

podlago, ki bi lahko privedla do hitrejše zapomnitve informacij. »Močan sem kot vol« je bil 

drugi najbolje zapomnjen stavek, razlog pa vidimo prav v glasovni podlagi. Kot so to ugotovili 

z Von Restorffovem efektu, ki govori, da si izstopajoče stvari lažje zapomnimo (Restorff, 

1933).  
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Uporabljeni stavki, ki so na ocenjevalni lestvici dosegli najvišje število točk, so bili morda 

testirancem že poznani iz vsakdanjega besednjaka. Lastnosti živali, ki so omenjene v raziskavi, 

so bile večkrat dodeljene karakteristikam nastopajočim živalim iz pravljic in basni (primeri 

pravljic: Mojca Pokrajculja, Pekarna Mišmaš, Zgodba o polžu, ki je zajcu rešil življenje, Žabji 

kralj …). Testiranci so za nekatere pravljice že slišali, saj so jih obravnavali v šoli, jih videli na 

televiziji ali jih poslušali po radiu, kar je najverjetneje vplivalo na boljši rezultat.    

Med ogledom videoposnetka so nas med izvedbo trije testiranci vprašali, kaj pomeni beseda 

»fuks«. V slovarju slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

je zapisana definicija, da je fuks »konj rumenkasto ali rjavkasto rdeče barve«. Ko so testiranci 

zaključili z ocenjevanjem, smo jim razložili vse neznane besede, ki jih med testiranjem niso 

razumeli. Predvidevamo, da so neznane besedne zveze vplivale na manjši delež zapomnitve 

oziroma nižje dosežene točke, saj naj bi nepoznane, nepovezane informacije pozabili hitreje kot 

pa tiste, ki jih razumemo (Stevanović, 1970). 

Zanimivo je dejstvo, da nas nihče od testirancev med izvedbo testa ni vprašal, kaj pomeni 

beseda »krotek«. Po rezultatih sodeč je besedno zvezo poznalo le malo testirancev, zato jim na 

ocenjevalni lestvici ni pomagala niti pomoč s sopomenko. Predpostavljamo, da je bilo temu 

tako, ker je bila do določene mere situacija testiranja stresna ter nepoznana.  

Prav tako pa menimo, da testiranci niso bili dovolj zainteresirani za zapomnitev nepoznanih 

besed, saj kot pravi Šali (1973, v Repe, 2012), naj bi na pozabljanje vplivala nemotiviranost, 

nerazumevanje in abstraktna vsebina. V prihodnje bi lahko več poudarka namenili motiviranju 

testirancev.  

Sicer je za samo zapomnitev bolje, da je oseba notranje motivirana, da nalogo dokonča. Zunanje 

motivirana oseba izpolnjuje naloge zgolj zaradi zunanjih posledic, sama aktivnost pa ga ne 

zanima (Marentič Požarnik, 2002). Notranja motivacija je ključ do kakovostnega procesa in 

uspeha, vendar pa žal ne navdihuje vseh učencev. Tako jo moramo spodbuditi z zunanjimi 

motivacijskimi sredstvi, ki morajo biti premišljena in previdno izbrana (Razdevšek-Pučko, 

1999, v Bregar, 2011).  

V prevedeni zgodbi dva stavka nista vsebovala pridevnika v povedi, ampak glagol: »pojem kot 

slavček« in »garam kot konj«. Ob izvedbi kvazi-eksperimenta so se pojavile težave, ko smo 

testirance vprašali: »Katera beseda je bila izrečena ob … (zajcu, polžu, čebeli …)?« Testiranci 

so razumeli, da ne iščemo besede »sem« ali »kot«, ampak pridevnik (hiter, počasen, delaven 

…) ali glagol (pojem, garam). V kolikor jim bi pomagali z vprašalnico: »Kakšen je … (na 

primer zajec)?« bi testiranci vedeli, da morajo poiskati pridevnik, prav tako pa bi vedeli, da 

iščemo glagol, če bi jih vprašali »Kaj dela konj?« (ali slavček). S pretirano pomočjo bi lahko 

nezaželeno vplivali na rezultate. Ob takojšnji pomoči bi testiranci lahko dosegli večje število 

točk na ocenjevalni lestvici, kar ne bi nujno odražalo njive sposobnosti zapomnitve pridevnikov 

iz zgodbe. Ob naslednjih raziskavah bi ocenjevalno lestvico lahko poenotili, da bi vsebovala le 

pridevnike. Tako pri ocenjevanju ne bi prihajalo do težav pri izbiri zastavljanja vprašanj. 

Vprašanja bi vsebovala samo pridevnike, na primer: »Kakšen je polž?«, »Kakšen je zajec?« S 

tem pa bi se tudi zmanjšal nezaželen vpliv na rezultate ocenjevanja zapomnitve. 
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3.7.2 Analiza posameznih stavkov med skupinama  

 

 
Graf 2: Povprečne vrednosti točk med kontrolno in eksperimentalno skupino med posameznimi 

stavki  

 

V grafu 2 so prikazane povprečne vrednosti točk (vzeta je vrednost prvega in drugega merjenja) 

za posamezne stavke, ločeno med skupinama.  

Največja razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino, med povprečnima vrednostma 

točk, je v stavku »dolg sem kot kača« (0,72). Sledijo mu stavki: »rdeč sem kot kuhan rak« (0,6), 

»krotek sem kot jagnje« (0,4) in »tiho sem kot miš« (0,4). Najmanjša razlika med povprečnimi 

vrednostmi točk med skupinama je v stavkih: »garam kot konj« (0,03), »moker sem kot žaba« 

(0,03), »pojem kot slavček« (0,06) in »počasen sem kot polž« (0,1).  

Pri večini stavkov je eksperimentalna skupina dosegla višje povprečne vrednosti točk. Vendar 

pa se kontrolna in eksperimentalna skupina na nobenem izmed stavkov ne razlikujeta med seboj 

v povprečni vrednosti (vse p vrednosti so nad 0,09).  

 

Ena izmed možnih razlag za večje odstopanje med povprečnima vrednostma točk v stavku 

»dolg sem kot kača« je kretnja za »dolg«, saj je izpeljana iz naravne kretnje, ki so jo testiranci 

najverjetneje poznali, saj jo v svetu uporabljajo tudi slišeči. Prav tako pa domnevamo, da 

testiranci kretnji, ki sta bili dodeljeni besedama »moker« in »garam«, predhodno niso poznali, 

saj je v slišečem svetu večino časa ne uporabljajo. Zato predvidevamo, da jim kretnji nista bili 

v pomoč. Kot pravi tudi Šali (1973, v Repe, 2012), nerazumljivo, nesmiselno vsebino hitreje 

pozabimo.    

Zanimivo je dejstvo, da je bila razlika med skupinama v poprečni vrednosti točk za kretnji 

»tiho« in »počasen« zelo majhna, saj sta kretnji naravnega značaja in ju v slišečem svetu lahko 

večkrat opazimo.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo preveriti, ali bi med testiranci prišlo do večjih razlik 

na ocenjevalni lestvici, če bi eksperimentalno skupino predhodno kretnje učili.   
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3.7.3 Vrednotenje odgovorov eksperimentalne skupine  

 

Tabela 3: Vrednotenje odgovorov eksperimentalne skupine 

 Pravilen odgovor, 

povedan z govorom  

Pravilen odgovor, 

povedan s kretnjo  

Nepravilna 

kretnja 

1. 1. testiranje  13 3 3 

2. 2. testiranje  15 1 0 

 

Trije testiranci v eksperimentalni skupini so pri prvem testiranju dobili višjo oceno na 

ocenjevalni lestvici, ker so pokazali kretnjo, čeprav si besede niso zapomnili. Tem testirancem 

je kretnja pomagala pri zapomnitvi informacije. Trije testiranci v eksperimentalni skupini pri 

prvem testiranju so si pri odgovarjanju pomagali s kretnjo, ki pa ni ustrezala besedi (pravilen 

odgovor so povedali z govorom). Le eden od testirancev je v eksperimentalni skupini pri 

testiranju po pretečenih sedmih dneh dobil višje število točk od ostalih testirancev v 

eksperimentalni skupini, ker je pokazal pravilno kretnjo, čeprav se besede (pridevnika) ni 

spomnil. Nobeden od testirancev v eksperimentalni skupini pri drugem testiranju si pri 

odgovoru ni pomagal s kretnjo, ki ne bi ustrezala besedi. 

 

Predpostavljamo, da pri testirancih v eksperimentalni skupini, ki so si zapomnili pravilne 

kretnje (besed pa ne), dominira vizualni stil učenja. Vizualni učni tip si lažje zapomni gradivo 

s pomočjo slik in videoposnetkov. Hitro si zapomni obliko, barvo ter obraze. Najbolje si 

zapomnijo vidne informacije (Šabec, 2013).  

 

M. Daniels (2001) trdi, da lahko znakovni jezik pomaga zapomnitvi z avtonomnim hranjenjem 

s pomočjo uporabe dveh ločenih jezikov na enkrat. Prav tako pravi Tomić (1999), da si več 

zapomnimo, če je v učenje vključenih več čutov hkrati. Testiranci so informacije pridobivali po 

slušni in vidni poti (eksperimentalna skupina ogledovanje mimike in kretenj za živali in 

pridevnike, kontrola le ogledovanje mimike). Če so testiranci iz eksperimentalne skupine med 

samim ogledom video posnetka tudi ponavljali kretnje, so pridobivali informacijo tudi preko 

giba. Vsak posameznik ima svojo kombinacijo načina zapomnitve gradiva (Tomić, 1999). To 

pa nakazuje na pomembno iztočnico za učitelje, da pouk ne bi smel potekati le po slušni poti. 

Ena izmed še ne dovolj uporabljenih strategij za pomoč pri zapomnitvi je lahko tudi uporaba 

znakovnega jezika. 
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3.7.4 Opisna statistika 

 

Na začetku smo izračunali osnovne parametre opisne statistike, skupno za vse udeležence ter 

ločeno po skupinah. 

 

3.7.4.1 Primerjava rezultatov prvega in drugega testiranja 

 

 
Graf 3: Povprečno število točk pri 1. in 2. testiranju za vse udeležence 

  

Graf 3 prikazuje povprečno število točk prvega in drugega testiranja, neodvisno od skupine, ki 

jim udeleženci pripadajo. Rezultati so pokazali, da so v povprečju udeleženci na drugem 

testiranju dosegali (M = 57,97; SD = 12,84) več točk v primerjavi s prvim testiranjem                  

(M = 56,34; SD = 14,02). Razlike v povprečnem rezultatu niso statistično pomembne            

(t(31) = -1,66, p = 0,106).  

 

Vzrok za izbiro preučevanja časovnega obdobja (sedmih dni) je bila Ebbingausova krivulja 

pozabljanja. Če se osredotočimo le na Ebbinghausovo krivuljo pozabljanja, opazimo, da naši 

rezultati teorije o krivulji pozabljanja ne potrjujejo. Testiranci so pridobili višje število točk na 

ocenjevalni lestvici pri drugem testiranju (po sedmih dneh). Prvo testiranje je bilo izvedeno 

takoj po ogledu posnetka, drugo testiranje pa čez sedem dni. Po tem takem bi pričakovali, da 

bodo testiranci pridobili višje število točk na prvem testiranju in ne obratno. Prvo testiranje je 

bilo opravljeno takoj po ogledu posnetka, ko naj bi bile informacije še shranjene v 

kratkoročnem spominu. Pri drugem testiranju pa predhodnega ogleda posnetka ni bilo, ocenjeni 

so bili le na šeststopenjski ocenjevalni lestvici.  

 

Rezultati so lahko povezani z efektom reminiscence. Spominska moč naj bi se okrepila med 

počitkom (Prassel, 2012). Ebbinghaus je ugotovil, da smo nekaj minut po učenju pogosto 

zmožni obnoviti več snovi kot pa tik po učenju. Po nekaj minutnem odmoru naj bi snov lažje 

priklicali v spomin (Žnidar, 2013). Testirancem odmor po ogledu video posnetka ni bil 

dodeljen, kar pa bi lahko bil eden od možnih vzrokov za dosežene rezultate. Ob nadaljnjih 
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raziskavah bi lahko izoblikovali tudi skupino, ki bi bila deležna krajšega odmora (manj kot 

sedem dni) pred ocenjevanjem. Tako bi lahko lažje potrdili domnevo o učinku efekta 

reminiscence.    

 

Testiranci so po ogledu video posnetka, pri prvem testiranju, ob reševanju ocenjevalne lestvice 

posredno še enkrat obnovili zgodbo, s tem pa zmanjšali učinek pozabljanja informacij, kar pa 

bi lahko privedlo do boljše zapomnitve in posledično več zbranih točk pri drugem testiranju. 

Kot pravita tudi Vec in J. Curk (2008), naj bi z obnovo snovi preprečili moč pozabljanja.   

 

Predvidevamo, da se ena izmed možnih razlag za pridobljene višje točke na drugem testiranju 

skriva v organizaciji asociacij. Če je snov organizirana in vsebuje več asociacij, je pozabljanje 

ohranjenega gradiva počasnejše (Nanut Planinšek, Škorjanc Braico, 2014, v Lipovšek in 

Pungartnik Rauter, 2016). Ocenjevalna lestvica je vsebovala kar nekaj asociacij (ilustracija, 

sopomenka, možnost izbire), ki pa bi lahko posredno pripomogle k boljši organizaciji 

informacij in posledično boljšemu rezultatu na drugem testiranju.  

 

3.7.4.2 Primerjava rezultatov kontrolne in eksperimentalne skupine 

 

V nadaljevanju smo primerjali kontrolno in eksperimentalno skupino glede na povprečno 

število točk prvega in drugega testiranja.  

 

 
Graf 4: Povprečno število točk na 1. in 2. testiranju, ločeno po skupinah 

 

Rezultati so pokazali, da so bili pri obeh skupinah boljši rezultati na drugem testiranju. 

Kontrolna skupina je pri prvem testiranju dosegla nekoliko nižje rezultate (M = 54,13; SD = 

12,62) v primerjavi z drugim testiranjem (M = 55,88; SD = 11,45). Enako je bilo pri 

eksperimentalni skupini – rezultati prvega testiranja so bili nižji (M = 58,56; SD = 15,38) v 

primerjavi z drugim testiranjem (M = 60,06; SD = 14,15). S t-testom za odvisne vzorce smo 

preverili, ali se pri kateri izmed obeh skupin rezultat prvega in drugega testiranja statistično 
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značilno razlikujeta. Rezultati so pokazali, da pri kontrolni skupini rezultati drugega testiranja 

niso bili statistično značilno višji od rezultatov prvega testiranja (t(15) = -1,12, p = 0,28). Enako 

lahko zaključimo tudi pri eksperimentalni skupini – rezultati drugega testiranja niso statistično 

značilno višji od prvega (t(15) = -1,22, p = 0,24). Na podlagi tega lahko zaključimo, da med 

prvim in drugim testiranjem ni pomembnih razlik v rezultatu pri nobeni izmed skupin.  

 

Pri obeh skupinah rezultati niso bili statistično značilni, vendar pa je bil rezultat pri drugem 

testiranju nekoliko višji. Ugotavljajmo, da bi bilo smiselno raziskati krivuljo pozabljanja pri 

testirancih po pretečenem daljšem obdobju (npr. enem mesecu, enem letu …). Predpostavljamo, 

da bi bile razlike med testiranji po pretečenem daljšem obdobju bistveno bolj izrazite. Med 

rezultati ni statistično pomembnih razlik pri nobenem od testiranj, opazimo pa lahko, da so 

rezultati (povprečno število točk) na drugem testiranju višji pri obeh skupinah.  

Eksperimentalna skupina je v primerjavi s kontrolno skupino dosegla višje število točk na obeh 

testiranjih. Predpostavljamo, da je kretnja vseeno delovala kot uspešna strategija za ohranjanje 

informacij.  

 

Domnevamo, da so bili rezultati odvisni od testirančevega zanimanja, osebnih interesov, 

izkušenj in pozornosti. Nekateri testiranci v eksperimentalni skupini so kar sami pričeli med 

ogledom posnetka ponavljati kretnje, drugih pa kretnje na video posnetku sploh niso zanimale. 

Kot pravita Musek in Pečjak (1997), si stvari, na katere nismo pozorni, večinoma ne 

zapomnimo. Pozornost omogoča vkodiranje in je eden izmed bistvenih dejavnikov pri vstopu 

informacije v spominski sistem (Šešok, 2006). Zanimanje za določeno stvar (v našem primeru 

znakovni jezik) je pri učencih še kako pomembna. Bolj nas stvar zanima, bolj smo motivirani 

za učenje in pridobivanje ter zapomnitev novih informacij.  

 

V raziskavi B. C. Larson in I. J. Chang (2007) so prebrali zgodbo tako, da so učenci ob zapisu, 

sliki in prebranem besedilu videli tudi kretnjo. V tej raziskavi pa ni bilo zapisa ali slike. Bil je 

samo govor ali govor in kretnja, z namenom, da bi se izognili vplivom motečih, nepreučevanih 

spremenljivk. Želeli smo preveriti, ali obstajajo razlike med rezultati zapomnitve informacij 

med verbalnim načinom podajanja informacij ter načinom verbalnega podajanja informacij z 

uporabo kretenj. Slika, med samim podajanjem informacij, bi le zmotila naš namen 

raziskovanja, saj bi si na ta način lahko učenci bolje zapomnili določeno besedo s pomočjo slik 

in ne s pomočjo kretenj.  

 

Kot nadaljnje raziskave na področju zapomnitve predlagamo, da bi v prihodnje oblikovali štiri 

ločene preučevane skupine (poslušanje zgodbe s podporo znakovnega jezika, poslušanje 

zgodbe s pomočjo znakovnega jezika ter ilustracije, poslušanje zgodbe z znakovnim jezikom 

ob ilustraciji ter samo poslušanje prebrane zgodbe). Zanimivost raziskave Yoder in Laytona 

(1988, v Spurlock, 2011), ki je v vzorcu preučevala otroke z avtistično motnjo, je spoznanje, da 

je hkratna komunikacija (govor in znak) najboljši način za govorno napredovanje. Prav tako 

naj bi vidni podatek v nespremenjeni obliki ohranili približno četrtino sekunde, pri čemer se 

slušne informacije ohranijo do štiri sekunde (Rucheton, 2015). Sklepamo, da se informacija 

ohrani dlje, če je podana po dveh različnih poteh. 
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3.7.5 Preverjanje hipotez 

 

Hipoteza 1: 

Med rezultati v takojšnji zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane verbalno, 

in zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane bimodalno verbalno in z 

uporabo kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika, obstaja statistično pomembna razlika.  

 

Hipoteza 2: 

Med rezultati v zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane verbalno, in 

zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki bodo podane bimodalno verbalno in z uporabo 

kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika, po sedmih dneh, obstaja statistično pomembna 

razlika. 

 

Navedeni hipotezi smo preverjali s pomočjo analize kovariance (ANCOVO) za ponovljene 

meritve. Natančneje smo uporabili kombiniran (mixed) ANCOVA model ter v analizo vključili 

1 faktor znotraj oseb (angleško: within subjects factor) z dvema nivojema: prvo in drugo 

testiranje ter 1 faktor med osebami (angleško: between subjects factor) z dvema nivojema: 

kontrolna in eksperimentalna skupina. Dodatno smo vključili še spremenljivki spol (moški, 

ženski) ter razred ter s tem kontrolirali morebitne razlike, ki bi bile posledica razlik v spolu ali 

starosti ter pri rezultatih »izolirali« učinek časa (oziroma testiranja) ter skupine. 

 

Na začetku smo preverili, ali podatki zadostujejo pogojem za izvedbo analize kovariance za 

ponovljene meritve. Natančneje smo preverili, ali je odnos med vključenimi kovariatnimi 

spremenljivkami ter faktorjem znotraj oseb (testiranje 1 in testiranje 2) statistično značilen. 

Rezultati so pokazali, da se spremenljivka testiranje ne povezuje statistično pomembno s 

spolom (F(1,28) = 0,178, p = 0,677) ter razredom (F(1,28) = 0,348, p = 0,560). Dodatno se, kot 

smo napisali na začetku, odvisni spremenljivki porazdeljujeta normalno. Dodatno smo preverili 

še, ali podatki zadostujejo predpostavki o homogenosti varianc med skupinama. To smo 

preverili z Levenovim testom, ki je pokazal, da se variance skupin pri obeh ponovljenih 

meritvah (testiranje 1 in testiranje 2) ne razlikujejo; testiranje 1 – F(1,30) = 0,51, p = 0,48; 

testiranje 2 – F(1,30) = 0,09,p =0,77. Dodatno smo preverili še enakost kovariančnih matrik v 

obeh ponovljenih meritvah in ugotovili, da se kovariančne matrike ne razlikujejo statistično 

pomembno; M = 1,72, F (3, 162000) = 0,53, p = 0,66. Posledično smo zaključili, da so 

predpostavke za izvedbo ANCOVE izpolnjene. 

 

Rezultati so pokazali, da razlike v faktorju znotraj oseb (testiranje 1 in testiranje 2) niso 

statistično značilne; F(1,28) = 1,049, p = 0,314. Rezultat pomeni, da (neupoštevajoč skupino), 

razlike med prvim in drugim testiranjem niso statistično značilne. Na razliko med prvim in 

drugim testiranjem prav tako ne vpliva skupina; F(1,28) = 0,052, p = 0,821. To pomeni, da pri 

nobeni izmed skupin razlike med prvim in drugim testiranjem niso statistično značilne.   
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Slika 4:Povprečne vrednosti skupnih točk, ločeno po testiranjih ter skupinah, prilagojene za 

vrednosti kovariatnih spremenljivk 

 

Kot je razvidno iz Slike 4, je v povprečju eksperimentalna skupina dosegala višje rezultate, 

ampak te razlike niso statistično značilne.  

 

Da bi preverili hipotezi 1 in 2, smo izvedli še natančnejšo primerjavo rezultatov obeh skupin na 

prvem in drugem testiranju. Povprečne vrednosti in standardni odkloni so prikazani v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Povprečne vrednosti 1. in 2. testiranja, ločeno za kontrolno in eksperimentalno 

skupino 

  Kontrolna skupina  Eksperimentalna skupina 

  M SD  M SD 

1. testiranje  54,13 12,62  58,56 15,38 

2. testiranje  55,88 11,45  60,06 14,15 

 

Pri takojšnji zapomnitvi informacij (1. testiranje) je eksperimentalna skupina dosegla nekoliko 

višje rezultate v primerjavi s kontrolno (glej Tabelo 4). Vseeno pa je t-test za neodvisne vzorce 

pokazal, da razlike med obema metodama niso statistično značilne; t(30) = -0,892, p = 0,379. 

Na podlagi tega rezultata lahko hipotezo 1 zavrnemo.  

 



67 

 

Pri zapomnitvi informacij po 7 dneh (2. testiranje) je eksperimentalna skupina ponovno dosegla 

nekoliko višje rezultate. Vseeno pa te razlike niso dosegle praga statistične značilnosti; t(30) = 

-0,920, p = 0,365. Na podlagi tega rezultata lahko hipotezo 2 zavrnemo.  

 

V raziskavi med rezultati v takojšnji zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki so bile 

podane verbalno, in zapomnitvi informacij (pridevniki v povedi), ki so bile podane bimodalno, 

verbalno in z uporabo kretnje, vzete iz slovenskega znakovnega jezika, ni bilo statistično 

pomembnih razlik, čeprav je eksperimentalna skupina dosegla nekoliko višje rezultate. Prav 

tako smo zavrnili drugo hipotezo, ki trdi, da bodo med rezultati v zapomnitvi informacij, podane 

verbalno, in zapomnitvi informacij, podane bimodalno verbalno in z uporabo kretnje, vzete iz 

slovenskega znakovnega jezika po sedmih dneh, obstajale statistično pomembne razlike. 

 

Kljub temu da smo zavrnili obe hipotezi, z raziskavo odpiramo novo poglavje še ne dovolj 

raziskane teme. Raziskava namiguje v prid našim domnevam, saj je eksperimentalna skupina 

dosegla višje rezultate na obeh testiranjih.  

 

Vzorec, ki smo ga vzeli v obzir preučevanja, ni bil reprezentativen, saj je bilo število 

udeležencev malo, prav tako pa vzorec po spolu ni bil enakomerno zastopan. V celoti je šlo za 

učence z odločbo o usmerjanju v prilagojeni program enakovrednega izobrazbenega standarda.  

Preučevani vzorec je vseboval učence, ki imajo specifične težave na določenih področjih 

funkcioniranja, kar pa bi lahko vplivalo na dobljene rezultate. V kolikor bi bilo v kvazi-

eksperiment vključenih več učencev (večji vzorec), bi lahko bolj suvereno napovedali razlike 

med skupinama, prav tako pa bi lažje posplošili ugotovitve za preučevano populacijo slišečih 

otrok s posebnimi potrebami. 

 

Primerljivih raziskav na področju zapomnitve informacij na vzorcu slišečih učencev v povezavi 

z znakovnim jezikom še ni bilo izvedenih. Raziskava odpira temo na področju novih oblik in 

metod dela na specialno pedagoških področjih. Podpora učenja znakovnega jezika oziroma s 

kretnjami podprta komunikacija prinaša inovativne ideje za pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami, tako na področju strategij lažje zapomnitve snovi kot tudi lažjega komuniciranja, 

razumevanja ter hitrejšega izražanja svojih misli. Prav tako pa z učenjem znakovnega jezika 

odpira nova vrata v svet spoznavanja nepoznanega jezika in kulture gluhih ter posredno tudi 

vodi do sklepanj novih poznanstev in prijateljstev. Prav tako pa omogoča večje sprejemanje 

drugačnosti ter zmanjšuje predsodke do uporabnikov znakovnega jezika. Kljub temu da z 

raziskavo nismo mogli z zagotovostjo potrditi zadani hipotezi, raziskava na področju 

znakovnega jezika in zapomnitve odpira nova vprašanja in diskurze. 
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3.7.6 METODOLOŠKI IZZIVI  

 

Ob preučevanju zastavljenega problema raziskave smo naleteli na kar nekaj metodoloških 

problemov, ki smo jih izpostavili v tem poglavju.  

 

Izziv pri raziskovanju zadanega problema nam je predstavljala ocenjevalna lestvica. Pri 

ocenjevalni lestvici je bilo vprašljivo samo vrednotenje s pomočjo ilustracije za določeno 

besedo. Nekatere ilustracije (glej prilogo 3) so testirancem pomagale, da so ugotovili želeno 

besedo, druge so jih lahko le ovirale. Najmanj uspešna slikovna podpora je bila pri ilustracijah 

zajca, srne in leva. Nekatere pridevnike je težko jasno in nedvoumno slikovno ponazoriti, kot 

so na primer besedne zveze: zvit sem kot lisica, garam kot konj, utrujen sem kot pes, priden 

sem kot čebela, pogumen sem kot lev, krotek sem kot jagnje. Slikovna podpora risanja 

pridevnikov se je v praksi izkazala za zelo zahtevno nalogo, saj je težko jasno in nedvoumno 

narisati pogum, zvitost, krotkost, pridnost … Za nekatere testirance je ilustracija prikazovala 

zajca, ki skače. Drugi so sklepali, da zajec teče. Ilustracija srne testirancem ni bila v pomoč, saj 

je vključevala tudi ilustracijo miši. Zaradi tega so posledično nekateri testiranci odgovarjali, da 

se srna boji miši. Prav tako so si nekateri testiranci ilustracijo leva predstavljali kot »rjovenje«, 

»kričanje«, »jezo« ali »vpitje«. Pri ilustraciji konja so testiranci večinoma odgovorili, da je konj 

utrujen, saj so odgovor oblikovali zgolj na podlagi opazovanja slike in ne zapomnitve. Besedo 

»utrujen« so testiranci slišali že pri stavku »utrujen sem kot pes« in so jo ob sliki konja zgolj 

ponovili. Na prepoznavanje naj bi vplivale tudi podobnosti med členi (Pečjak, 1975). To pa je 

tudi eden od razlogov, zakaj so na podlagi slike konja odgovarjali z odgovori, kot so utrujen in 

zbit.  

Način odgovarjanja bi lahko povezali z dejstvom, da je bil stavek izrečen že blizu konca 

testiranja. Testiranci so bili lahko na tej točki že utrujeni. Odgovarjali so le na način »čim 

hitrejšega odgovora s čim manj napora«. Kadar ne poznamo odgovora, se zatečemo k reševanju 

problema s poskusi in napakami (ugibanje). To strategijo uporabljajo navadno mlajši otroci, 

odrasli pa takrat, kadar nimajo ustreznega predznanja ali pa so v časovni stiski. Tudi otroci, ki 

so bili udeleženi v raziskavi, so uporabljali to strategijo. 

 

V vzorec so bile zajete skupine oseb z govorno jezikovno motnjo, s primanjkljaji na 

posameznem področju učenja, skupina dolgotrajno bolnih ter skupina oseb z avtistično motnjo. 

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj značilnosti specifične problematike posebnih potreb, ki bi 

lahko vplivale na odgovore na ocenjevalni lestvici.  

V raziskavo so bili vključeni učenci z govorno jezikovnimi motnjami. Kot pravi T. Vizjak Kure 

(2010), imajo lahko učenci z govorno jezikovnimi motnjami težave pri zaznavanju ter 

spominom, lahko se pokažejo tudi težave na področju učenja in uporabi naučenega. To pa je 

eden od možnih vzrokov za dobljene rezultate na ocenjevanju. Raziskavo bi bilo smiselno 

izvesti na vzorcu učencev, ki nimajo sprejete odločbe o usmeritvi ter obiskujejo redni 

osnovnošolski program.  

Učenci s primanjkljaji na posameznem področju učenja kažejo težave na področju pomnjenja, 

mišljenja, pozornosti in komunikacije (Magajna, 2002), za kar domnevamo, da je lahko vplivalo 

na dobljene rezultate.  
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V vzorcu so bili zajeti tudi učenci z dolgotrajno boleznijo. Dolgotrajno bolni otroci so pogosto 

utrujeni, slabo razpoloženi, občutijo strah, jezo, žalost (Bečan, 2012). Vse te značilnosti pa bi 

lahko pripomogle k manj učinkoviti zapomnitvi gradiva ter slabši uspešnosti na ocenjevalni 

lestvici. 

Osebe z avtistično motnjo imajo težave z razumevanjem šal, sarkazma in metafor (Žagar, 2012). 

Pojavljajo se težave s fleksibilnostjo mišljenja, saj je njihovo razmišljanje togo. Do določenega 

problema imajo le en pristop in potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ (Attwood, 2007). 

Naštete značilnosti pa bi lahko vplivale na odgovore na ocenjevalni lestvici. Kot lahko 

preberemo v literaturi B. Dobnik Renko (2009), lahko osebe z avtistično motnjo kažejo izjemne 

sposobnosti na določenih področjih, kot je na primer nadpovprečno dober spomin, vendar pa 

so tovrstni primeri redki. Smiselno bi bilo preveriti, na predtestu preučevanega vzorca, 

testirančeve kapacitete zapomnitve, s čimer bi lahko dobili vpogled v njihove spominske 

sposobnosti. Tako bi jih lahko razdelili v skupine po parih tudi s pomočjo izenačevanja po 

omenjeni karakteristiki. Prav tako je osebam z avtističnimi motnjami težje sprejeti spremembe, 

saj so zelo zasidrani v svojih vzorcih mišljenja (Zorman, 2014). Pomembne so jim rutine, 

stalnost in red (Žagar, 2012; Attwood, 2007; Zorman, 2014). Kadar osebe z avtistično motnjo 

pridejo v stik z nepoznano situacijo, lahko občutijo visoko stopnjo frustracije, kar pa lahko vodi 

tudi do agresivnega vedenja (Žagar, 2012; Zorman, 2014)).  

Kljub temu da so imeli testiranci različne vrste in stopnje težav, smo jih razdelili v dve skupini 

s pomočjo izenačevanja parov, skupini pa sta bili med seboj ekvivalentni.  

 

Raziskava je bila izvedena z vsakim testirancem posebej, da bi zmanjšali občutke napetosti in 

stresa, saj, kakor pravi Šali (1973, v Repe, 2012), naj bi na pozabljanje vplivala negativna 

čustva. Pozitivna čustva, ki so srednje intenzivna, vzdržujejo in usmerjajo naše mišljenje, velja 

pa tudi obratno. Močna čustva zavirajo naš spekter presoje, tako se težje osredotočimo na zadani 

problem (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec, in Curk, 2006). Ob morebitni ponovitvi raziskave bi 

bilo smiselno izvesti testiranje eksperimentalne in kontrolne skupine na isti dan zaradi 

morebitnih dnevnih dogodkov, ki lahko vplivajo na rezultate.  

Testiranci so testatorja poznali. Niso imeli težav s pogovorom med izvedbo naloge. Vseeno pa 

je bila dejavnost drugačna od njihovega vsakodnevnega urnika ter je potekala v drugi učilnici, 

z drugo učiteljico, ki je niso navajeni, kar pa bi lahko bil vzrok za nižje pridobljene točke na 

ocenjevalni lestvici. Sprememba v njihovi vsakodnevni rutini in stres bi na pozabljanje lahko 

imel večji učinek kakor pa pri kvazi-eksperimentih na normalni populaciji (brez posebnih 

potreb).  

 

Prav tako sta nam velik izziv predstavljala videa, ki smo ju posneli za namen raziskovanja. Ko 

smo ga izdelovali, smo poskušali uporabiti enako mimiko in enak ton glasu tako pri videu, ki 

si ga je ogledala eksperimentalna skupina, kot tudi pri videu, ki si ga je ogledala kontrolna. 

Vseeno pa ni bilo mogoče izdelati dveh popolnoma identičnih videoposnetkov. Oba videa smo 

posneli s kamero srednje kakovosti. V prihodnje bi videoposnetek izdelali s profesionalno 

kamero.     

 

Težava pri izdelovanju videa za eksperimentalno skupino se je pojavila ob iskanju pravilne 

kretnje za slavčka in srako. Slovenski znakovni jezik za nekatere kretnje nima standardizirane 
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kretnje. Prihaja do neskladij kazanja posameznih kretenj med tolmači (prav tako tudi v različnih 

slovarjih slovenskega znakovnega jezika), zato bi bilo poenotenje kretenj v slovenskem 

znakovnem jeziku prvi korak do boljšega razvoja omenjenega jezika. Kakor pravita L. 

Podboršek in K. Krajnc (2013), naj besede, ki nimajo kretenj, črkujemo s prstno abecedo. To 

smo tudi naredili, tako da smo poleg prstne abecede, po priporočilu tolmačke Suzane Demir, 

dodali za kretnji srake in slavčka kretnjo za ptico. Prav tako smo imeli kar nekaj težav z 

iskanjem pravilne kretnje za besedo fuks. V našem video posnetku je znakovno prikazan kot 

»star konj«. V prihodnje bi za raziskavo izbrali tiste živali, ki imajo poenoteno kretnjo v 

slovenskem znakovnem jeziku (kjer ni potrebnega dodatnega črkovanja s prstno abecedo).  

Eden od problemov uporabe slovenskega znakovnega jezika se skriva tudi v težki dostopnosti 

vsakodnevne uporabe jezika pri slišečih osebah. Gluhih oseb v Sloveniji je malo (okoli 1500), 

poleg tega uporabljajo različne pripomočke (polžkov vsadek, slušni aparat, FM – sistem …), ki 

jim služijo kot pomoč za razumevanje govora. Najbrž bi bilo stanje razvoja znakovnega jezika 

veliko boljše, če ne bi v zgodovini prihajalo do tolikšnih nasprotnikov, ki so zatrjevali, da 

znakovni jezik sploh ni jezik in ga zaničevali ter ga nato tudi prepovedali. Še vedno se kršijo 

pravice glede uporabe znakovnega jezika, znakovni jezik v praksi še vedno ni enakovredno 

sprejet in potrebno bo prehoditi še dolgo pot, da bo slovenski znakovni jezik uveljavljen in 

spoštovan, kakor bi moral biti že takoj s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega 

jezika.  

Domnevamo, da bi se s širjenjem znakovnega jezika lahko povečala uporaba, ki bi med drugim 

pomagala ne le gluhim osebam, ampak tudi slišečim, da bi pridobili kompetence kot so 

spoštovanje in sprejemanje drugačnosti, prilagodljivost, strpnost, sposobnost empatije, 

sposobnost opazovanja neverbalnega sporočanja, zmožnost večje toleranca do soljudi, 

sposobnost komunikacije z osebami, ki so le uporabniki znakovnega jezika, prav tako pa bi na 

ta način pridobili nova poznanstva in prijatelje.      

Učenje znakovnega jezika bi lahko ponudili v osnovnih šolah kot izbirni predmet slišeči 

populaciji otrok, tako bi se povečalo tudi zanimanje za uporabo znakovnega jezika. V tem pa 

vidimo dodano vrednost v samem učenju (kot ponujena nova strategija bimodalnega (govor in 

kretnja) sprejemanja informacij) in zapomnitvi šolske snovi. V šolah so potrebne renovacije na 

področju metod poučevanja otrok s posebnimi potrebami. Vedno več je otrok s posebnimi 

potrebami, ki potrebujejo dodatne strategije, ki jim omogočajo lažjo zapomnitev učne snovi. 
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3.8 SKLEP  

 

Primerljivih raziskav, glede uporabe znakovnega jezika v povezavi s spominom slišečih 

učencev na slovenski populaciji, predhodno še ni bilo izvedenih. Obstajajo tuje raziskave 

(Capirci idr., 1998; Larson in Chang, 2007; Wang in Napier, 2013 itd.), ki se dotikajo te teme, 

vendar je področje vseeno premalo proučeno in ugotovitve za naše raziskovanje niso bile 

relevantne.  

 

Uporaba znakovnega jezika se usmerja na nove oblike dela pomoči slišečim učencem pri 

zapomnitvi informacij. Kljub temu da z raziskavo nismo mogli potrditi zadani hipotezi, ponuja 

magistrsko delo nov pristop metod učenja zapomnitve snovi za specialne in rehabilitacijske 

pedagoge kot tudi druge strokovne delavce.  

 

Podpora učenja z znakovnim jezikom prinaša nove ideje pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami, še posebej na področju nadomestne komunikacije, kot je na primer PINK (ang. 

PECS)). Metodo komunikacije PINK bi lahko uporabili skupaj z uporabo določenih kretenj 

slovenskega znakovnega jezika. S slikami težko ponazorimo določene pomene besed, ki so 

nujno potrebni za vsakodnevno komunikacijo. Kombinacija uporabe slovenskega znakovnega 

jezika in slikovnega prikaza po metodi PINK bi izboljšala možnost izražanja, hitrost, 

razumevanje in natančnost želene komunikacije. S tem bi se lahko osebe lažje sporazumevale 

in tako bi lahko preprečili neželene frustracije ob nerazumevanju.     

 

Učenci si zapomnijo snov na različne načine. Vsak učenec ima svoj dominanten zaznavni stil, 

skozi katerega najlažje sprejema in ohranja informacije. Največ učenci pridobijo, če so v učenje 

(v tem primeru zapomnitev pridevnikov) vključeni vsi čuti (Tomić, 1999). Vsak učenec 

sprejema in si zapomni informacije na drugačen način. Individualnim razlikam učenja so se 

posvečali že mnogi avtorji (Gardner, 1995; Tomić, 1999; Magajna, 1995b idr.). V luči te 

teoretične podlage sklepamo, da bi bil znakovni jezik pomemben dodatek pri poučevanju v 

nižjih razredih osnovne šole, ko otroci potrebujejo veliko dodatne stimulacije za zapomnitev 

snovi. V modernem času, ko otroci preživijo veliko časa ob najrazličnejših video vsebinah, 

video igrah in drugih napravah, je dodatna stimulacija za otroke še posebej aktualna.    

 

Raznolikost v učenju bi med učenci lahko upoštevali tudi pri ohranjanju gradiva, saj bi bila 

kretnja lahko učinkovita zapomnitvena strategija. Slišeči učenci bi informacijo sprejemali preko 

dveh čutnih kanalov (vid, sluh), kretnjo pa bi lahko uporabili v vsakodnevnih situacijah. 

V prihodnje bi lahko pred testiranjem preverili učenčev dominantni stil zaznavanja. S tem bi 

ugotovili, ali uporaba slovenskega znakovnega jezika vpliva na boljše pomnjenje pri učencih z 

dominantnim vizualnim stilom zaznavanja.  

 

Prav tako pa se raziskava usmerja na možnost učenja in večjo prepoznavnost slovenskega 

znakovnega jezika. V Sloveniji znakovnega jezika slišeči učenci in učitelji večinoma ne 

poznajo. Vzrok za to lahko najdemo v dejstvu, da je bil znakovni jezik dolga leta zatiran in 

manjvreden. Dvorščak (2004) najde vzrok tudi v izogibanju stika slišečih z znakovnim jezikom 
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in gluhimi osebami. Slišeči ne poznajo dovolj kretenj, da bi se lahko pogovarjali. To opiše kot 

hierarhični obrat, način opravičevanja škodljive nedejavnosti ter sovražnega govora.  

 

Nezaželena drugačnost je pogosto neodvisna od naše volje, sprejemljiva je le v okolju, ki je 

osredotočeno na človeka in bolezen. V večini primerov pa se zgodi, da so drugačni socialno 

izolirani (Mijatović, 2008). Slišeči se večkrat izogibajo sporazumevanju z gluhimi zaradi 

neprijetnega občutka in nepoznavanja ter nerazumevanja njihovih motenj, zato se gluhe osebe 

(kot tudi druge osebe s posebnimi potrebami) večkrat počutijo nesprejete, zavrnjene s strani 

družbe.  Sklepamo, da bi uporaba znakovnega jezika v šolah ta jezik približala slišečim, kar bi 

pomenilo odstranitev tabuja ter korak proti izključevanju gluhih iz družbenega sistema slišečih.   

 

Mayer in Moreno (2002, v Starbek, 2011) opisujeta, da je učenje s pomočjo slike in besedila 

uspešnejše od učenja zgolj z besedilom. Zato se nam zdi smiselno, da bi v prihodnje raziskali 

razlike v zapomnitvi, če je snov pridobljena le verbalno (govor) ali verbalno s pomočjo vizualne 

informacije (slike) in če obstajajo statistično pomembne razlike med verbalnim sprejemanjem 

besedila s pomočjo slike in verbalnim sprejemanjem besedila s pomočjo znakovnega jezika.  

 

Zanimivo bi bilo raziskovati razlike na slovenskem vzorcu o zapomnitvi med slišečimi učenci, 

ki uporabljajo znakovni jezik v svojem vsakdanu (na primer: slišeči učenci gluhih staršev), in 

med slišečimi učenci, ki znakovnega jezika ne uporabljajo.  

 

Z raziskavo smo želeli pridobiti nova spoznanja o pomoči otrokom s posebnimi potrebami na 

področju komunikacije in strategij lažje zapomnitve informacij. Naš namen je bil prispevati k 

boljši učni uspešnosti in kvalitetnejšemu pouku in podajanju snovi. Zapisane ugotovitve so v 

pomoč specialnim pedagogom (in drugim strokovnim delavcem) za učinkovitejše delo, še 

posebej na področju dela z učenci, ki imajo težave na področju govora ter težave na področju 

socialnih in komunikacijskih veščin. 

 

Raziskava ponuja nov pristop k učenju zapomnitve težje snovi za učence s posebnimi 

potrebami, prav tako pa ponuja možnost učenja in večjo prepoznavnost slovenskega 

znakovnega jezika. Kljub temu da raziskava ni dosegla praga statistične pomembnosti, je ena 

izmed pomembnih začetkov preučevanja področja znakovnega jezika in zapomnitve na vzorcu 

slišečih učencev s posebnimi potrebami v Sloveniji. Verjamemo, da se bodo študije na tem 

področju nadaljevale, saj je vedno več povpraševanj po novih strategijah zapomnitve in pomoči 

osebam s posebnimi potrebami.  
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PRILOGE  

 

Priloga 1: Prevodi iz knjige 

 

Tabela 5: Prevodi iz knjige »Quick as a cricket« (Wood, 2000) 

 

ANGLEŠKI 

STAVEK  

SLOVENSKI 

PREVOD 

ANGLEŠKI 

STAVEK 

SLOVENSKI 

PREVOD 

I’m as quick as a 

cricket. 
Hiter sem kot zajec.  

I’m as strong as an 

ox. 

Močan sem kot vol.  

 

I’m as slow as a 

snail. 
Počasen sem kot polž. I’m as loud as a lion. Vreščim kot sraka.  

I’m as small as an 

ant. 

Delaven sem kot 

mravlja.  

 

I’m as quiet as a 

clam. 
Tiho sem kot miš. 

I’m as large as a 

whale. 

Dolg sem kot (jara) 

kača. 
I’m as tough as rhino. 

Garam kot konj.  

 

I’m as sad as a 

basset. 

Utrujen sem kot pes.  

 

I’m as gentle as a 

lamb. 

Krotek sem kot jagnje.  

 

I’m as happy as a 

lark. 

Pojem kot slavček.  

 

I’m as brave as a 

tiger. 

Pogumen sem kot lev.  

 

I’m as nice as a 

bunny. 

 

/ 

I’m as shy as a 

shrimp. 

 

Rdeč sem kot kuhan 

rak.  

 

I’m as mean as a 

shark. 

 

Jezen sem kot ris.  

 

I’m as tame as a 

poodle. 
/ 

I’m as cold as a 

toad. 

Moker sem kot žaba. 

 

I’m as wild as a 

chimp. 
/ 

I’m as hot as a fox. 
Zvit sem kot lisica 

 

I’m as lazy as a 

lizard. 

Len sem kot fuks.  

 

I’m as weak as a 

kitten. 

 

Plašen sem kot srna.  

 
I’m as busy as a bee. 

Priden sem kot čebela.  

 

 
Put it all together and 

you've got ME! 

Povem na glas, to sem 

jaz.  
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Priloga 2: Ocenjevalna lestvica  

 

Tabela 6: Ocenjevalna lestvica 

 0 

ne 

pove 

besed

e  

1 

tri 

možnosti 

na isto 

črko/zlog 

2 

prva 

črka 

3 

sopomenka 

4  

pomoč z 

narisano 

ilustracijo  

5 

brez pomoči 

pove/pokreta 

besedo 

1. Hiter sem 

kot zajec.  

 

 

hiter, 

hinavski, 

H uren   

2. Počasen 

sem kot 

polž.  

 

 

 

 

počasen, 

površen, 

pokoren  

P pozen     

 

3. Delaven 

sem kot 

mravlja.  

 

 

delaven, 

deden, 

debel 

D marljiv    

 

 

 

4. Dolg sem 

kot (jara) 

kača.  

 

 

 

dolg, 

dolgočase

n, dolžen 

D obširen   

 

 

 

5. Utrujen 

sem kot 

pes.  

 

 

utrujen, 

utrgan, 

utrjen  

U zbit    

6. Pojem kot 

slavček.  

 

 

pojem, 

pokam, 

počivam  

 

P 

 

prepevam    

 

7. Jezen sem 

kot ris. 

 

 

 

 

jezen, 

jedrnat, 

jeklen  

 

J 

 

 

hud    

 

 

 

8. Moker 

sem kot 

žaba. 

 moker, 

močan, 

mogočen 

M vlažen    

 

 

 

 

9. Zvit sem 

kot lisica.  

 

 

zvit, zvest, 

zvedav    

Z 

 

prebrisan    

 

10. Plašen 

sem kot 

srna. 

 

 

plašen, 

plešast, 

plemenit 

P boječ   
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11. Močan 

sem kot 

vol.  

 močan, 

moker, 

mogočen  

M mišičast    

 

 

12. Vreščim 

kot sraka.  

 vreščim, 

vrem  

V derem se    

13. Tiho sem 

kot miš.  

 tiho, 

tigrast, 

tipljiv  

T molčeč   

14. Garam kot 

konj.  

 garam, 

gabim 

(se), 

gagam  

G trdo delam    

15. Krotek 

sem kot 

jagnje.  

 krotek,  

kratek, 

krhek  

K 

 

ubogljiv    

16. Pogumen 

sem kot 

lev.  

 pogumen, 

pomembe

n, poseben 

P hraber    

17. Rdeč sem 

kot kuhan 

rak.  

 rdeč, 

rdečkast 

R barva kot 

zrela jagoda 

  

18. Len sem 

kot fuks.  

 len, lep, 

lesen 

L nepripravljen 

za delo  

  

19. Priden 

sem kot 

čebela.  

 priden, 

prebrisan, 

prijazen  

P delaven    
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Priloga 3:  Ilustracije  

 

 

Slika 5: Hiter sem kot zajec. 
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Slika 6: Počasen sem kot polž. 

 

 



87 

 

 

Slika 7: Delaven sem kot mravlja. 
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Slika 8: Dolg sem kot (jara) kača.  
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Slika 9: Utrujen sem kot pes. 
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Slika 10: Pojem kot slavček. 
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Slika 11: Jezen sem kot ris. 
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Slika 12: Moker sem kot žaba. 
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Slika 13: Zvit sem kot lisica. 
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Slika 14: Plašen sem kot srna. 
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Slika 15: Močan sem kot vol. 
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Slika 16: Vreščim kot sraka. 
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Slika 17: Tiho sem kot miš. 
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Slika 18: Garam kot konj. 
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Slika 19: Krotek sem kot jagnje.
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Slika 20: Pogumen sem kot lev. 
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Slika 21: Rdeč sem kot (kuhan) rak. 
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Slika 22: Len sem kot fuks. 
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Slika 23: Priden sem kot čebela. 
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