
 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

 

 

 

 

 

Sandra Rusec Belaj 

 

Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 

 



 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

 

 

 

DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM SPECIALNA IN 
REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, POSEBNE RAZVOJNE IN UČNE TEŽAVE 

 

 

 

 

Sandra Rusec Belaj 

 

Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom 

 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

Mentorica: dr. Lidija Magajna, doc. 

Somentorica: dr. Milena Košak Babuder, doc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 

 



 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici dr. Lidiji Magajni in somentorici dr. Mileni Košak Babuder za 
strokovne nasvete in pomoč pri pisanju magistrskega dela. 

Zahvalila bi se tudi vzgojno-izobraževalni ustanovi, ravnateljici in učencem za pomoč 
pri izpeljavi raziskave. 

Iskrena hvala možu Marku in moji družini za spodbudne besede ter podporo pri 
študiju in pri nastajanju magistrskega dela. 

Lepa hvala tudi puncam (Ani, Katji, Ireni,  Manci, Neji,  Saši, Urši) za čudovita 
študijska leta, medsebojno pomoč, spodbude in nasvete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

Spodaj podpisana Sandra Rusec Belaj izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, pod 
mentorstvom doc. dr. Lidije Magajne in somentorice doc. dr. Milene Košak Babuder, 
moje delo avtorsko. Uporabljeni viri in literatura so navedeni korektno, avtor je vedno 
naveden. 

 

Datum:                                                             Podpis študentke:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVZETEK 

Delovni spomin (DS) je povezan s procesom učenja in ima pomembno vlogo tudi pri 
usvajanju znanja učencev z intelektualnimi primanjkljaji (IP). Učenci z IP imajo pri 
učenju in usvajanju znanja več težav tudi zaradi manjše kapacitete delovnega 
spomina. V zadnji nekaj letih se v literaturi pojavljajo raziskave, ki nakazujejo, da je 
možno s pomočjo treningov delovnega spomina izboljšati  dosežke pri nalogah, ki so 
podobne tipom nalog v treningih, in dosežke pri drugih nalogah višjih kognitivnih 
sposobnosti. V študije so bili vključeni tudi mladostniki in odrasli z IP. Nekatere 
študije po treningu niso pokazale večjega napredka, vendar pa predstavlja že 
izboljšanje rezultatov pri nalogah, ki so podobne treniranim, nekakšen napredek.   

V teoretičnem delu smo opredelili značilnosti učencev z IP v prilagojenem programu 
z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), različne vrste spomina, težave 
pomnjenja in vpliv na učenje ter predstavili različne treninge delovnega spomina. V 
empiričnem delu, ki je temeljil na raziskovalnem pristopu s študijo primera, smo se 
osredotočili na obravnavo delovnega spomina učencev v PP NIS. Glavni cilj je bil 
ugotoviti učinkovitost računalniškega treninga Jungle Memory na področju delovnega 
spomina in vpliv treninga na šolske spretnosti. S štirimi učenci 7. razreda, ki so 
vključeni v PP NIS in so bili stari od 13 do 14 let, smo izvedli diagnostično 
ocenjevanje delovnega spomina in šolskih spretnosti. Uporabili smo podteste 
preizkušenj SNAP in ACADIA, test TOKEN, tehniko ponavljanja stavkov, test 
Bralnega razumevanja in 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov. Z dvema učencema, ki sta sestavljala preučevano skupino, 
smo izvedli računalniški trening Jungle memory in na koncu treninga ponovno 
aplikacijo vseh preizkušenj. Z drugima dvema učencema, ki sta bila vključena v 
primerjalno skupino in nista bila deležna treninga, pa smo izvedli le ponovno 
aplikacijo vseh preizkušenj. Rezultati so pri učenki preučevane skupine pokazali 
izboljšanje rezultatov pri vseh podtestih delovnega spomina, pri učencu preučevane 
skupine pa je prišlo do izboljšanja le pri nekaterih podtestih delovnega spomina. 
Daljši in intenzivnejši trening bi morda prinesel še boljše rezultate.  

S preverjanjem učinkovitosti računalniškega programa za krepitev delovnega 
spomina smo želeli prispevati k različnim oblikam specialno-pedagoške pomoči in 
podpore učencem s težavami na področju delovnega spomina in šolskih spretnosti. 
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ABSTRACT 

Working memory (WM) is linked to the learning process and plays an important role 
in acquiring knowledge of pupils with intellectual disabilities (ID). Pupils with ID have 
more difficulties in learning and acquiring knowledge due to the lower capacity of 
their working memory. In last few years the research in the literature suggest studies 
that with training working memory it is possible to improve the achievements in tasks 
similar to the types of tasks in training and achievements in other tasks of higher 
cognitive abilities. The studies included also adolescents and adults with ID. Although 
some studies didn't show much progress after training, improving the results on tasks 
that are similar to the trained represents some kind of progress. 
In the theoretical part we defined pupil’s characteristics with ID in an adapted 
educational program with lower education standard, different types of memory, 
memory problems and how these reflect on learning, and presented various training 
of working memory. In the empirical part, based on the case study research 
approach, we focused on working memory abilities of pupils with ID. The main goal 
was to determine the effectiveness of Jungle Memory computer training on working 
memory abilities and the impact of the training on improving the school skills. With 
four 7th grade pupils, aged 13-14 years, who were included in the adapted 
educational program with lower education standard, we performed a diagnostic 
assessment of working memory and academic skills using the following tests: SNAP, 
ACADIA, test TOKEN, Sentence repetition technique, reading comprehension test, 
and a 10-minute test for assessing the automation of arithmetic facts and procedures. 
With two pupils from the experimental group we performed the computer training 
Jungle memory and at the end of the training we re-applied all the tests. The two 
pupils from the comparative group did not receive any training; we only performed the 
re-application of the tests. The results of the retest showed improvement on all 
working memory subtests in one pupil from the experimental group while the other 
pupil from the experimental group improved the results only on some working 
memory subtests. A longer and more intense training might have yielded even better 
results. 
By examining the effectiveness of a computer program for training working memory, 
we wanted to contribute to the improvement of special-education help and support for 
pupils with deficits in working memory and poor academic skills. 
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1. UVOD 

Intelektualni primanjkljaji (IP) so primanjkljaji, ki se kažejo pri slabšem intelektualnem 
funkcioniranju in adaptivnem vedenju, kar vpliva na vsakodnevne socialne in 
praktične veščine (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2013). Blažji IP se kažejo že v 
predšolskem obdobju, kjer se odraža zakasnel govorno-jezikovni in motorični razvoj 
ter težave s pozornostjo. Običajno se ti otroci vključijo v redno osnovno šolo in so že 
na začetku šolanja prepoznani kot učenci z učnimi težavami oz. kasneje, ko se 
povečajo zahteve po rabi kognitivnih spretnosti (Lindblad, 2013). Kar precej teh otrok 
je kasneje preusmerjenih v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom PP 
NIS (Rovšek, 2013). 

Težave z delovnim spominom (DS) se odražajo kot omejena zmožnost hkratnega 
procesiranja in shranjevanja informacij, omejeni zmožnosti hkratnega procesiranja in 
shranjevanja informacij ter povzročajo težave pri bralnem razumevanju, računanju, 
reševanju besedilnih nalog, prepisovanju s table in orientaciji po šoli (Alloway, 2006). 
V raziskavi (Alloway, 2010) so ugotovili, da učenci, ki imajo IP in težave na področju 
DS, dosegajo nižje rezultate v šoli kot njihovi vrstniki, ki nimajo prej omenjenih težav. 
DS je ključnega pomena za reševanje nalog na višjih kognitivnih ravneh, kot so 
učenje, rezoniranje in razumevanje (McNamara in Scott, 2001). Model DS, kot sta ga 
predstavila Baddley in Hitch (1974, v Baddley, 2000), predpostavlja obstoj treh 
komponent DS. Kasneje je bila dodana še nova komponenta DS, in sicer 
multisenzorni pomnilnik (Baddley, 2000).  

DS, kot eno izmed komponent izvršilnih funkcij, omenjata Best in P. H. Miller (2011). 
Barkley in Lomroso (2000) pa navajata neverbalni DS in verbalni DS kot dva od štirih 
tipov izvršilnih funkcij. Delovno pomnjenje, kot eno izmed področij izvršilnih funkcij, 
omenjata tudi P. Dawson in Guare (2010). Učenci z IP dosegajo nižje rezultate na 
različnih ocenjevalnih lestvicah za izvršilne funkcije (Memisević in Sinanović, 2014). 
Tudi v raziskavi (Danielsson, Henry, Messer in Ronnberg, 2015) so ugotovili, da bodo 
osebe z IP imele težave z DS in kognitivno fleksibilnostjo, ne pa nujno tudi z 
inhibicijo. 

V zadnjih letih se pojavlja več računalniških programov za trening DS. Najbolj poznan 
je CogMed Pearson (b.d.) (namenjen odraslim in otrokom, ki imajo težave s 
pozornostjo, učnimi težavami ...) in ki ga uporabljajo tudi na šolah in klinikah. Znana 
sta tudi programa Jungle Memory (b.d.) (namenjen otrokom z motnjo pozornosti brez 
ali s hiperaktivnostjo, disleksijo, govorno-jezikovnimi težavami, motnjami avtističnega 
spektra, z nižjimi izobraževalnimi dosežki in težavami s senzorno integracijo) in 
Cognifit (b.d.) (namenjen otrokom z disleksijo, diskalkulijo, motnjo pozornosti brez ali 
s hiperaktivnostjo in za odrasle po poškodbi glave, s Parkinsonovo boleznijo ipd.). 
Raziskave kažejo, da treningi pomagajo k izboljšanju DS, ni pa še jasno, koliko časa 
se ohrani izboljšanje (Melby-Lervåg in Hulme, 2013). Različni avtorji so ugotavljali 
učinke treningov DS tako pri učencih brez IP kot pri učencih z IP. 

To temo magistrskega dela smo izbrali zato, ker so študije dokazale, da je delovno 
pomnjenje zelo pomembno v procesu učenja. Glede na rezultate študij in raziskav, ki 
so bile opravljene pri učencih z IP, želimo v okviru pričujoče študije sistematično 
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spremljati učinkovitost usmerjenega urjenja DS in hkrati ugotavljati tudi vplive 
treninga na druga področja učenčevega funkcioniranja. 

2. TEORETIČNI DEL 

V tem poglavju smo opredelili osebe s posebnimi potrebami in motnje v duševnem 
razvoju, opisali značilnosti učencev z IP v PP NIS ter predstavili področje spomina, 
različne vrste spomina, težave pomnjenja in njihov vpliv na učenje. 

2.1 Osebe s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju 
MDR), slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 
naglušni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajni bolni otroci, otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami (Kriteriji za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).  

Programi, v katere se lahko vključijo otroci s posebnimi potrebami, so (Zakon o 
usmerjenju otrok s posebnimi potrebami, 2011) : 

- Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo; 

- Prilagojen program za predšolske otroke;  
- Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 
- Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 
- Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

(NIS); 
- Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z lažjo, zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi; 
- Vzgojni program. 

2.1.1. Opredelitve in klasifikacije intelektualnih primanjkljajev 

V slovenskem jeziku se v zakonodaji in strokovni terminologiji uporablja izraz »motnje 
v duševnem razvoju« (MDR), v angleškem jeziku pa je bil do leta 2007 v rabi izraz 
»mentalna retardacija« (ang. mental retardation). Od leta 2007 naprej se v 
mednarodni strokovni terminologiji uveljavlja izraz »nižje intelektualne sposobnosti« 
oziroma »intelektualni primanjkljaji« (ang. intellectual disability) (Kodrič, 2010). V 
magistrskem delu skupino učencev z motnjo v duševnem razvoju  poimenujemo 
učenci z intelektualnimi primanjkljaji (IP). 

Intelektualne primanjkljaje lahko opredelimo po kriterijih, ki sta jih oblikovali dve 
strokovni združenji: Ameriško psihiatrično združenje (APA), po katerem je nastal tudi 
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (DSM-5, APA, 2013) in Ameriško 
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združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje (AAIDD) (Reynolds, Zupanick in 
Dombeck, 2013). Kriteriji so podobni, vsi vključujejo intelektualne primanjkljaje in 
slabše prilagoditvene spretnosti v vsakodnevnem življenju (Žagar, 2012). 

Intelektualni primanjkljaji so nevrološko pogojena motnja, ki nastopi pred 
osemnajstim letom starosti in jo lahko prepoznamo kot nižje intelektualne 
sposobnosti ter odstopanje pri prilagoditvenih spretnostih. Osebe z IP imajo znižano 
splošno intelektualno funkcioniranje, znižane sposobnosti učenja, sklepanja, 
reševanja problemov, abstraktnega mišljenja in presojanja ter znižane prilagoditvene 
funkcije. IP se lahko pojavlja skupaj z drugimi razvojnimi motnjami (Marinč idr., 
2015). Osebe z IP imajo znižane prilagoditvene funkcije, raven le teh pa opredelimo 
glede na kronološko starost osebe ter odstopanjem na vsaj dveh naštetih področij 
prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji se 
odražajo na področju govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, učnih in 
delovnih zmožnostih idr. (Marinč idr., 2015). 

V slovenski zakonodaji so navedene naslednje stopnje težavnosti IP (Kriteriji /…/, 
2015) : 

a) Otroci z lažjimi IP 

Otroci se težje učijo in usvajajo splošna znanja, saj imajo znižane sposobnosti. Imajo 
tudi znižane sposobnosti pri senzomotoričnem  in miselno skladnim delovanjem ter 
pri sposobnostih za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. 
Abstraktnega mišljenja je malo, v različnih socialnih okoliščinah pa se pogosto pojavi 
nezrelo presojanje. Otroci potrebujejo individualen pristop, različne prilagoditev npr.: 
časovne, vsebinske in metodične ter prilagoditve učnega procesa. Otroci tako lahko 
dosežejo temeljne standarde znanja, kar pa ne pomeni, da bi v rednem 
izobraževalnem programu dosegli minimalne standarde. Z ustreznim šolanjem, 
pomočjo ter prilagoditvami se lahko usposobijo za manj zahteven poklic in 
samostojno življenje. 

b) Otroci z zmernimi IP 

Otroci lahko z učenjem usvojijo osnove branja (le osnovne besede in znaki), pisanja 
in računanja. Bolj uspešni so lahko na likovnem, glasbenem, gibalnem področju. 
Potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Znajo sporočati svoje želje in 
potrebe. Lahko opravljajo nezahtevna opravila, ne morejo pa živeti samostojno, saj 
potrebujejo veliko pomoči. 

c) Otroci s težjimi IP 

Otroci lahko opravljajo le najbolj enostavna opravila. Sposobni so sporočati svoje 
potrebe in želje in razumejo enostavna navodila. Ne morejo živeti samostojno in 
potrebujejo stalno varstvo, saj jih pogosto spremljajo različne bolezni, obolenja in 
druge težave. 

d) Otroci s težkimi IP  

Otroci potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Zelo slaba je sposobnost 
razumevanja in gibanja, saj imajo pogosto še dodatne motnje, bolezni in obolenja 
(Kriteriji /…/, 2015). 
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2.1.2. Značilnosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji  

Psihologi so skozi leta različno opredeljevali inteligentnost. Za nekatere je 
inteligentnost zmožnost učenja, zmožnost uporabe različnih simbolov (besednih in 
številskih) in abstraktnega mišljenja, zmožnost reševanje problemov in znajdenja v 
novih situacijah (Marentič Požarnik, 2008). Za ocenjevanje inteligentnosti 
uporabljamo količnik inteligentnosti – IQ. Osebe, ki imajo nižje intelektualne 
sposobnosti, imajo IQ nižji od 70 oz. 75 (AAIDD, 2010). Psihologi so razvili različne 
opredelitve inteligentnosti. Nekateri opredelijo inteligentnost kot zmožnost učenja, 
drugi jo opredeljujejo kot zmožnost uporabe besednih, številskih in drugih simbolov in 
abstraktnega mišljenja, spet drugi pa opredeljujejo inteligentnost kot zmožnost 
reševanje problemov in znajdenja se v novih situacijah (Marentič Požarnik, 2000). 

Večina klasifikacijskih sistemov definira IP kot primanjkljaje na področju 
intelektualnega funkcioniranja in adaptivnega vedenja. Osebe, ki imajo lažje IP, 
dosegajo IQ rezultate med 55 in 70 točkami (APA, 2000) ali med 55 in 75 točkami 
(AAIDD). Vzroki za lažje IP so lahko: kombinacija odstopanj v genih, šibko socialno 
okolje ali različne težave v prenatalnem obdobju. Različne raziskave kažejo, da točen 
vzrok za primanjkljaje ostaja neznan (Van der Molen, 2009). 

Po upoštevanju klasifikacije DSM-5 so IP primanjkljaji, ki vključujejo intelektualno in 
adaptivno funkcioniranje. Upoštevani morajo biti trije kriteriji: (A) Primanjkljaji pri 
intelektualnem funkcioniranju, kot je rezoniranje, reševanje problemov,  presojanje, 
planiranje, abstraktno mišljenje, akademsko učenje, učenje iz izkušenj, morajo biti 
potrjeni  s strani klinične ocene in standardiziranih inteligenčnih testov. (B) 
Primanjkljaji pri adaptivnem funkcioniranju se kažejo kot neuspeh pri razvojnih in 
socialno kulturnih standardih za osebno neodvisnost in družbeno odgovornost. Brez 
ustrezne pomoči adaptivni primanjkljaji omejijo funkcioniranje pri eni ali več 
vsakodnevnih aktivnostih, kot so komunikacija, socialno vključevanje in pripadnost, 
samostojno življenje v okolju, doma, v šoli, v službi, v družbi. (C) Nastajanje 
intelektualnih in adaptivnih primanjkljajev v razvojnem obdobju (Marinč idr., 2015). 

Posamezniki z IP se počasneje učijo novih veščin in konceptov kot njihovi vrstniki. S 
pomočjo podpore pri izobraževanju pa lahko kasneje zaživijo kot samostojne odrasle 
osebe. Ta dodatna pomoč vključuje pomoč pri večjih in težjih življenjskih odločitvah, 
npr. upravljanje z denarjem (Definition of Intellectual Disability, 2013). 

Približno 1 % populacije ima IP, med njimi pa ima 85 % oseb lažje IP. Pri 
diagnosticiranju so strokovnjaki pozorni na dva dejavnika – intelektualno 
funkcioniranje ter veščine za vsakodnevno funkcioniranje. Intelektualno 
funkcioniranje merijo z IQ-jem (inteligenčnim kvocientom), veščine za vsakodnevno 
funkcioniranje pa se nanašajo na naloge v vsakodnevnem življenju, npr. 
komunikacija z drugimi osebami ali zmožnost skrbeti za lastne potrebe (Žagar, 2012). 

Pomembno je, da poznamo kognitivne sposobnosti oseb z lažjimi IP, saj nam 
poznavanje močnih in šibkih področji omogoča uporabo bolj učinkovitih didaktičnih 
strategij. Osebe z lažjimi IP težje spremljajo svoje vedenje in so zato tudi manj 
natančne pri delu. To je v svoji raziskavi ugotovila tudi avtorica M. Van der Molen, 
(2009), da so osebe z lažjimi IP veliko bolje reševale naloge, ki so bile bolj 
strukturirane. Ker osebe z IP potrebujejo neko strukturo dela, okolja, naloge, imajo 
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veliko težav z vsakodnevnim funkcioniranjem, saj ne prepoznajo različnih stimulacij iz 
okolja. Osebe z lažjimi IP imajo težave pri razumevanju vedenja drugih oseb. Razlog 
za to je šibek DS, saj socialna kognicija zahteva dve sposobnosti. Ena od njiju je 
zmožnost zadržati v mislih neko perspektivo, druga pa je prilagoditi perspektivo glede 
na situacijo (Van der Molen, 2009).  

IP predstavljajo težave na kognitivnem in  socialnem področju ter na področju 
opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. Osebe z IP se v primerjavi z vrstniki z značilnim 
razvojem počasneje učijo novih veščin in konceptov, vendar pa imajo z ustreznim 
sistemom pomoči možnost samostojnega življenja (Van der Molen, 2009). 

Učenci, ki imajo lažje IP, težje sledijo pouku v redni osnovni šoli, zato se vključujejo v 
programe, ki so prilagojeni njihovim sposobnostim. Težave se ne pojavljajo le na 
učnem področju, temveč so lahko prisotne tudi pri govornem razvoju, spominu, 
pozornosti. Učenci zato potrebujejo prilagoditve učne snovi in so vključeni v 
prilagojen program izbraževanja, pri nas v Sloveniji poimenovan kot prilagojen 
program z nižjim izobrazbenim standardom (Educationcorner, b.d.). 

Osebe z lažjimi IP pridobijo jezikovne veščine malo kasneje kot osebe brez 
primanjkljajev in njihov govor in jezik sta preprosta in manj zahtevna. Večina od njih 
doseže popolno samostojnost pri skrbi zase in skrbi za dom. Več težav se pojavi na 
učnem področju, zato je njihov poklic večkrat bolj praktične kot akademske narave. 
Več težav imajo tudi pri izkazovanju čustveni socialni vključenosti (Marinč idr., 2015). 

Učenci z lažjimi IP nimajo ustrezno razvitih kognitivnih procesov za reševanje nalog, 
ki so pogosto vključene v testih, ki ocenjujejo inteligenco. Prav tako  ne znajo 
uporabljati in izkoristiti različnih informacij, ki jih imajo na voljo, njihovo shranjevanje 
informacij pa je največkrat zelo pasivno in površno. Pogosto slabše razumejo 
navodila ali pa sploh ne, k reševanju nalog pristopajo nesistematično (Tiekstra in 
Hessels, 2009). 

Na področju šolskih veščin učenci z IP pogosto kasneje usvojijo branje in se kasneje 
naučijo osnovnih matematičnih veščin. Pri aritmetiki se naučijo vsebine, ki so 
povezane z denarjem, časom in merjenjem. Pri učenju reševanja matematičnih 
problemov imajo večje težave. Zaradi razvojnih jezikovnih zaostankov se kasneje 
naučijo brati, v primeru usvojene tehnike branja pa imajo največkrat težave z bralnim 
razumevanjem (Rosenberg, Westling in McLeskey, 2008). 

2.1.3. Usmerjanje otrok 

Veliko otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami potrebuje pri usvajanju 
izobraževalnih ciljev dobro poučevalno prakso. Za to lahko v veliki meri poskrbi učitelj 
s sistematičnimi in dobro izbranimi strategijami dela. Za otroke, ki imajo izrazite 
vzgojno-izobraževalne potrebe, pa je potreben postopek usmerjanja, saj potrebujejo 
specialne oblike pomoči, podpore ter učne pripomočke (Kavkler, 2015). 

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami mora biti cilj, da je usmerjen v vzgojno-
izobraževalni program, ki je prilagojen njegovemu funkcioniranju. V ustreznem 
programu bo lahko pridobil znanje in veščine, ki jih bo potreboval v življenju in pri 
delu (Rovšek, 2013). V Sloveniji postopek usmerjanja določa Zakon o usmerjanju 
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oseb s posebnimi potrebami (ZUOPP) in pravilnik o organizaciji Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP) (Opara, 2010). 

Zahtevo za postopek usmerjanja podajo starši oz. zakoniti zastopnik otroka, najprej 
pa postopek vodi za to pooblaščena in usposobljena oseba (svetovalec). Starši lahko 
zahtevo podajo na pobudo učitelja, če je le-ta s strokovnim šolskim timom mnenja, da 
učenec potrebuje intenzivnejšo pomoč in usmeritev. Vlagatelj k zahtevi priloži vso 
strokovno dokumentacijo, ki so jo že pridobili, poročilo šole in zapis pogovora z 
učencem, razen če tega zaradi različnih okoliščin ali težav ni zmožen (Vovk-Ornik, 
2010). Pred uvedbo postopka usmerjanja mora šola upoštevati in izvesti 
petstopenjski model pomoči, kar se zapiše in priloži k strokovni dokumentaciji 
(Magajna idr., 2008.). Svetovalec se s pomočjo predloga, poročila o otroku, mnenja 
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP), razgovora s starši ter 
upoštevanja drugih okoliščin odloči, ali je usmerjanje potrebno. KUOPP, ki ga 
sestavljajo trije člani (psiholog, specialni pedagog ter zdravnik pediater ali specialist 
šolske medicine), sestavi strokovno mnenje v 90 dneh, ko je Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) prejel obvezno dokumentacijo. Strokovno mnenje 
pošljejo na ZRSŠ k svetovalcu, ki ga po pregledu posreduje vlagatelju. Otrok nato 
dobi odločitev o usmeritvi – odločbo (Opara, 2010). Po izdaji odločbe je potrebno 
pripraviti individualiziran program (IP), ki ga vzgojno-izobraževalni zavod izdela 

najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe. IP je obvezen dokument, s 

pomočjo katerega dobimo povratno informacijo o izvajanju in ustreznosti programa, v 
katerega je otrok vključen (Lipec Stopar, 2010). 

2.1.4. Programi za osebe s posebnimi potrebami 

Večino programov za osebe s posebnimi potrebami izvajajo le specializirane šole in 
tudi redne osnovne šole. Poznamo: 

- Program redne osnovne šole (OŠ) in program 9-letne OŠ s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki se izvaja v redni osnovi 
šoli; 

- Prilagojene programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, posamično 
za gluhe in naglušne, govorno-jezikovne motnje, slepe in slabovidne in gibalno 
ovirane otroke, ki se izvajajo v Zavodih za usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami; 

- Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program, ki 
se izvajajo v osnovni šoli s prilagojenim programom (Opara, 2010). 

Razlika med prilagojenim PP NIS in programom z enakovrednim standardom je v 
izobraževalnih ciljih, saj so le ti manj zahtevni in prilagojeni učencem, ki imajo 
znižane intelektualne sposobnosti in vedenje na ravni lažjih IP oz. lažjih MDR 
(Jurišić, 2009b). PP NIS je za otroke z lažjimi IP, saj so ustrezno za njih prilagojeni 
učni cilji, učno okolje, specialno-pedagoški pristopi, metode dela, pripomočki. Ta 
program je manj naravnan na akademske dosežke in bolj na področje socializacije, 
komunikacije ter usposabljanja za samostojno življenje in delo (Rovšek, 2015). 

Učenci z IP počasneje usvajajo znanja in imajo velike težave s šolskimi veščinami, 
kot so branje, pisanje in aritmetične veščine. Učenci so zaradi prej naštetih težav 
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usmerjeni v PP NIS, kjer je program zasnovan tako, da učenci lažje delajo in 
dokončajo osnovno izobrazbo. 

2.2. Spomin 

Spomin je kognitivni proces, ki omogoča obdelovanje in shranjevanje informacij v 
naše možgane. Za učinkovito spominsko delovanje so potrebne dobre sposobnosti 
pozornosti in dobro procesiranje informacij (Sešok, 2006). Spomin se lahko nanaša 
na sposobnost ohraniti naučeno, na količino zapomnjenega, na proces priklica  in 
proces ohranjanja informacija v spominu (Pečjak, 2001). Spomin primerjajo z 
računalnikom, saj procesira informacije, ki gredo skozi tri faze: kodiranje, 
shranjevanje in ponoven priklic (May in Einstein, 2013). 

Začetnik raziskovanja spomina je bil nemški psiholog Herman Ebbinghaus, ki je 
spomin opredelil kot sposobnost razuma, da v zavest prikliče pretekle izkušnje. Menil 
je, da se ob tem, ko doživimo neko izkušnjo, ki smo jo v preteklosti že doživeli, 
sočasno prikliče tudi izkušnja, ki se je predhodno z njo povezala. Ugotovil je tudi, da 
lahko zmogljivost DS razširimo, ni pa ugotovil, da je zbiranje in grupiranje podatkov 
omejeno (Areh, 2004). 

Delovanje spominskega sistema je vprašanje, ki je zanimalo mnoge raziskovalce na 
področju preučevanja spomina. Najpogosteje je v literaturi predstavljen model 
spominskega sistema avtorjev Atkinsona in Shifrina (1968). V modelu ločimo vrste 
spomina glede na njihovo trajanje in na kakšen način informacije izginjajo iz spomina. 
Predstavila sta tri vrste spomina: 
- Senzorni spomin 

Informacije vstopajo v sistem za obdelavo človeških informacij prek različnih 
kanalov, povezanih z različnimi čutili. V njem se shranijo dražljaji, ki jih zaznajo 
naša čutila; vid, sluh in dotik. 

- Kratkoročni spomin, kasneje poimenovan tudi delovni spomin 
Informacije, ki pridejo v kratkoročni spomin, so na voljo za nadaljnjo procesiranje. 
Če se informacij ne ponavlja, gredo v pozabo po 18 do 20 sekundah. 

- Dolgoročni spomin 
Informacije, ki smo jih dlje časa ponavljali, se umestijo v dolgoročni spomin. Tam 
so dlje časa in lahko jih prikličemo kadarkoli (Baddeley, Eysenck, Anderson, 
2009). 

 

 

 

Slika 1: Model spominskega sistema (prirejeno po Atkinson in Shiffrin, 1968, str. 93) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                          Sandra Rusec Belaj, magistrsko delo 

 

8 

 

2.2.1. Senzorni spomin 

Senzorni spomin je kratkotrajen in njegov obseg je neomejen. Informacije iz 
senzornega spomina se lahko hitro izgubijo, če jih ne ponavljamo ali nadalje 
procesiramo.  Pod senzorni spomin spada vidni senzorni spomin in slušni senzorni 
spomin. Senzorni spomin shrani precej informacij v senzorni shrambi. Informacija se 
nato lahko procesira v kratkoročni spomin ali pa se izgubi (Sešok, 2006). 

2.2.2. Kratkoročni spomin 

Informacije, ki so za nas pomembne, obnavljamo in tako lahko iz senzornega 
spomina preidejo v kratkoročni spomin, kjer se skladiščijo do 20 sekund (Marentič 
Požarnik, 2008). Podobno se dogaja tudi naprej; če informacije, ki so v kratkoročnem 
spominu ponavljamo, se lahko čez čas shranijo v dolgoročni spomin. 

Kratkoročni in delovni spomin sta zelo povezana. Oba prejemata »trenutne« 
informacije. Razlika med njima je v tem, da kratkoročni spomin informacije le zadrži, 
delovni spomin pa informacije zadrži in z njimi tudi upravlja (Sešok, 2006). 

Kratkoročni spomin je količina informacij, ki naj bi jih oseba obdržala v spominu za 
kratek čas. Preprosta naloga, ki meri kratkoročni spomin, sestoji iz serije verbalnih 
(črke, besede, številke) ali vizualnih (mesto nahajanja) postavk, posameznik pa si 
mora vse postavke zapomniti v pravilnem vrstnem redu. Težavnost nalog se 
stopnjuje tako, da si mora posameznik najprej zapomniti le eno, dve ali tri postavke, 
nato pa čedalje več (Shipstead, Redick in Engle, 2012). 

Obseg kratkotrajnega spomina preverjamo tudi tako, da učencu nekaj povemo in 
mora učenec obnoviti povedano. Tak način preverjanja imenujemo metoda 
reprodukcije, saj vključuje obnavljanje; pove pa nam tudi, koliko časa se informacija 
ohrani v kratkotrajnem spominu in koliko informacij si je posameznik zmožen 
zapomniti (Alloway, 2011). 

2.2.3. Delovni spomin 

DS omogoča začasno shranjevanje in hkratno upravljanje z informacijami ter igra 
pomembno vlogo pri usvajanju šolskih veščin, kot so branje, matematične veščine in 
jezikovno razumevanje. Slab verbalni kratkotrajni spomin je lahko pokazatelj težav pri 
razvoju besedišča in kasneje težav pri učenju tujih jezikov. Razumevanje jezika, 
mišljenje in aritmetične sposobnosti so kompleksne kognitivne zmožnosti, povezane 
z DS, le ta pa je tudi zelo pomemben pri funkcioniranju v vsakdanjem življenju 
(Cansino idr., 2013). 

DS je torej sistem, ki omogoča ohranjanje informacij pri učenju, rezoniranju in 
razumevanju. DS so omenjali Miller, Galanter in Pribram že leta 1960, nato sta ga 
podrobneje preučevala Shifrrin in Atkinson leta 1968 in nazadnje še Baddleley in 
Hitch (Baddeley, 2000). DS je »možganski sistem«, ki začasno shrani informacije, ki 
so potrebne pri izvajanju kompleksnih kognitivnih nalog in z informacijami tudi 
manipulira (Baddeley, 1992). Badeley in Hitch (1974) sta predpostavila, da je DS 
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sistem s tremi komponentami: centralni izvršitelj, fonološka zanka in vizualno-
prostorska skicirka. Centralni izvršitelj uravnava pozornost, nadzoruje oba 
podsistema in ima omejeno kapaciteto. Fonološka zanka shranjuje slušne in verbalne 
informacije ter je zelo pomembna pri pomnjenju zaporedij števil. Vizualno-prostorska 
skicirka začasno shranjuje in upravlja z vizualno-prostorskimi informacijami.  

Prenovljeni Baddeleyev Multikomponentni model delovnega pomnjenja predpostavlja 
obstoj štirih komponent: centralni izvršitelj, ki je odgovoren za manipuliranje 
informacij znotraj DS in je nad tremi sebi podrejenimi sistemi; vidno prostorska 
skicirka, ki shranjuje vidne in prostorske informacije;  artikulacijska zanka, ki shrani in 
manipulira z besednimi informacijami, in nazadnje še epizodična shramba, katera naj 
bi imela omejeno kapaciteto shranjevanja informacij, jih pa lahko povezuje v 
integrirane epizode (Repovš in Baddeley, 2006).  Centralni izvršitelj ima še druge 
funkcije: priklic informacij iz dolgoročnega spomina, menjavanje pozornosti, 
selektivno pozornost in koordiniranje dveh ali več aktivnosti , predstavlja pa tudi okvir 
za nekatere izvršilne procese (Anderson, 2008). Delovanje DS je zelo pomembno za 
izvajanje različnih kognitivnih nalog, kar je povezano s šolskim delom in šolskimi 
dosežki v izobraževalnem sistemu (Alloway, 2010). 

 

Slika 2: Multikomponentni model delovnega pomnjenja Baddeleya (2000, v Baddeley, 2007, str.147) 

Količina zaporednih informacij, ki si jih posameznik lahko zapomni, predstavlja DS. 
Naloge za obseg DS vsebujejo zapomnitev nekega števila dražljajev (beseda, 
številke). Naloge so lahko usmerjene le na zapomnitev enega dražljaja (npr. barva, 
lokacija, oblika) ali pa so usmerjene na zapomnitev več dražljajev hkrati (npr. barva in 
lokacija) (Kirova, Bays in Lagalwar, 2015).  
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(a) (b) Določite, v katerem 
polju je bila oblika sivo 
obarvana. 

(c) Pravilno. 

V prvem okencu so prikazane  tri oblike, ena izmed njih je obarvana 
sivo. V drugem okencu oblike izginejo in učenec mora v tretjem okencu 
s klikom na polje določiti, kje je bila siva oblika. 

Slika 3: Naloge za delovni spomin – določanje lokacije predmeta  (Van Molen, Van Luit, Van der 
Molen, Klugkist in Jongmas, 2010, str. 438 ) 

Dober primer delovanja DS so aritmetične naloge. Ko pomnožimo dve dvomestni 
števili, moramo ti dve števili ohraniti v DS. V naslednjem koraku bomo morali 
uporabiti naučeno znanje o matematičnih pravilih. Iz DS bomo morali vzeti števila in 
jih umestiti v postopek računanja, ki je naučen. Brez DS ne bi mogli izpeljati te 
zahtevne mentalne aktivnosti (Alloway, 2006). 

Učenci, ki imajo težave z DS, v razredu izstopajo, saj ne morejo hkrati shranjevati 
informacij in jih tudi obdelovati. Primer takšne naloge je poslušanje pesmi in nato 
iskanje rim (Alloway, 2006). 

V mnogih študijah je DS opredeljen kot sistem za shranjevanje, ki je odgovoren za 
ohranjanje manjših količin informacij v kratkih časovnih intervalih in je merjen preko 
različnih metod (metoda zapomnitve več informacij, npr. besed, črk, ki jih je nato 
potrebno povedati v pravilnem vrstnem redu (Shipstead, Redick in Engle, 2012). 
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Slika 4: Naloge za DS  (Shiptead, Redick in Engle, 2012, , str .62)  

Verbalni DS sprejema in predeluje informacije, ki jih poslušamo ali beremo. Verbalni 
DS uporabljamo takrat, ko je informacija, ki jo prejmemo, izražena v verbalni obliki 
(glasovi, črke ali drugi simbolni zapisi). To vrsto spomina torej uporabljamo pri branju, 
pisanju, igranju instrumenta, poslušanju učiteljeve razlage, oblikovanju povedi. 

Vizualni DS sprejema informacije, ki so v obliki slik, številk, vzorcev. Vizualni DS 
uporabljamo takrat, ko zapremo oči in si lahko predstavljamo sliko pred seboj. To 
vrsto spomina najpogosteje uporabljamo, ko rešujemo matematične probleme, se 
učimo oblike, prepisujemo s table, hodimo po šoli, rišemo risbo, si zapomnimo 
določeno lokacijo (Alloway, 2012). 

DS nam pomaga pri tem, da vemo, kaj lahko počnemo z informacijami ali znanjem, ki 
ga imamo. Raziskave so pokazale, da ima lahko posameznik visok IQ, pa vendar 
dobi nizke šolske ocene. To se zgodi zato, ker ima slab DS in ima zato težave pri 
priklicu povezav glas-črka, tvorjenju besed in povedi ter zapomnitvi pomena besede. 
Znanstvene raziskave dokazujejo, da je bolje imeti dober DS kot pa visok IQ 
(Alloway, 2010). 

Učenci, ki imajo slab DS, si ne morejo zapomniti več informacij hkrati, zato mora 
učitelj podati malo navodil, ki morajo biti kratka. Pogosto so ti učenci »izgubljeni« in 
izgleda, kot da nič ne poslušajo.  Učenci potrebujejo dodaten čas, da lahko ponovno 
procesirajo informacije, ki so jih prejeli od učitelja. Če morajo učenci s slabim DS v 
kratkem času narediti več različnih nalog, je za njih to napor in frustracija in nalog ne 
morejo opraviti. Ne morejo si zapisovati informacij po učiteljevem nareku, saj jim že 
pisanje predstavlja velik napor, saj morajo misliti na organizacijo zapisa in si črkovati 
besede, da jih pravilno zapišejo (Alloway, 2012). 

Dokazano je, da potrebujejo učenci, ki imajo slabši DS, dodatno pomoč v razredu, da 
lahko dosežejo primerne cilje. Ti učenci imajo slabšo pozornost, zato lahko zelo hitro 
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pozabijo navodila, ki jim jih je posredoval učitelj. Kaže, da težave z DS povzročajo 
slabšo šolsko uspešnost v nižjih razredih (Alloway, 2009). 

2.2.4. Dolgoročni spomin 

Informacije, ki so v kratkoročnem spominu, je potrebno obnavljati. Če jih ne 
obnavljamo, izginejo, drugače pa prehajajo v dolgoročni spomin, ki ima neomejen 
obseg. Nekateri avtorji menijo, da informacij, ki so bile v dolgoročnem spominu,  ne 
pozabimo, le ne znamo jih poiskati. Ker je v dolgoročnem spominu velika količina 
informacij, je pomembno, da so dobro in smiselno organizirani (Roediger, McDermott 
in Robinson, 1998).  

Vrste dolgoročnega spomina 

Prvi, ki je dolgoročni spomin razdelil na različne tipe, je bil Tulving (1972). Predlagal 
je razdelitev na tri tipe:  
- Proceduralni spomin 

Ta hrani znanja o tem, kako narediti določene stvari, npr. znanje, kako voziti kolo. 
Ne vključuje zavestnih misli in ni deklarativen (ne vključuje podatkovnega 
znanja). 

- Semantični spomin 
Ta hrani informacije o svetu. Vključuje znanja o pomenu besed in splošno znanje, 
npr. London je glavno mesto Anglije. 

- Epizodični spomin 
Ta hrani informacije o dogodkih, ki smo jih doživeli v našem življenju (McLeod, 
2010). 

Zapomnitev in priklic se izboljšata, če povezujemo različne vrste spomina, npr. 
besedne simbole s slikami, neke spoznavne vsebine pa s praktičnim delom.  

2.2.5. Priporočila za izboljšanje pomnjenja 

Avtorica B. Marentič Požarnik (2008) poudarja, da je pomembno aktivno učenje, kjer 
ustvarjamo smiselne povezave novega znanje z že usvojenim znanjem.  

Za izboljšanje zapomnitve nove nepovezane snovi je potrebno (Marentič Požarnik, 
2008): 
- Bolj pogosto ponavljanje snovi in več odmorov med ponavljanjem. 
- Ponovno ponavljanje in učenje snovi, ki je bila že naučena. 
- Smiselno organiziranje ločenih delov snovi. 
- Uporaba mnemotehničnih pripomočkov. 

Mnemotehnični pripomočki so tehnike, ki pomagajo k lažji zapomnitvi snovi. Za 
pomoč se uporabljajo različne slikovne ali pomenske opore, npr. število ena je bič, 
število dva je labod. Trajnost pomenjena povečuje povezava simbolov z melodijo, 
ritmom, gibom. Povezava s slikovnimi predstavami je zelo pomembna.   

Za izboljšanje zapomnitve smiselne snovi je potrebno  (Marentič Požarnik, 2008): 
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- Priklic predznanja. 
- Dopolnitev pomanjkljivega predznanja in preoblikovanje napačnega predznanja. 
- Iskanje bistvenih podatkov in pojmov ter združevanje le teh v preproste sheme. 
- Novo pridobljeno snov je potrebno osmišljevati tako, da snov povezujemo z 

lastnimi primeri. 
- Uporaba miselnih vzorcev za lažjo organizacijo podatkov. 
- Povezovanje besednih, slušnih, vidnih informacij. 

Spomin je tesno povezan tudi s čustvi. Previsoka stopnja napetosti preprečuje 
zapomnitev novih informacij in tudi priklic že naučenega znanja. Igra, sproščenost, 
radovednost pa spodbujajo delovanje spomina (Marentič Požarnik, 2008). 

2.3. Delovni spomin in izvršilne funkcije 

DS je povezan z izvršilnimi funkcijami, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.  

Za ustrezno funkcioniranje v življenju so izvršilne funkcije (v nadaljevanju IF) zelo 
pomembne. Ob ustreznem razvoju le teh je posameznik sposoben dobre uspešnosti, 
fleksibilnosti, motiviranosti, dobrega načrtovanja in organizacije ter ustreznega 
vedenja v neki situaciji (Meltzer, 2010). 

McCloskey, L. A. Perkins in Van Divner (2009) menijo, da so IF pomemben del 
inteligentnosti, saj imajo pomembno vlogo pri usmerjanju zaznavanja, razmišljanja in 
dejanj ter reševanja problemov in sklepanja. V šoli še vedno poteka ocenjevanje s 
pomočjo preizkusov inteligentnosti, s pomočjo katerih pa ne moremo oceniti IF, ki pa 
so pogosto vzrok za težav pri šolskih predmetih (Delis idr., 2007). 

Model delovnega spomina Baddeleya vključuje centralni izvršitelj, ki ima funkcije 
selektivne pozornosti, menjavanja pozornosti, priklica informacij iz dolgoročnega 
spomina in usklajevanja več aktivnosti, ki se dogajajo hkrati. Centralni izvršitelj 
opravlja funkcije, ki sodijo k izvršilnim procesom (Anderson, 2008). 

IF predstavljajo kompleksen pojav, tesno povezan s spominom, pozornostjo ter ga 
težko opredelimo z eno opredelitvijo (Dawson in Guare, 2010). 

Avtorja P. Dawson in Guare (2012) sta oblikovala program, ki zajema 11 področji IF. 
Program sta opredelila na podlagi dveh pomembnih iztočnic: 
- Vsak posameznik ima na področju izvršilnega funkcioniranja močna in šibka 

področja. S pomočjo močnih področij lahko izboljšamo šibka področja in 
posledično se izboljša tudi posameznikovo funkcioniranje.  

- Namen prepoznavanja šibkih področij izvršilnih funkcij je, da se oblikuje program 
pomoči za šibka področja. Posameznik lahko z različnimi veščinami izboljša 
šibka področja izvršilnega funkcioniranja. 

V nadaljevanju je predstavljena delitev ter razvojno napredovanje IF, avtorjev 
P.Dawson in Guare (2012). 
- Inhibicija odzivanja – sposobnost, da si posameznik vzame čas in ne odreagira 

takoj. V tem času razmisli in oceni situacijo. 
- Delovno pomnjenje – sposobnost, da posameznik zadrži pomembno informacijo 

v spominu in še vedno lahko nadaljuje z reševanjem kompleksne naloge.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                          Sandra Rusec Belaj, magistrsko delo 

 

14 

 

- Samoregulacija čustev – sposobnost kontrole čustev, kar je pomembno za 
doseganje želenih ciljev. 

- Vzdrževanje pozornosti – sposobnost, da posameznik ohrani pozornost kljub 
različnim dražljajem, ki so v okolju ali zaradi slabega počutja. 

- Začenjanje z aktivnostjo – sposobnost, da posameznik začne z reševanjem neke 
naloge brez odlašanja. 

- Načrtovanje in postavljanje prioritet – sposobnost, da si posameznik postavi 
načrt, kako doseči cilj in dokončati opravilo. 

- Organizacija – sposobnost, da ima posameznik organizacijske veščine za 
sprejemanje informacij in urejanja materialov. 

- Upravljanje s časom – sposobnost, da ima posameznik časovno presojo in je 
sposoben oceniti, kako naj učinkovito razporeja s časom. 

-  V cilj usmerjeno vztrajanje – sposobnost, da ima posameznik nek cilj in si ga 
prizadeva doseči. 

- Prožnost  – sposobnost, da si posameznik zastavi cilj in se ga trudi uresničiti. 
- Metakognicija – sposobnost, da posameznik izključi sebe iz dane situacije in 

postane zunanji opazovalec. 

O vlogi IF v šolskem kontekstu govori avtorica L. Meltzer (2010). Meni, da so IF 
razlog, zakaj učenci ne dosegajo rezultatov, ki bi jih morali glede na njihove 
intelektualne sposobnosti. Navaja pet procesov IF. 
- Postavljanje prioritet – posameznik mora ugotoviti, kaj je manj in bolj pomembno. 
- Organiziranje – sposobnost, da posameznik uporablja sistem za organizacijo 

podatkov. 
- Pomnjenje (uporaba delovnega spomina) – sposobnost, da posameznik ohrani 

informacijo v spominu in z njo upravlja. 
- Fleksibilno prehajanje – sposobnost uporabe različnih pristopov. 
- Samospremljanje in samopreverjanje – sposobnost spremljanje lastnega dela in 

iskanje napak. 

Za uspešno šolsko funkcioniranje bi morali učenci poznati svoja močna in šibka 
področja IF, saj bi tako vedeli, katera strategija bi bila za njih najboljša. 

2.3.1 Težave na področju izvršilnih funkcij 

Težave na področju IF lahko vplivajo na pisanje, bralno razumevanje, učenje, 
dokončanje projektov in nalog, vse to pa povzroča težava pri šolski uspešnosti 
(Meltzer in Krishan, 2007). Slaba šolska uspešnost vpliva na samopodobo učenca ter 
povzroči frustracije zaradi nenehnih slabih rezultatov. Žagar (2009) navaja, da se pri 
učencih, ki so v šoli neuspešni, pojavi anksioznost (tesnoba, vzroka posameznik ne 
pozna), agresivnost, psihosomatske motnje (različne zdravstvene težave), rigidno 
vedenje (ponavljanje neprimernih vzorec vedenja), obrambni mehanizmi. 

L. Meltzer in K. Krishan (2007) navajata, da se težave na področju IF kažejo kot 
težave na različnih učnih področjih: bralnem razumevanju (slaba tekočnost branja, 
težave pri sledenju besedila, slabo dekodiranje besed), pisnem izražanju (slaba 
avtomatizacija pisanja, težave pri organizaciji, težave pri fleksibilnem mišljenju), 
učenju (težave z organizacijo, predvsem z upravljanjem časa, težavah s samo 
spremljanjem in samoregulacijo, dokončanjem dolgoročnih projektov (težave z 
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vnaprejšnjim planiranjem) in pisanjem preizkusov znanja (težave s priklicem znanja, 
ni prepoznavanja pomena povzetkov, težave z razporejanjem časa, težave z 
načrtovanjem odgovora). 

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami imajo težave z IF velik vpliv na 
izobraževalne dosežke, organizacijo, dostopanje in koordiniranje več miselnih 
aktivnosti kot tudi na bralno razumevanje (Meltzer in Krishan, 2007). 

Študije in raziskave dokazujejo slabše IF pri otrocih z eksternaliziranimi vedenjskimi 
težavami in pri otrocih z IP. Pri otrocih z IP prihaja do večjega tveganja za razvoj 
eksternaliziranih vedenjskih težav ali motenj povnanjanja. Eksternalizirane vedenjske 
težave so posledica notranje ranljivosti posameznika in vplivov iz okolja. IF 
predstavljajo in izvajajo nadzor nad kognitivnimi procesi, za dosego nekega namena 
ali cilja. IF sestavljajo tri komponente: inhibicija, kognitivna fleksibilnost in delovni 
spomin. Inhibicija je pojasnjena kot zmožnost zadržati se ali odzvati se kasneje ali se 
ne odzvati. Težave z inhibicijo se kažejo v neprimernem, impulzivnem odzivu in v 
agresivnem vedenju. Kognitivna fleksibilnost je sposobnost prilagajanja 
spremembam v okolju s  premikanjem pozornosti med nalogami ali med mentalnimi 
stanji. Težave pri kognitivni fleksibilnosti se kažejo v neprimernem reševanju 
problemov in v občasnem agresivnem in neprimernem vedenju. Pri DS gre za slabše 
ohranjanje informacij med procesiranjem in manj možnosti za kombinacijo novih in 
preteklih informacij za ustrezno ravnanje v določni situaciji. Težave se pojavijo tudi pri 
sprejemanju pravilnih odločitev, kar privede do težav na socialnem področju.  

V študiji H. Schuiringa, M. Van Nieuwenhuijzen, Castro in Matthys (2017) so 
preučevali izvršilne funkcije pri otrocih z IP ali mejnimi intelektualnimi sposobnostmi 
in eksternaliziranimi vedenjskimi težavami v primerjavi z otroci z IP ali mejnimi 
sposobnostmi brez vedenjskih težav.  Sodelovalo je več družin z otroki z IP, starih 12 
let. Otroci z IP ali mejnimi sposobnostmi in vedenjskimi težavami so imeli slabše 
rezultate na področju DS kot primerjalna skupina brez vedenjskih težav. Otroci s 
težavami na področju DS so imeli težave na socialnem področju, predvsem pri 
razumevanju določenih vedenj in ravnanj. Da bi zmanjšali povnanjene vedenjske 
težave pri otrocih z IP, so predlagali kognitivno vedenjsko terapijo v kombinaciji z 
usposabljanjem staršev. Kot še bolj uspešno intervencijo pa so predlagali še trening 
delovnega spomina in učenje ustrezne inhibicije. 

V raziskavi Danielsson, L. A. Henry, Messer in Ronnberg (2012) so dosegali učenci z 
IP pri testu izvršilnih funkcij precej nižji rezultat, kot bi ga morali imeti glede na 
kronološko starost pri nalogah, ki so merile inhibicijo, planiranje in neverbalni DS. 

2.3.2. Organizacija  

Organizacijo različni avtorji omenjajo kot enega izmed procesov (Meltzer, 2010) oz. 
področij IF (Dawson in Guare, 2012). Za uspešno funkcioniranje v šoli in tudi doma je 
pomembna organizacija dela, saj vključuje smiseln razpored opravil in posledično 
prihranek časa in večjo uspešnost. 

Nekateri učenci imajo težave na področju organizacije in zaradi tega potrebujejo 
organizacijske sheme. Učencem je potrebno pokazati, kako lahko te sheme 
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uporabljajo. Primer shem, ki se jih lahko naučijo, so: sistem pospravljanja sobe, kjer 
učenec pospravi stvari v posebej označene škatle; sistem organizacije šolske torbe, 
kjer so označeni predali, v katere spadajo določene stvari; sistem za organizacijo 
šolskega dela, ki poteka tako, da spodbujamo uporabo barvnih map za shranjevanje 
listov, zvezkov ter ostalih potrebščin (Dawson in Guare, 2010). 

Po opredelitvi avtorjev P. Dawsona in Guare (2010) je organizacija sposobnost 
ustvariti in vzdrževati sistem za urejanje informacij in materialov. IF nam pomagajo 
pri usmerjanju pozornosti in izbiranju med nalogami (Hudoklin, 2011a). P. Dawson in 
Guare (2010) IF razdelita na dva dela: 

Metakognitivni del: postavljanje ciljev, načrtovanje strategij, urejanje zaporedij, 
organizacija materialov, upravljanje s časom, delovni spomin itd. 

Ta del zajema izobraževalne in kognitivne elemente izvršilnih funkcij. Ta del je 
bistven za razumevanje informacij, za načrtovanje, začenjanju in dokončanju zadane 
naloge, urejanje zaporedij., vztrajnost pri nalogah, delovni spomin in prehajanje med 
dejavnostmi. 

Socialno/emocionalni del: kontrola impulzov, kontrola čustev in prilagodljivost. Ta del 
skrbi za ustrezno in primerno funkcioniranje v socialnem okolju. 

Metakognitivno znanje poteka skladno z razvojem intelektualnih sposobnosti, nanje 
pa ne vpliva. Posameznik razvija metakognitivne veščine in usvaja strategije tako, da 
rešuje čim več raznovrstnih problemov. Tega se ne da naučiti spontano, zato 
posamezniki včasih potrebujejo pomoč pri pridobivanju metakognitivnega znanja 
(Bakračevič Vukman, 2010). Metakognitivne spretnosti je možno aplicirati na širšem 
razponu nalog, medtem ko se uporaba mentalnih veščin npr. jezikovne spretnosti, 
induktivnega sklepanja nanaša na ožji razpon nalog (Prins, Veenman in Elshout, 
2006). Metakognicija in samoregulacija imata pomembno vlogo pri primanjkljajih, ki 
jih imajo učenci z IP npr. pomanjkanje prenosa strategij. Osebe z IP imajo težave s 
strategijami samoregulacije, ker od njih okolje manj pričakuje, ker imajo nižjo 
notranjo motivacijo, prevzemajo različne navade od ljudi okoli sebe in zaradi 
slabšega jezikovnega razvoja (Nader-Grosbois, 2014). 

Dobro je, da se učenec nauči tudi metakognitivnih strategij, npr. spremljanja samega 
sebe med delom in opazovanja ter vrednotenja lastnega napredka. Med poukom in 
šolskim delom lahko metakognicijo razvijamo. Učence spodbujamo in usmerjamo pri 
iskanju lastnih napak, v reševanje jim damo naloge, kjer morajo oceniti lastno znanje 
ipd. Poučevanje metakognitivnih strategij pa gre skozi več korakov: opredelimo 
spretnost, ki jo bomo poučevali, naštejemo korake, skozi katere bomo šli pri učenju, 
dajemo namige, uporabljamo nagrajevanje in spodbude, ki jih postopoma 
zmanjšamo (Dawson in Guare, 2010). 

Učenje učenja je sposobnost, učiti se, vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, 
tako da učinkovito izkoristimo dani čas in informacije (Ažman, 2008). Učenje učenja 
vključuje tudi metakognicijo, ki je zelo pomembna pri bralnem razumevanju, pisanju, 
učenju jezika, pozornosti, spominu itn. Za uporabo neke strategije za reševanje 
problema mora učenec izbrati ustrezno strategijo, jo vključiti k reševanju problema in 
na koncu oceniti uspešnost in uporabnost strategije. Metakognitivne strategije se je 
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potrebno tudi naučiti in učenci jih morajo evalvirati, v kolikšni meri so jim pomagale 
(Frenkel, 2014). 

Pomembna izvršilna funkcija za učenje je tudi samoregulacija, ki vključuje kontrolo 
čustev, vedenja in notranjih procesov. Samoregulacija omogoča, da lahko učenci 
identificirajo cilj, načrtujejo dejanja, usmerjajo pozornost in motivacijo pri reševanju 
nalog, evalvirajo učinke nekega dejanja in prilagajajo svoje vedenje v skladu z 
določenimi situacijami (Nader-Grosbois, 2014). Povezana je tudi z izobraževalnim 
uspehom učencev in z njihovim socialnim in kognitivnim razvojem. Učenci z IP imajo 
več primanjkljajev na področju samoregulacije, kar je ugotovil Memišević (2015).  

Za izobraževalni uspeh v današnjem svetu je pomembno tudi postavljanje ciljev, 
planiranje, organiziranje, fleksibilno menjavanje, preklapljanje ohranjanje/ 
manipulacija podatkov v DS ter spremljanje samega sebe (Meltzer, 2010). 

2.4. Delovni spomin, učne težave in intelektualni primanjkljaji 

Področje pomnjenja je zelo pomembno za učenje, saj funkcioniranje spomina odraža 
vse vidike učenja. Pri specifičnih motnjah učenja se pogosto pojavljajo deficiti 
pomnjenja. Večina raziskav pomnjenja izhaja iz pristopa predelovanje informacij, pri 
čemer je pomembno to, kako se informacije, ki so bile zaznane s čutili, 
transformirajo, reducirajo, elaborirajo, uskladiščijo, prikličejo in uporabijo. Večina 
sodobnih raziskav na področju motenj pomnjenja pri specifičnih učnih težavah se 
osredotoča na model DS, ki ga je zasnoval Baddeley (1986,1992, v Magajna, 2004). 

DS je zelo pomemben dejavnik, ko gre za učne težave. Nekateri avtorji so prepričani, 
da je slabši DS najbolj pomemben vzrok za učne težave pri učencih (Swanson in 
Siegel, 2001 v Malekpour idr., 2013). 

DS je zelo pomemben dejavnik, ko gre za učne težave. Nekateri avtorji so prepričani, 
da je slabši DS najbolj pomemben vzrok za učne težave pri učencih (Swanson in 
Siegel, 2001, v Malekpour idr., 2013). 

2.4.1 Delovni spomin in težave pri matematiki 

Vizualno-prostorski DS deluje kot tabla, ki si jo učenec predstavlja v mislih in si na 
njej predstavlja števila (zaporedje zapisovanja), pravilno podpisovanje števil pri 
računanju v stolpcih, pri štetju. Verbalni DS pa deluje pri reševanje matematičnih 
besedilnih problemov, pri priklicu ustreznih računskih operacij in zapomnitvi 
rezultatov pri nalogah z večimi števili in rezultati. Verbalni delovni spomin naj bi 
deloval kot pokazatelj težav pri matematiki pri mlajših učencih, pri starejših ne več 
(Alloway in Passolunghi, 2010). 

Med DS in reševanjem aritmetičnih nalog je pomembna povezanost. Šibek verbalni, 
vidno-prostorski in izvršilni DS povzročajo težave pri matematiki, saj imajo 
pomembno vlogo pri branju, računanju in reševanju besedilnih nalog. Zdi se, da je 
težava v centralnem izvršitelju, zato učenec ni zmožen priklicati dovolj informacij iz 
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dolgoročnega spomina in dostopa do informacij s pomočjo fonološke zanke in vidno-
prostorske skicirke (Malekpour idr., 2013). 

Učenci imajo lahko pri matematiki različne specifične motnje, ki spadajo v različne 
skupine. Pri »motnjah semantičnega pomnjenja« se pojavljajo težave s priklicem iz 
dolgotrajnega semantičnega spomina in težave s hitrostjo priklica aritmetičnih 
dejstev. Pri »proceduralnih motnjah« se pojavijo težave pri izvedbi aritmetičnih 
postopkov, saj so postopki, ki jih učenec uporablja, manj učinkoviti. Raziskovalci 
menijo, da so pri tej skupini predvsem prisotni deficiti v delovnem pomnjenju. Pri 
naslednjem podtipu »vizualno-prostorski« so težave s spacialno reprezentacijo 
numerične informacije. Pri »vizualno-spacialnem« podtipu se pojavljajo socialno-
emocionalne težave (Geary, 1994). 

Kapaciteta centralnega izvršitelja je v otroštvu zelo pomembna. Otroci, ki imajo 
težave z obvladovanjem in reševanjem nalog, ki zahtevajo sočasno shranjevanje in 
procesiranje prihajajočih informacij, imajo težave na področju jezika, pismenosti in 
matematike. Otroci s šibkim fonološkim zavedanjem imajo težave z učenjem novih 
besed in pri učenju tujih jezikov, razvijejo se lahko tudi specifične jezikovne motnje 
(Gathercole in Pickering, 2001). 

2.4.2. Delovni spomin in težave pri branju 

Pri slabšem verbalni delovnem spominu se težave kažejo pri prepoznavanju besed in 
bralnem razumevanju. Učenec s slabšim verbalnim delovnim spominom težje 
prepoznava ustrezno zaporedje črk ter težje povezuje črke v besede (Pham in 
Hasson, 2014). DS je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
zmožnost bralnega razumevanja, saj je tu potrebno procesiranje in shranjevanje 
besed, povedi in števil (Cain, Bryant in Oakhill, 2004). 

Težave z branjem se kažejo tako, da se izgubijo pri branju s table in pravilnem 
sledenju zaporedju črk, kar je povezano z vidno-prostorsko skicirko. Podsistem 
vidno-prostorske skicirke ne shranjuje le vizualnih in prostorskih informacij, temveč 
tudi jezikovne informacije. Vizualno-prostorski delovni spomin ima pomembno vlogo 
pri manipulaciji in ohranjanju vizualnih informacij v spominu. Slabši vidno-prostorski 
spomin vpliva na slabše bralno razumevanje (Pham in Hasson, 2014). 

Učenci s težavami pri branju imajo težave s fonološkim procesiranjem. Slabše branje 
je tako povezano tudi s fonološko zanko, saj nekateri ne zmorejo ustrezno prebrati 
zapisa, ker nepravilno povežejo črke (Malekpour idr., 2013).  

Otroci z govorno-jezikovnimi težavami imajo zelo slabo razvit fonološki kratkotrajni 
spomin. Zaradi manjše kapacitete fonološkega spomina težje usvojijo zahtevnejše 
vzorce s področja skladnje (Baddeley, Kopelman in Wilson, 2002). V raziskavi, v 
kateri so bili vključeni učenci s specifično jezikovno motnjo, so ugotovili, da DS vpliva 
na leksične (proces odkrivanja pomena besede), jezikovne in pripovedovalne 
sposobnosti, zato imajo učenci večje težave na področju jezika in govora (Marini idr., 
2014).  
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2.4.3.  Delovni spomin in težave pri pisanju 

Pri pisanju sta pomembna verbalni delovni spomin za pravilno zapisovanje besed in 
povedi ter vidno-prostorski delovni spomin za načrtovanje oblike zapisa in vsebine 
oz. konteksta. Podsistem vidno-prostorske skicirke skrbi za ustrezno prepisovanje in 
zapisovanje (npr. pri tabelskem zapisu), fonološka zanka pa za poslušanje, npr. pri 
nareku (Olive, 2003). 

Pri aktivnosti pisanja je DS vključen na pomemben način, posebno komponenta 
verbalnega in izvršilnega DS. V fonološkem kratkotrajnem spominu so slušne 
informacije o besedah, ki jih zapisujemo v povedi. S pomočjo vidno-prostorskega DS 
si lahko predstavljamo, kaj bomo zapisali. Zbiranje idej, oblikovanje besed in povedi, 
pregledovanje in druge naloge, ki so pomembne pri pisanju, so tesno povezane z DS 
(Malekpour idr., 2013). 

2.4.4. Težave delovnega spomina pri intelektualnih primanjkljajih 

Avtorici S. E. Gathercole in S. Pickering (2001) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so 
učenci z IP dosegli slabe rezultate pri nalogah, ki preverjajo DS in pri nalogah, kjer 
morajo učenci procesirati prihajajočo informacijo in shraniti prejšnje informacije. 
Velike težave so imeli tudi pri nalogah vidno-prostorskega DS. Slabša kapaciteta 
delovanja centralnega izvršitelja pri učencih z IP se odraža v zmanjšanih 
sposobnostih na področju bralnega razumevanja, pismenosti in računanja. 

V različnih raziskavah (Mahler in Schuchardt, 2016; Henry in Winfield, 2010; 
Poloczek idr., 2012) so ugotovili, da je slabši DS povzročitelj težav na šolskem 
področju, ugotovili pa so tudi, da je kapaciteta DS pri posameznikih z IP zelo različna 
(Henry, Messer in Poloczek, 2018). 

Učenci z IP imajo znižane sposobnosti procesiranja informacij in v DS lahko shranijo 
manj informacij in za krajši čas kot učenci brez IP. V raziskavi, ki sta jo izvedla Saaed 
in S. Tahir (2016), so učenci z IP dosegli slabše rezultate pri nalogah, ki so preverjale 
kratkotrajni spomin, ki pa je povezan z DS. 

2.5. Delovni spomin in priporočila za poučevanje 

Učenci, ki imajo težave z DS, se počasneje učijo in potrebujejo več prilagoditev, ki jih 
bomo tudi opisali. 

Učenci s slabšim DS imajo težave pri (Melbourne Child Psychology, b.d): 
- Začenjanju z nalogo ali aktivnostjo v razredu: učenci prejemajo preveč navodil, 

kaj morajo narediti ali pa prejmejo malo navodil, vendar pozabijo, kaj se od njih 
zahteva (npr. katero knjigo morajo poiskati, katero barvo pisala naj pripravijo, 
koliko časa imajo za določeno nalogo). 

- Prepisovanju s table: učenci si težko zapomnijo več kot dve besedi, zato morajo 
večkrat pogledati na tablo, kar pa jim vzame veliko časa. Nekateri si težko 
zapomnijo ustrezno zaporedje črk, kar povzroča počasno pisanje besed. 
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- Odgovarjanju na vprašanja: učenci lahko pozabijo del vprašanja, ki jim ga zastavi 
učitelj, zato ne vedo, kaj morajo odgovoriti. Hitreje pozabijo informacije, ki so jih 
že slišali ali prebrali. 

- Sledenju in upoštevanju navodil za delo: kadar je podanih več navodil, se učenci 
zmedejo in ne vedo, kaj morajo storiti (npr. to nalogo narediti sedaj, ostalo doma, 
poberi svinčnik in se usedi nazaj, umij si zobe in prilepi nalepko, da si to storil). 

- Samostojnem delanju zapiskov: učenci si lahko zapomnijo le nekaj informacij in 
zapis le teh jim vzame veliko časa, zato ne uspejo slišati in zapisati še ostalih 
informacij. Ne znajo ločiti bolj in manj pomembnih informacij. 

- Samostojnem zapisovanju povedi: večkrat se vrnejo nazaj in berejo tisto, kar so 
že zapisali, nato pa pozabijo, kaj so želeli zapisati v nadaljevanju. Stavki so tako 
nedokončani in nesmiselni. 

Potrebujejo sistematično podajanje informacij v manjšem obsegu, večkrat je 
potrebno ponavljati že povedano, potrebno jih je učiti, da skušajo izločiti moteče 
dejavnike, opozarjati jih, da delajo le eno stvar naenkrat, predstaviti jim različne 
strategije, učiti jih s pomočjo didaktičnih materialov, pesmic, rebusov itd., podajati 
snov s pomočjo logičnih povezav, ki so učencem poznane in blizu. (Melbourne Child 
Psychology, b.d). 

M. Hudoklin (2011a) navaja več različnih strategij za izboljšanje pozornosti in 
delovnega pomnjenja: 

- Uporaba odštevalnika časa, ker le ta spodbudi učenca, da nalogo konča 
pravočasno. 

- Več različnih spodbud in nagrad, kot npr. točke za hitro zaključeno delo, nalepke. 

- Priprava zanimivih, aktivnih nalog, ki vsebujejo različne izzive. 

- Ustrezna izbira časa, da lahko učenec rešuje naloge takrat, ko je njegov nivo 
koncentracije najvišji. 

- Naloge, dogovore, ki jih ima, si učenec zapiše na mesto, ki ga bo zagotovo 
pogledal in mu je zanimivo (računalnik, koledar, diktafon ...). 

2.6. Treningi delovnega spomina 

Raziskave so pokazale, da je delovni spomin ključnega pomena za šolsko učenje in 
prilagajanje pri učencih z značilnim razvojem in učencih z IP in drugimi 
nevrorazvojnimi motnjami. Zato so številni raziskovalci začeli preučevati, ali je delovni 
spomin možno učinkovito trenirati. Zanimalo jih je tudi, ali se učinki treningov 
ohranjajo in ali prihaja do transfera na izvajanje podobnih nalog in pozitivnih učinkov 
na druge kognitivne sposobnosti in šolske veščine (neverbalno rezoniranje, izvršilne 
funkcije, bralno razumevanje, sposobnosti reševanja problemov idr.). Ker je delovni 
spomin šibka kognitivna sposobnost učencev z IP in učencev z drugimi 
nevrorazvojnimi motnjami, so skušali ugotoviti, ali so treningi učinkoviti tudi pri teh 
skupinah. Pozitivni vplivi treningov DS bi lahko izboljšali njihovo funkcioniranje na 
različnih področjih učenja in vsakodnevnega prilagajanja. Treningi pri učencih z IP so 
bili do sedaj usmerjeni predvsem na izboljšanje rabe strategij.  
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V zadnjih letih so razvili več računalniških programov za trening DS. Najbolj poznan 
med vsemi je CogMed (Cogmed, b.d.) ki je dostopen v 30 državah in ga veliko 
uporabljajo različne šole in druge ustanove. Program vključuje osem različnih nalog, 
ki zajemajo vadenje vizualnega in verbalnega DS. Drugi dobro poznan računalniški 
program je Jungle Memory (Jungle Memory, b.d.), ki je sestavljen iz treh različnih 
nalog in je bil uporabljen v naši raziskavi. Poznan pa je tudi računalniški program 
Cognifit (Cognifit, b.d.) ki vključuje slušno in vizualno področje DS. 

Vsi ti programi so bili empirično preverjeni in strokovnjaki ugotavljajo, da je prišlo do 
določenega prenosa učinkov na netrenirane kognitivne naloge, ni pa povsem jasno, 
ali lahko ti učinki trajajo dlje časa. Zaradi slabega učinka prenosa uspešnosti na 
druge izobraževalne naloge nekateri avtorji študij domnevajo, da ti programi niso 
primer uspešnega tretmaja ali pomoči otrokom s slabšim kognitivnim razvojem in ne 
omogočajo splošnih izboljšav in izboljšav na področju šolskih dosežkov (Melby-
Levrag in Hulme, 2013). 

Pregled študij treningov DS, ki ga je izvedel Klingberg (2010) kaže, da so rezultati 
spodbudni in da je lahko urjenje DS učinkovito ter bi ga lahko uporabljali kot 
intervencijo pri posameznikih, ki jih šibko delovno pomnjenje omejuje pri šolskem 
učenju in v vsakodnevnem življenju. Klingberg (2010) je oblikoval računalniški trening 
DS za učence s slabšim DS, ki je bil najprej namenjen predvsem učencem z ADHD 
od 7 do  15 let. Trening traja 5 tednov in se izvaja 30–40 minut, 5 dni na teden. Pri 
predšolskih otrocih so ugotovili izboljšanje na področju verbalnega DS. Opazili so 
izboljšanje pozornosti in koncentracije ter izboljšanje pri reševanju kognitivnih nalog, 
ki niso bile del treninga. Trening DS je imel pozitiven vpliv tudi na motorične 
spretnosti pri otrocih z ADHD.  

Tudi avtorji P. J. Olesen, H. Westberger in Klingberg (2004) so mnenja, da bi se  
lahko trening DS uporabljal kot nekakšen tretma ali intervencija za otroke, ki imajo 
težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo. Trening so izvajali s sedmimi učenci,starimi  
9–14 let, z IP, 4 tedne, po 30 minut. Test je vseboval naloge slušnega in vizualnega 
tipa ter naloge priklica besed. Po raziskavi so ugotovili, da je trening DS učinkovit in 
da so učenci, ki so trening izvajali, dosegli boljše rezultate na končnih testih v 
primerjavi z začetnimi. Skupina učencev je imela boljše rezultate na vizualnem, 
slušnem področju in na področju govora. Zaznali so tudi hitrejši tempo reševanja 
nalog in hitrejše premikanje oči. Ugotovili pa so še, da je pri učencih z IP smiselno 
trening izvajati dalj časa, vsaj več kot en mesec in nato evalvirati rezultate 
(Delavarian, Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh, 2015). 

Kar nekaj je raziskav, ki preučujejo povezanost branja in DS ter vpliv treninga DS na 
bralne zmožnosti. V dvotedenski raziskavi, kjer so sodelovali učenci brez IP, stari 9– 
11 let, so učenci reševali računalniški trening, 2 tedna, vsak dan po 6 minut, z 
vmesnim 5-minutnim odmorom  in so pokazali napredek na področju branja besed in 
teksta. Napredek ni bil samo pri nalogah, ki so bile vključene v trening, temveč tudi 
pri nalogah, ki niso bile vključene v trening (Loosli, Buschkuehl, Perrig in Jaeggi, 
2012). 

V zadnjem času je bila v zvezi s treningi pogosto preučevana naloga n-nazaj (Heinzel 
idr., 2013; Jaeggi, Buschkuehl, Shah in Jonides, 2013; Thompson idr., 2013), katera 
zahteva uporabo različnih procesov. V študijah z uporabo naloge n-nazaj kot 
udeleženci niso sodelovale osebe z IP. Pri reševanju naloge si je bilo potrebno 
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zapomniti neko informacijo (verbalno ali neverbalno) in jo nato priklicati iz spomina.  
(Owen, McMillan, Laird in Bullmore, 2005). Kljub temu da je bila naloga n-nazaj 
uporabljena že v večih študijah in raziskavah za preučevanje in trening DS, avtorji 
ugotavljajo, da ima ta preizkušnja šibko zanesljivost in zato ne more dobro 
diferencirati. (Heinzel, Schulte, Onken in Duong, 2013). 

V raziskavi so avtorji S. Soderqvist, S. B. Nutley, Ottersen, K. M. Grill in Klingberg 
(2012) izvajali računalniški trening, ki je potekal 20 minut na dan, pet dni v tednu in 
trajal pet tednov. V trening so bili vključeni učenci z IP, stari od 6 do 12 let, cilj 
treninga pa je bil izboljšati DS in neverbalno rezoniranje. Testiranje kognitivnih 
sposobnosti so izvedli pred začetkom treninga, po koncu treninga in leto po zaključku 
treninga. Za preverjanje kratkotrajnega spomina so uporabili naloge ponavljanja 
nebesed, po štirih nepravilnih odgovorih so zaključili s testom. Za preverjanje DS pa 
so uporabili naloge ponavljanja besed v obratnem vrstnem redu ter nalogo, v kateri 
so morali najprej izbrati kartonček, na katerem je bila narisana oblika, ki ni sodila v 
tisto skupino, nato pa so morali pokazati še ustrezno škatlo, v kateri je bil kartonček, 
ki so ga izbrali. Učenci so izboljšali rezultate na področju DS in jezikovnega 
razumevanja. Ugotovljeno je bilo, da je kognitivne funkcije možno trenirati in pri 
nekaterih učencih z IP tudi izboljšati. Tudi pri tej raziskavi so ugotovili, da bi bili 
dobro, če bi trening potekal dlje časa, vsaj 10 tednov namesto 5, saj učinek treninga 
po enem letu ni bil več prisoten.  

V študiji M. Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, I. Klugkist in M. Jongmans 
(2010) pa so trenirali mladostnike z IP in ugotovili, da je trening delovnega spomina 
možno izvajati s to populacijo in da prinaša minimalna izboljšanja na področju 
verbalnega, vizualnega in aritmetičnega področja. Trening bi se moral izvajati dlje 
časa in bolj intenzivno. V študijo je bilo vključenih 95 mladostnikov iz 7 posebnih šol, 
ki so bili stari od 13 do 16 let in so dosegali na lestvici IQ 55–85 točk. Mladostniki, ki 
so imeli še dodatne motnje (npr. ADHD, motnje avtističnega spektra, čustvene 
težave), so bili izključeni iz študije. Uporabljen je bil končni in začetni test. Nato je 
sledil trening, ki je trajal 5 tednov, 10 tednov po koncu treninga pa so bili ponovno 
testirani. Uporabljena sta bila dva verbalna in dva vizualna testa kratkotrajnega 
pomnjenja. Verbalna testa sta vsebovala naloge ponavljanje nebesed in številk v 
pravilnem in obratnem vrstnem redu. Število nebesed se je stopnjevalo od dveh do 
šestih, število številk pa od dveh do osmih. Naloge za vizualni kratkotrajni spomin so 
vsebovale kartončke, kjer je bila mreža, učenec pa je moral nato na prazen list, kjer 
je bila tudi mreža, označiti, kateri kvadratki so bili označeni. Uporabljena sta bila tudi 
dva testa verbalni in vizualno-prostorski delovni spomin. Pri verbalnem DS je moral 
učenec poslušati zaporedje številk in jih navesti v obratnem vrstnem redu; poslušati 
povedi in določiti, ali so pravilne ali ne in si zapomniti zadnjo besedo v povedi ter jo 
ponoviti, ko je bil pozvan. Naloge, ki so preverjale vizualno-prostorski DS, so 
vsebovale kartice, na katerih je bila neka oblika in nekje na tej narisani obliki še rdeča 
pika. Učenci so izboljšali rezultate pri nalogah, ki so urile verbalni DS. Trening je imel 
pozitivne vplive tudi na druge veščine, kot so reševanje aritmetičnih nalog in na 
boljše obnavljanje zgodb. Tudi trening vizualno prostorskega DS je pozitivno vplival 
na uspešnejše reševanje nalog, ki preverjajo vizualno prostorski DS in niso bile 
trenirane.   
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2.7. Zaključki teoretičnega dela 

Učenci z intelektualnimi primanjkljaji oz. MDR imajo težave na različnih področjih, 
tudi na področju učenja in drugih šolskih veščin. Učenci, ki imajo lažje IP, imajo 
težave pri učenju, zato pouku v redni osnovni šoli težje sledijo. Težave imajo tudi pri 
govornem razvoju, spominu, pozornosti (Educationcorner, b.d.). Pomembno vlogo pri 
težavah pri učenju ima DS. Nekateri avtorji celo trdijo, da spada slabši DS med 
najbolj pomemben vzrok za učne težave pri učencih (Swanson in Siegel, 2001 v 
Malekpour, Aghababaei in Abedi, 2013). Tudi L. Meltzer (2010) meni, da je DS kot 
eno izmed področij izvršilnih funkcij pomemben za uspešnost, fleksibilnost, 
motiviranost, dobro načrtovanje in organizacijo. Izvršilne funkcije so tudi pomemben 
del inteligentnosti, saj imajo pomembno vlogo pri usmerjanju zaznavanja, 
razmišljanja in dejanj ter reševanja problemov in sklepanja (McCloskey, 2009). Tudi 
organizacija je izvršilna funkcija, s katero imajo učenci z IP pogosto težave, 
predvsem z razporejanjem časa in  načrtovanjem odgovorov (Meltzer in Krishan, 
2007). 

Slabši DS vpliva na različna področja šolskih veščin. Nekateri učenci imajo težave pri 
matematiki, saj ima DS pomembno vlogo pri reševanju aritmetičnih nalog. Težave pri 
matematiki so povezane s slabšim funkcioniranjem centralnega izvršitelja. 
(Malekpour idr., 2013). Zaradi slabšega verbalnega DS imajo učenci težave s 
prepoznavanjem ustreznega zaporedja črk, prepoznavanje besed in posledično z 
bralnim razumevanjem (Pham, Hasson, 2014). Zaradi slabšega DS imajo učenci 
težave tudi pri pisanju, saj so v fonološkem kratkotrajnem spominu slušne informacije 
o besedah, s pomočjo vizualnega DS pa lahko besedo zapišemo (Malekpour idr., 
2013). 

Raziskovalci na področju DS so izvedli tudi študije, v katerih so ugotavljali, ali je 
možno DS trenirati in tako vplivati na izboljšanje učenja. Ugotovili so, da ima trening 
DS pozitivne učinke. Raziskave kažejo, da trening pozitivno vpliva na motorične 
spretnosti pri otrocih z ADHD (Olesen idr., 2004). Učenci brez IP so 2 tedna 
sodelovali pri računalniškem treningu in pokazal se je napredek na področju branja 
besed in teksta. Napredek je bil tudi pri nalogah, ki niso bile vključene v trening 
(Loosli idr., 2012). Učenci z IP so izboljšati DS in neverbalno rezoniranje, izboljšali so 
tudi razumevanje navodil. Avtorji so mnenja, da bi morali trening izvajati dlje časa. 
(Soderqvist idr., 2012). V študiji, kjer so trening izvajali z učenci z IP, so ugotovili, da 
je trening DS možno izvajati in da prinaša minimalna izboljšanja na področju 
verbalnega, vizualnega in aritmetičnega področja. Tudi tu so avtorji mnenja, da bi se 
moral trening izvajati dlje časa in bolj intenzivno (Van der Molen idr., 2010). 

Zaradi slabše raziskanosti področja delovnega spomina pri otrocih z IP, še posebej v 
slovenskem šolskem sistemu, smo se odločili, da to področje podrobneje raziščemo. 
V študiji smo želeli podobno kot drugi raziskovalci ugotoviti, ali je DS možno uriti pri 
osebah z IP in ali trening pozitivno vpliva na izboljšanje DS, poveča učinkovitost pri 
šolskem delu in izboljša organizacijo. V raziskavi smo uporabili že obstoječ trening 
delovnega pomnjenja, in sicer računalniški program Jungle memory.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev problema 

Na kognitivno funkcijo, kot je DS, lahko pozitivno vplivamo s ciljnim in intenzivnim 
treningom. Sposobnost rezoniranja je kognitivna funkcija, ki je povezana z DS in daje 
zmožnost identifikacije vzorcev in odnosov za izpeljavo rešitve nekega problema. V 
preteklosti so treninge v večji meri izvajali s starejšimi učenci ali dijaki, ki so imeli 
različne težave: motnje pozornosti brez ali s hiperaktivnostjo, disleksijo, težave branja 
in pisanja (Danielsson, Zottarel, Palmqvist in Lanfranchi, 2015).  

V zadnjih letih se je razvilo kar nekaj računalniških programov za trening DS. Najbolj 
poznan je CogMed (namenjen odraslim in otrokom, ki imajo težave s pozornostjo, 
učnimi težavami ...), ki je dostopen v 30 državah in ga uporabljajo tudi po šolah in 
klinikah. Program vsebuje vaje za verbalni in vizualni DS. Dobro znana sta še 
program Jungle Memory (Jungle Memory, b.d.) (namenjen otrokom z motnjo 
pozornosti brez ali s hiperaktivnostjo, disleksijo, govorno jezikovnimi težavami, 
motnjami avtističnega spektra, z nižjimi izobraževalnimi dosežki in težavami s 
senzorno integracijo) in Cognifit (Cognifit, b.d.) (za otroke, ki imajo disleksijo, 
diskalkulijo, motnjo pozornosti brez ali s hiperaktivnostjo in za odrasle po poškodbi 
glave, s Parkinsonovo boleznijo ipd.). Ugotovitve kažejo, da treningi v okviru teh 
programov pomagajo k izboljšanju delovnega spomina, pri čemer pa avtorji ne 
navajajo, za koliko časa traja to izboljšanje DS (Melby-Lervåg in Hulme, 2013). 

V različnih raziskavah so ugotavljali učinke treningov DS tako pri učencih brez IP kot 
učencih z IP. V raziskavi Loosli idr. (2012) so učenci brez IP, ki so 2 tedna izvajali 
trening DS, pokazali velik napredek na tistem področju, za katerega so imeli več vaj, 
napredek pa se je pokazal tudi na področjih, kjer trening ni bil tako intenziven. Avtorji 
Marini, Gentili, Molteni in Fabbro (2014) pa so v svoji raziskavi, v katero so bili 
vključeni učenci s specifično jezikovno motnjo, tudi ugotovili, da DS vpliva na vse 
slovnične preizkuse. DS je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
zmožnost bralnega razumevanja, saj je tu potrebno procesiranje in shranjevanje 
besed, povedi in števil (Cain idr., 2004). DS je povezan tudi s področjem matematike, 
zato imajo učenci težave tudi pri tem šolskem predmetu (Holmes in Adams, 2006). 

Avtorji Delavarian, Bokharaeian, Towhidkhah in Gharibzadeh (2015) so v svoji 
raziskavi računalniškega treninga DS dokazali pri vključenih 9–14 let starih učencih z 
IP napredek na vizualnem in slušnem področju, na področju delovnega spomina in 
na področju govora. Trening je potekal 4 tedne, imeli pa so 20 srečanj, od 20 do 30 
minut. Učinkovitost treninga DS pri učencih z mejnimi in lažjimi IP, starimi od 13 do 
16 let, je dokazal tudi Van der Molen s sodelavci (2010), saj so učenci dosegli 
izboljšanje na vizualnem področju, si bolje zapomnili krajše zgodbe in izboljšali 
rezultate na področju matematike. Ottersen in Grill (2015) pa sta izvedla raziskavo, ki 
je vključevala trening, ki je vseboval vaje DS in neverbalnega rezoniranja pri 8–13 let 
starih učencih z IP. Trening je potekal od 13 do 23 tednov, od predvidenih 50 srečanj 
so jih izvedli veliko manj. Pri učencih je bilo vidno izboljšanje tako na področju DS kot 
neverbalnega rezoniranja, avtorja pa predvidevata, da bi bili rezultati še boljši, če bi 
trening potekal dlje in bi vseboval manj zahtevne naloge.  
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Ker na osnovi pregleda literature ugotavljamo, da v Sloveniji še ni bilo izvedenih 
raziskav na področju DS pri učencih z IP, želimo s to študijo raziskati to področje. V 
empiričnem delu raziskave želim zato preveriti značilnosti in težave učencev z IP na 
področju delovnega pomnjenja ter pripraviti in izpeljati specifični trening za izboljšanje 
DS pri tej skupini učencev. 

3.2. Raziskovalni cilji 

V skladu z opredeljenim raziskovalnim problemom smo si postavili naslednje cilje: 

 Identificirati učence z izrazitejšimi težavami pri akademskih veščinah, ki imajo 
hkrati težave tudi na področju kratkotrajnega in delovnega spomina ter bolj 
podrobno preveriti področje računanja, branja z razumevanjem ter vizualnega 
in slušnega pomnjenja. 

 Dobiti globlji vpogled v značilnosti in težave na področju delovnega pomnjenja 
učencev z IP. 

 Oblikovati in izvesti specifičen trening za izboljšanje delovnega spomina. 

 S pomočjo ocenjevalne lestvice za učitelje preveriti učinkovitost specifičnega 
treninga delovnega spomina za izboljšanje učinkovitosti pri šolskem delu in 
učenju ter izboljšanje organizacijskih veščin v šoli in doma. 

 Preveriti učinkovitost treninga z neposrednim testiranjem delovnega spomina 
pred in po izvedbi treninga. 

3.3. Raziskovalna vprašanja 

Glede na oblikovane cilje pa smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen je profil zmožnosti kratkotrajnega in delovnega pomnjenja učencev z 
IP preučevane in primerjalne skupine pred in po treningu? 

2. Kakšni so dosežki na preizkusih šolskih spretnosti (branje z razumevanjem, 
računanje) učencev z IP preučevane in primerjalne skupine pred treningom in 
po treningu delovnega spomina? 

3. Kako se učenca preučevane skupine razlikujeta od učencev primerjalne 
skupine glede na dosežke na preizkusih pred treningom in po njem?  

4. Kakšen je vpliv treninga delovnega pomnjenja na rezultate testov za 
kratkotrajen in DS pri učencih z IP? 

5. Kakšen je vpliv treninga delovnega spomina na učinkovitost pri šolskem delu 
in učenju ter na področju organizacijskih veščin učencev v šoli in doma? 
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3.4. Metode in raziskovalni pristop 

V magistrskem delu bomo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno 
neeksperimentalno metodo. 

3.4.1. Opis vzorca 

V raziskavo so bili vključeni 4 učenci, ki so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 7. 
razred PP NIS. Učenci so bili razdeljeni v preučevano in primerjalno skupino. Učenca 
preučevane oz. eksperimentalne skupine (učenka 1E in učenec 2E), ki sta bila 
vključena v trening, sta imela težave s kratkotrajnim in delovnim pomnjenjem ter 
organizacijo (pri šolskem delu in nasploh). Učenca iz primerjalne oz. kontrolne 
skupine (učenka 1K in učenec 2K) sta imela manj težav s kratkotrajnim in DS ter 
organizacijo in nista bila vključena v trening. Učence obeh skupin smo izbrali s 
pomočjo identifikacijskega testa, ki je bil sestavljen iz nalog podtestov različnih 
testov, ki so merili tudi kratkotrajni in DS. Kriterij za izbiro učencev preučevane in 
primerjalne skupine so bili nizki rezultati izmerjeni na testih kratkotrajnega in DS.  

3.4.1.1 Globalne ocene funkcioniranja učencev 

PREUČEVANA SKUPINA Učenka 1E 

Učenec 2E 

Učenka 1E: 

Učenka ima dobre učne navade. Bere precej tekoče, vendar tiho, slabše povzame bistvo. Ima 
težave z orientacijo v zvezku. Njena pisava je okorna, v zapisu ima veliko pravopisnih napak. 
Uspešna je pri učenju besedil na pamet.  

Številske predstave ima slabše razvite, usvojila je poštevanko, pri deljenju potrebuje daljši čas za 
priklic dejstev. Uspešna je pri pisnem seštevanju in odštevanju brez prehoda, v številskem obsegu 
do 1000, pri ustnem računanju je neuspešna. Rešuje preproste besedilne naloge, pri težjih 
potrebuje konkretizacijo, dodatno razlago.  

Učenka besedilo hitro prebere, vendar ne zna izluščiti bistva prebranega. Pogosteje obnavlja 
besedilo s pomočjo nebistvenih podatkov. Pogosto si zapomni le začetek ali konec besedila. Težave 
ima tudi pri izvrševanju več kompleksih navodil v nekem zaporedju. Zmore izvršiti del navodila, 
preostale dele pozabi. Posledično ima težave pri reševanju nalog, ki so kompleksne in sestavljene iz 
več navodil. 

Učenka 1E je opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. z lažjimi intelektualnimi 
primanjkljaji. 

 

Učenec 2E:  

Učenec ima odkrenljivo pozornost. Pri delu potrebuje usmerjanje, njegova zmožnost koncentracije 
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je primerna.  

Bere tiho, zatikajoče, njegovo razumevanje prebranega je skromno. Učenčev govor je težko 
razumljiv. Pri prepisu je zelo počasen, hitreje piše po nareku.  

Ima skromne številske predstave, kar se odraža pri urejanju števil, določanju predhodnika in 
naslednika, ustnem računanju  v številskem obsegu do 1000. Dobro prikliče rezultate poštevanke, 
uspešen je pri pisnem računanje z in brez prehoda.   

Za zapomnitev dejstev in podatkov iz besedila, ki so ključni za razumevanje vsebine, potrebuje dalj 
časa, sistematičen pristop in dodatno razlago. Učenec ne prepozna, kateri podatki so manj in kateri 
bolj bistveni, prebrano vsebino hitro pozabi.  

Velike težave ima z usmerjanjem pozornosti k nalogi, saj ga hitro zmotijo drugi dražljaji, npr. 
nepomembni podatki v nalogi, slika v besedilu. Pri nareku pozabi oz. izpusti velik del besed, saj si 
jih ne uspe zapomniti kljub večkratnemu ponavljanju besedila. Težave ima z orientacijo na listu ter 
organizacijo zapisa ter organizacijo dela. 

Učenec je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. z lažjimi intelektualnimi 
primanjkljaji. 

 

Učenka 1E pogosto pri delu ni samostojna in ne zaupa v svoje sposobnosti. Pri njej 
je pogosto prisotno nerazumevanje navodil. Učenec 2E počasneje usvaja znanje in 
potrebuje več časa in razlago po delih. Kot problem pri njem izstopata pozornost in 
koncentracija. 

 

PRIMERJALNA SKUPINA Učenka 1K 

Učenec 2K 

Učenka 1K: 

Učenka bere počasi in zatikajoče, težko povzame bistvo prebranega. Njena pisava je zelo lepo 
oblikovana. Ima usvojene številske predstave, vendar ji včasih težave povzroča zapis števil 
(zamenjevanje mestnih vrednosti). Iz prebranega besedila si težko zapomni bistvene podatke in 
pogosto navaja manj bistvene podatke. Občasno ima učenka težave z napačnim podpisovanjem 
števil pri pisnem računanju. Pogosto ne ve, katero računsko operacijo mora izbrati pri neki 
besedilni nalogi. Več težav pri reševanju besedilnih nalog ima tudi zato, ker si ne zmore zapomniti 
več informacij hkrati.  

Učenka 1K je opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. z lažjimi intelektualnimi 
primanjkljaji. 

Učenec 2K: 

Učenec 2K bere pravilno in ustrezno hitro. Razume, kar prebere, ne zna pa vedno povzeti 
bistvenega. Ima okorno pisavo, njegov zapis je pravilen. Uspešen je tudi pri matematiki, saj ima 
ustrezno razvite številske predstave. Uči se sam in se zna učiti. Veliko informacij si zapomni že pri 
pouku. Težave ima pri orientaciji v prostoru in na listu. Težave ima z organizacijo zapisa, dela, 
priprave potrebščin itd. Pri ročnih spretnostih je šibek.  
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Učenec ima nekaj težav s povzemanjem bistvenih podatkov iz besedila, vendar se s pomočjo 
podvprašanj in usmerjanja spomni tudi teh. Bolj opazne težave ima pri upoštevanju in sočasnem 
sledenju kompleksnim navodilom. Potrebuje kratka, jasna in enoznačna navodila. Občasno mu 
težave predstavlja priprava in pospravljanje šolskih potrebščin.  

Učenec je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. z lažjimi intelektualnimi 
primanjkljaji. 

 

Učenka 1K in učenec 2K sta glede na rezultate, ki jih dosegata v šoli (ocene, 
računalniško tekmovanje, tekmovanje mladih tehnikov) bolj uspešna kot učenka 1E in 
učenec 2E. Pri učenki 1K je pogosto problem površnost in nerazumevanje navodil, 
pri učencu 4 pa je težava organizacija ter sledenje navodilom. 

3.4.1.2. Uporabljen instrumentarij 

V empiričnem delu magistrskega dela smo pri učencih preučevane in primerjalne 
skupine preverjali učinkovitost treninga DS. Učiteljica učencev, ki so bili vključeni v 
trening, je na začetku in na koncu izvajanja treninga izpolnila ocenjevalno lestvico o 
učinkovitosti pri šolskem delu, kjer smo ugotavljali, v kolikšni meri učenec sodeluje pri 
pouku, na kakšen način rešuje naloge, koliko učiteljeve pomoči potrebuje, kakšna je 
njegova samopodoba in motivacija in ali so se izboljšale njegove ocene po 
končanem treningu. Učiteljica je izpolnila tudi ocenjevalno lestvico o organizacijskih 
veščinah učencev, kjer so se vprašanja nanašala na to, kako hitro in dobro se 
učenec pripravi na pouk, ali upošteva urnik, kako skrbi za svoje stvari in potrebščine, 
kako skrbi za red, kako se loti reševanja kompleksne naloge ipd. Pred in po treningu 
smo z vsemi štirimi učenci opravili preizkuse, s katerimi smo preverili področje 
delovnega pomnjenja: naloge podtestov testa ACADIA (Atkinson, Johnson, Lindsey, 
1972, v Novosel, 1989), podteste SNAP preizkusa (Weedon, Reid idr., 2009) test 
Tooken (De Renzi in Vignolo, 1962), test ponavljanja povedi (Grobler, 2008),  test 
bralnega razumevanja iz raziskave o bralni pismenosti (Elly, Gradišar in Lapajne, 
1995), 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 
(Kavkler, Tancig, Magajna, Rugelj, Lipec-Stopar, 1996), ocenjevalno lestvico za 
učitelje o učinkovitosti učencev pri šolskem delu, opazovanje učencev in vpogled v 
njihove pisne izdelke ter šolske ocene. 
 

 ACADIA test za ugotavljanje razvojnih sposobnosti  

ACADIA test razvojnih sposobnosti avtorjev Atkinson, Johnston in Lindsay (1972) je 
namenjen odkrivanju otrok, ki imajo težave pri učenju, in sicer na hiter in ekonomičen 
način. Zajema štiri področja sposobnosti: senzorne sposobnosti, psihomotorične 
sposobnosti, senzomotorične sposobnosti in kognitivne sposobnosti. Preizkus lahko 
izvajamo pri učencih, starih od šest let in tri mesece do dvanajst let in tri mesece. 
Preizkus sestavlja trinajst podtestov, vsak podtest pa ima dvajset nalog. Vsaka 
naloga ima predpisan točkovnik, po katerem lahko vrednotimo nalogo. Vsak 
posamezni podtest ima aritmetično sredino 50, standardna deviacija pa je 10. Če 
učenec dosega pri enem ali več podtestih rezultate pod dvema standardnima 
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deviacijama, ima učenec težave (Novosel 1989, v Košak Babuder, 2012). V raziskavi 
smo uporabili naslednje podteste: 

Vidno pomnjenje – Podtest preverja sposobnost pomnjenja in je sestavljen iz desetih 
postavk kratkotrajnega zaznavanja in pomnjenja. Učencu se za kratek čas pokaže 
kartonček s sliko, on pa mora obkrožiti ali narisati sliko, ki jo je videl na kartončku. 

Zaporedje in šifriranje – Podtest preverja sposobnost pomnjenja. Učenec mora 
ugotoviti zaporedje in izbrati tisti element, ki sledi zaporedju oblik, števk ali besed ter 
označiti, kateri element izmed predloženih sledi zaporedju, ki je predstavljeno. Pri 
šestnajstih nalogah učenec izbere predloženi element z obkroževanjem, pri štirih 
nalogah pa mora k danim številkam pripisati ustrezne črke, ki tvorijo besedo, 
ustrezno razporediti črke, glede na dane številke in s tem tvori besedo.  

Slušno pomnjenje – Podtest meri sposobnost slušnega pomnjenja števil in besed in 
je sestavljen iz petnajstih postavk. Podtest zajema tudi sposobnosti kratkoročnega 
spomina. Učenci zapisujejo slišane številke v določenem vrstnem redu, posamezno 
številko iz skupine števil in skupine besed.  

 

 Profil ocene posebnih potreb – SNAP 

Avtorja izvirnega programa SNAP (Special Needs Assessment Profile) sta Weedon 
in Reid. Za slovenske potrebe pa so ga je leta 2008 prevedle in priredile avtorice M. 
Grobler, M. Košak Babuder, M. Lipec Stopar, L. Magajna, M. Ozbič in S. Pulec Lah s 
Pedagoške fakultete in Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše v 
Ljubljani (Center za psihodiagnostična sredstva, b.d.). Je računalniško podprt 
diagnostični preizkus s petnajstimi preizkusi z izdelavo profila. Primeren je za 
učence, stare od pet do štirinajst let. Je tudi pripomoček za zbiranje informacij, ki so 
pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določeni spretnosti. Izvajajo ga lahko 
specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, psihologi, pedagogi. SNAP nam poda 
izdelavo profila otrokovih težav oz. razvitosti, prikaz relativne pomembnosti težav in 
stanj. Profil ocene posebnih potreb za zdaj zajema samo področje specifičnih učnih 
težav in njihovih dejavnikov (Weedon, 2009). 

Uporabili smo naslednje podteste:  

Fonološko zavedanje: Učenec mora iz določene besede izločiti posamezen glas – 
prvi, zadnji ali srednji in izgovoriti novo nastalo besedo. Časovne omejitve ni. 

Prerisovanje likov: Učenec mora čim bolj natančno prerisati dane like. Časovne 
omejitve ni. 

Pomnjenje besed nazaj: Učenec mora ponoviti zaporedje besed v obratnem vrstnem 
redu. Pri prvih treh nalogah ponovi le dve besedi, nato pa je besed več (največ 
sedem). Časovne omejitve ni. 

Vidni spomin: Učenec si mora zapomniti like oziroma simbole, ki so narisani na 
karticah. Kartico učencu pokažemo za kratek čas, on pa mora v nizu različnih 
simbolov obkrožiti tistega, ki ga je videl. Na karticah se povečuje število in simbolov 
in s tem tudi težavnost. Učenec lahko kartonček opazuje nekaj časa, zato je neka 
časovna omejitev. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                          Sandra Rusec Belaj, magistrsko delo 

 

30 

 

Naravna zaporedja in štetje nazaj: Učenec mora najprej našteti dneve v tednu naprej 
in nazaj, mesece v letu naprej in nazaj. Nato sledi štetje nazaj od deset nazaj v 
korakih po dve, do dvajset nazaj v korakih po tri, od trideset nazaj v korakih po štiri, 
od štirideset nazaj v korakih po pet. Časovne omejitve ni. 

Ravnotežje: Učenec izvaja različne vaje in pri tem lovi ravnotežje. Najprej mora z ne 
dominantno nogo stopiti na kup knjig ter ohraniti ravnotežje. Medtem ko lovi 
ravnotežje, govori naloge z naravnimi zaporedji. Učenec lovi ravnotežje in govori 
zaporedja najprej z odprtimi očmi, nato z zaprtimi. Časovne omejitve ni. 

Združevanje leve in desne strani: Učenec preriše škarje, ki jih postavimo predenj. 
Škarje morajo biti odprte in postavljene tako, da sta ročaja škarij obrnjena proti 
učencu. Časovne omejitve ni. 

Vidno razločevanje: Učenec pogleda najprej zgornjo obliko in tako v nizu ponujenih 
možnosti obkroži obliko, ki ustreza zgornji obliki. Čas reševanja merimo. 

 

 Test TOKEN 

Test TOKEN, avtorjev De Renzi in Vignolo (1962), je test subtilnega jezikovnega 
funkcioniranja. Omogoča diagnosticiranje receptivnih motenj pri afazijah. Namenjen 
pa ni le proučevanju afazije, ampak tudi odkrivanju blažjih jezikovnih motenj pri 
otrocih od 3 do 12 let in 11 mesecev. Test je sestavljen iz štirih sklopov, ki zahtevajo 
razumevanje in sledenje navodilom iz sklopa, s katerim preverimo, ali otrok razume, 
kaj zahtevamo od njega. Vsebuje 21 nalog, vsako napačno izvedeno nalogo 
točkujemo s točko. Višje število točk pomeni višje število napak. Kot pripomočke se 
uporablja 20 žetonov (5 majhnih in 5 velikih krogov ter 5 majhnih in 5 velikih 
kvadratov v beli, rdeči, modri, zeleni ter rumeni barvi). Sklopi se med seboj razlikujejo 
po težavnosti zapisanih zahtev in dolžini navodil. Vsa navodila so podana verbalno, 
povem jih le enkrat. Časovne omejitve ni (Merše, 2011; McGhee, idr., 2007).  

 

 Test ponavljanja povedi 

Test ponavljanja povedi avtorice M. Grobler (2005) je namenjen identificiranju in 
ocenjevanju sintaktičnih in semantičnih težav pri otrocih. Ponavljanje stavkov je 
tehnika za ocenjevanje jezikovnih sposobnosti otrok. S pomočjo te tehnike pa lahko 
dobimo vpogled v to, kako otroci procesirajo informacijo. Otrok naj bi brez napake 
ponovil stavek, ki je v obsegu njegovega delovnega spomina. Pri ponavljanju daljših 
povedi (10 besed in več) pa bo otrok pokazal poznavanje pravil jezika. Učenci so 
ponavljali eno enostavčno ali prosto poved, priredno zloženo poved in podredno 
zloženo poved. Učenci si poenostavijo kompleksnejše sintaktične strukture in 
spremenijo vsebino povedi, saj imajo slabše sposobnosti procesiranja kompleksnih 
sintaktičnih struktur (Grobler, 2005). 

 

 Test bralnega razumevanja   

Preizkus je del testa, uporabljenega v mednarodni raziskavi o bralni pismenosti 
Pedagoškega inštituta v Ljubljani, leta 1990/91 (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, v 
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Košak Babuder, 2012). Test sestavljajo različna besedila in vprašanja, ki preverjajo 
razumevanje prebranega. Obstajata dva testa; zahtevnejši za sedmošolce in lažji za 
tretješolce.  

Preizkus vsebuje besedilo z desetimi odstavki in šestimi vprašanji zaprtega tipa, ki 
preverjajo razumevanje besedila. 

Znano je, da spomin rekonstruira prebrano besedilo in zato so nastali bralni modeli, 
ki želijo prikazati potek bralnih procesov v človeških možganih. Branje je proces 
procesiranja informacij, je pa pomembno tudi iz kognitivnega vidika. Pri branju gre za 
procesiranje informacij iz kratkoročnega, delovnega spomina v dolgoročni spomin 
(Bartol, 2001). 

 V naši raziskavi smo uporabili besedilo Noben pes ni zadosti (Linda Leopold 
Strauss, 1984), ki je primeren za četrtošolce v redni osnovni šoli (Lipec Stopar, 
1999). Vprašanja so preverjala razumevanje vsebine.  

 

 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov  

Desetminutni aritmetični test avtorjev M. Kavkler, S. Tancig, L. Magajna, Rugelj, M. 
Lipec-Stopar (1996) preverja obvladovanje štirih osnovnih aritmetičnih operacij 
(seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). V test je vključenih 62 aritmetičnih 
problemov in učenec ima 10 minut časa za reševanje. V enem sklopu je operacija 
seštevanja, v končnem sklopu je operacija odštevanja, v tretjem in četrtem sklopu pa 
so vključene vse 4 aritmetične operacije. Vsak račun se oceni s točkami 1–3, odvisno 
od zahtevnosti računa. Z računi, ki so vredni 1 točko, lahko učenec doseže 21 točk, 
za račune, vrednotene z dvema točkama, 46 točk in za račune s 3 točkami 54 točk. 
Skupaj lahko doseže 121 točk. 

 

 Ocenjevalna lestvica učinkovitosti pri šolskem delu 

Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz 20 trditev, ki se nanašajo na učenčevo 
učinkovitost pri šolskem delu. Sestavljena je bila za namene raziskave, pri 
oblikovanju pa smo si pomagali z že obstoječimi vprašalniki in različno literaturo, ki je 
dostopna na spletu. Ocenjevalna lestvica je vsebovala trditve zaprtega tipa, ki so se 
vrednotile na lestvici od 0 – ni običajno, 1 – včasih, 2 – običajno, do 3 – zelo 
običajno. Trditve so preverjala učiteljevo oceno, kako učenec: 
- sledi pouku, 
- sodeluje pri pouku, 
- kako se loti reševanja naloge in v kolikšni meri je samostojen, 
- kako je učenec zadovoljen s svojim delom,  
- kako je motiviran za delo, 
- ali išče pomoč pri sošolcih in učiteljih, 
- ali ima po končanem treningu boljše ocene pri šolskih predmetih. 

Ocenjevalno lestvico je pred izvajanjem in po izvajanju treninga izpolnila učiteljica, ki 
je učence poučevala.  
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 Ocenjevalna lestvica organizacijskih veščin učencev 

Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz 21 trditev, ki se nanašajo na organizacijske 
veščine učencev doma in v šoli. Ocenjevalna lestvica je bila sestavljena za namene 
raziskave, vključuje pa postavke o organizacijskih veščinah doma in v šoli. Pri 
oblikovanju postavk smo si pomagali z literaturo in z že obstoječimi vprašalniki. 
Ocenjevalna lestvica je vsebovala trditve zaprtega tipa, ki so se vrednotile na lestvici 
od 0 – ni običajno, 1 – včasih, 2 – običajno, do 3 – zelo običajno. Trditve se nanašajo 
na učiteljevo oceno, kako učenec: 
- pripravi vse potrebne šolske potrebščine za delo, 
- zapisuje svoje obveznosti in v kolikšni meri jih izpolni, 
- zastavi načrt reševanja naloge, 
- uredi prostor za šolsko delo, 
- ureja stvari si skrbi zanje ter 
- kako je motiviran za delo. 

Ocenjevalno lestvico o organizacijskih veščinah je pred izvajanjem in po izvajanju 
treninga prav tako izpolnila učiteljica, ki je poučevala učence.  

3.5. Trening delovnega pomnjenja 

3.5.1. Namen in cilj treninga 

V okviru raziskave smo želeli sistematično spremljati učinkovitost usmerjenega 
urjenja DS in hkrati ugotoviti vplive treninga DS z računalniškim programom Jungle 
memory na druga področja učenčevega funkcioniranja, kot so vpliv na izboljšanje 
organizacijskih veščin in izboljšanje učinkovitosti pri šolskem delu. Računalniški 
treningi, ki so jih že izvajali z osebami z IP, so pokazali izboljšanje na različnih 
področjih: boljša učinkovitost delovnega pomnjenja (Delavarian idr., 2015), boljše 
leksične, jezikovne in pripovedne sposobnosti (Marini idr., 2014), izboljšanja na 
vizualnem področju in področju matematike (Molen, 2010), na področju DS in 
neverbalnega rezoniranja (Ottersen in Gril, 2015). Ugotavljamo, da v Sloveniji 
redkeje izolirano preverjamo in urimo DS. Običajno DS nastopa le kot dejavnik za 
uspešno doseganje drugih ciljev, npr. bralnega razumevanja (Pribac, 2015).  

Z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo treninga DS bomo dobili vpogled v učinkovitost 
sistematičnega in usmerjenega pristopa; učinek treninga na DS in druga, za šolsko 
delo pomembna področja. Z rezultati treninga želimo pokazati nove možnosti za 
obogatitev specialno-pedagoške obravnave učencev z IP in njihovo izboljšanje pri 
izvajanju šolskih spretnostih ter možnost nadaljnjega raziskovanja pri drugih 
skupinah učencev. 
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3.5.2 Predstavitev računalniškega programa Jungle memory (Džungelski 

spomin)  

Za izvedbo treninga DS smo uporabili plačljiv računalniški program Jungle Memory 
(https://junglememory.com), ki ni prosto dostopen. Avtorja treninga sta Ross Alloway 
in Tracy Alloway, ki sta ga oblikovala s pomočjo drugih psihologov v podjetju 
Memosyne Ltd. Naloge v programu se rešujejo preko spleta – on line, s predhodno 
prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Trening DS z računalniškim programom 
Jungle Memory vsebuje naloge v obliki iger. Namenjen je učencem, starim od 7 do 
16 let. Primeren je za učence z disleksijo, ADHD, motnjami avtističnega spektra, 
dispraksijo in učnimi težavami ter tudi za učence z lažjimi IP. 

3.5.3. Izvajanje treninga 

Trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory smo izvajali 
z učencema preučevane skupine (učenka 1E in učenec 2E). Trening je potekal 8 
tednov, naloge po programu pa sta učenca izvajala do 4-krat na teden, kot to tudi 
dopušča sam program. Učenca sta naloge v računalniškem programu reševala 10–
20 minut med glavnim odmorom, po pouku v podaljšanem bivanju in pri dopolnilnem 
ter dodatnem pouku. Bolj pogosto je učenec reševal računalniški program za trening 
DS Jungle Memory, višja je bila zahtevnost naloge. Naloga je oblikovno in vsebinsko 
ostala enaka, le zahtevnost se je povečala, npr. višje število nalog, zapomnitev več 
informacij. Število nalog je bilo odvisno od učenčeve hitrosti reševanja.  

3.5.4. Opis treninga 

Trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory sestavljajo 
tri vrste nalog, predstavljene v nadaljevanju. 

 
a) QUICKSAND (Živi pesek) 

Namen naloge je krepitev učenčeve pozornosti in koncentracije tako, da se učenec 
manj osredotoča na moteče dejavnike in hitreje procesira informacije. Učenec razvija 
sposobnost, da zazna pravo črko brez motečih dejavnikov (drugih črk).  

Menili smo, da bodo učenci s pomočjo teh nalog izboljšali ocene pri matematiki in 
slovenščini, saj je avtorica T. Alloway v svoji raziskavi zapisala, da so učenci po 8-
tedenskem treningu DS s pomočjo računalniškega programa Jungle Memory 
izboljšali svoje rezultate pri matematičnih nalogah in pri nalogah bralnega 
razumevanja, pomnjenja in ponavljanja besed. Dosegli so napredek od ocene C 
(dobro 3) do ocene B (prav dobro 4) (Jungle Memory, b.d.).  

Učencu se na ekranu pokaže mreža, ki ima pri manj zahtevnih nalogah 12 polj. Na 
začetku se v sedmih poljih v mreži prikažejo različne črke (npr. 3-krat B, 2-krat V, 2-
krat T in C). Po nekaj sekundah črke iz mreže izginejo, ostane le mreža. Pod mrežo 
se v posebnem okencu izpiše navodilo, katero črko mora učenec poiskati (npr. V). 
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Učenec po spominu nato s pomočjo miške klikne na polja v mreži, kjer je bila prej 
zapisana črka V. Če pravilno ugotovi vsa polja z iskanimi črkami, je naloga pravilno 
rešena. Če učenec nalogo reši trikrat zaporedoma pravilno, se zahtevnost naloge 
poveča. Namesto 12 polj v mreži se prikaže 16 polj in namesto 3 črk mora poiskati 6 
črk. Računalniški program učencu sproti poroča o številu pravilnih in številu 
nepravilnih rešitev (slika 7). Ob več kot polovici nepravilnih rešitev (5 ali več), opica, 
ki stoji na živem pesku izgine v njem, oz. se, če je učence uspešen pri reševanju, 
obdrži na pesku. Pri teh nalogah učenci krepijo vidno prostorski DS, saj si morajo 
zapomniti rotacijo črke in pozicijo pike, ki se pojavi ob črki. Zahtevnost nalog se 
stopnjuje od nalog z veliki tiskanimi črkami do nalog z malimi tiskanimi črkami. 
Učenec krepi in uri DS, saj mora v DS zadržati podobo, ki jo nato prikliče. Ta vrsta 
nalog naj bi pripomogla k boljši učinkovitosti branja, pisanja in logičnega razmišljanja, 
saj naloga spodbuja hitrejše razmišljanje in iskanje smiselnih povezav (črka – pozicija 
pike). Pravilno smer črke mora učenec priklicati iz dolgotrajnega spomina, da lažje 
rešuje nalogo. 

 
b) CODE BREAKER (Razdiralec kod) 

Na zaslonu se prikaže črka za nekaj sekund. Nato črka izgine, pojavita pa se dve 
črki, med katerima mora reševalec izbrati tisto, ki je glede na smer enaka črki, ki jo je 
videl na začetku. Zahtevnost naloge se stopnjuje in tako se na zaslonu pojavi za 
nekaj sekund črka s piko. Ko črka s piko izgine, se pojavita dve črki s pikama, 
reševalec pa izbere tisto črko, ki je enaka prej prikazani črki glede na smer in položaj 
pike. Napredek učenca ponazarja opica, ki stoji med kamnitimi vrati. V primeru petih 
nepravilnih odgovorov se kamnita vrata zaprejo in reševalec  mora rešiti nalogo na 
isti stopnji, naslednjič ko rešuje trening. V kolikor je naloga uspešno rešena, gre 
reševalec na naslednji nivo zahtevnosti. Naloge se stopnjujejo tudi tako, da si mora 
učenec zapomniti dve črki hkrati in položaj pike. 

 
c) RIVER CROSSING (Prečkanje vode) 

Naloge so sestavljene iz računov seštevanja v številskem obsegu do 20. Učenec 
mora račune izračunati in si zapomniti njihove rezultate. S tem si krepi DS.   

Na levi strani zaslona je prikazan račun, na desni strani pa tipkovnica s števili od 0 do 
9, na kateri učenec odtipka rezultat. 

V primeru pravilno izračunanih računov se zahtevnost naloge poveča tako, da mora 
učenec izračunati dva računa in si zapomniti njuna rezultata. Učenec mora najprej 
zapisati rešitev prvega računa in če je le-ta pravilna, lahko zapiše še rezultat drugega 
računa. Od učenca naloga zahteva, da v DS ohrani rezultat obeh računov. 
Uspešnost reševanja naloge prikazuje opica, ki visi na vrvi nad krokodilom. V primeru 
petih nepravilno rešenih nalog se opica spusti po vrvi do krokodilovih ust in igra je 
zaključena. V primeru pravilno rešenih nalog opica spleza po vrvi navzgor, stran od 
krokodilovih ust in ni več prikazana na zaslonu. Tako se igra zaključi in reševalec jo 
lahko ponovno rešuje naslednjič (Alloways guide to working memory: The Working 
Memory Workout, Booklet 5, b.d.) 
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Program dopušča, da si učenec sam izbere, katero od treh vrst nalog bo pričel 
reševati. Učenca iz naše raziskave sta najpogosteje najprej izbrala naloge River 
Crossing (Prečkanje vode), ki zahtevajo računanje. 

Na koncu vsakega srečanja, ko sta učenca zaključila z reševanjem nalog na 
računalniku, smo se pogovorili, kaj jima je bilo všeč pri reševanju nalog in katera 
naloga jima je bila najtežja.  

3.4.4. Opis poteka raziskave 

Raziskava je potekala od sredine januarja do sredine marca 2017/2018. Pred 
raziskavo smo vodstvu šole in staršem učencev 7. razreda PP NIS pojasnili vsebino, 
potek, namen in cilje raziskave. Od staršev, ki so privolili v raziskavo, smo dobili 
soglasja. Začetnemu in končnemu ocenjevanju sposobnosti učencev s preizkusi smo 
namenili po 90 minut časa. Treningu smo z izbranima učencema namenili približno 
10 ur.  

Z vsemi štirimi učenci smo izvedli začetno merjenje, ki je vključevalo naloge 
podtestov testa ACADIA (Atkinson, Johnson, Lindsey, 1972, v Novosel, 1989),  
podteste SNAP preizkusa (Weedon, Reid idr., 2009),  test Token (De Renzi in 
Vignolo, 1962),  test ponavljanja povedi (Grobler, 2008),  test bralnega razumevanja 
(Elly, Gradišar in Lapajne, 1995) ter 10-minutni test računanja (Kavkler idr., 1996).  
Učiteljica, ki je poučevala učence preučevane in primerjalne skupine, je za vsakega 
učenca izpolnila ocenjevalno lestvico za organizacijske veščine in ocenjevalno 
lestvico o šolski učinkovitosti.  

Trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory je potekal 4-
krat na teden, osem tednov. V trening sta bila vključena učenca preučevane skupine 
(učenka 1E in učenec 2E). Učenca sta naloge v okviru treninga reševala bodisi v šoli, 
v času odmora, po končanem pouku, v podaljšanem bivanju ali pri dopolnilnem in 
dodatnem pouku. Učenca sta posamezne naloge, ki jih je vseboval trening, reševala 
individualno, zanje pa sta porabila od 10 do 20 minut. Ker sta bila učenca kar precej 
odsotna, smo bili dogovorjeni, da v primeru odsotnosti od pouka trening izvajata 
doma, česar se pa nista držala. Reševanje nalog v treningu sta lahko izvajala samo 
enkrat na dan in le do 4-krat na teden, pogostejšega reševanja nalog računalniški 
program za trening delovnega spomina ni dopuščal. Učenec 2E je naloge reševal 21-
krat, učenka 1E pa 15-krat. 

Pri zadnjem srečanju smo z učenci proučevane (učenka 1E in učenec 2E) in 
primerjalne skupine (učenka 1K in učenec 2K) izvedli končno merjenje z vsemi 
preizkusi, ki smo jih izvedli že ob začetnem merjenju. Učiteljica učencev je ponovno 
izpolnila Ocenjevalno lestvico organizacijskih veščinah učencev in Ocenjevalno 
lestvico učinkovitosti pri šolskem delu. Ocenjevalne lestvice smo prilagodili glede 
časovnih izrazov (prej, potem). 
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3.4.5. Statistična obdelava podatkov 

Po izvedenem treningu smo primerjali rezultate vseh testov in podtestov, ki smo jih 
dobili pred začetkom in po koncu treninga. Na tak način smo preverili, ali so opazni 
napredki pri učenki in učencu, ki sta sodelovala pri treningu. Uporabili smo 
kvalitativno in kvantitativno analizo ocenjevalne lestvice o organizacijskih veščinah 
učencev in ocenjevalne lestvice o šolski učinkovitosti učencev ter grafično in opisno 
predstavitev podatkov. Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa 
Microsoft Excel in Microsoft Word. 

3.6. Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati učencev preučevane oz eksperimentalne 
skupine (ES: učenka 1E in učenec 2E) in učencev primerjalne skupine oz. kontrolne 
skupine (KS: učenka 1K in učenec 2K), ki so jih dosegli na začetnem in na končnem 
merjenju naslednjih preizkusov: 

- podtestov ACADIA (Vidno pomnjenje, Zaporedje in šifriranje, Slušno 
pomnjenje); 

- podtestov SNAP preizkusa (Fonološko zavedanje, Prerisovanje likov, 
Pomnjenje besed nazaj, Vidni spomin, Naravna zaporedja in štetje nazaj, 
Ravnotežje, Združevanje leve in desne strani, Vidno razločevanje); 

- 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov; 
- testa Token; 
- testa bralnega razumevanja; 
- testa ponavljanja povedi in 
- ocenjevalna lestvica organizacijskih veščinah učencev za učitelje, 
- ocenjevalna lestvica učinkovitosti učencev pri šolskem delu za učitelje. 

3.6.1. Primerjava rezultatov posameznih podtestov in testov pred 

izvedenim treningom in po njem 

Najprej bomo predstavili rezultate učencev preučevane skupine oz eksperimentalne 
skupine (ES), v nadaljevanju pa rezultate učencev primerjalne skupine oz. kontrolne 
skupine (KS). Učenca ES sta učenka 1E in učenec 2E, učenca KS pa sta učenka 1K 
in učenec 2K. 

3.6.1.1. Podtesti ACADIA  

V nadaljevanju so najprej predstavljeni rezultati podtestov ACADIA.  
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Graf 1: Primerjava rezultatov učenke 1E in učenca 2E na podtestih testa ACADIA pred izvedbo treninga in 
po njem. 

 V grafu 1 so prikazani rezultati, ki sta jih dosegla učenca ES – učenka 1E in učenec 
2E, pri začetnem in končnem merjenju. Pri vsakem podtestu je možno doseči 20 
točk. Učenca sta pri vseh podtestih pri končnem merjenju dosegla višje število točk 
kot pri začetnem merjenju, le učenec 2E je pri podtestu Slušno pomnjenje dosegel 
nižje število točk. Učenka 1E je pri podtestu Vidno pomnjenje pri končnem merjenju 
dosegla višji rezultat za 2 točki (začetno merjenje 16 točk in končno merjenje 18 
točk), pri podtestu Zaporedje in šifriranje višji rezultat za 3 točke (začetno merjenje 14 
točk in končno merjenje 17 točk) in pri podtestu Slušno pomnjenje višji rezultat za 7 
točk (začetno merjenje 11 točk in končno merjenje 18 točk). Učenec 2E je na 
končnem merjenju pri podtestu Vidno pomnjenje dosegel višji rezultat za 4 točke 
(začetno merjenje 14 točk in končno merjenje18 točk), pri podtestu Zaporedje in 
šifriranje višji rezultat za 2 točki (začetno merjenje 14 točk in končno merjenje 16 
točk), pri podtestu Slušno pomnjenje pa je dosegel točko manj (začetno merjenje 6 
točk in končno merjenje 5 točk). 

Učenka 1E je imela pri začetnem merjenju pri dveh podtestih višje število točk. Pri 
podtestu Vidno pomnjenje: 16 točk in pri podtestu Slušno pomnjenje: 11 točk) kot 
učenec 2E (podtest Vidno pomnjenje: 14 točk; podtest Slušno pomnjenje: 6 točk). Pri 
začetnem merjenju sta oba učenca dosegla najnižje število točk (11 točk in 6 točk) v 
primerjavi z ostalima dvema podtestoma.  

Učenka 1E je ob končnem merjenju dosegla višji rezultat pri vseh treh podtestih. 
Največji napredek je dosegla pri podtestu Slušno pomnjenje, in sicer višji rezultat za 
7 točk. Učenec 2E je dosegel višje število točk pri dveh podtestih; pri podtestu Vidno 
pomenjenje in podtestu Zaporedje in šifriranje. Največji napredek je dosegel pri 
podtestu Vidno pomnjenje, kjer je izboljšal rezultat za 4 točke. 
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Graf 2: Primerjava rezultatov učenke 1K in učenca 2K  na podtestih ACADIA pred izvedbo treninga in po njem 

V grafu 2 so prikazani rezultati, ki sta jih dosegla učenca KS, učenka1K in učenec 
2K, pri začetnem in končnem merjenju. Oba učenca sta ob končnem merjenju 
izboljšala rezultat pri podtestu Zaporedje in šifriranje. Učenka 1K je dosegla višji 
rezultat za 2 točki (začetno merjenje 15 točk in končno merjenje 17 točk). Učenec 2K 
je izboljšal rezultat za eno točko (začetno merjenje 16 točk in končno merjenje 17 
točk). Pri preostalih dveh podtestih sta oba ob končnem merjenju dosegla nižji 
rezultat. Učenka 1K je dosegla višji rezultat pri podtestu Vidno pomnjenje za 2 točki 
(začetno merjenje 16 točk in končno merjenje 14 točk), učenec 2K pa za 4 točke 
(začetno merjenje 20 točk in končno merjenje 16 točk). 

 

Preglednica 1: Primerjava rezultatov začetnega in končnega merjenja na podtestih ACADIA pri vseh štirih učencih 
(primerjalne in kontrolne skupine) 

ACADIA Učenka 1E 

 

Učenec 2E 

 

Učenka 1K 

 

Učenec 2K 

 

testiranje 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Vidno pomnjenje 16 18 14 18 16 14 20 16 

Zaporedje in šifriranje 14 17 14 16 15 17 16 17 

Slušno pomnjenje 11 18 6 5 15 9 16 11 

SKUPAJ 41 53 34 39 46 30 53 44 

 

V preglednici so zapisani rezultati vseh podtestov ACADIA pri vseh učencih. Učenka 
1E in učenec 2E, ki sta bila vključena v izvajanje treninga, sta dosegla višje rezultate 
kot učenka 1K in učenec 2K, ki v trening nista bila vključena. Učenka 1E je pri 
končnem merjenju dosegla višji rezultat za 12 točk (začetno merjenje 41 točk in 
končno merjenje 53 točk), učenec 2E pa je dosegel višji rezultat za 5 točk (začetno 
merjenje 34 in končno merjenje 39 točk). Učenka 1K treninga ni izvajala in je pri 
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končnem merjenju dosegla 16 točk manj (začetno merjenje 46 točk in končno 
merjenje 30 točk), učenec 2K pa je dosegel 9 točk manj (začetno merjenje 53 točk in 
končno merjenje 44 točk).  

Oba učenca, vključena v trening, sta dosegla višje število točk pri podtestu Vidno 
pomnjenje. Trening DS z računalniškim programom Jungle Memory je vseboval 
naloge za vidno pomnjenje. Pri nalogi Živi pesek si je bilo potrebno zapomniti mesto, 
kjer je bila zapisana črka, pri nalogi Razdiralec kod pa si je bilo potrebno zapomniti 
ustrezno mesto pike ob črki. Sklepamo lahko, da je reševanje nalog tega tipa 
pripomoglo k opaznemu napredku pri reševanju nalog v podtestu Vidno pomnjenje. 
Tudi drugi avtorji (Klingberg, 2010; Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, Klugkist 
in Jongmans, 2010) so v svojih raziskavah ugotovili, da je bil po končanem treningu 
viden napredek pri nalogah vidnega pomnjenja. 

Nalog za slušno pomnjenje trening ni vseboval, torej to področje ni bilo trenirano, a je 
učenka 1E pri podtestu slušno pomnjenje vseeno izboljšala rezultat. Napredek bi 
lahko pripisali dejavnostim, ki jih učitelji izvajajo v razredu pri pouku, kot je 
zapisovanje snovi po nareku, učenje pesmi  na pamet, ponavljanje novih besede pri 
tujem jeziku (angleščina). Tudi avtorji v raziskavi (Loosli, Buschkuehl, Perrig in 
Jaeggi, 2012) so ugotovili, da je bil po izvedenem računalniškem treningu napredek 
tudi pri nalogah, ki jih trening ni vključeval oz. treniral.  

Tudi učenci v raziskavi M. Delavarian idr. (2015), ki je merila vizualno in slušno 
pomnjenje ter pomnjenje zaporedij s pomočjo računalniškega treninga, so izboljšali 
rezultate na omenjenih področjih. Izvedli so 20 srečanj po 30 minut. Učenka 1E in 
učenec 2E nista izboljšala rezultatov pri vseh prej zapisanih področjih, kar lahko 
pripišemo nerednemu izvajanju treninga. Učenka 1E je trening DS z računalniškim 
programom Jungle Memory rešila 21-krat, učenec 1E pa le 10-krat. Srečanja so bila 
krajša kot pri zgoraj omenjenemu treningu, saj so potekala 10–15 minut. 
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3.6.1.2.Podtesti SNAP preizkusa  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati podtestov SNAP preizkusa za obe skupini 
učencev ločeno. 

 

Graf 3:  Primerjava rezultatov učenke 1E in učenca 2E na podtestih SNAP preizkusa pred izvedbo treninga in po njem 

V grafu  3 so prikazani rezultati začetnega in končnega merjenja učenke 1E in 
učenca 2E na podtestih SNAP preizkusov. Učenka 1E je pri petih podtestih od osmih 
izboljšala rezultate. Pri podtestu Fonološko zavedanje je izboljšala rezultat za 2 točki 
(začetno merjenje 8 točk in končno merjenje 10 točk), pri podtestu Prerisovanje likov 
za 4 točke (začetno merjenje 13 točk in končno merjenje 17 točk), pri podtestu 
Pomnjenje besed nazaj za 2 točki (začetno merjenje 3 točke in končno merjenje 5 
točk), pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za 2 točki (začetno merjenje 13 
točk in končno merjenje 15 točk) ter pri podtestu Vidno razločevanje za 2 točki 
(začetno merjenje 12 točk in končno merjenje 14 točk). Pri preostalih dveh podtestih 
je dosegla nižji rezultat. Pri podtestu Vidni spomin za 1 točko (začetno merjenje 12 
točk in končno merjenje 11 točk) ter pri podtestu Združevanje leve in desne strani za 
1 točko (začetno merjenje 3 točke in končno merjenje 2 točki). Pri podtestu 
Ravnotežje je dosegla ob končnem merjenju enak rezultat kot ob začetnem (4 točke).  

Učenec 2E je ob končnem merjenju dosegel višji rezultat pri dveh podtestih. Pri 
podtestu Fonološko zavedanje za 5 točk (začetno merjenje 2 točki in končno 
merjenje 7 točk) in pri podtestu Vidno razločevanje za 4 točke (začetno merjenje 5 
točk in končno merjenje 9 točk). Pri treh podtestih je dosegel nižji rezultat. Pri 
podtestu Prerisovanje likov za 8 točk (začetno merjenje 18 točk in končno merjenje 
10 točk), pri podtestu Pomnjenje besed nazaj za 1 točko (začetno merjenje 4 točke in 
končno merjenje 3 točke) in pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za 1 točko 
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(začetno merjenje 15 točk in končno merjenje 14 točk). Pri treh podtestih (Vidni 
spomin, Ravnotežje in Združevanje leve in desne strani) je ob obeh merjenjih 
dosegel enako število točk (12 točk, 6 točk, 3 točke).  

Učenka 1E je ob končnem merjenju rezultat najbolj izboljšala pri podtestu 
Prerisovanje likov za 4 točke. Nižji rezultat je dosegla pri podtestu Vidni spomin za 1 
točko. Višji rezultat je dosegla pri podtestu Fonološko zavedanje, kjer gre za slušno 
pomnjenje, le to pa je izboljšala pri podtestu Slušno pomnjenje (ACADIA). Učenec 2E 
je rezultat najbolj izboljšal pri podtestu Fonološko zavedanje za 5 točk, najnižje 
število točk je dosegel pri preizkusu Prerisovanje likov za 8 točk. Ob končnem 
merjenju je višje rezultate dosegla učenka 1E. 

 

Graf 4: Primerjava rezultatov učenke in učenca  KS na podtestih SNAP preizkusa pred izvedbo treninga in po njem 

V grafu 4 so prikazani rezultati, ki sta jih dosegla učenca KS – učenka 1K in učenec 
2K pri začetnem in končnem merjenju. Učenka 1K je pri petih podtestih od osmih pri 
končnem merjenju dosegla boljši rezultat. Pri podtestu Fonološko zavedanje za 1 
točko (začetno merjenje 6 točk in končno merjenje 7 točk), pri podtestu Prerisovanje 
likov za 7 točk (začetno merjenje 11 točk in končno merjenje 18 točk), pri podtestu 
Pomnjenje besed nazaj za 1 točko (začetno merjenje 6 točk in končno merjenje 7 
točk), pri podtestu Združevanje leve in desne strani za 1 točko (začetno merjenje 2 
točki in končno merjenje 3 točke) in pri podtestu Vidno razločevanje za 6 točk 
(začetno merjenje  8 točk in končno merjenje 14 točk).  Pri treh podtestih od osmih je 
pri končnem merjenju dosegla nižji rezultat v primerjavi z začetnim merjenjem. Pri 
podtestu Vidni spomin za 3 točke (začetno merjenje 11 točk in končno merjenje 8 
točk), pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za 4 točke (začetno merjenje 14 
točk in končno merjenje 10 točk) in pri podtestu Ravnotežje za 1 točko (začetno 
merjenje 5 točk in končno merjenje 4 točke). Učenec 2K je pri treh podtestih od 
osmih dosegel boljši rezultat. Pri podtestu Prerisovanje likov za 3 točke (začetno 
merjenje 14 točk in končno merjenje 17 točk), pri podtestu Naravna zaporedja in 
štetje nazaj za 4 točke (začetno merjenje 11 točk in končno merjenje 15 točk) in pri 
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podtestu Ravnotežje za 2 točki (začetno merjenje 2 točki in končno merjenje 4 točke. 
Pri dveh podtestih od osmih je dosegel nižji rezultat. Pri podtestu Vidni spomin za 5 
točk (začetno merjenje 16 točk in končno merjenje 11 točk) in pri podtestu Vidno 
razločevanje za 4 točke (začetno merjenje 9 točk in končno merjenje 13 točk). Pri 
treh podtestih je dosegel enak rezultat. Pri podtestu Fonološko zavedanje (10 točk), 
pri podtestu Pomnjenje besed nazaj (7 točk) in pri podtestu Združevanje leve in 
desne strani (3 točke). Učenka 1K je svoj rezultat pri končnem merjenju najbolj 
izboljšala pri podtestu Prerisovanje likov za 7 točk (18 točk), nižji rezultat pa je 
dosegla pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za 4 točke (10 točk). Učenec 
2K je rezultat najbolj izboljšal pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za 4 
točke (15 točk), slabši rezultat kot pri začetnem merjenju pa je imel pri podtestu Vidni 
spomin za 5 točk (11 točk).   

 

Preglednica 2:Primerjava rezultatov začetnega in končnega merjenja na podtestih SNAP preizkusa pri vseh štirih 
učencih 

Podtesti SNAP 
preizkusa  

Učenka 1E Učenec 2E 

 

Učenka 1K 

 

Učenec 2K  

 

Testiranje 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

podtest 2 –
Fonološko 
zavedanje 8 10 2 7 6 7 10 10 

podtest 5 –
Prerisovanje 
likov 13 17 18 10 11 18 14 17 

podtest 8 –
Pomnjenje 
besed nazaj 3 5 4 3 6 7 7 7 

podtest 9 – 
Vidni spomin 12 11 12 12 11 8 16 11 

podtest 10 –
Naravna 
zaporedja in 
štetje nazaj 13 15 15 14 14 10 11 15 

podtest 11 – 
Ravnotežje 4 4 6 6 5 4 2 4 

podtest 12 – 
Združevanje 
leve in desne 
strani 3 2 3 3 2 3 3 3 

podtest 14 – 
Vidno 
razločevanje 12 14 5 9 14 8 13 9 
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SKUPAJ 68 78 65 64 63 71 76 76 

 

Učenka 1E iz ES in učenka 1K iz KS sta pri končnem merjenju dosegli višji rezultat 
pri petih podtestih od osmih. Učenka 1E je pri podtestih, kjer ni dosegla višjega 
rezultata, dosegla enako ali nižje število točk za 1 do 2 točki. Učenka 1E je dosegla 
napredek pri reševanju podtesov preizkusa SNAP, predvsem pri podtestu Fonološko 
zavedanje in podtestu Vidno razločevanje. Vsi razen učenca 2E v ES so precej 
izboljšali rezultate pri podtestu Prerisovanje likov. Učenec 2E je imel pri tem 
preizkusu nižji rezultat za 8 točk (10 točk). Pri podtestu Prerisovanje likov so vsi 
učenci, razen učenca 2K, precej izboljšali rezultate.  

Podtesti (7 podtestov) SNAP preizkusa so vključevali naloge fonološkega zavedanja, 
prerisovanja likov,  vidnega pomnjenja, naravnih zaporedij in štetja nazaj, ravnotežja 
ter združevanja leve in desne strani. Večina podtestov SNAP preizkusa preverja 
sposobnost slušnega in vidnega pomnjenja ter sposobnost shranjevanja in 
upravljanja z informacijami. Učenci, ki imajo slabši verbalni DS, imajo več težav s 
fonološkim procesiranjem (Pham, Hasson, 2014). Oba učenca ES sta ob končnem 
merjenju dosegla višji rezultat pri podtestu Fonološko zavedanje, kar lahko 
pripisujemo treningu DS. Največji napredek  sta dosegla  pri nalogah vizualnega tipa 
(vidno razločevanje in prerisovanje likov), kjer si je potrebno zapomniti obliko, velikost 
predmeta. Ker DS ohranja manjše količine informacij, se ga lahko meri s pomočjo 
različnih metod, ena izmed njih je zapomnitev informacij v nekem vrstnem redu in 
zapomnitev v obratnem vrstnem redu, kot so to uporabili raziskovalci (Shipstead, 
Redick, Engle, 2012) v svoji raziskavi. Zapomnitev informacij v določenem vrstnem 
redu so vključevale tudi naloge pri treningu delovnega spomina z računalniškim 
programom Jungle Memory, predvsem pri nalogi Prečanje vode, kjer  si je bilo 
potrebno zapomniti rezultat prejšnjega računa in ga kasneje zapisati.  

3.6.1.3. 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov  

10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov vključuje 62 
aritmetičnih problemov, kjer je potrebna uporaba vseh štirih računskih operacij. 
Računi se točkujejo s točkami od 1 do 3 glede na zahtevnost računa. Skupaj je 
možnih 121 točk.  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testa 10-minutni test za oceno avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov pri učencih, vključenih v raziskavo. 
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Graf 5: Primerjava rezultatov učencev ES in KS na testu 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov pred izvedbo treninga in po njem 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da sta učenka 1E in učenec 2E iz ES ob končnem 
merjenju izboljšala rezultat. Učenca iz ES sta ob začetnem merjenju dosegla nižje 
število točk (učenka 1E 24 točk in učenec 2E 20 točk) v primerjavi z učencema  iz KS 
(učenka 1K 34 točk in učenec 2K 36 točk). Ob končnem merjenju sta učenca ES 
dosegla višje število točk, še vedno pa sta dosegla manj točk kot učenca KS na 
začetnem in končnem merjenju, kar kaže na različne zmožnosti učencev. Učenca iz 
KS sta pri končnem merjenju dosegla slabše rezultate: učenka 1K je imela nižji 
rezultat za 4 točke (začetno merjenje 34 točk in končno merjenje 30 točk), učenec 2K 
pa je imel nižji rezultat za 1 točko (začetno merjenje 36 točk in končno merjenje 35 
točk). Izboljšanje rezultatov pri učencih ES lahko pripišemo tudi izvajanju trening DS 
z računalniškim programom Jungle Memory, saj so naloge vsebovale reševanje 
aritmetičnih nalog.    

Učenca ES imata težave pri matematiki, kar je povezano tudi z DS. Različni avtorji 
ugotavljajo, da so slabši verbalni, vizualni in izvršilni DS osnovni vzrok težav pri 
matematiki, saj je pomemben pri branju in reševanju nalog (Malekpour, idr., 2013; 
Alloway, Passolunghi, 2010). J. Holmes in Adams (2006) v raziskavi navajata tudi, 
kako bi morali učitelji pomagati učencem, ki imajo slabši DS, da bi lažje sledili delu v 
razredu. Reševanje nalog Prečkanje vode s pomočjo računalniškega programa 
Jungle Memory je imelo pozitiven vpliv, saj sta učenca ES izboljšala rezultat. Računi, 
ki jih je vseboval 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov, so bili tudi v treningu delovnega spomina z računalniškim programom 
Jungle Memory. Številski obseg je bil sicer večji pri 10-minutnem testu za oceno 
avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov in le ta je bil tudi časovno omejen. 
Sta pa učenca račune pri nalogi Prečkanje vode reševala hitro, saj jima je bila naloga 
všeč in sta želela čimprej preiti k drugemu računu. Vadenje je vplivalo na hitrejši 
priklic informacij in hitrejše reševanje nalog. Hitrejše reševanje aritmetičnih nalog po 

Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K

Začetno merjenje 24 20 34 36

Končno merjenje 27 27 30 35

24 

20 

34 
36 

27 27 
30 

35 

10-minutni test za oceno avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov  
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končanem treningu so ugotovili v svoji raziskavi tudi avtorji M. Delavarian, 
Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh (2015). 

3.5.1.4. Test TOKEN  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testa TOKEN. Test TOKEN vsebuje 20 
nalog. Končni rezultat predstavlja število napačno rešenih nalog. 

 

Graf 6: Primerjava rezultatov učencev ES in KS na testu TOKEN pred izvedbo treninga in po njem 

Vsi učenci so ob končnem merjenju dosegli boljše rezultate, saj so imeli manj 
napačno rešenih nalog. Učenka 1E in učenec 2E sta ob končnem merjenju izboljšala 
rezultat, saj je učenka 1E napačno rešila le eno nalogo, učenec 2E pa je naredila eno 
napako manj kot na začetnem merjenju). 

Ob končnem merjenju je test najbolj uspešno rešil učenec 2K, ki je naredil le eno 
napako. Učenec 2K ni sodeloval pri treningu DS, vendar je nato vseeno dosegel 
boljši rezultat. Ob začetnem merjenju je največ napak naredila učenka 1K (6 napak), 
ob končnem merjenju pa le 3 napake.  

Pri testu TOKEN je pomembno, da učenec pozorno posluša navodila in si jih 
zapomni v ustreznem vrstnem redu. Naloge, ki preverjajo obseg DS, vsebujejo 
zapomnitev nekega števila dražljajev (beseda, številke), lahko je dražljaj le eden ali 
več (Kirova, Bays in Lagalwar, 2015). Učenci s slabšim DS imajo slabšo pozornost, 
zato hitro pozabijo na vsa navodila, ki so jih dobili od učitelja (Alloway, 2009). 
Izboljšanje rezultatov obeh učencev iz ES pri testu TOKEN bi lahko pripisali treningu 
delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory, saj sta zapomnitev 
informacij v določenem vrstnem redu urila pri nalogah Prečkanje vode in Razdiralec 
kod.  

3.6.1.5.Test bralnega razumevanja iz raziskave o bralni pismenosti  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testa Bralnega razumevanja.  

Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K

Začetno merjenje 3 5 6 5

Končno merjenje 1 4 3 1

3 

5 
6 

5 

1 

4 
3 

1 

TEST TOKEN 
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V grafu 7 je s točkami predstavljeno število pravilnih odgovorov, ki so jih učenci 
dosegli pri testu bralnega razumevanja ob začetnem in ob končnem merjenju. Za vsa 
pravilno rešena vprašanja so lahko zbrali šest točk.  

Učenka 1E in učenec 2E, ki sta bila vključena v trening, pri končnem merjenju nista 
izboljšala rezultata, saj sta dosegla enako število točk kot pri začetnem merjenju 
(učenka 1E: 4 točke, učenec 2E: 3 točke).  

Svojega rezultata nista izboljšala tudi učenca kontrolne skupine, ki nista bila 
vključena v trening. Učenec 2K je na pet vprašanj odgovoril pravilno, učenka pa le na 
dve vprašanji.  

Vsem učencem je bilo najtežje predzadnje vprašanje, saj nanj nihče ni odgovoril 
pravilno. Vprašanje je bilo zahtevnejše, saj so morali povezati prebrane informacije in 
s sklepanjem predvideti pravilni odgovor. To pa je za učence z lažjimi intelektualnimi 
primanjkljaji pogosto prezahtevno. 

Trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory ni vključeval 
nalog, pri katerih bi učenca urila bralno razumevanje. Pri učencih ES in KS napredka 
na področju bralnega razumevanja ni bilo. Učenka in učenec KS sta ob končnem 
merjenju imela nižji rezultat (1K – 2 točki, 2K – 5 točk), saj sta imela več nepravilnih 
odgovorov kot pri začetnem merjenju (1K – 5 točk, 2K – 6 točk). Bralno razumevanje 
je povezano z DS, saj si je pri branju potrebno zapomniti besede, stavke in nato še 
izluščiti bistvo prebranega. Zaradi slabše kapacitete DS je posledično manjša 
zapomnitev verbalnih informacij (Cain, Oakhill, Bryant, 2004).  

 

 

Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K

Začetno merjenje 4 3 5 6

Končno merjenje 4 3 2 5

4 
3 

5 
6 

4 
3 

2 

5 

TEST BRALNEGA RAZUMEVANJA 
Noben pes ni zadosti 

Graf 7: Primerjava rezultatov učencev PS in KS na testu bralnega razumevanja pred izvedbo 
treninga in po njem 
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3.6.1.6 Test ponavljanja povedi  

Pri testu Ponavljanje povedi so morali učenci ponoviti tri povedi (prosto zložena 
enostavčna poved; priredno zložena poved in podredno zložena poved). Beležilo se 
je število napak, pri čemer se je za napako štela vsaka napačno izgovorjena ali 
izpuščena beseda. Pri začetnem merjenju sta imela največje število napak učenka 
1E (12 napak) in učenec 2K (10 napak). Najmanj napak je imela učenka 1K (4 
napake).  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testa ponavljanja povedi.  

 

Graf 8: Primerjava rezultatov učencev ES in PS na testu ponavljanja povedi pred izvedbo treninga in po njem 

Iz grafa 8 je razvidno, da so vsi učenci  pri končnem merjenju naredili manj napak. 
Učenka 1E je najbolj napredovala in izboljšala rezultat, saj je ob končnem merjenju 
naredila za polovico manj napak (6 napak). Preostali trije učenci so ob končnem 
merjenju naredili po 2 napaki manj.  

Pri reševanju testa Ponavljanje povedi je pomemben DS, saj so učenci morali poved 
najprej poslušati v celoti in jo šele nato ponoviti. Zapomniti so si morali 10–12 besed, 
ki so jih morali ponoviti v enakem vrstnem redu, kot so jih slišali. Naloga je bila za 
učence zahtevna, zato so tudi imeli več napak. Različni avtorji (Cain, Oakhill, Bryant, 
2004; Delavarian, Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh, 2015; Soderqvist. 
Nutley, Ottersen, Grill in Klingberg, 2012) so v svojih raziskavah, kjer so izvedli 
trening delovnega spomina, vključili tudi ponavljanje besed ali nebesed. Slabši DS 
vpliva na to, da si učenci zapomnijo manj verbalnih informacij. Slabši verbalni DS 
povzroča tudi težave prepoznavanja ustreznega zaporedja črk ter težave pri 
povezovanju črk v  besede (Pham, Hasson, 2014). Ob končnem merjenju so vsi štirje 
učenci zmanjšali število napak. Možno je, da je na boljši rezultat vplivala tudi 
ponovitev preizkusa v relativnem kratkem časovnem obdobju. Učenca, ki sta bila 
vključena v trening DS, sta dosegla napredek, kar pa tudi lahko pripišemo vsem trem 
nalogam, ki so bile vključene v trening delovnega spomina z računalniškim 
programom Jungle Memory. 

3.6.1.7. Ocenjevalna lestvica organizacijskih veščin učencev 

Učenka 1E Učenec 2E  Učenka 1K Učenec 2K

Začetno merjenje 12 8 6 10

Končno merjenje 6 6 4 8

12 

8 
6 

10 

6 6 
4 

8 

TEST PONAVLJANJA POVEDI 
TRI POVEDI 
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Ocenjevalno lestvico o organizacijskih veščinah je izpolnila učiteljica učencev iz ES in 
KS pred začetnim in po končnem merjenju. V nadaljevanju so v preglednici 3 
predstavljene primerjave rezultatov doseženih točk na ocenjevalni lestvici za 
organizacijske veščine pri začetnem merjenju (pred pričetkom treninga) in ob 
končnem merjenju (po zaključenem treningu). Ocenjevalna lestvica je vsebovala 
trditve zaprtega tipa, ki so se vrednotile na lestvici od 0 – ne drži, 1 – redko drži, 2 – 
pogosto drži, do 3 – vedno drži. 

 

Preglednica 3: Ocenjevalna lestvica organizacijskih veščin 

 Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K 

  Začetno končno Začetno končno Začetno končno Začetno končno 

1. Učenec si pred začetkom 
pouka na mizo pripravi 
vse, kar potrebuje za 
delo. 

3 3 0 2 1 0 0 1 

2. V zvezek si skrbno 
zapiše, kaj ima za 
domačo nalogo oz. označi 
v delovnih zvezkih. 

2 3 1 2 0 1 1 2 

3. Učenec pri zapisovanju v 
zvezek uporablja različne 
barve oz. si podčrta 
naslove in pomembne 
informacije  

2 3 1 3 0 0 1 2 

4. Učenec ustrezno izkoristi 
prostor v zvezku, ki mu je 
na voljo za pisanje. 

2 2 1 3 3 3 2 2 

5. Učenec prepiše snov s 
table ustrezno hitro. 2 3 3 3 0 1 1 1 

6. Učenca pri reševanju 
nalog ne zmotijo 
ilustracije in drugo 
vizualno gradivo. 

1 1 2 3 2 1 2 1 

7. Učenec sam sebi 
postavlja cilje pri delu. 1 1 1 1 1 0 1 1 

8. Učenec se drži rokov za 
oddajo različnih nalog. 2 3 1 2 0 0 1 1 

9. Učenec pospravi po 
opravljenem delu za seboj 
delovni prostor. 

2 3 1 2 1 1 1 1 

10. Učenec pospravi šolske 
potrebščine in drug 
material na svoje mesto. 

2 3 1 2 1 3 1 1 

11. Učenec si pri reševanju 
nalog, ki zahtevajo več 
korakov, pomaga z 
izpisovanjem in 
podčrtovanjem podatkov. 

0 1 1 1 0 1 1 1 

12. Učenec si pri učenju 
pomaga tako, da si 
pomembne podatke 
podčrta/izpiše/osvetli. 

1 1 1 0 0 1 1 1 

13. Učenec zmore sam sebe 
motivirati za delo. 1 2 1 1 0 2 1 2 

14. Učenec zna ustrezno 
ubesediti (verbalno 
izraziti) to, kar razmišlja. 

1 2 1 1 1 3 2 2 

15. Učenec prinaša v šolo le 
tiste šolske potrebščine in 
knjige, ki jih potrebuje za 
tisti dan. 

2 2 2 3 0 1 2 2 

16. Učenec odnese domov le 
tiste šolske potrebščine in 
knjige, ki jih potrebuje za 
delo doma. 

0 0 0 0 0 1 0 1 
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17. Učenec si zna 
kompleksno nalogo za 
boljše reševanje razdeliti 
na več manjših delov. 

0 1 1 1 0 1 1 1 

18. Učenec skrbi za red in 
urejenost v garderobni 
omarici. 

1 3 1 2 3 1 0 0 

19. Učenec ne pozablja svojih 
stvari. 3 3 2 2 2 2 2 0 

20. Učenec se zaveda, da so 
nekatere naloge bolj 
pomembne kot druge in 
da jih je treba najprej 
narediti. 

1 2 1 1 2 1 2 1 

21. Učenec se na svoje 
naloge in zadolžitve 
spomni sam. 

2 1 2 2 3 2 2 1 

 

 

Učiteljica je pri učenki 1E glede na začetno merjenje izboljšala oceno pri dvanajstih 
trditvah: (2) V zvezek si skrbno zapiše, kaj ima za domačo nalogo oz. označi v 
delovnih zvezkih; (3) Učenec pri zapisovanju v zvezek uporablja različne barve oz. si 
podčrta naslove in pomembne informacije; (5) Učenec prepiše snov s table ustrezno 
hitro; (8) Učenec se drži rokov za oddajo različnih nalog; (9) Učenec pospravi po 
opravljenem delu za seboj delovni prostor; (10) Učenec pospravi šolske potrebščine 
in drug material na svoje mesto; (11) Učenec si pri reševanju nalog, ki zahtevajo več 
korakov, pomaga z izpisovanjem in podčrtovanjem podatkov; (13) Učenec zmore 
sam sebe motivirati za delo; (14) Učenec zna ustrezno ubesediti (verbalno izraziti) to, 
kar razmišlja; (17) Učenec si zna kompleksno nalogo za boljše reševanje razdeliti na 
več manjših delov; (18) Učenec skrbi za red in urejenost v garderobni omarici in (20) 
Učenec se zaveda, da so nekatere naloge bolj pomembne kot druge in da jih je 
potrebno najprej narediti. Pri šestih trditvah je učiteljica izboljšala oceno pri učenki 1E 
za 1 točko, iz včasih drži na pogosto drži, pri dveh trditvah za 1 točko, iz ne drži na 
včasih drži, pri treh trditvah za 1 točko, iz včasih drži na pogosto drži in pri dveh 
trditvah za 2 točki, iz včasih drži na vedno drži. Učenka se je predvsem izboljšala na 
področjih, ki se ne tičejo toliko organizacije prostora, temveč organizacije učnih 
strategij (pravilen prepis s table v zvezek, označitev nalog za domačo nalogo, 
izpisovanje in podčrtovanje podatkov, razdelitev kompleksne naloge na več delov, 
zavedanje večje pomembnosti nekaterih nalog). 

Pri učencu 2E je glede na začetno merjenje učiteljica izboljšala oceno pri desetih 
trditvah: (3) Učenec pri zapisovanju v zvezek uporablja različne barve oz. si podčrta 
naslove in pomembne informacije; (4) Učenec ustrezno izkoristi prostor v zvezku, ki 
mu je na voljo za pisanje; (6) Učenca pri reševanju nalog ne zmotijo ilustracije in 
drugo vizualno gradivo; (8) Učenec se drži rokov za oddajo različnih nalog; (9) 
Učenec pospravi po opravljenem delu za seboj delovni prostor; (10) Učenec pospravi 
šolske potrebščine in drug material na svoje mesto; (15) Učenec prinaša v šolo le 
tiste šolske potrebščine in knjige, ki jih potrebuje za tisti dan in (18) Učenec skrbi za 
red in urejenost v garderobni omarici. Pri petih trditvah se je izboljšal za 1 točko, iz 
včasih drži na pogosto drži. Pri dveh trditvah za 1 točko, iz pogosto drži na vedno 
drži. Pri dveh trditvah za 2 točki, iz včasih drži na vedno drži in pri eni trditvi za 2 
točki, iz ne drži na pogosto drži. Učenec E2 se je izboljšal na področjih, ki se 
nanašajo na organizacijo učnih strategij (podčrtovanje pomembnih podatkov ter 
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osredotočanje le na podatke, ki so zapisani), organizacijo prostora (za zapis v zvezek 
izkoristi ves prostor, pospravi za seboj, skrbi za red v omarici in garderobi) ter 
organizacija časa (drži se rokov za oddajo nalog). 

Učiteljica je pri učenki 1K glede na začetno merjenje izboljšala oceno pri desetih 
trditvah: (2) V zvezek si skrbno zapiše, kaj ima za domačo nalogo oz. označi v 
delovnih zvezkih; (5) Učenec prepiše snov s table ustrezni hitro; (10) Učenec 
pospravi šolske potrebščine in drug material na svoje mesto; (11) Učenec si pri 
reševanju nalog, ki zahtevajo več korakov, pomaga z izpisovanjem in podčrtovanjem 
podatkov; (12) Učenec si pri učenju pomaga tako, da si pomembne podatke 
podčrta/izpiše/osvetli; (13) Učenec zmore sam sebe  motivirati za delo; (14) Učenec 
zna ustrezno ubesediti (verbalno izraziti) to, kar razmišlja; (15) Učenec prinaša v šolo 
le tiste šolske potrebščine in knjige, ki jih potrebuje za tisti dan; (16) Učenec odnese 
domov le tiste šolske potrebščine in knjige, ki jih potrebuje za delo doma in (17) 
Učenec si zna kompleksno nalogo za boljše reševanje razdeliti na več manjših 
delov). Pri sedmih trditvah je učiteljica izboljšala oceno za 1 točko, iz ne drži na 
včasih drži, pri dveh trditvah za 2 točki, iz včasih drži na vedno drži in pri eni trditvi za 
2 točki, iz ne drži v pogosto drži. Učenka  je po oceni učiteljice napredovala na 
področju organizacije učnih strategij (označi, kaj je za domačo nalogo, pravilen prepis 
s table v zvezek, podčrtovanje in izpisovanje podatkov, razdelitev kompleksne naloge 
na več delov). Nekaj trditev pa se nanaša na organizacijo prostora (pospravi šolske 
potrebščine, prinese in odnese le tisto, kar potrebuje za pouk, za zapis v zvezek 
izkoristi ves prostor). 

Pri učencu 2K je glede na začetno merjenje učiteljica izboljšala oceno pri petih 
trditvah: (1) Učenec si pred začetkom pouka na mizo pripravi vse, kar potrebuje za 
delo; (2) V zvezek si skrbno zapiše, kaj ima za domačo nalogo oz. označi v delovnih 
zvezkih; (3) Učenec pri zapisovanju v zvezek uporablja različne barve oz. si podčrta 
naslove in pomembne informacije; (13) Učenec zmore sam sebe motivirati za delo in 
(16) Učenec odnese domov le tiste šolske potrebščine in knjige, ki jih potrebuje za 
delo doma. Pri treh trditvah se je izboljšal za 1 točko, iz včasih drži na pogosto drži in 
pri dveh trditvah za 1 točko, iz ne drži na včasih drži.  

Učenko 1E je učiteljica glede na končno merjenje nižje ocenila pri trditvi (21) Učenec 
se na svoje naloge in zadolžitve spomni sam. Učenca 2E pri trditvi (12) Učenec si pri 
učenju pomaga tako, da si pomembne podatke podčrta/izpiše/osvetli. Učenka 2K pri 
šestih trditvah, pri ((1) Učenec si pred začetkom pouka na mizo pripravi vse, kar 
potrebuje za delo; (4) Učenec ustrezno izkoristi prostor v zvezku, ki mu je na voljo za 
pisanje; (6) Učenca pri reševanju nalog ne zmotijo ilustracije in drugo vizualno 
gradivo; (19) Učenec ne pozablja svojih stvari; (20)  Učenec se zaveda, da  so 
nekatere naloge bolj pomembne kot druge in da jih je potrebno najprej narediti in  
(21) Učenec se na svoje naloge  in zadolžitve spomni sam. Učenca 2K pa je nižje 
ocenila pri štirih trditvah: (6) Učenca pri reševanju nalog ne zmotijo ilustracije in 
drugo vizualno gradivo; (19) Učenec ne pozablja svojih stvari; (20) Učenec se 
zaveda, da so nekatere naloge bolj pomembne kot druge in da jih je potrebno najprej 
narediti in (21) Učenec se na svoje naloge  in zadolžitve spomni sam.  

Učenko 1K in učenca 2K je učiteljica nižje ocenila pri enakih trditvah, pri učenki 1K še 
pri dveh trditvah več. Po ocenah učiteljice ima učenec 2K precej težav z organizacijo. 
Pri večini trditev ga je ocenila z enakim številom točk. Po ocenah učiteljice se je ob 
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končnem merjenju najbolj izboljšala učenka 1E. Učiteljica je ocenila, da največjo 
spremembo na področju organizacije in šolske učinkovitosti opaža pri učencu 1E, saj 
je postal bolj organiziran, redno pripravi potrebščine za pouk, manj pozablja na 
domače naloge in ima bolj urejene šolske potrebščine. 

Preglednica 4: Seštevek točk pri ocenjevalni lestvici organizacijskih veščin 

 Število točk Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K 

Število točk 

Možnih 63 

Začetek 29 26 19 25 

Konec 37 36 27 26 

     

Največ točk pri začetnem in ob končnem merjenju sta dobila učenka 1E in učenec 
2K. Vsi učenci so ob končnem merjenju dosegli višje število točk.  

Nekateri učenci imajo velike težave z organizacijo. Posameznikom je velik napor že 
priprava šolske torbe ali priprava vseh potrebščin za pouk. Organizacija je 
pomembna, saj je to sposobnost, ki skrbi za urejanje informacij in materialov 
(Dawson in Guare, 2010). Pomembno je tudi, da učence učimo, da spremljajo svoje 
lastno delo, zaznajo napake in vrednotijo delo, vse to pa so metakognitivne 
strategije. Učenca ES sta dosegla višje število točk v primerjavi z učencema KS, kar 
kaže na to, da je imel trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory pozitiven vpliv tudi na področja, ki niso bila trenirana. Izboljšanje na področju 
organizacije je opazila učiteljica in tudi starši. Do podobnih ugotovitev pri izvajanju 
treninga izvršilnih funkcij je prišla v svoji raziskavi tudi M. Hudoklin (2015). 

 

Preglednica 5: Primerjava učiteljičine ocene začetnega in končnega merjenja na ocenjevalni lestvici organizacijskih 
veščin  pri vseh štirih učencev (eksperimentalne in kontrolne skupine) 

 Sprememba ocene 
posameznih trditev ob 
drugem merjenju glede na 
začetno merjenje  

Učenka 1E Učenec 2E  Učenka 1K  Učenec 2K 

Število trditev višja ocena 12 10 10 5 

enaka ocena 8 9 5 12 

nižja ocena 1 1 6 4 

Vseh trditev je bilo enaindvajset. Učiteljica je učenko 1E ob končnem merjenju 
najbolje ocenila pri devetih trditvah (3 točke – vedno drži), najslabše pri eni trditvi (0 
točk – ne drži). Učenca 2E je najbolje ocenila pri petih trditvah (3 točke – vedno drži), 
najslabše pa pri dveh trditvah (0 točk – ne drži). Učenko 1K je najbolje ocenila pri treh 
trditvah (3 točke – vedno drži) in najslabše pri štirih trditvah (0 točk – ne drži). Učenca 
2K je najbolje ocenila pri šestih trditvah (2 točki – pogosto drži), s 3 točkami ni bil 
ocenjen. Najslabše ga je ocenila pri dveh trditvah (0 točk – ne drži). 

3.6.1.8. Ocenjevalna lestvica učinkovitosti pri šolskem delu 
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V nadaljevanju so predstavljene dosežene ocene na ocenjevalni lestvici učinkovitosti 
pri šolskem delu pri začetnem in ob končnem merjenju. 

Ocenjevalno lestvico učinkovitosti pri šolskem delu je izpolnila učiteljica učencev iz 
ES in KS pred začetkom treninga in po njem. V nadaljevanju so predstavljene 
primerjave rezultatov doseženih točk na ocenjevalni lestvici učinkovitosti pri šolskem 
delu pri začetnem merjenju (pred pričetkom treninga) in ob končnem merjenju (po 
zaključenem treningu). Ocenjevalna lestvica je vsebovala trditve zaprtega tipa, ki so 
se vrednotile na lestvici od 0 – ne drži, 1 – redko drži, 2 – pogosto drži, do 3 – vedno 
drži. 

 

Preglednica 6: Ocenjevalna lestvica učinkovitosti pri šolskem delu 

  Učenka 1E Učenec 1E Učenka 1K Učenec 2K 

  Začetno končno Začetno končno Začetno končno Začetno končno 

1. Učenec brez težav 
sledi pouku. 

1 2 1 2 1 0 2 0 

2. Učenec pri pouku 
aktivno sodeluje. 

0 2 0 1 1 0 2 0 

3. Učenec se 
samostojno loti 
reševanja naloge. 

1 2 1 1 1 1 2 3 

4. Učenec samostojno 
reši nalogo. 

2 2 2 2 0 0 2 2 

5. Učenec takoj začne z 
reševanjem naloge. 

1 2 1 2 1 1 1 1 

6. Učenec skoraj vedno 
pravilno reši nalogo. 

0 1 3 2 1 0 2 1 

7. Učenec si 
kompleksno nalogo 
vedno razdeli na 
manjše dele in se loti 
reševanja. 

0 1 1 1 0 1 0 1 

8. Učenec je dobro 
osredotočen na delo. 

1 2 1 3 2 1 1 1 

9. Učenec ima visoke 
ocene, glede na trud, 
ki ga vloži, in čas 
učenja. 

1 2 1 2 3 0 2 2 

10. Učenec dosega 
visoke ocene* pri 
matematiki. 

1 0 1 1 0 0 3 0 

11. Učenec dosega 
visoke ocene* pri 
slovenščini. 

3 2 1 2 0 0 2 3 

12. Učenec dosega 
dobre rezultate* pri 
vseh predmetih. 

2 2 1 2 0 0 2 2 

13. Učenec je s svojim 
delom zadovoljen. 

2 2 2 2 1 1 2 2 

14. Učenec je motiviran 
za delo. 

1 2 0 2 1 0 2 1 

15. Učenčeva 
samopodoba je 
visoka. 

0 2 1 1 3 0 1 2 

16. Učenec rešuje nalogo 
sam, brez pogoste 
pomoči učitelja. 

3 2 2 2 2 0 2 2 

17. Učenec rešuje nalogo 
sam, brez pogoste 
pomoči sošolca. 

2 1 1 2 1 0 1 0 
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18. Učencu ni potrebno 
ponavljati navodil in 
napotkov. 

2 1 3 1 2 0 1 0 

19. Učenec razume, kaj 
naloga od njega 
zahteva. 

2 1 1 1 1 1 2 0 

20. Učenec prepozna 
bistvene podatke in 
jih loči od manj 
bistvenih. 

1 1 0 1 1 1 2 1 

* Visoke ocene pomenijo ocene 4 in 5 

 

Učiteljica je učenko 1E glede na začetno oceno ob končnem ocenjevanju bolje 
ocenila  pri desetih trditvah: (1) Učenec brez težav sledi pouku; (2) Učenec pri pouku 
aktivno sodeluje; (3) Učenec se samostojno loti reševanja naloge; (5) Učenec  takoj 
začne z reševanjem naloge; (6) Učenec skoraj vedno pravilno reši nalogo; (7) 

Učenec si kompleksno nalogo vedno razdeli na manjše dele in se loti reševanja; (8) 
Učenec je dobro osredotočen na delo; (9) Učenec ima visoke ocene glede na trud, ki 
ga vloži, in čas učenja; (14) Učenec je motiviran za delo in (15) Učenčeva 
samopodoba je visoka. Pri šestih trditvah jo je bolje ocenila za 1 točko, iz včasih drži 
na pogosto drži. Pri dveh trditvah za 2 točki, iz ne drži na pogosto drži. Pri dveh 
trditvah za 1 točko, iz ne drži na včasih drži. Učenka E1 je napredovala na področjih, 
ki so pomembna za učinkovito delo pri pouku (sledi pouku, sodeluje pri pouku, je 
osredotočena na delo), kar je povezano z visoko samopodobo in motivacijo za delo. 
Napredovala pa je tudi na področju učinkovitega reševanja nalog (samostojno se loti 
reševanja naloge, hitro začne z reševanjem naloge, pravilno reši nalogo, kompleksno 
nalogo si razdeli na več delov). 

Učenca 2E je glede na začetno merjenje učiteljica ob končnem merjenju bolje ocenila 
pri desetih trditvah: (1) Učenec brez težav sledi pouku; (2) Učenec pri pouku aktivno 
sodeluje; (5) Učenec takoj začne z reševanjem naloge; (8) Učenec je dobro 
osredotočen na delo; (9) Učenec ima visoke ocene glede na trud, ki ga vloži, in čas 
učenja; (11) Učenec dosega visoke ocene* pri slovenščini; (12) Učenec dosega 
dobre rezultate* pri vseh predmetih; (14) Učenec je motiviran za delo; (17) Učenec 
rešuje nalogo sam, brez pogoste pomoči sošolca; (20) Učenec prepozna bistvene 
podatke in jih loči od manj bistvenih. Pri šestih trditvah je učiteljica učenca 2E bolje 
ocenila za 1 točko, iz včasih drži na pogosto drži, pri dveh trditvah za 1 točko, iz ne 
drži na včasih drži, pri eni trditvi za 1 točko, iz ne drži na včasih drži in pri eni trditvi za 
2 točki, iz ne drži v pogosto drži. Trditve se tičejo učinkovitega dela pri pouku (sledi 
pouku, sodeluje pri pouku, je osredotočen na delo), kar je povezano z visoko 
motivacijo za delo. Učenec 2E je po oceni učiteljice napredoval na področju 
učinkovitega reševanja nalog (takoj začne z reševanjem, samostojno rešuje nalogo, 
prepozna bistvene podatke).  

Učiteljica je učenko 1K glede na začetno merjenje ob končnem merjenju bolje ocenila 
le pri eni trditvi (7) Učenec si kompleksno nalogo vedno razdeli na manjše dele in se 
loti reševanja, za 1 točko, iz ne drži na včasih drži. Trditev se tiče učinkovitega 
reševanja nalog (kompleksno nalogo si razdeli na več delov). 

Učenca 2K je učiteljica glede na začetno merjenje bolje ocenila ob končnem merjenju 
pri štirih trditvah: (3) Učenec se samostojno loti reševanja naloge; (7) Učenec si 
kompleksno nalogo vedno razdeli na manjše dele in se loti reševanja; (11) Učenec 
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dosega visoke ocene* pri slovenščini in (15) Učenčeva samopodoba je visoka. Pri 
dveh trditvah se je izboljšal za 1 točko, iz pogosto drži na vedno drži. Pri eni trditvi za 
1 točko, iz ne drži v včasih drži in pri eni trditvi za 1 točko, iz včasih drži v pogosto 
drži. Učenec 2K je napredoval na področjih učinkovitega reševanja nalog 
(samostojno se loti reševanja naloge, kompleksno nalogo razdeli na več delov). 

Učenko 1E je učiteljica glede na končno merjenje nižje ocenila pri šestih trditvah: (10) 

Učenec dosega visoke ocene* pri matematiki; (11) Učenec dosega visoke ocene* pri 
slovenščini; (16) Učenec rešuje nalogo sam, brez pogoste pomoči učitelja; (17) 
Učenec rešuje nalogo sam, brez pogoste pomoči sošolca; (18) Učencu ni potrebno 
ponavljati navodil in napotkov in (19) Učenec razume, kaj naloga od njega zahteva. 
Učenca 2E pri dveh trditvah: (6) Učenec skoraj vedno pravilno reši nalogo in (18) 
Učencu ni potrebno ponavljati navodil in napotkov. Učenko 1K pri desetih trditvah (1) 
Učenec brez težav sledi pouku; (2) Učenec pri pouku aktivno sodeluje; (4) Učenec 
samostojno reši nalogo; (6) Učenec skoraj vedno pravilno reši nalogo; (8) Učenec je 
dobro osredotočen na delo; (9) Učenec ima visoke ocene glede na trud, ki ga vloži, in 
čas učenja; (15) Učenčeva samopodoba je visoka; (16) Učenec rešuje nalogo sam, 
brez pogoste pomoči učitelja in (17) Učenec rešuje nalogo sam, brez pogoste pomoči 
sošolca; (18) Učencu ni potrebno ponavljati navodil in napotkov. Učenca 2K pri 
devetih trditvah (1) Učenec brez težav sledi pouku; (2) Učenec pri pouku aktivno 
sodeluje; (6) Učenec skoraj vedno pravilno reši nalogo; (8) Učenec je dobro 
osredotočen na delo; (10) Učenec dosega visoke ocene* pri matematiki; (14) Učenec 
je motiviran za delo; (17) Učenec rešuje nalogo sam, brez pogoste pomoči sošolca; 
(18) Učencu ni potrebno ponavljati navodil in napotkov; (19) Učenec razume, kaj 
naloga od njega zahteva in (20) Učenec prepozna bistvene podatke in jih loči od 
manj bistvenih. 

Preglednica 7: Seštevek točk pri ocenjevalni lestvici šolske učinkovitosti 

 Rezultati  Učenka 1E  Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K 

Število točk 

Možnih 60 

Začetek 26 24 21 33 

Konec 32 34 7 23 

Po končanem treningu je učiteljica poročala, da opaža pri učenki 1E in učencu 2E 
večjo učinkovitost pri šolskem delu. Bolje sledita pouku, pripravljena sta  za delo, 
reševanja naloge se lotita samostojno, sta bolj motivirana za delo in imata boljšo 
samopodobo. Tudi mama učenke 1E je povedala, da učenka doma hitreje naredi 
nalogo, se sama loti reševanja naloge, naloge pa tudi reši bolj pravilno. Učenka 1E in 
učenec 2E sta bila ob končnem merjenju bolj motivirana za delo kot pa učenca KS. 
Oba sta bila tudi bolj osredotočena na delo. To najverjetneje vpliva na doseganje 
višjih ocene, predvsem pri učencu 2E. Učiteljica je namreč ocenila, da ima ob 
končnem merjenju višje ocene pri vseh predmetih. 

Učenca ES sta pri tej ocenjevalni lestvici ob končnem merjenju dosegla višje število 
točk kot učenca KS. Raziskave kažejo (v Alloway, 2012), da imajo učenci s slabšim 
DS kar nekaj težav pri pouku. Nekateri težje sledijo pouku, ne uspejo prepisati s 
table, težko začnejo reševati nalogo, niso samostojni pri delu, ne zmorejo slediti 
učiteljevemu nareku. Ne morejo si zapisovati informacij po učiteljevem nareku, saj jim 
težavo predstavlja organizacija črk (Alloway, 2012). Imajo slabšo pozornost, zato 
lahko zelo hitro pozabijo navodila, ki jim jih je posredoval učitelj (Alloway, 2009). 
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Glede na zapis učiteljice, ki je izpolnjevala ocenjevalno lestvico, imata učenca ES po 
končanem treningu pri pouku več motivacije za delo in bolj aktivno sodelujeta pri 
pouku. Podobno kot pri prejšnji ocenjevalni lestvici ugotavljamo, da ima trening DS 
pozitivne vplive na druga področja, v našem primeru konkretno na šolsko 
učinkovitost. 
 

 

Preglednica 8: Primerjava učiteljičine ocene začetnega in končnega merjenja na ocenjevalni lestvici organizacijskih 
veščin pri vseh štirih učencev (eksperimentalne in kontrolne skupine) 

 sprememba 
ocene pri 
posameznih 
trditvah ob 
drugem 
merjenju glede 
na začetno 
merjenje  

Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K 

Število 
trditev 

višja ocena 10 10 1 4 

enaka ocena 4 8 9 7 

nižja ocena 6 2 10 9 

Vseh trditev je bilo dvajset. Učiteljica je učenko 1E ob končnem merjenju najbolje 
ocenila pri osmih trditvah (2 točk i– pogosto drži, 3 točk ni imela pri nobeni trditvi), 
najslabše pri eni trditvi (0 točk – ne drži). Učenca 2E je najbolje ocenila pri eni trditvi 
(3 točke – vedno drži), najslabše pa pri 8 trditvah (1 točka – včasih drži, 0 točk ni imel 
pri nobeni trditvi). Učenko 1K je najbolje ocenila pri sedmih trditvah (1 točke – včasih 
drži, 2 ali 3 točk ni imela pri nobeni trditvi) in najslabše pri trinajstih trditvah (0 točk – 
ne drži). Učenca 2K je najbolje ocenila pri dveh trditvah (3 točke – vedno drži), 
najslabše ga je ocenila pri šestih trditvah (0 točk – ne drži). 

3.6.1.9. Testi za kratkotrajni in DS 

V nadaljevanju so predstavljene primerjave rezultatov doseženih na testih in 

podtestih za kratkotrajni in DS spomin ob začetnem in končnem merjenju: 

- test ACADIA za ugotavljanje razvojnih sposobnosti (podtesti V. VII. VIII.); 
- podtesti SNAP preizkusa (podtest 2 – Fonološko zavedanje, podtest 5 – 

Prerisovanje likov, podtest 8 – Pomnjenje besed nazaj, podtest 9 – Vidni 
spomn, podtest 10 – Naravna zaporedja in štetje nazaj, podtest 14 – Vidno 
razločevanje.); 

- test ponavljanja povedi; 
- test TOKEN. 
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Preglednica 9: Rezultati testov za kratkotrajni in DS pri učencih ES in KS 

 Učenka 1E 

 

Učenec 2E 

 

Učenka 1K 

 

Učenec 2K  

 

Testiranje 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

ACADIA 41 54 34 39 48 40 51 44 

Podtesti 
SNAP 
preizkusa  

64 74 59 58 61 70 74 72 

Test Pon. 
povedi 

6 4* 10 8* 8 10* 8 7* 

Test TOKEN  17 19 15 16 12 17 15 19 

* Pri testu ponavljanje povedi je boljši rezultat tisti, kjer je manjša številka, saj le ta pomeni 
manjše število napak. 

 

Pri začetnem merjenju pred začetkom treninga je imel najvišje število točk učenec 2K 
iz KS, le nekoliko nižje pa učenka 1K, prav tako iz KS. Po končanem treningu pa je 
najvišje število točk dosegla učenka 1E in ES, nato učenec 2K iz KS, ki je ob 
končnem merjenju dosegel nižje število točk kot ob začetnem merjenju. Učenka 1E je 
dosegla višje število točk pri vseh testih od štirih (ACADIA, podtesti SNAP preizkusa, 
test Ponavljanja povedi, test TOKEN). Učenec 2E je dosegel višje število točk pri treh 
testih od štirih (ACADIA, test Ponavljanja povedi, test TOKEN).Učenka 1E je 
napredovala, pri učencu 2E pa je bil napredek minimalni. 

3.6.1.10. Primerjava rezultatov vseh preizkusov prvega in drugega 
merjenja  

Preglednica 10: Primerjava rezultatov učencev ES in KS pri vseh podtestih/testih pred izvedbo treninga in po njem 

Vsi 
podtesti/testi 

Učenka 1E Učenec 2E 

 

Učenka 1K 

 

Učenec 2K 

 

Testiranje 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

ACADIA 41 54 34 39 48 40 51 44 

Podtesti SNAP 
preizkusa  64 74 59 58 61 70 74 72 

10-minutni test 
za oceno 
avtomatizacije 
aritmetičnih 
dejstev in 
postopkov  24 27 20 27 34 30 36 35 
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Bralno 
razumevanje 4 4 3 3 5 2 6 5 

Ponavljanje 
povedi 6* 4* 10* 8* 8* 10* 8* 7* 

Test TOKEN 17 19 15 16 12 17 15 19 

* Pri testu ponavljanje povedi je boljši rezultat tisti, kjer je manjša številka, saj le ta 
pomeni manjše število napak. 

 

Pri pregledu vseh rezultatov pri posameznih testih smo ugotovili, da sta učenka 1E in 
učenec 2E, ki sta bila vključena v trening delovnega spomina z računalniškim 
programom Jungle Memory, izboljšala rezultate. Učenka 1E je rezultate izboljšala na 
vseh podtestih, učenec 2E pa na štirih podtestih od šestih (ACADIA, test 10-
minutnega računanja, test Ponavljanja povedi in test TOKEN). Učenka 1K in učenec 
2K nista bila vključena v trening DS in sta ob končnem merjenju dosegla nižje 
rezultate kot ob začetnem merjenju. Učenka 1K je rezultate izboljšala pri dveh 
podtestih (podtesti SNAP preizkusa in test TOKEN) od šestih, enako tudi učenec 2K.  

Ugotavljamo, da je trening DS prinesel pozitivne vplive, saj sta učenka 1E in učenec 
2E izboljšala rezultate. Ob daljšem časovnem obdobju in večji intenzivnosti treninga 
bi bili rezultati lahko še boljši. Učenec 2E je trening Džungelskega spomina rešil 
večkrat kot učenka 1E, pa je učenka 1E dosegla boljše rezultate. 

Avtorji so v različnih raziskavah ugotovili pozitivne vplive izvajanja treninga  DS. 
Učenci so dosegli boljše rezultate na vizualnem, slušnem področju in na področju 
govora, hitreje so tudi reševali naloge. Učenci so izboljšali  rezultate pri bralnem 
razumevanju, viden je bil napredek na področju branja besed in teksta. Napredek ni 
bil samo pri nalogah, ki so bile vključene v trening, temveč tudi pri nalogah, ki vanj 
niso bile vključene. Bili pa so mnenja, da bi bilo potrebno trening izvajati dlje časa in 
bolj pogosto (Delavarian, Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh, 2015; Loosli, 
Buschkuehl, Perrig in Jaeggi, 2012). Poznanih je že nekaj računalniških programov in 
ugotovili so, da so programi uspešni, ne vedo pa, koliko časa trajajo učinki treninga. 
Treninge bi morali pri učencih z IP izvajati dlje časa in jih po določenem času 
ponovno evalvirati. Nekateri avtorji ugotavljajo, da trening DS ne omogoča splošnih 
izboljšav in izboljšav na področju šolskih dosežkov (Melby-Levrag in Hulme, 2013).  
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3.6. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Kakšen je profil zmožnosti kratkotrajnega in delovnega pomnjenja učencev z 
IP preučevane in primerjalne skupine pred in po treningu? 

Pri podtestih ACADIA sta učenka 1E in učenec 2E, ki sta bila vključena v izvajanje 
treninga, dosegla višje rezultate kot učenka 1K in učenec 2K, ki v trening nista bila 
vključena. Učenka 1E je pri končnem merjenju dosegla višji rezultat za 12 točk, 
učenec 2E pa je dosegel višji rezultat za 5 točk. Učenka 1K treninga ni izvajala in je 
pri končnem merjenju dosegla 16 točk manj, učenec 2K pa je dosegel 9 točk manj. 

Pri podtestih SNAP preizkusa sta učenka 1E iz ES in učenka 1K iz KS pri končnem 
merjenju dosegli višji rezultat pri petih podtestih od osmih. Učenka 1E je pri podtestih, 
kjer ni dosegla višjega rezultata, dosegla enako ali nižje število točk za 1–2 točki. 
Učenka 1E je dosegla napredek pri reševanju podtesov preizkusa SNAP, predvsem 
pri podtestu Fonološko zavedanje in podtestu Vidno razločevanje, ki pri reševanju 
zahtevata tudi zmožnost kratkotrajnega pomnjenja.  

Pri testu TOKEN so vsi učenci ob končnem merjenju dosegli boljše rezultate, saj so 
imeli manj napačno rešenih nalog. Učenka 1E in učenec 2E sta ob končnem 
merjenju izboljšala rezultat, saj je učenka 1E napačno rešila le eno nalogo, učenec 
2E pa je naredil 1 napako manj kot na začetnem merjenju. Ob končnem merjenju je 
test najbolj uspešno rešil učenec 2K, ki je naredil le eno napako. Učenec 2K ni 
sodeloval pri treningu DS, vendar je nato vseeno dosegel boljši rezultat. Ob 
začetnem merjenju je največ napak naredila učenka 1K (6 napak), ob končnem 
merjenju pa le 3 napake. Test TOKEN vključuje pomnjenje verbalnih navodil, sam 
trening pa ni vključeval nalog verbalnega pomnjenja. 

V raziskavo vključeni učenci imajo po mnenju učiteljice težave s spominom, 
organizacijo in sledenju pouka. Težave imajo s priklicem informacij, kar je predvsem 
očitno pri reševanju aritmetičnih nalog. Alloway (2006) ugotavlja, da učenci, ki imajo 
težave z DS, v razredu izstopajo, saj ne morejo hkrati shranjevati informacij in jih tudi 
obdelovati. Pomembno vlogo pri šolskih veščinah, kot so branje, matematične 
veščine in jezikovno razumevanje, ima DS (Garthercole, 2006). 

Oba učenca, vključena v trening, sta dosegla višje število točk pri podtestu Vidno 
pomnjenje, učenka 1E je izboljšala tudi rezultat pri podtestu Fonološkega zavedanja. 
Trening DS z računalniškim programom Jungle Memory je vseboval dve nalogi za 
trening vidnega pomnjenja : naloga Živi pesek, pri kateri si je bilo potrebno zapomniti 
mesto, kjer je bila zapisana črka in naloga Razdiralec kod, kjer si je bilo potrebno 
zapomniti ustrezno mesto pike ob črki. Reševanje nalog tega tipa je pripomoglo k 
opaznemu napredku pri reševanju nalog v podtestu Vidno pomnjenje. Tudi drugi 
avtorji (Klingberg, 2010; Van der Molen, Van Luit, , Klugkist in Jongmans, 2010) so v 
svojih raziskavah ugotovili, da je bil po končanem treningu viden napredek pri 
nalogah vidnega pomnjenja. Učenka 1E je izboljšala tudi rezultat pri nalogah 
slušnega pomnjenje, kar trening DS z računalniškim programom Jungle Memory ni 
vključeval, vendar so avtorji v raziskavi Loosli, Buschkuehl, Perrig in Jaeggi, (2012) 
ugotovili, da je imel trening DS pozitivne vplive tudi na področja, ki niso bila trenirana. 
Pri podtestu ACADIA sta slabše rezultate dosegla učenka in učenec KS. Tu se kaže 
pozitiven vpliv treninga, saj učenci za reševanje nalog bolj intenzivno uporabljajo več 
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različnih miselnih procesov ter ponavljajo iste strategije, vzorce dela in reševanja, kar 
vzdržuje njihovo intelektualno učinkovitost. Ob daljšem časovnem obdobju in večji 
intenzivnosti treninga bi bili rezultati lahko še boljši. Tudi drugi avtorji (Delavarian, 
Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh, 2015; Loosli, Buschkuehl, Perrig in 
Jaeggi, 2012) so bili mnenja, da bi bilo potrebno trening izvajati dlje časa in bolj 
pogosto. 

 

2. Kakšni so dosežki na preizkusih šolskih spretnosti (branje z razumevanjem, 
računanje) učencev z IP preučevane in primerjalne skupine pred treningom in 
po treningu delovnega spomina? 

Pri testu Bralnega razumevanja s pomočjo besedila Noben pes ni zadosti učenka 1E 
in učenec 2E, ki sta bila vključena v trening, ob končnem merjenju nista izboljšala 
rezultata, saj sta dosegla enako število točk kot pri začetnem merjenju. Rezultata 
nista izboljšala tudi učenca KS, ki nista bila vključena v trening. Učenec 2K je na pet 
vprašanj odgovoril pravilno, učenka pa le na dve vprašanji.  

Pri 10-minutnem testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov sta 
učenca ES ob končnem merjenju dosegla višje število točk, še vedno pa sta dosegla 
manj točk kot učenca KS na začetnem in končnem merjenju, kar kaže na razlike v 
aritmetičnem znanju in spretnostih učencev. Učenca iz KS sta ob končnem merjenju 
dosegla slabše rezultate: učenka 1K je imela nižji rezultat za 4 točke (začetno 
merjenje 34 točk in končno merjenje 30 točk), učenec 2K pa je imel nižji rezultat za 1 
točko (začetno merjenje 36 točk in končno merjenje 35 točk). 

Učenci z IP imajo velike težave pri branju in posledično tudi pri bralnem razumevanju. 
DS je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zmožnost bralnega 
razumevanja, saj je tu potrebno procesiranje in shranjevanje besed, povedi in števil 
(Cain idr., 2004). Zaradi težav z branjem se učenci pri branju zapisa s table izgubijo 
in ne zmorejo pravilno slediti zaporedju črk (Malekpour idr., 2013). Kar nekaj je 
raziskav, ki preučujejo povezanost branja in DS ter vpliv treninga DS na bralne 
zmožnosti. V dvotedenski raziskavi, kjer so sodelovali učenci brez IP, stari 9 – 11 let, 
so učenci reševali računalniški trening 2 tedna, vsak dan po 6 minut, z vmesnim 5- 
minutnim odmorom in so pokazali napredek na področju branja besed in teksta 
(Loosli idr., 2012). Trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory ni vključeval nalog, pri katerih bi učenca urila verbalno delovno pomnjenje, ki 
je pomembno za bralno razumevanje. Sklepamo lahko, da zaradi tega pri učenki in 
učencu ES napredka na področju bralnega razumevanja ni bilo. 

Slabše branje in bralno razumevanje vpliva tudi na področje matematike in reševanja 
aritmetičnih nalog. Slab verbalni, vizualni in izvršilni DS povzročajo težave pri 
matematiki, saj imajo pomembno vlogo pri branju, računanju in reševanju besedilnih 
nalog, težava pa je v izvršilnem centralnem sistemu, ki ni zmožen priklicati dovolj 
informacij iz dolgoročnega spomina (Swanson in Siegel, 2001 v Malekpour idr., 
2013). Reševanje nalog Prečkanje vode s pomočjo računalniškega programa Jungle 
Memory je imelo pozitiven vpliv, saj sta učenca ES izboljšala rezultat pri 10-
minutnem testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. Računi, ki 
jih je vseboval test, so bili tudi del treninga delovnega spomina z računalniškim 
programom Jungle Memory. Številski obseg je bil sicer večji kot pri 10-minutnem 
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testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov in le ta je bil tudi 
časovno omejen. Učiteljica je povedala, da sta učenca ES po končanem treningu 
hitreje reševala aritmetične naloge in bila pri reševanju bolj samozavestna. Hitrejše 
reševanje aritmetičnih nalog po končanem treningu so ugotovili v svoji raziskavi tudi 
avtorji M. Delavarian, Bokhareian, Towhidkhan in Gnharibzadeh (2015). 

 

3. Kako se učenca preučevane skupine razlikujeta od učencev primerjalne 
skupine glede na dosežke na preizkusih pred treningom in po njem?  

Učenca ES sta bila v izhodišču šibkejša od KS glede na rezultate pri posameznih 
testih. V primerjavi z učencema iz KS je imela učenka 2E ob začetnem merjenju 
najnižji rezultat, pri podtestih ADACIA in pri 10-minutnem testu za oceno 
avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. Učenec 2E je imel pri začetnem 
merjenju najnižje rezultate pri vseh testih, razen pri testu TOKEN. Ob končnem 
merjenju je učenka 1E je dosegla višje število točk pri treh testih od štirih (podtesti 
ACADIA, podtesti SNAP preizkusa, 10-minutni test za oceno avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov in test Ponavljanja povedi). Pri testu Bralnega 
razumevanja je dosegla enak rezultat, slabši rezultat pa je dosegla pri testu TOKEN. 
Pri podtestih ACADIA, 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov, testu Ponavljanja povedi in testu TOKEN je dosegle višje število točk kot 
učenca KS ob končnem merjenju. Učenec 2E je ob končnem merjenju  dosegel višje 
rezultate pri treh testih: podtestih testa ACADIE, pri 10-minutnem testu za oceno 
avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov in pri testu Ponavljanju stavkov. Pri 
testu Bralnega razumevanja je dosegel enak rezultat kot prvič, slabši rezultat pa je 
dosegel pri podtestih preizkusa SNAP in testu TOKEN. Samo pri testu TOKEN je 
dosegel višji rezultat kot učenca KS ob končnem merjenju. Učenka 1E je 
napredovala, pri učencu 2E pa je bil napredek minimalni. 

Ker je trening DS z računalniškim programom Jungle Memory vključeval naloge 
vizualnega tipa, nas zanima, v kolikšni meri sta učenca ES izboljšala rezultate. Pri 
podtestu ACADIA Vidno pomnjenje sta oba učenca ES ob končnem merjenju 
izboljšala rezultat, učenca KS rezultatov nista izboljšala. Pri podtestih SNAP 
preizkusa sta učenca ES izboljšala rezultat pri dveh podtestih od treh. Učenka 1K je 
tudi izboljšala rezultat pri dveh podtestih od treh, učenec 2K pa je izboljšal rezultat 
samo pri dveh podtestih. Oba učenca ES sta ob končnem merjenju izboljšala 
rezultate pri testu TOKEN. Učenca ES sta izboljšala rezultate pri preizkusih vidnega 
pomnjenja, kar lahko pripišemo učinkovitosti treninga. Pri bralnem razumevanju 
napredka ni bilo, saj v okviru treninga verbalni DS ni bil treniran. 

Pri začetnem merjenju je imel najvišje rezultate učenec 2K, sledila je učenka 1K. 
Učenka 1K in učenec 2K nista bila vključena v trening DS in sta ob končnem 
merjenju dosegla nižje rezultate kot ob začetnem merjenju. Učenka 1K je ob 
končnem merjenju rezultate izboljšala pri dveh testih od šestih (podtesti SNAP 
preizkusa in test TOKEN), učenec 2K je rezultat izboljšal le pri testu Ponavljanje 
povedi. Po končanem treningu je najvišji rezultat dosegla učenka 1E, za njo je bil po 
številu doseženih točk učenec 2K, vendar je ob končnem merjenju na podtestih in 
testih dosegel nižje rezultate kot na začetku. Poslabšanje rezultatov pri KS lahko 
poleg nereševanja treninga pripišemo tudi slabši motivaciji za reševanje preizkusov. 
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Glede na dobljene rezultate lahko vidimo pozitiven vpliv treninga pri učencih ES. 
Ugotovitve raznih avtorjev (v Melby-Lervåg in Hulme, 2013) kažejo, da treningi v 
okviru teh programov pomagajo k izboljšanju DS, pri čemer pa avtorji ne navajajo, za 
koliko časa traja to izboljšanje DS. Trening DS naj bi prinašal minimalna izboljšanja 
na področju verbalnega, vizualnega in aritmetičnega področja. Tudi tu so avtorji 
mnenja (v Van der Molen idr., 2010), da bi se moral trening izvajati dlje časa in bolj 
intenzivno, da bi bili učinki večji. O pozitivnih vplivih treninga DS poročajo tudi avtorji 
Delavarian idr. (2015), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da so učenci dosegli boljše 
rezultate na vizualnem in slušnem področju ter na področju govora, hitreje so tudi 
reševali naloge. Prav tako so učenci izboljšali rezultate pri bralnem razumevanju, 
viden je bil napredek na področju branja besed in besedila. 

 

4. Kakšen je vpliv treninga delovnega pomnjenja na rezultate testov za 
kratkotrajen in DS pri učencih z IP? 

 

Trening DS z računalniškim programom Jungle Memory je vključeval tri naloge 
neverbalnega tipa. Namen naloge Živi pesek je bil krepitev učenčeve pozornosti in 
koncentracije tako, da se učenec manj osredotoča na moteče dejavnike in hitreje 
procesira informacije. Pri nalogi Razdiralec kod mora reševalec določiti pravilno smer 
in lokacijo črke in pike. Naloga Prečkanje vode pa vsebuje reševanje računov. S 
pomočjo treninga DS z računalniškim programom Jungle Memory smo želeli 
preveriti, ali bodo učenci zaradi reševanja nalog dosegli boljše rezultate pri 
preizkusih, ki merijo kratkotrajni in DS. 

Učenka 1E je ob končnem merjenju izboljšala rezultate pri vseh testih od štirih 
(podtesti testa ACADIA, podtesti SNAP preizkusa, test Ponavljanja povedi). Učenec 
2E je izboljšal rezultat pri treh testih od štirih (podtesti testa ACADIA,  test 
Ponavljanja povedi in test TOKEN). Učenka 1E je napredovala, pri učencu 2E pa 
napredek ni bil tako opazen. Izboljšanja so predvsem na preizkusih, ki so merili 
vizualni DS (nalogi Živi pesek in Razdiralec kod), ki so ga učenci trenirali v treningu 
DS z računalniškim programom Jungle Memory. 

Učenka 1K je ob končnem merjenju izboljšala rezultat pri dveh testih, podtest SNAP 
preizkusa in test TOKEN. Učenec 2K pa pri testu Ponavljanja povedi in testu TOKEN. 
Učenca pri preizkusih vizualnega DS nista izboljšala svojih rezultatov, ker nista bila 
vključena v trening. 

Ugotavljamo, da je trening DS prinesel pozitivne vplive, saj sta učenka 1E in učenec 
2E izboljšala rezultate. Pri začetnem merjenju je imel najvišje rezultate učenec 2K, za 
njim je bila učenka 1K. Po končanem treningu pa je najvišji rezultat dosegla učenka 
1E, za njo je bil po točkah učenec 2K,  vendar  pa je po končnem treningu dosegel 
nižji rezultat kot na začetku. Ob daljšem časovnem obdobju in večji intenzivnosti 
treninga bi najverjetneje svoje rezultate na preizkusih ob končnem merjenju še 
izboljšala. Tudi učenci v raziskavi M. Delavarian idr. (2015), v kateri so merili tudi 
vizualno ob slušnem pomnjenju ter pomnjenje zaporedij s pomočjo računalniškega 
treninga, so izboljšali rezultate na omenjenih področjih. Učenci, vključeni v trening, so 
izvedli 20 srečanj po 30 minut. Naš trening ni bil tako intenziven, saj je učenka 1E 
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trening DS z računalniškim programom Jungle Memory izvajala 21-krat, učenec 1E 
pa le 10-krat. Sama izvajanja so bila krajša kot pri treningu avtorjev M. Delavarian idr. 
(2015), saj so potekala od 10 do 15 minut. Učenec 2E je trening z računalniškim 
programom Joungle Memory reševal večkrat kot učenka 1E, a je kljub temu dosegel 
ob končnem merjenju na preizkusih nižje rezultate kot učenka 1E. Oba učenca iz ES 
sta v povprečju izboljšala svoje rezultate, vendar pa ne zelo izstopajoče. Avtorji (Van 
der Molen idr., 2010) so ugotovili, da se pri učencih z IP treningi delovnega spomina 
lahko izvajajo, ter da v manjši meri doprinesejo k izboljšanju na verbalnem, 
vizualnem in aritmetičnem področju. Ugotavljajo, da bi morali trening izvajati dlje časa 
in bolj pogosto (prav tam). 

Pozitiven vpliv treninga DS ugotavlja tudi Klingberg (2010), ki je s pomočjo študije 
treningov DS ugotovil, da so rezultati spodbudni in da je lahko urjenje DS učinkovito 
ter bi ga lahko uporabljali kot intervencijo pri posameznikih, ki jih šibek DS omejuje 
pri šolskem učenju in v vsakodnevnem življenju. Avtorji S. Soderqvist, S. B. Nutley, 
Ottersen, K. M. Grill in Klingberg (2012) so v raziskavi izvajali računalniški trening in 
ugotovili, da je kognitivne funkcije možno trenirati in pri nekaterih učencih z IP tudi 
izboljšati. 

Bolj kot na rezultate testov je trening DS vplival na področje organizacijskih veščin in 
na področje boljše učinkovitosti pri delu v šoli in pri delu doma. Organizacija je v 
šolskem okolju in  tudi drugje pomembna, saj predstavlja in omogoča strukturo in le 
to učenci potrebujejo. Pri organizacijskih veščinah smo bili pozorni na skrb za svoje 
potrebščine in druge stvari, na pospravljanje stvari za seboj, urejanje stvari itd., to pa 
so področja, ki so po mnenju avtorjev P. Dawson in Guare (2010) pomembna za 
boljšo organizacijo. 

 

5. Kakšen je vpliv treninga delovnega spomina na učinkovitost pri šolskem delu 
in učenju ter na področju organizacijskih veščin učencev v šoli in doma? 

Glede na globalno oceno funkcioniranja in mnenje učiteljice sta imela največje težave 
z organizacijo in delom v razredu učenec 2E in učenec 2K. Nekatere od težav, ki sta 
jih imela, so bile: prepis s table, orientacija in organizacija v zvezku, priprava 
potrebščin, začenjanje z aktivnostjo. Ker smo želeli ugotoviti, ali ima trening DS z 
računalniškim programom Jungle Memory pozitiven vpliv na učinkovitost pri šolskem 
delu in učenju učencev ter na njihove organizacijske veščine, je učiteljica pred 
začetkom in po koncu treninga izpolnila dve ocenjevalni lestvici. Že ob prvem 
reševanju ocenjevalne lestvice organizacijskih veščin je učiteljica učenko 1E in 
učenca 2E ocenila bolje od učencev iz kontrolne skupine. Prav tako ju je bolje 
ocenila ob končnem merjenju. Prav tako pa je ob končnem merjenju bolje ocenila tudi 
učenca KS. Učiteljica, ki je izpolnjevala ocenjevalno lestvico organizacijskih veščin 
(začetno in končno), je ocenila, da se je ob končnem merjenju najbolj izboljšala 
učenka 1E. Največjo spremembo pa je opažala pri učencu 1E, saj je postal bolj 
organiziran, redno pripravi potrebščine za pouk, manj pozablja na domače naloge in 
ima bolj urejene šolske potrebščine. 

Pri ocenjevalni lestvici učinkovitosti pri šolskem delu je bil pri prvem merjenju najbolje 
ocenjen učenec 1K. Ob končnem merjenju je učiteljica ocenila, da ste se učenca ES 
na ocenjevanih področjih bistveno bolj  izboljšala kot učenca KS. Učenca ES sta 
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glede na ocene učiteljice po koncu treninga bolj učinkovita pri šolskem delu.  
Učiteljica, ki je izpolnila ocenjevalno lestvico učinkovitosti pri šolskem delu (pred 
začetnim merjenjem in ob končnem merjenju), je povedala, da pri učenki 1E in 
učencu 2E opaža večjo učinkovitost pri šolskem delu. Bolje sledita pouku, 
pripravljena sta  za delo, reševanja naloge se lotita  samostojno, sta bolj motivirana 
za delo in imata boljšo samopodobo. Tudi mama učenke 1 je povedala, da učenka 
doma hitreje naredi nalogo, sama se loti reševanja naloge, rešene naloge pa so 
pravilnejše kot prej. 

Nekateri učenci imajo velike težave z organizacijo. Posameznikom je velik napor že 
priprava šolske torbe ali priprava vseh potrebščin za pouk. Organizacija je 
pomembna, saj je to sposobnost, ki skrbi za urejanje informacij in materialov 
(Dawson in Guare, 2010). Pomembno je tudi, da učence učimo, da spremljajo svoje 
lastno delo, zaznajo napake in vrednotijo delo, vse to pa so metakognitivne 
strategije. Učenca ES sta dosegla višje število točk v primerjavi z  učencema KS, kar 
kaže na to, da je imel trening delovnega spomina z računalniškim programom Jungle 
Memory pozitiven vpliv tudi na področja, ki niso bila trenirana. Učenca ES sta pri 
ocenjevalni lestvici učinkovitosti pri šolskem delu ob končnem merjenju dosegla višje 
število točk kot učenca KS. Iz različnih raziskav že vemo, da imajo učenci s slabšim 
DS kar nekaj težav pri pouku. Nekateri težje sledijo pouku, ne uspejo prepisati s 
table, težko začnejo reševati nalogo, niso samostojni pri delu, ne zmorejo slediti 
učiteljevemu nareku. Ne morejo si zapisovati informacij po učiteljevem nareku, saj jim 
težavo predstavlja organizacija črk (Alloway, 2012). Imajo slabšo pozornost, zato 
lahko zelo hitro pozabijo navodila, ki jim jih je posredoval učitelj (Alloway, 2009).  

Starši učencev in učiteljica so povedali, da opazijo napredek predvsem na področju 
organizacije in večjo motivacijo za delo. Izboljšala se je tudi njuna pozornost in 
koncentracija. Vpliv treninga delovnega pomnjenja je po besedah staršev in učiteljice 
viden na drugih področjih, npr. organizaciji, motivaciji, pozornosti in koncentraciji. 
Pozitiven vpliv treninga je zagotovo tudi ta, da učenci za reševanje nalog bolj 
intenzivno uporabljajo več različnih miselnih procesov ter ponavljajo iste strategije, 
vzorce dela in reševanja, kar vzdržuje njihovo intelektualno učinkovitost. Pozitiven 
vpliv treninga na netrenirana področja je v svoji raziskavi ugotovila tudi M. Hudoklin, 
(2015). 
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4. ZAKLJUČEK 

Delovni spomin ima pomembno vlogo pri branju, matematičnih veščinah in 
jezikovnem razumevanju ter je zelo pomemben za izvajanje različnih kognitivnih 
nalog, ki so povezane s šolskim delom in šolskimi dosežki v sistemu izobraževanja. 
Alloway (2009) je dokazal, da učenci, ki imajo slabši DS, potrebujejo dodatno pomoč 
v razredu za doseganje primernih ciljev. Zaradi slabše pozornosti učenci zelo hitro 
pozabijo navodila, ki jim jih je posredoval učitelj.  V različnih raziskavah so dokazali, 
da imajo učenci z IP slabši DS, vendar pa lahko s pomočjo treninga DS dosežejo 
napredek pri nalogah, ki so zajete v trening in tudi pri nalogah, ki jih trening ne 
vključuje, kar kaže transfer učinkovitosti treninga tudi na druga področja 
funkcioniranja.  

Z računalniškim treningom Jungle Memory smo pri dveh učencih z IP v PP NIS 
izvajali trening DS, kar je bil glavni cilj raziskave. Z učenci smo izvedli začetno 
merjenje, ki je vključevalo naloge podtestov testa ACADIA (Atkinson, Johnson, 
Lindsey, 1972, v Novosel, 1989),  podteste SNAP preizkusa (Weedon, Reid idr., 
2009)  test Token (De Renzi in Vignolo, 1962),  test ponavljanja povedi (Grobler, 
2008),  test bralnega razumevanja iz raziskave o bralni pismenosti (Elly, Gradišar in 
Lapajne, 1995) in 10-minutni test računanja (Kavkler idr., 1997) ter s pomočjo 
dobljenih rezultatov določili preučevano in primerjalno skupino.  Učiteljica učencev je 
pred začetkom izvajanja treninga in po koncu le tega rešila  ocenjevalno lestvico za 
organizacijske veščine in ocenjevalno lestvico o šolski učinkovitosti. 

Po končanem treningu je učenka preučevane skupine dosegla višje število točk pri 
ponovnem reševanju testa kot tudi učenec preučevane skupine. Starši učencev  so 
povedali, da opazijo napredek na področju organizacije in večjo motivacijo za delo. 
Izboljšala se je  tudi njuna pozornost in koncentracija. Tudi učiteljica je povedala, da 
opaža, da lažje in bolj aktivno sledita pouku, hitreje in  bolj pravilno rešita naloge. 
Povedala je, da je viden napredek tudi na področju organizacijskih veščin, saj v šolo 
prinašata le zvezke in učbenike, ki jih potrebujeta, hitreje se pripravita na uro, manj 
pozabljata potrebščine in domače naloge ter zaznava, da se bolj trudita pri delu v 
razredu. Vpliv treninga delovnega pomnjenja na trenirane naloge ni bil zelo očiten, je 
pa po besedah staršev in učiteljice viden vpliv na druga področja, npr. organizacijo, 
motivacijo, pozornost in koncentracijo. Učenci sami niso opazili nobenih sprememb 
pri svojem delu, zato je pomembno, da zbiramo informacije iz različnih virov. Učenca 
primerjalne skupine sta pri končnem merjenju dosegla nižje rezultate. Pogostejše 
reševanje enakih nalog, večja pozornost ter intenzivno delo z učenci, vzdržuje 
njihovo intelektualno učinkovitost.  Pozitiven vpliv treninga je zagotovo tudi ta, da 
učenci za reševanje nalog bolj intenzivno uporabljajo več različnih miselnih procesov 
ter ponavljajo iste strategije, vzorce dela in reševanja, kar vzdržuje njihovo 
intelektualno učinkovitost.  

Zaradi manjšega števila vzorca (štirje učenci) svojih ugotovitev ne moremo posplošiti 
na celotno populacijo, lahko pa bi dosedanja znanja uporabili za nadaljnje 
raziskovanje. Populacija učencev IP je tudi zelo različna, saj imajo pogosto poleg 
lažje motnje v duševnem razvoju še dodatne motnje in zdravstvene težave. Menimo, 
da bi uspešnost lahko še povečali, če bi trening trajal dlje časa. Trening je trajal osem 
tednov, po 4-krat na teden. Učenka in učenec bi morala naloge rešiti 32-krat, vendar 
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jih nista, saj sta večkrat tudi manjkala in takrat, ko sta bila doma, treninga nista rešila, 
čeprav sta imela vse pogoje, da bi to storila. Morda bi bilo potrebno spomniti starše, 
na reševanje treninga. Trening Jungle Memory je vključeval  naloge za vizualni DS. 
Morda bi bil vpliv treninga delovnega spomina drugačen, če bi trening vključeval 
naloge verbalnega tipa.  

Z izvajanjem računalniškega treninga Jungle Memory smo želeli področju specialne 
in rehabilitacijske pedagogike predstaviti nov trening, ki bi pomagal učencem v rednih 
osnovnih šolah in tudi učencem z intelektualnimi primanjkljaji. Menimo, da je razvoj 
delovnega spomina pomemben, saj vpliva na različne področja. V veliki meri vpliva 
na akademsko področje, ki je za učence najbolj pomembno, saj slabši delovni 
spomin vpliva na rezultate. Učenci s slabšimi rezultati pa so hitro označeni kot manj 
sposobni, leni ipd., razvijejo pa se lahko tudi zdravstvene težave. 
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6. PRILOGE 

Priloga  1 

OCENJEVALNA LESTVICA UČINKOVITOSTI PRI ŠOLSKEM DELU  

Tabela pred Vami vsebuje različne trditve, ki se navezujejo na področje učinkovitosti pri 
šolskem delu. Prosim, da trditve natančno preberete in nato s križcem označite, ali  trditev, 
ki je podana, spada pod ni običajno/včasih/običajno/zelo običajno. V pomoč pri sestavljanju 
vprašanj je bila lestvica WMRS – Working Memory Rating Scale  (Alloway, Gathercole, 
Kirkwood, 2008). 
  Učenka 1E Učenec 1E Učenka 1K Učenec 2K 

  začetno končno začetno končno začetno končno začetno končno 

1. Učenec brez težav 
sledi pouku. 

        

2. Učenec pri pouku 
aktivno sodeluje. 

        

3. Učenec se 
samostojno loti 
reševanja naloge. 

        

4. Učenec samostojno 
reši nalogo. 

        

5. Učenec  takoj začne 
z reševanjem naloge. 

        

6. Učenec skoraj vedno 
pravilno reši nalogo. 

        

7. Učenec si 
kompleksno nalogo 
vedno razdeli na 
manjše dele in se loti 
reševanja. 

        

8. Učenec je dobro 
osredotočen na delo. 

        

9. Učenec ima visoke 
ocene glede na trud, 
ki ga vloži, in čas 
učenja. 

        

10. Učenec dosega 
visoke ocene* pri 
matematiki. 

        

11. Učenec dosega 
visoke ocene* pri 
slovenščini. 

        

12. Učenec dosega 
dobre rezultate* pri 
vseh predmetih. 

        

13. Učenec je s svojim 
delom  zadovoljen. 

        

14. Učenec je motiviran 
za delo. 

        

15. Učenčeva 
samopodoba je 
visoka. 

        

16. Učenec rešuje nalogo 
sam, brez pogoste 
pomoči učitelja. 

        

17. Učenec rešuje nalogo 
sam, brez pogoste 
pomoči sošolca. 
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18. Učencu ni potrebno 
ponavljati navodil in 
napotokov. 

        

19. Učenec razume, kaj 
naloga od njega 
zahteva. 

        

20. Učenec prepozna 
bistvene podatke in 
jih loči od manj 
bistvenih. 

        

 

 Dobri rezultati pomenijo ocene 4 in 5. 

 

Pripombe in komentarji: 

Priloga 2 

OCENJEVALNA LESTVICA ORGANIZACIJSKIH VEŠČIN UČENCEV 
 Učenka 1E Učenec 2E Učenka 1K Učenec 2K 

  začetno končno začetno končno začetno končno začetno končno 

1. Učenec si pred začetkom pouka 
na mizo pripravi vse, kar 
potrebuje za delo. 

        

2. V zvezek si skrbno zapiše, kaj 
ima za domačo nalogo oz. označi 
v delovnih zvezkih. 

        

3. Učenec pri zapisovanju v zvezek 
uporablja različne barve oz. si 
podčrta naslove in pomembne 
informacije  

        

4. Učenec ustrezno izkoristi prostor 
v zvezku, ki mu je na voljo za 
pisanje. 

        

5. Učenec prepiše snov s table 
ustrezni hitro. 

        

6. Učenca pri reševanju nalog ne 
zmotijo ilustracije in drugo 
vizualno gradivo. 

        

7. Učenec  sam sebi postavlja cilje 
pri delu. 

        

8. Učenec se drži rokov za oddajo 
različnih nalog. 

        

9. Učenec pospravi po opravljenem 
delu za seboj delovni prostor. 

        

10. Učenec pospravi šolske 
potrebščine in drug material na 
svoje mesto. 

        

11. Učenec si pri reševanju nalog, ki 
zahtevajo več korakov, pomaga z 
izpisovanjem in podčrtovanjem 
podatkov. 

        

12. Učenec si pri učenju pomaga 
tako, da si pomembne podatke 
podčrta/izpiše/osvetli. 

        

13. Učenec  zmore sam sebe  
motivirati za delo. 

        

14. Učenec zna ustrezno ubesediti 
(verbalno izraziti) to, kar 
razmišlja. 
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15. Učenec prinaša v šolo le tiste 
šolske potrebščine in knjige, ki jih 
potrebuje za tisti dan. 

        

16. Učenec odnese domov le tiste 
šolske potrebščine in knjige, ki jih 
potrebuje za delo doma. 

        

17. Učenec si zna kompleksno 
nalogo za boljše reševanje 
razdeliti na več manjših delov. 

        

18. Učenec skrbi za red in urejenost 
v garderobni omarici. 

        

19. Učenec ne pozablja svojih stvari.         

20. Učenec se zaveda, da  so 
nekatere naloge bolj pomembne 
kot druge in da jih je potrebno 
najprej narediti. 

        

21. Učenec se na svoje naloge  in 
zadolžitve spomni sam. 

        

 

Pripombe in komentarji: 

Priloga  3 

Šesti teden 
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Peti teden 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                          Sandra Rusec Belaj, magistrsko delo 

 

78 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                          Sandra Rusec Belaj, magistrsko delo 

 

79 

 

Četrti teden

 

 

 

Drugi teden 
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Zadnji teden 
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Priloga  4:  

POGOVOR Z MAMO UČENKE 

Mamo učenke, ki je bila v preučevani skupini, sem poklicala po koncu treninga. 
Povedala je, da pri hčerki zaznava kar nekaj sprememb. Navedla je, da je deklica  
bolj pripravljena za delo in se nad delom ne pritožuje. Domačo nalogo naredi hitreje 
kot ponavadi, se pri tem bolj trudi in mama opaža, da naredi manj napak. Učenka je 
včasih domačo nalogo naredila na hitro in je ni zanimalo, ali je pravilna, oblikovno 
urejena in estetska, sedaj pa se trudi in želi, da je domača naloga lep izdelek. 
Učenka se tudi pogosteje spomni, kaj mora še narediti za šolo. Raje se uči in 
ponavlja snov. Sama se spomni, pri katerem predmetu imajo ocenjevanje in se uči ali 
pa prosi mamo za pomoč pri učenju. Mama pove tudi, da se ji zdi, da je postala bolj 
samozavestna.  

Priloga  5 

POGOVOR Z MAMO UČENCA 

Mamo učenca, ki je bil v preučevani skupini, sem poklicala po koncu treninga. 
Povedala je, da je opazila kar nekaj sprememb. Učenec domačih nalog ni želel delati 
in je pogosto potožil, da je utrujen in da ne more delati naloge. Sedaj jih naredi brez 
pritoževanja in se pri tem tudi potrudi. Prav tako se je pred treningom pritoževal nad 
učenjem, sedaj pa mu ni več tako težko  in se raje uči. Včasih je tudi jokal, ker ni 
želel delati za šolo, vendar tega sedaj ni več. Skoraj vedno se tudi sam spomni, kaj 
ima za nalogo in večkrat pove, kaj so delali v šoli in kaj jim je učiteljica naročila, naj 
delajo doma.  Opaža, da si tudi večkrat pripravi torbo za šolo, kar prej ni počel. Tako 
v šolo nosi vse potrebščine in le redko se zgodi, da kaj pozabi doma.  

Priloga  6 

POGOVOR Z RAZREDNIČARKO 

Učiteljica razredničarka je povedala, da se učenec in učenka, ki sta bila vključena v 
računalniški trening Jungle Memory, veliko bolj trudita pri pouku in večkrat sodelujeta 
pri učni uri, kar prej nista. Zelo je pohvalila njune organizacijske veščine. Povedala je, 
da si pred uro vedno pripravita vse potrebne potrebščine, česar si prej nista. Med 
njima in učenci, ki niso bili udeleženi v trening, predvsem opaža, da sta bolj razvila 
organizacijske veščine. Pri prepisovanju s table se bolj potrudita in sploh učenka 
preučevane skupine naredi manj napak pri prepisu.  

 

 

 
 


