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POVZETEK 
 

Posameznik ima biološki spol, ki je lahko ženski, moški, nedoločen ali drugo. Skozi družbene in 
spolne konvencije v svetu razvije lastno reprezentacijo spola, ki se lahko naslanja na biološki 
spol ali ne in jo drugi interpretirajo glede na spolne okvirje določene kulture. Tradicionalno 
vidimo družbeni spol kot kulturne ali socialne kvalitete, ki so povezane z biološkim spolom. 
Teorije spolnih razlik temeljijo na bipolarnem modelu moškost-ženskost, ki ga uporabljamo za 
pripisovanje določenih vedenj in osebnih lastnosti. Teorija družbenega spola tako trdi, da je 
človek produkt kulture, ne narave, in skuša dokazati, da sta moškost in ženskost posledica družbe 
in kulturnega konteksta vsakega obdobja. Na razlike med spoloma lahko tako gledamo z 
različnih vidikov – biološkega, psihološkega, biosocialnega vidika itd. Razumevanje točne 
narave izvršilnih funkcij – kot kapacitet namenskega in neodvisnega vedenja, ki se razvijajo od 
zgodnjega otroštva skupaj z razvojem prefrontalnega korteksa – v šolskem okolju je omejeno 
zaradi pomanjkanja raziskav, ki bi iskale te razlike med spoloma. Izvršilne funkcije lahko 
vplivajo na nastanek določenih primanjkljajev in s tem neposredno ali posredno vplivajo tudi na 
učno uspešnost učencev. Strokovna literatura večinoma izpostavlja prednost deklet pri nalogah 
verbalnih sposobnosti, fantov pri prostorskih in delovnem spominu. Osrednji problem 
magistrskega dela je bilo vprašanje razlik med spoloma v izvršilnih funkcijah. V raziskavi sem 
predvidevala, da obstajajo pomembne razlike med spoloma na tem področju. To sem preverila z 
merjenjem naslednjih izvršilnih funkcij, kot so verbalna fluentnost, delovni spomin, sposobnost 
preklapljanja in inhibicija, in sicer pri učencih (n = 101) tretjega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja med 13. in 15. letom starosti. Uporabila sem Testno baterijo preizkusov za merjenje 
izvršilnih funkcij (Slana, Pečjak in Repovš, 2017) s 4 nalogami za merjenje teh funkcij. Potrdila 
sem statistično pomembne razlike (p < 0,01) med spoloma. Dekleta so bila uspešnejša pri 
nalogah verbalne fluentnosti in delovnega spomina, fantje pa pri nalogah inhibicije in 
sposobnosti preklapljanja. Preverila sem povezanost merjenih izvršilnih funkcij. Statistično 
pomembno (p < 0,01) sta bili povezani samo leksikalna verbalna fluentnost in delovni spomin. 
Pregledala sem tudi povezanost povprečnih zaključnih ocen z rezultati na merah izvršilnih 
funkcij, kjer so rezultati korelacijske analize pokazali povezanost (p < 0,01) z vsemi merami 
verbalne fluentnosti in delovnega spomina. Razumevanje razlik med spoloma na področju 
izvršilnih funkcij je na teoretični ravni omogočilo vpogled v močna področja pri učencih, na 
praktični ravni pa nakazalo možnosti urjenja manj uspešnih učencev pri teh funkcijah za 
izboljšanje učnih dosežkov. 
 
KLJUČNE BESEDE: izvršilne funkcije, spol, razlike med spoloma, učenci, tretje vzgojno-
izobraževalno obdobje 
 



  

 
 

SUMMARY 

 
An individual has a biological sex, which can be female, male, undetermined or unspecified. 
Through social and sexual conventions in society, an individual can develop his or her (or other) 
own gender representation which can refer to their biological sex or not and is interpreted by 
others according to the gender framework of a certain culture. Traditionally, we view gender as 
cultural or societal qualities that are related to biological sex. Theories of gender differences are 
based on a bipolar model of masculinity-femininity which is used to attribute certain behavioral 
and personal traits. Gender theory thus argues that a person is a product of culture, not nature, 
and it seeks to prove that masculinity and femininity traits are a consequence of a certain social 
and cultural context of each specific period. Gender differences can thus be viewed from 
different perspectives – from biological, psychological, biosocial perspective, etc. Understanding 
the exact nature of executive functions – as capacities of intentional and independent behavior 
that develop from early childhood together with the prefrontal cortex – in a school environment 
is limited due to lack of research which would examine these differences between the sexes. 
Executive functions can affect the formation of certain deficits and can directly or indirectly 
influence the students’ academic achievement as such. Findings in the research mostly highlight 
girls’ advantage in the verbal tasks and boys’ advantage in the spatial and working memory task. 
The main problem of my master’s thesis was the question of gender differences in executive 
functions. I predicted that there are major differences between the sexes in this area which I 
tested with measuring the following executive functions such as verbal fluency, working 
memory, switching ability, and inhibition in students (n = 101) in the third triad of elementary 
school, aged between 13 and 15 years. I used a test battery for measuring executive functions 
(Slana, Pečjak, and Repovš, 2017) with four tasks to measure these functions. I confirmed 
statistically significant differences (p < 0,01) between the sexes. Girls performed better in verbal 
fluency and working memory tasks, and boys in inhibition and switching tasks. I measured the 
connection between these four executive functions. Only lexical verbal fluency and working 
memory were connected statistically significantly (p < 0,01). I also examined the association 
between average final grades and the results of measured executive functions. The results of the 
correlational analysis showed the connection (p < 0,01) with all the measures of verbal fluency 
and working memory. Understanding the gender differences in executive functions has provided 
an insight into students' strengths on the theoretical level and indicated the potential for training 
less successful students in these functions for improving their academic performance in the 
practical level. 
 

KEYWORDS: executive functions, gender, gender differences, students, third triad of 

elementary school 
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I. TEORETIČNI UVOD  

 

1 UVOD  
 
Na šolsko uspešnost vplivajo različni dejavniki, od socio-ekonomskega statusa in kulture do 
kognitivnih dejavnikov – in znotraj njih tudi izvršilne funkcije (v nadaljevanju IF), ki so vpletene 
v različna področja šolskega dela, od pomnjenja informacij za reševanje nalog, ignoriranja 
motečih dražljajev v učilnici in vzdrževanja pozornosti pri poslušanju učne snovi, besednega 
zaklada, ki vpliva na tvorjenje samostojnega zapisa, do organizacija učnega dela in časa, 
predvidenega zanj.  
IF tako vključujejo delovni spomin, inhibitorno kontrolo oziroma inhibicijo, sposobnost 
preklapljanja, reševanje problemov, načrtovanje, sklepanje ter verbalno fluetnost (Diamond, 
2013) in posameznikom omogočajo, da uspešno izvedejo vedenje, ki jim omogoča prilagajanje 
novim okoliščinam (Lezak, Howieson in Loring, 2004), kar je v šolskem okolju nenehno 
potrebno. Vendar v strokovni literaturi ni dogovora o tem, ali so te posamezne funkcije 
povezane, ali so samostojne in se morajo tako proučevati (Brocki in Bohlin, 2004). Na področju 
razlik med spoloma se te funkcije raziskujejo predvsem kot ločene komponente. 
 
V šolah se je prvič pojavilo razlikovanje med učenci in učenkami v obdobju, ko so pričeli 
uspešnost šole enačiti z rezultati pri preizkusih znanja. Razlikovanje med spoloma na področju 
IF se je prav tako pričelo ob enačenju uspešnosti fantov in deklet pri nalogah merjenja IF. 
Različne raziskave med spoloma kažejo prednost deklet pri določenih IF – pri verbalni 
fluentnosti, načrtovanju ter inhibiciji – in fantov pri delovnem spominu in sposobnosti 
preklapljanja, čeprav so praviloma te razlike majhne oziroma je študij premalo, da bi lahko o njih 
govorili z gotovostjo (Miller in Halpern, 2014; Naglieri in Rojahn, 2001; Vuoksimaa, 2004). IF 
se lahko urijo in tako lahko vplivajo na učno delo učencev.  
 
Poznavanje in razumevanje razlik med spoloma na področju IF, kot tudi urjenje teh, bi lahko 
izboljšalo uspešnost učencev pri nalogah na šolskem področju in vplivalo na čustveno-socialni 
razvoj učencev tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Koliko pa so te razlike prirojene, 
koliko naučene in pod vplivom socialnega okolja ter vzgoje, ni jasno. Vendar nam teorije spolnih 
razlik pomagajo pri interpretaciji vplivov na uspešnost pri nalogah IF skozi upoštevanje širšega 
konteksta. 
 
Magistrsko delo v teoretičnem delu vključuje pojmovanje in razlikovanje biološkega in 
družbenega spola; velik poudarek je na različnih teorijah razlik med spoloma, kjer je najbolj 
izpostavljena biosocialna, ki spaja fizične atribute in socialne kontekste. Temu sledijo 
predstavitev IF in njihovega razvoja ter kratki opisi določenih funkcij, med drugim tistih, ki sem 
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jih preverjala v empiričnem delu.  
Nadaljnje sledi povzetek pregleda različnih raziskav, ki so se osredotočile na razlike med 
spoloma na področju IF, kot tudi pregled njihovega vpliva na šolsko uspešnost. V empiričnem 
delu sem pregledala razlike med spoloma na področju IF pri učencih tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, kot tudi povezanost z učnimi rezultati. Nalogo sem dopolnila tudi s 
pregledom povezanosti IF, ki sem jih merila pri učencih. 
 
Namen dela je raziskati razlike med spoloma na področju IF pri učencih tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, kot tudi ponuditi svetovalnim delavcem dodatne informacije o 
merjenju in interpretiranju določenih IF glede na spol in jim morda dodatno olajšati svetovalno 
delo z učitelji o tem, katerim področjem izvršilnega funkcioniranja naj namenijo več pozornosti 
med poučevanjem, da bodo učenci lažje sprejemali in predelovali učno snov. 
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2 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 
 
Biološke danosti ločujejo biološka spola – moški in ženski – družbeni vzorci in vloge pa 
določajo družbeni spol. Za boljše razumevanje razlik med fanti in deklet na področju IF bomo 
pregledali pojmovanje teh dveh spolov in čemu pripisujeta vplive razlik med spoloma. 
 
2.1 Plasti spola in spolna identiteta 
 
Psiholog John Money (Money in Ehrhardt, 1972) je razvil model biološkega (angl. sex) in 
družbenega (angl. gender) spola, ki ga je razložil skozi različne plasti (Slika 1). Prvo plast je 
imenoval kromosomska plast, ki opisuje moško proizvodnjo sperme, ki nosi X ali Y kromosom, 
in žensko proizvodnjo ene vrste jajčeca z X kromosomom in avtosomi. Jajčece in spermij se 
združita in rezultat je dvojni niz avtomosov in X in Y kromosoma ali dvojni niz avtosomov in 
dva X kromosoma. Naslednja plast je fetalni gonadni spol, kjer gonade (splošen izraz za testise 
ali jajčnike) proizvajajo hormone, pomembne za razvoj zarodka. Tej plasti torej sledi fetalni 
hormonski spol, ki se nanaša na nastanek notranjega reproduktivnega spola (maternica, 
maternični vrat in jajcevod pri ženskah ter semenovod, prostata in moda pri moških). Kasneje se 
pri zarodku razvije genitalni spol – penis in modnik pri moških, vagina in klitoris pri ženskah. Po 
tem modelu ima otrok ob rojstvu že pet plasti spola (Fausto-Sterling, 2014). Odrasli ob rojstvu 
otroka določijo spol glede na anatomijo zunanjih genitalij, kar sproži družbeni odziv, katerega 
rezultat je proces spolne socializacije novorojenega otroka – družbeni spol. Ta označuje 
identiteto ali samopredstavitev določenega posameznika. S fetalnim gonadnim spolom je 
povezana še ena plast, imenovana možganski diformizem1 (Money in Erhardt, 1972), po kateri se 
možgani fantov in deklet anatomsko in funkcionalno razlikujejo ter po rojstvu vodijo k spolno 
določenim vedenjem. Povezana je z epigenetsko modifikacijo – spremembo določenih genov pri 
obeh starših med proizvajanjem jajčeca in sperme, kjer se ti spremenjeni geni vtisnejo s 
kemijskim dodatkom h kontrolnemu elementu gena in ta dodatek deaktivira gen med 
embrionalnim razvojem. Ne gre pa za dejansko genetsko mutacijo. Vtisnjenje lahko, na primer, 
zavira aktivnost določenega materinega gena, ne pa tudi očetovega ali obratno. Moramo pa 
omeniti, da trenutno še ni vedenja o tem, kako to diferenčno izražanje očetovih ali materinih 
genov v zarodkih vpliva na različne funkcije v moških ali ženskih fetalnih možganih, kot tudi 
kako vpliva na različne vzorce moškega ali ženskega obnašanja. Zato je ta plast deležna veliko 
kritik (Fausto-Sterling, 2014). 
Otrok po rojstvu raziskuje svet s vsemi svojimi čuti – z vidom, vohom, dotikom, okusom in s 
sluhom. Preko občutij, kot so poslušanje joka, čiščenja spolovil in analnega področja, razvija 
občutek za lastno telo in dobiva znanje o anatomiji zunanjih genitalij, kar vpliva na oblikovanje 
plasti, ki se imenuje spol telesne podobe (Fausto-Sterling, 2014).  
Skupek vseh spolov pa tvori otrokovo samodojemanje kot moškega ali ženske, kar imenujemo 

                                                 
1 Imenovan tudi možganski spol (Fausto-Sterling, 2014). 
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otroška spolna identiteta2. Tej sledita pubertetni hormonski spol, ko postanejo gonade aktivne, in 
pubertetni erotični spol (razvoj erotičnih želja) in pubertetni morfološki spol (odrasla spolna 
diferencirana anatomija). Skupaj vsi ti različni spoli in identitete tvorijo odraslo spolno 
identiteto, ki vključuje samodojemanje kot odraslega moškega ali ženske (Money in Erhardt, 
1972).  
  

                                                 
2 Otrokovo spolno identiteto lahko prepoznamo v trditvah, kot so 'Jaz sem deček' ali 'Jaz sem deklica' (Marjanovič 
Umek, 2009). 
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Slika 1. Plasti spola 
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Spolna identiteta posameznika je sicer strukturirana tako, da ustreza zahtevam posamezne 
kulture, na primer ženska, ki se predstavlja kot moški, je v ameriški kulturi običajno prikazana s 
hlačami, kratkimi lasmi in brez ličil. V nasprotju s psihologi pa sociologi uporabljajo pojem 
družbeni spol, ki je povezan z družbenimi strukturami, na podlagi katerih se razločujejo moški in 
ženske. Lahko gre za nedolžno razločevanje, npr. ločena javna stranišča, ali pa za omejitve 
osebne svobode, na primer prepovedi volitve ženskam (Fausto-Sterling, 2014). 
 
Posameznik ima biološki spol, to je lahko ženski, moški, nedoločen ali drugo. Skozi družbene in 
spolne konvencije v svetu pa razvije lastno reprezentacijo spola, ki se lahko naslanja na biološki 
spol ali ne in jo drugi interpretirajo glede na spolne okvirje določene kulture. Spol je torej v očeh 
opazovalca, biološki spol in izkazovanje spola pa sta v telesu in umu posameznika, ki ju 
predstavlja (Fausto-Sterling, 2014). S. Egan in Perry (2001) spolno identiteto posameznika 
opredeljujeta kot multidimenzionalen konstrukt, ki vključuje naslednje elemente, ki posamezniku 
pomagajo pri identificiranju z določenim spolom: 

a) znanje o članstvu v spolni kategoriji, 
b) občuteno pripadnost določenemu spolu (na primer samo-zaznavanje spolne tipičnosti in 

občutki zadovoljstva z lastnim spolom), 
c) občuteni pritisk za prilagajanje določenemu spolu in 
d) odnos do določene spolne skupine. 

 
Spolna identiteta je konstrukt, ki se začne razvijati v zgodnjem otroštvu – preden otroci vstopijo 
v šolo, kjer se občutek identitete dodatno razvija. Nanjo vplivajo tudi pričakovanja šolskega 
okolja in vrstnikov. Otroci znanje o članstvu v določeni spolni kategoriji razvijajo postopoma, v 
korakih (Egan in Perry, 2001). 
Kohlberg (1966) je s svojo kognitivno razvojno teorijo razvoja pojma opisal, kako se ta razvija 
pri otrocih. Otrokovo znanje o spolnih vlogah se navezuje na vzorčenje oziroma odnose do 
spolnih vlog, ki so univerzalni v kulturi in družinski strukturi otrokovega okolja. Pridobi jih 
relativno zgodaj. Kognitivne sheme o spolnih vlogah imajo izvor v otrokovih miselnih shemah o 
fizičnih stvareh, njegovem telesu in telesu drugih. Otrokova miselna organizacija pojmov 
socialnih vlog, ki se navezuje na fizične dimenzije, tako omogoča odnos do spolnih vlog. 
Otrokovo pojmovanje spolne identitete se prične z učenjem besed in pojmovanjem 'deček' 
oziroma 'deklica'. Do 2. ali 3. leta se otroci naučijo pravilno odgovoriti na vprašanje o tem, ali so 
dečki ali deklice. Spolna vloga je za njih še abstrakten pojem, a vpliva na njihovo izbiro 
aktivnosti, vrednost in odnosov do stvari. Druge osebe pričnejo opredeljevati glede na družbeno 
ustaljene značilnosti. Med 5. in 6. letom starosti se pojavi pojem spolne stabilnosti (razumevanje, 
da se spol ne spreminja skozi čas in spremembe videza) in otrokov pojem o lastni spolni 
identiteti postane stalen. Z nadaljnjim kognitivnim razvojem med 6. in 7. letom prevzame 
različna kulturna spolno stereotipna vedenja, na primer fantje postanejo bolj aktivni in 
dominantni, dekleta bolj skrbeča. 
Kohlbergova teorija je bila deležna več kritik, saj stopnje razvoja pojmovanja spola niso bile 
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empirično potrjene z opazovanjem in raziskave o spolno stereotipnem vedenju kažejo, da se 
spolna stalnost razvije že pred 6. letom starosti (Marjanovič Umek, 2009). 
 
Otrokova spolna identiteta vključuje njihovo oceno kompatibilnosti s spolno skupino kot tudi 
kvaliteto njihove motivacije za vključenost vanjo. Omenjena identiteta vpliva na otrokov trud pri 
adaptaciji spolno-tipičnega vedenja in na osebno in socialno prilagoditev (Egan in Perry, 2001). 
Razvoj spolne identitete ima podobne razvojne stopnje kot kognitivni razvoj. Majhen otrok med 
1. in 4. letom starosti ima fluidno spolno identiteto, saj ne pripisuje posebnega pomena temu, ali 
je fant ali dekle. Med 4. in 7. letom starosti sledi spolna rigidnost, kjer dekleta in fantje strogo 
uveljavljajo spolna pravila predvsem, kar se tiče oblačil. Zrela identiteta se oblikuje kasneje v 
poznem otroštvu in mladostništvu, ko otroci pričnejo razumeti stabilnost njihovega biološkega 
spola (Kerr in Multon, 2015; Signorella, 2012). 
 

2.2 Pregled oblikovanja osnovnih pojmov, povezanih z družbenim spolom, 
skozi zgodovino 
 
Pojem družbenega spola se je prvič pojavil na zdravstvenem področju, kjer so se zdravniki 
srečevali s transseksualci (transspolnimi) in travestiti. To so tisti posamezniki, ki želijo, da bi 
imeli telo nasprotnega spola in zaradi svojega telesa živijo v duševni napetosti, saj menijo, da se 
je narava zmotila in jim dodelila napačno telo. Za njih je pravi spol tisti, ki si ga zamišljajo. 
Misel, da je narava podelila napačno telo, je povezana z mislijo, da je duševnost obstajala pred 
telesom ter da duševnost prevlada nad resničnim telesom. Toda delitev duševnosti in telesa je 
umetna in ne zajema vseh vidikov spola (Anatrella, 2015). 
Na začetku so spoznanja o različnih opredelitvah in vlogah spola povezovali samo s 
transseksualci in travestiti, kasneje pa so jih začeli posploševati na celotno duševno delovanje 
človeških bitij. Družbeni spol je tako postal ločen od biološkega, saj se ga določa pod vplivom 
družbenih pritiskov. Zgoraj omenjeni avtor plasti spola Money (Money in Ehrhardt, 1972) je 
torej tisti, ki se mu pripisuje oblikovanje pojma družbeni spol. Deloval je na endokrinološkem 
oddelku pediatrije v Baltimoru, kjer so obravnavali interseksualnost oziroma transseksualnost. 
Menil je, da je razlikovanje med moškim in žensko primarno odvisno od vzgoje, ne toliko od 
narave. Leta 1954 pa je oblikoval pojem spolna vloga (angl. gender role) (Money in Ehrhardt, 
1972). 
Robert Stroller (1960) iz Kalifornijske univerze v Los Angelesu je bil glavni pobudnik 
razlikovanja med biološkim in družbenim spolom ter označil posameznikovo zavedanje 
pripadnosti moškemu, ženskemu ali hermafroditskemu spolu s pojmom jedro družbene pogojene 
spolne identitete (angl. core gender identity). Družbeno pogojena spolna identiteta označuje 
dejavnost, ko sebi in drugim pripisujemo moške in/ali ženske lastnosti. Avtorica pojma spolna 
identiteta (angl. gender identity) je Evelyn Hooker. Nekateri sociologi so uporabljali pojem 
družbenega spola za prikazovanje neenakosti med moškimi in ženskami na učen način. S tem so 
opozorili na več vprašanj, vendar so bili strokovnjaki za družbene vede tisti, ki so oblikovali 
strukturne in antropološke zaključke ter želeli oblikovati definicije, ki bi razlikovale biološki 



  

8 
 

spol, družbeni spol in spolno identiteto glede na spolne usmerjenosti. Pri tem so želeli 
obravnavati vse usmerjenosti kot enako naravne z enakimi psihološkimi in družbenimi 
značilnostmi, a so ustvarili umetne in namišljene kategorije, ki ne vključujejo človeške 
resničnosti. Kasneje so mišljenje o ločevanju biološkega in družbenega spola prevzela 
feministična gibanja, ki so želela potrditi, da sta moško in žensko posledica družbenih vplivov. 
Tudi teoretiki spola stremijo k razgradnji družbenih in moralnih pravil, ki naj bi določala, kaj 
pomeni biti moški ali ženska. Tako je postala spolna identiteta stvar družbe, biološki spol telesna 
značilnost, ki ni odločilna, spolna usmerjenost pa stvar izbire. Do danes se je spolna identiteta 
določala po tem, kako je oseba dojemala svojo spolno identiteto ter kako se je ujela z njegovimi 
željami. Danes se to imenuje spolna usmerjenost (Anatrella, 2015). 
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2.3 Družbeni spol 
 
Teorija družbenega spola trdi, da smo posamezniki rezultat družbenih vzorcev in vlog, v katere 
smo prisiljeni, in se ne meni za ontologijo človeka ali način, kako se človek sooblikuje v procesu 
razvoja. Zanika obstoj človeške narave in je zanjo značilna ločenost od telesa (Anatrella, 2015). 
 
R. Connell (2012) spol opredeljuje kot način, s katerim se ureja družbena praksa, ki se odziva na 
situacije in se oblikuje glede na določene strukture družbenih razmerij, med katerimi so tudi 
odnosi med spoloma. Ti se kot struktura oblikujejo ob sprijemu ljudi in skupin z njihovimi 
zgodovinskimi situacijami ter se nanjo nanaša praksa, ki je ne sestavljajo izolirana dejanja. Ko 
govorimo o moškosti in ženskosti, govorimo pravzaprav o konfiguraciji spolnih praks, ki je s 
psihološkega vidika pojem oziroma značaj; pri tem je pomemben proces konfiguriranja prakse. 
Če na prakso pogledamo z dinamičnega vidika, razumemo moškost in ženskost kot projektov 
spolov, ki so procesi oblikovanja (konfiguriranja) prakse v času. Ti procesi svoja izhodišča 
preoblikujejo v strukture spola. Spol torej na vseh ravneh konfigurira prakso, predvsem na ravni 
vsakdanjega življenja, ki nam daje zdravorazumske predstave o sami moškosti in ženskosti, in 
institucij (družina, delo, šola, ipd.), ki so odločilno spolno zaznamovane. Za razumevanje spola 
so pomembna področja razmerja moči (še vedno prevladuje podrejenost žensk in dominacija 
moških), produkcijska razmerja (na njih vpliva delitev dela po spolu ter spolno zaznamovan 
proces kopičenja kapitala) in libidinalne investicije3 (pomemben vidik spolnega reda je tudi 
spolna želja, ki je vezana na določen objekt in je lahko heteroseksualna ali homoseksualna). Spol 
tudi deluje vzajemno z raso, razredom in je v interakciji z narodnostjo ali položajem 
posameznikov v svetovnem redu, saj je splošen način strukturiranja družbenih praks. Prakse 
delovanja posameznikov in skupin, ki te prakse sprejemajo ali spreminjajo, vplivajo na 
nastajanje in spreminjanje spolnega reda. 
 
V družbeni strukturi so vidne strukture in določen utrjen spolni red, ki se kaže na primer v tem, 
da so tajnice večinoma ženske, upravitelji pa moški. Čeprav se spremembe dogajajo 
(feministična gibanja), so v institucijah in globalno te strukture močno zakoreninjene in 
vztrajajoče (Antić Gaber, 2015). 
J. Scott (1986) trdi, da je spol postal povsem družbeni proizvod o primernih vlogah subjektnih 
identitet žensk in moških. Prav tako pravi B. Risman (2004) o tem, da so spolne razlike družbeno 
proizvedene in nato univerzalno uporabljene za upravičevanje socialne stratifikacije, ki je osnova 
neenakosti v institucijah in materializirana v socialni strukturi. Na sam spol vplivajo družbeni 
sistemi in institucije na makroravni, skupine na mezoravni ter organizacije (družina, prijatelji) in 
individualizirani dejavniki na mikro ravni. Vse ravni pa so med seboj prepletene, povezane in 
soodvisne. Sprememba na eni ravni tako vpliva na spremembe na drugih dveh, ni pa vedno tako. 
Spol tako produciramo in reproduciramo v socialni realnosti, v družbenem in kulturnem 
kontekstu ter preko materialnih in diskurzivnih praks, kjer nas obdajajo posamezniki kot skupine, 

                                                 
3 Imenovana tudi emocionalna razmerja (Antić Gaber, 2015). 
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institucije in polja, ki do spola izdelajo odnos. Zaradi tega na sebe in druge gledajo s svojimi, 
individualnimi in kolektivnimi pričakovanji in tipi racionalnosti, ki jih uporabljajo za 
upravičevanje delanja spola in prakse ter delanja spola drugih (Antić Gaber, 2015). 
 
Pri pregledu teorij spola ne moremo mimo S. Beauvoir (2013), ki se je v zgodovino zapisala s 
svojim takrat kontroverznim delom Drugi spol, ki je izšel leta 1949. V njem raziskuje položaj 
žensk v zgodovini in skozi izkušnjo, kaj pomeni biti ženska. Izpostavi, da je moški norma, zakon, 
model, ženska pa pomeni biti odklon od te norme ali zakona. Ženska je drugi spol, ki je določen 
glede na moškega in razlike v primerjavi z njim. Temeljno sporočilo njenega dela je bilo, da se 
»ženska … ne rodi: ženska to postane«, v katerem lahko zaznamo razlikovanje biološkega in 
družbenega spola in žensko kot neko idejo oziroma konstrukt, ki ni pojmovan kot subjekt,  ker za 
to nima konkretnih možnosti. Spol je torej družbena konstrukcija, saj dokler obstajamo zase, se 
ne moremo dojeti kot spolno različni. Kot drugi smo lahko vzpostavljeni le s posredovanjem 
drugega. Telo je pri otrocih instrument razumevanja sveta in sebe kot subjekta in kasneje 
instrument posredovanja razlik med spoloma (Beauvoir, 2013). S tem delom je razširila poglede 
na spolno identiteto ter položaj deklet in žensk tudi v vzgojno-izobraževalnem okolju. 
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3 RAZLIKE MED SPOLOMA 
 
Tradicionalno vidimo družbeni spol kot kulturne ali socialne kvalitete, ki so povezane z 
biološkim spolom. Teorije spolnih razlik torej temeljijo na bipolarnem modelu moškost – 
ženskost, ki ga uporabljamo za pripisovanje določenih vedenj in osebnih lastnosti (Kingsley 
Kent, 2012). Teorija družbenega spola tako trdi, da je človek produkt kulture, ne narave in skuša 
dokazati, da sta moškost in ženskost posledica družbe in kulturnega konteksta vsakega obdobja 
ter se želi odreči naravnemu izvoru, da bi se večji pomen namenil enakosti med moškim in 
žensko. Dojemanje spola kot samo družbene strukture pa ne zajema razlik med spoloma ter se ne 
osredotoča na pomen simbolike moškosti in ženskosti (Anatarella, 2015). Teorija družbenega 
spola vodi tudi k relacijski vzpostavitvi dominacije moških in podrejenosti žensk, kar se utrjuje v 
individualnih in kolektivnih praksah podrejanja, privilegiranja, sprejemanja in upravičevanja ene 
in druge pozicije; spreminja se ob aktivnem opuščanju praks na individualni in institucionalni 
ravni (Antić Gaber, 2015). 
 
Kako lahko opredelimo spolno identiteto posameznika? Izvor spolnih razlik je najbolje 
razumljen s pomočjo biosocialne perspektive, ki daje prednost recipročni interakciji med 
telesnimi značilnostmi posameznega spola in atributi družbene ekonomije, socialne strukture in 
ekologije. Ta interakcija, na primer, omogoča spolne vloge, ki konstituirajo družbeno delitev 
dela. Oba spola pa imata, ne glede na omejitve, ki so neločljivo povezane z žensko reproduktivno 
vlogo, moško močjo ali velikostjo, zadostno psihološko fleksibilnost na prilagajanje širokemu 
spektru socio-ekonomskih vlog (Wood in Eagly, 2002). 
 
Različne teorije opisujejo spolne razlike in oblikovanje spolne identitete. Nekatere se bolj 
navezujejo na biološke razlike, druge na psihološke oziroma socialne značilnosti posameznikov. 
Večina pa jih izpostavlja preplet obeh – torej notranjih in zunanjih dejavnikov.  
 

3.1 Biološka teorija razlik med spoloma 
 
Biološki koncepti o otroku, ki je bil rojen kot deklica ali deček, so prevladovali približno do leta 
1960. Ženska (feministična) gibanja so bila tista, ki so izpostavila alternativne poglede na 
razumevanje spola v drugi polovici 20. stoletja (Marjanovič Umek, 2009). 
Biološka teorija spola se imenuje tudi spolni dimorfizem4 in trdi, da so hormoni tisti, ki 
nadzorujejo vedenje pri moškem in ženskem spolu. Tisti hormoni, ki nadzorujejo spolni 
dimorfizem, so spolni hormoni. Pri vseh sesalcih so prisotni podobni primarni spolni hormoni in 
biologi jih običajno proučujejo na živalih, kot so podgane ali opice, ter spoznanja prenesejo na 
človeško biologijo. Spolni hormoni tudi vodijo razvoj telesne strukture in nadzorujejo spolno 
reproduktivno vedenje pri obeh spolih. Hormoni, ki povzročajo razlike med spoloma v vedenju, 

                                                 
4 Dimorfizem -zma m (ȋ) biol., min. pojav, da ima bitje ali stvar iste vrste dve različni obliki, dvoličnost 

(Dimorfizem, b. d.).) 
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povzročajo tudi razlike v istem vedenju pri istem spolu. Hormonska teorija je tista, ki je podlaga 
spolnemu dimorfizmu (Udry, 1994). 
Med deklicami in dečki obstajajo biološke razlike, kot so gradnja telesa ali razlike v 
hormonskem delovanju. V prednatalnem obdobju so izpostavljeni različnim stopnjam 
testosterona in estrogena, ki vplivajo na možganski razvoj in hemisferičnost, kar je kasneje 
povezano s socialnimi razlikami in razvojem govornih ali prostorskih spretnosti (Marjanovič 
Umek, 2009). 
 

3.2 Psihološke teorije spolnih razlik 
 
Psihologi se pri razlagi spolnih razlik opirajo na esencialistično in/ali socialno konstruktivistično 
perspektivo. Prva poudarja osnovne in stalne spolne razlike, ki so nastale kot posledica vzrokov, 
inherentnih v človeški vrsti – razlike med spoloma so se razvile iz psiholoških dispozicij, ki 
imajo biološki izvor. Socialna konstruktivistična perspektiva pa se osredotoča na variacije v 
razlikah med spoloma preko socialnega konteksta, ki nastanejo glede na pojmovanje moškega in 
ženskega v določenem kontekstu (Wood in Eagly, 2002). 
 
3.2.1 Esencialistična teorija spolnih razlik 
Psihologi v sklopu esencialistične teorije trdijo, da so za razlike pri socialnem vedenju med 
spoloma odgovorne spolno-specifične psihološke dispozicije, ki jih najdemo pri človeški vrsti 
kot posledice genetske adaptacije na prvinske pogoje. Spolne razlike pri vedenju torej pripisujejo 
različnim reproduktivnim pritiskom, ki so jih moški in ženski predniki doživljali skozi 
zgodovino človeške vrste (Buss in Kenrick, 1998). Menijo, da imajo psihološke razlike med 
spoloma svoj izvor v asimetriji spola starša in njegove vključenosti. Ženske so bile bolj 
vključene v otrokov svet (na primer preko nosečnosti in dojenja) in izbirčne glede partnerja kot 
moški, ki običajno niso tako sodelovali v življenju potomca. To je privedlo k temu, da so 
pradavni moški tekmovali med seboj za seksualni dostop do ženske; posledično so razvili 
dispozicije, nagnjene k agresiji, tekmovalnosti in rizičnemu vedenju. Ženske so v nasprotju z 
moškimi v zgodovini razvile preference za moške s pomembnimi in zadostnimi viri za oskrbo 
njih in potomcev. Nekateri psihologi trdijo, da seksualna selekcija pri ljudeh izvira iz 
tekmovalnosti med ženskami za potencialnega partnerja in moško selekcijo, ki preferira plodnost 
in zvestost. Pradavni moški so zaradi negotovosti glede starševstva razvili dispozicije za nadzor 
ženskega seksualnega vedenja in spolnega ljubosumja (Wood in Eagly, 2002). Torej, če 
povzamemo, spolne razlike v sklopu esencialistične teorije izvirajo iz omenjenih psiholoških 
dispozicij, ki so posledice pritiskov selekcije v naši evolucijski zgodovini. 
 
3.2.2 Socialno konstruktivistična teorija spolnih razlik 
V nasprotju z esencialistično socialno konstruktivistična teorija obravnava spolne razlike kot 
socialni konstrukt. Trdi, da družbeni spol nima logike, a so vseeno prisotni določeni predvidljivi 
vzorci v različnih kulturah. Družbeni spol je konstrukt znotraj kultur kot odgovor na značilnosti 
lokalnih situacij in zgodovin (Wood in Eagly, 2002). M. Mead (1935) je opazovala vedenje v 
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treh različnih družbah in prišla do zaključka, da je veliko osebnostnih lastnosti, ki jih opisujemo 
kot ženske ali moške, povezanih s tem, kako jih v določenem obdobju družba pripisuje 
posameznemu spolu. Psihologi konstruktivisti vidijo spolni sistem v družbi kot produkt odnosov 
med ljudmi in jezikom, ki ga uporabljajo za opis svojega sveta. Trdijo, da so socialne neenakosti 
vidne v jeziku (na primer uporaba moškega zaimka je norma) in vplivajo na socialno 
razumevanje moškega in ženske ter tako omogočajo in vzdržujejo spolno neenakost. Biološke 
razlike med spoloma, ki sem jih prej opisala, torej ne vplivajo na razvoj splošnega vzorca 
psiholoških spolnih razlik (Wood in Eagly, 2002). Socialni konstruktivisti kot vzroke spolnih 
razlik poudarjajo pripisovanje družbenih vlog in samo izbiro teh – moški in ženske postanejo to 
glede na sklop vedenj, ki je spolno specifičen in se ga naučijo kazati v socialnih interakcijah 
(Wood in Eagly, 2002). Spol je znotraj te teorije določen torej preko družbenega pogleda nanj, 
ne preko bioloških značilnosti. 
Podobno kot socialno konstruktivistična teorija tudi sociološka teorija razlik med spoloma trdi, 
da je spol družbena struktura in da je odvisen od treh konceptov: spolne vloge, socializacije in 
priložnostnih struktur. Spolna vloga je vrsta sprejemljivih vedenj, ki se razlikujejo glede na spol 
v določenem področju delovanja in jo podpirajo spolne norme. Sprejemljivo vedenje se razlikuje 
glede na spol in kršenje tega vedenja lahko vodi v kazen in ga otežujejo priložnostne strukture. 
Sociološke teorije torej temeljijo na pojasnjevanju razlik med spoloma glede na razlike v socialni 
izkušnji, ki jo imajo moški in žensk znotraj socialne strukture, ki je tudi tista, ki izkušnjo omejuje 
(Udry, 1994). Ženske in moški imajo različne izkušnje znotraj socialnih norm in pravil, ki so 
tiste, ki določajo, kakšno izkušnjo bodo imeli. Torej, s strukturami se pojasnjujejo razlike med 
spoloma in tudi ustvarjajo. 
Otroci se določenih spolnih vlog učijo po modelu, z opazovanjem (že malčki in otroci v 
zgodnjem otroštvu posnemajo odrasle v svojih spolnih vlogah) ali s podkrepitvijo, saj se 
določena vedenja, ki so spolno ustrezna, nagrajujejo, spolno neustrezna pa so kaznovana. Teorije 
socialnega učenja v nasprotju s socialno konstruktivistično teorije ne zanikajo, da obstajajo 
biološke razlike med fanti in dekleti, ki so vidne v socialnem vedenju in spoznavnih 
sposobnostih. Opozarjajo pa na možnosti spreminjanja, saj se določeno spolno vedenje z 
učenjem lahko tudi spremeni, če je naučeno (Marjanovič Umek, 2009). 
 

3.3 Biosocialna teorija razlik med spoloma 
 
Biosocialna teorija razlik med spoloma, ki ima svoj izvor v bioloških in socioloških teorijah, 
poudarja interakcijo odnosov med fizičnimi značilnostmi moških in žensk in socialnih 
kontekstov, v katerih živijo. Tako kot socialni konstruktivizem izpostavlja socialne vloge spolov 
in vgraditev teh vlog v socialni in ekološki kontekst. Trdi, da so spolne razlike pri socialnem 
vedenju posledica distribucije moških in žensk v socialne vloge znotraj družbe, predvsem 
industrijske in poindustrijske, kjer ženske pogosteje sprejemajo vlogo gospodinje in primarne 
skrbnice otrok, moški pa delavcev in primarnega vira prihodka. Te socialne vloge se sicer 
spreminjajo glede na spremembe pri domačih in drugih nalogah, ki jih opravlja posamezen spol. 
Postavitev žensk in moških v socialno strukturo je privedlo do družbeno spolnih vlog, preko 
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katerih se od oseb pričakuje, da bodo imele psihološke karakteristike glede na biološki spol za 
opravljanje stereotipskih nalog, na primer od žensk se pričakuje opravljanje gospodinjskih 
opravil (kuhanje, dajanje čustvene podpore), od moških pa ekonomsko produktivne aktivnosti 
(ekonomski prihodek). Spolne vloge tako vodijo socialno vedenje, ki je posredovano z različnimi 
socializacijskimi in psihološkimi procesi konformacije (Wood in Eagly, 2002). 
Biološki procesi, še posebej hormonalne spremembe tudi vplivajo na socialne vloge. 
Občutljivost hormonalnih procesov na zahteve socialnih vlog je bila vidna v raziskavah ravni 
testosterona pri moških, na primer pri odgovoru na žalitve. Raven testosterona se je ob zmerjanju 
dvignila, kar naj bi bilo zaradi povečanja energije in usmerjanja fizične in kognitivne uspešnosti, 
saj so želeli moški z agresivnostjo povrniti svoj prvoten status (Cohen, Nisbett, Bowdle in 
Schwarz, 1996). Povečanje kortizola pri materah pri porodu stimulira starševsko vlogo pri materi 
(Fleming, Ruble, Krieger in Wong, 1997). Omenjeni hormonalni učinki so sicer specifični glede 
na spol, a so nekateri skupni obema spoloma, kot na primer pričakovanje rojstva in so-
doživljanje tega stimulira hormonalne spremembe kortizola, estradiola in prolaktina pri očetih, 
podobno kot pri materah. Zabeležen je bil tudi padec testosterona pri očetih (Berg in Wynne-
Edwards, 2001). 
Ti biološki procesi delujejo skupaj s psihološkimi (na primer socialnimi pričakovanji glede na 
spol in samopodobo) pri usmerjanju moških in žensk k določenim socialnim vlogam in olajšajo 
izvajanje le-teh. Biosocialna teorija (Wood in Eagly, 2002) torej vključuje proksimalne in 
distalne vzroke spolnih razlik. Proksimalni vzroki psiholoških razlik med spoloma izvirajo iz 
distalnih, ki definirajo položaj žensk in moških v socialni strukturi. Med distalne vzroke spolnih 
vlog znotraj družbe štejemo ključne spolne razlike, ki jih predstavljajo fizični atributi in 
povezana vedenja glede na posamezen spol (na primer dojenje pri ženskah in večja velikost, 
hitrost in moč pri moških) in kontekstualne dejavnike, ki jih predstavljajo socialni, ekonomski, 
tehnološki in ekološki vidiki družbe. Fizične spolne razlike v interakciji s socialnimi in 
ekološkimi pogoji vplivajo na njihove določene vloge, saj zaradi njih lažje opravljajo določene 
naloge v vsakdanjem življenju pod določenimi pogoji, kar lahko vodi k večjemu 
komplementarnemu razmerju in učinkovitosti med spoloma. 
 

3.4 Drugi modeli oblikovanja spolne identitete 
 
Medkulturne raziskave so pokazale, da ne obstajajo absolutne razlike med lastnostmi žensk in 
moških, razen z izjemo agresivnosti. Razlike v vedenju z leti izginejo, medtem ko spolno 
specifične razlike naraščajo, kar se zgodi pred nastopom pubertete in zato naj teh razlik ne bi 
pripisovali univerzalnosti bioloških značilnosti, katerih vpliv je majhen. Njihov posredni vpliv je 
toliko večji, saj so v skladu z njimi posameznikom pripisane spolno specifične značilnosti. Tudi 
okolje se do njih obnaša v skladu z biološkim spolom. Na oblikovanje spolne vloge tako vplivajo 
zunanji in notranji dejavniki, ki so med seboj povezani. Med prve štejemo okolje, med druge pa 
psihološko konstrukcijo osebnosti, ki jo utrjujejo kulturni in družbeni dejavniki (Štular, 1998). 
 
D. Dinnerstein (1999) v svojem modelu oblikovanja spolne identitete izpostavi pomen notranjih 
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dejavnikov (psihološke konstrukcije osebnosti), v katerih razloge za dvojni standard v pravilih 
obnašanja moških in žensk razlaga z notranjimi vzroki, ki so bolj subtilni in izhajajo iz 
neverbalne ravni občutenja odraslih. Izhaja tudi iz materinstva kot tistega dejavnika, ki je bistven 
pri oblikovanju spolne identitete in diado mati-otrok postavlja pred triado mati-otrok-oče, saj je 
mati prva, ki skrbi za novorojenčka. Posledično je zaradi zunanjih vplivov manj sposobna braniti 
svoje interese pred tekmeci ali uživati v spolnosti brez čustvene navezanosti, medtem ko se 
moški zaradi notranjih vzrokov težje čustveno navežejo. Naslednja posledica je tudi 
ambivalentnost odnosa do žensk, saj otrok na arhaični ravni osebnosti vidi žensko/mater kot 
vsemogočno osebo, ki je njegov vir užitkov in bolečine. Dekleta nikoli ne postanejo vsemogočne 
(kot so bile matere v njihovih in samo njihovih očeh), kar vodi k temu, da se ne počutijo odrasle. 
Fantje svojih očetov ne dojemajo kot vsemogočna bitja in se lažje identificirajo z njihovo vlogo. 
N. Chodorow (1989) v svoji razlagi oblikovanja spolne identitete med ključnimi dejavniki navaja 
materinstvo, vendar meni, da je družbeni spol fenomen, ki nastane kot posledica družbenih, 
psiholoških in kulturnih praks, odnosov, prepričanj in identitet. Primarna identifikacija izvira 
torej iz infantilne odvisnosti od prvega skrbnika. Pri materah in hčerah pride do dvojne 
identifikacije, saj se matere bolj identificirajo s hčerami kot sinovi, kar privede k težjemu 
procesu individualizacije za deklice in ponotranjenje ženskosti pri fantih, ki zaradi 
institucionalnih in kulturnih pritiskov zavračajo vse, kar je žensko. Identifikacija fantov z očeti 
poteka prav kot negacija primarne identifikacije z materjo, saj je očetova vloga relativno nejasna. 
 
N. Chodorow (1989) izpostavi komponentne pridobitve moške in ženske spolne identitete, pri 
čemer trdi, da se spolna identiteta oblikuje v prvih dveh letih življenja skupaj z občutkom sebe in 
je posledica osebnega in kulturnega pomena. Pri moških je ena izmed komponent to, da moškost 
postane in ostane problematična ter pomeni zanikanje navezanosti, še posebej z vidika odvisnosti 
od nekoga drugega (na primer očeta ali mame). Ena izmed komponent je tudi represija nad 
ženskostjo ter razvrednotenje te na psihološki in kulturni ravni. Zadnja komponenta vključuje 
identifikacijo z očetom, ki je poskus ponotranjenja komponent vloge, ki je fantu oziroma 
moškemu nejasna in je ne more opazovati v vsakdanjem življenju. Z vidika psihologije gre za 
proces fantovega sprejemanja določenih komponent moškosti svojega očeta, za katere misli, da 
bi bile uporabljene proti njemu, a se vseeno poistoveti z njim kot z osebo. Ženska spolna 
identiteta se tudi razvija skozi tri komponente, predvsem preko starševskih. Prva komponenta 
trdi, da sta ženskost in ženska vloga takoj dosegljivi v vsakodnevnem življenju v kontinuiranem 
in posredovanem odnosu z mamo, druga, da je končna identiteta poistovetenje z osebo, ki 
predstavlja najbolj zgoden odnos odvisnosti, kar običajno predstavlja identifikacijo z mamo, 
tretja pa, da je ženska identiteta bolj osebna. Chodorow (1989) trdi, da je ženski identifikacijski 
proces odnosni (gre za sprejemanje odnosov), moški identifikacijski proces pa kontra-odnosi (gre 
za zavračanje določenih odnosov). Fante se torej zavestno uči, kako biti moški, dekleta pa manj 
zavestno, kako biti ženska, saj to postanejo preko zgodnjih odnosov.  
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4 IZVRŠILNE FUNKCIJE 
 
Osnovna ideja, ki stoji za konceptom IF, je izbira akcije glede na posebnost konteksta, še posebej 
kadar so prisotni tekmovalni odgovori, ki sicer za situacijo niso primerni. Naslednja pomembna 
ideja je maksimalno omejitveno zadovoljstvo pri izbiri akcije, ki zahteva integracijo omejitev pri 
zaznavanju, spominu, motivaciji in afektu. Področje IF je torej povezano s področji, kot so 
pozornost, sklepanje in reševanje problemov. Med dotične funkcije štejemo vse od sposobnosti 
preklapljanja (angl. set-shifting) in vzdrževanja pozornosti, inhibicijo, integracijo preko prostora 
in časa, načrtovanje, delovni spomin ter kontrolo interference. Veliko kompleksnega človeškega 
vedenja, predvsem socialnega, torej vključuje IF (Pennington in Ozonoff, 1996), ki nam 
omogočajo poigravanje z idejami v mislih, premišljevanje, preden kaj naredimo, soočanje z 
novimi in nepričakovanimi izzivi, upiranje skušnjavam in ohranjanju pozornosti med nalogo 
(Diamond, 2013). 
 
IF so tudi opredeljene kot kapacitete, ki posamezniku omogočajo uspešno izvajanje neodvisnega, 
namenskega in sebi koristnega vedenja, ki omogoča prilagojeno odzivanje na nove okoliščine 
(Lezak, Howieson in Loring, 2004). 
 
IF lahko obravnavamo kot funkcionalni konstrukt, vendar nam ta obravnava ne omogoča razlage 
posameznih IF. Kot vse funkcije lahko IF definiramo glede na to, kaj se z njimi lahko doseže. 
Različne podfunkcije reševanja problemov, od začetne reprezentacije problema do končne 
evalvacije rešitve, vplivajo na dani rezultat. Na primer, med iskanjem skrite igrače si mora otrok 
predstavljati problem, izbrati načrt akcije, ga izvesti in ovrednotiti rezultat (Zelazo, Muller, Frye 
in Marcovitch, 2003).  
 
Spretnosti izvršilnega funkcioniranja se lahko urijo in njihov napredek vodi k napredku pri 
nalogah socialne kognicije, kjer se prepoznavajo lažna verovanja (angl. false belief), ki jih te 
spretnosti tudi napovedujejo (Kloo and Perner, 2003). Urjenje pozornostne komponente 
izvršilnega funkcioniranja je imelo direkten vpliv na učinkovitost aktiviranja nevralnih mrež za 
pozornost, ki vključujejo anteriorni cingulatni korteks in lateralni prefrontalni korteks pri otrocih, 
starih od 4 do 6 let. Povišanje pozornostne kontrole je bilo povezano s splošnimi kognitivnimi 
sposobnostmi, saj nekateri rezultati kažejo, da se pozornostna kontrola razvija pod močnim 
genetskim vplivom, ki je sicer povezan z izobraževanjem med razvojem. Urjenje pozornostne 
kontrole je tako vodilo k njenemu izboljšanju (Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno in 
Posner, 2005). Kot prefrontalni sistem so IF med otroštvom nezrele in se razvijajo skozi 
mladostništvo in zgodnje odraslo obdobje, zato ima lahko urjenje in posvečanje pozornosti IF 
pomemben vpliv na sposobnosti reguliranja čustev otrok in mladostnikov (Tardif, Wang in 
Olson, 2009). Za razumevanje IF je torej pomembno, da razumemo tudi njihov razvoj. 
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4.1 Razvoj izvršilnih funkcij 
 
Glavni metodološki problem raziskovanja razvoja IF je v pomanjkanju dogovora, ali so IF 
povezan konstrukt, ali gre za neodvisne komponente (Brocki in Bohlin, 2004). Razvoj IF z 
vidika razvojne psihologije je pogosto raziskovana tematika, vendar imajo tovrstne raziskave tri 
omejitve, ki vplivajo na oblikovanje točnega razvojnega okvirja (Best in Miller, 2010): 

a) večina jih proučuje IF znotraj ozkega časovnega okvirja, na primer od 2. do 5. leta; 
b) osredotočene so predvsem na predšolske otroke, najverjetneje zaradi hitrega napredka pri 

nalogah IF med predšolskimi in zgodnjimi šolskimi leti, čeprav se uspešnost pri 
določenih kompleksnejših nalogah razvije šele v obdobju mladostništva oziroma 
zgodnjega otroštva; 

c) vključujejo premalo informacij o procesih, ki otrokom od zgodnjega otroštva omogočajo 
premik iz ene ravni izvršilnega funkcioniranja na drugo. 

Razvoj IF lahko razumemo kot povečanje maksimalne kompleksnosti pravil, ki jih otroci 
oblikujejo in uporabljajo, ko rešujejo probleme. Povečanje je povezano s starostjo (Zelazo idr., 
2003) in razvojem teorije uma med 3. in 5. letom starosti (Kloo in Perner, 2003). Torej, IF se 
pričnejo razvijati v zgodnjem otroštvu. Novorojenčkova sposobnost usmerjanja pozornosti k 
različnim objektom in sledenje pogledu druge osebo se razvija v prvem letu starosti, medtem ko 
se sposobnost vzdrževanja pozornosti razvije med drugim in tretjim letom (Jones, Rothbart in 
Posner, 2003). IF se razvijajo počasi med razvojem, kar je povezano z razvojem prefrontalnega 
korteksa, ki se razvije zadnji, v času mladostništva. Med drugim in petim letom starosti so pri 
razvoju prefrontalnega korteksa vidne hitre spremembe, kar je vidno tudi pri uspehu otrok pri 
nalogah IF (Diamond, 2013). Različne funkcije se tudi različno hitro razvijajo, na primer delovni 
spomin in inhibicija se razvijeta hitreje kot kognitivna fleksibilnost, ki je zrela nekje do 13. leta. 
Tudi to je povezano z razvojem prefrontalnega korteksa, ki se v zgodnjem mladostništvu (med 
11. in 12. letom) hitro razvija (Main, 2012). 
 
Podobno je ugotovil Anderson (2010) na osnovi razvojnih in normativnih študij, ki so pokazale, 
da se nadzor pozornosti pojavi v zgodnjem otroštvu in se znotraj tega obdobja hitro razvija. 
Kognitivna fleksibilnost, načrtovanje ciljev in procesiranje informacij se razvijajo med 7. in 9. 
letom starosti in dozorevajo do 12. leta. Izvršilna kontrola se pojavi v mladostništvu od 11. leta 
naprej. 
 
Nove izkušnje v socialnem okolju šole (zlasti odnosi z vrstniki) vplivajo na razvoj IF. V šoli 
morajo otroci delovati v homogenih vrstniških skupinah, kar poveča pritisk uspeti med njim. 
Standardi znanja in zahteve po višji inhibiciji vedenja se z vsakim šolskim letom povečujejo. 
Prav tako se povečata pogostost in dolžina trajanja interakcij z vrstniki in odraslimi. Socialno 
okolje razreda daje otrokom pomembne izkušnje za učenje in vadbo socialnih in čustvenih 
spretnosti, razvoj prijateljstva in razumevanje pomembnih socialnih pravil, povezanih z delom z 
učitelji kot figurami avtoritete (van Lier in Deater-Deckard, 2015). 
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Empirične raziskave učinkov socialnih izkušenj, kot sta zavrnitev ali izločitev sovrstnikov, so 
pokazale vpliv na IF. Na primer, socialna izločitev je povezana s slabšo inhibicijo odgovora 
(Gomes in Livesey, 2008) in slabšim delovnim spominom. Razvoj tega je slabši tudi v primerih, 
ko je prisoten konflikt med učitelji in učenci (van Lier in Deater-Deckard, 2015). To razlaga tudi 
regulatorna teorija izčrpanosti, ki izpostavlja, da regulacija socialnega stresa izčrpa vire in tako 
omejuje kognitivne funkcije (Davies, Woitach, Winter in Cummings, 2008). Baumeister, J. 
Twenge, and Nuss (2002) so predlagali, da prizadevanja potlačiti stiske, povezane z zavrnitvijo 
ali izločitvijo, vodijo k obremenitvi IF, potrebnih za miselne procese. 
J. Cadima, K. Verschueren, T. Leal, in C. Guedes (2015) so eno šolsko leto sledile 5 let starim 
otrokom in njihovim interakcijam z vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji. Ugotovile so, da odnos 
povezanosti med vzgojiteljem (njegovim načinom poučevanja) in otrokom vodi k povečanju 
samoregulacije, ki je ena izmed IF. 
 

4.2 Opis izvršilnih funkcij 
 
Opisi IF, ki jih najpogosteje navaja strokovna literatura, nam dajo jasnejšo sliko o tem, kaj se 
skriva pod njimi. Kot izhodišče za predstavitev IF sem uporabila model A. Diamond (Diamond, 
2013), ki je predstavljen na Sliki 3. Slika prikazuje posamezne komponente ter način, kako se 
med seboj združujejo v funkcije višjega reda. 
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Slika 2. Izvršilne funkcije in povezani pojmi 

(Diamond, 2013, str. 152) 
  

naporna kontrola se 
nanaša na prirojene 
temperamentalne 
predispozicije za 
vajo boljše ali 
slabše verbalne 
samoregulacije 

IZVRŠILNE FUNKCIJE 
 

DELOVNI SPOMIN (DS) 

verbalni 
delovni 
spomin 

vizualno-prostorski 
delovni spomin 

vključuje miselno matematiko, 
preurejanje predmetov ali povezovanje 
ideje oz. dejstva k drugim 

INHIBITORNA KONTROLA 
   
 

INHIBICIJA  
VEDENJA 

inhibiranje okoljskih in notranjih 
motenj je ključno pri ohranjanju 

fokusa na vsebinah zanimanja DS 

KOGNITIVNA FLEKSIBILNOST 
 

 

 

 
podpira ustvarjalnost in teorijo uma 

 

vključuje 'mišljenje zunaj škatle', zmožnost videti z različnih perspektiv, 
hitro preklapljanje med nalogami ali fleksibilno preklapljanje poteka, 
akcije, če potrebno 

ohranjanje ciljev v DS oz. tega, kar 
moraš ali ne narediti, je ključno pri 

inhibiciji 

IZVRŠILNE FUNKCIJE VIŠJEGA REDA 
 

sklepanje reševanje 
problemov 

načrtovanje 

z njima je popolnoma sinonimna 
fluidna inteligentnost 

POZORNOSTNA 
KONTROLA 

inhibicija 
misli in 
spominov 
(kognitivna 
inhibicija) 

inhibicija 
vedenja 
(samokontrola 
in disciplina) 

inhibicija 
pozornosti 
(selektivna 
/osredoto- 
čena 
inhibicija) 

izvršilna pozornost, 
ki je običajno 
testirana (s 
Flankerjevo 
nalogo), je 
sinonimna z 
inhibitorno kontrolo 
pozornosti 

samoregulacija vključuje (a) 
inhibicijo vedenja, (b) 
inhibicijo pozornosti in (c) 
ohranjanje optimalnih ravni 
čustvenega, motivacijskega in 
kognitivnega vzburjenja 

Samoregulacija 
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4.2.1 Delovni spomin 
Delovni spomin je sposobnost aktivnega vzdrževanja informacij v mislih in upravljanja z njimi. 
Količina informacij, ki jih lahko hrani, je omejena, kot tudi njegova zmožnost procesiranja teh 
informacij (Baddeley in Hitch, 1974). Vključuje miselno matematiko, preurejanje predmetov in 
povezovanje dejstev med seboj (Diamond, 2013). Nekateri trdijo, da odraža splošno kognitivno 
kapaciteto in vpliva na uspešnost pri različnih kognitivnih nalogah, od jezikovnega razumevanja 
do reševanja problemov (May, Hasher in Kane, 1999). 
 
Baddeley in Hitch (1974) in Repovš in Baddeley (2006) so predlagali 4 komponente delovnega 
spomina (Slika 2): 

- osrednji izvršitelj (podoben je pozornosti), 
- fonološka zanka, ki vzdržuje informacije v fonološki obliki, 
- vizualno-prostorska skicirka, ki upravlja z vizualnimi in prostorskimi informacijami ter 
- epizodični medpomnilnik (je trenutni shrambni sistem, ki tudi povezuje informacije iz 

fonološke zanke, vizualno-prostorske skicirke in dolgoročnega spomina). 
Delovni spomin lahko preverimo z obratnim številskim razponom (posameznik mora besede 
ponoviti v obratnem vrstnem redu) ali s ponovitvijo spremenjenega vrstnega reda glede na dano 
lastnost. Preverimo ga tudi s Corsi Block testom, kjer udeleženec opazuje preizkuševalca med 
dotikanjem serije kock, ki jo mora kasneje sam ponoviti. Med nalogami, ki preverjajo dotični 
spomin, je tudi naloga samoreguliranega kazanja (angl. self-ordered pointing task), kjer 
udeleženci vidijo od 3 do 12 predmetov, ki se jih morajo v poljubnem redu dotakniti, a samo 
enkrat (Diamond, 2013). 
 
Miyake idr. (2000) so v svojem modelu IF izpostavili 3 funkcije5; ena izmed teh je povezana z 
dimenzijami delovnega spomina, to je posodabljanje in spremljanje reprezentacij v delovnem 
spominu. Posodabljanje vključuje spremljanje in kodiranje vhodnih informacij, ki so ustrezne za 
trenutno nalogo in nato ponoven dostop do elementov delovnega spomina z namenom zamenjave 
starih, nepomembnih z novimi in pomembnimi informacijami. Posodabljanje tudi vključuje 
aktivno manipulacijo teh informacij, ne samo hrambo.  
 
Ohranjanje ciljev in pomembnih informacij v delovnem spominu omogoča nadziranje lastnega 
vedenja in inhibiranje nepomembnih dražljajev, torej je delovni spomin tesno povezan z 
inhibicijo, ki omogoča ohranjanje pozornosti na vsebinah zanimanja spomina (Diamond, 2013). 
 
 

                                                 
5 Opis posameznih IF po modelu Miyake idr. (2000) bo zaradi preglednosti dodan k pregledu modela A. Diamond 
(2013).  
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Slika 3. Komponente delovnega spomina 

(Baddeley in Hitch, 1974; Repovš in Baddeley, 2006) 
 
4.2.2 Inhibicija 
Inhibicija (oziroma inhibitorna kontrola) vključuje sposobnost nadzorovati lastno vedenje, 
pozornost, misli in/ali čustva ob prisotnosti močne notranje dispozicije ali zunanjega dražljaja. 
Omogoča odrekanje impulzom, starim navadam misli, pogojenim odgovorom in dražljajem v 
okolju ter spremembo in izbiro vedenja. Omogoča spremembo in izbiro (Diamond, 2013; 
Miyake idr., 2000). Miyake idr. (2000) v svojem modelu govorijo o inhibiciji kot tako imenovani 
kontrolirani supresiji prepotentnih (dominantnih) odgovorov, ko je to potrebno. 
 
Inhibitorna kontrola je nesorazmerno težka za otroke v zgodnjem otroštvu, saj obstaja razlika v 
hitrosti izvajanja in pravilnosti v uspešnosti otrok med 4. in 9. letom starosti. S starostjo se 
povečuje sposobnost inhibirati nepomembne dražljaje (Davidson, Amso, Anderson in Diamond, 
2006).  
 
Znotraj inhibitorne kontrole ločujemo pozornostno kontrolo in inhibicijo vedenja. Pozornostna 
kontrola oziroma kontrola interference je kontrola na ravni zaznavanja. Omogoča osredotočanje 
na izbrane dražljaje, ki so selektivni, ter potlačenje pozornosti na druge dražljaje. Vključuje dve 
vrsti inhibicije (Diamond, 2013): 

a) kognitivno inhibicijo, ki inhibira prepotentne miselne predstave oziroma reprezentacije, 
na primer nezaželene misli, in vključuje namerno pozabljanje; 

b) selektivno oziroma osredotočeno inhibicijo, ki omogoča osredotočanje na določene 
dražljaje. Lahko je zunanja in je prisotna takrat, ko nas zunanji vizualni ali slušni dražljaji 
zmotijo, medtem ko smo osredotočeni na nekaj drugega, ali notranja, ki jo uporabljamo 
takrat, ko se želimo osredotočiti na dražljaje, ki so pomembni za naš cilj in druge 
namerno prezremo. 

osrednji 
izvršitelj

vizualno-
prostorska 

skicirka

epizodični 
medpomnilnik fonološka zanka
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Nekatere naloge, ki preverjajo inhibitorno kontrolo, so Stroopova naloga (na primer beseda 
zelena je napisana z rdečo barvo in udeleženci morajo prvo prebrati besedo, drugič pa imenovati 
barvo, s katero je napisana), Simonova naloga (ob prikazu dražljaja A mora udeleženec pritisniti 
levo tipko, ob prikazu dražljaja B pa desno tipko), Flankerjeva naloga6, antisakadne naloge 
(udeleženec mora ob prikazu dražljaja pogledati vstran) in naloge, ki vključujejo odziv ob 
določenem dražljaju in inhibicijo tega odziva pri drugem dražljaju (Diamond, 2013). 
 
Inhibicija vedenja oziroma samokontrola je vidik inhibicije, ki vključuje nadzor lastnega vedenja 
in čustev z namenom nadzorovanja vedenja ter je pomembna pri upiranju skušnjav. Nasprotuje 
impulzivnemu vedenju. Omogoča disciplino, da opravljamo in dokončamo naloge, čeprav so 
prisotne druge skušnjave, kot so prosti čas ali drugo delo. Je povezana z zamikom zadovoljstva 
(angl. delay of gratification) (Diamond, 2013). 
Inhibicija vedenja in pozornostna kontrola sta skupaj z ohranjanjem optimalnih ravni čustvenega, 
motivacijskega in kognitivnega vzburjenja komponenti samoregulacije (Diamond, 2013). 
Samoregulacija je sposobnost namernega spreminjanja misli, čustev ali vedenj v povezavi z 
okolico. Povezana je z učnimi spretnostmi, kot sta matematika in bralna pismenost, ter 
socialnimi veščinami (Cadima idr., 2015). 
 
Inhibicija in delovni spomin se združujeta v IF, ki jo imenujemo sposobnost preklapljanja 
oziroma kognitivna fleksibilnost (Diamond, 2013). 
 
4.2.3 Sposobnost preklapljanja (kognitivna fleksibilnost) 
Sposobnost preklapljanja, kognitivna fleksibilnost in ustvarjalnost so pojmi, ki se v svoji 
definiciji med seboj prekrivajo (Diamond, 2013). Sposobnost preklapljanja se nanaša na 
preklapljanje med različnimi nalogami in vključuje premik pozornosti iz ene naloge na drugo 
(Eysenck in Keane, 2010). Vključuje tudi preklapljanje med različni operacijami ali miselnimi 
sklopi in ima vlogo pri razumevanju napak kognitivne kontrole pri osebah, ki imajo možgansko 
poškodbo, kot tudi pri laboratorijskih nalogah preklapljanja nalog. Proces preklapljanja omogoča 
izključitev nepomembnega sklopa naloge in poznejšo vključitev ustreznega sklopa naloge, 
čeprav je ta pogled na preklapljanje lahko razumljen kot preveč preprost. Individualne razlike pri 
tej IF ne odražajo samo sposobnosti vključevanja in izločanja ustreznih sklopov naloge, ampak 
vključujejo tudi sposobnost izvesti novo nalogo glede na proaktivno interferenco ali negativni 
priming (Miyake idr., 2000). 
 

Preklapljanje je odgovor na situacijske spremembe. Wisconsin naloga sortiranja kart je eden 
izmed klasičnih testov sposobnosti preklapljanja, ki od udeležencev zahteva, da razvrščajo karte 
glede na eno izmed treh možnih pravil: barvo, obliko ali številko. Težave pri preklapljanju glede 
na pravila je eden izmed znakov izvršilnega primanjkljaja (Robinson, Goddard, Dritschel, 
Wisley in Howlin, 2009). 

                                                 
6 Opisana pod točko Merski instrumentarij. 
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Skupaj z delovnim spominom in inhibitorno kontrolo se združuje v IF višjega reda, kot sta 
fluidna inteligentnost in načrtovanje (Diamond, 2013). 
 
4.2.4 Načrtovanje 
Načrtovanje, reševanje problemov in vpogled spadajo med psihološke koncepte inteligentnega 

vedenja (Arffa, 2007). Načrtovanje je kognitivna spretnost, ki vključuje stalno spremljanje, 
evalvacijo in posodabljanje akcij, kar zahteva konceptualizacijo sprememb trenutnih okoliščin, 
uporabo objektivnega in abstraktnega pristopa za prepoznavanje alternativnih pristopov, 
sprejemanje odločitev ter implementacijo in popravo načrta (Hill, 2004). 
Sposobnost načrtovanja oziroma razmišljanja vnaprej je osrednja komponenta določenih vidikov 
kompleksnega vedenja in zahtev več kognitivnih in motoričnih nalog. Kognitivno načrtovanje je 
sposobnost organiziranja kognitivnega vedenja v času in prostoru in je uporabljeno v situacijah, 
kjer je potrebno doseči cilj v več vmesnih korakih, za katere ni nujno, da vodijo k temu cilju. 
Kognitivno načrtovanje je torej nujno, ko je potrebno ustvariti in razporediti sekvenco korakov in 
oblikovati nov potek akcije (Owen, 1997). 
Najpogosteje se načrtovanje meri z nalogama Hanojski stolp in Londonski stolp, ki merita tudi 
spretnosti reševanja problemov. Udeleženci morajo pri nalogah premakniti disk iz dane sekvence 
z upoštevanjem določenih pravil, da dosežejo ciljno stanje, ki ga določi preizkuševalec 
(Robinson idr., 2009). 
 
4.2.5 Verbalna fluentnost (besedna tekočnost) 
Verbalna sposobnost sicer ni zaobsežena v model A. Diamond (Diamond, 2013), a je pomembna 
IF. Je povezana s sposobnostjo leksikalnega dostopa, kar pomeni zmožnost priklicati gramatične 
reprezentacije in zvočne oblike besed iz miselnega leksikona (Levelt, Roelofs in Meyer, 1999). 
Pri nalogah verbalne fluentnosti morajo udeleženci priklicati besede iz svojega jezika (na 
določeno črko ali besedo), kar od njih zahteva dostop do miselnega leksikona in osredotočanje 
na nalogo, izogibanje ponavljanju besed in upoštevanje omejitev naloge, kar vključuje tudi 
izvršilne procese. Testi verbalne fluentnosti so pogosto uporabljeni v klinični in eksperimentalni 
nevropsihologiji in so razdeljeni na dve vrsti fluentnosti, leksikalno in semantično. Ocenjujejo 
jezikovne funkcije, kot so besedni razpon in priklic, hitrost odgovora, miselno organizacijo, 
iskalne strategije in dolgoročni spomin (Mathuranath idr., 2003). Primanjkljaji v verbalni 
sposobnosti in/ali izvršilni kontroli se kažejo v slabi uspešnosti pri teh nalogah (Shao, Janse, 
Visser in Meyer, 2014). 
Na verbalno fluentnost vpliva več dejavnikov – leta, spol, izobrazba, jezik ali etničnost. Med 
vsemi naštetimi ima najbolj konsistentno pozitiven učinek nanjo izobrazba (Mathuranath idr., 
2003).  
 
4.2.6 Fluidna inteligentnost 
Pojem fluidne inteligentnosti izhaja iz modela, ki ga je oblikoval Cattell leta 1941 (1963) in se 
pojasnjuje v odnosu s kristalizirano inteligentnostjo. Kristalizirana sposobnost je vidna pri tistih 
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kognitivnih nalogah, pri kateri so dovršene navade oziroma spretnosti postale kristalizirane 
zaradi predhodne uporabe splošne sposobnosti kot učenja (na primer, uspehi pri predmetih 
geografije ali zgodovine). Fluidna splošna sposobnost se kaže na testih, ki zahtevajo prilagajanje 
novim situacijam, kjer kristalizirane spretnosti ne delujejo kot prednost. Individualne razlike na 
področjih obeh inteligentnost so do biološke zrelosti (med 15. in 20. letom starosti) posledica 
kulturnih razlik in motivacije; kasneje se vrzel med njima veča zaradi razlik v starosti. Fluidna 
inteligentnost kontinuirano upada od 22. leta, kristalizirana pa upade kasneje in manj. Prva je 
pod vplivom trenutnega stanja v času določene naloge, druga pa se oblikuje preko zgodovine. 
Ena je torej biološke narave, druga pa je kulturno determinirana (Cattell, 1963). 
 
Fluidna inteligentnost je popolnoma sinonimna z reševanjem problemov in sklepanjem, ki 
spadata v IF višjega reda (Diamond, 2013) in je torej sposobnost presojanja, reševanja 
problemov in videnja vzorcev ali odnosov med njimi (Ferrer, Shaywitz, Holahan, Marchione in 
Shaywitz, 2009). Kot omenjeno, vključuje deduktivno in induktivno logično razmišljanje in 
zmožnost ugotoviti abstraktne odnose med analogijami (Diamond, 2013). 
 
Kompleksno reševanje problemov se pojavi pri premagovanju ovir med danim stanjem in 
zaželenim ciljem z večstopenjskimi vedenjskimi in/ali kognitivnimi aktivnostmi. Dano stanje, 
ciljno stanje in ovire so med danim in ciljnim stanjem kompleksni, se dinamično spreminjajo in 
so netransparentni. Točne lastnosti stanj in ovir so na začetku posamezniku neznane. Reševanje 
problemov zahteva učinkovito interakcijo med reševalcem problema in zahtevami okoliščin 
naloge. Vključuje reševalčeve kognitivne, čustvene, osebne in socialne spretnosti in znanja 
(Frensch in Funke, 2002). 
 
Reševanje problemov vključuje naslednje vidike (Eysenck in Keane, 2010): 

- je namensko oziroma ciljno orientirano, 
- vključuje kontrolirane procese, saj ni odvisno samo od avtomatskih odzivov in 
- problem obstaja samo, ko posameznik nima dovolj znanja za takojšnjo rešitev. 

 

4.3 Nevrološkopsihološka osnova izvršilnih funkcij 
 
IF so se v zgodovini raziskovale na pacientih s poškodbami frontalnega režnja, med katerimi je 
bil tudi Phineas Gage7, saj so ti kazali resne probleme pri kontroli in regulaciji njihovega 
vedenja. Prav tako je bilo okrnjeno njihovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju. Čeprav so 

                                                 
7 Phineas Gage je leta 1848 doživel delovno poškodbo – železni drog mu je prebil glavo pod levim očesom skozi 
levi frontalni reženj. Luknja skozi njegovo glavo je imela premer velikosti 9 cm. Kljub znatni poškodbi lobanje in 
levega frontalnega režnja ter izgubi velike količine krvi je Phineas po 1 mesecu poškodbe prišel domov iz bolnišnice 
in ohranil normalne motorične vzorce. Spremenila se je samo ena stvar – njegova osebnost. Pred poškodbo so ga 
sodelavci opisovali kot učinkovitega in sposobnega delovodjo, vztrajnega in pametnega poslovneža, po poškodbi pa 
kot nepopustljivega, muhastega in nezanesljivega. Prav tako veliko svojih načrtov ni dokončal, pričel je preklinjati, 
česar pred poškodbo ni počel. Po smrti je postal eden izmed najbolj znanih primerov poškodbe frontalnega režnja in 
vpliva tega na čustvene reakcije in osebnost (Bear, Connors in Paradiso, 2007). 
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nekateri pacienti na kognitivnih testih in testih inteligentnosti dosegli dobre rezultate, so kot 
skupina pokazali primanjkljaje pri kompleksnih frontalnih ali izvršilnih nalogah, med katerimi so 
Winsconsin test sortiranja kart, nalogi Hanojski stolp in Londonski stolp, ki so postale glavno 
raziskovalno orodje za raziskovanje organizacije in vloge IF v nevropsiholoških študijah 
pacientov s poškodbami možganov in individualnih razlik med populacijo različnih let brez težav 
na področju IF. Te naloge so pripomogle k osnovnemu znanju o naravi kognitivnih 
primanjkljajev, ki jih lahko opazimo pri osebah s poškodbami frontalnega režnja, in o 
kognitivnih funkcijah, ki jih nepoškodovani frontalni reženj izvaja (Miyake idr., 2000). 
Primer kognitivnega okvira, ki je povezan s študijami IF, je Baddeleyev in Hitchov (1986) 
multikomponentni model delovnega spomina, ki vključuje tri komponente: fonološko zanko, 
vizualno-prostorsko skicirko in osrednjega izvršitelja. Slednji je odgovoren za kontrolo in 
regulacijo kognitivnih procesov (tudi IF) in je povezan s funkcioniranjem frontalnega režnja 
(Miyake idr., 2000). 
Nedavne vedenjske in nevropsihološke študije opozarjajo, da je izvršilna kontrola skupek 
povezanih, a ločenih sposobnostih, čemur pravimo enotnost in raznolikost IF. Med najbolj 
raziskane IF štejemo (Friedman idr., 2008; Miyake idr., 2000): 

a) inhibicijo vedenja, ki je sposobnost inhibiranja dominantnih, avtomatskih ali prepotentnih 
odgovorov,  

b) posodabljanje reprezentacij v delovnem spominu, pri čemer gre za nadzorovanje 
dohodnih informacij glede na pomembnost za nalogo in nato primerno posodabljanje 
tako, da se odstranijo stare, irelevantne informacije z novimi, pomembnejšimi in 

c) preusmeritev pozornosti, kjer gre za sposobnost fleksibilnega premikanja med nalogami 
ali miselnimi sklopi. 

Miyake idr. (2000) so v svojem modelu pokazali, da so te tri IF delno korelirane – pokazale so se 
kot enotne ampak ločene (raznolike) na ravni latentnih spremenljivk, ki so jih uporabili kot 
odvisne spremenljivke. S konceptualnega vidika je latentna spremenljivka sposobnost, ki vpliva 
na izvajanje sklopa opazovanih nalog, ki so nečiste mere konstrukta IF. Ker je razumevanje teh 
zapleteno in ker se nanašajo na druge kognitivne procese, se njihovo merjenje pogosto sooča s 
problemom nečistosti nalog, saj ni nujno, da velik del variance v katerikoli nalogi IF meri 
domnevni izvršilni proces. Tako so latentne spremenljivke pomembne, saj so tiste, ki so čiste 
mere tarčne sposobnosti in jih moramo upoštevati pri merjenju določenega procesa. 
Torej, omenila sem, da so IF prefrontalni sistem (Tardif idr., 2009). Znotraj tega sistema 
literatura tudi ločuje med hladnimi in vročimi IF (Rubia idr., 2006). Med prve uvrščamo 
načrtovanje, inhibicijo vedenja in preusmeritev pozornosti, med druge pa zamik zadovoljstva in 
perseveracijo odgovora. Študije razvojnega slikanja tako predpostavljajo, da obstajajo razlike 
med hladnimi kognitivnimi IF, ki so posredovane preko lateralnega inferiornega in 
dorzolateralnih frontostriatalnih in frontoparientalnih mrež, in vročimi IF, ki so povezane z 
motivacijo in začenjanjem akcije (angl. incentive) in so posredovane preko paralimbične-
ortomedialne in ventromedialne frontolimbične strukture in funkcije (Dolan in Lennox, 2013). 
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Prvi koraki pridobitve inhibicije, ki se na nevralni ravni lahko meri z EEG-jem (ta meri 
električno aktivnost možganov) ali funkcionalno magnetno resonanco (meri učinkovitost 
nevralnega odgovora, ki je osnova inhibiciji odgovora), se pojavijo v predšolskem obdobju. Pri 
štirih letih so otroci lahko uspešni na nalogah preproste (inhibicija odgovora) in kompleksne 
inhibicije (inhibicija odgovora z alternativnim odgovorom). Naslednja štiri leta se uspešnost 
povečuje predvsem pri nalogah, ki združujejo inhibicijo in delovni spomin (Romine in Reynolds, 
2005). Z razvojem se pojavi lokalizirana in učinkovita aktivacija posebnih delov prefrontalnega 
korteksa (na primer ventralnih), primernih za zaključitev naloge (Best in Miller, 2010). 
Hranjenje informacij je povezano s premotoričnimi deli frontalnega korteksa in parietalnim 
režnjem, posodabljanje pa z dorzolateralnim prefrontalnim korteksom (Miyake idr., 2000). 
Aktivnost prefrontalnega korteksa tako vpliva na vzdrževanje relevantnih informacij v delovnem 
spominu (na primer, kot je navodilo: Knjiga je dana na šesto polico druge omare.) in preprečuje, 
da bi nepomembne informacije vstopile vanj (Best in Miller, 2010). Na razvoj delovnega 
spomina vpliva tudi sama naloga s tem, koliko izvršilnih procesov potrebuje. Bolj zapletene 
naloge delovnega spomina, ki zahtevajo vzdrževanje in manipuliranje informacij za usmerjanje 
vedenja proti bodočemu cilju (na primer obrnjen številski razpon, naloge odloženega odgovora), 
se vsaj navidezno nanašajo na večjo izvršilno vključenost (in s tem povečano aktivnost 
prefrontalnega korteksa (D’Esposito in Postle, 1999) v primerjavi z nalogo delovnega spomina, 
ki zahtevajo samo vzdrževanje (številski razpon) (Best in Miller, 2010). S. Gathercole, S. 
Pickering, Ambridge in H. Wearing (2004) so v svojem članku omenili, da je s 6. letom starosti 
centralna komponenta delovnega spomina, osrednji izvršitelj, dovolj razvita, da jo otroci lahko 
uporabijo pri kompleksnih nalogah, ki vključujejo koordinacijo samih komponent omenjenega 
spomina. Prav tako so s svojo raziskavo pokazali linearno povečanje razvoja reševanja preprostih 
in kompleksnih nalog od 4. do 14. leta starosti pri otrocih in mladostnikih. 
Kwon, Reiss in Menon (2002) so s funkcionalno magnetno resonanco merili aktivnost med 
reševanjem vizualno-prostorske naloge (n-nazaj naloga) delovnega spomina pri osebah med 
sedmim in dvaindvajsetim letom starosti. Rezultati raziskave so pokazali kvantitativno povečanje 
aktivnosti v fronto-parietalni mreži, ki je vključevala ventralne in dorzalne dele prefrontalnega 
korteksa. Dodali so, da je povečana aktivnost desno lateraliziranega prefrontalnega korteksa 
lahko posledica dozorevanja vizualno-prostorske pozornosti in izvršilnih procesov, levo 
lateraliziranega dela fronto-parietalne mreže pa dozorevanje sistema fonološke vaje.  
Razvoj delovnega spomina sicer vključuje progresivne in regresivne spremembe. Slednje so 
vidne pri vizualno-prostorskem delovnem spominu, ki so ga proučevali pri otrocih in odraslih. 
Med otroštvom je bila vidna aktivacija v kvalitativno drugačnih premotornih delih in lateralnem 
cerebelumu, ki je v poznejšem razvoju ni bilo. Prav tako je bila razlika v kvantitativno večji 
aktivaciji ventromedialnih delov, vključno s talamusom in bazalnimi ganglji. V obdobju 
mladostništva se je pojavila povečana aktivnost frontalnih delov, predvsem desnega 
dorzolateralnega prefrontalnega korteksa. Aktivnost tega dela se je zmanjšala v obdobju prehoda 
od mladostništva k zgodnji odraslosti, kjer se kaže povečana aktivnost levega prefrontalnega 
korteksa, ki je tudi bolj lokalizirana (Scherf, Sweeney in Luna, 2006). 
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Sposobnost preklapljanja, ki se od inhibicije razlikuje v tem, da zahteva preklapljanje med 
dvema ali več miselnimi stanji, ne samo inhibicijo enega odgovora, se izboljšuje z leti (Best in 
Miller, 2010). Že predšolski otroci od 3. do 4. leta lahko uspešno preklapljajo med dvema 
preprostima modeloma odgovorov, ki sta postavljena v kontekst zgodbe (Hughes, 1998). 
Rubia idr. (2006) so s pomočjo funkcionalne magnetne resonance zaznali povečano aktivacijo v 
inferiornih frontalnih, parietalnih in anteriornih cingulatnih delih, a zmanjšano dorzolateralnega 
prefrontalnega korteksa v obdobju mladostništva med preklapljanjem. Trdijo, da je povečana 
aktivnost anteriornega cingulatnega korteksa posledica dozorevanja monitornih procesov 
konflikta, povečana aktivnost v dorzolateralnem prefrontalnem korteksu pri mlajših pa 
kompenzacijske nevralne aktivnosti. 
IF tako kažejo kvalitativni in kvantitativni razvoj. Spremembe so večinoma kvantitativne in 
postopne, v zgodnjih letih pa hitrejše. V nekaterih delih možganov se aktivnost zmanjša z leti, 
kar lahko kaže povečano učinkovitost nevralnega odgovora. Zaradi sprememb možganske 
organizacije so spremembe lahko tudi kvalitativne, saj se področje možganske aktivnosti med 
razvojem premakne. Med inhibicijo odgovora pride do povečanja aktivnosti v ventralnem, med 
delovnim pomnjenjem pa v dorzolateralnem prefrontalnem korteksu (Best in Miller, 2010). 
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4.4 Primanjkljaji, povezani z izvršilnimi funkcijami 
 
Primanjkljaji IF se lahko pojavijo pri različnih genetskih in nevroloških motnjah in poškodbah 
določenih možganskih predelov.  
Napredki pri možganskem slikanju so prinesli potrebna orodja pri ocenjevanju nevroloških 
osnov IF in so pokazali, da gre za kompleksne procese, ki delujejo v razpršenih vezjih, ne za 
diskretne strukture. Prav tako so omogočili natančnejšo lokalizacijo posameznih izvršilnih 
komponent znotraj prefrontalnega režnja. IF so lahko ogrožene pri različnih kliničnih motnjah, 
od nevroloških do psiholoških ter fizičnih poškodbah omenjenega režnja. Osebe z Alzheimerjevo 
boleznijo, frontalno demenco in demenco, povezano z AIDS-om, depresijo, shizofrenijo imajo 
pogosto tudi izvršilne primanjkljaje, ki so povezani z disfunkcijo frontalnega režnja ali motnje 
frontosubkortikalne povezanosti (Elliott, 2003). 
Ko govorimo o poškodovanosti IF, govorimo o dieksekutivnem sindromu ali sindromu 
eksekutivne disfunkcije, pri katerem so prisotni nezmožnost usmerjenja ali vzdrževanja 
pozornosti, impulzivnost, težave delovnega spomina in z načrtovanjem aktivnosti, slabe 
sposobnosti sklepanja, perseverativno vedenje, težave pri menjavi zahtev, z neprilagojenimi 
čustvi ali socialnimi vedenji (Hudoklin, 2015). 
 
Primanjkljaji IF so najpogosteje zaznani v srednjem in poznem otroštvu ter mladostništvu, ko 
učenci obiskujejo razrede tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  
Vedenjske motnje, motnje pozornosti in hiperaktivnosti in motnje avtističnega spektra lahko 
vplivajo na učno uspešnost učencev ter uspešnost pri reševanju IF, zato si jih bomo podrobneje 
ogledali v spodnjih točkah.  
 
4.4.1 Primanjkljaji izvršilnih funkcij pri vedenjskih motnjah 
Vedenjske težave in vedenjske motnje opredeljujejo različne ovire, ki se lahko pojasnijo s 
kontinuumom čustvenih, vedenjskih in socialnih težav (Vec, 2011). Na kontinuumu se 
razprostirajo od predhodnih in manjših težav, ki jih otrok lahko samostojno reši v interakciji s 
socialnim okoljem, ki jim sledijo težave, ki ovirajo otrokovo zadovoljevanje lastnih potreb in jih 
lahko reši samo s pomočjo učitelja ali socialnega delavca. Naslednje na kontinuumu so težave, ki 
resno ovirajo otrokovo zadovoljevanje lastnih potreb, za kar potrebuje specializirano pomoč in 
na koncu kontinuuma so motnje in potrebe, ki jih otrok zadovoljuje tako, da ogroža sebe ali 
okolico, za kar je potrebna pomoč v specializirani ustanovi, ker otrok izraža moten odnos do 
sebe in socialnega okolja (Vec, 2011). Motnje so resna ovira za posameznika in njegov 
psihosocialni in osebnostni razvoj, kot tudi za samo okolje. Izstopajoče vedenje tako moti 
socialni kontekst in opredelitev razlogov za to. (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Vedenjske 
(kot tudi čustvene) težave so pogojene s časovnimi in kulturnimi normami ter pričakovanji 
odklonskega vedenja, ki je lahko posledica organskih motenj ali neprimernega vedenja, težav v 
razvoju, nedoseganja zahtev na delovnem ali učnem področju ali interakcijskega dogajanja v 
okolju. Ko so težave tako kompleksne in večplastne, je potrebna posebna pedagoška pomoč 
(Krajnčan, 2006).  
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Vedenjske motnje so torej med motnjami, ki vključujejo težave v čustveni in/ali vedenjski 
regulaciji. Nanašajo se na vzorec antisocialnega in agresivnega vedenja, ki se kaže v otroštvu ali 
mladostništvu in krši pravice drugih ali pomembne socialne norme. Te motnje se lahko pojavijo 
že v predšolskem obdobju, prvi resni simptomi pa od srednjega otroštva do mladostništva 
(American Psychiatric Association, 2013). 
 
Ni splošnega strinjanja glede narave in števila procesov, ki jih štejemo med IF. Kljub temu 
obstaja soglasje, da ti procesi olajšajo samoregulacijo, ki je potrebna za uspešno doseganje ciljev, 
medtem ko lahko njihovo nepravilno delovanje poveča tveganje za motnje vedenja. Primanjkljaji 
IF lahko tako pojasnijo določene značilnosti posameznikov z motnjami vedenja, kot so 
disinhibicija, slab moralni razvoj, agresija, impulzivnost, nepremišljeno vedenje in iskanje 
senzacij (Urazán-Torres, Puche-Cabrera, Caballero-Forero in Rey-Anacona, 2013). Obstaja tudi 
predpostavka, da so vedenjske motnje povezane z večjimi primanjkljaji motivacijske kontrole in 
učenja, ki temelji na nagradi (obe sposobnosti, motivacijska kontrola in učenje, ki temelji na 
nagradi, sta del vročih IF) (Rubia, 2011). 
Raziskave so pokazale, da so povezave med IF in motečim vedenjem neodvisne od 
inteligenčnega kvocienta. Mladostniki z vedenjskimi težavami dosegajo povprečne ali 
nadpovprečne učne uspehe, saj raziskave ne najdejo povezav med njihovimi težavami in 
kognitivnimi primanjkljaji (Moffitt, 1993). Čeprav vzročna vloga primanjkljajev izvršilnega 
funkcioniranja še ni bila raziskana, nekateri predlagajo, da so IF vključene v razvoj otroške 
psihopatologije (Calkins, 2009). 
 
4.4.2 Primanjkljaji izvršilnih funkcij pri motnji pozornosti in hiperaktivnosti 
Skupina, pri kateri so bili izvršilni primanjkljaji najpogosteje preučevani, je skupina z motnjo 
pozornosti in hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD). ADHD je nevrorazvojna motnja, ki se 
pojavi pred 7. letom starosti in številni avtorji tudi trdijo, da gre pri posameznikih s to motnjo za 
primanjkljaje IF in ne za triado tradicionalno omenjenih simptomov – nepozornost, 
hiperaktivnost in impulzivnost, ki so diagnostični kriteriji (Gioia, Isquith, Kenworthy in Barton, 
2002). 
Dawson in Guare (2009) izpostavljata, da je med raziskovalci vedno večji konsenz, da je ADHD 
primarno motnja IF in se jo lahko definira kot motnjo z zmanjšano sposobnostjo samoregulacije. 
Težave se pojavljajo še pri drugih IF, na primer inhibiciji vedenja (lahko vpliva na razvoj drugih 
IF), delovnem spominu, ohranjanju pozornosti, časovnem organiziranju, vztrajanju pri cilju in 
iniciaciji naloge. Vzrok za to so lahko biokemične razlike v frontalnem sistemu otrok z ADHD v 
primerjavi z vrstniki.  
 
Ena izmed možnih teorij možganskih mehanizmov pri ADHD trdi, da so primanjkljaji IF pri 
motnji posledica funkcionalne hiperfrontalnosti, ki jo povzročijo strukturalne in/ali biokemične 
spremembe v prefrontalnem režnju in jo zaznamo kot zmanjšan frontalni krvni tok. Z 
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biokemičnega vidika bi bil vzrok znižana raven dopamina, ki ga Ritalin8 v neki meri lahko zviša 
(Pennington in Ozonoff, 1996). 
Biederman idr. (2004) so s svojo raziskavo 259 otrok in mladostnikov z ADHD pokazali, da jih 
ima 33 % primanjkljaje IF. Ti otroci so imeli tudi povečano tveganje za ponavljanje razreda in 
upad učne uspešnosti v primerjavi s kontrolno skupino otrok z ADHD brez primanjkljajev 
izvršilnega funkcioniranja, kar je pokazalo, da je ADHD povezan s temi primanjkljaji. 
 
4.4.3 Primanjkljaji izvršilnih funkcij pri motnjah avtističnega spektra 
Izvršilni primanjkljaji so pogosto omenjeni v povezavi z razvojnimi motnjami, med katere 
spadajo tudi motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS). MAS so kompleksne nevro-
razvojne motnje, ki primarno vključujejo večje težave v recipročni socialni interakciji in v vseh 
oblikah komunikacije (verbalne in neverbalne) in omejen razpon vedenj, med katere štejemo 
stereotipične in ponavljajoče aktivnosti (Pellicano, 2007). 
 
Uspešna socialna kognicija vključuje sposobnost vzdrževanja več perspektiv v mislih in 
sposobnost potlačiti nepomembne vidike situacije. Pri prvi igra pomembno vlogo delovni 
spomin, pri drugi pa inhibitorna kontrola (Carlson, Moses in Claxton, 2004). Osebe z MAS 
imajo težave s temi sposobnostmi. Eden izmed primanjkljajev MAS je na področju procesiranja 
lastnih in tujih miselnih stanj (poznano kot teorija uma). Ta primanjkljaj naj bi imel isto osnovo 
kot primanjkljaji IF (Pennington in Ozonof, 1996). Povezava med teorijo uma in IF v zgodnjem 
otroštvu se najlažje pojasni z izvršilno zahtevo, ki jo naloge teorije uma zahtevajo, saj morajo 
otroci razviti določeno raven izvršilne sposobnosti, preden lahko pričnejo sestavljati kompleksne  
miselne pojme. Izvršilna kontrola ima tako pomembno vlogo v razvoju teorije uma in 
primanjkljaji izvršilnega funkcioniranja lahko resno omejijo sposobnosti pridobitve ali 
demonstracije razumevanja miselnega življenja v zgodnjem otroštvu. Izvršilna kontrola in teorija 
uma se razvijata v istem časovnem obdobju, saj je pri obeh velika rast vidna v predšolskem 
obdobju, kot tudi v istem delu možganov – prefrontralnem korteksu. MAS so lahko tudi 
posledica odsotnosti sposobnosti teorije uma in izvršilne kontrole (Carlson in Moses, 2001). 
 
Vedenjske podobnosti med pacienti z lezijami frontalnega režnja in posamezniki z MAS so 
privedli k zaključku, da so vsakdanja socialna in nesocialna vedenja pri osebah z MAS posledica 
specifičnega izvršilnega primanjkljaja (Ozonoff, Pennington in Rogers, 1991). Pri otrocih z MAS 
so bili vidni primanjkljaji pri inhibiciji prepotentnih odgovorov (Stroopova naloga) in 
načrtovanju (Londonski stolp). V primerjavi s kontrolno skupino so imeli atipične starostne 
vzorce pri nalogah inhibicije vedenja in samonadzorovanja, podobne vzorce pa pri miselni 
fleksibilnosti (Winsconsin naloga sortiranja kart) in verbalni fluentnosti (Robinson idr., 2009). 

                                                 
8 Poznan je tudi kot psihostimulativno zdravilo metilfenidat in je najbolj pogosto uporabljena oblika terapije za 
izboljšanje pozornosti in vedenja pri osebah z ADHD. Po teoriji, ki trdi, da je ADHD posledica pomanjkanja 
dopamina, uporaba psihostimulantov poveča zunaj-celično količino dopamina in s tem popravi dopaminergični 
primanjkljaj, ki je genetskega izvora (Treister, Eisenberg, Demeter in Pud, 2013). 
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5.1 Povezanost izvršilnih funkcij z učno uspešnostjo 
 
Spremljanje IF v šoli je lahko pomemben pokazatelj različnih primanjkljajev, saj lahko 
primanjkljaji specifičnih kognitivnih procesov, kot so IF, vodijo k specifičnim bralno-
napisovalnim učnim težavam. Lahko tudi predstavljajo možnost kompenzacije teh 
primanjkljajev. V nižjih razredih osnovne šole so težave IF povezane s težavami na področjih 
pisnega izražanja, branja in matematike, v višjih pa se izražajo na področjih organizacije, 
načrtovanja, dokončanja domačih nalog in projektov, uravnavanja uporabe učnih veščin in 
veščin pisanja preizkusov znanj (Hudoklin, 2015). 
 

L. Visu-Petra, L. Cheie, O. Benga in Miclea (2011) so raziskovale povezanost IF z učno 
uspešnostjo. Ugotovile so, da imajo IF osrednjo vlogo pri vzdrževanju in usmerjanju razvoja 
akademskih spretnosti in šolske uspešnosti učencev. Avtorice so po modelu IF Miyakeja idr. 
(2000) pregledale tri glavne dimenzije IF: delovni spomin, sposobnost preklapljanja in inhibicijo, 
ki naj bi vplivale na učno storilnost pri učencih od 5. do 8. razreda. Te dimenzije so nato 
primerjale s šolskim uspehom učencev, izraženim z ocenami in matematičnim testom. Njihovi 
regresijski modeli so pokazali povezanost IF, saj so z njimi pojasnili več kot polovico variance v 
šolski uspešnosti učencev. Rezultati so pokazali tudi povezanost delovnega spomina z 
matematičnimi veščinami. 
Tudi S. Arffa (2007) je v svoji raziskavi poročala, da so nadarjeni učenci, stari od 6 do 15 let, 
uspešnejši na testih IF, ne pa na testih, ki ne vključujejo teh funkcij. 
Uspešnost pri nalogah merjenja inhibitorne kontrole in delovnega spomina je povezana z 
uspešnostjo pri matematiki in branju. Učni načrt, ki vključuje urjenje in izboljšanje 
samoregulacije, pa lahko vodi k boljši učni uspešnosti (Blair in Razza, 2007). Učni načrt, ki 
spodbuja razvoj IF v vrtcih, je izboljšal uspešnost otrok med 4. in 5. letom starosti pri nalogah, ki 
so vključevale samoregulacijo, delovni spomin in pozornostno kontrolo, ki jih otroci predhodno 
niso urili (Diamond, Barnett, Thomas in Munro, 2007).  
Rezultati merjenja sposobnosti preklapljanja pa so pokazali, da ta IF ni bila konsistentno 
povezana z akademsko uspešnostjo in matematičnimi spretnostmi, ampak le z nebesednim 
sklepanjem in branjem (van der Sluis, de Jong in van der Leij, 2007). 
 
IF so povezane z akademsko uspešnostjo pri otrocih in mladostnikih različnih starosti z ali brez 
učnih težav. Učenci z učnimi težavami in motnjami pozornosti imajo običajno težave pri 
razvrščanju, organiziranju in dajanju prednosti določenim informacijam. Prav tako se 
osredotočajo na podrobnosti, ne zmorejo pa razbrati bistva vsebine. Učenci postanejo 
preobremenjeni z informacijami, kar vodi k temu, da težko pričnejo z novo nalogo in imajo 
težave pri fleksibilnem preklapljanju med različnimi pristopi. Te težave so tudi težave IF, ki so 
vidne predvsem pri kompleksnih in konceptualno zahtevnih temah učnega kurikuluma. Vpliv teh 
težav se pozna na področju samostojnega zapisa, obnove, izdelave zapiskov ali branja 
kompleksnih besedil ter predvsem na področju organiziranja, načrtovanja, dostopa do informacij 
v delovnem spominu, samonadziranja in preklapljanja strategij. Vplivajo bolj na izhod kot na 
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sprejemanje informacij in na učno uspešnost na različnih področjih (Slika 4) (Meltzer in 
Krishnan, 2007). Vplivajo torej na: 

a) bralno razumevanje: vključuje dekodiranje besedila z dodelitvijo in upravljanjem 
kognitivnih in pozornostnih virov za usmerjanje na pomen besedila. Težave na področju 
IF se kažejo pri bralni fluentnosti zaradi težav pri pravilnem dekodiranju besedila, 
nadziranju zagotavljanja pravilnega sledenja temu in sintentiziranju vsebine, da ta 
postane pomenska ter pri fleksibilni povezavi te vsebine z obstoječim znanjem. 
Koordiniranje teh dvojnih procesov zahteva tudi integracijo starih informacij z novimi; 

b) pisanje: vključuje IF, kot so načrtovanje zapisa, evalvacija in parafraziranje teme, 
organiziranje, tudi prostorsko organizacijo strani in organizacijo pravilne sintakse ter 
argumentov, prioritiziranje in fleksibilnost, ki lahko spodbujajo ali ovirajo uspešnost pri 
učnem procesu; 

c) samostojno učenje, domače naloge in dolgoročne projekte: težave IF tovrstne aktivnosti 
ovirajo, saj zahtevajo predhodno načrtovanje, predvidevanje rezultata in postavljanje 
dolgoročnih ciljev predvsem s samoregulacijo in samonadziranjem, kot tudi s kognitivno 
fleksibilnostjo. Vključujejo tudi organizacijo časa, pridobivanje in sekvencioniranje 
informacij, zaključevanje naloge in pomnjenje datuma oddaje te; 

d) pisno ocenjevanje znanja (teste): to je povezano z načrtovanjem in izvršitvijo določenih 
odgovorov glede na navodilo. Primanjkljaji IF ovirajo ocenjevanje znanja tako, da 
zmanjšujejo razumevanje vsebine in navodil, organizacijo časa, uporabo grafov, tabel, 
kazal, ... za organiziranje in prioritiziranje informacij, prepoznavanje bistva, načrtovanje 
odgovorov in samonadzorovanje. 

 
 

Slika 4. Glavni izvršilni procesi, ki vplivajo na učno uspešnost 

(Meltzer in Krishnam, 2007, str. 81) 
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M. Hudoklin (2015) je v svojo raziskavo vključila 94 učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja zaradi izrazitih bralno-napisovalnih specifičnih učnih težav z odločbami o 
usmeritvi in jih razdelila na kontrolno in eksperimentalno skupino. V slednji skupini so bili 
učenci poleg redne pomoči deležni dodatnega 30-urnega intervencijskega programa. Učenci v 
kontrolni skupini so prejemali samo redno pomoč. Vsem so se IF ocenile pred začetkom 
izvajanja programa, po koncu izvajanja in po petih mesecih po zaključku izvajanja tega 
programa. Rezultati so pokazali, da so učitelji učencev v eksperimentalni skupini opazili 
spremembe na področju inhibicije, delovnega spomina, spremljanja, iniciativnosti, 
metakogniticije in vedenjske regulacije šele pri zadnjem ocenjevanju, medtem ko po koncu 
izvajanja programa niso opazili razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino. Vpliv 
programa je tako postal opazen šele po daljšem časovnem obdobju, kar je avtorica pripisala 
daljšemu času, potrebnemu za utrjevanje posameznih strategij in prenosu v različne učne 
situacije. 
 
Longitudialne študije deklet z ADHD in kontrolno skupino poročajo, da so IF prispevale k 
akademski uspešnosti, ne obratno, in to pri obeh skupinah, dekletih z in brez ADHD. Povezane 
so bile tudi s socialnim funkcioniranjem ob prehodu iz poznega otroštva v mladostništvo. 
Primanjkljaji IF pa so nakazali slabše splošno funkcioniranje deklet z ADHD v obdobju 
mladostništva (Miller in Hinshaw, 2010).  
A. Reiter, Tucha in Lange (2004) so v svoji raziskavi uporabili splošno uporabljene mere IF in 
ugotovili, da so otroci z disleksijo (N = 42) imeli večje težave pri verbalnem in vizualnem 
delovnem spominu, inhibiciji, preklapljanju in reševanju problemov, kot tudi pri verbalni in 
vizualni fluentnosti, kot njihovi vrstniki brez težav na področju izvršilnih funkcij (N = 42). 
Področje, kjer se ti dve skupini otrok nista razlikovali, je bilo področje oblikovanja pojmov 
oziroma konceptov. Avtorji so v zaključku priporočali, da se v razvoj programov pomoči za 
disleksijo vključi še obravnava IF. 
 
Urjenje IF lahko vpliva na akademsko uspešnost zunaj področja, ki ga uri, še posebej, če se 
spodbuja matematična in bralna uspešnost, kjer sta potrebni oblikovanje in implementacija 
strategij (Best, Miller in Naglieri, 2011). Računalniške igre, pri katerih se spodbuja uporaba IF, 
kot sta vizualno-prostorski delovni spomin in inhibicija, lahko izboljšajo uspešnost na treniranih 
in netreniranih nalogah delovnega spomina pri otrocih v zgodnjem otroštvu. Raziskave poročajo, 
da je bila povečana uspešnost pri nalogah delovnega spomina (ne pa pri nalogah inhibicije) lahko 
posledica zaradi različnih psiholoških in nevralnih procesov delovnega spomina in inhibicije 
(Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin in Klingberg, 2009).  
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5 RAZLIKE MED SPOLOMA NA PODROČJU IZVRŠILNIH 
FUNKCIJ  
 
IF se torej nanašajo na sposobnosti, kot so preprosta namenska iniciacija in inhibicija vedenja ter 
kompleksno načrtovanje, reševanje problemov in vpogled. Reševanje problemov in vpogled se 
običajno štejeta k tako imenovanemu inteligentnemu vedenju, čeprav razmerje med testi 
inteligentnosti in IF ni dokazano oziroma dokazi ne kažejo močne in konsistentne povezave med 
njimi (Arffa, 2007).  
 
V vzgojno-izobraževalnem kontekstu so razlike med spoloma stopile v ospredje takrat, ko se je 
uspešnost šole pričela enačiti z uspešnostjo na preizkusih znanja in pri učenju (Weiner, 2010). 
»Nakazuje se kot razmerje med deleži deklet in fantov pri preizkusih znanja iz določenih 
predmetov, pri katerih so po vrsti in obsegu očitne razlike med spoloma. Politika enakosti spolov 
ima za cilj te razlike zmanjšati in v nekaterih državah so se temu cilju pri posameznih predmetih 
že približali.« (Weiner, 2010, str. 21). Še vedno pa se kažejo razlike v prid fantom pri 
naravoslovnih in tehnoloških predmetih, dekletom pa pri jezikovnih in humanističnih (Weiner, 
2010). 
 
Večina študij spolnih razlik na področju IF vključuje papir-in-svinčnik teste, ki preverjajo eno 
vrsto sposobnosti in tako ne upoštevajo zahtev vsakdanjega življenja, kjer je potrebno simultano 
usklajevanje in uporaba več kapacitet. Moški in ženske tako kažejo posamezne prednosti na 
področju kognitivnih sposobnosti glede na vsebino problema (Vuoksimaa, 2004) zato je potrebna 
previdnost pri interpretiranju posameznih rezultatov. Omenimo, da lahko na razlike med 
spoloma vpliva tudi preizkus ali odziv moških in deklet pri njem. Razlike med spoloma kot 
biološki dejavnik ne vplivajo na šolsko uspešnost v primerjavi z drugimi dejavniki, kot so na 
primer kultura, socialno-ekonomske razlike, etnični vzorec in jezik (Weiner, 2010). 
 
Verbalne sposobnosti vključujejo vse vidike jezika – slovnico, črkovanje, ustno razumevanje, 
besedišče, verbalne analogije in verbalno fluentnost; prostorske sposobnosti vključujejo 
prostorsko zaznavo, miselno rotacijo in prostorsko vizualizacijo; matematične oziroma 
kvantitativne vključujejo geometrijo, matematične stavke, logično sklepanje, verjetnost in 
statistiko (Vuoksimaa, 2004). E. Maccoby in C. Jacklin (1974) sta iz podatkov 1400 raziskav o 
razlikah med spoloma ugotovili, da se je težko izogniti vplivu stereotipov na vedenje in 
dojemanje ter težko ločiti, v kolikšni meri vplivata prirojeno in priučeno vedenje na razvoj 
vedenjskih in kognitivnih razlik. Iz raziskav so bili razvidni določeni vzorci, kot na primer boljši 
uspeh deklet pri verbalnih spretnostih in moških pri matematičnih, čeprav je bil delež razlik 
majhen.  
 
K. Brocki and G. Bohlin (2004) sta v svoji raziskavi pregledali dimenzionalnost in razvoj IF pri 
92 otrocih od 6. do 13. leta starosti s pomočjo naslednjih nalog: nalog, kjer se je moral ob 
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določenem dražljaju sprožiti odziv, pri drugem dražljaju pa inhibirati, nalogami verbalne 
fluentnosti, številskega razpona, gibanja rok in neprekinjenega izvajanja ter z nalogo, podobno 
Stroopovi. Rezultati, ki sta jih primerjali glede na starost in spol teh, so pokazali tri dimenzije IF 
– disinhibicijo, hitrost/vzburjenje in delovni spomin/fluentnost. Razlike med spoloma so se 
pokazale samo pri dimenziji hitrost/vzburjenje, pri kateri so bila dekleta manj uspešna od fantov. 
Dekleta so naredila tudi več napak omisije (opustitve odgovora). Ni jasno, ali rezultati 
nakazujejo tendenco zaostanka deklet v razvoju samoregulacije vzburjenja v namen situacijskim 
zahtevam v primerjavi s fanti, ali samo razliko med spoloma v stilu odgovarjanja, saj je bilo 
možno, da so bila dekleta previdnejša pri izbiri odgovora kot fantje. 
 
Literatura večinoma izpostavlja prednost deklet pri nalogah verbalnih sposobnosti, fantov pri 
prostorskih. D. Halpern in T. Wright (1996) izpostavljata, da so moški uspešnejši in hitrejši pri 
nekaterih verbalnih nalogah, kot na primer verbalnih analogijah, ženske pa uspešnejše in hitrejše 
pri aritmetiki. Veliko vizualno-prostorskih nalog pa ne kaže razlik med spoloma. Trdita, da 
razvrščanje razlik med spoloma na podlagi temeljnih kognitivnih procesov daje bolj smiselni 
pristop k raziskovanju individualnih razlik na področju kognitivnih sposobnostih in tako pojasni 
anomalije pri posameznih rezultatih. Razvrščanje razlik med spoloma na podlagi temeljnih 
kognitivnih procesov sta poimenovali procesno-orientiran model. 
Mathuranath idr. (2003) so pri 153 odraslih med 55. in 84. letom raziskovali vpliv starosti, 
izobrazbe in spola na verbalno fluentnost z nalogami leksikalne (imenovanje besed na črko ‘P’ v 
1 min) in semantične (imenovanje živali v 1 min) tekočnosti. Ženske so imele povprečno nižje 
povprečne vrednosti kot moških pri obeh kategorijah verbalne fluentnosti, saj so imele doseženo 
nižjo stopnjo izobrazbe, ki – kot sem zgoraj omenila – pomembno vpliva na omenjeno izvršilno 
funkcijo. 
 
Vuoksimaa (2004) je s svojo raziskavo z mladimi odraslimi dvojčki (n = 336), kjer je pregledal 
razlike med spoloma in možno maskulinizacijo kognitivnih funkcij, pokazal boljše rezultate 
deklet pri verbalnih funkcijah in IF. Fantje so dosegli boljše rezultate pri nalogah vizualne 
funkcije in delovnega spomina, ki je ena izmed osnovnih sposobnosti izvršilnega funkcioniranja. 
Naglieri in Rojahn (2001) sta izvedla raziskavo, v kateri je sodelovalo 2220 fantov in deklet med 
5. in 17. letom starosti. Izvedla sta mere na področju načrtovanja, pozornosti, vzporednega in 
zaporednega procesiranja. Dekleta so bila uspešnejša pri merah načrtovanja in pozornosti ter 
zaporednem procesiranju, čeprav je bila pri slednjem procesu razlika manjša kot pri prvih dveh. 
 
Miller in D. F. Halpern (2014) sta pregledala literaturo s področja kognitivnih spolnih razlik. 
Največjo razliko sta ugotovila pri nalogah miselne rotacije tridimenzionalnih predmetov, pri 
katerih fantje dosegajo boljše rezultate. V primerjavi s fanti so bila dekleta boljša pri bralnih 
nalogah. Geometrijski problemi na matematičnih testih običajno pokažejo majhno razliko med 
spoloma ali je sploh ne. Naloga, kjer si je potrebno zapomniti lokacijo predmetov, pokaže 
uspešnejše rezultate pri dekletih. Fantje pa kažejo nižjo raven inhibitorne kontrole kot dekleta. 
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Pokazale so se tudi razlike v poteku razvoja možganov, saj se največji volumen možganov pri 
dekletih pojavi prej kot pri fantih, kar vpliva tudi na razvoj IF in s tem na razlike med spoloma. 
Pregled strokovne literature je pokazal, da ni enotnega mnenja o razlikah med spoloma na 
področju IF; še vedno kaže prednost deklet na verbalnem področju, fantov pa na matematičnem 
in vizualno-prostorskem.  
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6 PROBLEM MAGISTRSKEGA DELA Z RAZISKOVALNIMI 
VPRAŠANJI IN HIPOTEZAMI 

 
Osrednji problem magistrskega dela je bilo vprašanje razlik med spoloma v IF. Še vedno obstaja 
veliko nejasnosti tako v opredelitvi samega koncepta IF kot tudi v razlagah o morebitnih vzrokih 
spolnih razlik v teh funkcijah. Raziskave poročajo o razlikah, sicer majhnih in nekonsistentnih, 
pri uspešnosti posameznikov glede na posamezne IF, ki olajšujejo ali ovirajo učni proces 
(Meltzer in Krishnan, 2007; Miller in Halpern, 2014; Naglieri in Rojahn, 2001; Visu-Petra idr., 
2011; Vuoksimaa, 2004). Študije kažejo, da naj bi učenke tako imele prednost na področju 
verbalne fluentnosti, inhibitorne kontrole in načrtovanja, učenci pa pri delovnem spominu, 
sposobnosti preklapljanja in vzporednem procesiranju. 
 
Preko osebnega pristopa učencem s posebnimi potrebami, ki izhaja tudi iz poznavanja njihove 
uspešnosti pri nalogah IF, lahko z bolj ciljno pomočjo pomagamo k večji učni uspešnosti 
učencev. Zato me je zanimalo: prvič, kakšni so odnosi med posameznimi dimenzijami IF, drugič, 
ali obstajajo pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja razlike med spoloma v IF, ki 
naj bi bile pri njih načeloma že dobro razvite, ter tretjič, na katerih področjih obstajajo razlike 
med njimi, saj se tako lahko strokovni delavci bolj usmerijo na razvoj tistih področij IF, v katerih 
so učenci šibkejši. Zanimalo me je tudi, ali so učenci z višjimi povprečnimi zaključnimi ocenami 
imeli pomembno boljše rezultate pri IF. 
 
Cilj empiričnega dela je bil preveriti razvitost IF pri vzorcu učencev 7., 8. in 9. razreda iz rednih 
osnovnih šol ter jih primerjati glede na spol kot tudi preveriti povezanost IF.  
 
Glede na obstoječe empirične podatke (Miller in Halpern, 2014; Naglieri in Rojahn, 2001; 
Vuoksimaa, 2004) sem postavila naslednje hipoteze: 
H1: Posamezne izvršilne funkcije bodo med seboj nizko do srednje povezane. 
H2: Dekleta bodo pomembno uspešnejša kot fantje pri nalogah merjenja verbalne fluentnosti in 
inhibicije; fantje bodo uspešnejši od deklet pri nalogah merjenja delovnega spomina in 
sposobnosti preklapljanja. 
H3: Učenci z višjim povprečjem zaključnih ocen bodo imeli pomembno boljše rezultate pri 
izvršilnih funkcijah kot učenci z nižjim povprečjem ocen. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

7 METODOLOGIJA 

 
Raziskovalni pristop je bil kvantitativen z deskriptivno metodo in metodo statistične analize.  
 

7.1 Udeleženci – opis vzorca 
 
V priložnostnem vzorcu so bili udeleženci fantje in dekleta tretjega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja dveh osnovnih šol iz Spodnjega Podravja. V vzorcu je bil skupno 101 učenec, od tega 
51 fantov (50,5 %) in 50 deklet (49,5 %). S hi-kvadrat testom sem preverila, ali obstajajo 
statistično pomembne razlike v spolni zastopanosti v vzorcu. Rezultati so pokazali (χ2(1) = 0, 
010a, 

,p  > 0,05), da ni pomembnih razlik v zastopanosti obeh spolov v vzorcu. 
 
Učenci so bili stari med 13 in 15 let; njihova povprečna starost je bila 13,6 let. Statistično 
pomembnih razlik v starosti glede na spol ni bilo (t(99) = 1,135, p = 0,259).  Med njimi je bilo 
največ učencev 9. razreda (54,5 %), 41,6 % pa je bilo učencev 8. razreda; najmanj – le 4 učenke 
(4 %) so bile iz 7. razreda. 
 
 
7.2 Merski instrumentarij IF 
 
Izvedla sem naloge za merjenje IF iz Testne baterije preizkusov za merjenje izvršilnih funkcij9, 
ki so jo sestavili A. Slana, S. Pečjak in G. Repovš (2017) na Oddelku za psihologijo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Baterija meri različne IF (verbalno fluentnost, delovni 
spomin, sposobnost preklapljanja in inhibicijo) pri 10 let starih otrocih. Sestavljajo jo klasične 
naloge, kot sta Flankerjev test in test sledenja.  
Uporabila sem 4 teste iz omenjene baterije in spodaj navajam postopek reševanja naloge ter 
pridobitev končnega rezultata, ki je predstavljal končno mero posamezne IF, ki je bil uporabljan 
pri nadaljnji analizi rezultatov. 

a) Test verbalne fluentnosti (angl. Verbal Fluency Test) vključuje tri podteste – testa 
leksikalne (fluentnost v odvisnosti od črke) in semantične (fluentnost znotraj kategorije) 
fluentnosti ter test hitrosti semantičnega preklapljanja (preverja fleksibilnost). Najdemo 
jih v nevropsihološki bateriji Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) (Delis, 
Kaplan in Kramer, 2001). 
Udeleženci so morali v prvi stolpec na listu zapisati besede, ki se začnejo z določeno črko 
('S'), v drugega asociacije na določeno kategorijo ('živali'), v tretjega pa izmenično sadje 

                                                 
9 Baterija je še v preliminarnem preizkušanju nalog, vendar je bila primerna za merjenje določenih IF zaradi 
vsebovanosti klasičnih nalog merjenja teh funkcij. 
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in pohištvo. Trajanje vsake od teh nalog je bilo eno minuto; med nalogami so bili kratki 
premori.  
Število ustreznih besed pri posameznem testu je predstavljalo končni rezultat. 

b) Test stavčnega razpona (angl. Sentence Span Task) je meril delovni spomin z avditorno 
predstavitvijo povedi. 
Udeleženci poslušajo razločno prebrane povedi, ki jih je 14 (Priloga 1), in na znak 
preizkuševalca zapišejo poved točno tako, kot so jo slišali. Pišejo s tistimi črkami, ki jih 
pišejo hitreje. Ko jim ne uspe točno zapisati dveh povedi zapored, z nalogo končajo. To 
nakažejo z odložitvijo svinčnika. Število propozicij in besed v povedih se postopoma 
zvišuje. 
Končni rezultat sta bili zadnje pravilno zapisani števili propozicij in besed. 

c) Test sledenja (angl. Trail Making Test) je meril vidno iskanje, hitrost procesiranja 
informacij ter sposobnost preklapljanja. Je eden izmed najpogosteje uporabljenih 
nevropsiholoških preizkusov in je bil uporabljen že znotraj baterije Army Individual Test 
Battery (1944). 
Vsebuje dva podtesta. Pri prvem morajo udeleženci na A4-predlogi, na kateri je sekvenca 
25 krogcev, čim hitreje povezati te med seboj v 20 sekundah. Pričeti morajo z krogcem z 
najnižjim številom ter nadaljevati v zaporedju do krogca z najvišjim številom. Pri drugem 
testu pa morajo izmenično povezovati krogce s številkami in krogce s črkami. Tudi tukaj 
imajo za reševanje naloge na razpolago 20 sekund. 
Končni rezultat je pri obeh podtestih število pravilno povezanih krogcev, od katerih sem 
odštela število napačnih povezav. 

d) Flankerjev test (angl. Flanker Task) je uporabljen za mero inhibicije (Eriksen in 
Eriksen, 1974). V nalogi sem uporabila prilagojeno različico z dvema podtestoma, ki 
imata različno razmerje med kongruentnimi (same enake črke) in nekongruentnimi 
dražljaji (črke so obkrožene z drugimi črkami). 
Udeleženci morajo pri vsakem primeru prečrtati pravi kvadratek glede na to, katera črka 
je zapisana na sredini skupine črk. Če je na sredini H (npr. v prvem podtestu 
HHHHHHH, v drugem CCCHCCC), prečrtajo levi kvadratek, če je na sredini C (npr. v 
prvem podtestu CCCCCCC, v drugem HHHCHHH), pa desnega. Pri vsaki nalogi se z 
učenci reši primer za lažje razumevanje navodil. Skupni čas reševanja obeh nalog je 1,5 
minute, 45 sekund na posamezen podtest. 
Končni rezultat predstavlja vsota pravilno rešenih dražljajev z odšteto vsoto napak pri 
obeh podtestih. 
 

7.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Postopek testiranja sem izvedla avtorica magistrskega dela v razredih, kjer so bili razredniki 
pripravljeni sodelovati s svojim razredom. Udeleženci in njihovi starši so pred izvedbo nalog 
prejeli dopis s prošnjo za pisno soglasje za sodelovanje, kjer jim je bila zagotovljena anonimnost 



  

40 
 

pri sodelovanju in uporaba rezultatov samo za namen magistrskega dela (Priloga 2). Raziskava je 
potekala med januarjem in marcem 2018. 
Preizkuse sem izvedla v šolskih prostorih po skupinah do 15 učencev, razen s štirimi učenkami, s 
katerimi smo preizkus izvedle v okviru ur dodatne strokovne pomoči zunaj razreda. Vrstni red 
nalog merjenja je bil naslednji:  

a) naloge merjenja verbalne fluentnosti (dvakrat po 1 minuto),  
b) naloga merjenja delovnega spomina,  
c) nalogi merjenja hitrosti preklapljanja (dvakrat po 20 sekund) in 
d) nalogi merjenja sposobnost inhibicije (dvakrat po 45 sekund).  

Reševanje testne baterije je s posamezno skupino učencev trajalo 45 minut.  
Povprečje zaključnih ocen10 je bilo pridobljeno ob koncu šolskega leta 2017/2018 s pomočjo 
šolske svetovalne službe iz sistema E-asistent. 
 

7.4 Postopek obdelave podatkov 
 
Posamezne naloge sem najprej pregledala in jih individualno točkovala ter rezultate razdelila 
glede na spol. 
Pri merjenju verbalne fluentnosti sem dobila mere za leksikalno (TF1) in semantično fluentnost 
(TF3) ter preklapljanje (TF3). Učenci so za vsako ustrezno besedo dobili 1 točko. Končna mera 
je bilo skupno število točk pri vsakem podtestu verbalne fluentnosti. 
Druga naloga je dala mero za obseg delovnega spomina za povedi. Vsaka poved je imela 
določeno število besed (SR1) in propozicij (SR2). Tako sem dobila 2 meri za dolžino zadnjega v 
celoti pravilno obnovljenega niza, ki ga je učenec zapisal. 
Test sledenja je meril hitrost vidnega iskanja/pregledovanja. Izračunala sem korigirane mere za 
obe predlogi (TSAK/TSBK), kjer sem od števila povezanih krogcev pri posamezni verziji (TSA 
/TSB) odštela število napačnih povezav (TSAN/TSBN) pri tej verziji. Končna mera hitrosti 
preklapljanja (TSP) je bila pridobljena, ko sem od korigirane mere prve verzije (TSAK) odštela 
korigirano mero druge verzije (TSBK). 
Končna mera Flankerjevega testa (FCH) je bila relativna razlika med številom pravilno rešenih 
primerov pri nalogi 2 in 1 ((F2-F1)/F1). Rezultate sem najprej razdelila na število pravilnih 
rešitev in napak pri črkah C in H za vsako črko posebej in nato za vsako nalogo posebej.  
Rezultate sem nato primerjala glede na spol, iskala korelacije med posameznimi nalogami in 
povezanost povprečnega učnega uspeha z rezultati teh nalog. 
Za analizo podatkov sem uporabila naslednje statistične metode in orodja: 

a) izračun frekvenc in odstotkov pri vsaki merjeni nalogi, 
b) izračun opisnih statistik in srednjih vrednosti pri vsaki meri IF,  
c) t-test za neodvisne vzorce pri preverjanju uspešnosti učencev pri nalogah IF, 
d) Pearsonov korelacijski koeficient pri iskanju povezanosti med posameznimi nalogami, 

                                                 
10 Povprečje zaključnih ocen je vključevalo vse ocene učenca pri predmetih, ki jih je opravil v šolskem letu 
2017/2018. 



 

41 
 

med povprečnimi zaključnimi ocenami in rezultati pri merah IF ter 
e) Cohenov d indeks pri iskanju učinka razlik med spoloma. 

 
Grafi so bili oblikovani z MS Excel 2010 in podatki analizirani s programom SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) 21.0. 
 
 
  



  

42 
 

8 REZULTATI 

 
Najprej predstavljam osnovne deskriptivne rezultate statistične obdelave posameznih nalog 
baterije. V drugem delu pa so predstavljeni dosežki učencev pri posameznih nalogah po spolu. 
 

8.1 Opisna statistika posameznih IF pri celotnem vzorcu 
 
Najprej prikazujem opisne statistike za IF, ki sem jih preverjala pri učencih – za verbalno 
fluentnost, delovni spomin, sposobnost preklapljanja in inhibicijo. 
 
Preglednica 1. Opisne statistike rezultatov pri nalogah IF pri celotnem vzorcu 

 

 verbalna fluentnost delovni spomin sposobnost 
preklapljanja 

inhibicija 

TF1 TF2 TF3 SR1 SR2 TSP FCH 

N 101 101 101 101 101 101 101 

M 10,16 17,36 11,14 7 5 11,71 0,02 

Me 10 17 11 7 5 11 0 

Mo 10 17 13 8 6 5 0 

Max 20 28 21 9 7 34 34 

Min 4 7 4 4 2 0 -0,24 

SD 3,40 3,94 2,96 1,18 1,18 7,01 0,14 

SE 0,34 0,39 0,29 0,12 0,12 0,70 0,02 

Asimetričnost 0,076 0,180 0,092 -0,111 -0,111 0,906 1,496 

Sploščenost -0,328 0,626 0,819 -0,838 -0,838 0.997 5,553 

 
Opombe: TF1 = število pravilno napisanih besed na črko S na prvem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF2 = 
število pravilno napisanih živali na drugem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF3 = število pravilno napisanih 
besed pri tretjem podtestu Testa verbalne fluentnosti (preklapljanje med kategorijama sadja in pohištva), SR1 = 
število besed v celoti pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, SR2 = število propozicij v celoti 
pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, TSP = korigirana mera obeh podtestov Testa sledenja, FCH 
= vsota pravilno rešenih dražljajev na Flankerjevem testu 

 
Standardni odklon nakazuje veliko razpršenost rezultatov učencev pri sposobnosti preklapljanja 
(SD = 7,01) in inhibiciji (SD = 0,14). Porazdelitev rezultatov je bila normalna pri leksikalni in 
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semantični fluentnosti, preklapljanju, številih besed in propozicij; pri sposobnosti preklapljanja 
in inhibiciji se rezultati niso porazdelili normalno, kar sem upoštevala pri nadaljnji obdelavi 
podatkov. 
 

8.2 Preverjanje hipotez 
 
V okviru preverjanja hipotez so me zanimale razlike med spoloma. Uvodoma predstavljam 
rezultate povezanosti posameznih nalog merjenja IF, nato rezultate primerjalno med spoloma pri 
vseh IF ter rezultate povezanosti IF; v zaključku na osnovi teh podatkov odgovarjam na 
zastavljene hipoteze – jih potrdim ali zavrnem. 
 
8.2.1 Povezanost posameznih IF 
Najprej pojasnjujem korelacije med posameznimi IF, kjer sem želela pokazati, da gre za 
relativno povezane kognitivne spremenljivke. 
 
Preglednica 2. Povezanost posameznih IF 

 
 

verbalna fluentnost delovni spomin sposobnost 
preklapljanja 

inhibicija 

TF1 TF2 TF2 SR1 SR2 TSP FCH 

verbalna 
fluentnost 

TF1 r 1 0,29 0,45 0,29 0,29 0,07 0,06 

p  0,004 0,000 0,004 0,004 0,469 0,554 

 TF2 r 0,29 1 0,52 0,18 0,18 0,15 0,054 

p 0,004  0,000 0,068 0,068 0,123 0,602 

TF3 r 0,45 0,52 1 0,15 0,15 -0,01 0,03 

p 0,000 0,000  0,138 0,138 0,935 0,814 

delovni  
spomin  
 

SR1  r 0,29 0,18 0,15 1 1,00 -0,05 -0,01 

p 0,004 0,068 0,138  0,000 0,590 0,919 

 SR2 r 0,29 0,18 0,15 1,00 1 -0,05 -0,01 

p 0,004 0,068 0,138 0,000  0,590 0,919 
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sposobnost 
preklapljanja  

 TSP r 0,07 0,15 -0,01 -0,05 -0,05 1 -0,16 

p 0,469 0,123 0,935 0,590 0,590  0,132 

inhibicija FCH r 0,06 0,05 0,03 -0,01 -0,01 -0,16 1 

p 0,554 0,602 0,814 0,919 0,919 0,132  

 
Opombe: TF1 = število pravilno napisanih besed na črko 'S' na prvem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF2 = 
število pravilno napisanih živali na drugem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF3 = število pravilno napisanih 
besed pri tretjem podtestu Testa verbalne fluentnosti (preklapljanje med kategorijama sadja in pohištva), SR1 = 
število besed v celoti pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, SR2 = število propozicij v celoti 
pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, TSP = korigirana mera obeh podtestov Testa sledenja, FCH 
= vsota pravilno rešenih dražljajev na Flankerjevem testu; N – 101, Ninh – 94.  
      =    Povezanost je pomembna pri stopnji 0,01 (2-stransko) 

 
Rezultat korelacijske analize kaže, da sta med seboj statistično pomembno povezani IF verbalna 
fluentnost in delovni spomin (r = 0,29; p = 0,004), ne pa tudi sposobnost preklapljanja in 
inhibicija (r = -0,16; p = 0,132).  
 
Leksikalna fluentnost je bila statistično pomembno povezana z mero delovnega spomina, to je 
številom besed (p = 0,004). Povezanost je bila pozitivna (r = 0,29) in po moči šibka/nizka. 
Veljalo je torej, da boljša, kot je bila leksikalna fluentnost, boljše je bilo število besed v povedih 
in obratno. 
Leksikalna fluentnost je bila tudi statistično pomembno povezana z drugo mero delovnega 
spomina, to je številom propozicij (p = 0,004) – povezanost je bila pozitivna (r = 0,29) in po 
moči šibka/nizka. Boljši, kot so bili rezultati pri leksikalni fluentnosti, boljši je bil obseg 
delovnega spomina glede na število propozicij. 
 
Omenim lahko, da so med seboj bile statistično pomembno povezane tudi 3 mere verbalne 
fluentnosti, leksikalna in semantična fluentnost (r = 0,29; p = 0,004), leksikalna fluentnost in 
preklapljanje (r = 0,45; p = 0,000) ter semantična fluentnost in preklapljanje (r = 0,52; p = 

0,000). 
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8.2.2 Verbalna fluentnost glede na spol 
 

Graf 1. Povprečne vrednosti pri nalogi verbalne fluentnosti glede na spol 

 
 
Povprečno število ustreznih besed pri leksikalni fluentnosti je bilo 10,2. Rezultati so bili 
razpršeni (SD = 3,40). Povprečni dosežek pri leksikalni fluentnosti je bil višji pri učenkah (M = 
11,2; SD = 3,37) kot učencih (M = 9,1; SD = 3,11). 
S t-testom za neodvisne vzorce sem v nadaljevanju preverila, ali so katere od opaženih razlik 
med spoloma tudi statistično pomembne. Rezultati t-testa so pokazali, da so razlike med spoloma 
statistično pomembne v primeru leksikalne fluentnosti (t(99) = -3,321; p = 0,001) v prid 
dekletom. 
Izračunala sem tudi velikost učinka razlik s Cohenovim d indeksom. Rezultat je pokazal srednje 
močan učinek (d = -0,63). 
 
Povprečno število ustreznih besed pri semantični fluentnosti je bilo 17,4. Dobljeni rezultati so 
bili najbolj razpršeni, saj je bil pri tej meri standardni odklon največji (SD = 3,94). Povprečno 
število ustreznih besed pri semantični fluentnosti je bilo med spoloma podobno (pri učenkah v 
povprečju 17,9; SD = 3,77, pri učencih 16,8; SD = 4,07). 
Rezultat t-testa (t(99) = -1,379, p > 0,171) je pokazal, da med spoloma ni statistično pomembnih 
razlik, čeprav so dekleta v povprečju dosegla boljši rezultat. Rezultat je pokazal srednje močan 
učinek (d = -0,27). 
 
Povprečno število besed pri preklapljanju je bilo 11,1, pri čemer pa so bili rezultati dokaj 
homogeni, saj je bil standardni odklon pri tej meri najmanjši (SD = 2,96). Porazdelitev rezultatov 
je bila normalna. Povprečno število ustreznih besed pri preklapljanju je bilo višje pri učenkah (M 

= 12,3; SD = 2,25) kot pri učencih (M = 10,0; SD = 3,12).  
S t-testom sem pokazala, da so razlike med spoloma pri preklapljanju statistično pomembne 
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(t(91,1) = -4,326; p = 0,000). Rezultat je pokazal srednje močan učinek (d = -0,76). Dekleta so 
bila pomembno boljša kot fantje. 
 
8.2.3 Delovni spomin glede na spol 
 

Graf 2. Povprečne vrednosti pri nalogi delovnega spomina glede na spol 

 
Rezultati so bili dokaj homogeni, saj je bil standardni odklon pri obeh merah enak (SD = 1,183). 
Porazdelitev je bila normalna.  
 
Povprečno število besed v celoti pravilno obnovljenem nizu je bilo 7 (največje število ustreznih 
besed je bilo 9,0, najmanjše število ustreznih besed pa 4). Povprečno število besed v celoti 
pravilno obnovljenem nizu je bilo višje pri učenkah (M = 7,3; SD = 1,10) kot pri učencih (M = 
6,7; SD = 1,19). 
Rezultat t-testa je pokazal, da so razlike med spoloma statistično pomembne pri številu besed 
(t(99) = -2,780; p = 0,007). Rezultat je pokazal srednje močan učinek (d = -0,54). Dekleta so bila 
boljša pri obnavljanju niza kot fantje.  
 
Povprečno število prepozicij v celoti pravilno obnovljenem nizu je bilo 5 (največje število 
ustreznih prepozicij je bilo 7, najmanjše število ustreznih prepozicij pa 2). Povprečno število 
prepozicij v celoti pravilno obnovljenem nizu je bilo višje pri učenkah (M = 5,3; SD = 1,10) kot 
pri učencih (M = 4,7; SD = 1,19). 
Rezultat t-testa kaže, da so razlike med spoloma statistično pomembne pri številu prepozicij  
(t(99) = -2,780; p = 0,007). Rezultat je pokazal srednje močan učinek (d = -0,54). Rezultat je 
statistično pomembnejši pri učenkah kot učencih. 
 
Pokazalo se je, da sta meri (število besed in število propozicij) delovnega spomina praktično 
identični in zato v nadaljnjih raziskavah zadostuje le ena mera – ali število besed ali število 
propozicij. 
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8.2.4 Sposobnost preklapljanja glede na spol 
 

Graf 3. Povprečne vrednosti pri nalogi sposobnosti preklapljanja glede na spol 

 
 
Povprečna hitrost preklapljanja pri celotnem vzorcu je bila 11,7 s (najnižji čas preklapljanja je bil 
0 s, najvišji pa 34 s). Porazdelitev rezultatov ni bila normalna. Standardni odklon je bil velik (SD 

= 7,012). Povprečna hitrost preklapljanja je hitrejša pri učencih (M = 13,5; SD = 7,38) kot pri 
učenkah (M = 9,8; SD = 6,14). 
S t-testom za neodvisne vzorce sem v nadaljevanju preverila, ali so razlike med spoloma tudi 
statistično pomembne. Rezultat je pokazal, da so razlike med spoloma v sposobnostih 
preklapljanja statistično pomembne (t(99) = 2,743; p = 0,007) in je učinek srednje močan (d = 
0,53).  
Fantje so bili pomembno uspešnejši pri sposobnosti preklapljanja. 
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8.2.5 Inhibicija glede na spol 
 

Graf 4. Povprečne vrednosti pri nalogi inhibicije glede na spol 

 

 
Nalogo je reševalo 101 učencev, vendar jih je bilo 7 (3 dekleta in 4 fantje) izločenih iz analize 
zaradi neustreznega reševanja. Povprečna inhibicija oziroma relativna razlika med številom 
rešenih nalog pri nalogi 2 in 1 je bila 0,02 (najnižja relativna razlika je bila -0,24, najvišja pa 
0,71). Rezultati so bili homogeni; standardni odklon je bil majhen (SD = 0,14); porazdelitev ni 
bila normalna. 
Povprečna inhibicija oziroma relativna razlika med številom rešenih nalog pri nalogi 2 in 1 je 
nižja/boljša pri učencih (M = -0,01; SD = 0,12) in višja/slabša pri učenkah (M = 0,06; SD = 
0,15).  
S t-testom za neodvisne vzorce sem v nadaljevanju preverila, ali je razlika med spoloma tudi 
statistično pomembna. Rezultat je pokazal, da je razlika med spoloma statistično pomembna 
(t(92) = -2,614; p = 0,01) in je učinek srednje močan (d = -0,52) – fantje so bili pomembno boljši 
kot dekleta pri meri inhibicije. 
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8.2.6 Povezanost povprečnih zaključnih ocen z IF 
 
Preglednica 3. Povezanost rezultatov pri merah IF in povprečnih zaključnih ocen 

 
Opombe: TF1 = število pravilno napisanih besed na črko S na prvem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF2 = 
število pravilno napisanih živali na drugem podtestu Testa verbalne fluentnosti, TF3 = število pravilno napisanih 
besed pri tretjem podtestu Testa verbalne fluentnosti (preklapljanje med kategorijama sadja in pohištva), SR1 = 
število besed v celoti pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, SR2 = število propozicij v celoti 
pravilno obnovljenem nizu na Testu stavčnega razpona, TSP = korigirana mera obeh podtestov Testa sledenja, FCH 
= vsota pravilno rešenih dražljajev na Flankerjevem testu; N – 101, Ninh – 94. 
      =    Povezanost je pomembna pri stopnji 0,01 (2-stransko) 

 
Rezultat korelacijske analize je pokazal, da so povprečne zaključne ocene statistično pomembno 
povezane z verbalno fluentnostjo in delovnim spominom, ne pa tudi s sposobnostjo preklapljanja 
in inhibicijo. Leksikalna fluentnost je bila statistično pomembno povezana s povprečnimi 
zaključnimi ocenami (p = 0,000); povezanost je bila pozitivna (r = 0,57) in po moči srednje 
močna. Semantična fluentnost je bila statistično pomembno povezana z povprečnimi zaključnimi 
ocenami (p = 0,000) in povezanost je bila pozitivna (r = 0,37) ter po moči šibka/nizka. 
Tretja mera verbalne fluentnosti, preklapljanje je prav tako bila statistično pomembno povezana 
s povprečnimi zaključnimi ocenami (p = 0,000). Povezanost je bila pozitivna (r = 0,47) in po 
moči srednje močna. Rezultat je pokazal, da je delovni spomin pri obeh merah, številu besed in 
številu propozicij statistično pomembno povezan z učnim uspehom (p = 0,000); povezanost je 
bila pozitivna (r = 0,35) in po moči šibka/nizka. 
 
8.2.7 Preverjanje hipotez 
Na osnovi predstavljenih rezultatov v nadaljevanju odgovarjam na hipoteze. 
 
H1: Posamezne izvršilne funkcije bodo med seboj nizko do srednje povezane. 
Statistično pomembno povezani sta bili samo ena od treh mer verbalne fluentnosti, leksikalna 
fluentnost in delovni spomin, medtem ko inhibicija in sposobnost preklapljanja nista bili 
povezani z nobeno drugo funkcijo. Na osnovi teh rezultatov hipotezo zavračam. 
 
H2: Dekleta bodo pomembno uspešnejša kot fantje pri nalogah merjenja verbalne fluentnosti in 

 verbalna fluentnost delovni spomin sposobnost preklapljanja inhibicija 

TF1 TF2 TF3 SR1 SR2 TSP FCH 

r 0,57 0,37 0,47 0,35 0,35 0,02 -0,02 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,836 0,820 
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inhibicije; fantje bodo uspešnejši od deklet pri nalogah merjenja delovnega spomina in 
sposobnosti preklapljanja. 
Dekleta so bila pomembno uspešnejša pri leksikalni fluentnosti in sposobnosti verbalnega 
preklapljanja, ne pa pri semantični fluentnosti in inhibiciji. Uspešnejša so bila tudi pri nalogah 
delovnega spomin, medtem ko so bili pri sposobnostih preklapljanja uspešnejši fantje. Zato 
hipotezo samo delno potrjujem. 
 
H3: Učenci z višjim povprečjem zaključnih ocen bodo imeli pomembno boljše rezultate pri 
izvršilnih funkcijah kot učenci z nižjim povprečjem ocen. 
Povprečne zaključne ocene so bile statistično pomembno povezane z vsemi merami verbalne 
fluentnosti in delovnega spomina, ne pa s sposobnostjo preklapljanja in inhibicijo. Zato hipotezo 
delno potrjujem. 
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9 DISKUSIJA 

 
Številne raziskave in študije so proučevale IF ter dejavnike, ki vplivajo na njih. V nalogi me je 
zanimalo predvsem, kako spol kot eden izmed dejavnikov vpliva na uspešnost pri nalogah, ki 
merijo IF, ter kako so te funkcije povezane z učno uspešnostjo. Najprej pa sem želela odgovoriti 
na vprašanje, kakšni so odnosi med posameznimi IF, ki sem jih uporabila v svoji raziskavi. Iz teh 
vprašanj sem izpeljala tri hipoteze, ki so temeljile na iskanju povezav med uporabljenimi 
spremenljivkami.  
 
Če v grobem povzamem rezultate, lahko v Preglednici 1 vidimo, da se je samo ena izmed mer 
verbalne fluentnosti, leksikalna fluentnost (TF1), statistično pomembno povezovala (p < 0,01) z 
obema merama delovnega spomina (SR1, SR2); povezava je bila šibka, saj je bila vrednost 
Pearsonovega korelacijskega koeficienta 0,29. Sposobnost preklapljanja (TSP) in inhibicija 
(FCH) pa se nista statistično pomembno povezovali z nobeno drugo IF. Na področju uspešnosti 
učenk in učencev pri nalogah verbalne fluentosti (TF1, TF2, TF3), delovnega spomina, 
sposobnosti preklapljanja in inhibicije lahko vidimo, da so bili fantje pomembno uspešnejši pri 
zadnjih dveh nalogah (p < 0,01). Vrednost t-testa je bila pri sposobnosti preklapljanja 2,743, pri 
inhibiciji pa negativna, in sicer -2,614. Fantje so podobne rezultate kot dekleta dosegli tudi pri 
semantični (TF2) fluentnosti (t(99) = -1,379, p > 0,171), četudi so dekleta v povprečju dosegla 
boljši rezultat. Uspešnejše so bile tudi pri leksikalni fluentnosti (TF1) in verbalnem preklapljanju 
(TF3) (p < 0,01). Vrednosti t-testa so bile negativne (-3,321 pri TF1 in -4,326 pri TF2). Rezultati 
so pokazali tudi statistično pomembne razlike (p < 0,01) pri obeh merah delovnega spomina, kjer 
so bila dekleta boljša (t(99) = -2,780). Rezultat korelacijske analize je pokazal, da je učni uspeh 
statistično pomembno povezan ((p < 0,01) z vsemi tremi merami verbalne fluentnosti in merama 
delovnega spomina, saj so se Pearsonovi korelacijski koeficienti gibali med 0,35 in 0,57. 
 
Ni dogovora, ali so IF neodvisne in samostojne komponente, ali se povezujejo v enoten konstrukt 
(Brocki in Bohlin, 2004). Če se vrnemo k hipotezam, sem na podlagi rezultatov H1, kjer sem 
predvidevala, da so IF nizko do srednje povezane, zavrnila, saj sem našla samo nizko povezanost 
med eno mero verbalne fluentnosti in merama delovnega spomina. Pokazala sem le, da boljša kot 
je bila leksikalna verbalna fluentnost (TF1), boljši sta bili števili besed (SR1) in propozicij (SR2) 
in obratno. Glede na vključeno verbalno komponentno naloge delovnega spomina sem povezavo 
med tema dvema IF pričakovala. Prav tako sem pričakovala povezavo med delovnim spominom 
in inhibicijo, saj ohranjanje pomembnih informacij v delovnem spominu omogoča tudi 
inhibiranje nepomembnih dražljajev (Diamond, 2013). Napačno pa sem predpostavljala, da bodo 
med seboj vsaj nizko statistično pomembno povezane vse IF, saj so Miyake idr. (2000) v svojem 
modelu, kjer so kot temeljne funkcije zaobsegli sposobnost preklapljanja, inhibicijo in delovni 
spomin, pokazali, da so te tri med seboj delno korelirane. V svojem modelu poudarjajo tako 
enotnost kot raznolikost IF. Moje ugotovitve kažejo, da sem z merskim instrumentarijem merila 
večinoma neodvisne funkcije, čeprav tudi v mojem primeru ostaja problem nečistosti nalog 
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(angl. task impurity problem), ki ga bom obravnavala kasneje. Nepovezanost funkcij lahko 
pripišem tudi temu, da sem raziskavo opravila na populaciji mladostnikov med 13. in 15. letom, 
medtem ko večina raziskav IF vključuje otroke v zgodnjem otroštvu. Teoretiziram lahko, da so 
moji rezultati pokazali manjšo povezanost IF, ker funkcije s starostjo postanejo samostojnejše in 
se med seboj manj 'prekrivajo'. 
 
Na področju proučevanja razlik med spoloma med posameznimi IF je prisoten tudi drug 
metodološki problem – ali so dekleta oziroma fantje uspešnejši samo pri posameznih IF ali na 
celotnem področju izvršilnega funkcioniranja. Moja raziskava je proučevala učence v tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Na osnovi prejšnjih študij (npr. Miller in Halpern, 2014; 
Naglieri in Rojahn, 2001; Vuoksimaa, 2004) sem predvidevala, da bodo dekleta uspešnejša na 
področju verbalne fluentnosti in pri inhibiciji, fantje pa pri delovnem spominu in sposobnosti 
preklapljanja. Rezultati so potrdili, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,01) med 
spoloma pri vseh omenjenih IF, samo na enem področju verbalne fluentnosti ne, to je pri 
semantični fluentnosti (TF2) (t(99) = -1,379; p > 0,0171). Dekleta so bila uspešnejša pri dveh 
merah verbalne fluentnosti, leksikalni fluentnosti (TF1) ter preklapljanju (TF3), in delovnem 
spominu (SR1, SR2), ne pa pri nalogi inhibicije (FCH). Fantje so bili boljši pri nalogah 
sposobnosti preklapljanja (TSP) in inhibicije, in ne delovnega spomina, kot sem predvidevala. 
H2 sem zato samo delno potrdila.  
 
Strokovna literatura (Maccoby in Jacklin, 1974; Miller in Halpern, 2014; Vuoksimaa, 2004; 
Weiner, 2010) omenja, da dekleta kažejo pomembno prednost pri verbalnih nalogah, vendar 
nekateri avtorji (Halpern in Wright, 1996) trdijo, da so fantje uspešnejši pri nalogah, kot so 
verbalne analogije. V magistrskem delu sem pokazala, da so fantje enako dobri v semantični 
fluentnosti, ki sem jo merila z naštevanjem živali. Podobnost rezultatov lahko pripišem temu, da 
je bila tema vsem učencem blizu. Ker dekleta kažejo prednost na jezikovnem področju (npr. 
Weiner, 2010), lahko predpostavljam, da imajo bogatejši besedni zaklad in so bila zato hitrejša 
pri priklicu besed na določeno črko iz spomina. Prav tako se od deklet pričakuje, da bodo 
uspešnejša na jezikovnem področju, ki se ga naučijo skozi interakcije v socialni strukturi, ki to 
področje tudi dodatno pri dekletih spodbuja. Z učenjem lahko vplivamo na določena vedenja 
(Marjanovič Umek, 2009) in menim, da poudarek na urjenju verbalnega področja in spodbujanja 
širjenja besednega zaklada pri fantih lahko vodi do enakosti med spoloma pri merjenju verbalne 
fluentnosti.  
Delovni spomin je po Baddeleyu in Hitchu (1974) sposobnost aktivnega vzdrževanja informacij 
v mislih in upravljanja z njimi. Dekleta kažejo prednost pri zaporednem in fantje pri vzporednem 
procesiranju informacij (Naglieri in Rojahn, 2001). Delovni spomin sem preverjala z nalogo, ki 
je od udeležencev zahtevala vzdrževanje podatkov (besed) v danem zaporedju, torej zaporedno 
procesiranje informacij, kar pojasni boljše rezultate deklet, čeprav so nekateri avtorji pokazali, da 
so moški boljši pri nalogah delovnega spomina (Vuoksimaa, 2004), na podlagi česar sem H2 
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oblikovala. Naloga delovnega spomina je prav tako temeljila na verbalni informaciji, kjer kažejo 
prednost dekleta, česar pa pri postavitvi H2 nisem upoštevala. 
V obdobju mladostništva, kamor uvrščamo učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, se 
IF še razvijajo (Tardif idr., 2009). Sposobnost preklapljanja oziroma kognitivna fleksibilnost je 
ena izmed IF, ki praviloma dozori do 12. oziroma 13. leta, čeprav se razvija že med 7. in 9. letom 
starosti (Anderson, 2010; Main, 2012); inhibicija je vidna že pri otrocih, starih 4 leta (Best in 
Miller, 2010), in se torej razvije pred sposobnostjo preklapljanja. 
Pri merjenju teh dveh funkcij, sposobnosti preklapljanja (TSP) in inhibiciji (FCH), so bili fantje 
uspešnejši od deklet, čeprav so nekateri avtorji (Miller in Halpern, 2014) trdili, da imajo nižjo 
raven inhibitorne kontrole oziroma inhibicije. Dekleta med razvojem dosežejo največji volumen 
možganov prej kot fantje, kar vpliva na razvoj samih IF, ki je povezan z razvojem frontalnega 
režnja (Tardif idr., 2009). Zato sem sklepala, da bo raven inhibitorne kontrole višja pri dekletih 
kot pri fantih, vendar rezultati tega niso potrdili. Predvidevam lahko, da so bili fantje pri 
reševanju naloge hitrejši, saj so študije pokazale, da so pa v dimenziji IF hitrost/vzburjenje 
uspešnejši, dekleta pa previdnejša (Brocki in Bohlin, 2004) in so morebiti zato potrebovala dlje 
časa pri nalogi in rešila manj primerov. Fantje so bili uspešnejši tudi pri meri sposobnosti 
preklapljanja, ki je temeljila na vzporednem procesiranju informacij. To se sklada tudi z rezultati 
raziskave Naglieri in Rojahn (2001), ki je pokazala, da so fantje uspešnejši pri vzporednem 
procesiranja, kar sem pri oblikovanju dela H3 pravilno upoštevala. 
 
IF lahko vplivajo na učno uspešnost na različnih področjih, kot so bralno razumevanje, pisanje, 
samostojno učenje, domače naloge, dolgoročni projekti, in na pisno ocenjevanje znanja (Meltzer 
in Krishnan, 2007) ter so pokazatelj različnih primanjkljajev, kot so specifično bralno-
napisovalne učne težave (Hudoklin, 2015). Zaradi omenjene vloge IF na učnem področju me je v 
nalogi zanimalo, ali bodo učenci z višjimi povprečnimi zaključnimi ocenami imeli pomembno 
boljše rezultate pri nalogah IF. Rezultati korelacijske analize (Preglednica 3) so pokazali, da so 
bile povprečne zaključne ocene statistično pomembno (p < 0,01) povezane z leksikalno (TF1) (r 

= 0,57) in semantično fluentnostjo (TF2) (r = 0,37), verbalnim preklapljanjem (TF3) (r = 0,47) 
in delovnim spominom (SR1, SR2) (r = 0,35), ne pa s sposobnostjo preklapljanja (TSP) in 
inhibicijo (FCH). H3 sem delno potrdila. Predvidevala sem, da bodo vse funkcije povezane z 
višjimi povprečnimi učnimi ocenami, saj so vpete v učni proces, ki od učencev zahteva zmožnost 
priklicati gramatične reprezentacije pri pisanju in zvočne oblike besed iz miselnega leksikona pri 
pripovedovanju, vzdrževanje informacij, potrebnih za reševanje naloge, preklapljanje med 
različnimi zahtevami in nalogami ter inhibiranje dražljajev pri pridobivanju ali ocenjevanju 
znanja, ... Te sposobnosti omogočajo učencem dosego višjih učnih uspehov. Funkciji, kjer so 
bila dekleta uspešnejša, sta torej bili edini statistično pomembno povezani z učno uspešnostjo, to 
sta verbalna fluentnost, na katero so vpliv izobrazbe pokazali že drugi avtorji (npr. Mathuranath 
idr., 2003), in delovni spomin. Menim, da lahko rezultate povežem s splošnim mnenjem, da je 
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šolski prostor prilagojen dekletom, ki v povprečju dosegajo višje učne dosežke od fantov11, in da 
pri tem igrajo vlogo tudi IF. 
IF so povezane tudi z učno uspešnostjo pri otrocih in mladostnikih z učnimi težavami in 
motnjami pozornosti, ki pri pouku nakazujejo težave pri razvrščanju, organiziranju in dajanju 
prednosti določenim informacijam, odsotnosti prepoznavanja bistva, pri samostojnem zapisu, 
obnovi, izdelavi zapiskov, branju, preklapljanju strategij in samonadzoru (Meltzer in Krishnan, 
2007). Med udeleženci raziskave so prav tako bili učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja,12 vendar pri analizi niso bili predstavljeni kot samostojna spremenljivka, saj je 
bil moj osnovni cilj primerjava rezultatov glede na spol. Če na kratko interpretiram rezultate 
raziskave v odnosu do učencev z učnimi primanjkljaji, lahko izpostavim možnost treniranja IF13, 
ki lahko zmanjšajo zgoraj omenjene težave, in upoštevanje spola pri tem. Dekletom z učnimi 
težavami se lahko pri učnem procesu zmanjša število zunanjih dražljajev in podaja navodila po 
delih v verbalni obliki ter tako omogoča višje uspehe. Sposobnost preklapljanja in inhibicija se 
naj utrjujeta z različnimi didaktičnimi vajami in igrami. Prav tako velja za fante z učnimi 
težavami, kjer sem zgoraj omenila, da je pomembno spodbujanje širjenja besednega razpona in 
omogočanje podajanja informacij po drugih poteh (npr. vizualni). Svetovalnim delavcem in 
učiteljem predlagam, da spremljajo IF pri učencih in učenkah skozi celotno obdobje 
izobraževanja, saj je razvoj funkcij kvalitativen in kvantitativen in bodo učenci v različnih 
obdobjih potrebovali spodbude na različnih področjih izvršilnega funkcioniranja. 
Weiner (2010) trdi, da razlike med spoloma kot biološki dejavnik ne vplivajo na šolsko 
uspešnost. Pomembnejši dejavniki so kultura, jezik, etničnost in socialno-ekonomske razlike, 
katerih med raziskavo nisem preverjala in jih lahko samo teoretiziram. Menim, da bi jih v 
prihodnje morali preveriti, saj je kultura, tudi šolska z njenimi pričakovanji (na primer bogatejši 
besedni zaklad in višja raven inhibicije vedenja pri dekletih), pomemben dejavnik pri 
spodbujanju določenih spretnosti in funkcij pri učencih, saj so po besedah socialnih 
konstruktivistov vzroki spolnih razlik tista pripisovanja, ki jih ima družba za posamezen spol in 
se ga nauči v socialnih interakcijah (Wood in Eagly, 2002).  
 
Še nekaj komentarjev o metodoloških vidikih naloge. Testna baterija za merjenje izvršilnih 
funkcij (Slana, Pečjak in Repovš, 2017) je, kot je zgoraj omenjeno, še skoraj nepreverjena in zato 
je njena zanesljivost lahko vprašljiva. Razumevanje IF je zapleteno in se nanaša na druge 
kognitivne procese. Njihovo merjenje se sooča s problemom nečistosti nalog (Miyake idr., 
2000), kjer pri nalogah merjenja IF lahko merimo več funkcij hkrati in tudi druge kognitivne 
procese ter napake. Zato sem preverila povezanost IF in upam, da so moji rezultati pokazali 
prednosti in pomanjkljivosti instrumentarija za prihodnje raziskovalce, predvsem glede izbire 
naloge za merjenje delovnega spomina. V tem primeru priporočam merjenje samo števila besed 

                                                 
11 Velja omeniti, da pri H3 rezultatov nisem primerjala glede na spol; zanimala me je predvsem povezava med 
uspešnostjo pri merah IF in povprečnimi učnimi ocenami. 
12 Podatke o tem sem dobila iz pogovorov z razredniki pred izvajanjem preizkusov. 
13 Na tem področju je Hudoklin (2015) oblikovala dodatni 30-urni intervencijski program in že pokazala njegove 
prednosti. 
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(SR1) ali števila propozicij (SR2), saj so bili rezultati pri obeh konsistentno enaki in zato 
zadostuje samo ena mera. 
Naloge iz testne baterije so se reševale skupinsko. Reševanje je bilo uspešno pri vseh nalogah, 
razen pri meri inhibicije, kjer sem spregledala nerazumevanje navodil posameznih učencev 
(N=7), ki so nalogo rešili neustrezno (pri Flankerjevem testu so namesto levega kvadratka, ko je 
bila črka H na sredini, označili desnega, v primeru črke C na sredini pa levega namesto desnega) 
ter so bili izločeni iz obdelave podatkov za to mero. Pred začetkom reševanja naloge smo skupaj 
z učenci rešili primere in takrat sem jih vprašala, ali so navodila jasna. Čeprav učenci niso dali 
vedeti, da so nejasna, se je med vrednotenjem naloge pokazalo prav to. Lahko sklepam tudi, da 
navodil niso uspeli zadržati v delovnem spominu.14 Noben reševalni list ni bil prazen, kar 
pomeni, da so med nalogo sodelovali in zato niso izstopali. V primeru učencev, ki imajo težave z 
razumevanjem navodil, nadaljnjim raziskovalcem priporočam individualno reševanje naloge za 
lažjo preveritev razumevanja ali dodatne primere vaj pred reševanjem dotične naloge. 
 
Testna baterija se je sicer reševala v manjših skupinah po 15 učencev skupaj z razredniki pri urah 
oddelčne skupnosti. Ker sva bili pri vseh testiranjih prisotni dve odrasli osebi, lahko z 
zanesljivostjo trdim, da med reševanjem ni prišlo do goljufanja. Pri vrednotenju rezultatov sem 
upoštevala samo ustrezne odgovore. Kasneje sem pri analizi upoštevala korigirane mere. Pri 
dveh nalogah sem se vseeno soočila z manjšima dilemama. Pri tretjem podtestu Testa verbalne 
fluentosti (TF3), kjer so morali učenci izmenično zapisovati sadje in pohištvo, so večkrat zapisali 
v napačnem vrstnem redu, npr. 'jabolko-omara-stol-hruška-postelja'. Tukaj jim torej nisem 
upoštevala odgovora 'stol', čeprav mu je sledila 'hruška'. Pri nalogi inhibicije kot pravilno rešitev 
nisem upoštevala, če so učenci prvo prečrtali napačen kvadratek in se nato popravili s tem, da so 
svoj prvi odgovor prečrtali in nato označili ustrezen kvadratek, saj sem menila, da to ne bi bila 
ustrezna mera inhibicije.  
 
Funkcije bi sicer lahko dodatno preverila z več nalogami (a mi zaradi organizacije in časovne 
omejitve ne bi uspelo) ter znotraj zahtev vsakdanjega življenja, saj večino študij IF vključuje 
papir-in-svinčnik teste in ne upošteva povezanosti teh (Vuoksimaa, 2004), čeprav povezanosti 
med funkcijami nisem našla. Delovni spomin bi lahko tudi merila z drugo nalogo, kot sta obratni 
številski razpon ali Corsi Block testom, kjer bi učenci opazovali preizkuševalca med dotikanjem 
serije kock, ki bi jo kasneje sami ponovili (Diamond, 2013) in se tako izognila merjenju 
delovnega spomina z verbalno nalogo, kar je kasneje vplivalo na statistično pomembno 
povezanost med obema merama delovnega spomina (SR1, SR2) in leksikalno fluentnostjo (TF1).  
 
 

  

                                                 
14 Na tabli v razredu so bila navodila tudi grafično prikazana, vendar lahko potrdim, da jih učenci med reševanjem 
zaradi časovne omejitve naloge niso pogledali. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
Enega od pomembnejših kognitivnih elementov na učnem področju predstavljajo tudi IF. Te so 
namreč povezane z vzdrževanjem in usmerjanjem razvoja akademskih spretnosti in posledično s 
šolsko uspešnostjo (Visu-Petra idr., 2011) pri bralnem razumevanju, pisanju, samostojnem 
učenju, opravljanju domačih nalog in izvajanju dolgoročnih projektov ter ocenjevanju znanja. 
Zato Meltzer in Krishnan (2007) poudarjata, da ne smemo zanemariti njihove vključenosti v učni 
proces oziroma da je potrebno razvoj IF dodatno spodbujati znotraj učnega procesa. 
 
Pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ so IF že precej razvite, saj se njihov 
razvoj prične že v zgodnjem otroštvu (Jones idr., 2003) in je povezan z razvojem prefrontalnega 
korteksta. Različne IF se tudi različno razvijajo; delovni spomin in inhibicija naj bi se razvila 
pred kognitivno fleksibilnostjo, ki kot funkcija dozori nekje do 13. leta (Anderson, 2010; Main, 
2012). Kljub temu sem se osredotočila na razlike med spoloma pri populaciji med 13. in 15. 
letom, saj večino raziskav IF vključuje predšolsko populacijo, čeprav se uspešnost pri 
kompleksnejših nalogah razvije šele v obdobju mladostništva (Best in Miller, 2010) in je 
raziskovanje IF v tem obdobju manj proučeno. Želela sem preveriti, ali razlike na področju IF pri 
učencih med 13. in 15. letom starosti sploh obstajajo, kot tudi na katerih področjih. 
 
Želela sem tudi odgovoriti na vprašanje, ki zaradi pomanjkanja dogovora ostaja eno izmed 
glavnih metodološki problemov, ali so IF med seboj povezan konstrukt, ali gre za neodvisne 
komponente. 
Pokazala sem, da sta med seboj povezana leksikalna fluentnost (ena izmed treh mer verbalne 
fluentnosti) in delovni spomin; njuna povezava je bila po moči nizka. Veljalo je torej, da boljša, 
kot je bila leksikalna fluentnost, boljši je bil delovni spomin. Obe nalogi sta preverjali verbalne 
sposobnosti, delovni spomin zapomnitev besedne informacije, leksikalna fluentnost pa besedni 
razpon in priklic, kar pojasni njuno povezanost obeh. Ostale IF se med seboj niso povezovale. 
H1 sem zavrnila, saj sem napačno predvidevala glede moči povezanosti in se tako delno 
približala tistemu delu modela Miyakea idr. (2000), ki poleg enakosti poudarja raznolikost 
delovnega spomina, inhibicije in sposobnosti preklapljanja kot treh glavnih IF. Velja poudariti, 
da sem v moj model vključila še verbalno fluentnost kot eno izmed najbolj preučenih IF, ki v 
njihovem ni bila zaobsežena. 
 
Glavni del empirične študije so predstavljale razlike med učenci na področju IF. Rezultati so 
pokazali, da so dekleta uspešneje rešila dve nalogi verbalne fluentnosti in delovnega spomina, 
fantje pa nalogi inhibicije in sposobnosti preklapljanja. H2 sem delno potrdila, saj sem napačno 
predpostavljala, da bodo dekleta uspešnejša pri nalogi inhibicije, fantje pa pri delovnem 
spominu. Pri postavitvi hipoteze nisem upoštevala verbalne komponentne naloge delovnega 
spomina, ki lahko pojasni boljše rezultate učenk pri tej nalogi. Testno baterijo za merjenje 
izvršilnih funkcij (Slana, Pečjak in Repovš, 2017), ki jo je do sedaj uporabil Tacol (2018) v 
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svojem magistrskem delu pri testiranju povezanosti med telesnimi, gibalnimi in kognitivnimi 
sposobnostmi, bi morala dopolniti z drugo nalogo merjenja delovnega spomina ali iz nje izločiti 
nalogo merjenja leksikalne fluentnosti. 
Z ostalimi rezultati – boljši uspeh deklet pri verbalni fluentnosti in fantov pri sposobnosti 
preklapljanja – sem dodatno potrdila obstoječe raziskave o uspešnosti posameznega spola pri 
posameznih IF. Med razvojem se IF kvalitativno in kvantitativno spreminjajo (Best in Miller, 
2010), zato upam, da bodo naslednje raziskave longitudialno usmerjene, saj bodo tako lahko 
rezultati nudili vpogled v uspešnost in razvoj posameznih IF med spoloma. 
 
V zadnjem delu sem želela preveriti, ali so boljši rezultati pri IF povezani z učenčevimi višjimi 
povprečnimi zaključnimi ocenami. H3 sem delno potrdila, saj so rezultati korelacijske analize 
pokazali statistično pomembno povezanost povprečnih zaključnih ocen samo z dvema IF, 
verbalno fluentnostjo in delovnim spominom, ne pa s sposobnostjo preklapljanja in inhibicijo. 
Rezultati so pokazali, da so IF vplivale na učno uspešnost na tistih področjih, kjer so bile 
uspešnejše učenke ter tako potrdili stereotip, da je uspešnost v šolskem prostoru prednostno 
naravnana potrebam dekletom. Z dosedanjimi raziskavami (npr. Visu-Petra, Cheie, Benga in 
Miclea, 2011) se razlikujem v tem, da nisem našla povezanosti med učnim uspehom in 
sposobnostjo preklapljanja in inhibicijo ter da nisem iskala kavzalnosti (ali IF vplivajo na učno 
uspešnost ali učna uspešnost na IF), saj nekateri avtorji trdijo, da IF prispevajo k učni uspešnosti 
in ne obratno (Miller in Hinshaw, 2010). 
 
S primerjavo uspešnosti učenk in učencev pri posameznih IF sem pokazala, da razlike obstajajo 
vendar na nekaterih drugih področjih, kot trdijo dosedanje raziskave, kar sicer lahko pripišem 
izbiri merskega instrumentarija, ki še ni preverjen na populaciji učencev tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja. Vendar sem kljub temu z njim dobila informacije, ki lahko služijo 
svetovalnim delavcem na šolah – fantje potrebujejo dodatno spodbudo na verbalnem področju, 
predvsem pri leksikalni fluentnosti in verbalnem preklapljanju, saj sta besedni razpon in priklic 
besedne informacije povezana z višjimi učnimi dosežki ali multimodalnim načinom poučevanja, 
ki je lahko v prednost tudi dekletom in učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
ki prav tako nakazujejo težave na področju IF.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Povedi za preverjanje obsega delovnega spomina 
 

1. Sosedje pečejo debele kostanje.  

2. Miha nosi kratke hlače.  

3. Zaskrbljeno dekle piše težko nalogo.  

4. Srečen gospod nabira pisano cvetje.  

5. Prijazna učiteljica veselo krasi stene učilnice.  

6. Hišna pomočnica hitro briše polito mizo.  

7. Sosedov vnuk previdno hrani jezne bele labode.  

8. Izkušeni potapljač počasi nabira svetleče morske školjke.  

9. Stara zgubana gospa rada poje vesele narodne pesmi.  

10.  Prehiter mlad voznik neprevidno vozi razmajan rdeči avto.  

11.  Pogumni izkušeni delavci vestno opravljajo svoje nevarno železarsko delo.  

12.  Spretni filmski igralci dobro posnemajo prestrašene starše mestnih otrok.  

13.  Kričeče srake navdušeno lovijo bleščeče koščke izgubljenih aluminijastih 
novoletnih okraskov.  
 

14.  Mokre račke plaho sledijo tihim žvižgom ostarelega vrtnarja grajskega 
parka. 
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Priloga 2: Pisno soglasje staršem za sodelovanje pri raziskavi 
 

RAZLIKE MED SPOLOMA NA PODROČJU IZVRŠILNIH FUNKCIJ PRI UČENCIH 

TRETJEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 

Informacije o raziskavi in soglasje k sodelovanju 
 
Izvršilne funkcije (v nadaljevanju IF) so opredeljene kot sposobnosti, ki posamezniku 
omogočajo, da se prilagojeno odziva na nove situacije in s tem uspešno usmerja svoje 
vedenje. Razumevanje narave IF v šolskem okolju vključuje tudi upoštevanje razlik med 
fanti in dekleti. V okviru magistrske naloge bom s kratkimi nalogami merila IF (delovni 
spomin, besedno tekočnost, sposobnost preklapljanja in inhibicijo) pri učencih 7., 8. in 9. 
razreda in primerjala razvitost IF glede na spol ter učno uspešnost. Preverjanje bo trajalo 
približno eno šolsko uro. Zbrani podatki, ki bodo anonimni, bodo uporabljeni samo z 
namenom magistrske naloge. 
 

Tjaša Prelog, študentka kognitivne znanosti na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
 
 

SOGLASJE STARŠA/SKRBNIKA O SODELOVANJU OTROKA  
 
Podpisani/a izjavljam, da zavestno in prostovoljno soglašam s tem, da moj otrok/varovanec 
sodeluje pri zgoraj navedeni magistrski nalogi. O namenih, načrtih in metodah njegove 
izvedbe sem bil/a primerno in na razumljiv način poučen/a. 
 
Dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo in obdelujejo z namenom empiričnega dela naloge. 
 

Podatki o otroku:                      
Ime in priimek otroka: _______________________________________________   
Osnovna šola: _________________________________________________________ 
Kraj in datum: _________________________________________________________  
Podpis starša/skrbnika: _____________________________________________ 
 



  

 

 


