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Povzetek
V prvem delu diplomskega dela opredeljujem pojme, ki so povezani z zbranostjo učencev
med poukom. Kot izhodišče sem opredelila pojem učenje, v okviru katerega so ključnega
pomena fenomeni, kot so na primer učna motivacija, samoregulacija ter učne strategije in
navade. Pomembno je, na kakšen način se učimo, kar posledično vpliva na kvaliteto
pomnjenja in zapomnitve vsebin. Eden od pomembnih dejavnikov uspešnega in kakovostnega
učenja je tudi zbranost, ki nam omogoča, da lahko našo pozornost usmerimo na točno
določeno učno vsebino in jo skušamo pri učenju tudi vzdrževati. Sposobnost zbranosti je
delno prirojena, lahko pa jo krepimo s pomočjo določenih miselnih iger, vaj in gibalnih
dejavnosti.
Drugi del diplomskega dela vključuje empirično raziskavo, v kateri so sodelovali razredni
učitelji dvajsetih osnovnih šol po Sloveniji. Na podlagi anketnih vprašalnikov sem pridobila
informacije, kako se soočajo s problemom zbranosti učencev med poukom. Z vprašalnikom
sem preverjala, kakšne razlike v zbranosti učencev opažajo učitelji, kolikšna je povprečna
zbranost učencev med poukom, v kolikšni meri in kako učitelji krepijo zbranost učencev med
poukom ter kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na zbranost učencev med poukom.
Rezultati kažejo, da učitelji opažajo upad zbranosti učenec skozi različne generacije učencev,
da učenci ne zmorejo ohraniti zbranosti skozi celotno uro, ker se njihove misli preusmerijo na
različne situacijske dejavnike v okolju. Po oceni učiteljev zbranost učencev med poukom traja
povprečno 20 minut v obsegu ene šolske ure. Na zbranost učencev med poukom po njihovem
mnenju vplivajo različni dejavniki med katerimi so najbolj izraziti življenjski slog (način
preživljanja prostega časa, prehrana), način poučevanja in vzgoja.

Ključne besede
osnovna šola, zbranost za učenje, učenje, učna motivacija, vaje za krepitev zbranosti
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CONCENTRATION IN THE LEARNING PROCESS
Abstract
In the first part of my diploma thesis, the concepts that are associated with the concentration
of pupils during the class are defined. As a starting point, the concept of learning was defined
within which key importance lies in the phenomena such as learning motivation, selfregulation as well as learning strategies and habits. It is important how we learn as this affects
the quality of remembrance and memorizing the content. One of the important factors for
successful and quality learning is also focus, which allows us to direct our concentration to a
specific learning content, and maintain it during the process of learning. The ability of
concentration is partly innate but we can strengthen it by using certain mind games, exercises
and physical activities.

The second part of the thesis includes empirical research in which class teachers from twenty
Slovenian elementary schools had participated. Based on the questionnaires, I gained
information on how the teachers face the problem of pupils` concentration during class. With
this questionnaire I checked the difference in the concentration of the pupils teachers
observed, the average concentration of pupils during the class, to what extend and how
teachers strengthen the pupils` concentration in the class, and which factors influence it
according to the teachers` opinion.

The results show that teachers perceive a decline in the concentration of pupils through
different generations, and that the pupils are not able to maintain concentration throughout the
class hour as their thoughts are focussed on a variety of situational factors in the environment.
As estimated by the teachers, the concentration of pupils during one hour class lasts for an
average of 20 minutes. The concentration of pupils during the class is affected by different
factors, among which the most explicit are lifestyle (the way of spending free time, diet), the
method of teaching and upbringing.

Key words
elementary school, concentration for learning, learning, learning motivation, exercises for
concentration strengthening
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UVOD
A will finds a way.
Marden, S. O.

Zbranost je pomemben dejavnik našega učenja. Je eden ključnih procesov, ki uravnavajo in
usmerjajo tok informacij, ki jih usvajamo skozi celoten proces poučevanja in učenja. Pri tem
je pomembno, kako znamo sami vzdrževati svojo zmožnost zbranega sledenja informacijam
iz okolja. Za uspešno pomnjenje in zapomnitev vsebin je zmožnost usmerjanja in poznavanja
značilnosti svoje zmožnosti za zbranost ključnega pomena. Ko posameznik dobro pozna
dejavnike, ki vplivajo na njegovo pozornost, je veliko uspešnejši pri odstranjevanju motečih
dejavnikov in vzdrževanju pozornosti. Posameznikovo poznavanje lastne pozornosti pa
opredeljuje metapozornost.

Osrednja tema diplomskega dela je zbranost, kot temeljna sestavina poučevanja in učenja.
Izhajala sem iz učiteljevega poučevanja in učenja učencev. Temeljno vprašanje, ki sem si ga
zastavila je, kako učitelji krepijo zbranost učencev in katere strategije uporabljajo za krepitev
ali vzdrževanje zbranosti učencev med poukom. Pri pouku je temeljno, da se vzpostavi odnos
med učencem in učno snovjo, pridobitev zanimanja učencev pa je v večji meri domena
učitelja. Z ustrezno motivacijo učitelj izzove učenčev interes, ki pripomore k učenčevi
kvalitetni zbranosti. Kremzer (2010) pravi, da lahko okolje zbranost spodbuja, razvija in
pomaga reševati težave z njo, lahko pa težave z zbranostjo še povečuje. Učitelj ima tako pri
vzpostavitvi zbranosti pomembno vlogo, saj mora upoštevati številne dejavnike; dejavnike
okolja, učno vsebino in učni načrt ter značilnosti učencev. Individualne razlike med učenci
vplivajo na njihovo razumevanje posredovanih vsebin, motivacijo in potek samega pouka.
Pomembno je, da učitelj upošteva individualne razlike med učenci in jih na posredni ravni
vključi v sam učni proces. Skozi slednjega je pomembno, da učence postopoma uri v
zmožnosti metakognicije in metapozornosti.
Od učitelja se pričakuje, da se stalno izobražuje in išče nove možnosti za posredovanje vsebin
učencem v učnih klopeh. Z ustreznimi metodami in načini dela ne bo pripomogel le k
zbranosti učencev, temveč tudi k večjemu interesu učencev za samo učenje.
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TEORETIČNI DEL

2.1 UČENJE
2.1.1 Kaj je učenje?
»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih,
spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju
podedovanih vedenjskih vzorcev« (UNESCO/ISCED, 1993).
»Učenje je proces, v katerem izkušnje povzročijo relativno stalno spremembo v znanju ali
vedenju« (Woolfolk, 2002, str. 152).
Poleg zgoraj omenjenih definicij učenja, obstajajo še druge. Bistvo vseh definicij je enako, le
da se posamezna definicija osredotoča na določeno posledico učenja. Že iz zgoraj navedenih
definicij lahko razberemo, da sta si med seboj podobni, le da prva opiše vplive učenja na širši
način kot druga in hkrati poudari, da razlogov za spremembe ne smemo pripisovati temu, kar
je posamezniku že dano; njegove zunanje značilnosti in genski zapis, za kar nimamo trdnih
dokazov. Življenjske situacije pokažejo, katere spremembe so trajne in katere se tekom let
porazgubijo zaradi določenih vplivov okolja. Zaradi učinka negativnega transfera nekatere
spremembe, ki jih pridobimo v zgodnjih letih, lahko pozneje nadomestijo nove spremembe,
bodisi zaradi vplivov okolja bodisi zaradi samega odraščanja. Razlog za to je verjetno tudi v
načinu, kako se nečesa naučimo.
»Učimo se na različne načine, hote ali nehote« (Žnuderl, 2007). Nekaterih vsebin se naučimo
ne da bi se sami tako odločili. Marentič Požarnik (2000) izpostavi tudi učenje preko
opazovanja in posnemanja drugih. Postopoma začnemo vedenje drugih posnemati, dokler
nam ne preide v navado, tega se ves čas posnemanja nismo niti zavedali. Za primer lahko
vzamemo npr. kajenje, ki je za nas negativna sprememba in je pogosto navada, ki se jo lahko
naučimo, če se pretežno gibamo v socialnem okolju, kjer je taka navada pogosta. V tem
primeru je na nas vplivalo okolje, s katerim se želimo čim bolj zliti. Skozi leta lahko našo
navado opustimo zaradi drugačnih vplivov okolja. Na tem primeru vidimo, da se je
sprememba, ko smo se navadili oziroma začeli s kajenjem, zgodila nenadno, medtem ko
večina za opustitev te navade potrebuje dalj časa.
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Po zgoraj opisanem lahko opazimo, da je več značilnosti sprememb, ki jih pridobimo preko
učenja. Če na kratko povzamem, so spremembe (Marentič Požarnik, 2000):
-

relativno trajne,

-

pozitivne ali negativne,

-

notranje,

-

nenadne ali postopne.

Glede na zaporedje pojavljanja (ontogenetsko) ločimo (Marentič Požarnik, 2000, str. 32):
1. učenje na osnovi lastnih izkušenj;
2. učenje z opazovanjem ali s posnemanjem;
3. spoznavno učenje (tesno je povezano z besednim oziroma s simboličnim učenjem);
4. metakognitivno učenje (učenje o učenju).
Zgoraj navedeno zaporedje nam jasno sporoča, da se z našim razvojem stopnjuje stopnja, na
kateri se učimo. Šele ko smo zmožni oblikovati višje miselne strukture, se lahko postopoma
pričnemo učiti tudi o učenju (metakognitivno učenje). Vsa ta zaporedja učenja se med seboj
tudi močno prepletajo. V mlajših letih je posebno izrazito učenje preko lastnih izkušenj in
opazovanja ali posnemanja, kar ni značilnost samo v mlajših letih, temveč tudi v starejših.
Tudi v starejših letih se v določenih okoliščinah ravnamo glede na opaženo ravnanje drugih.

2.1.2 Teorije učenja
Različno pojmovanje učenja se je pojavilo tudi zaradi različnih teorij učenja. Psihologi, ki so
se zanimali za učenje so raziskovali, kako učenje vpliva na nas. Kognitivni psihologi so se
osredotočali predvsem na spremembe v znanju in so prepričani, da je učenje notranja miselna
aktivnost, ki se je ne da opazovati neposredno, medtem ko behavioristični pogled
predpostavlja spremembe v vedenju in poudarja zunanji vpliv na posameznika (Woolfolk,
2002). Pri kognitivnem pojmovanju učenja so torej poudarjeni predvsem kognitivni procesi,
kot so: mišljenje, razumevanje, iskanje smisla, povezovanje pojmov med seboj ipd. Ne gre
samo za naučene oblike vedenja, ampak predvsem za to, kako znamo svoje znanje oblikovati
v višje miselne strukture.
Konstruktivistično pojmovanje učenja in poučevanja predstavi drugačen vidik učenja.
Marentič Požarnik (2000) pravi, da ta teorija poudarja predvsem učenčevo aktivnost pri
učenju. Učenec gradi svoje znanje, učitelj pa ga pri tem spodbuja in usmerja. Postavlja mu
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nove naloge in s svojimi vprašanji izzove učenčevo radovednost. Tako učenec na podlagi
svojih izkušenj oblikuje aktivnost, ki ga privede do spoznanja. Spoznanje je lahko v nasprotju
z njegovimi predstavami, lahko pa prejšnje predstave še nadgradi. Bistveno pri tej teoriji je,
da ni učitelj tisti, ki učencu znanje posreduje, ta pa ga samo reproducira. Poudarjeno je
učiteljevo vodenje učenca do znanja.

2.1.3 Vseživljenjsko učenje
Čeprav poznamo kognitivno in konstruktivistično teorijo o učenju je temeljno, da se učimo
celo življenje, že od samega rojstva naprej. Glede na naš razvoj poteka učenje na različnih
nivojih. Sprva se učimo same hoje in govora, sčasoma postajajo naše znanje in spretnosti
vedno bolj kompleksne.
Marentič Požarnik (2000) pravi, da do učenja pride na podlagi izkušenj ob interakciji
(sovplivanju) med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem. Vsaka nova
izkušnja nas je naučila nečesa novega. Večkrat, ko smo neko dejanje ponovili ali smo bili
izpostavljeni določeni situaciji, bolj poznana nam je bila. Koliko nam je nekaj poznano,
vpliva tudi na našo pozornost, ki jo namenjamo nekemu dejanju. Če za primer vzamemo
učenje vožnje avtomobila. Na začetku, ko smo se prvič usedli v avto in smo začeli z vožnjo,
je bila to za nas popolnoma nova izkušnja. Takrat smo morali biti pozorni na zelo veliko
stvari, in pogosto smo na kakšno pozabili. Z vsako nadaljnjo vožnjo smo se postopoma
navadili na nekatere stvari in nanje nismo več usmerjali toliko pozornosti (npr., kako moramo
spuščati sklopko, da nam avto ne bo prenehal delovati). Obvladovanje osnovnih stvari nas je
privedlo do osredotočanja na druge stvari. Če pogledamo danes, nismo več toliko pozorni na
upravljanje avtomobila, ampak predvsem na samo dogajanje v prometu.
Enako se dogaja tudi z učenci v šoli. Pred učenjem abecede se naučijo različnih gibov, s
katerimi oblikujejo linije, iz katerih so črke sestavljene, nato pa postopoma spoznavajo vsako
črko posebej. To učenje je postopno in na samem začetku spoznavanja črk od otroka zahteva
posebno pozornost. Ko se dobro nauči oblikovanja vseh črk postane njegovo pisanje
avtomatizirano. Pozornost pri oblikovanju besed se preusmeri v pravilno zaporedje črk. Z leti
se spreminja le oblika pisave, na kar otrok ni več pozoren.
Vidimo lahko, da se učenje vedno znova nadgrajuje. Kar smo se naučili, prerašča v bolj
zahtevne dejavnosti in vsakič znova se pri tem novem osredotočimo na tisto, kar nam v
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danem trenutku ni znano. Iz zgoraj opisanega lahko razberemo, da se učimo celo življenje.
Kadar se želimo nečesa naučiti, moramo učenju svojo pozornost namenjati daljši ali krajši
čas; odvisno od zahtevnosti, ki jo od nas zahteva nova izkušnja.
Torej s pomočjo učenja spoznavamo nove oblike vedenja in nova znanja, ki določajo, kako
bomo v določenem trenutku delovali in kaj bomo konec koncev postali v življenju. Vsakršno
učenje nas po svoje oblikuje in dela bogatejše. Od nas pa zahteva različne napore.

2.1.4 Učna uspešnost
Vsak se je že kdaj vprašal, zakaj nekaterim učencem učenje uspeva brez večjih težav, drugi pa
se morajo truditi, da dosežejo minimalne rezultate, da sploh lahko napredujejo. Včasih se zdi
prav nepravično, da nekateri uspevajo s takšno lahkoto, drugi pa so kljub svojemu naporu
velikokrat neuspešni. Zakaj obstajajo takšne razlike med učenci? Razlogi se nahajajo v
dejavnikih učenja, od katerih je odvisna učenčeva uspešnost.
Marentič Požarnik (2000) pravi, da dejavniki učne uspešnosti ne delujejo ločeno, ampak so
med seboj tesno povezani. Med zunanjimi in notranjimi dejavniki ni mogoče potegniti ostre
meje. Med dejavnike štejemo vse, kar vpliva na učenčevo uspešnost pri učenju. Učenje je
lahko uspešno, če imamo na voljo vse pogoje, ki nam to omogočajo. Na nekatere pogoje
lahko vplivamo in jih prilagodimo svojim potrebam oziroma navadam pri učenju, na druge se
žal ne da vplivati. Nekatere stvari so posamezniku prirojene (npr. umske sposobnosti) in nanje
ne moremo bistveno vplivati. Lahko jih le razvijamo do neke mere. Za razvijanje teh
sposobnosti moramo poznati načine, s katerimi bomo pozitivno vplivali na dejavnike, ki
učencu onemogočajo uspešno učenje.
Po Marentič Požarnik (2000) poznamo dve skupini dejavnikov, in sicer:
-

notranje (v učencu) in

-

zunanje (v okolju).

Znotraj vsake skupine dejavnikov sta še po dve razmejitvi.
Notranji dejavniki:
-

fiziološki (stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična koordinacija
ipd.) ali

-

psihološki (umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, motiviranost za
učenje, osebnostne lastnosti, kot npr. samozavest).
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Zunanji dejavniki:
-

fizikalni (opremljenost in oblikovanost prostora za učenje) ali

-

socialni, ki izvirajo iz družbenega okolja (družina, šola, širše okolje).

V največji meri lahko vplivamo predvsem na zunanje dejavnike, s katerimi bomo prišli do
uspešnega učenja. Če je prostor premalo osvetljen in nam to onemogoča učenje, prostor
dodatno osvetlimo. V primeru, da učenec nečesa ne razume ali mu včasih spodleti pri učenju,
mu lahko pomagamo s ponovno, morda njemu bolj razumljivo razlago. Včasih lahko veliko
naredimo že s samim spodbujanjem. Učencu bo pomagala zavest, da mu nekdo stoji ob strani
in ga podpira pri njegovem delu. Res pa je, da veliko naredi tudi širše okolje, ki učenca
spodbuja k učenju ali ga od njega odtujuje. Za primer lahko vzamemo njegove sošolce. Če jim
bo manj mar za učenje in dosežke v šoli, potem se lahko zgodi, da bodo s seboj potegnili tudi
učenca, ki si bo sprva želel biti uspešen. Včasih ima večjo veljavo to, da čuti pripadnost neki
družbi, kot uspešnost v šoli.
Spodnja shema (Marentič Požarnik, 2000) prikazuje dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost
učenca. V središče je postavljeno učenčevo dojemanje učnih okoliščin, kar pomeni, da
okoliščine ne vplivajo same po sebi na način učenja. Na učenje vpliva, kako učenec dojema,
kako si razlaga in kako se odziva na okoliščine. Dejavniki se delijo na predhodne ali vstopne
(tiste, ki jih je nekdo prinesel v učni situacijo: npr. učenčeve sposobnosti, odnos do učenja) in
vmesne ali procesne (npr. učne strategije, ki jih uporablja učenec). Obe vrsti dejavnikov
vplivata na rezultate.
»Učenčeve vstopne značilnosti (sposobnosti, interesi, stil učenja,…) so se oblikovale v
interakciji prirojenih dispozicij, vplivov družinskega okolja in dosedanjega šolanja; učiteljeve
pa v interakciji osebne in poklicne socializacije« (Marentič Požarnik, 2000, str. 131).
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Kognitivna shema dejavnikov učne uspešnosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 131):
družina
UČENEC
zdravje
sposobnosti
stil učenja
učne strategije
predznanje
motivacija
samopodoba

UČITELJ
usposobljenost
izkušenost
stališča
pričakovanja
pojmovanja
stil poučevanja
empatičnost

UČNA
USMERJENO
ST

DOJEMANJE
OKOLIŠČIN

PRISTOP K
UČENJU

UČNI
REZULTATI

UČNE OKOLIŠČINE
razredna klima
učne metode
načini preverjanja
zahtevnost
opremljenost
šolska klima
učni načrti
učbeniki
izobraževalni sistem
vrednote v družbi
socialne razmere

Prav tako Marentič Požarnik dejavnike učne uspešnosti deli na posredne in neposredne.
-

bližnji ali neposredni dejavniki:
− značilnosti učencev (sposobnosti, predznanje, čustveno-vedenjske značilnosti,
metakognicija, učne strategije, pozornost)
− dogajanje v razredu (pravila vedenja in komunikacije, sporočanje ciljev in
pričakovanj, običajne metode poučevanja in preverjanja, interakcija med
učiteljem in učenci ter učenci samimi)
− domače razmere (socialno-ekonomski status družine, podpora staršev,
zunajšolske dejavnosti, vrstniki)

-

oddaljeni ali posredni dejavniki:
− kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih oblik in metod,
oblike individualizacije, diferenciacija oz. grupiranje učencev, velikost razreda,
razpoložljiva učna tehnologija in učbeniki, sistem ocenjevanja in sporočanja
rezultatov, integracija OPP)
− dejavniki s strani šole (način vodenja in odločanja, šolska klima, kultura,
odnosi med učitelji, načrtovanje ipd.)
7

− šolska politika (šolski sistem, način upravljanja in odločanja, izobraževanje
učiteljev ipd.)
Vsi bližnji oz. neposredni dejavniki učne uspešnosti in kurikularno načrtovanje in izvajanje
pouka vplivajo tudi na učenčevo zbranost med poukom. Kot sem že omenila, so zunanji in
notranji dejavniki med seboj povezani. Preko zunanjih dejavnikov lahko učenec razvije
nekatere notranje dejavnike, eden od takih je npr. motiviranost za učenje.

2.2 UČNA MOTIVACIJA
Motivacijo smo že uvrstili med dejavnike, ki spodbujajo posameznika k učenju. Pod
motivacijo štejemo vse, kar nas spodbuja k temu, da se bomo učili in pri tem vztrajali.
»Motivacija je notranje stanje, ki izzove, usmerja in vzdržuje vedenje« (Woolfolk, 2002, str.
318).
»Kognitivistična opredelitev motivacije posebej poudarja, da je to stanje spoznavnega in
čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje (učenje) in sproži obdobje
vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje« (Marentič
Požarnik, 2000, str. 184).
Motivacija je ključni dejavnik, ki nas spodbuja k učenju oziroma, da z njim sploh začnemo. V
učni situaciji je več dejavnikov, ki krepijo ali slabijo našo motivacijo. Od njih je odvisno,
koliko časa se bomo nečemu posvečali, kako dobro se bomo česa naučili in kakšna bo
intenzivnost našega dela.
Ločimo tri vrste motivacijske naravnanosti: notranjo in zunanjo motivacijsko naravnanost ter
naravnanost k izogibanju učenju in učnim neuspehom (Juriševič, 2012). Slednji nimajo
nadzora nad lastnim učenjem, v učnih situacijah se počutijo nemočno, njihov prevladujoči cilj
je izogibanje učni neuspešnosti, medtem ko je za prvi dve značilno samoregulacijsko učenje
(prav tam).
Zunanja motivacijska naravnanost je spodbujena s strani zunanjega okolja. Posameznik se
odloči za neko dejanje, ker ve, da bo zanj nagrajen. Tako se učenci velikokrat trudijo z
učenjem zato, da bi dosegali čim boljše rezultate. Ena prevladujočih sestavin pri teh učencih
je učna ocena. Zunanje motivacijsko naravnani učenci so veliko bolj ciljno usmerjeni in
visoko učno tekmovalni (Juriševič, 2012). Stremijo k temu, da bodo boljši od svojih sošolcev.
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Učijo se zato, da bodo pohvaljeni ali da bodo nekomu ustregli s svojim delom. Marsikdo se je
včasih učil samo zato, da bi mu starši dovolili na zabavo. Za vsako učenje imamo pred seboj
nek cilj, ki ga želimo doseči. Zunanja motivacija običajno ni trajna. Če ni več prisotnega vira
zunanje motivacije, potem se učenec z določeno dejavnostjo ne bo več ukvarjal. Pogosto se je
nečesa lotil le zaradi pritiskov in je zato ob svoji dejavnosti občutil predvsem napetost,
zaskrbljenost pred neuspehom, čeprav se je trudil (Marentič Požarnik, 2000). Tu se zopet
srečamo z naravnanostjo k izogibanju učenju in učnim neuspehom.
Nasprotno od zunanje motiviranih učencev, notranje motivirane učence spodbuja predvsem
želja znotraj njih samih. K učenju jih spodbuja zanimanje za neko snov. Stvar, ki se jo učijo
oziroma jo delajo, jo delajo zato, ker jih preprosto zanima, zabava ali imajo željo spoznati čim
več o določeni stvari. Njihove spodbude nikakor ne izhajajo iz okolja. Sami od sebe želijo
doseči določene cilje, ne da bi jih kdo k temu nagovarjal ali bodo zaradi tega nagrajeni.
»Proces (npr. muziciranje, eksperimentalno raziskovanje in odkrivanje v učilnici ali naravi,
branje dobrega literarnega dela, …) je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi
vir zadovoljstva« (Marentič Požarnik, 2000, str. 188).
Notranja motiviranost je ravno zaradi notranjih spodbud in želja trajnejša in se zato delovanje
ne prekine, čeprav zunanje spodbude niso več prisotne. Ko spoznaš, da si nekaj zmožen
narediti in to uspešno, pridobiš dodaten zagon za nadaljevanje in dodaten trud. Strah pred
zahtevnejšim izzivom se postopoma manjša, če si ustvarjaš manjše korake, ki te bodo privedli
do želenega cilja. Tako se med samim procesom končen cilj porazdeli v več manjših
dosežkov, ki jih opraviš, preden prideš do končnega cilja. Pomembno je, da si vsak
posameznik zna začrtati cilje, ki jih želi doseči in stremi k temu skozi celoten proces, čeprav
mu nekatere prepreke delo otežijo. Potrebno je znati regulirati samega sebe; svoja čustva,
misli, dejavnosti, ki nas bodo privedle do želenega cilja.

2.3 SAMOREGULACIJA
»Samoregulacijsko učenje je definirano kot način učenja, kjer si učenec sam postavi svoje
učne cilje ter nato skuša spremljati, regulirati in kontrolirati lastni učni proces ob upoštevanju
lastnih značilnosti in značilnosti okolja« (po več avtorjih v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006, str.
76).
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Zimmerman (1998, po Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006) opredeli samoregulacijo učenja s tremi
fazami:
-

predhodno razmišljanje,

-

kontrola izvedbe ali voljna kontrola in

-

samorefleksija.

»Faza predhodnega razmišljanja se nanaša na procese, ki se pojavijo pred učenjem in določajo
izhodišče učenja« (Zimmerman, 1998 v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006, str. 76). Dejavnosti
predhodnega razmišljanja so »/…/ postavljanje ciljev, strateško načrtovanje, prepričanje o
lastni učinkovitosti, ciljna naravnanost in interes« (prav tam). Druga faza zajema obdobje
učenja, ko se pojavijo procesi, ki imajo vpliv na zbranost in izvedbo. Procesi v fazi kontrole
izvedbe so: usmerjanje pozornosti, samoinštrukcije in predstave ter lastno spremljanje. Velik
pomen pripiše procesu lastnega spremljanja, saj brez spremljanja pozornosti in razumevanja
zelo verjetno ne bo vidna potreba po regulaciji oz. spreminjanju lastne kognicije in vedenja.
Tretja faza oz. faza samorefleksije pa se pojavi po učenju in zajema štiri vrste
samorefleksivnih procesov: samovrednotenje, atribucija, lastne reakcije in prilagodljivost. Ti
procesi vplivajo na učenčeve reakcije ob učenju in na procese predhodnega razmišljanja.

Vse tri faze samoregulacije so med seboj povezane in pogojujejo ena drugo. Zimmerman
pravi (1998, po Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006), da zaradi tega faze posledično vplivajo na
kvaliteto učenja, zaznavo učinkovitosti in občutek kontrole med učenjem. Moramo se
zavedati, da učenec ne bo razvil sposobnosti samoregulacije brez lastne aktivnosti. Učenec
preko vsakodnevnih dejavnosti spoznava svoje lastnosti in si s tem oblikuje neko predstavo o
sebi. Poznavanje samega sebe lahko uporabi sebi v prid in si samostojno, s pomočjo procesa
samoregulacije, oblikuje način učenja; svoje navade, strategije, stile, itd. »Da lahko učenec
postane samoregulacijski učenec, potrebuje znanje o sebi, predmetu, nalogi, učnih strategijah
in kontekstu, v katerem se bodo učili.« (Woolfolk, 2002, str. 10). Zavedajo se, da so nekatera
znanja zanje težka in skušajo ugotoviti, katere so njihove prednosti ter kako jih uporabiti, da
se bodo lahko spoprijeli s težkim delom.
Za to diplomsko delo ima še poseben pomen druga faza; faza kontrole izvedbe, ki ima velik
pomen za zbranost. Eden od procesov v tej fazi je tudi usmerjanje zbranosti oziroma
usmerjanje pozornosti, kot se izrazi Zimmerman. Z usmerjanjem zbranosti lahko največ
pridobimo ravno v procesu učenja. Če znamo usmeriti svojo pozornost v to, kar nam je
posredovano, se bomo tega lažje naučili in bolj uspešno zapomnili.
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2.4 UČNE NAVADE IN STRATEGIJE
»Učne strategije predstavljajo načine doseganja učnih ciljev, vrsto splošnega načrta
˝napada˝.« (Woolfolk, 2002, str. 254). Navade lahko v veliki meri vplivajo na naše učenje in
delovanje. Marentič Požarnik (2000) pravi, da je učna uspešnost v veliki meri odvisna od
našega načina učenja; ali uporabljamo dobre pristope in strategije. Pravi tudi (prav tam), da je
pomembno, da znamo informacije o rezultatih svojega učenja uporabiti tako, da izboljšamo
svoj način učenja. Naša uporaba strategij odseva metakognitivno znanje (Woolfolk, 2002).
Dumont (2013) pravi, da nas lahko navade naredijo močnejše ali nam škodijo bolj, kot bi si
sami upali priznati. Posledično lahko slabe navade slabo vplivajo na našo zbranost in zato se
je potrebno takim navadam izogniti. »Naučiti se morate premagati navade, ki koncentraciji
lahko škodijo, in negovati tiste, ki so zanjo koristne.« (Dumont, 2013, str. 63). Pravi tudi
(prav tam), da vplivajo na način razmišljanja. Zaradi njih občasno nismo zbrani in včasih ne
vemo, zakaj nekaj počnemo na določen način, hkrati pa se niti ne poglobimo v to, da bi
dejanja izboljšali.
Pri učenju oblikujemo veliko navad. Vsakdo sam zase ve, kako se bo nečesa najlažje naučil.
Tega smo se naučili skozi leta učenja, preskušanja, kateri načini nam najbolj ustrezajo in na
koncu ohranjali tiste, s katerimi smo bili najbolj uspešni. Pri učencih v zgodnjih letih je
drugače. Pridobivali naj bi strateško znanje – kdaj, kje in zakaj uporabiti različne strategije, a
učitelji ta korak pogosto zanemarjajo, ker ne vedo, kako pomemben je, ali pa predpostavljajo,
da ga bodo učenci pridobivali sami (Woolfolk, 2002). Učenci bi se morali uriti v uporabi
različnih strategij, saj sami še ne poznajo vseh načinov. Kot dobri učitelji moramo učencem
prikazati različne načine učenja, da lahko sami postopoma odkrivajo svoje dobre navade za
uspešno učenje. Večkrat ko neko navado ponovimo, hitreje jo bomo usvojili kot svojo. »Če
pogosteje ponavljamo neko dejanje, se bo to učinkoviteje ukoreninilo, saj se možgani
privadijo nanj.« (Dumont, 2013, str. 65). Woolfolk (2002) pravi, da se bo strategija bolj
obdržala, če bodo učenci vedeli, v katerih situacijah jo uporabiti. Ko jih enkrat usvojimo,
nismo več pozorni na to, da nekaj počnemo, ker naše navade postanejo dobro ustaljene.
Dumont (prav tam) pravi, da ko smo mladi navade hitro oblikujemo. »Mlade bi morali
spodbujati, da se osredotočajo na svoje navade, sicer bodo postali skupek škodljivih razvad.
Obdobje mladosti je čas prilagodljivosti, ko bi morali polagati temelje za svetlo prihodnost«
(Dumont, 2013, str. 66). Brez vodenja odrasle osebe v zgodnjih letih učenja ne gre.
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Učne strategije pomagajo učencem, da postanejo kognitivno angažirani – usmerijo pozornost
na pomembne vidike snovi, jih spodbujajo k vlaganju truda, povezovanju, prevajanju ipd. ter
jim pomagajo pri reguliranju in spremljanju lastnega učenja (Woolfolk, 2002).
Dobro vemo, da se med seboj razlikujemo tudi po tem, na kakšen način si najlažje nekaj
zapomnimo. Tako so tudi nekateri učenci bolj slušni tipi, drugi bolj kinestetični, spet tretji
bolj vizualni tipi. Učenci slušnega tipa se najbolje učijo tako, da informacijo slišijo, učenci
kinestetičnega tako, da stvar občutijo, se veliko gibajo, medtem ko se učenci vidnega tipa
najlažje učijo z videnjem informacij (Marentič Požarnik, 2000). Na podlagi tega izbiramo
navade za naše učenje. Učiteljeva naloga v razredu je tako precej zahtevna. »Vsebine in
dejavnosti, ki potekajo v razredu, naj bi upoštevale vse učenčeve čute in se jim skušale
prilagoditi.« (Sims, 1999, str. 152). Zato mora učitelj temu primerno prilagoditi vse
dejavnosti. Ne sme prevladovati le en način poučevanja. Katere načine poučevanja izbiramo,
lahko močno vpliva na zbranost učencev, od katerih pričakujemo, da bodo od našega
poučevanja čim več odnesli. Od učencev med poukom velikokrat zahtevamo visoko raven
zbranosti, vprašanje pa je, kolikokrat pomislimo na vzroke, ki so krivi za krepitev ali slabitev
zbranosti.
»Učitelj ne more podrobno poznati vseh stilov in njihovih različic« (Marentič Požarnik, 2000,
str. 153). Pomembno je, da je občutljiv za tovrstne razlike med učenci in tudi pri sebi. Pravi
(prav tam), da je pomembno, da učitelj pozna tudi lasten stil zaznavanja.

2.5 ZBRANOST
2.5.1 Kaj je zbranost?
Pojem zbranost poznamo pod različnimi sopomenkami. Ponekod jo zasledimo kot pojem
osredotočenost, drugod pozornost, velikokrat pa se uporablja kot pojem koncentracija. Ta
pojem zasledimo največkrat in zato ga tudi vsi poznamo.
V SSKJ je zbranost opredeljena z več besedami, tako kot sem zapisala že zgoraj. Za moje
diplomsko delo je najprimernejša razlaga tega pojma pod pojmom pozornost, ki je razložena
kot zavestna (miselna) zbranost ali kot povečano zanimanje, zavzetost za kaj (SSKJ, 1994).
Torej bi lahko stanje pozornosti uvrstili v višjo miselno stopnjo. Je eden od naših kognitivnih
procesov, ki nam omogočajo uspešnost pri učenju in delovanju v vsakdanjem življenju.
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Opredeljujejo jo tudi kot osredotočenost na dražljaj (Woolfolk, 2002). To pomeni, da se
osredotočimo na točno določene informacije, ki prihajajo iz okolice do nas. Sposobnost
osredotočiti se na točno določeno točko.

Marden (2005) pozornost opisuje kot uspeh, saj pravi, da smo s tem bolj sposobni vladati
sami sebi in osredotočiti naš razum. S tem postanemo tudi bolj resni pri našem delu in
izboljšamo našo možnost za uspeh. Pravi tudi, da z njo obdržimo misel preden jo uspemo
premisliti z vsemi našimi sposobnostmi.
Mišljenja vseh treh razlag lahko povežemo, saj sta prvi dve razlagi enaki, le izraženi z
drugačnimi pojmi. Če smo zbrani oziroma osredotočeni na točno določene informacije, ki so
za nas pomembne, lahko s tem dosežemo uspeh. S tem, ko smo sposobni osredotočiti svoje
misli na nek način nadzorujemo sami sebe. Tako lahko rečemo, da vladamo sami sebi, kot se
je izrazil Marden. Hotel nam je povedati, da šele ko sprejmemo neko informacijo, lahko z njo
nekaj naredimo, ustvarimo.
Za razliko od zgoraj navedenih avtorjev Mravlje (1999) razlikuje med pojmoma pozornost in
koncentracija. Pozornost opredeli kot »/…/ sposobnost osredotočanja na nek zunanji ali
notranji dražljaj. Koncentracija pa je sposobnost zbranega dela ali drugače, sposobnost
vztrajanja na nekem dražljaju, ki je pritegnil našo pozornost« (Mravlje, 1999, str. 26).

Opazimo lahko, da se njena razlaga povezuje z zgoraj navedenimi, le da razlikuje med
samima pojmoma. Njena razlaga pojma pozornosti je sorodna z razlago v SSKJ in z razlago
avtorice Woolfolk, razlaga pojma koncentracije pa je podobna razlagi Mardena.
Po zgoraj navedenih razlagah lahko torej rečemo, da ima koncentracija ožji pomen od
pozornosti. Naša pozornost je lahko namreč kratkotrajna ali dolgotrajna. Pozornost je
osredotočenost oziroma zavestna miselna zbranost na določen dražljaj, ki lahko traja različno
dolgo. Če smo sposobni pozornost dalj časa bolj intenzivno posvetiti določeni informaciji,
temu pravimo zbranost.

2.5.2 Pomen zbranosti
»S pomočjo koncentracije je človek sposoben zbrati in obdržati miselno in fizično energijo na
delu. Osredotočen razum posveča pozornost mislim, besedam, dejanjem in načrtom.«
(Marden, 2005, str. 23).
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Če smo se med učenjem zmožni zbrati, smo zmožni izvrševati procese mišljenja, pomnjenja,
učenja in razumevanja tistega, s čimer se v danem trenutku srečujemo. Vidimo lahko, da je
med seboj vse povezano in potrebno za naše delovanje. Procesi se med seboj dopolnjujejo in
tako je človek uspešen pri nalogi, ki jo želi opraviti. Vendar pa danes z delom v šolah
ugotavljajo, da se je povečalo število učencev, ki imajo težave z vztrajanjem pri poslušanju,
ostati osredotočen na nalogo in sledenjem celo enostavnim navodilom v razredu (Spooner in
Woodcock, 2010). Velikokrat lahko srečamo učiteljico, ki se pritožuje, da učenci v njenem
razredu ne sledijo pouku in ne poslušajo njene razlage. Samo poslušanje pa je močno
povezano z zbranostjo. Ravno zaradi težav s poslušanjem se istočasno srečujemo tudi s
težavami z zbranostjo v razredu in s tem manjšo uspešnostjo pri učenju. Premalokrat se
zavedamo, kako močno sta povezana procesa poslušanja in zbranosti.

Na spodnji shemi lahko v obliki piramidnega sistema opazimo, kako so funkcije med seboj
povezane in sooblikujejo ena drugo. Brez ene od teh funkcij, težje razvijemo ostale funkcije.

Govor
Jezik izražanja
Razumevanje jezika
Igra in jezik sporazumevanja
Poslušanje in zbranost
Slika 1: Razvoj jezika (A. Williams & J. Woodcock, 2008)

S poslušanjem in zbranostjo razvijamo sposobnosti za igranje in medsebojne interakcije. To
nas vodi do razumevanja ravnanja drugih in njihovega govorjenje ter posledično do
razumevanja jezika. To pa je potrebno, da znamo oblikovati glasove, ki jih potrebujemo, ko
govorimo (Spooner in Woodcock, 2010). Brez zbranosti bi torej težje delovali v celotni družbi
in imeli težave pri opravljanju nalog, ki od nas zahtevajo manj ali več napora. Brez
posvečanja pozornosti npr. domači nalogi, ne razumemo, kaj naloga od nas zahteva in tako
posledično ne pridemo do ustrezne rešitve določene naloge. Vsak od nas se je kdaj moral
odločiti med več možnostmi in če ni tehtno premislil, kaj narediti, se ni uspel odločiti. Če
dobro pomislite, ste pri tem uporabili svojo sposobnost osredotočenja na vse informacije, ki
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ste jih izvedeli, da ste videli, da bo odločitev, ki jo boste sprejeli, prava. Bolj ko je za vas
pomemben rezultat vaše odločitve, več časa ste posvetili odločanju in tu nastopi zbranost.

2.5.3 Težave z zbranostjo
Kot sem že omenila, je zbranost ključnega pomena za proces učenja. Tako se moramo
zavedati, da je zbranost nujno potrebna pri učencih v šolskih klopeh za njihovo uspešno
šolanje. Po mojem mnenju je na prvem mestu učitelj tisti, ki se mora truditi, da misli učencev
čim bolj ohranja pri pouku. Pozoren mora biti na to, da jim ne zaidejo na dejavnosti izven šole
ali kakšne druge moteče dejavnike, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Vendar učitelj ne
more nadzorovati vseh dejavnikov, ki povzročajo učenčevo odsotnost in nezbranost. Pri tem
je potrebno tudi sodelovanje s starši in morebitnimi drugimi delavci v šoli, kot je npr. socialna
delavka. Tudi ti mu lahko pomagajo, saj nikoli ne more točno vedeti, kaj se dogaja z otrokom
in kaj je vzrok njegovih težav s poslušanjem in posledično z zbranostjo. Starši spoznavajo
značilnosti svojega otroka izven šolskih klopi in tako na drugačen način kot učitelj, socialni
delavci pa lahko prepoznavajo določene znake zaradi poznavanja različnih instrumentov in
dejavnosti, ki lahko pripomorejo k odpravljanju težav z zbranostjo.
Tako ni jasno, kateri so razlogi za slabitev zmožnosti poslušanja, a je manj verjetno, da je
razlog za to samo eden (Spooner in Woodcock, 2010). Spooner in Woodcock (prav tam)
navajata možne faktorje, ki bi bili lahko vzrok za slabitev možnosti poslušanja, in sicer:

-

stalna možnost uporabe zabave na osnovi zaslona,

-

spremembe v načinu, kako se otroci igrajo in učijo medsebojne interakcije,

-

povečan hrup, ki je prisoten doma med ključnim časom, ko se otroci učijo govorjenja
in

-

zmanjševanje časa, ki ga družine preživijo ob medsebojnem govorjenju in poslušanju.

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov, ki opredeljujejo predvsem vplive načina življenja in
zunanjih dejavnikov, na poslušanje in zbranost otrok vplivajo tudi razvojni dejavniki. Paplia
(2003) in Marjanovič Umek (2004) opredeljujeta razvoj zmožnosti zbranosti in na kaj
postajamo v posameznih razvojnih obdobjih bolj pozorni. V vsakem letu življenja se naučimo
nečesa novega, najbolj intenzivno učenje na vseh področjih poteka ravno v otroških letih.
Marjanovič Umek (2004) pravi, da je otrokova zbranost v obdobju zgodnjega otroštva v
primerjavi z zbranostjo starejših otrok relativno šibka, kar pomeni, da je manj usmerjena in
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nadzorovana ter krajša. Raziskave kažejo, da stalnost zbranosti (glede na količino zbranosti,
ki jo otrok namenja eni igrači) narašča z leti (po več avtorjih v Marjanovič Umek, 2004). Po
sedmem letu starosti postane bolj stalna. Tudi na področju zmožnosti sistematične (načrtne)
zbranosti, ko gre npr. za primerjavo dveh relativno celovitih dražljajev, v razvoju nastajajo
spremembe. V raziskavi se je izkazalo, da mlajši otroci v primerjavi s starejšimi niso imeli
nobenega načrta za reševanju naloge (po več avtorjih v Marjanovič Umek, 2004).
»Ko otroci prehajajo iz razreda v razred, nenehno napredujejo v sposobnostih predelovanja in
ohranjanja informacij. Bolj razumejo, kako deluje spomin in pridobljeno znanje jim omogoča
uporabljati strategije ali premišljene načrte, ki jim pomagajo pri pomnjenju. Poleg tega se, ko
se jim znanje širi, vse bolj zavedajo, katere informacije so tako pomembne, da jim je smiselno
posvetiti pozornost in si jih zapomniti« (Papalia, 2003, str. 304).
Glede na to, kar pravita Papalia in Marjanovič Umek ugotovimo, da vsako učenje poteka
postopoma. Enako je tudi z zbranostjo. Preko let šolanja se učenci naučijo prepoznati, kaj je v
dani situaciji zanje pomembno in se na to tudi osredotočijo. Sprva je to zanje zelo zahtevno in
morajo temu primerno vložiti več truda. S tem pa ne napredujejo samo pri učenju, temveč tudi
v njihovem osebnostnem razvoju. Tudi v vsakdanjem življenju je namreč potrebno, da se
znamo odločiti, kaj je za nas bolj pomembno in čemu bomo posvetili večjo pozornost.
Papalia (prav tam) pravi, da se otroci naučijo tudi prilagajanja hitrosti branja in pozornost
pomembnosti in težavnosti gradiva. Učenci tako preko dejavnosti urijo tudi sposobnost
uravnavanja zbranosti in si s tem zagotovijo boljše razumevanje in pomnjenje prebranega. To
jih vodi k večji uspešnosti in doseganju boljših rezultatov.

Metapozornost
Metapozornost uvrščamo med metakognitivne procese, ki so procesi spoznavanja lastnih
spoznavnih procesov. Individualne razlike v metakogniciji lahko nastajajo kot rezultat
razvoja, ni pa nujno (Woolfolk, 2002). Woolfolk (prav tam) pravi, da nekatere razlike izhajajo
tudi iz bioloških razlik ali razlike v učnih izkušnjah. »Prav tako na pozornost vplivajo tudi
individualne in kulturne razlike, kot so na primer učne sposobnosti in preference, kognitivni
stili in kulturno okolje« (Woolfolk, 2002, str. 213). Učenci, ki so odvisni od polja, imajo
težave pri zaznavanju elementov v vzorcu in se po navadi osredotočajo na celoto. Posledično
nastajajo tudi razlike v metapozornosti, ki pomeni zmožnost poznavanja lastne zbranosti.
Posameznik se zaveda, da lahko uravnava svojo stopnjo zbranosti in jo usmerja na predmete,
ki potrebujejo njegovo pozornost. Preko poznavanja lastne kognicije, je zmožen iskati načine,
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ki najbolje ustrezajo njemu samemu. Do razvoja metapozornosti pride postopoma. Otrok
prehaja skozi različne faze, v katerih poteka razvoj pozornosti na različnih nivojih.
Že dojenčki prepoznavajo značilnosti nekaterih predmetov, na primer hrane. s tem, ko se
osredotočijo na osebo in opazujejo, kako se bo ta oseba odzvala; ali s pozitivno ali z
negativno čustveno reakcijo. Flavell (2000) pravi, da so celo dojenčki pozorni na namere
drugih ljudi in se zdi, da delno razumejo njihove posledice. V poznejših letih pa začnejo
ceniti, da je zbranost omejena in selektivna ter da si lahko različni ljudje drugače predstavljajo
isto stvar in se odzovejo drugače. Marjanovič Umek (2004) pravi, da so dojenčki že sposobni
usklajevati svojo zbranost s partnerjevo in jo skupaj z njim usmerjati v isti predmet. Takšno
pozornost imenuje skupno vezana pozornost in vključuje niz posebnih socialnih spretnosti in
interakcij.
Štiriletniki še niso razumeli procesa usmerjanja pozornosti, če bi jim na vsako uho
pripovedovali drugo zgodbo, medtem ko so starejši že razumeli pomen usmerjanja pozornosti.
Rezultati nekaterih študij kažejo, da se otroci okrog 8. leta starosti že zavedajo, da lahko svojo
pozornost delno nadzorujejo, enajstletniki pa tudi razumejo, da morajo namerno pozornost
usmerjati različno, saj je povezana z različnimi duševnimi stanji (npr. zdolgočasenost in
nezainteresiranost ali zaspanost in razburjenost) (po več avtorjih v Marjanovič Umek, 2004).
Naše znanje o umu je organizirano in bogato povezano z različnimi duševnimi stanji ter
pojmovano kot vzročna povezanost enega z drugim; z vplivi okolja in z načini vedenja
(Flavell, 1999). Zaradi različnih vplivov okolja v dani situaciji se posameznik odzove na
različne načine. Dogajanje v okolju in psihično stanje lahko pri posamezniku povzročijo tudi
različne težave z zbranostjo.
Če povzamem, imamo več različnih oblik pozornosti; nesistematično in sistematično (pri
reševanju določenih nalog), deljeno in selektivno pozornost (zmožnost ignoriranja nebistvenih
podatkov) ter pasivno in aktivno pozornost.
Starčević Vukajlović (2011) deli pozornost na 3 vrste:
-

nehoteno pozornost,

-

samodejno pozornost in

-

voljno pozornost.
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Nehoteno pozornost opredeljuje kot nenadno pozornost, ki jo izzovejo nenadni ali močni
dražljaji. Če nekaj nenadoma trešči poleg nas, bomo v tistem trenutku posvetili pozornost
temu, kar je povzročilo zvok. Pri samodejni pozornosti gre za to, da se osredotočimo na tisto,
kar nas najbolj zanima. V ospredju je zadostitev lastnim željam in potrebam. Voljna pozornost
je pozornost za katero je potreben napor volje. S tem vztrajamo pri dejanju, ki je za nas nujno
potrebno oziroma menimo, da je naša dolžnost nekaj opraviti kljub bolj zanimivim
dogodkom, ki se v danem trenutku odvijajo okoli nas.
Pomembna je zmožnost selektivne pozornosti. Šolarji so sposobni daljše zbranosti kot mlajši
otroci in se znajo osredotočiti na informacije, ki jih potrebujejo in izločiti tiste, ki so
nepomembne (Papalia, 2003).
»Petošolci laže kot prvošolci preprečujejo zavrženim informacijam, da bi ponovno vstopile v
delovni spomin in tam tekmovale za pozornost z drugim gradivom« (po več avtorjih v Papalia
2003, str. 306). Predvidevajo, da je razlog za naraščajočo sposobnost nadziranja vdora starih,
misli in preusmerjanje pozornosti na trenutne v nevrološkem zorenju. To naj bi bil tudi eden
od razlogov za izboljšanje delovanja spomina v srednjem otroštvu (po več avtorjih v Papalia,
2003).
Zaradi vseh navedenih vzrokov učenci niso vajeni slediti pouku in se osredotočiti na vse
naloge, ki so jim dane. Zaradi drugih bolj zanimivih dejavnosti, ki se jim ponujajo, ali
dejavnikov (računalnik, televizija, razne igre ipd.) odvračajo pozornost od učenja in stvari, ki
v danem trenutku zahtevajo vso njegovo pozornost. Ni lahko obdržati misli učencev pri
pouku, vendar se moramo zavedati, da je brez tega naše delo in trud, ki smo ga vložili med
pripravami na pouk, zaman. Učenci se v primerjavi z nami manj zavedajo pomembnosti
zbranosti v času pouka in učenja. Kot sem navedla že zgoraj, je to razvojno pogojeno, saj v
različnih obdobjih našega življenja prihajamo do novih spoznanj.
Carr (2011) pravi, da so možgani izredno »plastični« in se vse življenje prilagajajo novim
spremembam in spoznanjem. Še posebno so »plastični« v mlajših letih, s starostjo pa malo
manj. »Kar se v življenju naučimo, je zapisano v nenehno spreminjajočih se celičnih
povezavah v naših glavah« (Carr, 2011, str. 34).
Razvijajo se naše mišljenje, predstave in med drugim tudi vrednote. Tako kot se z leti
spreminjamo in razvijamo, postajamo vedno boljši tudi v vzdrževanju zbranosti. Tako kot
pravi Marden (2005), se moramo sami odločiti, da bomo premagali šibkosti in razvade; tega
nihče ne more narediti namesto nas. Tako tudi učitelji ne morejo tega narediti namesto svojih
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učencev. Lahko jih k temu spodbujajo, usmerjajo njihove misli in dejavnosti in s tem k
razvijanju svoje sposobnosti zbranosti.

Vsakemu se lahko zgodi, da ima dneve, ko se preprosto ne more zbrati. K temu lahko
pripomorejo mnogi dejavniki. Lahko se srečujemo z raznoraznimi težavami, ki se tičejo naše
družine, sprejetosti v družbi, našega zdravja ali počutja. Takrat je brez pomena siliti v nekaj,
česar v danem trenutku nismo sposobni narediti. »Pride čas, ko večina potrebuje vzpodbudo,
potrebuje podporo.« (Marden, 2005, str. 16,17). Nekaj časa potrebujemo tudi za svojo
sprostitev. Privoščimo si lahko kakšne športne aktivnosti ali čas namenimo kakšni drugačni
obliki sproščanja. »Tisti, ki se slabo počutijo, se velik del tega časa niso sposobni
skoncentrirati, zato postanejo raztreseni« (Marden, 2005, str. 22). Menim, da se mnogi učenci
s tem srečujejo med samim učnim procesom. Misli jim nenamerno odtavajo drugam. Učitelj
lahko k vzpostavitvi ponovne zbranosti pripomore z zanimivostjo učnega procesa. Torej je
pomembna tudi motivacija učencev, ki bo učence bolj pritegnila k učnemu procesu in
posledično spodbudila učence, da bodo med poukom bolj zbrani. Učence je potrebno naučiti
poslušanja in s tem tudi zbranosti. Za vsako stvar je potreben čas in prav tako je čas potreben
tudi za razvijanje zbranosti. Učiti pa jo je potrebno po majhnih korakih. Od enostavnih k bolj
kompleksnim.
»Mnogi mislijo, da so se, kadar se slabo počutijo, sposobni skoncentrirati, a temu ni tako
(Marden, 2005, str. 22). Na tem mestu bi se strinjala z avtorjevo izjavo, saj na podlagi lastnih
izkušenj opažam, da se takrat nič ne naučim in samo po nepotrebnem izgubljam čas. Veliko
lahko naredimo sami, da bo naša zbranost boljša, vendar je za to potreben čas.

Dejavniki zbranosti
V sodobnem svetu je vse več dejavnikov, ki lahko krepijo ali slabijo zbranost učencev.
Kremzer (2010) pravi, da vzroki za težave z zbranostjo lahko izhajajo iz:
-

otroka samega (čustvena naravnanost, neodločnost, negotovost) ali

-

okolja (vzgojno ravnanje, način poučevanja, zahtevnosti itd.).

Pravi (prav tam), da je okolje »/…/ tisto, ki lahko koncentracijo spodbuja in razvija, pomaga
preprečevati težave, lahko pa jih tudi povečuje.« Opravljanje nalog namesto učenca lahko
vpliva na koncentracijo in zainteresiranost, saj s tem, ko opravimo nalogo namesto njega,
učenca prikrajša za izkušnjo, ki bi jo lahko pridobil, če bi delo opravil sam. Svetuje nam, da
19

naj v primeru, ko želimo pomagati učencu s težavami s pozornostjo, odstranimo ali
zmanjšamo vse, kar ni pomembno in moti otrokovo pozornost ter poudarimo tisto, kar je
pomembno.
Zgonikova (2007) pravita, da so možni vzroki za šibko zbranost tudi pomanjkanje spanja,
prekomerna obremenitev z delom ali časom, stresne situacije v šoli ali doma. Za izboljšanje
zbranosti priporočata tudi športne aktivnosti, torej je lahko vzrok za slabšo zbranost tudi
pomanjkanje gibanja.
Legvartova (2002) pravi, da »Informacijska tehnologija postaja vse pomembnejši dejavnik
učenja /…/.« Dejstvo je, da učitelji ne morejo preprečiti prehajanja tehnologije v šolske
prostore. Tako ali drugače vpliva na delovanje v šolah. Učenci že tako veliko časa preživijo
pred računalnikom. Tehnologija veliko stvari opravi namesto uporabnika in od otroka ne
zahteva vedno velike zbranosti. Zaradi bolj zanimivih značilnosti tehnologije (slike, barvitost,
gibanje, hitro dogajanje ipd.) učenci težje vzdržujejo svojo zbranost pri pouku, kjer ni vedno
vse barvito in hitro.

2.5.3.2 Vpliv interaktivne tehnologije (IKT)
Opazimo lahko, da je vpliv informacijske tehnologije pozitiven, a hkrati tudi negativen.
Posledično se je zaradi dostopa do informacijske tehnologije močno spremenil način
preživljanja prostega časa pri učencih in to se posledično kaže v načinu, kako sledijo pri
pouku. Med prostim časom veliko učencev večino svojega časa preživi pred računalniki in
televizijo. Zato je razumljivo, da jim primanjkuje gibanja, saj vedno manj časa preživijo v
naravi in vedno več v zaprtih prostorih. Računalnik in televizija v njih zbujata zanimanje in
tako lahko preživijo več ur. V šoli je situacija drugačna. Med poukom niso vedno prisotne
dejavnosti, ki bi v otroku zbujale zanimanje in s tem ohranjale celodnevno zbranost. Takrat se
pojavijo težave. Učenec ne zmore mirno sedeti cele šolske ure. Njegova zbranost začne
upadati, pozornost pa jim prehaja na druge dejavnike v okolju. Poleg tega računalnik vpliva
tudi na potrpežljivost in vztrajnost. Carr (2011) pravi, da zaradi vpliva spleta pričakujemo, da
bomo tudi v vsakdanjem življenju hitro prišli do informacij. Splet nam namreč daje možnost,
da hitro prehajamo od ene informacije k drugi.
Poleg vpliva na vztrajnost in potrpežljivost, imajo različni mediji vpliv tudi na izražanje
čustev in medosebne odnose. »Množična uporaba medijev jim širi znanje, uri razum, a ob tem
ne morejo izražati čustev, občutij, ne morejo gladiti medosebnih odnosov, ne morejo duhovno
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rasti« (»Učitelj kot zgled«, 2008). Podobno, vendar z drugačnimi besedami napiše tudi Carr
(2011) v svoji knjigi Plitvine. Pravi (prav tam), da se nam s tem, ko postajamo intimno
povezani z računalnikom, slabša sposobnost empatije, sposobnost za čustvovanje, spreminja
se nam način razmišljanja in spomin. Poleg tega računalnik ne spreminja samo naših
osebnostnih lastnosti. »Danes, ko otroci uporabljajo tipkovnice od mladih let in v šolah ne
učijo več lepopisja, obstaja vse več dokazov, da sposobnost pisanja na roko povsem izginja iz
naše kulture« (Carr, 2011, str. 190). Tako vidimo, da ima tehnologija vpliv na našo celostno
osebnost.
Učitelj lahko informacijsko tehnologijo izkoristi tudi sebi v prid. Z vključevanjem zanimivih
interaktivnih vsebin v pouk, lahko ohrani zbranost učencev ali pa jo pridobi nazaj.

2.5.4 Krepitev zbranosti
Vseh stvari ne znamo od nekdaj, ampak smo se jih skozi obdobja svojega odraščanja naučili.
Ravno tako je z zbranostjo. Sposobni smo se izuriti do te mere, da lahko brez večjih težav
opravimo naloge, ki so nam dane. »Če bomo vsak dan vadili vaje za izboljšanje koncentracije,
bomo kmalu ugotovili, da smo razvili to izjemno moč« (Marden, 2005, str. 13). Poznamo
veliko vaj, s katerimi se lahko urimo v zbranost. Pri učencih lahko začnemo s tem, da jih
naučimo pozornega poslušanja. Učimo jih postopnega osredotočanja na posamezne dele
naloge. Od enostavnih nalog postopoma prehajamo k zahtevnejšim.
Predno začnemo uvajati kakršne koli vaje za razvijanje pozornosti, je naša naloga, da dobro
opazujemo in spoznamo učencev (Mravlje, 1999, str. 9). Vsaka vaja ne bo ustrezna v vsakem
času in okolju, v katerem se učenci nahajajo. Učenci se med seboj močno razlikujejo in ravno
tako tudi njihove sposobnosti in znanje. Hkrati tudi skupnost (razred) določenih učencev
oblikuje drugačno klimo kot bi bila morda prisotna z malo drugačno skupino učencev. Tako
se mora vsak učitelj prilagoditi svojim učencev in temu primerno izbrati in uskladiti vaje, ki
jih bo uvedel v razred, z namenom, da bi izboljšal učenčevo sposobnost poslušanja in
zbranosti.

2.5.5 Vloga učitelja
»Učitelj naj bi znal zbujati in vzdrževati pozornost za pomembne dražljaje oziroma sporočila,
da sploh pridejo v kratkotrajni spomin. Pomagajo že besede (npr. »Pazite – sledi nekaj
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pomembnega!«) pa tudi uvajanje novosti in presenečenj (npr. nenaden pok med
eksperimentom, variiranje glasu (npr. glasnost, tempo) ali predstavitve (npr. menjavanje
razlage, dialoga, besed, slik), zbujanja čustev radovednosti in napetosti pričakovanja, kaj bo
sledilo (npr. zakrit predmet na katedru, zemljevid brez oznak)« (Marentič Požarnik, 2000, str.
71).
Z raznimi interaktivnimi novostmi v procesu učenja lahko v učencih vzbudimo zanimanje, s
tem pa imamo tudi več možnosti, da bomo obdržali učenčevo pozornost pri tem, kar mu
želimo posredovati. Vidimo, da je lahko poučevanje velik izziv za vsakega učitelja. Od
vsakega posameznega učitelja je odvisno, kako se bo pripravil na svoje poučevanje in koliko
mu bo pri tem pomembna zbranost učencev. Marentič Požarnik (2000) namreč pravi, da je
monotonija največji nasprotnik pozornosti. Enakovrednost v zunanjih in notranjih dražljajih
spodbuja zbranost in jo vzdržuje.
Marentič Požarnik (prav tam) pravi tudi, da lahko preprečimo, da bi učenci izgubili zanimanje
za snov. Da bi se temu izognili, lahko uvedemo krajše miselne premore in menjavanje
dražljajev, ki bodo učence vzdrževali z mislimi pri snovi. Pri razlagi uporabimo njim bolj
razumljive predstave in jo poenostavimo, hkrati s tem upoštevamo tudi predznanje in izkušnje
učencev. Tempo svoje razlage prilagodimo učencem, da nam bodo lažje sledili. S tem in z
uporabo raznega slikovnega gradiva pritegnemo učenčevo pozornost in jo ohranjamo.
Učenci tako bolj zbrano sledijo pouku in si tudi več zapomnijo. Učitelj jim s takšnimi pristopi
snov bolj približa in tako lahko učenec s svojimi asociacijami gradi na svojem znanju.
Učencem bo lažje ohranjati zbranost med zanimivim pripovedovanjem učitelja, kot pri
monotonem razlaganju. Velikokrat lahko vpletemo tudi osebne izkušnje učencev, ko jih kaj
vprašamo. Tako ni pouk podoben samemu razlaganju, ampak bolj socialnemu učenju. Menim,
da se tako učenci naučijo največ in ohranjajo zbranost med celotnim procesom učenja. Seveda
je pri tem pomembno, da učitelj drži rdečo nit pogovora, da učenci ne zaidejo od snovi, ki jo
želi učitelj posredovati. S tem, ko učitelj vodi uro na zanimiv način, ne pridobijo samo učenci,
ampak tudi učitelji. Vzpostavi se boljša klima v oddelku in učitelji čutijo večje zadovoljstvo
ob opravljanju svojega dela.
K večji pestrosti pouka, zbranosti in zapomnjenju si lahko pomagamo tudi tako, da
poučevanje vsebin prestavimo v neko drugo okolje, izven šolske učilnice. Uro naravoslovja
lahko izvedemo v naravi. Naj tam spoznavajo snov na osnovi lastnih izkušenj. Nekateri
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predmeti (poleg že omenjenega naravoslovja) nam omogočajo, da lahko nekatere dejavnosti
izvedemo v naravi, če le imamo možnost.
»Vrsta psiholoških raziskav v zadnjih dvajsetih letih je razkrila, da ljudje potem, ko nekaj
časa preživijo v mirnem podeželskem okolju, v bližini narave, postanejo pozornejši, njihov
spomin se izboljša in razmišljanje je na splošno učinkovitejše (Carr, 2011, str. 198). Carr
(prav tam) pravi tudi, da se s tem možgani umirijo in izostrijo obenem. Teorija o vnovični
vzpostavitvi zbranosti (ART) pravi, da se zaradi prenehanja vplivov zunanjih dražljajev
možgani lahko sprostijo. Posledično to privede do okrepitve sposobnosti nadzorovanja misli.
Vendar se moramo zavedati, da ni vodenje učencev v naravo le naloga učitelja. V veliki meri
je to naloga staršev, ki lahko otroka spodbujajo k zahajanju v naravo. Predvsem jim lahko pri
tem delujejo kot zgled, saj so velikokrat starši otrokovi veliki vzorniki, po katerih se otrok
zgleduje in usvaja določene življenjske navade. »Šola sama ne more narediti skoraj nič, če se
v isti smeri ne trudi tudi družina, v kateri si mora otrok pridobiti učne in delovne navade«
(Ščuka po Ivelja, 2012). Pravi (prav tam), da starši ne vedo, kako pomembno je, da otroci
sodelujejo pri vsakodnevnih družinskih opravilih.
Starši naj ne delajo vsega namesto otrok. Namesto tega naj jih navajajo k samostojnosti in
odgovornosti.

V raziskavi, ki so jo naredili, so ugotovili, da so prostovoljci, ki so vselej uporabljali
osiromašen program, pokazali večjo zbranost, neposrednejše in bolj ekonomične rešitve,
boljše strategije in pomnjenje (Carr, 2011). Če povzamem, so se ljudje, ki so se zanašali na
vodenje programa manj posvetili nalogi in se s tem tudi manj naučili.
Enako se dogaja tudi z učenci. Bolj ko se zanašajo na pomoč staršev in učiteljev, manj truda
vložijo v delo. Učitelj ne more pričakovati velike zbranosti učencev že v zgodnjih obdobjih.
Pomembno je, da jih vodi pri samem opazovanju in vodi njihovo pozornost z opominjanjem
na določene podrobnosti ali z dodatnimi vprašanji. V kompleksnih nalogah, ki so postavljene
pred učenca, se pogosto zgodi, da učenec zaradi manjše zmožnosti usmerjanja pozornosti,
svojo pozornost usmeri v napačno podrobnost. Posledica tega je napačna rešitev naloge.

2.5.6 Igra in učenje
Marentič Požarnik (2000) pravi, da se je potrebno zavedati, da se predšolski otrok in šolar
veliko pomembnega nauči preko igre.
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Miselne igre
»V otroštvu pomeni igra najpomembnejši način otrokovega učenja in razvoj mišljenja. Prek
igre pridobiva čutne vtise – tipa, opazuje, posluša /…/« (Marentič Požarnik, 2000, str. 28). To
vedenje lahko izkoristimo, da pri njih razvijamo njihove zmožnosti. Tako lahko v igro
vpletemo tudi vaje zbranosti. Danes obstaja že veliko iger, ki od učencev zahteva zbranost, da
jo lahko izvedejo. Taki sta tudi že poznani igri šah in spomin. Če učenec ne bo pozoren, bo
pozabil, kje se kartončku, ki ga je odkril, skriva par. Tudi v otroških revijah je veliko miselnih
iger, ki se navezujejo na zbranost; razne zavozlanke, iskanje skritih predmetov na sliki,
iskanje razlik med slikama, štetje živali na sliki in ugotavljanje, katerih je največ ipd. Vse take
vaje spodbujajo učenčevo zbranost.
Učenec tako tudi sam z zanimanjem za opravljanje določenih nalog razvija svojo zbranost.
Danes igre, ki razvijajo zbranost, niso prisotne le v učbenikih, knjigah, revijah (npr. Cicido,
Ciciban, Zmajček, Pikapolonica) ipd., ampak tudi znotraj informacijske tehnologije. Z
raziskovanjem sem odkrila mnogo takšnih iger na internetnih straneh, prisotne pa so tudi na
mobilnih telefonih. Vse naloge, vaje ali igre pa ne razvijajo izključno zbranosti, ampak tudi
način razmišljanja. Učenec posredno razvija svoje zmožnosti.

Vaje za krepitev zbranosti
Poleg miselnih iger obstajajo tudi posebne vaje za razvijanje zbranosti (Moore, 2010 in
Pentek, M. idr. 1996).
1. Naštevanje podrobnosti s slike:
Učitelj učencem prikaže sliko in jim da čas npr. 5 minut, da si jo pozorno ogledajo in
zapomnijo čim več stvari. Ko čas poteče, učitelj sliko skrije, učencem pa da nalogo, naj
zapišejo ali povedo čim več stvari, ki so si jih zapomnili s slike. Učence lahko tudi vodi s
posameznimi vprašanji, kot je npr: Kje se nahaja podoba na sliki?
2. Naštevanje predmetov na sliki:
Učencu prikažemo 10 živali in mu damo 2 minuti, da si jih dobro ogleda. Nato sliko
zakrijemo in od njega zahtevamo, naj našteje živali, ki jih je videl. Potem lahko ponovno
prikažemo sliko, da vidi, kaj je izpustil. Po 2 minutah zopet sliko zakrijemo, da vidimo,
koliko si jih je zapomnil po ponovnem ogledu.
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3. Zapisovanje besed:
Učencu naštejemo 10 besed. Po krajšem premoru mu damo list papirja in svinčnik, na
katerega naj zapiše besede, ki si jih je zapomnil.
Nalogo lahko še otežimo tako, da po tem, ko smo našteli vse besede, učenca preusmerimo v
neko krajšo drugo dejavnost. Ko zaključimo z drugo dejavnostjo, učencu naročimo, naj zapiše
besede, ki smo mu jih prej našteli.
Veliko vaj za razvijanje zbranosti pri branju in poslušanju so zapisane tudi v knjigi Vaje za
vadbo spomina in zbranosti 1 in 2. Primeri takšnih vaj so (povzeto po Pentek, M. idr. 1996):

4. Kaj manjka?
Na mizo nastavimo 6 predmetov (npr. vrvica - uhan - glavnik - ravnilo - očala – robček) in
učenci si jih ogledajo. Za ogled imajo časa 30 sekund, nato morajo zapreti oči. Preden lahko
zopet odprejo oči, en predmet skrijemo. Ko si ponovno ogledujejo predmete, morajo
ugotoviti, katerega smo skrili.
Nalogo lahko izvajajo tudi učenci sami v parih.
5. Zbrano poslušati
Izbereš 10 predmetov velikosti škatlice vžigalic do velikosti knjige. Predmete razvrstiš predse
na mizi in zapreš oči. Soigralcu naročiš, naj spusti enega od predmetov na tla. Iz načina, kako
je predmet padal in kakšen zvok je povzročil, ko je padel na tla, moraš razbrati za kateri
predmet gre.
Menim, da lahko v razredu izberemo tudi manj predmetov; odvisno od starosti učencev. Vajo
lahko povežemo tudi s spoznavanjem lastnosti predmetov in temu primerno predmete tudi
izbiramo. V knjigi je predlagano tudi, da lahko primer te vaje delamo tudi v naravi. Učencem
damo nekje v naravnem okolju nalogo, naj zaprejo oči in poslušajo, kaj vidijo. Nato naj slišan
zvok povežejo s stvarjo, ki ga povzroča.

6. Zanimive zgodbe
V tej vaji osebe pripovedujejo zgodbo tako, da vsak pove en stavek. Tisti, ki začne, pove prvi
stavek zgodbe. Soigralec nadaljuje tako, da pove drugi stavek. Tretji soigralec pove tretji
stavek. Zgodbo nadaljujejo soigralci tako, da izmenično v istem zaporedju pripovedujejo
stavke. Torej, če so trije soigralci, za tretjim zopet sledi prvi, za prvim drugi itd.(1)
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Pripovedovanje je lahko še toliko bolj zapleteno, če mora vsak, preden pove nov stavek,
ponoviti najprej celotno zgodbo od začetka (2).
Temo zgodbe lahko določimo sami. Učenci tako krepijo svojo domišljijo, sposobnost za
smiselno nadaljevanje zgodbe in hkrati tudi koncentracije.

Primer zgodbe(1):
1. pripovedovalec: V vasi je živela stara gospa
2. pripovedovalec: Imela je 3 kozice.
3. pripovedovalec: Dve sta bili beli, ena pa rjava.
1. pripovedovalec: …

Primer zgodbe (2):
1. pripovedovalec: V vasi je živela stara gospa.
2. pripovedovalec:V vasi je živela stara gospa. Imela je 3 kozice.
3. pripovedovalec: V vasi je živela stara gospa. Imela je 3 kozice. Dve sta bili beli, ena pa
rjava.
1. pripovedovalec: V vasi je živela stara gospa. Imela je 3 kozice. Dve sta bili beli, ena pa
rjava. …

Vaje in miselne igre za razvijanje zbranosti so tudi v knjigi Treniranje inteligentnosti za
otroke. V knjigi najdete labirinte, iskalnice, primerjanke/ t. i. iskanje razlik med slikama,
slikovne uganke, črkovne vrstice, v katerih je potrebno poiskati samoglasnike, črkovne
vrstice, v katerih mora reševalec poiskati sledečo kombinacijo in ugotoviti, kolikokrat se
ponovi ipd. (Brück, 2009)

Gibalne vaje ali telovadba za možgane oz. t. i. Brain Gym
Za krepitev zbranosti nekateri uporabljajo tudi gibalne vaje, minutko za zdravje ali telovadbo
za možgane oz. t. i. Brain Gym.
Primeri spodaj navedenih vaj so iz knjige Telovadba za možgane (Dennison, P. E. Dennison
G. E., 2007).
Pri vsaki vaji so potrebni učiteljevi natančni napotki in demonstriranje.
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1. Vaja: Trebušno dihanje
POTEK VAJE
Učenec drži roki na trebuhu, da lahko opazuje dvigovanje in spuščanje trebuha. Vdihne skozi
nos in z dolgim izdihom spušča zrak iz pljuč. Nato izdihne še skozi nos. Potem 3 sekunde
vdihuje in zadrži dih za 3 sekunde, predno začne s 3-sekundnim izdihom. Vajo ponovi. Ritem
lahko zamenjamo tako, da pri vdihu šteje do 2, pri izdihu do 4 in vmes diha ne zadržujemo.
Vaja spodbuja možgane za:
-

sposobnost prečkanja telesne sredine,

-

osredotočenost in prizemljitev,

-

sprostitev osrednjega živčevja,

-

lobanjske ritme.
Vpliv vaje na vedenje in držo:

-

boljša glasovna modulacija in izraznost,

-

višja raven energije,

-

dihanje s prepono,

-

daljše trajanje pozornosti.
Učne spretnosti in sposobnosti:

-

branje (prepoznavanje in kodiranje),

-

govor in glasno branje.

2. Vaja: Vesoljski gumbki
POTEK VAJE
Obe roki počivata na sredini telesa – učenec dva prsta položi na gornjo ustnico, drugo roko pa
na trtico ali na katero drugo točko na sredini hrbta. Z dihom vleče energijo po hrbtenici
navzgor in občuti sprostitev. Točko na gornji ustnici močno masira pol minute ali dlje (naredi
4 ali 6 popolnih dihov). Zato, da bo spodbudil obe možganski polovici, položaj rok zamenja.
Če hočemo še izboljšati prožnost vida učencev, naj med izvajanjem vaje gleda navzgor ali s
pogledom sledi navpični površini.
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POMEN
Vesoljski gumbki zbistrijo glavo za hitro prejemanje odločitev. S spodbujanjem teh točk
izboljšamo pretok krvi in s tem tudi prehranjenost možganov, ki je potrebna za optimalno
delovanje.
Vaja spodbuja možgane za:
-

osredotočenje in prizemljitev,

-

sprostitev osrednjega živčevja,

-

zaznavanje globine in vidnih povezav,

-

dolgotrajnejši očesni stik,

-

delo v ožjem in oddaljenem vidnem polju.
Vpliv na učne spretnosti in sposobnosti:

-

organizacijske sposobnosti,

-

lažje sledenje pri branju,

-

sposobnost usmerjanja pozornosti na nalogo,

-

povečuje zanimanje in motivacijo.
Vpliv na vedenje in držo:

-

omogoča sproščenost,

-

vzravnana drža glave (ni nagnjena),

-

povečuje sposobnost udobnega vzravnanega sedenja na stolu,

-

podaljšuje čas pozornosti in zmanjšuje hiperaktivno vedenje.

3. Vaja: Upogibanje stopala
POTEK VAJE
Učenec sede in gleženj ene noge položi na koleno druge noge. Prste rok položi na začetek in
konec predela mečnih mišic. Predstavlja si, da so kite in mišice, ki tečejo od zadnje strani
kolena h gležnju, glineni trakovi. Poišče napete točke na začetku in na koncu teh trakov ter jih
nežno vleče narazen, dokler se ne »zmehčajo« in ne »razkrojijo«. Medtem počasi in
premišljeno izteguje in upogiba stopalo, ki postaja vse bolj gibljivo, zato ga lahko še nekoliko
bolj upogiba navzgor in iztegne navzdol. Vajo ponovimo z drugo nogo.
Vaja spodbuja možgane za:
-

povezavo zadnjih in sprednjih možganov,

-

jezikovno izražanje in jezikovne spretnosti.
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Učne spretnosti in sposobnosti:
-

slušno in bralno razumevanje,

-

kreativno pisanje,

-

sposobnost dokončanja naloge.
Vpliv vaje na vedenje in držo:

-

spodbuja bolj pokončno in sproščeno držo,

-

sprošča kolena,

-

izboljšuje socialno vedenje,

-

podaljšuje trajanje pozornosti,

-

izboljšuje sposobnost sporazumevanja in odzivanja.

2.6 MOTNJE ZBRANOSTI
V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na splošne težave z zbranostjo in v ozadju
pustila motnje z zbranostjo. Raziskovalci ocenjujejo, da se s hiperkinetično motnjo sooča 3–5
% otrok v šolski populaciji (Rotvejn Pajič, 2011). Motnja se sicer izraža pri vsakemu
posamezniku drugače. Razlike so tudi v zaznavanju motnje med dečki in deklicami. Nekateri
raziskovalci so mnenja, da so med dečki pogostejše, medtem ko drugi pravijo, da se pri
deklicah odražajo povsem drugače kot pri dečkih in so zato tudi težje prepoznavne.
Pomembno je, da ne zamenjujemo med nemirnostjo in hiperaktivnostjo. Nemir predstavlja
povečano aktivnost, ki se kaže navzven kot nekontrolirano gibanje (celega telesa ali le
njegovih delov) ali kot notranja napetost, vznemirjenost ali beganje misli (Rotvejn Pajič,
2011). »Hiperaktivnost pa je oznaka za izrazito povečano nemirnost, ki se je otrok večinoma
ne zaveda in je ne more kontrolirati« (Rotvejn Pajič, 2011, str. 10). Za hiperkinetično motnjo
ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo gre morda v primerih, ko je moteča za okolico, se
pojavlja daljši čas v različnih situacijah in je močno izrazita. Rotvejn Pajič (2011) navaja, da
hiperkinetična motnja vključuje tudi vedenjske, kognitivne in čustvene težave.

2.6.1 Motnja zbranosti (ADD)
Motnja zbranosti ali ADD sindrom (Attention Deficit Disorder) je sindrom zmanjšane
zbranosti. Lahko ga definiramo kot povečana skrenljivost ali odkrenljivost zbranosti ter
zvišana povečana impulzivnost, ki trajata več kot šest mesecev. Motnja pozornosti je
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nevrološka motnja, do katere pride zaradi počasnejše možganske aktivnosti v frontalnem delu
možganov. Učenec ni zmožen usmeriti zbranosti na podrobnosti ali je zelo površen, ima
težave pri vzdrževanju pozornosti pri nalogah ali igri, ne sledi navodilom in ne zmore
dokončati šolskih nalog, ne zmore biti pozoren na več stvari hkrati (Woolfolk, 2002). Motnja
pozornosti se lahko kaže kot primanjkljaj na različnih vidikih pozornosti, ki so:

-

selektivna pozornost (težave pri osredotočanju na bistvo),

-

deljena pozornost (težave pri pozornosti na več kot eno informacijo ali več vidikov
iste informacije),

-

izmenjujoča pozornost (težave pri premeščanju pozornosti ali premeščanju med
nalogami) in

-

vzdrževana pozornost (šibka zmožnost vzdrževanja pozornosti daljši čas) (Rotvejn
Pajič, 2011).

2.6.2 Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
Motnja pozornosti je pogosto povezana tudi s hiperaktivnostjo, kar opredeljujejo kot motnja
pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Približno
polovica učencev z motnjo pozornosti, se sooča tudi s hiperaktivnostjo. Pri motnji pozornosti
s hiperaktivnostjo se pojavi značilnost pretirane ali visoke motorične aktivnosti. Pridružene so
lahko še druge motnje. Učenci so pogosto impulzivni, nagnjeni k nezgodam in se pogosto
znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nenamernih kršitev pravil (Kesič Dimic, 2008).
Za motnjo ADHD so značilni različni simptomi (primarni in sekundarni). Dejstvo je, da se pri
vsakem posamezniku motnja ADHD kaže drugače.
Primarni znaki so:
-

pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost,

-

impulzivnost in

-

hiperaktivnost.

Poleg slednjih se pojavljajo še drugi simptomi, med katere spadajo:
-

zaskrbljenost,

-

zdolgočasenost,

-

izguba motivacije,

-

frustriranost,
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-

nizek občutek lastne vrednosti,

-

motnje spanja in

-

občutek brezupa (Strong, 2011).

2.6.3 Predlogi ravnanja
Otroci z ADHD motnjo potrebujejo urejeno, stabilno družinsko okolje. Stalnost in rutina
posamezniku omogočata, da natančno ve, kaj se od njega pričakuje in kaj sledi določenemu
dejanju. Pomembne so jasne meje, da učenec točno ve, kaj lahko in česa ne, kdaj lahko sam
odloča in kdaj se mora ravnati točno po danih navodilih. Rotvejn Pajič (2011) pravi, naj
predčasno prepoznamo spremembe v učenčevi reakciji, da bomo lahko preprečili in obvladali
učenčeve izbruhe neprimernega vedenja. Strong (2011) navaja, da lahko zmanjšamo možnosti
za problematično vedenje, če učinkovito izvajamo obravnave, vzpostavimo jasen skupek
pravil in pričakovanj, ustvarimo okolje, ki pušča malo možnosti za neprimerno vedenje in se
namesto na neustrezno vedenje osredotočimo na ustrezno vedenje. Starši, naj namenijo
določen del dneva sprostitvi, vendar ne za televizijo ali računalnikom. Primerne so športne
aktivnosti (bolj individualni športi), predvsem pa čim več gibanja na svežem zraku. Za
posameznike z ADHD motnjo je udejstvovanje v športnih aktivnostih dobrodošlo, saj zmanjša
učinek simptomov. Strong (2011) in Rotvejn Pajič (2011) staršem svetujeta, naj se povežejo z
učitelji otroka in sodelujejo z njimi pri ravnanju z otrokom. Tudi starši lahko namreč
učiteljem pomagajo s svojimi izkušnjami in znanjem ter skupaj pripravijo načrt za delo z
otrokom.
Rotvejn Pajič (2011) navaja predloge tako za starše kot učitelje. Slednji naj posedejo učenca v
svojo bližino, mu omogočijo dovolj delovnega prostora z označenimi prostorčki za
posamezne potrebščine, mu dajo možnost gibanja med poukom ter možnost umika v miren
kotiček ali možnost dodatnih stimulacij. Učencem naj učitelj daje jasna pravila in navodila,
oblikovana v pozitivno smer, potek dela pa naj bo predvidljiv. Če učenec potrebuje pomoč pri
prehodih iz ene situacije v drugo ali v manj strukturiranih situacijah (odmor, podaljšano
bivanje ipd.), naj mu jo omogoči. Delo lahko organizira tudi v paru ali manjših skupinah. Za
učenčevo lažje osredotočanje njegove pozornosti, naj učitelj barvno označuje in poudari
pomembne informacije. Predlaga pa tudi vključevanje različnih iger in vaj za izboljšanje
zbranosti.
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SKLEP TEORETIČNEGA DELA
Pojem zbranost avtorji razlagajo pod različnimi sorodnimi pojmi. Vsak od njih daje zbranosti
poseben pomen ne le pri učenju, temveč primarno tudi pri prepoznavanju okolice in
navezovanju stikov. Poudarjajo, da je zbranost pomembna za zapomnitev snovi in kvalitetno
ter dolgoročno shranjevanje podatkov v spomin. Od kakovosti zbranosti, ki jo namenjamo
določeni snovi je odvisno, kako dobro si bomo zapomnili vsebine. Zbranost delijo na različne
oblike in vrste; selektivno in deljeno, sistematično in nesistematično ter pasivno in aktivno.
Zmožnost zbranosti se razvija postopoma in že v zgodnjem obdobju zahteva posvečanje
pozornosti. Vsakega učenca je potrebno voditi k osredotočanju svojega mišljenja in
uravnavanju njegovih misli. Z mnogimi vajami; miselnimi igrami, posebnimi vajami za
krepitev zbranosti ali gibalnimi vajami, lahko pri učencu posredno vplivamo na krepitev
njihove zmožnosti zbranosti. Učenci se ne zavedajo pomena zbranosti že od samega rojstva,
se pa pričnejo postopoma soočati s pomembnostjo in značilnostjo zbranosti.
Nekateri učenci se soočajo z motnjo pozornosti, vsak od nas se v določenih situacijah ne
zmore dobro zbrati in slediti vsebinam, ki nas obdajajo ali od nas zahtevajo natančnost in
zbranost. Na zmožnost zbranosti vplivajo mnogi dejavniki. Mnogi avtorji; med njimi
Woolfolk, Papalia in Marjanovič Umek, opredeljujejo različne notranje in zunanje dejavnike,
ki vplivajo na kakovost zbranosti. V današnjem času sta med izjemno velikimi vzroki za
zmanjšano zmožnost zbranosti predvsem televizija in računalnik. »Študija je pokazala, da z
vsako uro gledanja televizije na dan – ne glede na vsebino programa – za 10 % zraste
tveganje, da se bodo pri otroku do 7. leta starosti razvile težave s pozornostjo« (). Namesto
posedanja pred televizijskimi ekrani ali računalniki mnogi strokovnjaki svetujejo interakcijo
oz. druženje s prijatelji/vrstniki in telesno aktivnost. Slednji dejanji bosta pozitivno vplivali na
našo celostno osebnost; osebne značilnosti ter kognitivne, motorične in psihosocialne
zmožnosti.
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1 Namen in cilji raziskave
Namen empiričnega dela je bil raziskati, kako učitelji zaznavajo zbranost učencev med
poukom, kakšne težave z zbranostjo se pojavljajo pri pouku, kako se učitelji soočajo s
problemom zbranosti učencev v razredih in raziskati, kako učinkovito spodbujati zbranost
učencev za učenje.

3.2 Opredelitev raziskovalnega problema
V diplomskem delu sem želela raziskati, kaj se dogaja z učenčevo zbranostjo v procesu
učenja. Menim, da je tema zelo zanimiva in potrebna raziskave, saj sem med svojo pedagoško
prakso opažala, da imajo nekateri učenci ponekod v razredih s tem težave. Kot vemo, je
zbranost ključna spremenljivka procesa učenja oziroma učne uspešnosti. Zbranost učencev
dandanes (z)motijo mnogi okoljski dejavniki (npr. mediji, igrice), ki so zanje bolj privlačni in
zanimivi in zato težje ali sploh ne sledijo razlagi med poukom. S tem ne otežujejo dela samo
učitelju, ki se trudi, da bi kvalitetno podal snov in učence nekaj naučil, ampak predvsem sebi.
Tisti trenutek ne razmišljajo o tem, da bodo morali učiteljeve posredovane vsebine znati in
imajo zato več dela sami doma ali pa končajo neuspešno. Težav z zbranostjo nimajo samo v
šoli, ampak na splošno, ko se morajo česa naučiti. Zanimalo me je, kako se s tem problemom
soočajo učitelji v šolah. Kljub pomembnosti zbranosti v procesu učenja je to do danes še slabo
raziskana tema.
Z empirično raziskavo sem se osredotočila na učiteljeve načine reševanja težav z zbranostjo
učencev med poukom. Pričakujem, da sem z diplomskim delom osvetlila pomemben dejavnik
procesa učenja in tako prispevala k boljšemu razumevanju in bolj kvalitetnemu spodbujanju
zbranosti učencev v šoli.
Mnogi učenci imajo težave z zbranostjo, ne le tisti, ki imajo odločbo o motnji zbranosti. V
okviru empirične raziskave sem se zaradi slednjega osredotočila na ključne dejavnike, ki
vplivajo na zbranost učencev med poukom in kolikšno pozornost učitelji posvečajo zbranosti
učencev.
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3.3 Raziskovalna vprašanja
RV1: Na osnovi katerega vedenja učencev učitelji med poukom sklepajo na zbranost
učencev?
RV2: Kako učitelji ravnajo, da bi učenci med poukom vzdrževali ustrezno raven zbranosti?
RV3: Kaj učitelji menijo o igrah za razvijanje zbranosti pri učencih in ali jih uporabljajo?
RV4: Kako pogosto učitelji uporabljajo priporočene dejavnosti za razvijanje zbranosti
učencev?
RV5: Kateri dejavniki po izkušnjah učiteljev vplivajo na kakovost zbranosti učencev?
RV6: Kakšne so po izkušnjah učiteljev značilnosti dejavnosti, ki okrepijo zbranost učencev
med poukom?
RV7: Kaj učitelji menijo o zbranosti učencev na osnovi primerjanja različnih generacij
učencev?
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4

METODA

4.1 Opis vzorca
V raziskavi je sodelovalo 65 učiteljev razredne stopnje dvajsetih slovenskih osnovnih šol.
V raziskavi je sodelovalo 64 (98 %) učiteljic in 1(2 %) učitelj (Slika 2).

moški

2%

ženske

98%

Slika 2: Struktura anketiranih
učiteljev glede na spol

Sodelovalo je 8 (12 %) učiteljev 20–29 let, 16 (25 %) učiteljev 30–39 let, 24 (37 %) učiteljev
40–49 let in 17 (26 %) učiteljev nad 50 let (Slika 3).

20-29 let

30-39 let

26%

40-49 let

nad 50 let

12%
25%

37%

Slika 3: Struktura anketirancev glede na
kronološko starost

Od teh je bilo 15 (23 %) učiteljev prvega, 14 (22 %) učiteljev drugega, 12 (19 %) učiteljev
tretjega, 8 (12 %) učiteljev četrtega, 10 (15 %) učiteljev petega in 6 (9 %) učiteljev
kombiniranega razreda (1. in 2. oz. 4. in 5. razred) (Slika 4).
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1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

9%
11%

5. razred

kombinacija

24%

13%
23%
20%

Slika 4: Struktura anketiranih učiteljev glede na
poučevani razred

4.2 Opis inštrumenta
Za ugotavljanje pomena zbranosti v procesu učenja sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem
ga sestavila za namen diplomskega dela (priloga).
Vprašalnik vsebuje 12 vprašanj, od tega je bilo 7 odprtega tipa in 5 zaprtega tipa. Kot
dodatno, 13. točko sem dala učiteljem tudi možnost, da sami dodajo še kar koli v zvezi z
zbranostjo in vprašalnik tega ni zajemal. Prvi del vprašalnika je spraševal o osnovnih podatkih
anketiranca (spol, starost in kateri razred poučujejo). Drugi del sestavljajo vprašanja, v tretjem
delu pa so imeli učitelji možnost dopisati karkoli v zvezi z zbranostjo. Vprašalnik je bil
namenjen izključno v raziskovalne namene, anketirancem pa sem zagotovila anonimnost.

4.3 Obdelava podatkov
Podatki so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. Kvantitativni podatki so bili vpisani v
Microsoft Excel in obdelani v programu SPSS. Izračunala sem aritmetično sredino, standardni
odklon, frekvence (f) in odstotke (f %). Opisne odgovore anketirancev sem vpisala v
Microsoft Word in jih vsebinsko analizirala. V analiziranem besedilu sem poiskala
kode/pojme in s tem posameznim delom odgovora učiteljev pripisala pomen. Kode sem
primerjala med seboj in jih glede na podobnost razvrstila v kategorije. Kategorijo sem
oblikovala z abstrahiranjem skupne značilnosti opisov in opredelila povezave med
posameznimi kodami (Flick, 1998 v Vogrinc, 2008).

4.3.1 Postopek zbiranja podatkov
Podatke sem zbrala na različnih OŠ po predhodnem dogovoru z ravnatelji. Učitelji so v
raziskavi sodelovali prostovoljno; samostojno so izpolnili vprašalnik v svojem prostem času
in ga nato vrnili ravnatelju, ta pa nato meni. Navodila za izpolnjevanje so bila napisana na
vprašalniku. V povprečju so imeli učitelji za izpolnjevanje vprašalnika 2 tedna časa; tako smo
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se dogovorili na vsaki šoli posebej. Večino anketnih vprašalnikov sem razdelila osebno, na
nekaj šol pa sem ga posredovala preko elektronske pošte.
Podatke sem zbirala v dveh delih, saj sem v mesecu juniju prejela le 45 izpolnjenih anket in
sem zato z zbiranjem nadaljevala še v septembru. Takrat sem jih uspela zbrati še 20. Na
posamezni šoli sem anketne vprašalnike oddala v izpolnjevanje le enkrat.
Pri zbiranju podatkov sem imela zelo velike težave, saj je bil odziv učiteljev na šolah zelo
slab. Veliko šol mi je izpolnjevanje zavrnilo, tiste, ki pa so se odločile sodelovati, so mi
vračale le po nekaj vprašalnikov (povprečno 2–5 izpolnjenih vprašalnikov na šolo).
Kot razlog za slabo izpolnjevanje ali zavrnitev so ravnatelji navajali preobremenjenost
učiteljev. Z namenom, da bi olajšala način izpolnjevanja, sem oblikovala tudi spletno anketo
in jo objavila na forumu razrednih učiteljev. Nekateri učitelji so namreč dejali, da se jim ne da
poslanega anketnega vprašalnika shraniti, ga rešiti, ponovno shraniti in nato poslati. Kljub
spletni obliki anketnega vprašalnika odziv ni bil dosti boljši.
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5

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

REZULTATOV
5.1 Prisotnost sprememb v zbranosti
Uvodoma me je v raziskavi zanimalo, ali učitelji opažajo kakršnekoli spremembe v zbranosti
učencev med poukom. Učitelji so odgovarjali z DA ali NE.
Tabela 1: Opažena prisotnost sprememb v zbranosti
Prisotnost sprememb v
zbranosti
Da
Ne
Skupaj

f

f%

45
19
64

70,3
29,7
100

Od 65 anketiranih učiteljev je na vprašanje odgovorilo 64 učiteljev. Večina učiteljev (70,3 %)
pravi, da opažajo spremembe v zbranosti, 30 % učiteljev pa v zbranosti ne opaža nikakršnih
sprememb.

5.1.1 Oblike sprememb
Prejšnjemu vprašanju so morali učitelji, ki so odgovorili pritrdilno, dopisati še pojasnilo.
Zanimalo me je, kakšne spremembe v zbranosti opažajo.
Tabela 2: Oblike opaženih sprememb
Kodi/pojmi
zelo nemirni
nemirnost
se zibajo, vrtenje predmetov
povzročajo hrup, tekajo po razredu
odhajajo iz razreda
vstajanje
kratka koncentracija
kratkotrajna pozornost
pomanjkanje zbranosti, nihanja
zbrani le kratek čas
kratkotrajna koncentracija
manj zbrani
hitro pade koncentracija
zmoti jih drugačen zvok, osa,
sošolec
odtavajo

Kategorije

f

vedenje

9

trajanje koncentracije

22

odkrenljivost

8

38

hitro se zamotijo
vse jih zmoti
odtavajo z mislimi
razlike med učenci
posebnosti pri posameznih učencih
predmeti
tema
snov
potrebujejo več motivacije
prijateljske vezi, situacija doma
kako so spali, prosti čas, gibanje,
pitje

individualne razlike

22

poučevanje

4

psihofizično stanje

2

Veliko učiteljev je omenilo problematiko trajanja zbranosti. Kar 22 učiteljev je menilo, da je
zbranost učencev kratkotrajna in jim koncentracija hitro pade. Poleg tega se težje zberejo in
sledijo pouku. Devet učiteljev opaža tudi veliko nemirnost učencev, ki se kaže v zibanju
učencev na stolih, vrtenjem predmetov, tekanjem po razredu, vstajanjem in odhajanjem iz
razreda. Pogost je tudi pojav odkrenljivosti (f = 8). Učence velikokrat zmoti ali zamoti kakšen
dejavnik, ki je prisoten v razredu (npr. v razred prileti muha, vstajanje sošolca) ali zunanji
zvoki.
V sledeh se pojavljajo tudi spremembe v zbranosti glede na temo, snov ali predmet, ki se ga
poučuje. Na zmožnost zbranosti vpliva tudi psihofizično stanje učencev (naspanost, sitost,
pitje).

5.1.2 Trajanje zbranosti
Zanimalo me je, kako učitelji časovno ocenjujejo zbranost učencev med poukom. Rezultati so
bili v opisni in številčni obliki. Številčne podatke sem uredila v tabelo, nekaj opisnih
odgovorov navajam v interpretaciji tabele.
Tabela 3: Trajanje zbranosti
Kodirne enote
povprečno 10 min
10 min
10–15 min
15–20 min
20 min
pred malico 20 min, po
malici 10 min
20–25 min
30 min
35 min
10–45 min
35–40 min
po navadi 30–45 min
45 min

Kategorije

f

do 10 min

5

do 20 min

29

do 30 min

16

več kot 30 min

6

39

Glede na dobljene odgovore sem ugotovila, da je povprečna zbranost učencev 20 minut.
Trajanje zbranosti je odvisno od razreda; v prvem triletju je nekoliko krajša v primerjavi z
drugim triletjem. Nekateri učitelji so izpostavili, da je zbranost krajša v času pred počitnicami
ali po malici, prav tako je odvisna tudi od dejavnosti, ki poteka v razredu.
Ivelja, R. (2012) navaja Viljema Ščuko, ki pravi, da se je učenec v prvem razredu sposoben
osredotočati 15 minut, ostalih 30 minut pa potrebuje za ureditev informacij. V devetem
razredu so že sposobni 30-minutne osredotočenosti, šele srednješolci zmorejo 45-minutno
osredotočenost. Dobljeni rezultati potrjujejo navajanje Ščuke.

5.2 Vedenje
Učiteljem sem postavila vprašanje, po kakšnem vedenju učencev sklepajo, da so učenci
zbrani. Njihove odgovore sem razdelila med 3 kategorije s pomočjo Flandersove sheme
analize razredne interakcije (prirejena oblika, povzeto po Razdevšek-Pučko 2007):



REAKTIVNE IZJAVE UČENCEV (Odgovori učencev na učiteljeva vprašanja; učitelj
daje pobudo za učenčeve izjave, oblikuje in omejuje celotno situacijo. Učenec je
omejen v izražanju idej.)



SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV (Učenci izražajo nove ideje – spontano ali kot
odziv na učiteljevo pobudo.)



NERAZUMLJIVA, NEJASNA KOMUNIKACIJA (Tiho, samostojno delo učencev,
tišina, nerazumljiv pogovor o problemu, čakanje na odgovor.)

Tabela 4: Učiteljevo sklepanje na zbranost učencev glede na njihovo vedenje
Kodi/ pojmi
sodelujejo z odgovori, dvigi rok
znajo odgovoriti
odzivajo se na vprašanja
poznajo odgovore
znajo razložiti
smiseln odgovor na vprašanje
postavljajo vprašanja
želijo kaj povedati
sprašujejo
povratne informacije učencev
dopolnjevanje učiteljevih informacij,
dodatna vprašanja
povedo svoja mnenja
pripovedujejo
delajo v tišini

Kategorije

f

reaktivne izjave učencev

8

samostojne izjave učencev

14

nerazumljiva, nejasna

34

40

tišina
tiho, zbrano delo
reševanje nalog
pokončna drža, vneto
pisanje/branje/raziskovanje
pripravljeni poslušati
individualno delo v zvezkih
sledenje navodilom
izpolnjevanje dolžnosti
očesni stik
samostojno delajo
pravilno rešene naloge

komunikacija

Večina učiteljev (f = 34) na zbranost učencev sklepa po nerazumljivi, nejasni komunikaciji, ki
kaže na aktivnost učencev ob samostojnem tihem delu. Pri takem delu lahko učitelj le sklepa
na zbranost učencev, ne more pa je dokončno potrditi. Na zbranost lahko na tem nivoju
sklepajo le glede na zunanje delovanje učenca. Odgovori so se poleg samostojnega dela
nanašali tudi na telesne znake učencev (očesni stik, pokončna drža, dvigovanje rok).
Po samostojnih izjavah učencev (postavljanje vprašanj, izražanje mnenja, pripovedovanje
asociacij, idej) je na zbranost sklepalo 14 učiteljev.
Manj učiteljev (f = 8) je znake zbranosti opisovalo z dejanji, ki predstavljajo reaktivne izjave
učencev. Na tem nivoju se učenci odzivajo na pobude in vprašanja učiteljev.
Med odgovori je bil tudi odgovor, ki je zajemal tako samostojne izjave učencev kot tudi
nerazumljivo komunikacijo (sodelovanje v pogovorih in tiho delo). Ostalih odgovorov (f = 8)
nisem uvrstila pod nobeno od zgornjih kategorijo, saj so učitelji povedali le, da na zbranost
učencev sklepajo po njihovem sodelovanju. Ni bilo razloženo s kakšnim načinom učenci
sodelujejo, zato podatek ni bil dovolj natančen za moje razvrščanje v zgornje kategorije.

5. 3 Učiteljevo namenjanje pozornosti zbranosti
Zanimalo me je, kolikšno pozornost učitelji po svojem mnenju namenjajo zbranosti učencev.
Tabela 5: Učiteljevo posvečanje pozornosti zbranosti
Posvečanje zbranosti
Ne posveča pozornosti.
Majhno pozornost.
Srednje veliko pozornost.
Veliko pozornost.
Skupaj

f
0
1
16
47
64

f%
0
1,6
25
73,4
100
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Iz rezultatov je razvidno, da večina učiteljev (73,4 %) meni, da zbranosti namenja veliko
pozornost. Srednje veliko pozornost zbranosti namenja 25 %, majhno pozornost pa 1,6 %
učiteljev. Nobeden od odgovarjajočih ni obkrožil, da zbranosti ne posveča nobene pozornosti.
Glede na rezultate lahko sklepam, da se učitelji zavedajo pomena zbranosti pri pouku. Razlika
med njimi je v tem, da se za zbranost namenja različno količino pozornosti. Vsi učitelji svoje
posvečanje zbranosti umeščajo precej visoko.

5.4 Pogovor s starši
Anketirane učitelje sem vprašala, če se o težavah z zbranostjo učencev pogovorijo tudi z
njihovimi starši. Odgovarjali so z DA ali NE
Tabela 6: Učiteljev pogovor s starši o zbranosti
Pogovor s starši
Da
Ne
Skupaj

f
64
1
65

f%
98,5
1,5
100

Vsi učitelji (98,5 %) razen enega (1,5 %) se o težavah z zbranostjo učencev pogovorijo tudi z
njihovimi starši. Pridobljeni rezultati v tabeli 6 prikazujejo dejstvo, da je v šoli zelo
pomembno tudi sodelovanje s starši. Slednji lahko učitelju pomagajo pri izboljševanju
zmožnosti učenca, ko s svojim otrokom delajo tudi doma. Starši so otrokom zelo pomemben
zgled. Bistvenega pomena je, da pri delu z otrokom starši delujejo skladno z učiteljevimi
napotki in ne v nasprotju z njimi. Tu se jasno kaže raven odnosa med starši in učiteljev, ki
lahko na koncu v veliki meri vpliva tudi na odnos med učitelji in učenci.

Tema pogovora
O čem točno se učitelji pogovarjajo s starši svojih učencev je različno. Učitelji so na odprto
vprašanje navajali svoje odgovore, ki sem jih razvrstila v različne kategorije.
Tabela 7: Tema pogovora učiteljev s starši učencev
Kodi/pojmi
naj bodo doma pri delu pozorni
naj kupujejo preproste potrebščine, hodijo
prej spat
manj gledajo TV
manj igrajo računalnik
doslednost,vztrajnost pri zahtevah
naj se pogovorijo z otroki, odstranijo

Kategorije

konkretni napotki
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f

moteče dejavnike
navodila in predlogi vaj
načini in konkretne dejavnosti
naj se učijo 10–15 min neprekinjeno
naj dajo otroku jasna in kratka navodila
navajanje na zbrano delo
kaj naj naredijo doma
zvečer zgodaj v posteljo
naj vztrajajo pri dokončevanju nalog
strategije pri delu, učenju
vaje za koncentracijo
hitro jih kaj zmoti
o vedenju, odnosu do dela
če moti pouk
o delu med poukom
ali sodeluje
o upadanju zbranosti, nemirnosti otrok
o težavah posameznega učenca
otrok ni zbran
predstavim problem
koliko časa zmožen zbrano slediti
pogovor o njegovih motnjah
o poteku pouka
o načinu poučevanja
o razredni klimi
svetuje o učenju snovi
posledice nezbranosti
pomembnost zbranosti za pouk
vpliv na usvajanje snovi
nezbranost učencev
o zbranosti doma in v šoli

24

vedenje

7

težave posameznika

12

poučevanje

4

o zbranosti in njenem
pomenu

7

Od 55 učiteljev, ki so odgovorili na to vprašanje večinoma (f = 24) staršem dajo konkretne
napotke, kako naj ravnajo, da bi se njihovemu otroku izboljšala koncentracija. Svetujejo jim,
da naj tudi doma vzpostavijo nek red, na katerega bo otrok navajen, otroci naj hodijo zgodaj
spat, naj se pogovorijo z otroki, odsvetujejo jim otrokovo prekomerno preživljanje prostega
časa pred računalnikom ali televizijo. Nekateri učitelji dajo staršem tudi vaje za krepitev
zbranosti.
Nekaj učiteljev (f = 12) se individualno pogovori s starši otroka, ki ima težave. Povedo jim o
težavah, ki jih opažajo pri njihovem otroku. Osredotočajo se na to, koliko časa je njihov otrok
zbran in kako hitro ga nekaj zamoti. Eden od teh učiteljev je napisal, da se pozanima tudi o
otrokovi zbranosti doma.
Nekateri učitelji se v svojih pogovorih s starši pogovarjajo o zbranosti in njenem pomenu, o
razredni klimi, o vsebini in načinu samega poučevanja in kaj se lahko naučijo doma ter o
vedenju in odnosu učencev do dela med poukom.
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5.5 Dejavnosti za krepitev zbranosti med poukom
5.5.1 Pogostost uporabe
Učitelji imajo na voljo različne dejavnosti, s katerimi lahko krepijo učenčevo zbranost.
Najprej me je zanimalo, koliko krat se jih učitelji poslužujejo.
Tabela 8: Učiteljeva pogostost uporabe dejavnosti za krepitev zbranosti med poukom
Pogostost uporabe dejavnosti
za krepitev zbranosti med
poukom
nikoli
1x na mesec
1–2x tedensko
3–4x tedensko
vsak dan
Skupaj

f

f %

2
5
25
7
24
63

3,2
7,9
39,7
11,1
38,1
100

Iz rezultatov je razvidno, da približno enak odstotek

učiteljev uporablja dejavnosti za

krepitev zbranosti1–2x tedensko (39,7 %) ali vsak dan (38,1 %). Zelo blizu sta si tudi
vrednosti učiteljev, ki dejavnosti za krepitev zbranosti uporabljajo 1x na mesec (7,9 %) ali 3–
4x tedensko (11,1 %). Najmanj učiteljev (3,2 %) je odgovorilo, da jih ne uporabljajo.
Pri teh podatkih se obračam nazaj na rezultate v tabeli 5, kjer so učitelji svoje posvečanje
pozornosti zbranosti umestili precej visoko. Sprašujem se, kakšna je povezava med
pogostostjo uporabe dejavnosti za krepitev zbranosti med poukom in samim posvečanjem
učiteljeve pozornosti zbranosti. Ali lahko pogostost uporabe dejavnosti za krepitev zbranosti
med poukom kaže na to, koliko svoje pozornosti učitelji posvečajo zbranosti učencev? Glede
na to, da se v tabeli 8 pojavijo podatki, da učitelji nikoli ne uporabijo dejavnosti za krepitev
zbranosti učencev lahko sklepam, da zbranosti ne posvečajo veliko pozornosti.

5.5.2 Uporaba strategij za vzdrževanje zbranosti učencev
Zanimalo me je tudi, kaj učitelji najpogosteje uporabljajo z namenom vzdrževati zbranost
učencev med poukom. Pripravila sem ocenjevalno lestvico, pri kateri so se lahko učitelji
odločali med petimi različnimi odgovori, ki so označevali pogostost uporabe posamezne
strategije (nikoli; redko; včasih ja, včasih ne; pogosto in vedno). Najprej sem izračunala
aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Dobljene vrednosti sem med seboj
primerjala in tako ugotovila, katere strategije se učitelji najpogosteje poslužujejo.
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Tabela 9: Primerjava uporabe strategij za vzdrževanje zbranosti med poukom
Dejanja za
vzdrževanje
zbranosti med
poukom

Popestrim
pouk s kakšno
dejavnostjo

f
M
SD

63
4,13
0,66

Uporabim stavek,
kot je npr.
Pozorno
prisluhnite – sledi
nekaj zelo
pomembnega
64
3,89
0,84

Povzdignem
glas

Gibanje

Nič

64
3,06
0,79

64
3,94
0,77

56
1,45
0,74

Med seboj sem primerjala dane odgovore in ugotovila, da učitelji najpogosteje uporabijo
dejavnost (M = 4,13, SD = 0,66), s katero popestrijo pouk. Malo manj, a še vedno precej, se
poslužujejo gibanja (M = 3,94, SD = 0,77) in uporabe stavka kot je npr. Pozorno prisluhnite –
sledi nekaj zelo pomembnega (M = 3,98, SD = 0,84). Na četrto mesto se je glede na
povprečno vrednost uvrstilo povzdigovanje glasu (M = 3,06, SD = 0,79). Najmanj pogosto
glede na učiteljeve odgovore učitelji ne naredijo ničesar (M = 1,45, SD = 0,74), da bi
usmerjali zbranost med poukom. Rezultati kažejo, da se učitelji približno enakomerno
poslužujejo različnih strategij.
Tabela 10: Strategije za krepitev zbranosti po navajanju učiteljev
Kodi/pojmi
igra vlog
TPR
petje z gibom
pesem in ponazarjanje z
gibanjem
minutka za zdravje
zaploska, potrka
pocinglja
glasba
znižanje glasu
premor
odmor
utihnem
tišina
dihalne vaje
heci, anekdota
sproščanje
Brain Gym
igrice

Kategorije

f

celostni odziv otroka

8

slušno zaznavanje

5

prekinitev dejavnosti

4

sproščanje

3

različne oblike gibanja

4

Pri tem odgovoru so imeli učitelji možnost dodati svoj način dejavnosti za vzdrževanje
zbranosti. Vprašanje je dopolnilo 23 učiteljev. Največ (f = 8) jih je izpostavilo dejavnost, ki
zahteva učenčev celostni odziv (joga, TPR, igra vlog, petje z gibom, minutka za zdravje).
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Nekateri učitelji (f = 5) se poslužujejo slušnih dražljajev (učitelj npr. pocinglja, zapoje,
potrka, zaploska, spremeni glas). Ena izmed učiteljev je rekel, da učencem reče /…/ »tole je
pa za tiste, ki dobro poslušajo.« V sledeh so se pojavljali tudi odgovori, ki so zajemali
prekinitev dejavnosti, sproščanje (anekdote, šale) in različne oblike gibanja. Dejavnosti, ki so
jih učitelji dopisali, uporabljajo pogosto ali vedno, le redki svojo dejavnost uporabijo včasih.
Ena od učiteljic je napisala/…/ »na tabli zapišem namerno napako in čakam, da jo bo kdo opazil,
navdušeno pohvalim pozornega učenca«.

Slednja strategija je učiteljici jasni pokazatelj stopnje

zbranosti učenec. Najbolj pozorni učenci bodo napako opazili in učiteljici sporočili njeno zmoto.

Glede na odgovore sklepam, da učitelji uporabljajo raznovrstne strategije, da bi vzdrževali
zbranost učencev med poukom. Iz tega je razvidno, da se zavedajo, da brez zbranosti ni
uspešnega poučevanja in učenja. S primerjavo zaprtega in odprtega dela vprašanja sklepam,
da se učitelji zavedajo pomena gibanja in zato izredno veliko dejavnosti delno ali celo v večji
meri obsega gibanje.
Lozanov /…/ predpostavlja, da smo pri učenju najuspešnejši, če smo pri učenju telesno in
duševno sproščeni. V takšnem stanju se lažje povežejo vse možganske funkcije in izkoristijo
zmogljivost možganov« (Marentič Požarnik, 2000, str. 120). S tem, ko učitelji uporabljajo
raznovrstne strategije, dosežejo tudi sproščenost učencev. Posledično s tem dosežejo tudi
večjo zbranost učencev med poukom.

5.5.2.1 Pogostost uporabe posameznih strategij za vzdrževanje zbranosti
učencev
Spodnja tabela prikazuje, kako so učitelji odgovarjali o pogostosti uporabe posamezne
strategije. Tabele posamezne strategije sem združila v enoten prikaz. Pri vsaki strategiji so
učitelji obkrožili po en odgovor.
Tabela 11: Pogostost uporabe posameznih strategij za vzdrževanje zbranosti učencev med
poukom
Strategije
popestrim pouk s
kakšno
dejavnostjo

Pogostost
vedno
pogosto
včasih ja, včasih ne
redko

f
17
38
7
1
46

f%
27
60,3
11,1
1,6

nikoli

skupaj
uporabim stavek,
kot je npr.
Pozorno
prisluhnite –
sledi nekaj zelo
pomembnega.

vedno
pogosto
včasih ja, včasih ne
redko.

povzdignem glas

vedno
pogosto
včasih ja, včasih ne
redko
nikoli

nikoli

skupaj

skupaj
gibanje

vedno
pogosto
včasih ja, včasih ne
redko
nikoli

skupaj
nič

vedno
pogosto
včasih ja, včasih ne
redko
nikoli

skupaj

0
63
15
31
14
4
0
64
1
18
30
14
1
64
14
35
12
3
0
64
0
0
2
17
37
56

0
100
23,4
48,4
21,9
6,3
0
100
1,6
28,1
46,9
21,9
1,6
100
21,9
54,7
18,8
4,7
0
100
0
0
3,1
26,2
65,8
100

Rezultati kažejo, da največ učiteljev (60,3 %) pogosto popestri pouk s kakšno dejavnostjo.
Vedno z dejavnostjo popestri pouk 27 %, včasih 11,1 % in redko 1,6 % anketiranih učiteljev.
Največ učiteljev (48,4 %) se pogosto poslužuje stavka kot npr. Pozorno prisluhnite – sledi
nekaj zelo pomembnega. Približno enak je odstotek učiteljev, ki za vzdrževanje pozornosti
uporabi ta stavek vedno (23,4 %) ali včasih (21,9 %). Učiteljev, ki uporabljajo takšne stavke,
je bolj malo (6,3 %).
Največji je odstotek učiteljev, ki le včasih povzdignejo glas (46,9 %). Pogosto povzdigne glas
28, 1 % učiteljev in redko 21,9 % učiteljev. Odstotek učiteljev, ki glas povzdignejo vedno ali
nikoli pa je enak (1,6 %).
Največji odstotek učiteljev pogosto uporabi gibanje (54,7 %). Zelo blizu sta si odstotka
učiteljev, ki gibanje uporabijo vedno (21,9 %) ali včasih (18,8 %). Le malo je učiteljev, ki se
tega poslužujejo redko (4,7 %).
Največ učiteljev (65,8 %) je odgovorilo, da nikoli ne naredijo ničesar, da bi vzdrževali
zbranost učencev. 26, 2 % učiteljev redko ne naredi ničesar in 3,1 % včasih.
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Na podlagi tabele 9, smo ugotovili, da učitelji, v primerjavi z ostalimi strategijami za
vzdrževanje zbranosti učencev med poukom, najpogosteje uporabljajo različne dejavnosti.
Tabela 11 podatke iz tabele 9 še dodatno potrjuje. Zanimivo je, da vsi učitelji uporabijo neko
strategijo, vendar posamezniki različno pogosto. Verjetno je to odvisno od osebnosti učitelja
in kaj je učinkovito v posameznem razredu. Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da učitelji
najpogosteje uporabljajo različne dejavnosti ali gibanje, redkeje se pojavljajo strategije, ki
vključujejo učiteljev glas ali posebno navodilo za učence. Približno enak je namreč odstotek
učiteljev, ki povzdignejo glas ali dajo s stavkom učencem vedeti, da bo sledilo nekaj
pomembnega. Povzdigovanje glasu je lahko včasih učinkovito, drugič ne. Pomembno je, da
zna učitelj ta način za vzdrževanje zbranosti ustrezno uporabiti. Če učitelj prevečkrat uporabi
isto strategijo, morda ne bo imela vedno učinka na učence. Po drugi strani se lahko učenci na
posamezne znake navadijo in so takrat še posebno pozorni. Pomembno se mi zdi, da učitelji z
nečem pokažejo učencem, da je pomembno, da sledijo. Rezultati so zelo vzpodbudni s tega
vidika, da nekaj učiteljev le redko ali včasih ignorira učenčevo nezbranost. Pomembno je, da
učitelj do neke mere vzdržuje učenčevo zbranost. Če opazi, da učenci zatavajo, naj jih poskusi
pritegniti nazaj. Glede na situacijo, lahko učitelj sklepa, da učencev ne bo uspel priklicati
nazaj in zato ne naredi ničesar. Menim, da so nekatere situacije, ki se pripetijo v času pouka
ali izven pouka, potrebne določene pozornosti in zato lahko učitelj spregleda pomanjkanje
zbranosti pri kakšnem učencu. Učitelj naj bi dobro poznal svoje učence in je glede na
situacije, ki se zgodijo učencu, logično, da učenec ni zmožen slediti pouku. Če učitelj zaradi
tega ne naredi ničesar, potem mu ni nič za zameriti.

5.5.3 Dejavnosti, ki krepijo zbranost med poukom
Zanimalo me je, katere dejavnosti učitelji izberejo, da bi krepili zbranost učencev med
poukom. Učitelji so imeli podane 3 vrste dejavnosti, pod četrto pa so lahko še sami dopisali.

Tabela 12: Primerjava uporabe dejavnosti, ki krepijo zbranost med poukom
Dejavnosti, ki krepijo
zbranost med poukom.
Miselne igre
Posebne vaje za krepitev
zbranosti
Gibalne vaje ali
telovadba za možgane
oz. t. i. Brain Gym
Drugo
Skupaj

f

f %

14

21,9

7

10,9

8

12,5

35
64

54,7
100
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Učitelji, ki so se odločali za enega izmed že naštetih odgovorov, so največkrat izbrali miselne
igre, na drugo mesto so uvrstili gibalne vaje ali telovadbo za možgane (Brain Gym), na tretje
mesto pa posebne vaje za krepitev zbranosti. Iz tabele 12 je razvidno tudi, da se je največ (f =
35) učiteljev odločilo za odgovor drugo.
Tabela 13: Odgovori učiteljev, ki so odgovorili drugače
Kodi/pojmi
miselne igre
posebne vaje za krepitev
zbranosti
gibalne vaje ali telovadba za
možgane; t. i. Brain Gym
miselne igre
posebne vaje za krepitev
zbranosti
miselne igre
gibalne vaje
Skupaj
sproščanje
podčrtovanje, obkroževanje
petje z gibalno spremljavo
čutenje telesa in dogajanje v
njem, dihanje
vaje relaksacije, joge,
tibetanske vaje
joga, plesne igre, gibalne
uganke
vaje za sproščanje
iskanje skritih predmetov
spremenim glas
z levo roko se primi za desno
uho ipd.

Kategorije

f

vsi podani odgovori

16

prvi in drugi podani odgovor

5

prvi in tretji podani odgovor

11
32

druge dejavnosti

10

Tabela 13 prikazuje, katere odgovore se navajali učitelji, ki so se odločili za drugačen
odgovor od podanega. 35 učiteljev se je odločalo med več podanimi odgovori in/ali so dodali
svojo dejavnost (f = 10).
Največ učiteljev (f = 16) je obkrožilo vse tri naštete odgovore. Trije izmed njih so poleg
obkroženih odgovorov dopisali, da največkrat uporabijo dejavnosti, ki zahtevajo celostno
učenčevo odzivnost (joga, tibetanske vaje, petje z gibalno spremljavo).
Nekaj učiteljev (f = 11) je hkrati obkrožilo miselne igre in gibalne vaje, nekaj (f = 5) pa jih je
hkrati obkrožilo miselne igre in posebne vaje za krepitev zbranosti. Eden izmed učiteljev je
poleg dopisal še izvajanje vaje za čutenje telesa in dihanja. Dva učitelja sta obkrožila samo
gibalne vaje in poleg dopisala še vaje za sproščanje ali spremembo glasu, 2 pa sta dopisala
samo svojo dejavnost (narek z dopolnjevanjem, pantomima, miselne probleme, vaje za
umirjanje ali iskanje skritih predmetov).
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Iz zgoraj navedenih podatkov ugotovimo, da se večina učiteljev ni odločila samo za enega
izmed podanih odgovorov. Iz tega lahko sklepamo, da je v nekaterih situacijah učinkovita ena
dejavnost, v drugih pa druga. Učinkovitost posamezne dejavnosti je odvisna tudi od tega,
kako jo učitelj zastavi, kaj mu je blizu in kakšne so značilnosti učencev, ki jih v dani situaciji
poučuje. Glede na to, da je večje število učiteljev dopisalo dejavnosti, ki zahtevajo učenčevo
celostno odzivnost, iz tega sledi, da najbolj učinkujejo dejavnosti, ki zajemajo čim več
učenčevih čutov. Vemo, da imamo učence različnih tipov, s temi vajami pa lahko zadostimo
potrebe vseh učencev. Velikemu številu učiteljev se zdijo najbolj učinkovite miselne igre in
gibalne vaje. Sklepam, da so se tako odločili zato, ker so te vaje učencem blizu. Večina
miselnih iger je za otroke privlačnega videza in jim predstavljajo nek izziv, preproste gibalne
vaje med poukom pa učenci z veseljem sprejmejo, saj to pomeni, da bodo lahko za kratek čas
vstali s stola in se razmigali. Poleg tega menim, da gibalne vaje, ne predstavljajo prevelikega
napora niti za učence, ki so morda pri športni vzgoji manj uspešni.

5.5.3.1 Učinkovitost posameznih dejavnosti
Zanimalo me je še, kako učitelji ocenjujejo učinkovitost posamezne dejavnosti za krepitev
zbranosti učencev med poukom. Ocenjevali so po 5-stopenjski lestvici, pri kateri je 1
označevala najmanj učinkovito in 5 najbolj učinkovito dejavnost. Nič so lahko napisali tisti, ki
te dejavnosti ne uporabljajo ali je ne poznajo, vendar so v večini primerov v tem primeru
pustili prazno polje.
Tabela 14: Ocena učiteljev o učinkovitosti miselnih iger
Miselne
igre
5
4
3
2
1
Skupaj

f

f %

16
24
17
5
0
62

25,8
38,7
27,4
8,1
0
100

Iz rezultatov (Tabela 14) je razvidno, da je največ učiteljev (38,7 %) miselne igre ocenilo z
oceno 4, z oceno 3 jih je ocenilo 27,4 % učiteljev, med najbolj učinkovite jih je uvrstilo 25,8
% učiteljev, najmanj učiteljev (8,1 %) pa jih je ocenilo z oceno 2. Nihče izmed anketiranih
učiteljev se ni odločil za oceno 0, da so miselne igra najmanj učinkovite za krepitev zbranosti
učencev med poukom.
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Tabela 15: Ocena učiteljev o učinkovitosti vaj, ki krepijo zbranost
Vaje, ki
krepijo
zbranost
5
4
3
2
1
Skupaj

f

f %

16
24
15
3
1
59

27,1
40,7
25,4
5,1
1,7
100

Tudi vaje, ki krepijo zbranost (Tabela 15) so učitelji ocenjevali precej podobno kot miselne
igre. Največ (40,7 %) se jih je odločilo za oceno 4, najmanj (1,7 %) pa za oceno 1. Kot najbolj
učinkovite jih je določilo 27,1 % učiteljev, z oceno 3 jih je ocenilo 25,4 % učiteljev in z oceno
dva 5,1 % učiteljev.
Tabela 16: Ocena učiteljev o učinkovitosti gibalnih iger oz. telovadbe za možgane
Gibalne igre oz.
telovadba za
možgane
5
4
3
2
1
0
Skupaj

f

f %

33
18
5
2
1
1
60

55
30
8,3
3,3
1,7
1,7
100

Podatki v tabeli 16 kažejo, da je največ učiteljev (55 %) gibalne vaje ocenilo kot najbolj
učinkovite, kot najmanj učinkovite pa 1,7 % učiteljev. Tudi z oceno 4 jih je ocenilo veliko
učiteljev (30 %). Nekaj učiteljev (8,3 %) jih je ocenilo z oceno 3 in nekaj (3,3 %) z oceno 2.
Zanimivo je, da se pojavi tudi 1 odgovor, ki lahko pomeni, da gibalnih iger ne poznajo ali ne
uporabljajo.

Tabela 17: Primerjava učinkovitosti posamezne dejavnosti
Ocena učiteljev dejavnosti
za krepitev zbranosti med
poukom glede na
učinkovitost
f
M
SD

Miselne igre

Vaje, ki
krepijo
zbranost

Gibalne igre
oz. telovadba
za možgane

62
3,82
0,92

59
3,86
0,94

60
4,36
0,91
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Rezultati kažejo (Tabela 17), da so učitelji kot najbolj učinkovite (M = 4,36, SD = 0,91)
ocenili gibalne igre ali telovadbo za možgane. Na drugo in tretje mesto so se z manjšim
odstopanjem uvrstile vaje, ki krepijo zbranost (M = 3,86, SD = 0,94) in miselne igre (M =
3,82, SD = 0,92).
Učitelji so imeli možnost dopisati in oceniti tudi katero od svojih dejavnosti. Pojavilo se je le
8 novih možnosti. Navedli so vaje sproščanja (narava, tapkanje), spremembo glasu ali uganke.
Dva izmed učiteljev sta napisala, da je potrebno pri vključevanju vaj upoštevati tudi način
dela in obravnavo učne snovi. Po njunem mnenju so lahko vse vaje učinkovite, če so primerno
uporabljene. Tu bi se delno strinjala z njima, saj je že od samega učitelja odvisno, kako zna
uporabiti vaje in jih izkoristiti z namenom, da bi krepil zbranost učencev. Menim, da mora
učitelj znati ustrezno vključiti vajo v sam pouk. Ni obvezno, da se vaja vedno nanaša ravno na
poučevano snov, potrebno je upoštevati okoliščine, v katerih želimo neko dejavnost uporabiti.
Učitelj mora predhodno razmisliti, katero vajo je možno uporabiti v določeni situaciji. Ni
napačno, če učitelj uporabi nekaj gibalnih vaj (npr. minutko za zdravje ali samo nekaj
počepov), čeprav nima to nikakršne povezave z dejavnostmi med poukom.

5.5.4 Značilnosti dejavnosti za krepitev zbranosti učencev
Zanimalo me je, katere elemente mora vsebovati dejavnost, da najbolj učinkovito krepi
zbranost učencev med poukom. Učitelji so navajali različne odgovore, ki sem jih razvrstila v
naslednje kategorije:


AKTUALNOST (življenjski/ vsakdanji primeri, novosti)



AKTIVNOST (razne igre, gibanje)



RAZNOLIKOST (pestrost)



NAVODILA (jasna, enostavna)



MATERIAL (didaktični material, predmeti)



NAČIN GOVORA (dramatičen, tih govor)

Tabela 18: Elementi dejavnosti, ki vplivajo na krepitev zbranosti učencev med poukom
Kodi/pojmi
igra, predmeti, pestrost
različni materiali, hitro menjavanje
dejavnosti
različne vaje, enostavna navodila
hudomušnost, povezanost z znanim
različni pristopi, gibanje, učni
pripomočki
gibalne vaje

Kategorije

f

več kategorij

23

aktivnost

15
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igra
gibanje
družabne igre, ki jih izdelamo sami
miselne igre
aktivnost
iz vsakdanjega življenja
povezano z vsakdanjostjo
vsakdanji primeri
življenjska uporabnost
različni pristopi
pestrost
učni pripomočki
jasna pravila
enostavna pravila
predmeti
didaktični material
dramatičen, tih govor
z govorom

aktualnost

7

raznolikost

6

navodila

2

material

2

način govora

2

Največkrat (f = 23) so odgovori povezovali vsaj dve ali tri kategorije. Glede na posamezne
elemente se je največkrat (f = 15) pojavil element aktivnosti. Zelo blizu po številu odgovorov
so se uvrstili elementi raznolikosti (f = 6) in aktualnosti (f = 7), ostali elementi so se v
odgovorih pojavljali le v sledeh.
Marentič Požarnik (2000) pravi, da je aktivno učenje tisto učenje, ki učenca celostno, miselno
in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine.
Glede na dobljene rezultate vidimo, da se tudi učitelji v večini poslužujejo dejavnosti, ki
lahko zagotovijo aktivno učenje. Različne aktivnosti in dejavnosti, ki vključujejo vsakdanje
življenje, so za učence pomembne, hkrati zadostijo vsem nivojem, ki jih omenja MarentičPožarnik. Aktivnega učenja pa ni brez zbranosti.

5.6 Spremembe v zbranosti skozi različne generacije učencev
5.6.1 Primerjava današnjih učencev z učenci pred leti
Tabela 19: Primerjava učiteljev zbranosti današnjih učencev in učencev pred leti
Primerjava učiteljev
zbranosti današnjih učencev
in učencev pred leti.
Boljša.
Slabša.
Enaka.
Skupaj

f

f %

4
46
12
62

6,5
74,2
19,4
100
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Podatki kažejo, da je pomembno število učiteljev ocenilo zbranost trenutno učečih učencev
slabše v primerjavi z učenci, ki so jih učili pred leti. Nekaj učiteljev (19,4 %) je zbranost
današnjih učencev in učencev pred leti ocenilo enako. Pri tem moram poudariti, da so tako
odgovorili učitelji, ki imajo zelo malo let delovnih izkušenj (tako so sami pojasnili svoj
odgovor). Najmanj učiteljev (6,5 %) meni, da se je zbranost učencev izboljšala. Dve učiteljici
sta to pojasnili z načinom svojega delovanja. Pravita, da imata več izkušenj in zato znata
delovati situaciji primerno.
Dobljeni podatki potrjujejo moje predvidevanje in opažanje med prakso. Rezultati me nisi
presenetili, ker so prikazali ravno to, na kar so me že med prakso opozarjali nekateri učitelji in
sem imela možnost tudi sama izkusiti.

5.6.2 Razlogi za spremembe v zbranosti
Učitelji so pojasnili, zakaj menijo, da je zbranost današnjih učencev v primerjavi z nekdanjimi
učenci boljša, slabša ali enaka. Odgovore sem ponovno razvrstila v kategorije. Kot sem že
omenila, so zbranost današnjih učencev kot boljše ocenili učitelji, ki imajo s tem več izkušenj
in znajo temu primerno ravnati, kot enako pa so večinoma ocenili zato, ker nimajo dovolj
delovnih izkušenj. Eden izmed učiteljev je omenil, da so v razredih že od nekdaj prisotni
učenci z odlično ali slabšo pozornostjo, vendar se sedaj o tem več govori.
Tabela 20: Razlogi za spremembe v zbranosti po ocenah učiteljev, razvrščeni po kategorijah
Kodi/pojmi
hrana
neaktivnost
veliko informacij
računalnik
TV
mediji
premalo gibanja
tempo življenja
preveč dejavnosti
drugačni nazori, vzgoja
permisivna vzgoja
odsotnost staršev
družinske razmere, red doma
starši nimajo časa za otroke
uničen šolski sistem, učitelji izgubili vse vzvode
spremenjen šolski sistem
večje zahteve pri pouku
hitenje, beganje od ene dejavnosti k drugi
več dejavnosti v razredu
razvajenost, nobenega potrpljenja
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Kategorije

f

življenjski slog

17

vzgoja

5

šolski sistem

2

način poučevanja

4

osebnostne lastnosti

3

pričakujejo, da bodo rešitve »servirane«, težko
počakajo
motiviranost za delo, odnos do šole se je spremenil
zunanji dražljaji
zunanji vplivi
premalo let izkušenj
začetnica
ozaveščenost
več izkušenj

zunanji dražljaji

3

izkušnje

4

Iz prejšnjih podatkov vemo, da je največ učiteljev menilo, da je zbranost današnjih učencev
slabša v primerjavi z učenci iz preteklosti. Največ učiteljev (f = 17) je kot razlog za to navedlo
življenjski slog. Učenci večino prostega časa preživijo pred raznimi mediji (najbolj poudarjajo
računalnik in televizijo), posledica tega je pomanjkanje aktivnosti. Omenjajo tudi nepravilen
način prehranjevanja. Zaradi vseh teh razlogov učenci po mnenjih učiteljev k pouku prihajajo
utrujeni in se niso sposobni osredotočiti na podajano vsebino. Na učence vpliva tudi hiter
tempo življenja in »bombardiranje« z informacijami z vseh strani.
Drugi najpomembnejši razlog po mnenjih učiteljev je vzgoja. S tem je slabšo zbranost
povezalo 5 učiteljev. Starši danes premalo časa posvečajo svojim otrokom, so večino časa
odsotni. Poleg tega otrok ne navajajo na red in jim vse dopuščajo, posledično otroci postajajo
vedno bolj razvajeni. Učenci želijo povsod uveljavljati svojo voljo in se ne ozirajo na druge.
Eden od učiteljev pravi, da moramo otroke pripraviti na življenje. S hitenjem sem in tja ter
delanjem nalog namesto otrok delujemo v nasprotju s tem. S tem otroka ne bomo navadili na
samostojnost.
V manjšini se pojavljajo odgovori, ki se nanašajo na šolski sistem, način poučevanja,
osebnostne lastnosti in zunanje dražljaje. Nekateri učitelji so navajali tudi kombinacijo med
vzgojo in življenjskim slogom ter osebnostnimi lastnostmi in življenjskim slogom. Če dobro
premislimo, se vse to med seboj prepleta. Spremenjen življenjski slog (npr. delovni čas
staršev), vpliva na vzgojo (odsotnost staršev), ta pa ima močan vpliv na posameznika, pri
katerem se pokažejo določene osebnostne lastnosti (razvajenost).
Strinjam se z rezultati, ki kažejo, da v veliki meri na zbranost učencev vplivajo spremembe v
preživljanju prostega časa in samega načina življenja. Tudi Strong (2011) omeni, da povečano
gledanje televizije vpliva na težave z zbranostjo in priporoča omejevanje sedenja pred zasloni
ter priporoča povečanje aktivnosti.
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5.7 Dejavniki zbranosti učencev med poukom
5.7.1 Dejavniki, ki krepijo zbranost
Zanimalo me je, kaj so po mnenjih učiteljev razlogi za takšen upad v zbranosti učencev. V
teoretičnem delu sem zapisala različne dejavnike, ki vplivajo na slabšo zmožnost zbranosti
učencev med poukom, zato me je zanimalo, katere dejavnike bodo navedli učitelji. Navajali
so različne odgovore, ki sem jih zbrala in razvrstila v različne kategorije (način poučevanja,
aktivnosti, psihofizično stanje, učno okolje, doslednost in tekmovalnost).
Tabela 21: Dejavniki, ki po ocenah učiteljev, krepijo zbranost, razvrščeni po kategorijah
Kodi/pojmi
vsebine, dejavnosti
teme
jasna navodila,
raznolikost dejavnosti
didaktična, učna sredstva
ponazorila
raznolikost dejavnosti
učiteljevo ravnanje v razredu
reševanje problemov
različni učni položaji
postopnost
branje knjig
poslušanje pravljice
igre na prostem
gibanje
miselne igre
gibalne vaje
bralne, pisalne aktivnosti
sestavljanke, ročna dela
naspanost
spočitost
pravilna prehrana
zaupanje, varnost, spoštovanje
pozitivna razredna klima
mirno vzdušje
doslednost
tekmovalnost
ocena

Kategorije

f

način poučevanja

23

aktivnosti

13

psihofizično stanje

3

učno okolje

3

doslednost

5

tekmovalnost

3

Največ učiteljev (f = 23) meni, da so dejavniki, ki krepijo zbranost povezani z načinom
poučevanja (raznolike metode in oblike dela, raznolike dejavnosti, projektno delo, natančna
navodila, naloge primerne njihovi stopnji, zanimive naloge/ teme, slikovno gradivo ipd.).
Veliko učiteljev (f = 13) odgovarja, da učenčevo zbranost krepijo aktivnosti, s katerimi se
učenec ukvarja (branje in poslušanje pravljic, pisanje, gibanje, gibalne in miselne igre,
aktivno preživljanje prostega časa, sestavljanke, ročna dela ipd.). V manjšem deležu
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anketirani učitelji navajajo tudi vzor staršev, učiteljev odnos, interes, učno okolje,
psihofizično stanje učencev, tekmovalnost in vzgojo. Posebno želim izpostaviti doslednost kot
dejavnik krepitve zbranosti. To je navedlo 6 izmed vseh vprašanih učiteljev. Menim, da je
zelo pomembno, da se učitelj drži tega, kar je rekel ter ne niha med vzdrževanjem naročenega
in stalnim spreminjanjem svojih pravil in zahtev. Verjamem, da tudi to močno vpliva na
učenčevo zbranost, saj točno ve, kaj učitelj zahteva in mu to omogoča, da stremi k
zastavljenemu cilju in izpolni nalogo tako, kot je potrebno.

5.7.2 Dejavniki, ki zavirajo zbranost
Na koncu sem preverila še, kateri dejavniki po mnenjih učiteljev vplivajo na upad zbranosti
učencev med poukom. Odgovore učiteljev sem razvrstila v podobne kategorije kot dejavnike,
ki krepijo zbranost učencev.
Tabela 22: Zaviralni dejavniki zbranosti učencev, razvrščeni v kategorije
Kodi/pojmi
monotonost
nejasna pravila
norenje s snovjo
neustrezen pristop učitelja
kritiziranje, moraliziranje učitelja
vodenje po korakih
strog učitelj
preveč nalog
slabo podana snov
neustrezen pristop učitelja
preveč računalnika
igrače
tehnologija
poplava informacij iz medijev
nepravilna prehrana
prehiter tempo življenja
gledanje televizije, premalo iger z
vrstniki v naravi
nizka notranja motivacija
nespoštovanje
razvajenost
nespodbujanje staršev
starši delajo namesto otrok
moteči učenci
nemir
napeti odnosi

Kategorije

f

način poučevanja

19

življenjski slog

17

osebnostne lastnosti

6

vzgoja

2

učno okolje

3

Tudi med dejavniki, ki zavirajo učenčevo zbranost se pojavi način poučevanja. Ta razlog je
navedlo kar 19 anketiranih učiteljev. Med dejavniki poučevanja učitelji največkrat (f = 9)
omenijo monotonost. Kot sem že omenila Marentič Požarnik (2000) pravi, da je monotonija
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največji nasprotnik zbranosti. Učitelji kot zaviralce zbranosti med poukom omenjajo tudi
nejasna pravila, vodenje učencev po korakih, obsežna snov brez možnosti poglobljenega dela
zaradi pomanjkanja časa, hitenje, velika količina informacij naenkrat ipd. Na drugem mestu
učitelji najpogosteje (f = 17) navajajo dejavnike povezane z življenjskim slogom (preveč časa
preživetega za računalnikom ali televizijo, nepravilna prehrana, hiter tempo življenja, preveč
dražljajev, pomanjkanje spanja ipd.).
V manjšem številu se pojavljajo kot dejavniki, ki zavirajo učenčevo zbranost med poukom
tudi osebnostne lastnosti (razvajenost), vzgoja (odsotnost staršev), učno okolje (»šundr«,
nespoštovanje, slaba klima, nemir), nizka notranja motivacija učenca, učiteljev odnos do dela
in učencev, psihofizično stanje učencev (npr. utrujenost, raztresenost) ter zunanji dejavniki
(npr. hrup, vročina, moteči učenci).
Rezultati kažejo, da se učitelji zavedajo svoje vloge med poukom. Njihov način poučevanja
res lahko v večji meri pripomore h krepitvi ali slabitvi učenčeve zbranosti. Če se učitelji tega
zavedajo, so po mojem mnenju že korak bližje k reševanju težav z zbranostjo učencev. S
pripravo zanimivega pouka in izogibanje monotonosti med poukom, bo pripomogel k
aktivnosti večjega dela učencev, če ne večini. Otroci so živahni in radovedni, zato je
pomembno, da kot učitelji izkoristimo te njihove značilnosti in upoštevamo njihove interese
med načrtovanjem dejavnosti in nato še med samim poukom.

58

6

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA

VPRAŠANJA
RV1: Na osnovi katerega vedenja učencev učitelji med poukom sklepajo na
zbranost učencev?
Veliko učiteljev je navedlo, da na zbranost učencev sklepajo glede na njihovo sodelovanje in
aktivnost. Raziskave kažejo, da največ učiteljev (f = 34) na zbranost učencev sklepa glede na
nerazumljivo, nejasno komunikacijo učencev, ki kaže na sodelovanje učencev v okviru
samostojne, tihe aktivnosti. Učitelj, glede na to, ne more dokončno potrditi, da je učenec pri
uri res zbran. Poleg samostojnega dela sem uvrščamo tudi telesne znake učencev. Anketirani
učitelji odgovarjajo, da učenci zbrano sledijo pouku, če dvigujejo roke, imajo vzpostavljen
očesni stik z učiteljem ali predmetom razlage, pokončno sedijo, pišejo ali poslušajo.
Nekaj manj učiteljev (f = 14) na zbranost med poukom sklepajo po samostojnih izjavah
učencev. Učitelji so navajali postavljanje vprašanj, izražanje svojega mnenja, dopolnjevanje
učiteljevih informacij ter pripovedovanje asociacij in idej.
Še manj učiteljev (f = 8) je znake zbranosti opisovalo z dejanji, ki predstavljajo reaktivne
izjave učencev. Učitelji navajajo, da učenci smiselno odgovarjajo na njihova vprašanja in
poznajo odgovore.

RV2: Kako učitelji ravnajo, da bi učenci med poukom vzdrževali ustrezno
raven zbranosti?
Učitelji uporabljajo različne dejavnosti, s katerimi želijo popestriti pouk, večina učiteljev
(98,5 %) se o zbranosti učencev pogovori tudi z učenčevimi starši. V večini primerov učitelji
staršem dajo konkretne napotke, kako naj ravnajo in jim posredujejo vaje, s katerimi bodo
izboljšali zbranost njihovega otroka. Nekateri učitelji se individualno pogovorijo s starši
učenca, ki imajo težave, drugi se z vsemi starši pogovorijo o zbranosti in njenem pomenu,
razredni klimi in odnosu učencev do pouka.
Kot sem že omenila, se učitelji poslužujejo tudi različnih strategij s katerimi želijo vzdrževati
ustrezno raven zbranosti med samim poukom. Raziskave kažejo, da najpogosteje uporabijo
dejavnosti, s katerimi želijo popestriti pouk. Izredno pogosto uporabljajo gibanje, malo maj
pogosto pa stavek, ki učence opozarja, naj bodo še posebej pozorni. Manjkrat povzdignejo
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glas z namenom, da bi vzdrževali zbranost med poukom, najmanj učiteljev pa ne naredi
ničesar. Samostojni odgovori učiteljev za vzdrževanje zbranosti največkrat obsegajo
dejavnosti, ki zahtevajo učenčev celotni odziv (joga, igra vlog ipd.). Navedene so tudi
sprostilne dejavnosti (tapkanje, narava) in zvočni dražljaji.
Večina učiteljev uporabi tudi miselne igre, posebne vaje za krepitev zbranosti in gibalne vaje
ali telovadbo za možgane oz. t. i. Brain Gym. Največkrat so učitelji izbrali kar vse tri
dejavnosti, velikokrat pa so obkrožili hkrati miselne igre in gibalne vaje. Glede na
obkroževanje enega odgovora učitelji največkrat uporabijo miselne igre, približno enako
pogosto uporabljajo gibalne vaje in posebne vaje za razvijanje zbranosti. Učitelji uporabljajo
tudi vaje za čutenje celostnega telesa in dihanja, sprostilne vaje ali spremembo glasu.

RV3: Kaj učitelji menijo o igrah za razvijanje zbranosti pri učencih in ali
jih uporabljajo?
Učitelji večinoma uporabljajo vsaj eno dejavnost za razvijanje zbranosti pri učencih. Kot sem
že navedla, mednje spadajo miselne igre, posebne vaje za razvijanje zbranosti, gibalne vaje ali
telovadbo za možgane. Po ocenah učiteljev se najvišje po učinkovitosti uvrščajo gibalne vaje
ali telovadba za možgane (M = 4,36, SD = 0,91). Na drugo mesto so uvrstili vaje, ki krepijo
zbranost (M = 3,86, SD = 0,94) in na tretje miselne igre (M = 3,82, SD = 0,92). Kot lahko
opazimo, je med drugim in tretjim mestom zelo majhno odstopanje. Iz tega sklepam, da se
učiteljem zdijo vse vaje izredno učinkovite.
Dva učitelja sta poudarila, da so lahko vse vaje učinkovite. Navajam njuno obrazložitev.
»Vse te dejavnosti je potrebno vključiti glede na način dela in obravnavo učne snovi,
nikakor pa ne sme biti namen samo za to, da je (učitelj12).«
»Vse naloge so lahko učinkovite za neko področje (vidna, slušna, miselna
pozornost…), če so uporabljane na pravi način, ob primernem času in v primernem obsegu
(učitelj 16).«

RV4: Kako pogosto učitelji uporabljajo priporočene dejavnosti za
razvijanje zbranosti učencev?
Dejavnosti za razvijanje zbranosti učitelji uporabljajo različno pogosto. Največ učiteljev (39,7
%) jih uporablja 1–2x tedensko, zelo blizu z 38,1 % sledi vsakodnevna uporaba teh
dejavnosti. Podobno si v odstotkih sledita 1x-mesečna z 7,9 % in 3–4x-tedenska z 11, 1 %
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uporaba dejavnosti za razvijanje zbranosti. Najmanj učiteljev (3,2 %) odgovarja, da teh
dejavnosti ne uporablja.

RV5: Kateri dejavniki po izkušnjah učiteljev vplivajo na kakovost
zbranosti učencev?
Učitelji navajajo več dejavnikov (med njimi: življenjski slog, vzgoja, osebnostne lastnosti,
poučevanje), ki vplivajo na kakovost zbranosti učencev med poukom. Zanimivo je, da se
dejavniki med seboj zelo povezujejo. Tudi dejavniki, ki krepijo in dejavniki, ki slabijo
zbranost učencev so si zelo podobni.
Med najpogostejšimi odgovori, ki slabijo ali krepijo zbranost so se pojavljali dejavniki v
povezavi s poučevanje. Razgiban, pester pouk, poln dejavnosti in različnih pripomočkov ter
oblik in metod dela po izkušnjah učiteljev pomembno krepi zbranost učencev. V nasprotju s
tem pa monotono poučevanje učitelja slabi zbranost učencev. Tudi vodenje učencev na
vsakem koraku pri vseh dejavnostih slabi zbranost. Iz tega sledi, da brez neke aktivnosti
posameznega učenca, učenec težje ali sploh ne sledi pouku. Tako je vsakršna aktivnost
pomemben dejavnik zbranosti učencev, naj bo to gibanje, gibalne in miselne igre ali
sestavljanke. Učitelji opažajo, da ima velik vpliv na učenčevo zbranost tudi današnji slog
življenja. Danes zelo veliko učencev večino svojega prostega časa preživi pred računalnikom
in televizijo, kar po mnenjih učiteljev zmanjšuje zbranost učencev, saj se v vsakdanjem
življenju in med poukom stvari ne odvijajo tako hitro, kot se v medijskem svetu. Zaradi
poznega odhajanja v postelje in nepravilne prehrane učenci prihajajo k pouku neprespani in
utrujeni. Posledica tega je zmanjšana zmožnost zbranosti med poukom.
Po izkušnjah učiteljev zbranost krepijo razne aktivnosti v prostem času; preživljanje prostega
časa v naravi s svojimi vrstniki, branje in poslušanje pravljic, pisanje ali gibanje. Velik vpliv
na zbranost ima po mnenjih učiteljev tudi sama vzgoja. Sem spada zanimanje staršev za
otrokovo šolsko delo ter navajanje otroka na red in pravila.

RV6: Kakšne so po izkušnjah učiteljev značilnosti dejavnosti, ki okrepijo
zbranost učencev med poukom?
Po izkušnjah učiteljev morajo za zbranost med poukom poskrbeti sami. Dejavnosti, ki jih
umeščajo v sam pouk morajo vsebovati aktualne vsebine; vključevanje vsakdanjega življenja,
aktivnosti (miselne in gibalne igre, gibanje nasploh), pouk mora biti razgiban. Za vsako
dejavnost morajo biti navodila jasna in enostavna. Dobro je, če se uporabi kakšen didaktični
material ali različni predmeti. Veliko lahko naredimo tudi s spreminjanjem glasu. Po
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učiteljevih mnenjih je najpomembnejša učenčeva aktivnost med poukom. Se pravi njegovo
sodelovanje pri dejavnostih. Eden izmed podanih odgovorov je poudaril, da lahko vsakršna
spremenjena dejavnost ponovno pritegne pozornost, s tem pa se znova vzpostavi zbranost
učencev.

RV7: Kaj učitelji menijo o zbranosti učencev na osnovi primerjanja
različnih generacij učencev?
Učitelji ugotavljajo, da je zbranost današnjih učencev slabša v primerjavi s preteklimi učenci.
Tako je odgovorilo kar 74,2 % anketiranih učiteljev. Nekaj učiteljev (19, 4 %) se je odločilo,
da je zbranost enaka. Vendar glede na to, da so bili to večinoma učitelji, ki še nimajo veliko
delovnih izkušenj, lahko ta podatek zanemarimo. Najmanj (6,5 %) učiteljev je obkrožilo, da je
zbranost boljša. Kot razlog za boljšo zbranost učencev navajajo svoje izkušnje. Zaradi njih
pravočasno prepoznajo padanje zbranosti in temu primerno ukrepajo.
Kot razloge za slabšo zbranost so učitelji navajali življenjski slog, vzgojo, šolski sistem,
osebnostne lastnosti, način poučevanja in zunanje dražljaje. Najpomembnejši razlog za slabšo
zbranost je po mnenjih učiteljev življenjski slog. Učenci večino časa preživijo pred
računalnikom in televizijo ter se premalo gibajo, imajo nepravilno prehrano in premalo časa
spijo. Pomemben razlog se jim zdi tudi vzgoja, saj so po mnenjih učiteljev straši večino časa
odsotni, poleg tega svojih otrok ne navajajo na red in pravila. Opravljajo stvari namesto svojih
otrok, ti pa postajajo vedno bolj razvajeni, in želijo vedno in povsod uveljavljati svojo voljo.
Posledica tega je, da imajo učenci občutek, da se jim ni potrebno za nič potruditi, saj bo stvari
naredil nekdo namesto njega.
Tu moram dodati, da je bilo to eno ključnih vprašanj pričujočega diplomskega dela. Dobila
sem odgovor, ki sem ga pričakovala in s tem potrdila svoje ugotavljanje z opažanjem tudi
ostalih učiteljev.
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V procesu izobraževanja ima zbranost zelo pomembno vlogo, saj brez nje učenje in
poučevanje ni tako uspešno kot bi lahko bilo. Veliko vlogo pri samem vzdrževanju in
razvijanju zbranosti ima tudi učitelj, saj je neposredno navzoč v učnih situacijah, pri katerih
spoznava težave z zbranostjo. Poleg tega lahko preko svojih izkušenj s poskušanjem uporabe
posameznih strategij ugotovi, kako lahko najuspešnejše vzdržuje zbranost učencev pri pouku.
Učitelj ima največji pregled nad zbranostjo učencev, saj je pri njegovem posredovanju učne
vsebine bistvenega pomena, da se lahko proces uspešno zaključi. V nasprotnem primeru se z
upadanjem zbranosti na posameznih časovnih presledkih prekine; enkrat ali celo večkrat v
posamezni šolski uri. Možna je ponovna vzbuditev zbranosti ali z učiteljevo nepozornostjo
popolna prekinitev zbranosti do konca šolske ure.
Namen diplomskega dela je bil raziskati težave z zbranostjo med poukom, ugotoviti razloge
zanjo, raziskati, kako učitelji delujejo ob opažanju upada zbranosti in kako učinkovito
spodbujati zbranost učencev za učenje. Za namen diplomskega dela sem sestavila anketni
vprašalnik na katerega je odgovorilo 65 učiteljev razrednega pouka.
Ugotovila sem, da so težave z zbranostjo med poukom prisotne in nikakor niso zanemarljive.
Rezultati namreč kažejo, da je zbranost današnjih učencev in učencev pred leti bistveno
slabša. Učitelji opažajo nihanja v učenčevi zbranosti. Večinoma je zbranost kratkotrajna in
hitro pade. Veliko učencev je nemirnih, kar je lahko posledica prekomernega preživljanja
prostega časa za računalnikom in televizijo, kar privede do pomanjkanja gibanja. To se kaže v
nezmožnosti sedenja pri miru na stolu celotno šolsko uro. Učenci se začnejo sprehajati po
razredu, odhajajo iz razreda, vzbujajo pozornost s svojim vedenjem in hkrati motijo (in
zmotijo) zbranost učencev, ki imajo bolj razvito sposobnost vztrajanja pri sodelovanju med
poukom.
Pri tem je izredno spodbuden podatek, da učitelji ne zanemarjajo pomena zbranosti in temu v
veliki večini namenjajo veliko pozornost in temu primerno pogosto uporabljajo različne
dejavnosti in druge strategije z namenom vzdrževati zbranost učencev med poukom. Glede na
odgovore učiteljev sklepam, da nekateri učitelji iščejo različne načine, s katerimi bi učenci
lažje sledili pouku in bili pri samem učenju tudi uspešni. Ne poslužujejo se samo ene vrste
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dejavnosti, ampak različnim. Nekateri učitelji se trudijo pri učencih preko dejavnosti izzvati
celostni odziv. Učitelji z več izkušnjami lažje pristopajo k tovrstnim težavam. Tistim, katerim
tovrstne izkušnje primanjkujejo (bodisi zaradi premalo delovnih izkušenj bodisi neopažanja
podobnih težav) lahko pri tem napredujejo, a le, če se sami aktivno trudijo prepoznavati
tovrstne težave in iskati načine, s katerimi bi jih prebrodili. Menim, da brez samostojnega
udejstvovanja učitelj ne bo uspešen pri reševanju težav z zbranostjo v svojem razredu.
Za konec bi izpostavila, da učitelj ni edini, ki lahko naredi vse za spodbujanje in razvoj
zbranosti učencev. Morda se od njega res največ pričakuje in lahko najbolj pripomore k temu
zaradi svoje izobrazbe, vendar sam, brez pomoči drugih, proces ne bo tako uspešen, kot bi
lahko bil. S sodelovanjem s straši, ki na drugačen način, v drugem okolju spoznavajo
značilnosti svojega otroka in nanj delujejo, lahko učenec/otrok bolj uspešno razvije
sposobnost zbranosti. Pomembno je, da je povezava staršev in učiteljev stalna in se lahko
eden k drugemu obračajo po nasvete. Učitelj naj upošteva stvari, ki jih starši povedo o svojem
otroku, starši pa naj upoštevajo nasvete učiteljev in sodelujejo z njim pri izpopolnjevanju
otrokovih zmožnosti. Brez obojestranskega upoštevanja in deljenja izkušenj, bosta težje
pripomogla k izboljšanju otrokovih težav.
Glede na to, da se zbranost učencev po navedbah v raziskavi sodelujočih učiteljev poslabšuje,
bo potrebno vedno več pozornosti nameniti ravno zbranosti, saj nam tudi današnji slog
življenja otežuje poučevanje med poukom ravno zaradi tako velikega vpliva na zbranost
učencev. Učiteljeva naloga naj bo skrb za dobro učno okolje in trud za čim bolj zanimivo in
aktualno posredovanje učne snovi, pri tem naj se trudi v čim večji meri upoštevati tudi
značilnosti učencev in učnih situacij. Če se v kakšnih situacij čuti šibkega, naj se po nasvet
obrne h kakšnemu drugemu učitelju ali nadgrajuje svoje znanje na seminarjih.
Raziskavo zbranosti bi lahko v prihodnje še bolj poglobili z raziskovanjem stopnje zbranosti
pri posameznem učencu preko testov pozornosti. Treba je namreč ugotoviti, na kateri stopnji
je učenčeva zbranost. V diplomskem delu sem se namreč osredotočila predvsem na ocene
učiteljev o zbranosti učencev med poukom, nisem pa neposredno ocenjevala zbranosti
učencev. Pričujoče diplomsko delo je pomemben prispevek k nadaljnjemu raziskovanju
zbranosti učencev. Z raziskavo sem namreč ugotovila, da imajo učenci vedno večje težave z
zbranostjo in so tako pedagoške intervencije kot dodatne raziskave na področju zbranosti
izrednega pomena.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK O ZBRANOSTI UČENCEV MED POUKOM
Spoštovani razredniki!

Sem Katja Gregorc, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
V sklopu diplomskega dela, v katerem raziskujem problem zbranosti učencev v procesu
učenja, izvajam ta anketni vprašalnik za učitelje, ki ga bom vključila v empirični del
diplomskega dela. Prosim vas za sodelovanje – da izpolnite ta vprašalnik.
Vprašalnik se nanaša na učiteljeve izkušnje in mnenja o zbranosti učencev za učenje;
prosim, da si vzamete dovolj časa in na postavljena vprašanja odgovorite iskreno oz. tako, kot
mislite, in ne kot morda mislite, da bi nekdo od vas pričakoval. Anketiranje je namreč
anonimno, rezultate pa bom uporabila zgolj v raziskovalni namen, kot pomoč pri pisanju
diplomskega dela. Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.
Spol
a) moški
b) ženski
Starost
a) 20–29 let
b) 30–39 let
c) 40–50 let
d) nad 50 let
Kateri razred poučujete? _________
1. a) Ali med poukom opažate kakršnekoli posebnosti v zbranosti učencev?
DA

NE

b) Odgovor DA. Kakšne?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Kako dolgo v povprečju traja učenčeva zbranost med poukom glede na vaša opažanja?
___________________________________________________________________________

3. Po kakšnem vedenju učencev med poukom sklepate, da so učenci zbrani?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Kolikšno pozornost sami posvečate zbranosti učencev med poukom?
a) Temu ne posvečam pozornosti.
b) Majhno pozornost.
c) Srednje veliko pozornost.
d) Veliko pozornost.
5. Ali o zbranosti učencev med poukom kdaj spregovorite s starši (npr. roditeljski sestanki,
govorilne ure ipd.)?
DA
NE
Na kratko opišite, o čem spregovorite.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Kako pogosto uporabljate dejavnosti za krepitev zbranosti učencev pri pouku?
a) Nikoli.
b) 1x na mesec.
c) 1–2x tedensko.
d) 3–4x tedensko.
e) Vsak dan.
7. Kaj od spodaj naštetega storite, da bi v času pouka vzdrževali zbranost pri pouku?
a)Popestrim pouk
s kakšno
dejavnostjo
b)
Uporabim stavek,
kot je npr.
Pozorno
prisluhnite – sledi
nekaj zelo
pomembnega
c) Povzdignem
glas
d) Gibanje
e) Nič

vedno

pogosto

vedno

pogosto

vedno

pogosto

vedno

pogosto

vedno

pogosto

včasih ja, včasih
ne

včasih ja,
včasih ne

včasih ja, včasih
ne
včasih ja,
včasih ne
včasih ja, včasih
ne

redko

nikoli

redko

nikoli

redko

nikoli

redko

nikoli

redko

nikoli

f) Drugo
(napišite):

vedno

včasih ja,

pogosto

redko

včasih ne

nikoli

8. Katere dejavnosti uporabite, da krepijo zbranost učencev pri pouku?
a) Miselne igre, kot npr. labirint, iskanje razlik, zavozlanke, iskanje skritih predmetov v sliki
ipd.
b) Posebne vaje za krepitev zbranosti, kot npr.: koliko podrobnosti s slike ali besed, ki smo jih
našteli učencem, so jih sposobni napisati.
c) Gibalne vaje ali telovadba za možgane oz. t. i. Brain Gym.
Z učenci izvajate kakšno od vaj, ki so napisane v knjigi Telovadba za možgane in razvijajo
zbranost (npr. trebušno dihanje).
d)Drugo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Kako na osnovi svojih izkušenj ocenjujete učinkovitost v spodnji tabeli navedenih
dejavnosti za krepitev zbranosti učencev? (Ocenite po lestvici 5–0; 5 - najbolj učinkovito, 1 najmanj učinkovita, 0 - ne uporabljam oz. ne poznam. Vaše strinjanje z določeno oceno
označite z X.)
DEJAVNOST
Miselne igre
Vaje, ki krepijo zbranost
Gibalne igre oz. telovadba
za možgane
Drugo: ____________

5

4

3

2

1

0

10. Katere elemente mora po vašem strokovnem mnenju vsebovati dejavnost, ki jo
uporabljate pri učencih, da najbolj učinkovito krepi zbranost učencev med poukom (npr. igro,
zanimive predmete, vsakdanje primere, pestrost ipd.)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Kakšna je zbranost učencev, ki jih učite danes v primerjavi z zbranostjo učencev, ki ste jih
učili več let nazaj?
a) Boljša.

b) Slabša.

c) Enaka.

Zakaj?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Kateri dejavniki na osnovi vaših izkušenj v današnjem času krepijo in kateri zavirajo
zbranost učencev med poukom? (zapišite pod pravo rubriko)
KREPIJO:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ZAVIRAJO:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
******************
13. Dodatni komentarji:
V primeru, da želite dodati karkoli v zvezi z zbranostjo in vprašalnik ni zajemal, imate tukaj
prostor, da dopišete.

