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I

POVZETEK

Tematika diplomskega dela je subjektivno dojemanje časa v različnih razvojnih obdobjih. V

teoretičnem delu je opredeljen pojem časa iz različnih vidikov. Veliko že vemo o času iz

naravoslovnega vidika, osrednji problem diplomskega dela pa je izkustveni čas, ki je od

posameznika do posameznika relativen, saj se nanaša na njegovo subjektivno časovno

zaznavo. Na izkustveni čas vpliva mnogo dejavnikov, med drugim je odvisen od spoznavnih

procesov in spoznavnega razvoja. V teoriji je utemeljeno, zakaj nam čas v nekaterih situacijah

teče bodisi počasi bodisi hitro in zakaj se nam zdi, da čas s starostjo teče vse hitreje. Ker

koncept časa pridobimo iz kulture, v kateri živimo, je opisan tudi vpliv kulture na subjektivno

dojemanje časa in nekatere osupljive razlike v doživljanju časa v nekaterih nam bolj

oddaljenih kulturah. V empiričnem delu so podane analize učnih načrtov predmetov na

razredni stopnji, ki so kakor koli povezani s časom, saj prek njih otrok razvija razumevanje

koncepta časa in se posredno utesnjuje v zahodni koncept časa, kar vpliva tudi na njegovo

subjektivno časovno zaznavo. Osrednji del raziskave pa predstavljajo razlike in podobnosti v

subjektivnem dojemanju časa v različnih razvojnih obdobjih. S posamezniki v razvojnih

obdobjih od srednjega in poznega otroštva do pozne odraslosti so bili izvedeni

polstrukturirani intervjuji, ki so ponudili globlji vpogled v posameznikovo subjektivno

časovno zaznavo. Izkazalo se je, da so razlike v dojemanju časa udeleženih v raziskavi glede

na njihovo starost. Vprašanim osebam čas s starostjo teče vse hitreje, mlajši so najbolj

usmerjeni v prihodnost, malo manj pa starejši, prav tako je tudi dolgočasenje stanje, ki je

prisotno predvsem pri mlajših. Iz polstrukturiranih intervjujev je tudi razvidno, da vsem

vprašanim, ne glede na razvojno obdobje, čas ob nekaterih predvsem prijetnih dogodkih teče

hitreje, ob manj prijetnih, povezanih z bolečino ali čakanjem, pa počasneje.

Ključne besede: čas, subjektivni pomen časa, otroštvo, mladostništvo, odraslost.



II

ABSTRACT

Subjective meaning of time in different developmental stages

The topic of the thesis is subjective perception of time in different developmental stages. In

the theoretical part the concept of time is defined from different perspectives. We already

know a lot about time from the scientific perspective, but the main problem of the thesis is the

experiential time, which is relative from individual to individual, since it concerns his

subjective perception of time. Experiential time is influenced by many factors, among others

by cognitive processes and cognitive development. In the theory it is explained, why time in

certain situations runs slow or fast and why it seems like it runs faster in older age.  Because

the concept of time originates from the culture, which we live in, the impact of culture on

subjective perception of time and some astonishing differences in time perception in some

more distant cultures are also described. In the empirical part are stated analyses of the

curriculums of the school subjects at the primary level, which are in any way linked with

time, since the child develops the sense for time through these contents and consequently

limits himself within the western concept of time, which influences his subjective perception

of time. But the main part of the research presents differences and similarities in the

subjective perception of time in different developmental stages. Semi-structured interviews

were carried out on individuals in developmental stages ranging from the middle and late

childhood to late adolescence. They provided a deeper insight into the individual’s subjective

perception of time. It showed that differences in the perception of time are related with the

age of the participants. Time runs faster with the age of the questioned; the younger ones are

the most future-oriented and the older ones a little less. Boredom is also a state, mostly

present in the younger ones. From the semi-structured interviews it is clear that time runs

faster with more pleasant events for all the questioned, regardless the developmental stage,

and slower with less pleasant events, related with pain or waiting.

Key words: time, subjective meaning of time, childhood, adolescence, adulthood.
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1 UVOD

Na vprašanje »Kaj je čas?« je težko enoznačno odgovoriti. Zagotovo vemo, da obstaja več

oblik časa; npr. urni, koledarski, fizični, matematični, biološki, izkustveni (Polič, 1994).

Vsaka znanstvena panoga ima zanj malo drugačen odgovor. Če pa o tem vprašamo ljudi, je

verjetno odgovorov prav toliko, kot njih samih, nobeden izmed odgovorov pa gotovo ni

napačen, saj je del posameznikovega interpretativnega sistema. Čas je za vsakega

posameznika relativen.

V času izobraževanja sem se pogosto srečevala z različnimi načini organiziranja pouka na

način, ki bi zadostil kratkotrajni pozornosti učencev na razredni stopnji osnovne šole. V

prvem razredu je pouk pogosto naravnan tako, da niti ne sledi 45 minut dolgi šolski uri,

ampak raje kratkotrajnejšim dejavnostim z več premori. Če pomislim na svoje poučevanje v

okviru pedagoške prakse, vem, da sem se pogosto spraševala, ali mi bo uspelo uresničiti vse

dejavnosti v pičlih 45 minutah. Če pa pomislim na svoja osnovnošolska leta, pa tudi še na

srednješolska in se postavim v vlogo učenca, se spomnim, kako dolgih je bilo tistih 45 minut.

Tudi Taylor (2007) opozarja, da se doba ene šolske ure učiteljem zdi kratka, otrokom pa se

pogosto zdi »razvlečena«, zato morajo biti osnovnošolski učitelji pozorni na padec pozornosti

učencev. Bryson (2006, v Taylor, 2007) pa celo navaja, da otrokom v primerjavi z odraslimi v

šoli v vročem popoldnevu, čas teče kar petkrat počasneje.

Poleg tega, da lahko enako dolgo časovno obdobje različnim ljudem mineva različno hitro,

smo pogosto priča raznim izpovedim ljudi, kako se čas »vleče«, ali kako hitro mineva, ne

nazadnje pa so take subjektivne časovne zaznave nekaj, s čimer se ves čas srečujemo tudi

sami. Omenjene razlike v subjektivnem dojemanju časa so me spodbudile k širšemu

raziskovanju tematike. V teoriji so me zanimale strokovne utemeljitve različnih subjektivnih

časovnih zaznav – zakaj nam čas v določenih situacijah mineva hitro, v drugih počasi, v

nekaterih celo ekstremno hitro ali počasi ter zakaj imamo s starostjo občutek, da nam čas

mineva vse hitreje. Ugotovila sem, da večina vzrokov tiči v spoznavnem razvoju in

spoznavnih procesih. V raziskavi pa me je zanimalo, kakšne so razlike in podobnosti v

subjektivnem dojemanju časa v različnih razvojnih obdobjih in kako učni načrt na razredni

stopnji zajema koncept časa, saj vsebuje kar nekaj ciljev, ki so povezani s konceptom časa.
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Nekateri se nanašajo na razvijanje samega koncepta, drugi na pridobivanje znanj z različnih

področij, ki so povezani s konceptom časa – naj gre za poznavanje preteklosti, glasbenih

pojmov ali matematičnega časa. V povezavi s subjektivnim konceptom časa učenci spoznajo,

da je čas, v kolikor ni merjen s standardnimi enotami, relativen in odvisen od posameznikove

subjektivne interpretacije. Glede na to, da otroci koncept časa usvajajo postopoma tekom

razvoja in da jim čas dejansko teče počasneje, je pomembno načrtovanje šolskih dejavnosti v

skladu s tem zavedanjem.

Ker pojmovanje časa izhaja iz kulture v kateri živimo, opisujem tudi vpliv kulture na

subjektivno dojemanje časa in osupljive razlike v tem, kako različne družbe vidijo čas.

Zahodne kulture, vključno z našo, so zelo natančne, osnovna enota časa je sekunda (Polič,

1994). V neki indijski kulturi pa predstavlja osnovno enoto časa, čas kuhanja riža (prav tam).
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 OPREDELITEV ČASA

»Čas je denar.«

(pregovor)

Na vprašanje »Kaj je čas?« je težko enoznačno odgovoriti. Zagotovo vemo, da obstaja več

oblik časa, tako v fiziki (fizični, matematični, urni čas) kot v psihologiji (izkustveni, biološki,

urni čas) (Polič, 1994).

Slovenski veliki leksikon (2003) navaja opredelitve z več področij:

 čas v astronomiji: »nenehno in nepovratno minevanje obstoječega, trenutek ali

presledek v tem minevanju« (str. 351);

 čas v fiziki: »osnovna fizična količina, na osnovi katere lahko ločimo med dvema sicer

identičnima dogodkoma, ki se zgodita na istem mestu; interval med njima (trajanje)

osnova za merjenje časa« (str. 351);

 čas v filozofiji: »razsežnost, v kateri bivanje, spreminjanje in izginjanje stvari in bitij

puščajo sled« (str. 351);

 čas v jeziku: »označevanje trajanja, obstajanja, dejanja, stanja in poteka v trenutku

govorjenja (sedanji čas), pred trenutkom govorjenja (pretekli čas) in za trenutkom

govorjenja (prihodnji čas), oz. »posebna glagolska oblika, in sicer predpreteklik,

preteklik, sedanjik, prihodnjik« (str. 351);

 čas v športu: »športni rezultat, izražen v urah, minutah, sekundah, desetinkah,

stotinkah in tisočinkah sekunde« (str. 351).

2.2 IZKUSTVENI ČAS

Damasio (2002) navaja, da smo ljudje v teku evolucije razvili biološko uro, naravnano na

izmeničen ritem dneva in noči, ki se nahaja v hipotalamusu v možganih in ureja telesni čas.

Kot pravi Damasio, pa obstaja še druga vrsta časa, to je izkustveni čas, kamor spada naše

doživljanje minevanja časa, saj se nam lahko kljub enakomernemu tiktakanju ure trajanje zdi
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kratko ali dolgo, ta variabilnost pa se lahko zgodi na različnih ravneh, od letnih časov, tednov

in ur, do najmanjših glasbenih intervalov – dobe note ali trenutka tišine med notama. Tudi

Taylor (2007) izkustveni čas opredeljuje kot subjektivno zaznavanje, dojemanje oz.

doživljanje časa, ki pa ni vedno enako. Polič (1994) trdi, da je subjektivno trajanje podvrženo

raznim izkrivljenjem, saj kljub temu, da je izkustveni čas osebna stvaritev, ni neodvisna od

objektivnega dogajanja. Tako Polič pojasnjuje, da na našo časovno izkušnjo vpliva več

dejavnikov: kultura, v kateri živimo, starost, subjektivna perspektiva, vsebina intervala, vpliv

pozornosti, vloga spomina. Taylor (2007) navaja, da je ena izmed zanimivejših stvari pri

izkustvenem času ta, da lahko že dve osebi trajanje sicer enako dolgega časovnega obdobja

zaznavata povsem različno.

Raziskovanje dojemanja časa iz subjektivnega vidika

»Ko se je psihologija – kot znanost o zavestni izkušnji – začela, je bila izkušnja časa ena

prvih, ki se je je ta nova znanost lotila« (Polič, 1994, str. 246). Razlagali so jo na različne

načine, vendar so prevladovali fiziološki in spoznavni procesi (prav tam).

»Osnovna tema raziskovanja časa je bila velikanska različnost ocen trajanja pri

eksperimentalnih subjektih, postavljenih v različne okoliščine, z različnimi nalogami, pod

vplivom različnih učinkovin, obolelih za različnimi mentalnimi in telesnimi boleznimi,

pripadajočih različnim razredom, različnim kronološkim starostim in tako naprej.« (Ornstein,

1969, v Gell, 2001, str. 93).

Literatura o času sicer razlikuje med različnimi metodami za pridobivanje ocen o trajanju

časovnih intervalov – gre za predvidene in retrospektivne ocene trajanja časovnih intervalov

(Hicks, 1992, v Wearden, 1997). Wearden (1997) opredeljuje, da so predvidene ocene trajanja

časovnih intervalov tiste, ko ljudje za ocenjevanje vedo vnaprej (npr. »Držite gumb eno

sekundo.«), medtem ko so retrospektivne ocene tiste, ko je ljudem vprašanje o času

zastavljeno nepričakovano (npr. »Koliko časa menite, da je minilo od takrat, ko ste pričeli z

branjem tega odstavka?«). Wearden (2005) pa navaja še ocene o minevanju časa; npr. kako

hitro ali počasi se nam zdi, da čas teče v različnih situacijah.

Kljub temu, da se v eksperimentih pogosto ugotavlja točnost zaznave urnega časa, Polič

(1994) meni, da se je potrebno ukvarjati z izkustvenim časom kot takim in ne z njegovo
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skladnostjo z urami in minutami ter spoznati različne procese, ki vplivajo na našo časovno

zaznavo.

Zavedanje minevanja časa je retrospektivno

Pomembno je omeniti tudi, da v sedanjosti nismo sposobni zavedanja minevanja časa, ampak

le v retrospektivi, torej, ko pogledamo v preteklost, v določeno obdobje, ki je že minilo

(James, 1890; Wearden, 2005). Nemogoče je namreč določiti, ali nam čas v tem trenutku teče

hitro ali počasi, saj imamo občutek le za statično sedanjost, kamor pa minevanje časa ne spada

– zavedanje postane možno šele, ko se ozremo v preteklost in pomislimo na to, kar se je

zgodilo (Taylor, 2007).

Pet zakonov izkustvenega časa

Taylor (2007) meni, da v življenju izkusimo pet različnih osnovnih zaznav časa, ki jih lahko

poimenujemo kar pet zakonov izkustvenega časa, vendar ne v znanstvenem smislu, saj gre za

subjektivno področje brez konkretnih, preverljivih in neizpodbitnih dejstev, pač pa v smislu

splošno veljavnih izjav, ki ustrezajo subjektivnim izkušnjam večine ljudi in so bile podprte z

raziskavami.

Taylor (2007) navaja naslednjih pet zakonov izkustvenega časa:

1. Čas s starostjo teče vse hitreje.

2. Čas ob izpostavljenosti novim izkušnjam ali novemu okolju teče počasneje.

3. Čas v stanju zavzetosti teče hitreje.

4. Čas v stanju nezavzetosti teče počasneje.

5. Kadar je naše polno zavedanje sveta moteno oz. je struktura ega šibka ali odsotna, čas

teče počasneje ali se ustavi.
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Dva osnovna pogleda na relativnost izkustvenega časa

»Če dve uri sedite poleg prijetnega dekleta, se vam bo zdelo, kot da sta minili dve minuti. Če

pa se za dve minuti usedete na vročo peč, se vam bo zdelo, kot da sta minili dve uri. To je

relativnost.«

(Albert Einstein)

Taylor (2007) navaja dva osnovna pogleda na relativnost izkustvenega časa:

1. Hitrost minevanja časa je relativna količini zaznanih in procesiranih informacij. Več

kot je informacij, počasneje se nam zdi, da mineva čas.

2. Hitrost minevanja časa je relativna glede na to, kako močen in neodvisen je naš ego.

Šibkejša kot je struktura, počasneje se nam zdi, da mineva čas.

Zakoni in relativnost izkustvenega časa so natančneje pojasnjeni v nadaljevanju diplomskega

dela.

2.3 SPOZNAVNI PROCESI, KI VPLIVAJO NA DOJEMANJE ČASA

Na našo časovno izkušnjo v veliki meri vplivata spomin in pozornost (Polič, 1994), ki je

komponenta zaznavanja (Musek in Pečjak, 1997), pomemben vpliv pa ima tudi hitrost

procesiranja informacij (Taylor, 2007).

2.3.1 Zaznavanje

»Zaznavanje je prva stopnja spoznavanja okolja in pomeni sprejemanje in razlaganje sporočil,

ki prihajajo iz njega« (Musek in Pečjak, 1997, str. 121). V organizmu posebnih organov za

dojemanje oz. merjenje časa ni (Gell, 2001; Musek in Pečjak, 1997). Človek se časa zaveda

zaradi dražljajev, ki delujejo na čutne organe katere koli modalnosti krajši ali daljši čas

(Musek in Pečjak, 1997).
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Kot pomembne vplive na zaznavanje časa Musek in Pečjak (1997) navajata:

 čutila v notranjih organih, ki jih dražijo procesi v organizmu,

 posameznikova dejavnost v okolju (npr. hoja), od katere je odvisno, kako dolgo in v

kakšnih intervalih delujejo dražljaji, ter

 posameznikovi motivi (npr. želja po čim daljšem trajanju dogodka).

Psihološko preučevanje zaznavanja časa temelji v »razlagi variabilnega razmerja med

zaznanim trajanjem in trajanjem, ki ga pokaže ura« (Gell, 2001, str. 93). Gell trdi, da lahko

»vedno razlikujemo med tem, kako dolgo kak interval traja po našem občutku (naša zaznava

njegovega trajanja) in kako dolgo je zares trajal (kognitivna sodba, do katere pridemo na

podlagi vseh informacij, ki so nam na voljo, vključno z uporabo, denimo, ure)« (str. 93). Gell

pravi, da čas vsekakor lahko zaznavamo, le da tem zaznavam ne moremo zaupati, saj je naš

občutek za trajanje nezanesljiv, in ko ocenjujemo trajanje brez pomoči ure, se pogosto

zanašamo na procese v zunanjem okolju, ki so podobni delovanju ure ne pa na zaznavanje

trajanja po sebi. Gell opredeljuje zaznano in spoznano trajanje, pri čemer je zaznano trajanje

»čas, za katerega imamo občutek, koliko je« (str. 93) oz. kot »notranje zaznano mero trajanja«

(str. 94), spoznano pa kot «čas, za katerega vemo, koliko je, ali količina časa, za katerega

vemo, da ga je določeno opravilo zavzelo« (str. 93) oz. kot« dolžino trajanja glede na naša

prepričanja o merjenju trajanj« (str. 94). Gell navaja, da sta zaznano in spoznano trajanje

medsebojno neskladna in da ima spoznano trajanje vedno prednost pred zaznanim. Gell zaradi

neskladnosti med enim drugim časom ovrže domnevo, da bi spoznano trajanje temeljilo na

zaznanem. Kot pojasnjuje, spoznani čas temelji na prepričanjih, ki jih imamo o svetu oz. o

merjenju trajanj in ne na neposrednih rezultatih prvinskih procesov zaznavanja časa pod

nadzorom notranje ure.

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) navajata, da se hitrost zaznavanja v povprečju zelo

hitro povečuje pri mladostnikih, medtem ko Pečjak (2007) pravi, da je zaznavanje dražljajev v

pozni odraslosti nekoliko počasnejše, v primeru, da se dogodki prehitro vrstijo, pa se nekateri

podatki izgubijo.
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2.3.2 Pozornost

Pozornost je proces s pomočjo katerega selekcioniramo informacije iz okolja (Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009). Stvari na katere nismo pozorni, navadno ne zaznamo in si jih ne

zapomnimo, zato je pozornost prva stopnja v spoznavnih procesih (prav tam). Na smer,

trajanje in obseg pozornosti vplivajo zunanji (intenzivnost, trajanje, količina, vrsta,

spremembe dražljajev) in notranji dejavniki (posameznikovi motivi, starost – večji obseg

pozornosti je pri odraslih), pri čemer je trajnejša pozornost odvisna od notranjih dejavnikov

(Musek in Pečjak, 1997).

Pozornost otrok v obdobju zgodnjega otroštva je krajša, manj usmerjena in nadzorovana v

primerjavi s starejšimi otroki, v tem obdobju pa otroci postopoma pričnejo načrtno usmerjati

pozornost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Stalnost pozornosti narašča z leti (Lawson

in Ruff, 1990, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Med tretjim in petim letim starosti

pride do pomembnega povišanja vzdrževanja pozornosti (Capozzoli, Ruff in Weisberg, 1998,

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).

Flavell in Miller (1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) ugotavljata, da osemletniki

razumejo, da lahko pozornost delno nadzorujejo, enajstletniki pa tudi, da je namerno

usmerjanje pozornosti povezano z različnimi duševnimi stanji (npr. različno usmerjanje

pozornosti, če je govorjenje tiho ali glasno).

V pozni odraslosti, pri nekaterih posameznikih pa že prej, postopno upadeta nadzor

pozornosti (sposobnost ignoriranja nepomembnih informacij) in sposobnost deljene

pozornosti (zadrževanje pozornosti na več stvareh hkrati) (Marjanovič Umek in Zupančič,

2009). Težave z deljeno pozornostjo so najpogosteje posledica starostnega upada hitrosti

procesiranja informacij in se pojavljajo pri reševanju miselnih problemov, ne predstavljajo pa

ovire v vsakdanjem življenju (Kausler, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Ardilla

in Roselli (1989, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) navajata, da ostaja dobro ohranjeno

tudi vzdrževanje pozornosti, ki zahteva minimalno spominsko sposobnost.
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2.3.3 Spomin

Zaznavanje krajših časovnih intervalov lahko povežemo s procesi kratkoročnega spomina,

zaznavanje daljših pa s procesi dolgoročnega spomina (Polič, 1994). Časovno izkušnjo krajših

oz. daljših intervalov pa lahko razdelimo tudi vzdolž spomina – sedanjost kot kratkoročni

spomin in preteklost kot dolgoročni (prav tam). Tako izkušnja sedanjosti kot izkušnja

preteklosti vključujeta spomin, vendar vse vsebine iz kratkoročnega spomina ne pridejo v

dolgoročnega (prav tam).

Za boljše razumevanje naj navedem, da ima človek sicer tri spominske sisteme med katerimi

prehaja naučeno gradivo in se v njih na različne načine različno dolgo zadržuje (Musek in

Pečjak, 1997; Pečjak, 2001):

 Senzorni ali trenutni spomin je neposredna sled dražljaja, ki jo doživljamo 1-3

sekunde v enaki obliki kot zaznavo.

 Kratkoročni ali delovni spomin traja 20-40 sekund, njegov obseg je majhen, saj brez

ponavljanja obsega 7 enot. Odvisen je od starosti (pri triletnikih obsega 3, pri

petdesetletnikih 6, pri študentih 8 enot), višji je pri inteligentnejših posameznikih, s

ponavljanjem pa ga je možno podaljševati. Več gradiva si zapomnimo z

združevanjem enot v večje enote. V kratkoročnem spominu se ohranja senzorno in

semantično gradivo. Kratkoročni spomin je nosilec zavesti in predstavlja sedanji čas,

posledica njegovega propada je zmedenost (posameznik npr. ne ve, kaj je ravnokar

pojedel).

 Dolgoročni spomin je skoraj neomejen. V njem hranimo vse znanje in spretnosti.

Podatki so medsebojno povezani v spominske mreže, kar omogoča priklic. Za prehod

podatkov v dolgotrajni spomin je potrebno ponavljanje in povezovanje z obstoječimi

podatki. Pečjak (2007) pa dodaja še, da obstajata bližnji (informacije, sprejete pred

kratkim) in daljni (informacije, sprejete pred leti) dolgoročni spomin.

Polič (1994) navaja naslednje modele, ki razlagajo pridobivanje časovne informacije iz

spomina:

 model časovnega označevanja (vsak dogodek je časovno označen, časovna

informacija se obnovi z drugimi vidiki izkušnje);

 model sosledne ureditve spomina (dogodki so shranjeni v takšnem vrstnem redu, v

kakršnem so se zgodili);
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 model moči (moč spominskih sledi sčasoma upada, močnejše sledi se zdijo novejše,

šibkejše pa starejše);

 sklepalni model (čas je potrebno rekonstruirati s sklepanjem, saj je neposredna

informacija o času ali o starosti dogodkov redko na razpolago);

 spominjevalni model (shranjevanje vrstnega reda pojavljanja mnogih parov dogodkov,

pri čemer novi dogodki prikličejo prejšnje, povezane dogodke, tako da je vrstni red

obeh samodejno shranjen).

Za časovni spomin je odgovornih več procesov v odvisnosti od vrste informacije, povezane z

dogodkom (Polič, 1994).

Spomin za datume ni natančen ampak le približen, zato se ljudje redko spomnimo točnih

datumov dogodkov (Polič, 1994). Na napake v datiranju vpliva več dejavnikov in ne le starost

spomina (prav tam). Ljudje si tudi bolje zapomnimo bližino določene časovne referenčne

točke, npr. začetka ali konca, slabše pa same oddaljenosti v času (prav tam). Friedman (1990,

v Polič, 1994) navaja, da je Waagenar v raziskavi o tem, katera vprašalnica (kdo, kaj, kje,

kdaj) je najkoristnejša pri priklicu dogodkov, ugotovil, da je najbolj koristna vprašalnica

»kaj«, najmanj pa »kdaj«.

Posamezniki trajanje določenega časovnega obdobja ocenjujejo tudi glede na količino

dogodkov, ki jih iz tega obdobja lahko prikličejo v spomin (James, 1890; Wearden, 2005). Če

posameznik iz spomina prikliče veliko dogodkov, se mu zdi, da je obdobje minilo počasi, če

pa iz obdobja ne prikliče skoraj nobenega dogodka, se mu zdi, da je obdobje minilo hitro

(prav tam).

»Spomin spada med najbolj prizadete psihične funkcije ali pa njegovo pešanje najhitreje

opazimo, ker nas najbolj moti pri poklicni ali dnevni dejavnosti« (Pečjak, 2007, str. 103). »S

starostjo hitro propadajo celice limbičnega sistema, ki je pomemben za funkcioniranje

spomina« (prav tam, str. 35). Pečjak (2007) opisuje, da pri posameznikih pogosto ne gre za

motnjo spomina, ampak bolj za motnjo zaznavanja, pozornosti, učenja in obnavljanja. Pravi,

da se spominske motnje sicer pojavljajo v vseh razvojnih obdobjih, pogostejše pa so pri

duševno preobremenjenih posameznikih, bolnikih s poškodbami možganov in pri starejših

(večja starost je povezana z več motnjami).
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Pozabljanje je upadanje retencije oz. propadanje spominskih sledi (Musek in Pečjak, 1997;

Pečjak, 2001). Vzroke pozabljanja delimo na fiziološke (procesi v organizmu, ki povzročijo

propad spominskih sledi, npr. poškodba možganov, Alzheimerjeva bolezen) in psihološke

(npr. retroaktivna inhibicija, tj. zavirajoč vpliv novega znanja na ohranjanje starega, in

proaktivna inhibicija, tj. zavirajoč vpliv starega znanja na ohranjanje novega) (Musek in

Pečjak, 1997; Pečjak, 2001). Zmožnost obnove je povezana s količino pretečenega časa, kar

nakazuje tudi krivulja pozabljanja, ki kaže najprej hiter, nato pa počasnejši upad informacij

(gl. slika 2.1) (Polič, 1994).

Slika 2.1: Krivulja pozabljanja (Pečjak, 2007, str. 110)

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) navajata, da sta kratko- in dolgoročni spomin razvita že

pri novorojenčkih, sicer ne bi bili zmožni učenja. DeCasper in Spence (1986, v Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009) pa trdita, da je dolgoročni spomin prisoten že pri plodu v zadnjih

tednih pred rojstvom.

Raziskave kažejo, da se otroci v obdobju zgodnjega otroštva spominjajo več in bolje kot

malčki in manj kot otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva, kar je posledica vse večje

kapacitete spomina, hitrejšega procesiranja informacij, boljših spominskih strategij, razvoja

metaspomina (vedenje o zakonitostih lastnega pomnjenja in pozabljanja) in več vsebinskega

znanja (Siegler, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Obseg zapomnitve narašča do

približno 10. oz. 12. leta, ko doseže raven odraslih (Dempster, 1981, v Marjanovič Umek in

Zupančič, 2009). V obdobju srednjega in poznega otroštva se razvije konstrukcijski spomin,
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ki pomeni »obliko spominskega procesa, pri katerem si otrok nekaj zapomni tako, da

manjkajoče informacije  v mislih doda in jih uredi v smiselno celoto« (prav tam, str. 413).

Mladostniki izražajo več spominskih sposobnosti kot posamezniki v obdobju srednjega in

poznega otroštva. V povprečju se zelo hitro povečuje hitrost procesiranja informacij, hitrost

zaznavanja in delovni spomin (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).

Pri odraslih v primerjavi z mladimi posamezniki v zgodnjih in poznih dvajsetih letih nekoliko

upadeta hitrost procesiranja informacij in obseg spomina (Baltes, 1993, v Marjanovič Umek

in Zupančič, 2009).

V novejši prečni študiji (Reese idr., 2001, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), v kateri so

bili udeleženci izenačeni po doseženi stopnji izobrazbe, se je izkazalo, da imajo mladi odrasli

(okoli 22 let) v primerjavi s srednjeletniki (44 let) večji obseg spomina, medtem ko se v

hitrosti procesiranja informacij skupini nista razlikovali.

V pozni odraslosti upadejo sposobnosti delovnega, bližnjega dolgoročnega in prospektivnega

spomina (sposobnost spominskega priklica načrtovanih dejanj v prihodnosti) (Salthouse in

Meinz, 1995, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Kljub temu imajo posamezniki lahko

večje spominske sposobnosti na specifičnem področju delovanja kot mlajši, kljub enaki

izobraženosti za opravljanje teh specifičnih del in jih zadržijo pozno v starost (Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009). Dejavnik, ki delno vpliva na upad spominskih sposobnosti, je manj

pogosta raba spominskih strategij zaradi počasnejšega procesiranja informacij (Kausler, 1994,

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Spremembe v delovnem spominu so največje na

področju priklica, manjše pa na področju prepoznavanja informacij in implicitnega spomina

(Davis in Bernstein, 1992, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Sposobnost daljnega

dolgoročnega spomina ostaja na dosledni ravni iz srednje v pozno odraslost (Baltes, Dittman-

Kohli in Dixon, 1984, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Upad senzornega spomina v

starosti je minimalen (Pečjak, 2007). Ker je vidni ali slušni prag višji, nekateri dražljaji ne

dosežejo senzornega spomina (prav tam). Obseg kratkoročnega spomina se nekoliko zmanjša,

upade tudi hitrost procesiranja informacij, ki se počasneje sprejemajo, obdelujejo in oddajajo

(prav tam). Pri starejših je slabše ohranjen bližnji dolgotrajni spomin (Salthouse, 1991, v

Pečjak, 2007), medtem ko je daljni dobro ohranjen (Botwinck in Storandt, 1980, v Pečjak,

2007). Pečjak (2007) pojasnjuje, da je to lahko posledica ponavljanja gradiva ali zato ker se
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raje spominjamo časov, ko smo bili mladi, močni in uspešni. Pri starejših upade priklic, manj

pa prepoznavanje gradiva, kar pomeni, da gradiva pogosto ne pozabijo, ampak so ga manj

zmožni priklicati, torej težava ni v ohranjanju ampak v obnovi (prav tam). V starosti bolj

propada epizodni kot semantični spomin, bolj eksplicitni kot implicitni spomin ter bolj

besedni kot predstavni spomin (prav tam).

2.4 VPLIV SPREMEMB V SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTIH NA IZKUSTVENI ČAS

V procesu staranja postopoma prihaja do upada spoznavnih sposobnosti, ki so povezane s

subjektivnim dojemanjem časa – pozornosti, zaznavanja, spomina ter hitrosti procesiranja

informacij.

V pozni odraslosti, ki traja od 65. leta naprej, beležimo upad spoznavnih sposobnosti

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).

S starostjo pogojeni upad pozornosti, zaznavanja in procesiranja informacij, lahko povežemo

z eno izmed relativnosti izkustvenega časa, ki pravi, da je hitrost minevanja časa relativna

količini zaznanih in procesiranih informacij. Več kot je procesiranih informacij, počasneje se

nam zdi, da mineva čas (Taylor, 2007). Zaradi postopnega upada pozornosti in zaznavanja, se

zmanjša procesiranje informacij, kar privede do občutka, da čas mineva vse hitreje.

Posamezniki trajanje določenega časovnega obdobja ocenjujejo glede na količino dogodkov,

ki jih iz tega obdobja  lahko prikličejo v spomin. Če iz spomina prikličejo veliko dogodkov,

se zdi, da je obdobje minilo počasi, če pa iz obdobja ne prikličejo skoraj nobenega dogodka,

se zdi, da je obdobje minilo hitro (James, 1890; Taylor, 2007; Wearden, 2005). Glede na to,

da z leti upadejo spominske sposobnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Pečjak, 2007),

posamezniki iz spomina težje prikličejo pretekle dogodke. Spomin na preteklost se jim zdi

»prazen« ali pa tak zaradi enoličnih izkušenj dejansko je, zato se, kot navajata James (1890)

in Wearden (2005), v retrospektivi zdi, da je čas minil hitro.
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2.5 STAROST IN ČAS

Ena izmed vidnih značilnosti staranja je sprememba v dojemanju časa (Wearden, 2005).

Vsakdanji primer, ki ga navaja Wearden (prav tam) in potrjuje to spremembo, je opažanje

večine ljudi, da se s starostjo vse bolj zdi, kot da je božič vsako leto hitreje naokoli. Taylor

(2007) pravi, da nas to opominja na prvi zakon izkustvenega časa, ki pravi, da nam čas s

starostjo teče vse hitreje.

Glede na izsledke Taylorja (2007) ima več kot 93 odstotkov vprašanih ljudi občutek, da jim

čas s starostjo teče hitreje. Taylor pojasnjuje, da odstotek tistih, ki se s tem ne strinjajo,

večinoma predstavljajo mladi v zgodnjih ali srednjih dvajsetih letih, ki se verjetno še ne

zavedajo, da jim čas s starostjo mineva hitreje. Bolj formalni vprašalniki psihologov pa so

pokazali, da vsi, tudi študenti, občutijo, da čas teče hitreje v primerjavi s takrat, ko so bili za

polovico ali četrtino mlajši (Walker, 1977, v Taylor, 2007).

Taylor (2007) navaja dejavnike, ki pojasnjujejo, zakaj nam čas s starostjo teče vse hitreje:

 razvoj ega,

 teorija razmerij,

 biološka teorija in

 informacijsko-procesna teorija.

Navedene dejavnike opisujem v nadaljevanju diplomskega dela.

2.5.1 Otrokovo dojemanje časa

Otrok po Piagetu (1969, v Taylor, 2007) pri približno sedmih letih začne ločevati med

različnimi dogodki, ter razvije občutek za linearni čas, kjer si dogodki sledijo v sosledju, oz.

občutek za preteklost in prihodnost, k čemur prispeva tudi razvoj jezika – uporaba preteklika,

sedanjika in prihodnjika.

Piaget (1969, v Taylor, 2007) navaja, da razvoj tega procesa sledi štirim stopnjam:

 otrok se sprva zave, da ljudje pridejo in da se dogodki pričnejo,

 nato spozna, da ljudje odidejo in da se dogodki končajo,
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 sledi spoznanje, da ljudje in predmeti med premikanjem napravijo določeno razdaljo,

 nazadnje pa so zmožni izmeriti razdaljo med različnimi premikajočimi se predmeti ali

ljudmi, kar pomeni, da so razvili občutek za linearni čas.

Taylor (2007) trdi, da majhni otroci tudi sicer nimajo razvitega občutka za čas. Do šestega ali

sedmega leta starosti niso sposobni natančno oceniti, kako dolgo trajajo dogodki (Droit-Volet

1999; Yaker, 1972, v Taylor, 2007; Wearden, 1997). Fraisse (1964, v Taylor, 2007) pravi, da

otroci nimajo jasnega občutka za sosledje preteklih dogodkov, saj dve- do štiriletni otroci

skoraj vedno zamešajo vrstni red preteklih dogodkov ter niso zmožni pravilno urediti slik v

zaporedje, da bi tvorilo smiselno zgodbo. Taylor pojasnjuje, da si otroci težko zamišljajo

preteklost ali prihodnost,  ker nimajo razvite zmožnosti abstraktnega mišljenja (po Piagetu se

ta zmožnost začne razvijati šele okoli sedmega leta starosti). Kot pravi, pogosto pozabljamo,

da preteklost in prihodnost ne obstajata drugje kot v naših mislih, saj resnično obstaja le

sedanjost, vendar pa medtem ko se nahajamo v sedanjosti, razmišljamo o preteklosti in

prihodnosti.

Otroci pojem časa oblikujejo na osnovi časovnega zaporedja in trajanja dogodkov

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Fraisse (1982, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009)

navaja, da so petletniki zmožni poznavanja vrstnega reda dogodkov in ocenjevanja njihovega

trajanja pod pogojem, da se časovni intervali gibljejo med 3 in 30 sekundami; pri oceni

časovnega intervala si pomagajo s štetjem, vendar do približno sedmega leta ne razumejo, da

hitrost štetja ne določa dolžine intervala. Friedman, Gardner in Zubin (1995, v Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009) ugotavljajo, da predšolski otroci na vprašanje, ali je bil kasneje

njihov rojstni dan ali novo leto, odgovorijo napačno, če sta od dogodka minila več kot dva

meseca. Friedman (1986, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) navaja, da otroci prej

razumejo krajše časovne intervale kot daljše, dele istega dneva kot dneve v tednu in pojem

včeraj kot pojem jutri. Friedman (2000, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) ugotavlja, da

štiriletniki ne razlikujejo dogodkov, ki se bodo zgodili v naslednjih dneh ali tednih od tistih,

ki se bodo zgodili čez nekaj mesecev ter da ocenjujejo, da se bodo dogodki, oddaljeni 4-9

mesecev zgodili kmalu; že šestletniki pa pravilno ocenijo oddaljenost prihodnjih dogodkov.

Kljub temu, da Piaget (1976, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) meni, da otroci do

približno sedmega leta ne razumejo logičnega vidika časa, ki je povezan z razumevanjem

začetka, zaključka ter trajanja, kasnejše raziskave kažejo, da predšolski otroci razumejo, da
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dojenčka, ki sta zaspala ob istem času, zbudila pa sta se ob različnem, nista spala enako dolgo

(Levin, Wilkening in Dembo, 1984, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).

Piaget (1970, v Gell, 2001) je v okviru raziskav o subjektivnem času, izvedel eksperimente o

razvoju čuta za čas pri otrocih, ki veljajo za najbolj razdelano kognitivno raziskovanje

časovnega mišljenja.

Piaget (1970, v Gell, 2001) razvojne stopnje glede na čas identificira z eksperimentom, ki ga

prikazuje slika 2.2. Pred otroka postavimo karte, ki kažejo dve steklenici različnih oblik –

ravno in hruškasto (prav tam). Ko razpostavimo karte tako, kot na sliki 2.2.a, kažejo

pretakanje vode iz hruškastih steklenic v ravne (prav tam).

Slika 2.2: Piagetov eksperiment (Gell, 2001, str. 97)
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Zaznavno-gibalna stopnja razvoja (do 2. leta)

Otrok čas dojema intuitivno (Piaget, 1970, v Gell, 2001). Zanj je čas vezan na vidne

spremembe in procese v zunanjem svetu in ga je od njih nemogoče abstrahirati (prav tam).

Otrok ni zmožen klasificiranja procesov; če predenj postavimo pomešane karte, ki na sliki

2.2a. kažejo praznjenje steklenice I in polnjenje steklenice II, jih ne zna urediti – niti tako, da

bi kazale vsako steklenico posebej, predvsem pa ne tako, da bi bile karte s steklenicami I, v

pravilnem razmerju s kartami s steklenicami II (prav tam).

Predoperativna stopnja (od 2 do 6/7 let)

Otrok ugotovi, da lahko karte z vsako steklenico posebej predstavljajo neki proces (gl.

vodoravne puščice na sliki 2.2b) (Piaget, 1970, v Gell, 2001). Zmožen je povezovati faze

procesa znotraj tega procesa kot celote (prav tam). Klasifikacija procesa je dosežena, ko otrok

karte razporedi tako, da kažejo steklenico, ki se prazni ali polni. Ta kognitivni dosežek je

rezultat endogeno nadzorovanega procesa mentalnega razvoja in ne učenja ali izkušenj

(Piaget, 1970, v Gell, 2001). Kljub temu, da se otrok zaveda sosledja faz, ki z dodajanjem

sestavljajo proces, pa zunaj procesa, ki ga opazuje, nima predstave o njegovem trajnostnem

vidiku (prav tam).

Konkretno-operativna stopnja (od 6/7 do 11/12 let)

Otrok je zmožen prepoznavati nize dogodkov in jih medsebojno koordinirati (Piaget, 1970, v

Gell, 2001). Sposoben je izvršiti ko-seriacijo, ki pomeni razumevanje, da obstaja pravilno

razmerje med praznjenjem steklenice I in polnjenjem steklenice II (gl. navpične puščice na

sliki 2.2b) (prav tam). Kljub temu je razumevanje bolj kvalitativno kot kvantitativno, saj še ne

razume kvantitativnega razmerja med hitrostjo, s katero se voda izlije iz steklenice I in

napolni steklenico II (prav tam). Otrok meni, da upad ravni vode za 20 cm v hruškasti

steklenici traja enako dolgo kot dvig ravni vode za 20 cm v ravni steklenici, saj ni zmožen

ugotoviti, da je fiksno razmerje med trajanjem in spremembami ravni vode ohranjeno samo v

ravni steklenici, medtem ko v ravni steklenici razmerje med spremembami ravni vode in

časom variira – to pomeni, da otrok ni zmožen konzervacije oz. ohranjanja trajanja (prav

tam).

Formalno-operativna stopnja (od 11/12 do 15 let)

Otrok je zmožen koordinirati nize dogodkov glede na pojem trajanja, ki se konsistentno

ohranja in uporablja reverzibilne operacije (Piaget, 1970, v Gell, 2001). V Piagetovem
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eksperimentu to pomeni, da otrok razume, da neenako razmaknjene oznake na hruškasti

steklenici ustrezajo premestitvam vode, ki trajajo enako dolgo kot premestitve med enako

razmaknjenimi oznakami na ravnih steklenicah (prav tam). Torej mora biti I/1 → I/2 enako

I/2 → I/3 kljub neenako razmaknjenim oznakami, ker je tedaj, ko premestitve, ki se hkrati

dogajajo v steklenici II (mislimo nazaj, v nasprotni smeri), dokazana identičnost premestitev

oz. trajanj (gl. diagonalne puščice na sliki 2.2b) (prav tam).

Kljub temu, da Piaget tega ne omenja, Gell (2001) trdi, da Piagetov eksperiment ravno

steklenico postavlja v vlogo staromodne vodne ure, pri čemer sta testirani mentalni zmožnosti

za:

 »sklepanje o tem, da ima ravna steklenica, ki jo polnimo iz pipe, iz katere teče voda

enakomerno in ki je z oznakami razdeljena na enake dele, uri podobne lastnosti; in

 pravilno sklepanje o pomenu sprememb ravni vode v hruškasti steklenici, če ima otrok

na voljo ravno steklenico, ki jo uporablja kot uro« (str. 98).

2.5.2 Vpliv razvoja ega

Včasih pravijo, da živimo dve življenji – enega pred in drugega po petem letu starosti (Taylor,

2007). Ideja naj bi izhajala iz ogromne količine časa, ki ga vsebuje obdobje prvih petih let, saj

je možno, da med tem obdobjem izkusimo prav toliko časa, kot med obdobjem naslednjih

sedemdesetih let ali več (prav tam). Janet (1888, v James, 1890) pravi, naj primerjamo zadnjih

osem ali deset šolskih let z zadnjimi osmimi ali desetimi leti življenja; prvo razdobje se zdi

dolgo kot stoletje, drugo kot ena ura.

Taylor (2007) meni, da je razlog povezan s stanjem ega. Kot trdi, je hitrost minevanja časa

relativna glede na to, kako močen in neodvisen je naš ego – šibkejša kot je struktura,

počasneje se nam zdi, da mineva čas.

Taylor (2007) navaja, da imajo otroci šibkejši ego kot odrasli, zato čas v obdobju otroštva

mineva počasneje kot v kasnejših razvojnih obdobjih. V procesu razvoja ego namreč postaja

vse močnejši in bolj diferenciran (Batistič Zorec, 2000), zato se nam zdi, da čas teče vse

hitreje. Taylor (2007) navaja, da koncept časa za otroke, ki še nimajo razvitega ega, ne

obstaja, saj čas izven strukture ega ne more obstajati. Tudi Piaget (1969, v Taylor, 2007)
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pravi, da otroci v obdobju prvih nekaj mesecev živijo v stanju brezčasja, ki ga presežejo okoli

sedmega leta, ko se bolj pričnejo zavedati sebe kot ločeno entiteto, ne glede na okolje.

Erikson (1993, v Taylor, 2007) pojasnjuje, da se občutek za čas popolnoma razvije med

petnajstim in šestnajstim letom starosti, saj se šele na tej stopnji popolnoma razvije zavedanje

sebe, kar vključuje zavedanje ločenosti od okolja in zmožnost abstraktnega ter racionalnega

mišljenja. Taylor (2007) pravi, da po tem čas za posameznika postaja čedalje bolj subjektiven.

Taylor (2007) meni, da se občutek, da nam čas s starostjo teče vse hitreje, najverjetneje pojavi

že v zgodnjem otroštvu in ni nekaj, kar bi občutili le odrasli. Taylor pojasnjuje, da če je

občutek za sosledje dogodkov rezultat pričetka zavedanja samega sebe oz. razvoja ega, to

pomeni, da bolj kot je zavedanje razvito, bolj je razvit občutek za sosledje dogodkov, česar

posledica je hitrejše minevanje časa. Kot pravi, čas dvoletniku verjetno mineva izredno

počasi, a bolj kot se otrok zaveda sebe, hitreje mu teče čas in tako verjetno triletniku čas

mineva hitreje kot dvoletniku, sedemletniku pa hitreje kot šestletniku. Kljub popolno

razvitemu občutku za čas, pa Taylor (2007) pravi, da se večini posameznikom v obdobjih

mladostništva in zgodnje odraslosti še vedno zdi, da čas teče precej počasneje, saj so njihova

življenja polna novih izkušenj. Taylor trdi še, da se občutek, da nam čas s starostjo teče vse

hitreje večinoma pojavi v poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih letih, saj se do takrat

pogosto ustalimo in se privadimo službi, zakonu, domu, naše življenje pa postane rutina: od

dnevne (služba), tedenske (telovadba ob ponedeljkih) do letne rutine (počitnice).

Glede na to, da Taylor (2007) meni, da so subjektivne časovne zaznave odvisne od stanja

strukture ega, navajam Freudovo teorijo psihoseksualnega razvoja, v kateri je opredelil in

utemeljil pomen ega.

Freudova teorija psihoseksualnega razvoja

Freud v svoji teoriji psihoseksualnega razvoja trdi, da so otroci seksualna bitja, ki težijo k

vsemu, kar vodi do telesnega ugodja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Način, na

katerega odrasli obvladujejo zadovoljevanje otrokovih seksualnih in agresivnih potreb vpliva

na posameznikovo vedenje v odraslosti in razvoj njegove osebnosti (prav tam). Freud

opredeljuje tri komponente osebnosti: id, ego in superego (Batistič Zorec, 2000; Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009).
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Id ali ono predstavlja nezavedni, najprimitivnejši del osebnosti in je prisoten od rojstva dalje

(Batistič Zorec, 2000). Vsebuje biološke potrebe ter seksualne in agresivne težnje (Steuer,

1994, v Batistič Zorec, 2000). Id deluje po principu ugodja, saj zahteva takojšnji užitek ne

glede na ovire iz okolja (Batistič Zorec, 2000). To se odraža v joku novorojenčka zaradi žeje,

lakote ali želje po pestovanju (Berger, 1994, v Batistič Zorec, 2000).

Ego ali jaz predstavlja zavedni, razumski del osebnosti in se začne razvijati v obdobju

dojenčka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Deluje po principu realnosti, saj usklajuje

zahteve ida z ovirami zunanjega sveta (Batistič Zorec, 2000). Id in ego delujeta skupaj za

dosego istega cilja, ki je zadovoljitev potreb (Lefrancois, 1990, v Batistič Zorec, 2000). To se

odraža v pomiritvi jokajočega dojenčka, ko vidi, da mati pripravlja hrano (Marjanovič Umek

in Zupančič, 2009). V procesu razvoja ego postaja vse močnejši in bolj diferenciran ter razvije

tehnike prilagajanja na konfliktne situacije (Batistič Zorec, 2000). Zreli ego za razreševanje

konfliktov uporablja neposredna sredstva, nezreli oz. šibki ego pa t. i. obrambne mehanizme

(Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2009).

Superego ali nadjaz predstavlja nadzorni del osebnosti in se začne razvijati med tretjim in

šestim letom starosti na podlagi interakcij s starši, ki z zunanjim nadzorom vztrajajo pri tem,

da otrok nadzoruje svoje potrebe (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Vsebuje

ponotranjene norme pravilnega in napačnega (prav tam). Superego sestavljata vest, ki

predstavlja prepovedi in ego ideal, ki predstavlja moralne vrednote (Batistič Zorec, 2000).

Funkciji superega sta kaznovanje in nagrajevanje (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2000). Z

izoblikovanjem superega se ego prične soočati z vedno zahtevnejšim usklajevanjem ida,

okolja in superega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).

Otrokova subjektivna časovna zaznava v šoli in v varstvu

Taylor (2007) meni, da se večina staršev strinja s tem, da se majhni otroci pogosto pritožujejo,

da se jim čas »vleče«. Bryson (2006, v Taylor, 2007) navaja, da otrokom v primerjavi z

odraslimi v šoli v vročem popoldnevu čas teče petkrat počasneje in osemkrat počasneje med

vožnjo z avtomobilom, daljšo od osmih kilometrov. Zato Taylor opozarja, da morajo biti

osnovnošolski učitelji pozorni na padec pozornosti učencev – doba ene šolske ure se učiteljem

zdi kratka, otrokom pa se pogosto zdi »razvlečena«. Taylor trdi, da se je v  zadnjem času

odvilo veliko diskusij o vplivih, ki ga ima varstvo na otroke. Pravi, da je eden izmed
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dejavnikov, ki ga je potrebno upoštevati tudi, kako otroci zaznavajo čas, ki ga preživijo brez

staršev: če na primer starši otroka pustijo v varstvu ob osmih zjutraj, iskat pa ga pridejo ob pol

šestih popoldan, z njim preživijo približno dve uri in pol – teh devet ur in pol ločeno

preživetega časa je dolga doba tudi z vidika odraslega, otroku pa se zdi še občutno daljša.

Taylor meni, da iz otrokovega vidika »razvlečen čas«, lahko poslabša negativne vplive ločeno

preživetega časa, kot sta podzavestni občutek zavrnitve ali oslabitev vezi med otrokom in

starši.

Čas otrokom teče vse hitreje zaradi razvoja ega, kar pa ne pojasnjuje, zakaj čas vse hitreje

teče tudi odraslim, saj je razvoj ega pri petnajstih oz. šestnajstih letih zaključen (Taylor,

2007). Obstajajo še drugi dejavniki, ki nastopajo v obdobjih odraslosti in pojasnjujejo, zakaj

nam čas s starostjo mineva vse hitreje (prav tam; Wearden, 2005). V nadaljevanju opisujem še

preostale tri teorije, v katerih lahko iščemo razloge, to so teorija razmerij, biološka ter

informacijsko-procesna teorija.

2.5.3 Teorija razmerij

Ena izmed razširjenih teorij, ki razlaga, zakaj nam čas s starostjo teče vse hitreje, je teorija

razmerij, katere avtor je Paul Janet (Taylor, 2007). Janet (1888, v James, 1890) trdi, da je

dolžina nekega časovnega intervala v določenem razvojnem obdobju sorazmerna z dolžino

celotnega življenja. Janet (prav tam) ponazarja, da desetletnik leto dni občuti kot eno desetino

svojega življenja, petdesetletnik pa kot eno petdesetino življenja, a hkrati opozarja, da formula

le v grobem izraža ta fenomen, ne more pa biti osnova nekemu psihičnemu zakonu.

Po tej teoriji  teden dni pri mesecu dni starosti znaša kar četrtino celotnega življenja, zato se

zdi, kot da traja večno; leto dni pri štirinajstih letih pa predstavlja okoli sedem odstotkov

življenja, kar se prav tako zdi veliko časa (Taylor, 2007). Pri tridesetih letih je teden dni le

zelo majhen odstotek življenja, pri petdesetih pa leto dni pomeni manj kot dva odstotka

življenja, česar posledica je subjektivni občutek, da gre za nepomembna časovna obdobja, ki

minevajo zelo hitro (prav tam).

Taylor (2007) pravi, da teorija pojasnjuje, zakaj se nam zdi, da se s starostjo hitrost minevanja

časa povečuje tako postopno in enakomerno, s skoraj matematično natančnostjo. Težavo pa
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vidi v pojasnjevanju sedanjega časa zgolj v okvirih preteklega časa. Kot navaja Taylor (2007),

je v ozadju predpostavka, da svoje življenje nenehno doživljamo kot celoto, vsak minuli dan,

teden, mesec ali leto pa dojemamo kot vse bolj nepomembne v razmerju do celote. Kljub

temu, da naše misli pogosto osredotočamo na preteklost, Taylor meni, da življenja ne živimo

v zavedanju celote našega preteklega življenj, saj živimo v mnogo manjših časovnih obdobjih,

iz dneva v dan, iz tedna v teden, ter se osredotočamo na nedavno preteklost in bližnjo

prihodnost, pretežno neodvisno od daljne preteklosti.

2.5.4 Biološka teorija

Ena izmed teorij, katere avtor je E. W. J. Phipps, pravi, da se občutek za čas s starostjo

spreminja zaradi postopnega upočasnjevanja metabolizma (Grant, 1980, v Taylor, 2007).

Delovanje metabolizma je najhitrejše v obdobju otroštva ter se s starostjo postopno in

enakomerno upočasnjuje, kar sovpada s tem, da se nam s starostjo zdi, da nam čas postopno

in enakomerno teče vse hitreje (prav tam).

Da na našo časovno izkušnjo vplivajo različni fiziološki dejavniki (Draaisma, 2004), je znano

od leta 1933, ko je Hoagland (1933, v Grondin, 2008) izjavil, da je naša časovna izkušnja

odvisna od biokemične ure v možganih. Hoagland (1933, v Draaisma, 2004) je ugotovil, da

telesna temperatura povzroči, da nam čas iz subjektivnega vidika teče bodisi počasneje bodisi

hitreje. Nekoč, ko je šel po zdravila za svojo bolno ženo, se je le-ta pritožila, kje je hodil tako

dolgo, čeprav ga v resnici ni bilo le kratek čas (prav tam). Hoagland ji je naročil, naj oceni

trajanje ene minute in izkazalo se je, da višjo kot je imela telesno temperaturo, daljše se ji je

zdelo trajanje ene minute (prav tam). Ko je Hoagland (1933, v Grondin, 2008) opazoval štetje

sekund drugih testirancev s povišano telesno temperaturo, je ugotovil, da je hitrejše kot pri

ljudeh z normalno telesno temperaturo. Glede na te rezultate je sklenil, da je subjektivno

dojemanja časa določeno s hitrostjo kemičnih procesov v možganih (prav tam). Ker vročina

pospešuje kemične reakcije, je zaključil, da je hitrost štetja, tako kot ocenjevanje časovnih

intervalov, odvisna od telesne temperature (prav tam).

Hoagland (1933, v Taylor, 2007) je opravil tudi skoraj sadistične poskuse s študenti, ki so

vključevali izpostavljenost temperaturi do 65 stopinj Celzija, pri čemer so rezultati pokazali,

da lahko dvig telesne temperature osebam iz subjektivnega vidika upočasni minevanje časa do
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20 odstotkov. Baddeley (1966, v Draaisma, 2004) je opravil obratni eksperiment,v katerem so

udeleženci plavali v vodi, ki je merila štiri stopinje Celzija in ugotovil, da so sekunde, ki so

jih preživeli v vodi šteli prepočasi.

Tudi Phipps je ugotovil, da imajo otroci višjo telesno temperaturo kot odrasli, kar lahko

pomeni, da se jim zdi, da čas mineva počasneje (Grant, 1980, v Taylor, 2007). Telesna

temperatura s starostjo prične postopno upadati, kar bi lahko pojasnilo, zakaj se nam, starejši

kot smo, zdi, da čas teče vedno hitreje (prav tam).

Ker otrokom srce bije hitreje kot odraslim, ker hitreje dihajo in ker se njihova kri hitreje

pretaka, njihova biološka ura v obdobju 24 ur »pokriva« več časa kot biološka ura odraslih

(Taylor, 2007). Taylor otroke primerja z uro, ki teče 25 odstotkov hitreje od običajne – to

pomeni, da po 12 običajnih urah mine 15 ur, po 24 običajnih urah pa mine 30 ur, torej z

vidika take ure dan vsebuje več časa kot sicer. Po drugi strani Taylor (2007) starejše ljudi

primerja z uro, ki teče počasneje od običajne, zato zaostaja, saj običajnih 24 ur vsebuje manj

časa kot sicer.

Vanneste, Pouthas in Wearden (2001, v Wearden, 2005) pojasnjujejo metodo, ki od

udeležencev zahteva, da z roko tapkajo v tempu, ki jim najbolj ustreza. Dolžina intervala med

dvema udarcema določa posameznikov notranji tempo, ta mera pa naj bi bila povezana s

hitrostjo notranje ure. Vanneste idr. so ugotovili, da so imeli starejši udeleženci (69 let)

počasnejši notranji tempo kot mlajši (26 let), kar pomeni, da notranja ura starejših teče

počasneje, torej se hitrost spontanega tapkanja odraža v hitrosti notranje ure.

2.5.5 Informacijsko-procesna teorija

Po informacijsko-procesni teoriji je hitrost minevanja časa odvisna od količine procesiranih

informacij iz okolja ter od številnosti izkušenj in vsebine spomina (Taylor, 2007). Iz teorije

sledi tudi ena izmed dveh relativnosti časa, ki ju omenja Taylor, in sicer, da je hitrost

minevanja časa relativna količini zaznanih in procesiranih informacij. Taylor pojasnjuje, da

več informacij kot procesiramo, počasneje se nam zdi, da mineva čas, in obratno, manj

informacij kot procesiramo, hitreje se nam zdi, da mineva čas.
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Vpliv količine procesiranih informacij na subjektivno časovno zaznavo

Ornstein (1969, v Gell, 2001) v študiji o psihologiji ocene trajanja ugotavlja, da je ocenjeno

trajanje eksperimentalnih opravil, naloženih posameznikom v laboratoriju, funkcija

procesualne obremenitve, kar pomeni, »večja ko je količina informacij, procesiranih na enoto

urnega časa, daljše je ocenjeno trajanje opravil glede na ocenjeno trajanje drugih opravil, ki

zahtevajo manj procesiranja« (str. 93). Torej več kot je procesiranih informacij, počasneje se

nam zdi, da  mineva čas. Taylor (2007) meni, da je tudi v tem del razloga, zakaj otrokom čas

mineva tako počasi. Kot pojasnjuje, otroci iz okolja sprejemajo ogromno količino informacij,

zato se jim zdi, da čas mineva počasi. Vendar, navaja Taylor, starejši kot smo, bolj znano se

nam zdi okolje, manj zavestno mu posvečamo pozornost, zato se količina procesiranih

informacij vsako leto zmanjša, hitrost minevanja časa pa se poveča.

Vpliv številnosti izkušenj in vsebine spomina na subjektivno časovno zaznavo

S starostjo se zmanjša stopnja procesiranja informacij, izguba spomina pa se poveča, zato je

količina izkušenj v vsakem naslednjem letu manjša (Wearden, 2005). Občutek, da nam čas s

starostjo teče vse hitreje, je povezan z vse manjšim številom izkušenj, kar naj bi bil tudi

razlog, zakaj smo vsako leto znova presenečeni nad tem, kako hitro je minilo, saj smo

pričakovali, da bo vsebovalo več izkušenj (prav tam). Ljudje namreč količino izkušenj

primerjamo s prejšnjimi leti, ko je bila stopnja procesiranja informacij višja, izguba spomina

pa manjša (prav tam).

Taylor (2007) pojasnjuje, da naš spomin »skrči« tista časovna obdobja, v katerih se ni zgodilo

veliko, medtem ko »razširi« tista, v katerih se je zgodilo veliko. Wearden (2005) pravi, da se

nam s starostjo zgodi manj stvari ali pa zaradi s starostjo pogojenih fizičnih omejitev

počnemo manj stvari. Vsako leto, ki mine, vsebuje manj novih izkušenj, posledično naš

spomin »skrči« leta in zdi se nam, da čas teče hitreje, pojasnjuje Taylor.

James (1890) podobno trdi, da se nam s starostjo vsako leto zdi krajše zaradi enoličnosti

vsebine spomina. James pravi, da je mladost polna novih izkušenj, zato otrokom čas mineva

počasi, vendar se z vsakim naslednjim letom del izkušenj pretvori v rutino, spomini na ta leta

so »prazni«, zato se nam vsako leto zdi krajše. Draaisma (2004) trdi, da ta Jamesova navedba

postavlja spomin v center naše časovne izkušnje.
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Vpliv trenutne zaznave sedanjosti na subjektivno časovno zaznavo

Taylor (2007) meni, da razlog, zakaj se nam zdi, da so obdobja z več dogodki trajala dlje od

tistih z manj, ni v spominih, ki so jih ustvarili dogodki, ampak v dejstvu, da smo jih takrat

točno tako doživeli. Kot trdi, je možno, da je doživljanje časa točno takšno, kakršno je

neposredno doživljanje sedanjosti. Pri subjektivnem ocenjevanju trajanj časovnih obdobij

namreč starejši posamezniki pogosto obdobjem pripišejo krajše trajanje kot mlajši, saj se

očitno starejšim trajanje ocenjevanih obdobij zdi krajše kot mlajšim – če obdobje petih minut

mine hitreje starejši kot mlajši osebi, to nakazuje, da ni spomin tisti, ki pospeši trajanje,

ampak čas v tistem trenutku osebi dejansko hitreje mineva, pojasnjuje Taylor.

Procesiranje informacij se s starostjo zmanjša zaradi habituacije

Pomislite, kaj se zgodi, ko se vselimo v novo hišo v drugem okolju. Sprva / …/ se

zavedamo vseh novih prizorov in zvokov, ter smo vznemirjeni zaradi novosti – vendar

čez nekaj tednov novosti pričnejo bledeti in okolje postaja poznano ter celo

dolgočasno (Taylor, 2007, str. 47).

James (1890) pravi, da se nam s starostjo okolje zdi vedno bolj znano, zato iz njega

sprejemamo vedno manj informacij, spomin je enoličen, posledično pa nam čas mineva vse

hitreje. Taylor (2007) navaja, da imamo v možganih mehanizem, ki zmanjša dovzetnost za

dražljaje, katerim smo že nekaj časa izpostavljeni in izkušnjo napravi manj intenzivno.

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) mehanizem imenujeta habituacija, ki je »tip učenja, v

katerem se ponavljajoča izpostavljenost dražljaju kaže v posameznikovem upadu odzivnosti,

ki ga ne moremo pripisati spremembi v njegovem stanju, utrujenosti ali senzorni prilagoditvi

in, najverjetneje odraža poznavanje dražljaja« (str. 208-209).

Taylor (2007) meni, da je smisel habituacije varčevanje z energijo, saj med izpostavljenostjo

novim izkušnjam ali okolju naše doživljanje postane intenzivno, veliko časa porabimo za

namenjanje pozornosti, obenem pa porabimo tudi veliko energije. Kot pojasnjuje, bi za naše

davne prednike to predstavljajo oviro, saj bi bilo koristneje, da bi energijo namenili

dejavnostim, ki bi služile preživetju. Taylor navaja, da so preko habituacije podobne izkušnje

postale manj intenzivne, da jim ne bi posvečali preveč pozornosti in prihranili energijo za

razmišljanje in odločanje, kako bi lažje preživeli.
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Zakaj s starostjo naše zaznave postajajo vse bolj znane in manj zanimive?

Prvi razlog, ki pojasnjuje, zakaj s starostjo naše izkušnje postajajo vse bolj znane in manj

zanimive je, da je s starostjo v naših življenjih prisotnih vse manj novosti (James, 1890;

Wearden, 2005). Zaradi poznanih situacij je habituacija intenzivnejša in posledično se

zmanjša količina procesiranih informacij (Taylor, 2007).

Taylor (2007) ponazarja, kako upada količina novosti v življenjih 20-, 30- in 40-letnice.

Življenje 20-letnice je polno novosti (konjički, prva resna ljubezenska zveza, vozniški izpit,

prvo potovanje). Med doživljanjem novih izkušenj, procesira ogromno novih informacij in

zaradi velike količine novosti habituacija še ni tako izrazita. Tudi pri 30 letih je še

izpostavljena nekaj novim izkušnjam (otroci, delov tujini, nova služba). Pri 40 letih pa zanjo

svet vsebuje veliko manj neznanega, saj njeno življenje sestoji iz ponavljajočih se dejavnosti

(dolgoletna služba, dolgoletno bivanje v istem stanovanju, posvečanje istim konjičkom).

Ker so otroci tako zavzeti za okolje, procesirajo veliko informacij, namen habituacije pa je

zmanjšati njihovo število, saj njihovo procesiranje zahteva pozornost in energijo, ki bi jo

lahko uporabili kje drugje (Taylor, 2007). Stopnja habituacije se med odraščanjem povečuje,

vedno več izkušenj postane poznanih, zato se količina procesiranih informacij z leti zmanjšuje

(prav tam).

Taylor (2007) pojasnjuje, da iz prvega razloga lahko sklepamo, da med zaznavanjem časa 40-

ali 60-letnika ni veliko razlik, saj v naših življenjih do srednjih let večinoma ne ostane veliko

novosti in tako ne bi bilo razloga, zakaj bi čas 60-letniku mineval hitreje. Zato Taylor dodaja

še drugi razlog, ki pojasnjuje, zakaj naše izkušnje s starostjo postajajo vse bolj znane in

nezanimive: ko se staramo, ponavljajoči se vzorec naših izkušenj postaja vse bolj poznan in

vse manj zanimiv. Taylor ponazarja, da vsakič, ko se npr. ozremo po ulici domačega kraja,

habituiramo več izkušenj, zato jim namenjamo vse manj pozornosti in od njih sprejemamo

vse manj informacij. Tudi James (1890) trdi, da se z vsakim letom, ki mine, nekaj teh izkušenj

pretvori v rutino in iz okolja procesiramo vse manj informacij, zato nam čas mineva vse

hitreje.
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Taylor (2007) glavni razlog, ki pripomore k občutku, da nam čas s starostjo teče vse hitreje,

pripisuje informacijsko-procesni teoriji, saj pojasnjuje tudi mnogo drugih subjektivnih zaznav

časa.

Na minevanje časa je možno vplivati

Taylor (2007) opozarja, da je to, kako hitro nam mineva čas, do določene mere odvisno tudi

od načina življenja in odzivanja na izkušnje. Sodeč po tem, lahko sklepamo, da je možno na

subjektivno minevanje časa vplivati. Taylor trdi, da se lahko zavestno izpostavimo

neznanemu, npr. s potovanjem v kraje, kjer še nismo bili oz. z drugimi besedami, lahko

izkoristimo pomen drugega zakona izkustvenega časa,1 z namenom ustaviti ali vsaj upočasniti

minevanje časa, za katerega se zdi, da je s starostjo vedno hitrejše. Taylor (2007) pravi, da

lahko tudi nekateri večji dogodki v posameznikovem življenju, kot npr. vojna, ločitev ali smrt

bližnjega, prinesejo nove in neznane izkušnje in s tem prekinejo vedno hitrejše minevanje

časa.

2.5.6 »Forward telescoping«

Neka 79-letnica tako opisuje svojo časovno izkušnjo (Taylor, 2007, str. 17): »Vem, da sem

stara in da sem dolgo živela, a se ne počutim tako stare, saj je približno zadnjih dvajset let

kar zbežalo mimo mene«.

Ko gre za umeščanje preteklih dogodkov v časovni okvir, Taylor (2007) navaja, da ljudje v

povprečju mislimo, da so se zgodili kasneje, kot so se v resnici. Kot pravi, psihologi ta

fenomen v angleščini imenujejo »forward telescoping« in pomeni težnjo k datiranju preteklih

dogodkov s kasnejšimi datumi. Draaisma (2004) trdi, da je to najbolj očitno, kadar

ocenjujemo, kdaj so se zgodili javni dogodki, malo manj pa, kadar ocenjujemo oddaljenost

osebnih dogodkov.

Kljub temu Taylor (2007) meni, da je večina ljudi pogosto presenečena nad oddaljenostjo

nekaterih pomembnih dogodkov, kot so poroka, rojstvo, smrt. Razlog vidi v prvem zakonu

1 Drugi zakon izkustvenega časa pravi, da čas ob izpostavljenosti novim izkušnjam ali novemu okolju teče
počasneje (Taylor, 2007).



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ina Papić; diplomsko delo

28

izkustvenega časa, ki pravi, da nam čas s starostjo teče vse hitreje, saj se nam vsako leto, ki

mine, zdi krajše od prejšnjega.

Crawley in Pring (1997, v Draaisma, 2004) sta izvedla eksperiment, v katerem so udeleženci

ocenjevali leto in mesec, ko so se zgodili nekateri znani dogodki kot je npr. nesreča v

Černobilu. Ugotovila sta, da so posamezniki v obdobju srednje odraslosti dogodkom pripisali,

da so se zgodili kasneje, kot so se v resnici, posamezniki v obdobju pozne odraslosti pa so bili

mnenja, da so se dogodki zgodili prej, kot so se v resnici (prav tam). Rezultati kažejo na to, da

je udeležencem ta čas v subjektivnem vidiku minil zelo hitro in potrjujejo, da nam čas s

starostjo teče vse hitreje (prav tam).

2.6 VPLIV NOVIH IZKUŠENJ NA ČAS

Taylor (2007, str. 19) se spominja svoje nove vloge očeta:

/ …/ ko sem se ozrl v čas pred rojstvom Hughieja [Taylorjev sin], se zdi kot drugo

obdobje. Zdi se, da je minilo veliko več časa, kot ga je v resnici. Verjamem, da je

razlog temu ogromna količina novosti, ki so vstopile v moje življenje z njegovim

rojstvom. Po eni strani je bila naša dnevna rutina deležna dramatične spremembe:

zbujanje ob vseh mogočih urah, redka druženja ob večerih, celoten čas porabljen za

čuvanje majhnega nemočnega bitja v zibki / …/ In potem so bile tu še vse nove

spretnosti in znanja, ki sem jih moral usvojiti (predvsem na začetku): previjanje,

kopanje, preoblačenje, hranjenje /…/ In nenehne novosti, ko sem ga opazoval, kako se

razvija, kako se je naučil plaziti, hoditi, govoriti in kako se je vedno bolj odzival na

okolje. Te novosti so upočasnile minevanje časa / …/. (Nisem opazil, da bi tak vpliv

imelo tudi rojstvo drugega otroka / …/. Predvidevam, da je to zaradi veliko manjših

sprememb in novosti).

Taylor (2007) navaja, da novo okolje ali nove izkušnje minevanje časa upočasnijo, kar je

možno pojasniti z že omenjeno informacijsko-procesno teorijo.2 Kot pojasnjuje, novosti in

neznanost pritegnejo našo pozornost (drugačne stavbe, jezik, hrana), zato procesiramo

ogromno količino informacij, kar minevanje časa upočasni. Dodaja še, da kadar doživimo

2 Več o tem v poglavju Informacijsko-procesna teorija na str. 23.
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kakršno koli novo izkušnjo, npr. prvi polet z letalom, je izkušnja zaradi habituacije prvič

vedno intenzivnejša kot kasneje. Taylor pravi, da je zanimivo »špekulirati«, da je upočasnitev

minevanja časa eden od razlogov, zakaj nas novo in neznano tako privlači, ter zakaj tako radi

odhajamo na izlete ali potovanja.

Taylor (2007) je izvedel raziskavo, s katero je želel potrditi hipotezo, da se minevanje časa v

novem okolju in med izpostavljenostjo novim izkušnjam upočasni.

Na letališču v Manchestru so bila 200 ljudem, večinoma dopustnikom, zastavljena tri

vprašanja (Taylor, 2007, str. 20):

 »Kje ste bili?«

 »Kako dolgo ste bili tam?«

 »Ali imate občutek, da ste bili tam dlje kot ___ tednov/dni?«

Zadnje vprašanje je bilo pogosto potrebno pojasniti z naslednjima podvprašanjema (Taylor,

2007, str. 20):

 »Ali se vam zdi, da je za vami dolg teden?«

 »Ali se vam zdi, da je čas minil hitro ali počasi?«

Rezultati so pokazali, da se je:

 61 % ljudem dopust zdel daljši, kot je dejansko bil,

 14 % ljudem zdelo, da je dopust minil z običajno hitrostjo,

 25 % ljudem dopust zdel krajši, kot je dejansko bil (Taylor, 2007).

Kot analizira Taylor (2007) rezultati hipotezo potrjujejo, a ne v takšni meri, kot bi morda

pričakovali. Opozarja, da je ključno upoštevati, da za marsikoga dopust ne predstavlja nujno

nove izkušnje ali novega okolja – precej intervjuvancev je počitnikovalo v letoviščih, kjer je

izpostavljenost dejanski kulturi obiskane države minimalna, veliko ljudi, ki so odgovorili, da

jim je čas dopusta minil hitro ali z običajno hitrostjo, pa je priznalo tudi, da so kraj že večkrat

obiskali. Iz dodatnih vprašanj, ki jih je ljudem zastavil Taylor je razvidno, da se je v

povprečju večini ljudi (69 %), ki so se vračali z bolj pustolovskih počitnic, zdelo, da so bili na

dopustu dlje kot dejansko, kar pomeni, da se je minevanje časa zanje upočasnilo. Taylor

navaja, da je bilo le 7 odstotkov intervjuvancev mnenja, da jim je čas mineval hitreje kot

sicer, 14 odstotkov pa, da je čas tekel z običajno hitrostjo. Polovici ljudi, ki so počitnikovali v
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letoviščih, se je dopust zdel krajši, kot je dejansko bil, kar pomeni, da je čas zanje mineval

hitreje kot sicer, 36 odstotkov vprašanih pa je bilo mnenja, da je dopust trajal dlje kot sicer,

povzema Taylor. Kot razlaga, smo takrat, ko dopust porabimo za poležavanje na plaži,

sedenje v baru, sproščanje, branje, klepetanje, izpostavljeni tako malo novostim, da ni

razloga, da bi čas tekel počasneje, kot takrat, ko sedimo v pisarni ali doma.

Mann (1968, v Taylor, 2007) trdi, da čas po šestih do osmih dnevih, preživetih v novem

okolju, znova začne teči hitreje, saj nam po tem obdobju novo okolje postane bolj poznano.

Tudi udeleženci v Taylorjevi raziskavi, ki so bili na krajšem oddihu, so v povprečju pogosteje

občutili, da se je minevanje časa upočasnilo. Veliki večini ljudi (71 %), ki so na dopustu

preživeli od dva in pol do enajst dni, se je prav tako zdelo, da je čas mineval počasneje kot

sicer (Taylor, 2007). Mannovo trditev pa dodatno podkrepijo tudi izjave nekaterih Taylorjevih

intervjuvancev: »Prvi teden je minil počasi, nato pa je šlo hitro« ali »Zdelo se mi je, kot da

sem že dolgo tam, zadnja dva dneva pa sta minila zelo hitro« (prav tam, str. 22). Nekateri

ljudje pa so podali zanimive izjave v smislu: »Ko si tam, se zdi, da čas mineva počasneje, ko

pa se vrneš, se zdi, da je minilo prehitro« in »Službena potovanja se zdijo daljša kot so v

resnici, počitnice pa se nikoli ne zdijo tako dolge« (prav tam, str. 22).

2.7 STANJE ZAVZETOSTI IN ČAS

Tako neki deček doživlja minevanje časa med igranjem računalniške igre (Taylor, 2007, str.

24):

Čas kar izgine. Igra me tako prevzame, da popolnoma pozabim na čas. Ko zaključim z

igranjem, sem vedno šokiran nad tem, koliko časa je minilo. Občutek, da ure minevajo

v  minutah se zdi zastrašujoč. Nekoč sem igral dvanajst ur in če bi me vprašali, koliko

časa je preteklo, bi rekel da le tri ali štiri ure.

Zavzetost ne pomeni le razvedrila, kot so igranje računalniških iger ali gledanje televizije,

ampak predvsem zasedenost z neko dejavnostjo, ki pritegne našo pozornost v tej meri, da se

prenehamo zavedati lastnih misli in okolja (Taylor, 2007).
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Večina ljudi velik del svojega življenja preživi v stanju srednje zavzetosti, s pozornostjo

usmerjeno na različne aktivnosti (služba, hišna opravila) in razvedrilo, ki je torej običajno

stanje (Taylor, 2007). Čas prične teči hitreje šele, ko izkusimo intenzivnejšo stopnjo

zavzetosti (prav tam). Med igranjem računalniških iger čas mine izjemno hitro, saj zahtevajo

več osebne vpletenosti ter zbranosti kot katero koli drugo razvedrilo doma in na ta način

ustvarijo intenzivnejšo stopnjo zavzetosti (prav tam). Stanje večje zavzetosti lahko ustvarijo

tudi nekateri filmi, športne igre ali dobre knjige, saj v tovrstnih situacijah pozabimo nase, na

okolico in čas, zdi se, kot bi čas mineval brez naše prisotnosti, zato smo, ko se ponovno

prepustimo toku časa, vedno presenečeni nad količino časa, ki je medtem pretekla (prav tam).

Da nam čas v stanju zavzetosti teče hitreje kot sicer, potrjujejo številne raziskave. Angrilli,

Cherubini, Manfredini in Pavese (1997) ugotavljajo, da če se med ocenjevanjem nekega

časovnega intervala pojavi zanimivi dražljaj ali dražljaj, ki zahteva več pozornosti, obdelamo

manj časovnih enot in časovnemu intervalu pripišemo krajše trajanje. V študiji, ki sta jo

izvedla Hawkins in Telford (1976, v Angrilli idr., 1997), so udeleženci poslušali različne

odlomke iz pripovednega besedila, pri čemer so se jim zanimivejši odlomki zdeli krajši od

dolgočasnih. Sawyer, Meyers in Huser (1994, v Angrilli idr., 1997) navajajo, da so udeleženci

v študiji, ki je od njih zahtevala kompleksnejše naloge in več pozornosti, ocenili, da je med

reševanjem le-teh minilo manj časa kot v resnici.

Taylor (2007) te ugotovitve podkrepi z eksperimentoma, ki ju je izvedel s študenti na svojih

predavanjih. V prvem je trideset študentov razdelil v dve skupini. Prvi je izročil listke s

kitajskimi števili od 1 do 10, ter jim naročil, naj se jih skušajo naučiti. Drugi skupini je

naročil, naj ne počne ničesar. Naloga je trajala 4 minute in 30 sekund. Nato je obema

skupinama naročil, naj ocenijo, koliko časa je po njihovem mnenju medtem minilo. Izkazalo

se je, da je skupina, ki ni počela ničesar, v povprečju ocenila, da je naloga trajala več kot 50

sekund dlje kot v resnici, medtem ko je skupina, ki se je učila števila, v povprečju ocenila, da

so za nalogo porabili nekoliko manj časa kot v resnici. Kot pojasnjuje Taylor, je bila skupina,

ki se je učila števila, v stanju zavzetosti, zato jim je čas tekel hitreje. V drugem eksperimentu

pa je študente razdelil v dve skupini po sedem. Prvi je izročil zabaven in lahko berljiv članek,

drugi pa obširnega in strokovnega. Po branju je obema skupinama naročil, naj zapišejo, koliko

časa menijo, da je minilo med branjem člankov in naj s števili od 1 do 10 ocenijo stopnjo

berljivosti članka. Skupina, ki je brala strokovni članek, je v povprečju ocenila, da je branje

trajalo več kot minuto dlje kot v resnici, prav tako je bila nižja ocena berljivosti. Taylor
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pojasnjuje, da je vidna jasna povezava med zanimivostjo članka in oceno pretečenega časa –

manj interesa pomeni več pretečenega časa.

Taylor (2007) opozarja na morebitno zmedo med 2. in 3. zakonom izkustvenega časa.3

Namreč, ali v tujini ne izkusimo stanja zavzetosti, ali nas tamkajšnja neznanost ne prevzame v

isti meri kot igranje videoigre – in če je temu tako, zakaj nam v prvem primeru čas mineva

počasi, v drugem pa hitro? Taylor pojasnjuje da je med igranjem videoigre naša pozornost

tako intenzivno usmerjena, da izločimo preostalo okolje, saj nam naša zavzetost prepreči

zaznavanje še katerih drugih informacij iz okolja. Ko pa smo obdani z neznanim okoljem,

naša pozornost ni usmerjena le na eno določeno stvar, ampak na širok spekter stvari, kar nam

omogoča procesiranje velike količine zaznanih informacij (Taylor, 2007).

Aktivna in pasivna zavzetost

Taylor (2007) opredeljuje dve vrsti zavzetosti:

 pasivna zavzetost, tj. zavzetost brez koncentracije, pozornost ni aktivno usmerjena

(včasih se to zgodi med gledanjem televizije);

 aktivna zavzetost, tj. zavzetost s koncentracijo, pozornost je aktivno usmerjena (npr.

opravljanje zahtevnih nalog).

Med aktivno in pasivno zavzetostjo je velika razlika s psihološkega vidika, saj se med

aktivno zavzetostjo počutimo produktivni in polni energije, medtem ko ima pasivna zavzetost

navadno nasprotni učinek (Taylor, 2007). Iz vidika časa pa med pasivno in aktivno

zavzetostjo ni razlike – zdi se, da čas mineva enako hitro tako med aktivno partijo šaha kot

med pasivnim gledanjem televizije (prav tam).

Csikszentmihalyi (1992, v Taylor, 2007) v svoji študiji o aktivni zavzetosti ugotavlja, da se

posameznikom v stanju aktivne zavzetosti pogosto zdi, da ure minevajo v minutah, saj so

udeleženci v splošnem ocenili, da jim čas takrat mineva veliko hitreje.

3 Drugi zakon izkustvenega časa pravi, da čas ob izpostavljenosti novim izkušnjam ali novemu okolju teče
počasneje, tretji zakon pa, da čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007).
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Vsaka zasedenost ne omogoča nujno stanja zavzetosti

Časovno obdobje, v katerem je posameznik zaseden z določeno dejavnostjo, ne mine nujno

hitro (Taylor, 2007). To je namreč odvisno od vrste zasedenosti, saj nekatere vrste zasedenosti

ne omogočajo stanja zavzetosti, zato čas med njimi ne mine hitro (prav tam).

Fine (1990, v Taylor, 2007) je izvedel študijo o tem, kakšno je zaznavanje časa glavnih

kuharjev v restavracijah. Ugotovil je, da doživljajo tri različne odklone v minevanju časa:

 ko ni bilo veliko gostov in niso bili preveč zasedeni, se jim je zdelo, da je čas tekel

počasi,4

 ko so bili zasedeni in je dogajanje potekalo brez težav, se jim je zdelo, da je čas tekel

hitro,5

 ko so bili zasedeni in dogajanje ni potekalo brez težav, ko je bilo preveč naročil in

preveč stvari, na katere je bilo potrebno misliti, se jim je zdelo, da je čas tekel počasi.

Taylor (2007) pravi, da rezultati študije nasprotujejo tretjemu zakonu izkustvenega časa, saj je

delavcem čas mineval počasi kljub izredni zaposlenosti in osredotočenosti na delo. Razlog

vidi v premajhni zavzetosti, saj zavzetost navadno pomeni konstantno osredotočenost na

določeno stvar, npr. na knjigo. Kot pojasnjuje, v situacijah, v katerih se istočasno

spoprijemamo z velikim številom različnih zahtev in v katerih nastopajo nepredvidljive

težave, čas ne mineva hitro, saj pozornost selimo z ene stvari na drugo in je ne osredotočimo

tako dolgo na eno stvar, da bi lahko prešli v stanje zavzetosti. Taylor trdi, da v teh situacijah

nismo zavzeti, zato nam čas mineva počasi. Kot navaja, se v stanju zavzetosti procesiranje

zaznavnih informacij iz okolja močno zmanjša, v stanju opisanem zgoraj pa je količina

procesiranih informacij velika.

Glede na to, da eden izmed vidikov relativnosti časa iz psihološkega vidika pravi, da je hitrost

minevanja časa relativna količini procesiranih informacij oz. več kot je procesiranih

informacij, počasneje se nam zdi, da mineva čas (Taylor, 2007), je logično, da nam v teh

situacijah čas mineva počasi, ker procesiramo veliko količino informacij.

4 To je primer četrtega zakona izkustvenega časa, ki pravi, da čas v stanju nezavzetosti teče počasneje (Taylor,
2007).
5 To je primer tretjega zakona izkustvenega časa, ki pravi, da čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007).
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Stanje nezavzetosti

Tako neki uslužbenec med opravljanjem dolgočasnega dela doživlja minevanje časa (Taylor

(2007, str. 31):

Zjutraj še ni bilo tako slabo, a bolj kot je šel dan proti koncu, počasneje se je zdelo, da

mineva čas. Do takrat, ko je bila ura štiri, sem na uro gledal vsakih nekaj minut in

nisem mogel verjeti, kako malo časa je minilo. Nikoli se nisem navadil, ne glede na to,

kolikokrat se je zgodilo – vedno sem menil, da se je ura ustavila ali da čas mineva

neizmerno počasi.

Taylor (2007) pravi, da stanja nezavzetosti predstavljajo situacije, v katerih naša pozornost ni

usmerjena na zunanje dražljaje. Navaja, da so tipična stanja nezavzetosti branje dolgočasnih

poročil, poslušanje pustih predavanj, dolgočasen pogovor z osebo, ki nam ni všeč, opravljanje

nezahtevnih ali dolgočasnih opravil, vožnja z vlakom brez čtiva, stanje, preden skušamo

zaspati, čakanje. Čeprav nam čakanje pogosto ne predstavlja težave, dokler lahko na nekaj

osredotočimo pozornost, pa Taylor opozarja, da včasih to ni mogoče, bodisi smo preveč

vznemirjeni, da bi se lahko zamotili (npr. pred razgovorom za službo) bodisi moramo

pozornost usmeriti na stvar, na katero čakamo (npr. na prihod avtobusa).

Taylor (2007) trdi, da stanje nezavzetosti občutimo kot neprijetno stanje, ki se mu navadno

skušamo izogniti, zato si z drugimi zaposlitvami skušamo krajšati čas. Namreč, kadar naše

misli niso zaposlene s katero izmed stvari v okolju, procesirajo veliko količino informacij iz

nekega drugega vira – samodejno se zapolnijo z veliko količino različnih in kaotičnih podob,

predstav, spominov in drugih miselnih informacij, ki švigajo skozi našo zavest (misli o tem,

kaj še moramo postoriti, spomini na včerajšnji dan, sanjarjenje o stvareh, za katere bi želeli,

da se zgodijo). Taylor pravi, da v situacijah, v katerih smo v stanju nezavzetosti (npr., ko

skušamo zaspati), ni ničesar zunanjega, da bi pritegnilo našo pozornost, zato smo sami z

našimi mislimi, vsebina misli pa pogosto preprečuje, da bi zaspali. Te misli navadno temeljijo

na negativni osnovi, v središču so pogosto skrbi in težave, kar pogosto izzove občutke

anksioznosti, depresije, zagrenjenosti, ljubosumja. Kadar naše misli procesirajo takšne

informacije, zaradi ogromne količine miselnih informacij dobimo občutek, da nam čas teče

počasi, enako kot pri procesiranju zaznavnih informacij, pojasnjuje. Kot pravi, je pri tem

zanimivo, da v stanju nezavzetosti oz. dolgočasja zavedanje okolja pogosto postane celo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ina Papić; diplomsko delo

35

intenzivnejše kot v stanju zavzetosti, vendar pa nanj nismo pozorni v tolikšni meri kot v

neznanih situacijah, zato nam postane dolgčas.

Krajšanje časa

Kadar je pred nami daljše časovno obdobje, v katerem ne vemo, kaj bi počeli ali situacija, za

katero predvidevamo, da bo dolgočasna (npr. čakanje pri zdravniku), je pogosto naš prvi

instinkt poiskati nekaj, kar nam bo krajšalo čas (npr. listanje revije v čakalnici) (Taylor,

2007). Krajšanje časa vključuje uporabo distrakcij, s katerimi skušamo izbrisati nehotena

časovna obdobja, torej aktivnosti, s katerimi se kratkočasimo, ne počnemo zaradi lastnega

interesa, temveč zato, da bi ubežali pustim minutam oz. uram pred nami ali zato, da bi hitreje

minile (prav tam). Krajšanje časa je eden izmed načinov, s katerim lahko vplivamo na naše

zaznavanje časa tako, da njegovo minevanje prilagodimo svojim željam (prav tam). Taylor pa

trdi, da je na to možno gledati tudi kot na paradoks, saj si večinoma želimo živeti čim dlje, s

krajšanjem časa pa si pravzaprav skrajšujemo tudi življenje; namreč s tem pospešimo

minevanje časa v našem življenju.

Fizična in psihična bolečina, psihične motnje, nelagodje

Minevanje časa lahko upočasni kakršno koli nelagodje ali trpljenje, kamor spadajo fizična,

psihična, čustvena bolečina ter psihične motnje kot so depresija, strah, anksioznost, saj

občutja v navedenih stanjih postanejo središče naše pozornosti in otežujejo, da bi jo

preusmerili drugam (Taylor, 2007). Močnejše kot je občutje (npr. bolečina) težje je

preusmeriti pozornost. Navedena stanja so pogosta stanja nezavzetosti, v katerih velike

količine miselnih informacij prehajajo skozi možgane in posledično upočasnijo minevanje

časa (prav tam). Dejavnik, ki vpliva na upočasnitev minevanja časa, je tudi zavedanje, da ima

določeno občutje omejeno trajanje in da se bo kmalu končalo (npr. konec letalskega poleta, če

pri tem občutimo strah), saj postanemo preveč pozorni na minevanje časa in pričakovanje

konca (prav tam).
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2.8 EKSTREMI V MINEVANJU ČASA

Taylor (2007) pravi, da nam čas v nekaterih situacijah lahko mineva izredno počasi ali pa

izredno hitro (npr. čas spanja). Navaja, da je vzroke možno iskati bodisi v delovanju tretjega

zakona izkustvenega časa (čas v stanju zavzetosti teče hitreje) bodisi v delovanju petega

zakona izkustvenega časa (kadar je naše polno zavedanje sveta moteno oz. je struktura ega

šibka ali odsotna, čas teče počasneje ali se ustavi).

2.8.1 Ko čas mineva ekstremno hitro

Med nekaterimi stanji, kot so nezavest, koma, epileptični napad ali spanje, imamo občutek, da

čas preprosto »izgine«, saj se ne zavedamo sveta okoli sebe, ne namenjamo mu pozornosti ter

posledično ne zaznavamo in ne procesiramo nobenih informacij, ki so v njem (Taylor, 2007).

Poleg tega med omenjenimi stanji v možganih poteka zelo malo ali nič miselnih aktivnosti,

kar je tudi vrsta informacij (prav tam). Taylor v tem vidi bistvo tretjega zakona izkustvenega

časa, ki pravi, da nam čas v stanju zavzetosti teče hitreje. Kot pojasnjuje, ob manjši stopnji

zavzetosti (npr. med branjem dolgočasne knjige), nekaj pozornosti namenimo tudi okolju in iz

njega absorbiramo nekaj zaznavnih informacij, kar pomeni, da nam čas mineva zmerno hitro.

Ob večji stopnji zavzetosti pa je pozornost tako močno osredotočena na določeno dejavnost,

da izgubimo stik s stvarnim svetom in iz njega absorbiramo tako malo zaznavnih informacij,

da nam čas mineva hitro, razlaga Taylor.

Taylor (2007) pravi, da nam čas v primeru, ko je stopnja zavzetosti v določenem stanju ali pri

določeni dejavnosti tako velika, da iz okolja ne absorbiramo skoraj nič informacij, mineva

zelo hitro. Smiselno vprašanje je, ali informacij iz samega stanja ali dejavnosti ne upočasni

minevanje časa? Taylor pojasnjuje, da je absorpcija informacij iz dejavnosti same v

primerjavi z informacijami, ki bi jih sicer absorbirali iz okolja, premajhna, da bi vplivala na

upočasnitev minevanja časa. Trdi, da je že količina informacij, ki jih absorbiramo iz zanimive

knjige, je majhna v primerjavi s količino informacij, ki jih absorbiramo med sprehodom po

mestu. V nadaljevanju navajam situacije, v katerih čas teče izredno hitro.
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Spanje

Taylor (2007) pravi, da ima večina ljudi običajno občutek, da čas med spanjem teče hitro ali

da ta čas preprosto »izgine«. To se dogaja, kadar ne sanjamo, navaja in pojasnjuje, da je to

posledica pomanjkanja informacij, ki bi jih sicer absorbirali in procesirali možgani. Glede na

trditve znanstvenikov, na noč sanjamo le 1,5-2 uri, zato je logično, da nam celotni čas spanja

mine zelo hitro. Drugače pa je, ko sanjamo, pravi Taylor, saj nam takrat čas mineva običajno

hitro ali celo drastično počasneje, kar je posledica procesiranja miselnih informacij.6

Meditacija

Taylor (2007) navaja, da je meditacija lahko primer tretjega zakona izkustvenega časa.7 Med

meditacijo ne absorbiramo zaznavnih informacij iz okolja, saj ga odmislimo, prav tako tudi v

možganih ni veliko miselnih informacij, saj pozornost osredotočimo na inštruktorjeva

navodila (prav tam). Med meditacijo smo torej v stanju precej intenzivne zavzetosti, zato nam

čas mineva hitro (prav tam). Eksperimenti, ki jih je Taylor (prav tam) izvedel s svojimi

študenti med meditacijo, so pokazali, da so 15 minut dolgo meditacijo v povprečju ocenili,

kot da je trajala od 7 do 11 minut.

Hipnoza

Tretji zakon izkustvenega časa se lahko odraža tudi v stanju hipnoze,8 ki je primer intenzivne

zavzetosti, saj se zaradi močno usmerjene pozornosti na navodila in naloge hipnoterapevta,

količina zaznavnih informacij drastično zmanjša, zato se nam zdi, da čas teče hitreje (Taylor,

2007). Zanimivo je, da nekateri hipnoterapevti hipnozo priporočajo kot način, s pomočjo

katerega neprijetne situacije hitreje minejo (prav tam). Vendar Taylor opozarja, da se to

dogaja v plitvejših stanjih hipnoze, v katerih struktura ega ostane »nedotaknjena«. Namreč, v

globljih stanjih hipnoze se struktura ega zdi odsotna, minevanje časa pa se drastično upočasni

ali celo ustavi.

6 Več o tem v podpoglavju Sanjanje na str. 41.

7 Tretji zakon izkustvenega časa pravi, da čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007). Meditacija je lahko
tudi primer petega zakona izkustvenega časa, ki pravi, da kadar je naše polno zavedanje sveta moteno oz. je
struktura ega šibka ali odsotna, čas teče počasneje ali se ustavi (prav tam). Več o tem v podpoglavju Izredno
intenzivna zbranost na str. 41.

8 Tretji zakon izkustvenega časa pravi, da nam čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007). Tako kot
meditacija pa je lahko tudi hipnoza primer petega zakona izkustvenega časa. Več o tem podpoglavju Izredno
intenzivna zbranost na str. 41.
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Avtizem

Avtisti se pogosto soočajo s pomanjkanjem občutka za čas, zato imajo težave z ocenjevanjem

trajanja dogodkov in z razumevanjem časovnih enot (Peeters, 1997, v Taylor, 2007). Takšni

posamezniki zlahka dosežejo intenzivno stanje zavzetosti, celo do te mere, da jim čas ne le

mineva hitro, ampak preprosto »izgine« (Taylor, 2007). Taylor meni, da ima nanje tretji

zakon izkustvenega časa 9 večji učinek kot na druge.

2.8.2 Ko čas mineva ekstremno počasi

Tako neka jahačica opisuje dojemanje časa med padcem s konja (Taylor, 2007, str. 80):

Vedno sem presenečena, ko padem s konja, kako dolgo traja, preden padem na tla!

Počutim se, kot bi lebdela v zraku in vedno mislim, da bom pristala zelo počasi, zato

se sprostim in čakam na pristanek. Vendar sem po tem, ko udarim ob tla in tam zvita

ležim, popolnoma presenečena.

V nekaterih situacijah, ko je naša zbranost izredno intenzivna, med nenadnimi šoki in

izrednimi razmerami, ko je ogroženo naše življenje, med sanjanjem, se nam čas iz

subjektivnega vidika drastično upočasni (Taylor, 2007). Upočasnjeno minevanje časa pogosto

doživljajo tudi posamezniki, ki uživajo droge in posamezniki z nekaterimi duševnimi

boleznimi in drugimi psihičnimi motnjami (prav tam).

Vpliv večje količine procesiranih informacij

Vzrok upočasnjenemu minevanju časa med tovrstnimi izkušnjami bi bila lahko povečana

količina procesiranih informacij, vendar Taylor (2007) meni, da gre bolj za posledico – če

nam čas teče počasi, nam to omogoča, da procesiramo večjo količino informacij, saj imamo

na voljo več časa, da opazimo, kaj se dogaja okoli nas. Hall (1984, v Taylor, 2007) meni, da

smo ljudje razvili zmožnost, ki nam omogoča, da se v kriznih situacijah naša časovna zaznava

upočasni, saj na ta način pridobimo čas za razmišljanje in odločanje o ukrepih, posledično pa

se poveča možnost preživetja.

9 Tretji zakon izkustvenega časa pravi, da nam čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007).
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Vpliv šibke ali odsotne strukture ega

Taylor (2007) verjame, da je glavni vzrok za upočasnjeno časovno zaznavo med kriznimi

situacijami odsotnost strukture ega. Kot navaja, se Freudova opredelitev ega nanaša na jaz

znotraj glave, zavedni del naše osebnosti, ki interpretira svet, razmišlja, odloča, načrtuje,

določa pa tudi našo samopodobo in identiteto. Taylor trdi, da nam čas že od otroštva naprej

teče vse hitreje, kar je poleg drugih vzrokov,10 tudi posledica postopnega razvoja ega. Kot

pojasnjuje, v obdobju novorojenčka, še preden se ego prične razvijati, nimamo občutka za

minevanje časa, kar pomeni, da če je struktura ega iz kakršnega koli razloga odsotna, občutka

za minevanje časa nimamo, če pa je šibka, je občutek za čas manj izrazit in posledično se nam

zdi, da čas mineva počasi. Taylor pravi, da se nam točno to dogaja v kriznih situacijah – za

kratek čas naš zavedni del osebnosti postane »ohromljen«, zato izgubimo pravi občutek za

minevanje časa in do časa postanemo manj subjektivni.

Povezava med subjektivno časovno zaznavo in egom je osnova petemu zakonu izkustvenega

časa, ki pravi, da čas teče počasneje ali se ustavi, kadar je naše polno zavedanje sveta moteno

oz. je struktura ega šibka ali odsotna (Taylor, 2007). Prav tako se v povezavi ega s

subjektivno časovno zaznavo odraža eden izmed osnovnih pogledov na relativnost časa iz

psihološkega vidika, ki pravi, da je hitrost minevanja časa relativna glede na to, kako močen

in neodvisen je naš ego. Šibkejša kot je struktura, počasneje se nam zdi, da mineva čas (prav

tam).

Leva polovica možganov nadzoruje občutek za čas (Levy, 1974, v Taylor, 2007). V levi

polovici možganov pa se nahaja tudi struktura ega (Taylor, 2007). V določenem trenutku

lahko bodisi bolj razmišljamo ali zaznavamo svet na način, ki je značilen za levo polovico

možganov bodisi na način, ki je značilen za desno polovico – kadar razmišljamo na slednji

način, se nam zdi, da čas teče počasneje ali celo izgine, kar pomeni, da med kritičnimi

situacijami uporabljamo desno polovico možganov (prav tam).

Zavedni del naše osebnosti lahko postane »ohromljen« kot posledica stanj, opisanih v

nadaljevanju.

10 Poleg teorije o razvoju ega, utemeljujejo, zakaj nam čas s starostjo teče vse hitreje, še teorija razmerij,
biološka teorija in informacijsko-procesna teorija (Taylor, 2007). Več o tem v poglavju Starost in čas na str. 14.
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Izredno intenzivna zbranost

Eno izmed protislovij pri zaznavanju časa je, da nam mineva hitro, kadar je naša pozornost

osredotočena na določeno nalogo in zelo počasi, kadar je ta osredotočenost izredno intenzivna

– v slednjem primeru deluje peti zakon izkustvenega časa11 in ne tretji12 kot v prvem primeru

(Taylor, 2007). Izredno intenzivna pozornost ohromi običajno stanje zavednega dela

osebnosti, zato se naša časovna zaznava spremeni (prav tam).

Nekdanji igralec ameriškega nogometa, John Brodie, je med tekmami pogosto doživel

drastično upočasnitev minevanja časa (Dossey, 1982, v Taylor, 2007, str. 82):

Zdi se, da se minevanje časa nerazložljivo upočasni, kot bi se vse premikalo v

počasnem posnetku. Zdi se mi, da imam na razpolago ves čas na celem svetu gledati

[poteze soigralcev] / …/. Točno vem, s kakšno močjo in hitrostjo se mi približujejo

soigralci, vendar kljub temu zgleda kot film ali ples v počasnem posnetku.

Športniki se pogosto znajdejo v situacijah, ko je njihova pozornost ali zbranost izredno

intenzivno osredotočena, česar posledica je »ohromljeno« stanje zavednega dela osebnosti in

spremenjena časovna zaznava (Taylor, 2007). Najboljši športniki so pogosto znani po

neverjetni zmožnosti zbranosti, kar privede do občutka, da čas mineva izredno počasi (prav

tam). Taylor pojasnjuje, da nekatere situacije v športu, kot so npr. goli v zadnji minuti,

poustvarjajo izredne razmere, ki jih igralci ali gledalci doživljajo kot bi šlo za življenje ali

smrt. Kot razlaga, se športniki pogosto znajdejo v kratkotrajnem stanju, v katerem se

minevanje časa drastično upočasni, postanejo zmogljivejši, sprostijo se zaloge energije in

nenadoma so zmožni podvigov, ki jih v običajnih okoliščinah ne bi bili. Taylor meni, da bi bil

to lahko eden pomembnejših dejavnikov za izjemne športne dosežke: upočasnjeno doživljanje

minevanja časa posamezniku namreč omogoči več časa za predvidevanje, odziv in akcijo.

Taylor trdi, da se mojstri borilnih veščin celo urijo v tem, da bi načrtno upočasnili svojo

časovno zaznavo in pridobili čas za predvidevanje nasprotnikovih potez in odzivanje;

obstajajo pa tudi športni trenerji, ki se ukvarjajo s treniranjem športnikov na takšen način.

11 Peti zakon izkustvenega časa pravi, da čas teče počasneje ali se ustavi, kadar je naše polno zavedanje sveta
moteno oz. je struktura ega šibka ali odsotna (Taylor, 2007).
12 Tretji zakon psihološkega časa pravi, da nam čas v stanju zavzetosti teče hitreje (Taylor, 2007).
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Izredno intenzivno zbranost je možno doseči tudi med meditacijo. Če med meditacijo dovolj

intenzivno osredotočimo svojo pozornost, lahko dosežemo duševni mir, ko naše misli povsem

izginejo skupaj z našim običajnim stanjem zavednega dela osebnosti (Taylor, 2007).

Posledica odsotnosti ega pa je občutek, da se minevanje časa drastično upočasni (prav tam).

V globljih stanjih hipnoze je dosežena tako intenzivna stopnja zbranosti, da se struktura ega

zdi odsotna, minevanje časa pa se drastično upočasni ali celo ustavi (Taylor, 2007).

Najosupljivejši dokaz, da se posameznikom v hipnozi minevanje časa upočasni, je zmožnost

neverjetnih dosežkov, ki bi jih bilo v običajnem stanju zavesti in pri običajni hitrosti

minevanja časa nemogoče doseči (prav tam). Vitaliano (b. l.) navaja, da so posamezniki v

stanju hipnoze zmožni rešiti matematično nalogo, za reševanje katere bi v običajnem stanju

zavesti porabili 15 minut, zgolj v 15 sekundah.

Sanjanje

Med spanjem je struktura ega odsotna (Taylor, 2007). Kadar ne sanjamo in to po dognanjih

znanstvenikov predstavlja večino noči, imamo običajno občutek, da nam čas med spanjem

teče hitro ali da ta čas preprosto »izgine«, kar je posledica pomanjkanja informacij, ki bi jih

sicer procesirali možgani (prav tam).13 Kadar sanjamo, procesiramo informacije, zato se

minevanje časa upočasni, med globokimi sanjami pa se celo ekstremno upočasni, tako lahko v

nekaj minutah urnega časa odsanjamo več ur (prav tam).

Nenadni šoki

Običajno stanje zavednega dela osebnosti lahko »ohromijo« nenadni šoki, kot so nesreče in

druge izredne razmere, npr. potres (Taylor, 2007). Dogodki se zgodijo tako hitro, da se

posameznik ni zmožen pravočasno odzvati, posledično struktura ega postane (vsaj deloma)

odsotna in posameznik izkusi stanje »brezčasja« ali vsaj izrazito upočasnitev minevanja časa

(prav tam). V eksperimentu, ki ga je izvedel Buckhout (1977, v Levine, 2006), so udeleženci

trajanje lažnega napada v povprečju ocenili za 250 odstotkov daljšega kot je bil v resnici.

Droge

Uživanje nekaterih drog močno upočasni minevanje časa (Taylor, 2007). Poleg tega, da

porušijo kemično ravnovesje v našem telesu, onesposobijo proces habituacije, česar posledica

13 Več o tem v podpoglavju Spanje na str. 37.
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je intenzivno zaznavanje sveta okoli sebe in procesiranje velike količine informacij (Taylor,

2007). Zaradi tega imamo občutek, da nam čas teče počasneje kot sicer. Taylor navaja, da je

pomemben tudi vpliv drog na ego. Kot pojasnjuje, ego pod vplivom nekaterih drog postane

šibak in glede na to, da sta ego in naš občutek za minevanje časa povezana, od drog oslabljena

struktura ega povzroči upočasnjeno minevanje časa.

Shizofrenija

Posledice nestabilne strukture ega ali celo »sesutja« strukture so pogosto duševne bolezni

(Taylor, 2007). Omenjena vzroka pogosto ovirata proces habituacije, kar vodi v intenzivno

doživljanje izkušenj (prav tam). To predstavlja eno izmed značilnosti oseb s shizofrenijo, kar

Epstein (1979, v Taylor, 2007) poimenuje »povečana zaznavna aktivnost«. Taylor pojasnjuje,

da osebe s shizofrenijo zaradi šibke strukture ega niso zmožne nadzirati svojih zaznav, jih

urejati ali od njih odvračati pozornost. Griffiths (2005, v Taylor, 2007) navaja, da je ena

izmed značilnosti tudi izkrivljen občutek za čas – bolniki imajo pogosto težave z

ocenjevanjem časovnih intervalov, razlikovanjem med dogodki, ki so se zgodili in tistimi, za

katere pričakujejo, da se bodo, njihove misli so brez logičnega zaporedja, zato imajo pogosto

težave z organizacijo svojih življenj in pogosto živijo brez rutine. Geertz (1973, v Taylor,

2007) pravi, da se osebam s shizofrenijo zdi, da čas mineva ekstremno počasi, Taylor pa

pojasnjuje, da je to posledica ogromne količine zaznavnih informacij in šibke ali odsotne

strukture ega.

Disleksija

Podobno kot pri posameznikih z avtizmom je tudi pri posameznikih z disleksijo struktura ega

izkrivljena in posledično njihova časovna zaznava, vendar v manjši meri (Taylor, 2007). Ti

posamezniki ne zaznavajo minevanja časa kot nekaj konstantnega in ne razvijejo občutka za

inherentno minevanje časa, težave imajo z občutkom za časovne enote, zaporedjem dogodkov

ter s pravočasnostjo (Davis, 1997). Študija narejena s strani Nacionalnega inštituta za zdravje

otrok in človeški razvoj, je pokazala, da imajo otroci z disleksijo manj razvito levo polovico

možganov (Osmond, 1993, v Taylor, 2007). Glede na to, da je občutek za čas funkcija leve

polovice možganov, je izkrivljen koncept časa logična posledica (Taylor, 2007).
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2.9 PROTISLOVJA V DOJEMANJU ČASA

Obdobje z zanimivimi izkušnjami se med doživljanjem zdi kratko, v retrospektivi pa dolgo

James (1890) trdi, da se nam tisto časovno obdobje, ki vsebuje različne in zanimive izkušnje,

med samim doživljanjem zdi kratko, v retrospektivi – ko se ozremo nazaj, pa dolgo. Po drugi

strani pa se nam časovno obdobje brez novih izkušenj zdi dolgo, a v retrospektivi kratko,

pravi. James ponazarja, da se nam npr. potovanje dolgo teden dni v spomin vtisne kot daljše,

kot je bilo v resnici – kot trije tedni; mesec dni bolezni pa prinaša komaj za en dan spominov.

Kot pojasnjuje, je dolžina določenih časovnih obdobij v retrospektivi odvisna od številnosti

spominov, ki jih obdobje vsebuje, zato se obdobij, v katerih smo doživeli veliko novega,

spominjamo kot da so trajala dlje kot v resnici, medtem ko se obdobij z enoličnimi in

poznanimi izkušnjami spominjamo kot da so trajala manj časa kot v resnici.

Čas mineva hitro, kadar želimo, da bi počasi in obratno

Zanimivo v povezavi s časom je, da nam mineva hitro, kadar želimo, da bi nam počasi in da

nam mineva počasi, kadar želimo, da bi nam hitro (Taylor, 2007). Tretji in četrti zakon

izkustvenega časa14 sta osnova staremu reklu, ki se v angleščini glasi: «Busy times goes by

quickly and empty times go by slowly« (prav tam, str. 31). Prevedli bi ga lahko kot:

»Zapolnjen čas mine hitro, nezapolnjen pa počasi«. Taylor opredeljuje »busy time« ali

zapolnjen čas kot usmerjeno pozornost na neko dejavnost, »empty time« ali nezapolnjen čas

pa kot neusmerjeno pozornost in nezasedene misli. Kot pravi, bolj kot smo zavzeti, hitreje

nam teče čas in bolj kot smo zdolgočaseni ali nezavzeti, počasneje nam teče čas.

Isto časovno obdobje lahko dvema osebama mineva različno hitro

Taylor (2007) pravi, da lahko isto časovno obdobje dvema različnima osebama iz

subjektivnega vidika mineva različno hitro. Za primer navaja dva uslužbenca v isti pisarni na

petkov popoldan. Prvi izmed njiju zaključuje pomembno poročilo za katerega upa, da mu bo

pomagal do napredovanja, medtem ko drugi zdolgočaseno in z nezadovoljstvom fotokopira

14 Tretji zakon izkustvenega časa pravi, da čas v stanju zavzetosti teče hitreje, četrti zakon pa, da čas v stanju
nezavzetosti teče počasneje (Taylor, 2007).
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ogromen kup papirjev in pogleduje proti uri vsakih nekaj minut. Kljub temu, da je delovni čas

za oba uslužbenca enako dolg, se prvemu zdi, da je popoldne minilo kot bi trenil, drugemu pa

neverjetno počasi. Taylor pojasnjuje, da prvi izmed njiju opravlja zahtevno delo in je v stanju

zavzetosti, zato mu čas mineva hitro, medtem ko drugi opravlja pusto delo, ki ne zahteva

umskega napora in ni v stanju zavzetosti, zato mu čas mineva počasi. Ob predpostavki, da

podobno preživljata svoj prosti čas, Taylor meni, da bo imel drugi izmed njiju občutek, da

ima v življenju na voljo več časa kot drugi, vendar bo življenje prvega verjetno manj srečno in

izpolnjeno, ter bo posledično verjetno krajše v smislu koledarskega časa, saj dolgočasje

pogosto vodi v psihični nemir in zmanjša odpornost proti boleznim.

2.10 ZAKONI IZKUSTVENEGA ČASA SE MEDSEBOJNO NE IZKLJUČUJEJO

Prvi štirje zakoni izkustvenega časa se iz psihološkega vidika medsebojno ne izključujejo, saj

obstajajo situacije, v katerih istočasno delujeta dva ali več zakonov hkrati, drug proti drugemu

(Taylor, 2007). Kljub splošni resnici, da nam čas s starostjo teče vse hitreje, v nekaterih

situacijah (npr. rojstvo otroka) nastopi drugi zakon, ki pravi, da čas ob izpostavljenosti novim

izkušnjam in okolju teče počasneje in upočasni minevanje časa (prav tam). Lahko se

znajdemo tudi v situaciji, v kateri smo izpostavljeni novostim, kar upočasni minevanje časa in

hkrati procesiramo informacije, kar pospeši minevanje časa; npr. kadar na počitnicah, ki je

novo okolje, veliko časa namenimo branju in gledanju televizije (prav tam).

2.11 VPLIV KULTURE IN PRIČAKOVANJ

2.11.1 Časovna dimenzija okolja

Način dojemanja časa se od družbe do družbe lahko razlikuje. Razlike so najbolj vidne v

nekaterih tehnološko manj usmerjenih družbah. Koncept časa namreč izhaja iz kulture, v

kateri živimo. Ker torej na naše dojemanje časa vplivajo okoljski dejavniki, omenjam

Bronfenbrennerjev okoljski sistem, v katerem utemeljuje pomen okoljskih dejavnikov na

posameznikov razvoj na petih ravneh okoljskih sistemov, od družinskega do kulturnega

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).
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Mikrosistem predstavlja neposredno socialno združbo, ki direktno vpliva na posameznikovo

življenje (Pergar Kuščer, 2005). Takšne združbe so družina, šola, vrstniki, delovno mesto

(prav tam). Preko teh združb posameznik najprej prihaja v stik z določenimi časovnimi

vrednotami, ki veljajo zanje in jih od njih tudi prevzema.

Povezave med posameznimi mikrosistemi predstavlja mezosistem (Pergar Kuščer, 2005).

Odnosi med mikrosistemi vplivajo na otrokovo doživljanje in vedenje (Batistič Zorec, 2000).

Tako lahko starši, ki otroka pogosto prepuščajo v večurnem varstvu, negativno vplivajo na

njihov odnos. Ker otrokom čas mineva mnogo počasneje, se jim zdi trajanje ločeno

preživetega časa še daljše, kot je v resnici, kar lahko postopoma privede do občutka zavrnitve

ali oslabitve vezi med otrokom in starši (Taylor, 2007).

Eksosistem je širša skupnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), ki ni v neposredni

interakciji z otrokom, ampak nanj vpliva posredno (Batistič Zorec, 2000). Vključuje

soseščino, javne ustanove in delovno okolje staršev (Pergar Kuščer, 2005). Slednje ima na

otroka le posreden vpliv, ko starši npr. veliko časa preživijo v službi.

Makrosistem predstavlja vrednote, vedenjske vzorce, ideologijo, politiko ter ekonomijo

kulture, etnične skupine ali socialnega razreda (Pergar Kuščer, 2005). Tudi različni koncepti

časa so del makrosistema, saj izhajajo iz različnih kultur. Kako v osnovi dojemamo oz.

vrednotimo čas, je odvisno od družbe, v katero se rodimo. Če ima čas v določeni družbi

veliko vrednost, ga bo imel tudi za otroka, ki v njej odrašča in to je primer, kako okolje vpliva

na posameznikov izkustveni čas. V zadnjem času prihaja do sprememb v politiki

zaposlovanja, saj ljudje vse več časa preživijo na delovnem mestu, posledica pa je

primanjkovanje časa za družino in prostočasne dejavnosti, kar negativno vpliva tako na

posameznika kot na njegove odnose z ostalimi.

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) navajata, da kronosistem zajema časovno dimenzijo

okolja oz. časovne spremembe v okolju posameznika. Pomembni dogodki v življenju (npr.

rojstvo sorojenca), »spremenijo obstoječe odnose med posameznikom in okoljem in

oblikujejo nove pogoje, ki vplivajo na razvoj posameznika« (prav tam, str. 55). Marjanovič

Umek in Zupančič trdita, da tudi čas neke okoljske spremembe vpliva na razvoj (npr. porod v

mladostništvu ali v poznih dvajsetih letih ima za mater drugačne posledice). Polič (1994)
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navaja, da tudi posameznikova časovna izkušnja zajema vse vidike časovnih sprememb v

našem okolju.

2.11.2 Kulturni relativizem

»Poznati ljudstvo, pomeni poznati časovne vrednote po katerih živijo.«

(Rifkin, 1987, v Levine, 2006, str. XI)

Relativnost časa se ne odraža le v različnih razpoloženjih posameznika, ampak tudi v

različnih kulturah (Gell, 2001). Ezzell (2002) na vprašanje, kaj je čas, odgovarja, da se

odgovor od družbe do družbe razlikuje in poda zgovoren primer, ko v Braziliji zamudiš eno

uro in se nihče ne zgane, v New Yorku pa že deset minut zamude zahteva razlago ali

opravičilo. Levine (2006) navaja, da to, kako pripadniki določene družbe dojemajo in

uporabljajo čas, odraža prioritete te družbe in njen pogled na svet.

Po svetu obstajajo kulture, ki čas pojmujejo drugače, kot je značilno za zahodni svet. Nekateri

koncepti časa, predvsem pri nekaterih še živečih avtohtonih ljudstvih, so za nas skoraj

nepredstavljivo drugačni. V nadaljevanju opisujem nekatere pomembne razlike v dojemanju

časa med prebivalci iz različnih delov sveta.

Linearni in ciklični čas

Bloch (1977, v Gell, 2001) trdi, da obstajata dve vrsti časa, spoznavno univerzalni oz. linearni

čas in negibni obredni oz. ciklični čas. Antropologi namreč beležijo velike razlike v tem, kako

različne družbe vidijo čas – kot puščico usmerjeno v prihodnost ali vrteče se kolo, na katerem

preteklost, sedanjost in prihodnost neskončno krožijo (Ezzell, 2002).

Zahodne kulture čas doživljajo kot linearni proces (Taylor, 2007). Naše izkušnje si sledijo

linearno, saj  trajanje doživljamo kot tok, ki nas nosi iz preteklosti v prihodnost (Polič, 1994).

Polič trdi, da takšno doživljanje časa tvori osnovo naše kulture ter nam »omogoča načrtovanje

in usklajevanje našega življenja z življenjem drugih« (str. 251). Polič pravi, da si je težko

zamišljati, da je možno čas doživljati še kako drugače, a vendar linearni čas ni edina možnost.

Kot navaja Polič, je naš način razumevanja časa povezan s preživetjem v tehnološki kulturi, a

kljub temu »tudi mi v teku dneva izmenjujemo linearne in nelinearne načine zavedanja« (str.
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251). Polič (1994) pravi, da je dnevni čas določen z urami ter da ga izkušamo linearno,

ponoči, ko sanjamo, pa linearnost in sosledje nista tako oprijemljiva.

Linearni čas izvira iz krščanskega in židovskega verovanja v začetek in konec sveta,

upoštevajoč, da je bil čas ustvarjen skupaj z njim in bo s koncem sveta tudi prenehal obstajati

(Taylor, 2007). Krščanska cerkev je namreč zavračala ciklični pogled na čas, kar je bilo del

splošnega zavračanja poganstva (prav tam). Da ima čas začetek in konec meni tudi veliko

znanstvenikov, kar izhaja iz njihovega linearnega pogleda na vesolje (prav tam). »Po splošni

teoriji relativnosti je moralo nekoč v preteklosti obstajati stanje neskončne gostote tako

imenovani veliki pok, ki bi lahko pomenil začetek časa. In če bi se vesolje sesedlo samo vase,

mora tudi v prihodnosti obstajati stanje neskončne gostote – veliki stisk –, ki bi pomenil

konec časa« (Hawking in Mlodinow, 2007, str. 143).

Kljub temu pa v zgodovinskih okvirih linearni pogled na čas ni pogost, saj večina kultur ni

imela linearnega občutka za čas (Taylor, 2007). Ciklični čas je bil npr. del kulture Starih

Grkov, Hindujcev, Majev, slednji pa tudi niso verjeli v konec sveta, saj naj bi bil svet po

njihovem mnenju že mnogokrat ustvarjen in uničen, ta cikel pa naj bi bil neskončen (prav

tam). Ciklični čas se sicer odraža v naravi, npr. izmenjavanje dneva in noči, lunine mene, letni

časi.

Wilber (1981, v Taylor, 2007) meni, da je linearno zavedanje časa posledica močnega ega.

Kot pojasnjuje, nam je zaradi močne in ločene strukture ega obstoj dragocenejši, zato se bolj

bojimo njegovega konca. Wilber navaja, da zaradi tega strahu pogosto zanikamo smrt ter se

prepričujemo, da je pred nami posmrtno življenje, kar pa je mogoče le pod pogojem, da je čas

linearen.

Tudi Taylor (2007) verjame, da se linearni pogled na čas odraža v močnem egu. Pravi, da

močnejši kot je ego, večja je količina miselnih informacij, ki zapolnijo možgane v stanjih

nezavzetosti. Prav v teh mislih pa Taylor vidi vzrok za linearno dojemanje časa. Pojasnjuje,

da se vse misli zadevajo ali preteklosti (spomini na pretekle dogodke) ali prihodnosti

(predstave o prihodnosti), saj se med razmišljanjem spopadamo z abstraktnim, kamor sodita

tudi preteklost in prihodnost, nemogoče pa je razmišljati o sedanjosti, saj je prisotna tukaj in

zdaj kot stvarnost. Taylor navaja, da so avtohtona ljudstva zaradi šibkejšega ega manj

nagnjena k razmišljanju o preteklosti ali prihodnosti in so bolj osredotočena na sedanjost.
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Tudi otroci, ki še nimajo dokončno razvitega ega, imajo slabši občutek za čas ter posledično

tudi za preteklost in prihodnost, saj njihove misli še niso zasedene z razmišljanjem o tem in

onem, pravi Taylor (2007). Kot trdi, se po šestnajstem letu, ko se razvoj ega zaključi,

zavedanje samega sebe okrepi in postanemo razmišljujoča bitja, naše misli pogosteje odtavajo

k preteklosti in prihodnosti in tako se linearni občutek za čas razvija vzporedno z razvojem

posameznika v odraslega človeka.

Točnost urnega časa

Polič (1994) pojasnjuje, da so zahodne kulture zelo natančne, saj je čas razdeljen v majhne

enote, dogodki pa so časovno zelo natančno določeni. »Osnovna enota časa je sekunda, zelo

natančno določena s frekvenco prehoda cezijumovega izotopa med dvema energetskima

nivojema« (prav tam, str. 250). Polič trdi, da se takšno pojmovanje časa odraža v zapletenih

tehnoloških družbah, medtem ko imajo tehnično manj usmerjene družbe drugačne osnovne

enote časa; tako je npr. osnovna enota v neki indijski kulturi čas kuhanja riža.

Pravočasnost

Birth (1999, v Ezzell, 2002) je raziskoval dojemanje časa v Trinidadu. Po njegovih

opazovanjih se v Trinidadu ljudje sestanka, ki naj bi se pričel ob šesti uri popoldan, udeležijo

šele petnajst minut pred sedmo ali ob sedmih in zamudo opravičijo s stavkom: »Any time is

Trinidad time (prav tam, str. 57)«, kar v prevodu pomeni, da je v Trinidadu čas za določeno

stvar pač »kadarkoli«. Kljub temu, ko gre za posel, svoboden pristop k pravočasnosti velja le

za nadrejene, od podrejenih pa se pričakuje več točnosti. Birth je skušal ugotoviti, kako

prebivalci Trinidada vrednotijo čas z raziskovanjem tesnosti povezovanja časa z denarjem,

prisotnega v tej družbi. Nadzoroval je prebivalce s podeželja in ugotovil, da kmetje, katerih

dneve narekujejo naravni dogodki, kot npr. sončni vzhod, ne prepoznajo besednih zvez, kot

npr. »čas je denar«, kljub gledanju televizije in seznanjenosti z zahodno kulturo. Je pa Birth

ugotovil, da so te besedne zveze prepoznali krojači z istega območja in zaključil, da je

plačano delo spremenilo pogled krojačev na čas. Kot pravi, idej o povezovanju časa z

denarjem ni mogoče iskati na svetovni ravni, saj se navezujejo na naše službe in ljudi, s

katerimi delamo.
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Poimenovanje in štetje časovnih obdobij

Glede na to, da čas v zahodni družbi dojemamo linearno, se nam zdi pomembno poimenovati

in šteti različno dolga časovna obdobja, saj vedno vemo, kje v času se nahajamo – koliko smo

stari, kateri dan v tednu je in katero leto je (Taylor, 2007). Za nas je čas abstrakten – časovne

enote kot so sekunda, minuta in ura, s katerimi merimo svoja življenja, ne sovpadajo z

nobenim naravnim pojavom, ampak smo jih matematično izpeljali ljudje (prav tam). Kljub

temu da dnevi, meseci in leta sovpadajo z naravo, so abstraktni koncepti, ker smo jih

poimenovali z različnimi imeni in o njih razmišljamo kot o zaporedjih, saj v stvarnosti ne

obstaja nič takega kot je ponedeljek, februar ali leto 2013 (prav tam).

Povezanost časa z naravo

V zahodnih družbah je čas ločen od narave, kar je posledica naše odtujenosti od nje (Taylor,

2007). V Evropi so tudi imena mesecev večinoma poimenovana po starih rimskih bogovih

(prav tam). Na tem mestu omenjam stara slovenska imena za mesece, ki izhajajo iz takrat še

bolj agrarno naravnane družbe in so verjetno prav iz tega razloga večinoma poimenovani v

skladu z dogajanjem v naravi.

Mnogi avtohtoni prebivalci časa ne dojemajo ločeno od narave, kar je značilno za zahodni

koncept, ampak kot del narave, v smislu letnega cikla naravnih dogodkov ali trajanja naravnih

procesov (Taylor, 2007). Griffiths (2005, v Taylor, 2007) kot primer navaja edini sistem

datiranja, ki ga uporabljajo prebivalci otočja Trobriand v Oceaniji in je povezan z letnim

ciklom vrtnarjenja. Prebivalci pravijo, da se je ali se bo določen dogodek zgodil npr. med

časom sajenja ali med časom obrezovanja trte (prav tam).

Vrednost časa

Za zahodne družbe ima čas veliko vrednost, vendar tudi med njimi obstajajo nekatere kulture,

ki času pripisujejo manjšo vrednost – npr. v Latinski Ameriki obstaja znan rek: »Hora

americana, hora mejicana?«, kar v prevodu pomeni: »Po našem ali po vašem času?« (Hall,

1976). S časom manipuliramo skoraj tako kot z materialom – ga porabimo, prihranimo in

zapravimo in ga skrbno načrtujemo, medtem ko so tisti, ki si niso sposobni organizirati časa,
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označeni za nepraktične (prav tam). Polič (1994) pravi, da brez načrtovanja lahko živijo le

tehnološko nezahtevne družbe.

Časovna perspektiva

»Pri časovni perspektivi gre za način, na katerega razdelimo tok zaznanih dogodkov in

izkušenj v okvire preteklosti, sedanjosti in prihodnosti« (Polič, 1994, str. 250). Časovna

perspektiva je socialno določena, kar pomeni, da »izhaja iz kulture, v kateri živimo« (prav

tam, str. 250).

Prebivalci zahodnega sveta smo skoraj izključno usmerjeni v prihodnost, a do določene meje,

saj je naša časovna perspektiva zelo kratka – naša prihodnost je predvidljiva, obsega največ

nekaj desetletij, medtem ko južnoazijska obsega stoletja, tisočletja ali celo neskončno dolgo

obdobje (Hall, 1976). Ameriški pogled na prihodnost je povezan z ameriško preteklostjo, ki

ima kratko tradicijo; s preteklostjo se večinoma ne ukvarjamo, to prepustimo tistim, ki jih

preteklost zanima iz različnih razlogov (prav tam). Taylor (2007) trdi, da večinoma

pozabljamo na sedanjost, čeprav v njej dejansko živimo. Vendar pa Hall omenja nekatere

predele zahodnega sveta, kot je Nova Anglija in južne države, kjer ima tradicija kljub vsemu

veliko vrednost.

Gonzales in Zimbardo (1985, v Polič, 1994) sta izvedla raziskavo o odnosu do preteklosti,

sedanjosti in prihodnosti, kjer so rezultati pokazali, da je 57 odstotkov oseb uravnoteženo

usmerjeno v sedanjost in prihodnost, 38 odstotkov je usmerjenih v prihodnost, 9 odstotkov v

sedanjost in 1 odstotek v preteklost. S starostjo je uravnotežena usmeritev naraščala, študenti

so bili najbolj usmerjeni v dolgoročno prihodnost, najmanj pa upokojenci, pri slednjih pa se je

izkazala tudi najpogostejša usmerjenost v preteklost (prav tam).

Odkritja antropologov nakazujejo, da imata preteklost in prihodnost za avtohtone prebivalce

manj pomena kot za nas, saj so bolj usmerjeni v sedanjost (Taylor, 2007). Čas Navaho

Indijance spominja na prostor, kar pomeni, da je stvarnost tukaj in zdaj, zato v prihodnosti ne

vidijo veliko stvarnega (Hall, 1976). Pojmovanje časa prebivalcev otoka Truk v

Jugozahodnem Pacifiku otežuje življenje njim in drugim, saj celotno preteklost obravnavajo

kot sedanjost, zato se minuli dogodki kopičijo  in pritiskajo na prebivalce, kot bi se ravnokar

zgodili (prav tam). Hall navaja, da zanje ne velja rek »čas celi rani« in tako lahko neki davni
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dogodek brez opozorila in povoda sproži celo vojno. Kot pojasnjuje Polič (1994) v naši

kulturi časovno oddaljenim  dogodkom ne dajemo več posebnega pomena.

Iranci so brezbrižni do sedanjosti (npr. zamujanje), poveličujejo svojo veliko preteklost,

medtem ko je zanje prihodnost negotova in ne preveč stvarna (Hall, 1976). Nekatere kulture

pa nimajo natančno ločenih mej med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo – npr.

Aborigini, ki verjamejo, da se njihovi predniki med t.i. sanjskim časom priplazijo iz zemlje

(Ezzell, 2002; Gell, 2001).

Tempo življenja

Hall (1976) navaja, da je hiter tempo življenja tipična lastnost zahodnega načina življenja, saj

je hitrost cenjena, počasno odzivanje ljudi pa je označeno za žaljivo in neodgovorno vedenje.

Kljub temu da nekateri trdijo, da smo obsedeni s časom, Hall meni, da smo pač naučeni, da

čas pojmujemo kot nekaj zelo pomembnega.

Levine (2006) je skupaj s sodelavci izvedel študijo o tempu življenja v 31 državah. V

raziskavo so vključili tri značilnosti hitrega tempa življenja, po katerih so razvrstili države:

hitrost hoje po mestu, hitrost na delovnem mestu (izpolnitev zahteve po znamki na pošti) in

točnost javnih ur (prav tam). Ugotovili so, da so države z najhitrejšim tempom življenja

Švica, Irska, Nemčija, Japonska in Italija, države z najpočasnejšim tempom življenja pa

Mehika, Brazilija, Indonezija, Salvador in Sirija (prav tam).

Brezčasne kulture

Nelinearno dojemanje časa je značilno predvsem za nekatere še živeče domorodce (Taylor,

2007). Zanje ima koncept časa zelo malo pomena, ali ga sploh nima, malo teh ljudstev pa

sploh ima izraze za »čas«, »prihodnost« ali »preteklost« (prav tam). Izmed stotih različnih

jezikov Aboriginov, nobeden ni vseboval izraza za čas, saj Aborigini ne poznajo koncepta

časa (Lawlor, 1991, v Taylor, 2007). Glede na odkritja antropologov veliko avtohtonih

prebivalcev točnosti ne daje posebnega pomena (Taylor, 2007). Točnost pomeni, da smo

vodeni z umetnim časom, saj je čas tisti, ki določa dejavnosti ne pa okoliščine (prav tam).

Hall (1976) navaja, da se za Pueblo Indijance stvari dogajajo takrat, ko za to dozori čas,
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medtem ko Suji Indijanci ne vedo, kaj pomeni čakati in zamuditi ter sploh nimajo besed za

»čas«, »čakanje« in »zamudo«.

Veliko domorodnih ljudstev ne čuti potrebe po štetju let ali svoje lastne starosti v letih, kar pa

je običajno za zahodne družbe (Taylor, 2007).

Taylor (2007) meni, da je peti zakon izkustvenega časa15 razlog, zakaj je avtohtonim

ljudstvom koncept časa manj pomemben. Kot navaja, je linearnost zahodnega koncepta časa,

ki jasno ločuje med preteklostjo in prihodnostjo ter ima arbitrarno določeni sistem časovnih

enot, posledica močne strukture ega, medtem ko je koncept časa avtohtonih ljudstev manj

opredeljen in prožnejši in bi bil lahko posledica šibkejše strukture ega. Kljub šibkejši strukturi

ega, pa Taylor trdi, da večina teh ljudstev ne živi v popolnem brezčasju, saj obstaja le manj

opredeljen koncept časa in so do določene mere do časa še vedno subjektivni. Taylor

pojasnjuje, da je v nasprotju z avtohtonimi prebivalci individualnost pomembna značilnost

zahodnega načina življenja, saj ima posameznik svoje ime, dom, službo, lastnino, medtem ko

identiteta avtohtonih prebivalcev ni ločena od drugih ljudi in narave. Geertz (1973, v Taylor,

2007) pravi, da na skupno identiteto kažejo navade poimenovanja ljudi v nekaterih ljudstvih,

saj so imena posameznikov redko stalna, kot npr. pri Aboriginih, pogosto pa tudi opisujejo

razmerja med ljudmi in se spremenijo s spremembo razmerij; npr. na Baliju ženske in moške

pogosto kličejo mater/oče od (nekoga), po rojstvu vnuka pa se poimenovanje spremeni v

babica/dedek od (nekoga).

Čas kot oblika nebesednega sporazumevanja

Dlje kot pustite čakati ljudi, višji je vaš [socialni] status.

(Beckett, 1953, v Levine, 2006, str. 112)

Pravila družbenega časa predstavljajo »tihi jezik« določene kulture, saj niso nujno eksplicitna,

vendar vseeno obstajajo (Hall, 1976). Na primer čas sporočanja določene novice le-tej

odmerja pomembnost – zgodnji jutranji in pozni večerni telefonski klici pomenijo, da so

novice izredno pomembne in nujne, medtem ko klice v času noči smatramo kot da gre za

življenje ali smrt (prav tam).

15 Peti zakon izkustvenega časa pravi, da čas teče počasneje ali se ustavi, kadar je naše polno zavedanje sveta
moteno oz. je struktura ega šibka ali odsotna (Taylor, 2007).
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Ezzell (2002) navaja, da je Edward Hall leta 1955 v reviji Scientific American opisal, kako

lahko različno dojemanje časa vodi v nesporazume med ljudmi različnih kultur: veleposlanik,

ki ga tuji obiskovalec pusti čakati več kot pol ure, potem pa opravičilo le zamrmra, mora

razumeti, da to ni nujno žalitev. Sistem časa v tujih državah je lahko sestavljen iz drugačnih

osnovnih enot, tako da obiskovalec ni nujno tako pozen, kot se zdi nam. Da bi vedeli, kdaj

lahko zares zahtevamo opravičilo za zamudo, moramo poznati sistem časa v dotični državi.

Različne kulture namreč časovnim enotam pripisujejo različne vrednosti. Nekateri pogledi na

čas, kot npr. splošno prepričanje, da je sprejemljivo, da oseba na višjem položaju pusti čakati

osebo na nižjem, so kljub kulturnim razlikam univerzalni.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Učni načrt na razredni stopnji obravnava čas v vsebinah različnih predmetov (spoznavanje

okolja, družba, matematika, slovenščina, gospodinjstvo, glasbena umetnost), kar podajam v

analizi na začetku empiričnega dela. Osrednji problem diplomskega dela pa je izkustveni čas,

ki se nanaša na subjektivno časovno zaznavo (Taylor, 2007), na katero vpliva mnogo

dejavnikov spoznavnih procesov in razvoja. Taylor pravi, da v življenju izkusimo pet

različnih osnovnih zaznav časa, ki se bolj ali manj nanašajo na hitrost minevanja. Čas v stanju

zavzetosti in motiviranosti teče hitreje, vse hitreje teče tudi s starostjo, počasneje pa v stanju

nezavzetosti, ob izpostavljenosti novim izkušnjam ali novemu okolju ter kadar je naše

zavedanje sveta moteno oz. je struktura ega šibka ali odsotna (Taylor, 2007). Hitrost

minevanja časa je relativna – povezana s količino informacij: več kot jih je, počasneje se nam

zdi, da mineva čas in obratno (prav tam). Hitrost minevanja časa pa je relativna tudi glede na

to, kako močen in neodvisen je naš ego – šibkejša kot je struktura, počasneje se nam zdi, da

mineva čas in obratno (prav tam). Prav tako dojemanje časa proučujem v raziskavi, kjer

analiziram dojemanje časa oseb v različnih razvojnih obdobjih.

3.2 CILJI

Veliko že vemo o dojemanju časa iz naravoslovnega vidika. Namen diplomskega dela pa je

raziskati, kako učni načrt na razredni stopnji OŠ obravnava koncepte časa ter kako ljudje

subjektivno dojemajo čas v različnih razvojnih obdobjih.

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

Skladno s predmetom in problemom sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja:

 Kako učni načrt na razredni stopnji osnovne šole zajema koncept časa?

 Ali obstajajo razlike v dojemanju časa v različnih razvojnih obdobjih?

 Kakšne so razlike v dojemanju časa v različnih razvojnih obdobjih?
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Skladno z raziskovalnimi vprašanji sem opredelila naslednje hipoteze:

H1: V različnih razvojnih obdobjih je dojemanje časa različno.

a) S starostjo imamo občutek, da čas teče vse hitreje.

b) Mlajši so bolj osredotočeni na prihodnost, starejši pa na preteklost.

c) S starostjo nam je vse manj dolgčas.

H2: V vseh razvojnih obdobjih ob podobnih dogodkih čas teče hitreje ali počasneje kot sicer.

H3: Posamezniki se redko spomnijo natančnih datumov dogodkov ne glede na razvojno

obdobje.

3.4 RAZISKOVALNA METODA

3.4.1 Vzorec

Glede na raziskovalna vprašanja je raziskovanje potekalo v dveh delih, v katerih je bilo

število sodelujočih različno. Vsi udeleženci raziskave so podali izjavo o pristanku sodelovanja

v raziskavi.

Prvi del

V delu raziskave, v katerem sem z intervjuji proučevala, kakšno je subjektivno dojemanje

časa v različnih razvojnih obdobjih, je bilo vključeno 25 oseb.

Tabela 3.1: Vzorec sodelujočih v intervjujih

Razvojno obdobje Starost Število

Srednje in pozno otroštvo 10-11 5

Mladostništvo 17-19 5

Zgodnja odraslost 24-30 5

Srednja odraslost 46-54 5

Pozna odraslost 72-81 5

Skupaj / 25
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Drugi del

V delu raziskave, v katerem sem proučevala asociacije sodelujočih na besedo čas, je

sodelovalo 100 oseb.

Tabela 3.2: Vzorec sodelujočih pri asociiranju

Razvojno obdobje Starost Število

Srednje in pozno otroštvo 10-11 20

Mladostništvo 17-19 20

Zgodnja odraslost 24-36 20

Srednja odraslost 43-62 20

Pozna odraslost 65-83 20

Skupaj / 100

3.4.2 Pripomočki

Učni načrti za razredno stopnjo osnovne šole

Učni načrt na razredni stopnji obravnava čas v vsebinah različnih predmetov. Najbolj očitne

cilje, ki se na kakršen koli način povezujejo s časom, sem zasledila pri spoznavanju okolja,

družbi, matematiki, slovenščini, gospodinjstvu in pri glasbeni umetnosti.

Polstrukturirani intervju

Vprašanja o času, ki sem jih zastavila intervjuvancem, sem glede na pomen razvrstila v šest

pomenskih sklopov:

1. hitrost minevanja časa,

2. situacije, v katerih čas teče hitreje,

3. situacije, v katerih čas teče počasneje,

4. usmerjenost v preteklost ali v prihodnost,

5. umeščanje preteklih dogodkov v časovni okvir,

6. dolgčas.
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Asociacije na besedo čas

Posamezniki so čas, na za to pripravljenih lističih, opisali z besedami, ki so jim prišle na

pamet, ko sem jih prosila, naj pomislijo na besedo čas.

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov

Ker me je v raziskavi zanimalo, kako učni načrt na razredni stopnji osnovne šole obravnava

čas, sem v učnih načrtih od 1. do 5. razreda OŠ za različne predmete poiskala operativne cilje

in vsebine, ki na kakršen koli način vključujejo koncept časa.

Podatke za raziskavo sem zbrala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja in asociacij na

besedo čas. V ta namen sem pridobila 100 oseb, ki so sodelovale pri asociiranju, med njimi pa

jih je 25 sodelovalo še v intervjuju. Za sodelovanje otrok v obdobju srednjega in poznega

otroštva sem pridobila dovoljenje ravnateljice OŠ 16. decembra v Mojstrani, za sodelovanje

mladostnikov pa od ravnateljice Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Sodelujoči

v obdobjih zgodnje in srednje odraslosti so zaposleni podjetij Acroni, d.o.o. in Casino Larix.

Posameznike v obdobju pozne odraslosti sem pridobila preko poznanstev, saj v domovih

starejših občanov nisem pridobila soglasij za njihovo sodelovanje v raziskavi. Pred

sodelovanjem sem vse udeležence seznanila z raziskovalnim namenom diplomskega dela in

jim zagotovila anonimnost. Raziskava je potekala v juniju 2013, in sicer z otroki v obdobju

srednjega in poznega otroštva ter mladostniki v omenjenih šolah, s posamezniki v obdobjih

zgodnje in srednje odraslosti na njihovih delovnih mestih ter s posamezniki v obdobju pozne

odraslosti na njihovih domovih. Vsi so najprej podali asociacije na besedo čas, s petimi

posamezniki iz vsakega razvojnega obdobja pa sem individualno izvedla še intervjuje.

3.4.4 Postopek obdelave podatkov

Operativne cilje in vsebine iz učnih načrtov za različne predmete na razredni stopnji OŠ, ki

kakor koli obravnavajo čas, sem interpretirala glede na to, kako se povezujejo s konceptom

časa.

Polstrukturirani intervju večinoma sestavljajo vprašanja odprtega tipa, zato sem odgovore

razvrstila v šest pomenskih sklopov. Za vsak pomenski sklop sem izpisala odgovore po
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razvojnih obdobjih. Medsebojno sem jih primerjala in interpretirala glede na razvojno

obdobje.

Iz zbranih asociacij na besedo čas sem izločila netipične asociacije, ki so se pojavile pri le

enem preizkušancu. Za vsako razvojno obdobje posebej sem preštela število asociacij in

izračunala povprečno število asociacij. Asociacije sem uvrstila v pomenske kategorije časa, ki

sem jih medsebojno primerjala glede na razvojno obdobje, v katerem so se pojavile. Rezultate

sem ponazorila s tabelami in z grafi.

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

3.5.1 Analiza ciljev in vsebin učnega načrta povezanih s časom

Učni načrt na razredni stopnji obravnava čas v vsebinah različnih predmetov. Najbolj očitne

cilje, ki se na kakršen koli način povezujejo s časom sem zasledila pri spoznavanju okolja,

družbi, matematiki, slovenščini, gospodinjstvu in glasbeni umetnosti. Nekateri se nanašajo na

razvijanje občutka za čas in orientacije v času, drugi na pridobivanje znanj z različnih

področij, povezanih s časom.

Spoznavanje okolja

Iz učnega načrta za spoznavanje okolja (2011) je razvidno, da učenci v 1. razredu časovno

raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih časih,

znajo razlikovati med preteklostjo in sedanjostjo v svojem življenju, spoznajo življenje ljudi v

preteklosti in danes, spoznajo časovni potek dogodkov ter uporabijo izraze za opredeljevanje

dogodkov, kot so prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi,

leto. V 2. razredu omenjeno nadgradijo, spoznajo pa tudi koledar. V 3. razredu nadgradijo

poznavanje časovnega poteka in zaporedja dogodkov ter spoznajo pomen dediščine, spoznajo

in vrednotijo spremembe v svojem kraju na podlagi različnih virov, znajo opisati časovni

potek pojavov, deliti dan na ure, te pa na minute in meriti kratkotrajne dogodke. Spoznajo

tudi, da je za uspešno učenje nujno pravilno razporediti čas.
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Cilji pri spoznavanju okolja se v primerjavi s cilji ostalih predmetov najbolj osredotočajo na

razvijanje orientacije v času, kar se najbolj kaže pri poznavanju časovnega poteka dogodkov

ali pojavov in pravilni rabi izrazov za opredeljevanje dogodkov (npr. prej, potem, včeraj,

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto). Opozoriti velja, da se deljenje

dneva na ure in ure na minute ter merjenje kratkotrajnih dogodkov pojavi šele v 3. razredu, saj

je čas precej abstrakten pojem. Pri razvijanju otrokove orientacije v času je zato pomembno

povezovanje s konkretnim, npr. za lažjo predstavo časovna obdobja zapolnimo z dejavnostmi,

ki jih takrat počnemo (npr. dopoldan je del dneva, ki ga preživimo v šoli). Med cilji je

omenjeno tudi spoznavanje in vrednotenje sprememb v svojem kraju, kar se navezuje na

časovne spremembe. Polič (1994) pa trdi, da tudi posameznikova časovna izkušnja zajema

vse vidike časovnih sprememb v njegovem okolju.

Družba

Iz učnega načrta za družbo (2011) je možno razbrati, da so vsebine najbolj naravnane na

spoznavanje preteklosti. Tako učenci v 4. razredu spoznajo preteklost ter naravno in kulturno

dediščino domačega kraja, znajo kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na časovnem

traku in pojasnijo vzroke in posledice sprememb skozi preteklost na enem od primerov (prav

tam). Učenci v 5. razredu pa v zvezi s časom poznajo še temeljna zgodovinska obdobja,

poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti, uporabljajo različne

zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti, razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in

interpretacijo zgodovine ter spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja (prav tam).

Tudi pri družbi je omenjeno poznavanje sprememb v času, ki jih po Poliču (1994) zajema

posameznikova časovna izkušnja. Koncept časa pri družbi temelji na poznavanju zgodovine

in se tako povezuje s preteklim časom. Menim, da učenci posredno spoznavajo, da ima

preteklost določen pomen ter tudi vpliv na sedanjost.

Matematika

V učnem načrtu za matematiko (2011) v 1. in 2. razredu ni zaslediti ciljev, ki bi bili povezani

s časom, od 3. do 5. razreda pa nastopijo v sklopu teme merjenje. Tudi pri naravoslovju in

tehniki se merjenje časa prvič pojavi šele v 3. razredu.
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Glede na učni načrt za matematiko (2011) učenci v 3. razredu poznajo in izbirajo (glede na

situacijo) ustrezne merske enote za merjenje časa, ocenijo, primerjajo, merijo čas in meritev

zapišejo z merskim številom in mersko enoto ter računajo z enoimenskimi merskimi enotami.

V 4. razredu nadgradijo nekatere cilje iz 3., spoznajo pa še standardno mersko enoto za čas –

sekundo, pretvarjajo večimenske količine (čas) v enoimenske in obratno, primerjajo in urejajo

količine (čas) ter računajo z njimi (prav tam). V 5. razredu pa je dodan še en cilj, in sicer, da

učenci znajo spremembo ene količine povezati s spremembo druge količine (prav tam).

Med obravnavanimi vsebinami v zvezi s časom so v 3. razredu zapisane časovne enote dan,

teden, ura, minuta, v 4. in 5. pa nastopijo še sekunda, mesec in leto (Učni načrt za

matematiko, 2011). Opazimo lahko, da so najprej obravnavane tiste enote, ki so otrokom

bližje v vsakdanjem življenju, kasneje pa operirajo tudi z bolj oddaljenimi in z zelo majhno

enoto, sekundo. V didaktičnih priporočilih je zapisano, naj bo poudarek na praktičnih

meritvah z nestandardno (relativno ter konstantno) in standardno enoto (prav tam). Ob

praktičnih meritvah sprva z relativno enoto (npr. dlan) ter nato konstantno nestandardno (npr.

svinčnik) spoznajo potrebo po standardni enoti (prav tam). Na ta način spoznajo, da je

merjenje v drugih primerih relativno, v čemer se kaže tudi relativnost dojemanja časa, saj nek

učenec lahko ocenjevanemu časovnemu intervalu pripiše krajše trajanje, drugi pa daljšega.

Slovenščina

Iz učnega načrta za slovenščino (2011) lahko razberemo, da se cilji, povezani s časom,

pojavijo tako v sklopu jezika kot književnosti. V sklopu jezika učenci v prvem triletju izražajo

dejanja nekega dogodka glede na čas sporočanja (zdaj/prej/potem) in njihovo zapovrstje

(najprej/potem/nazadnje/ko), v drugem triletju pa prepoznajo pomensko razmerje med dvema

povedma (sočasnost, nesočasnost, vzročnost, posledičnost, namernost ali pogojnost) (prav

tam). Učenci preko takšnih dejavnosti razvijajo orientacijo v času.

V sklopu književnosti učenci v prvem triletju prepoznavajo začetek in konec pravljice, rabo

preteklika, nedoločenost časa dogajanja, oblikujejo čutno-domišljijsko predstavo dogajalnega

časa, prepoznavajo dva časa: nekoč in danes, dogajalni čas prepoznavajo tudi iz posrednih

besedilnih signalov (npr. kočija, goldinar), pri upovedovanju ločujejo dogajanje v preteklosti

in v sedanjosti (Učni načrt za slovenščino, 2011). V drugem triletju pa še v književnem

besedilu povezujejo dogajalni čas in prostor ter razvijajo zmožnost slediti dogajanju na več
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dogajalnih časih hkrati (prav tam). Ugotovimo lahko, da je koncept časa v književnosti

obravnavan predvsem v smislu dogajalnega časa v umetnostnih besedilih.

Gospodinjstvo

Iz učnega načrta za gospodinjstvo (2011) je razvidno, da učenci v 5. razredu ponovijo

opredelitve časovnih pojmov, ovrednotijo porabo svojega (prostega) časa, si določijo čas za

pomoč in skupne naloge v družini.

Poudarek je torej na upravljanju časa in vrednotenju njegove porabe. V tem smislu učenci

spoznavajo, da je čas dragocen, zato je pomembno, da ga porabijo za koristne dejavnosti. Kot

sem že omenila, ima čas v zahodnih družbah zelo veliko vrednost in tega se, sodeč po ciljih v

učnem načrtu za gospodinjstvo (2011), učijo tudi v šoli. To je primer, kako okolje (šola)

vpliva na otrokov izkustveni čas – že od majhnega namreč raste v okolju, kjer ima čas veliko

vrednost in takšno razmišljanje prevzame tudi sam.

Glasbena umetnost

V učnem načrtu za glasbeno umetnost (2011) najdemo cilje povezane s časom na področjih

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja.

Na področju izvajanja učenci v prvem triletju pojejo pesmi iz preteklosti in sedanjosti,

upoštevajo počasnejše/hitrejše izvajanje ter spoznavajo in uporabljajo glasbene pojme

krajši/daljši toni (Učni načrt za glasbeno umetnost, 2011). V drugem triletju z ritmično izreko

besedil izvajajo preproste in zahtevnejše ritme ter jih prevajajo v ritmične zloge, z inštrumenti

spremljajo petje in ritmično izreko besedil, z glasbili spremljajo potek skladbe ali njenega

posameznega dela ob poslušanju posnetka, igrajo skladbe v pentatoniki, samostojne

inštrumentalne skladbe, inštrumentalno izvajajo slovenske ljudske plese, ob različnih

glasbenih vsebinah z gibanjem in plesom izražajo analitične zaznave o osnovnih glasbenih

elementih ter poglabljajo predstave o njih (prav tam).

Na področju ustvarjanja učenci v prvem triletju dopolnjujejo ritmične in melodične vzorce ter

glasbena vprašanja in odgovore, melodije na dano besedilo in obratno, izmišljajo si slikovne

znake, glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v glasbeni slikovni zapis zvočnih dogodkov

(npr. za posamezne elemente zvoka: trajanje), z gibanjem izražajo glasbene predstave o

tonskih trajanjih (Učni načrt za glasbeno umetnost, 2011). V drugem triletju pa pevsko in/ali z
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ritmično izreko dopolnjujejo in ustvarjajo glasbene vsebine ter oblike, pevsko ustvarjajo v

različnih tonskih vrstah, z ritmično izreko ustvarjajo eno-, dvo- in večglasne vsebine ter

oblike, ustvarjajo enake, podobne, različne oblikovne dele, z  inštrumenti dopolnjujejo in

ustvarjajo različne glasbene vsebine in glasbene oblike, z inštrumenti ustvarjajo v različnih

tonskih vrstah (prav tam).

Na področju poslušanja učenci v prvem triletju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo lastnosti

tonov, prepoznavajo enake in različne glasbene vzorce ter jih sestavljajo v smiselne enote,

prepoznavajo pesem v vokalni in/ali inštrumentalni izvedbi glede na njen ritem in/ali melodijo

(Učni načrt za glasbeno umetnost, 2011). V drugem triletju pa poglabljajo zaznavo izraznih

prvin (ritem, melodija, tempo) in oblikovnih značilnosti, poglabljajo predstave o tonskih

trajanjih, metričnih enotah (taktovski način), razumejo in uporabljajo glasbene pojme, vezane

na notno opismenjevanje: tempo (prav tam).

Pri glasbeni umetnosti otroci razvijajo občutek za čas predvsem v povezavi z upoštevanjem

trajanja tonov in tempa izvajanja, s čemer se krepi občutek za trajanje časovnih intervalov.

Obravnava pa se tudi preteklost, saj so med vsebinami vključene tudi pesmi iz preteklosti.

Preko takšnih vsebin otroci spoznavajo, da ima v naši kulturi preteklost določeno vrednost.

3.5.2 Analiza pomenskih sklopov časa

Odgovore na vprašanja o času, ki sem jih pridobila s polstrukturiranim intervjujem sem glede

na pomen razvrstila v šest pomenskih sklopov: hitrost minevanja časa, situacije, v katerih čas

teče hitreje, situacije, v katerih čas teče počasneje, usmerjenost v preteklost ali v prihodnost,

umeščanje dogodkov v časovni okvir in dolgčas. Pomenske kategorije časa analiziram v tem

poglavju.

Hitrost minevanja časa

Ker literatura navaja, da čas s starostjo teče vse hitreje (Draaisma, 2004; Taylor, 2007), sem

trditev želela preveriti z nekaj vprašanji.
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Najprej sem intervjuvancem zastavila vprašanje: Kako hitro menite, da vam mineva čas

(počasi, zmerno, hitro)? Njihove odgovore prikazujem v tabeli 3.3.

Tabela 3.3: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin o hitrosti minevanja časa

N = Numerus (število sodelujočih)

Več kot polovica intervjuvancev je bila mnenja, da jim čas mineva hitro, dobra četrtina, da

jim čas teče zmerno, le enemu pa se je zdelo, da čas mineva počasi.

Vsi intervjuvanci v obdobjih srednje in pozne odraslosti so odgovorili, da jim čas mineva

hitro, med vprašanimi v obdobju zgodnje odraslosti pa takega mnenja ni bil le eden, ki je

menil, da mu čas teče zmerno. Tudi med mladostniki je bil pogostejši odgovor, da čas teče

hitro kot zmerno. Da čas teče hitro, pa se ni zdelo nobenemu izmed otrok v obdobju srednjega

in poznega otroštva, saj so bili v večini mnenja, da teče zmerno, eden pa je menil, da teče

počasi in je bil edini intervjuvanec s takšnim mnenjem.

V namen boljšega razumevanja, sem intervjuvancem zastavila dodatni vprašanji: Zakaj

menite, da vam čas mineva počasi / zmerno / hitro?Ali ste vedno mnenja, da vam čas mineva

počasi / zmerno / hitro? Če ne, kaj je vzrok, da tako mislite? V nadaljevanju povzemam

njihova pojasnila.

Razvojno
obdobje

Hitrost minevanja časa
Počasi

f
Zmerno

f
Hitro

f
Srednje in pozno otroštvo

N = 5 1 4 /

Mladostništvo
N = 5 / 2 3

Zgodnja odraslost
N = 5 / 1 4

Srednja odraslost
N = 5 / / 5

Pozna odraslost
N = 5 / / 5

Skupaj
N = 25 1 7 17
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Srednje in pozno otroštvo

Nihče izmed vprašanih otrok ni imel občutka, da čas teče hitro. Otrokom čas ne mineva

prehitro ali prepočasi, kar je razvidno iz frekvenc odgovorov (tabela 3.3), le otrok, ki je

odgovoril, da čas teče počasi, je to poudaril za vsak dan posebej.

Mladostništvo

Mladostniki, ki imajo občutek, da jim čas teče hitro, so pojasnili, da se jim, ko se ozrejo v

preteklost, zdi da čas teče vedno hitreje. Eden od mladostnikov, katerima čas mineva zmerno,

je pojasnil, da se mu, kadar ne ve, kaj bi počel, dan celo »vleče«.

Zgodnja odraslost

Intervjuvanci, ki so menili, da jim čas mineva hitro, so občutke pojasnili z naslednjim: »Zdi se

mi, da se mi ves čas nekam mudi.«, »Zdi se mi, da je dan ali teden hitro naokoli.«, »Zdi se mi,

da je dan prekratek za vse stvari, ki jih želim narediti.«. Edina oseba v tem obdobju, ki je

odgovorila, da ji čas mineva zmerno, je pojasnila, da ji življenje ne mineva niti prehitro niti

prepočasi.

Srednja odraslost

Vsi intervjuvanci so menili, da jim čas mineva hitro. Navedli so naslednja pojasnila: »hitro

minevanje časa najbolj opažam z leti, saj se zavem, kako hitro so minila določena obdobja«,

»ne zdi se mi, da bi leta kar izginjala, vendar  se šele zdaj zavedam, da življenje kljub temu

hitro mine«, »da čas hitro teče vidim po tem, kako hitro je minilo obdobje, ko so moji otroci

odraščali, saj se mi zdi, da so bili še nedavno dojenčki, zdaj pa so že odrasli«, »ne uspem

uresničiti zadanih ciljev, saj so dnevi prekratki.«

Pozna odraslost

Tudi najstarejši so menili, da jim čas mineva hitro. Pojasnili so, da so leta zelo hitro minila, da

je težko verjeti, da so že toliko stari, da dan in teden hitro mineta, saj se zamotijo z različnimi

opravili ter da jim nikoli ni dolgčas. Zanimivo je bilo mnenje starostnika, da ne glede na to,

ali dela ali ne, čas mineva hitro, vendar vseeno med delom mine še hitreje. Dva izmed

vprašanih pa sta omenila, da jima čas sicer mineva hitro, vendar jima je v mladosti še hitreje.

Eden se je celo izrazil, da mu je v mladosti manjkala vsaka minuta, ki je ni izkoristil. Oba sta

bila zelo zaposlena s službo ter z osamosvajanjem.
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Nihče izmed intervjuvancev ni odgovoril, da je na njegovo mnenje vplivala neka trenutna

situacija. Vsi, ki so odgovorili, da jim čas teče hitro, menijo, da imajo vedno tak občutek, prav

tako pa tudi tisti, ki so odgovorili, da jim čas teče zmerno ali počasi.

Interpretacija

Iz odgovorov je razvidno, da je minevanje časa s starostjo vse hitrejše. Čas najpočasneje

mineva otrokom, najhitreje pa osebam v obdobjih odraslosti, predvsem v srednji in pozni.

Tudi mladostnikom čas še ne mineva drastično hitreje, od obdobja zgodnje odraslosti naprej

pa teče vse hitreje. To je v skladu s spoznanji Taylorja (2007), ki trdi, da se občutek, da nam

čas s starostjo teče vse hitreje, najverjetneje pojavi že v zgodnjem otroštvu in ni nekaj, kar bi

občutili le odrasli. Taylor navaja tudi svoje izsledke študije o minevanju časa, ki so pokazali,

da ima več kot 93 odstotkov vprašanih ljudi občutek, da jim čas s starostjo teče hitreje.

Walker (1977, v Taylor, 2007) trdi, da vsi, tudi mlajši, občutijo, da čas teče hitreje v

primerjavi s takrat, ko so bili za polovico ali četrtino mlajši, kar je razvidno tudi iz mojih

podatkov.

Občutek, da nam čas s starostjo teče vse hitreje, je povezan z več dejavniki. Bolj kot je

zavedanje sebe razvito, hitreje mineva čas (Taylor, 2007). Ker se po Eriksonu (1933, v

Taylor, 2007) razvoj ega zaključi okoli šestnajstega leta, je logično, da čas otrokom mineva

počasneje. Otroci imajo namreč šibkejšo strukturo ega, česar posledica je občutek, da čas

mineva bolj počasi (prav tam). Po teoriji razmerij, ki sem jo opisala na strani 22, nam s

starostjo vsako naslednje razvojno obdobje predstavlja manjši del našega življenja kot celote

(Janet, 1888, v James, 1890). Po biološki teoriji je delovanje metabolizma pri otrocih hitrejše,

prav tako pa imajo otroci višjo telesno temperaturo, hitrejši srčni utrip in hitreje dihajo, kar

naj bi bilo povezano s počasnejšim minevanjem časa (Grant, 1980, v Taylor, 2007). Ker se s

starostjo vse našteto postopno upočasnjuje, sovpada s tem, da se nam s starostjo zdi, da nam

čas teče vse hitreje (prav tam). Otroci so tudi nenehno izpostavljeni novemu okolju in novim

izkušnjam, zato procesirajo veliko količino informacij, kar minevanje časa upočasni (prav

tam). Ker sčasoma habituiramo vse več izkušenj, procesiramo manj informacij, čas pa nam

mineva hitreje (prav tam).

Glede na primerjavo odgovorov, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v različnih razvojnih

obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri intervjuju, potrdim hipotezo, da čas s
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starostjo teče vse hitreje (H1a, str. 55). Zaradi majhnega vzorca tega ne posplošujem, čeprav

se dobljeni rezultati skladajo s teoretičnimi spoznanji.

Situacije, v katerih čas teče hitreje

Po spoznanjih teorije čas teče hitreje ne samo glede na starost, temveč tudi v stanjih večje

zavzetosti (Taylor, 2007). Zanimalo me je, ali tudi intervjuvanci občutijo, da čas v nekaterih

situacijah teče hitreje kot v drugih in katere so take situacije. To preverjam z vprašanjema: Ali

se vam kdaj zdi, da čas teče hitreje kot sicer? Kdaj oz. v katerih situacijah imate občutek, da

čas teče hitreje? Odgovore intervjuvancev prikazujem v tabelah 3.4 in 3.5.

Tabela 3.4: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin ali čas v nekaterih situacijah

teče hitreje

Razvojno
obdobje

Čas v nekaterih situacijah teče hitreje
Da
f

Ne
f

Srednje in pozno otroštvo
N = 5 5 /

Mladostništvo
N = 5 5 /

Zgodnja odraslost
N = 5 5 /

Srednja odraslost
N = 5 5 /

Pozna odraslost
N = 5 5 /

Skupaj
N = 25 25 /

N = Numerus (število sodelujočih)

Iz tabele 3.4 lahko razberemo, da so intervjuvanci v vseh razvojnih obdobjih odgovorili, da

imajo v nekaterih situacijah občutek, da čas teče hitreje kot sicer.

Situacije, v katerih se intervjuvancem zdi, da čas teče hitreje, so prikazane v tabeli 3.5.
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Tabela 3.5: Frekvence odgovorov situacij, v katerih čas teče hitreje

Razvojno
obdobje

Situacije, v katerih čas teče hitreje
Opravljanje
nečesa, kar
me veseli

f

Zaposlenost,
delo

f

Druženje,
klepet

f

Prosti
dnevi

f

Časovna
omejenost

f
Srednje in pozno otroštvo

N = 5 4 / / / 1

Mladostništvo
N = 5 3 / 1 3 /

Zgodnja odraslost
N = 5 1 3 1 1 1

Srednja odraslost
N = 5 1 2 3 1 /

Pozna odraslost
N = 5 1 3 3 / 1

Skupaj
N = 25 10 8 8 5 3

N = Numerus (število sodelujočih)

Iz odgovorov v tabeli 3.5 je razvidno, da so intervjuvanci, predvsem najmlajši, najpogosteje

navedli, da jim čas teče hitreje med opravljanjem nečesa, kar jih veseli. Pogosto navedeni

situaciji sta tudi druženje ali klepet in zaposlenost ali delo, pri čemer lahko opazimo, da so jih

navajale predvsem osebe v obdobjih odraslosti, ne pa tudi mlajši. Situacije, v katerih čas teče

hitreje so po navedbah intervjuvancev še prosti dnevi, kar so najpogosteje omenili

mladostniki in časovna omejenost.

Ker iz tabele 3.5 lahko pri starostnih skupinah opazimo razlike v navajanju odgovorov, v

nadaljevanju podajam obrazložitve po razvojnih obdobjih.

Srednje in pozno otroštvo

Otroci so kot najpogostejšo situacijo, v kateri čas teče hitreje kot sicer, navedli opravljanje

nečesa, kar jih veseli. Eden izmed otrok je navedel, da mu čas mineva hitreje kot sicer, kadar

je časovno omejen, nihče pa ni navedel še katere druge situacije.

Mladostništvo

Tudi mladostniki so navajali, da jim čas teče hitreje, kadar počnejo nekaj, kar jih veseli, a

prav tako tudi, da jim teče hitreje med prostimi dnevi. Navedeno je bilo še druženje oz. klepet.
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Zgodnja odraslost

Intervjuvanci so najpogosteje navedli, da jim čas teče hitreje med opravljanjem dela, sicer pa

še med opravljanjem nečesa prijetnega, druženjem, prostimi dnevi in kadar so časovno

omejeni.

Srednja odraslost

Intervjuvanci so najpogosteje odgovorili, da jim čas teče hitreje med druženjem ali klepetom,

sledita zaposlenost ali delo. Kot situacije, v katerih čas teče hitreje, so posamezni omenili še

opravljanje nečesa, kar jih veseli in proste dneve.

Pozna odraslost

Intervjuvanci so kot najpogostejši situaciji, v kateri čas teče hitreje kot sicer, navedli druženje

ali klepet in zaposlenost ali delo. Dva odgovora sta bila še opravljanje nečesa prijetnega in

časovna omejenost.

Interpretacija

Najpogostejše navedene situacije, v katerih intervjuvancem čas najpogosteje teče hitreje kot

sicer so opravljanje prijetnih stvari, zaposlenost, delo, druženje, klepet, prosti dnevi, časovna

omejenost. Navedeno lahko povežemo s stanji zavzetosti, v katerih čas iz subjektivnega

vidika mineva hitro (Taylor, 2007). V stanjih zavzetosti je pozornost tako intenzivno

usmerjena, da izločimo preostalo okolje, saj nam naša zavzetost prepreči zaznavanje še

katerih drugih informacij iz okolja, zato procesiramo le majhno količino informacij, v

primerjavi s širokim spektrom ostalih informacij v okolju; če je količina procesiranih

informacij manjša, se zdi, kot da čas teče hitreje (prav tam). Zanimivo je, da nihče od

intervjuvancev ni navedel hitrega minevanja časa med spanjem, ko se nam pravzaprav zdi, da

smo zaprli oči, v naslednjem trenutku pa je bilo že jutro. Taylor (2007) pravi, da nam čas med

spanjem teče hitro ali preprosto »izgine«, saj se ne zavedamo sveta okoli sebe, ne namenjamo

mu pozornosti ter posledično ne zaznavamo in ne procesiramo nobenih informacij, ki so v

njem. Poleg tega nam med spanjem hitro mine tisti čas, ko ne sanjamo, kar je večino noči,

zato tudi iz sanj ne procesiramo nobenih informacij (prav tam). Hitro minevanje časa je torej

posledica pomanjkanja informacij, ki bi jih sicer absorbirali in procesirali možgani – namreč

manjša kot je količina informacij, hitreje se nam zdi, da mineva čas (prav tam).
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Situacije, v katerih čas teče počasneje

Po spoznanjih teorije se minevanje časa upočasni, kadar smo izpostavljeni novim izkušnjam

ali novemu okolju ter v stanjih nezavzetosti (Taylor, 2007). Zanimalo me je, ali tudi

intervjuvanci občutijo, da čas v nekaterih situacijah teče počasneje kot v drugih in katere so

take situacije. To preverjam z vprašanjema: Ali se vam kdaj zdi, da čas teče počasneje kot

sicer? Kdaj oz. v katerih situacijah imate občutek, da čas teče počasneje? Odgovore

intervjuvancev prikazujem v tabelah 3.6 in 3.7.

Tabela 3.6: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin ali čas v nekaterih situacijah
teče počasneje

Razvojno
obdobje

Čas v nekaterih situacijah teče počasneje
Da
f

Ne
f

Srednje in pozno otroštvo
N = 5 5 /

Mladostništvo
N = 5 5 /

Zgodnja odraslost
N = 5 5 /

Srednja odraslost
N = 5 5 /

Pozna odraslost
N = 5 5 /

Skupaj
N = 25 25 /

N = Numerus (število sodelujočih)

Iz tabele 3.6 lahko razberemo, da so intervjuvanci v vseh razvojnih obdobjih odgovorili, da

imajo v nekaterih situacijah občutek, da čas teče počasneje kot sicer.

Situacije, v katerih se intervjuvancem zdi, da čas teče počasneje, so prikazane v tabeli 3.7.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ina Papić; diplomsko delo

70

Tabela 3.7: Frekvence odgovorov situacij, v katerih čas teče počasneje

Razvojno
obdobje

Situacije, v katerih čas teče počasneje
Čakanje

f

Brezdelje

f

Preživljanje
časa v

službi/šoli
f

Dolgočasenje

f

Opravljanje
nečesa, kar

me ne veseli
f

Neprijetne
situacije

f
Srednje in

pozno otroštvo
N = 5

3 2 3 1 2 /

Mladostništvo
N = 5 4 1 4 1 / /

Zgodnja
odraslost

N = 5
3 2 1 2 / /

Srednja
odraslost

N = 5
1 2 2 / 1 1

Pozna odraslost
N = 5 3 2 / / / 2

Skupaj
N = 25 14 9 9 4 3 3

N = Numerus (število sodelujočih)

Tabela 3.7 prikazuje, da so intervjuvanci kot najpogostejšo situacijo, v kateri čas teče

počasneje kot sicer, navedli čakanje. Pomembno sta zastopani tudi situaciji brezdelje in

preživljanje časa v službi ali v šoli. Slednjo so najpogosteje omenili mlajši – otroci in

mladostniki. Le mlajšim intervjuvancem se zdi, da se jim čas »vleče« tudi med

dolgočasenjem, manjkrat pa je bilo omenjeno še opravljanje nečesa, kar me ne veseli ter v

neprijetne situacije.

Srednje in pozno otroštvo

Otroci so najpogosteje odgovorili, da se minevanje časa upočasni med čakanjem in

preživljanjem časa v šoli, sledijo brezdelje in opravljanje nečesa, kar jih ne veseli. Eden izmed

njih pa je navedel še, da se mu minevanje časa upočasni, kadar mu je dolgčas.

Mladostništvo

Mladostniki so najpogosteje odgovorili, da se minevanje časa upočasni med čakanjem in

preživljanjem časa v šoli, manjkrat pa med brezdeljem in dolgočasenjem.
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Zgodnja odraslost

Intervjuvanci so navedli, da se jim čas »vleče« med čakanjem in brezdeljem ali

dolgočasenjem, eden pa je odgovoril, da mu čas počasi mineva tudi v službi.

Srednja odraslost

Intervjuvanci so najpogosteje odgovorili, da se minevanje časa upočasni, kadar nimajo dela

ali v službi. Omenili so še, da čas mineva počasi med čakanjem in opravljanjem nečesa, kar

jih ne veseli, eden izmed njih pa je navedel, da se mu zdi, da se minevanje časa upočasni v

neprijetnih situacijah – pri zobozdravniku.

Pozna odraslost

Intervjuvanci so najpogosteje odgovorili, da čas mineva počasi, kadar čakajo, med brezdeljem

in neprijetnimi situacijami, med katerimi so izpostavili slabo počutje, nespečnost in bolečine.

Interpretacija

Intervjuvancem se čas najpogosteje »vleče« med čakanjem, brezdeljem, preživljanjem časa v

službi ali v šoli, dolgočasenjem, opravljanjem neprijetnih opravil in v neprijetnih situacijah.

Predvsem starejši so navedli neprijetne situacije, kot so stanja bolečine, nespečnost. Vsa

stanja lahko povežemo s stanji nezavzetosti, v katerih se minevanje časa upočasni. Stanja

nezavzetosti občutimo kot neprijetno stanje, ki se mu navadno skušamo izogniti, zato si z

drugimi zaposlitvami skušamo krajšati čas (Taylor, 2007). Kadar naše misli niso zaposlene s

katero izmed stvari v okolju, procesirajo veliko količino miselnih  informacij, zato dobimo

občutek, da nam čas teče počasi – enako kot pri procesiranju zaznavnih informacij (prav tam).

Glede na primerjavo odgovorov, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v različnih razvojnih

obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri intervjuju, potrdim hipotezo, da čas v

vseh razvojnih obdobjih ob podobnih dogodkih teče hitreje ali počasneje kot sicer (H2, str.

55). Zaradi majhnega vzorca tega ne posplošujem, čeprav se dobljeni rezultati skladajo s

teoretičnimi spoznanji.

Usmerjenost v preteklost ali v prihodnost

Taylor (2007) pravi, da smo prebivalci zahodnih družb izrazito usmerjeni v prihodnost,

vendar so rezultati študije o odnosu do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ki sta jo izvedla
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Gonzales in Zimbardo (1985, v Polič, 1994), pokazali, da je sicer večina uravnoteženo

usmerjena v sedanjost, vseeno pa kar 40 odstotkov v prihodnost. Med slednjimi je večina

študentov. Odstotek usmerjenih v preteklost je bil sicer zelo majhen, a ga večinoma

predstavljajo upokojenci. Intervjuvancem sem zastavila vprašanja: Ali pogosteje razmišljate o

preteklosti ali o prihodnosti? Zakaj pogosteje razmišljate o preteklosti oz. o prihodnosti? Z

njima sem želela preveriti, ali bodo v prihodnost bolj usmerjene mlajše osebe kot starejše.

Prav to, da so v prihodnost bolj usmerjene mlajše osebe je tudi ena izmed mojih hipotez, saj je

pred mladimi še vse življenje in veliko neizpolnjenih ciljev. Starejše imajo večino življenja že

za sabo, zato sem domnevala, da pogosteje obujajo preteklost. Odgovore prikazujem v tabeli

3.8.

Tabela 3.8: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin o razmišljanju o preteklosti

in prihodnosti

Razvojno
obdobje

Usmerjenost v prihodnost / preteklost
Prihodnost

f
Preteklost

f
Neopredeljeni

f
Srednje in pozno otroštvo

N = 5 3 2 /

Mladostništvo
N = 5 4 / 1

Zgodnja odraslost
N = 5 4 1 /

Srednja odraslost
N = 5 2 2 1

Pozna odraslost
N = 5 3 1 1

Skupaj
N = 25 16 6 3

N = Numerus (število sodelujočih)

Približno dve tretjini intervjuvancev sta osredotočeni na prihodnost, ostali pa na preteklost ali

pa se niso mogli opredeliti.

Odgovori intervjuvancev kažejo, da so med najbolj usmerjenimi v prihodnost mladostniki in

osebe v zgodnji odraslosti. Odgovori vprašanih v obdobju srednje odraslosti pa so se

porazdelili v vse kategorije. Nekateri več razmišljajo o prihodnosti, drugi o preteklosti ali pa

se ne morejo opredeliti.
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Srednje in pozno otroštvo

Otroci, ki so odgovorili, da so bolj osredotočeni na prihodnost, so enotno pojasnili, da jih bolj

kot to, kaj je bilo, zanima, kaj bo. Otroka, ki sta odgovorila, da pogosteje razmišljata o

preteklosti, sta razlog pripisala nedavni izgubi enega od starih staršev. So pa trije otroci k

odgovoru dodali, da so najbolj usmerjeni v sedanji trenutek in da ne razmišljajo toliko niti za

naprej niti za nazaj.

Mladostništvo

Skoraj vsi mladostniki so odgovorili, da razmišljajo o prihodnosti, le eden se ni opredelil.

Pojasnili so, da so bolj osredotočeni na prihodnosti, ker je pred njimi še celo življenje, da

načrtujejo dejavnosti in se posvečajo uresničevanju zadanih ciljev ter, da živijo za danes in

jutri, ne pa za včeraj.

Zgodnja odraslost

Skoraj vsi intervjuvanci, uvrščeni v to razvojno obdobje, so odgovorili, da pogosteje

razmišljajo o prihodnosti, le eden izmed njih pa o preteklosti. Slednji je pojasnil, da je bilo

zanj včasih življenje bolj brezskrbno, preostali, ki so odgovorili, da pogosteje mislijo na

prihodnost, pa so navedli, da se preteklosti večinoma radi spominjajo, a so bolj osredotočeni

na prihodnost, saj je pred njimi še celo življenje ter da želijo poskrbeti, da bo lepa tudi

prihodnost.

Srednja odraslost

Intervjuvanca, ki sta odgovorila, da sta bolj osredotočena na prihodnost, sta pojasnila, da

preteklosti ne moreta spremeniti, zato o njej ne razmišljata. Eden izmed njiju je navedel, da ga

že vnaprej pogosto skrbi morebitna nezmožnost za delo. Oseba, ki pogosteje razmišlja o

preteklosti, je pojasnila, da so bili takrat zanjo boljši časi, zato raje premišljuje za nazaj.

Zanimiv je tudi odgovor osebe, ki se skuša osredotočati na sedanjost, v primeru, da ji ne uspe,

pa obuja spomine na preteklost.

Pozna odraslost

Osebe, ki so odgovorile, da so bolj osredotočene na prihodnost, so bile mnenja, da je

osredotočenost na preteklost nesmiselna, saj nanjo ni mogoče vplivati ali jo spremeniti.

Pojasnile so, da jih skrbi, kaj bosta prinesla noč in jutro – ena izmed njih razmišlja o tem, kdaj

se ji bo izboljšalo bolezensko stanje, druga je izrazila skrb, da ne bi postala nepokretna, saj se
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boji trpljenja in ne smrti, nepokretnosti pa se boji tudi tretja oseba, saj ne želi, da bi drugi

skrbeli zanjo. Oseba, ki je odgovorila, da pogosteje razmišlja o preteklosti, je pojasnila, da

rada obuja spomine, saj so lepši kot sedanjost, ko je stara in bolna, rada tudi primerja življenje

danes z življenjem včasih, ne ve pa, o čem bi premišljevala za naprej. Neopredeljen starostnik

pa je pojasnil, da, kadar je sam, razmišlja o sedanjosti, z drugimi pa govori o preteklosti in

prihodnosti.

Interpretacija

Iz odgovorov je razvidno, da so intervjuvanci najpogosteje usmerjeni v prihodnost. Tudi Hall

(1976) navaja, da smo ljudje, predvsem prebivalci zahodnega sveta, izrazito usmerjeni v

prihodnost. Mladostniki in intervjuvanci v obdobju zgodnje odraslosti veliko načrtujejo in

uresničujejo svoje cilje, kar se sklada tudi z rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Gonzales in

Zimbardo (1985, v Polič, 1994), v kateri so bili v prihodnost najbolj usmerjeni študenti. Med

vprašanimi otroki dva razmišljata  preteklosti, a sem ugotovila, da je na to vplivalo njuno

trenutno razpoloženje, saj je obema umrl eden izmed dragih starih staršev. Sicer pa so otroci

po pričakovanjih izraženih v hipotezi (H1b, str. 55) usmerjeni v razmišljanje o prihodnosti.

Določeni dogodki pa imajo gotovo vpliv na trenutno razmišljanje bodisi bolj o preteklosti

bodisi o prihodnosti. Intervjuvanci v obdobjih srednje in pozne odraslosti so po odgovorih

precej izenačeni. Od starejših sem pričakovala večjo usmerjenost v preteklost, vendar precej

premišljujejo predvsem o bližnji negotovi prihodnosti, možni nepokretnosti, bolezni, strahu

pred bolečino in nespečnostjo. Izpostavila pa bi še to, da so mlajši intervjuvanci navajali, da

jih ne zanima prihodnost ali preteklost toliko kot sedanjost. To navaja tudi Taylor (2007), ki

pravi, da so otroci najbolj od vseh usmerjeni v sedanji trenutek.

Glede na primerjavo odgovorov, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v različnih razvojnih

obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri intervjuju, delno potrdim hipotezo, da so

mlajši bolj osredotočeni na prihodnost, starejši pa na preteklost (H1b, str. 55). Pri starejših

intervjuvancih se namreč ni izkazala tako očitna usmerjenost v preteklost, kot sem

pričakovala, se pa je pri mlajših izkazala pogostejša usmerjenost v prihodnost. Zaradi

majhnega vzorca tega ne posplošujem, čeprav se dobljeni rezultati skladajo s teoretičnimi

spoznanji.
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Umeščanje preteklih dogodkov v časovni okvir

Polič (1994) pravi, da se ljudje redko spomnimo točnih datumov dogodkov, saj ta spomin ni

natančen ampak le približen. Z naslednjim vprašanjem sem od intervjuvancev najprej

izvedela, katere dogodke smatrajo za pomembne: Kateri so bili pomembni dogodki v vašem

življenju? Odgovore povzemam kasneje, opisno za vsako razvojno obdobje posebej. Glede na

navedene dogodke sem intervjuvancem zastavila še vprašanji: Ali se spomnite, kdaj se je ta

dogodek zgodil? Ali se spomnite letnega časa? Ali se spomnite, kdaj natančno? Z njimi sem

želela ugotoviti, kako natančni bodo intervjuvanci pri umeščanju osebnih dogodkov v časovni

okvir. Njihove odgovore prikazujem v tabeli 3.9.

Tabela 3.9: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin o umeščanju preteklih

dogodkov v časovni okvir

Razvojno
obdobje

Umeščanje dogodkov v časovni okvir
Število dogodkov

f
Točen datum

f
Okviren datum

f
Srednje in pozno otroštvo

N = 5 5 / 5

Mladostništvo
N = 5 5 3 2

Zgodnja odraslost
N = 5 10 7 3

Srednja odraslost
N = 5 8 2 6

Pozna odraslost
N = 5 8 5 3

Skupaj
N = 25 36 17 19

N = Numerus (število sodelujočih)

Iz tabele 3.9 je razvidno, da so se intervjuvanci pri slabi polovici navedenih dogodkov

spomnili njihovega točnega datuma, pri dobri polovici dogodkov pa okvirnega.

Iz odgovorov je razvidno tudi, da so se točnega datuma navedenega dogodka najpogosteje

spomnili intervjuvanci v obdobju zgodnje odraslosti, ki so navedli tudi največ dogodkov.

Otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva so poleg mladostnikov navedli najmanj

dogodkov in se niso spomnili natančnega datuma za nobenega izmed njih. Le četrtino

navedenih dogodkov so se spomnili intervjuvanci v obdobju srednje odraslosti. Osebe v
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obdobjih mladostništva in pozne odraslosti so se spomnile natančnih datumov dogodkov v

dobri polovici primerov.

Srednje in pozno otroštvo

Štirje otroci so kot pomembne dogodke navedli tabore v okviru vzgojno-izobraževalnega

programa, pri čemer so vsi brez težav opredelili leto, mesec in teden v mesecu, nihče pa se ni

spomnil točnega datuma. Eden izmed otrok je navedel zmago na športnem tekmovanju in se

spomnil, da je bilo pozimi, ko je snežilo, ni pa se spomnil meseca ali natančnega datuma.

Mladostništvo

Eden izmed mladostnikov je kot pomembni dogodek navedel zmago na športnem

tekmovanju, pri čemer se je spomnil letnice in meseca dogodka, ne pa tudi natančnega

datuma. Datuma se ni spomnil tudi mladostnik, ki je navedel tabor v okviru vzgojno-

izobraževalnega programa, se je pa spomnil letnice in tedna v mesecu. Ostali trije mladostniki

so se spomnili natančnih datumov dogodkov, in sicer je šlo za prvi glasbeni nastop na valeti,

opravljen izpit za avto in obisk koncerta. Mladostnik, ki je obiskal koncert, je pojasnil, da se

datuma spominja zato, ker je pevec skupine čez točno mesec dni umrl.

Zgodnja odraslost

Prvi intervjuvanec je kot pomembne dogodke izpostavil začetek zveze s partnerico, nakup

motorja in prvo redno zaposlitev, pri čemer se je spomnil točnih datumov. Drugi

intervjuvanec je navedel opravljen izpit za avto, pri čemer se je spomnil, da ga je opravil na

predzadnji dan srednje šole, ni pa se spomnil točnega datuma, ker se v zadnjem letniku pouk

zaključi prej kot običajno. Tretji intervjuvanec je navedel izpit za avto in diplomiranje,

spomnil pa se je obeh datumov. Tudi četrti intervjuvanec se je spomnil točnega datuma, ko je

opravil izpit za avto. Peti intervjuvanec je navedel opravljen izpit iz težkega predmeta na

fakulteti, spomnil se je letnice in letnega časa, ne pa tudi točnega datuma.

Srednja odraslost

Prvi intervjuvanec je kot pomembna dogodka navedel prvo zaposlitev, pri čemer se je

spomnil točnega datuma in opravljen izpit za avto, pri čemer se je spomnil letnice in meseca,

opredelil pa je tudi del meseca, saj je bilo to v času vsakoletnega sejma, ni pa se spomnil

datuma. Drugi intervjuvanec je navedel diplomiranje ter letnico in mesec. Tretji intervjuvanec

je navedel izpit za avto, pri čemer se je spomnil letnice in meseca ter prvo zaposlitev, pri
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čemer se je spomnil točnega datuma. Četrti intervjuvanec je navedel selitev v hišo, spomnil se

je letnice in meseca, peti pa je navedel nakup stanovanja in se prav tako spomnil letnice in

meseca, ne pa točnega datuma.

Pozna odraslost

Trem starostnikom je v spominu ostal pričetek gradnje hiše, pri čemer sta se dva spomnila

letnice in meseca, eden pa natančnega datuma, saj je bil tisti dan dela prosti dan. Vsi omenjeni

starostniki so navedli tudi nesreče, ki so jih doživeli, pri čemer so se vsi takoj spomnili

natančnega datuma, eden pa celo ure, ko se je zgodila nesreča. Eden izmed starostnikov je kot

pomemben dogodek navedel poroko, pri čemer se je spomnil točnega datuma, drugi pa

gradnjo avtoceste ob zaključku osnovne šole, spomnil pa se je letnice in meseca, ne pa

točnega datuma.

Interpretacija

Intervjuvanci so se pri slabi polovici navedenih dogodkov spomnili njihovega natančnega

datuma, pri dobri polovici pa okvirnega, kar je presenetljiv izid, saj sem pričakovala, da bodo

bolj nenatančni pri umeščanju dogodkov v časovni okvir. Točnega datuma navedenega

dogodka so se najpogosteje spomnili vprašani v obdobju zgodnje odraslosti, ki jim sledijo

vprašani v obdobju pozne odraslosti, medtem ko se otroci v obdobju srednjega in poznega

otroštva niso spomnili natančnega datuma za noben dogodek. Dempster (1981, v Marjanovič

Umek in Zupančič, 2009) navaja, da obseg zapomnitve narašča do približno 10. oz. 12. leta,

ko doseže raven odraslih. Glede na to spoznanje je pričakovano, da se otroci niso spomnili

nobenega datuma, saj so bili otroci, vključeni v raziskavo nekoliko mlajši. Odrasli v obdobju

srednje odraslosti so se spomnili najmanj datumov za navedene dogodkov. Baltes (1993, v

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) trdi, da pri odraslih v primerjavi z mladimi posamezniki

v zgodnjih in poznih dvajsetih letih nekoliko upade obseg spomina, kar se sklada z rezultati

moje raziskave. Tudi Reese idr. (2001, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) ugotavljajo,

da imajo mladi odrasli (okoli 22 let) v primerjavi s srednjeletniki (44 let) večji obseg spomina,

kar se je izkazalo tudi v moji raziskavi. Vprašani v obdobju pozne odraslosti so se spomnili

skoraj dve tretjini navedenih dogodkov, kar se po eni strani ne sklada s trditvijo Salthousa in

Meinza (1995, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), da v pozni odraslosti upadejo

sposobnosti delovnega, bližnjega dolgoročnega in prospektivnega spomina, vendar pa

Botwinck in Storandt (1980, v Pečjak, 2007) pravita, da je daljni dologoročni dobro ohranjen.

Pečjak (2007) pojasnjuje, da je to lahko posledica ponavljanja gradiva ali tega, da se raje
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spominjamo časov, ko smo bili mladi, močni in uspešni. Intervjuvanci so dogodke pogosto

namesto z datumi orientirali s sosednjimi dogodki, ki so se prav tako dogajali v tistem času.

Ljudje si namreč bolje zapomnimo bližino določene časovne referenčne točke, slabše pa same

oddaljenosti v času (Polič, 1994). Potrebno je upoštevati tudi oddaljenost dogodkov, namreč

starostniki so navajali dogodke, ki so bili veliko bolj oddaljeni od dogodkov mlajših

intervjuvancev. Kljub temu, da je zmožnost obnove povezana s količino pretečenega časa, kar

nakazuje tudi krivulja pozabljanja, ki kaže najprej hiter nato pa počasnejši upad informacij

(Pečjak, 2007; Polič, 1994), ne morem trditi, da je spomin starostnikov kaj slabši od mlajših

posameznikov. Če upoštevamo, da intervjuvanci niso datirali kakršnih koli dogodkov, ampak

osebno pomembne dogodke, pa se kljub temu vsi niso spomnili točnih datumov, lahko

sklepamo, da je ta spomin le približen (Polič, 1994). Taylor (2007) in Draaisma (2004) pa

navajata, da ljudje dogodkom pogosto pripisujemo kasnejše datume, vendar Draaisma trdi, da

je to najbolj očitno, kadar ocenjujemo, kdaj so se zgodili javni dogodki, malo manj pa takrat,

kadar ocenjujemo oddaljenost osebnih dogodkov. Tega iz odgovorov vprašanih oseb ne

morem primerjati, saj nimam podatkov, kdaj so se ocenjevani osebni dogodki v resnici

zgodili. Osredotočila sem se namreč le na preverjanje natančnosti spomina.

Glede na primerjavo odgovorov, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v različnih razvojnih

obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri intervjuju, potrdim hipotezo, da se

posamezniki redko spomnijo natančnih datumov dogodkov ne glede na razvojno obdobje (H3,

str. 55). Zaradi majhnega vzorca tega ne posplošujem, čeprav se dobljeni rezultati skladajo s

teoretičnimi spoznanji.

Dolgčas

Taylor (2007) navaja, da mlajšim čas teče počasneje kot starejšim (Taylor, 2007). Glede na to,

sem domnevala, da se mlajši pogosteje dolgočasijo, saj se jim čas pogosteje »vleče«. Z

naslednjima vprašanjema sem želela preveriti, kako je s tem pri starejših in v katerem

razvojnem obdobju se intervjuvanci dolgočasijo najpogosteje: Ali vam je kdaj dolgčas? Kako

pogosto vam je dolgčas (redko, občasno ali pogosto)? Odgovore prikazujem v tabeli 3.10.
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Tabela 3.10: Frekvence odgovorov posameznih starostnih skupin o pogostosti dolgočasenja

Razvojno
obdobje

Pogostost dolgočasenja
Nikoli Redko Občasno Pogosto

Srednje in pozno otroštvo
N = 5 / 3 2 /

Mladostništvo
N = 5 / 2 3 /

Zgodnja odraslost
N = 5 3 2 / /

Srednja odraslost
N = 5 4 1 / /

Pozna odraslost
N = 5 3 1 1 /

Skupaj
N = 25 10 9 6 /

N = Numerus (število sodelujočih)

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da se v večini ne dolgočasijo – slaba polovica

nikoli, dobra tretjina redko, dobra četrtina občasno, nihče izmed vprašanih pa se ne dolgočasi

pogosto.

Iz odgovorov lahko opazimo, da je najpogosteje dolgčas mladostnikom, sledijo otroci v

obdobju srednjega in poznega otroštva. Odgovor »nikoli« je najpogosteje zastopan med

vprašanimi v obdobju srednje odraslosti, sicer pa tudi v obdobjih zgodnje in pozne odraslosti.

Opazimo lahko, da je s starostjo, predvsem od zgodnje odraslosti naprej, dolgočasenje manj

pogosto.

Da bi bolje razumela odgovore intervjuvancev, sem jim zastavila še dodatno vprašanje: Zakaj

vam je dolgčas redko / občasno / pogosto? Povzemam jih opisno za vsako razvojno obdobje

posebej.

Srednje in pozno otroštvo

Otroci so pojasnili, da jim je dolgčas zaradi tega, ker ne vedo, kaj bi počeli ali ker nimajo

nikogar, s komer bi se lahko igrali.
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Mladostništvo

Mladostniki so pojasnili, da jim je dolgčas takrat, ko ne vedo, kaj bi počeli ali kam bi šli, ko

nimajo nikogar, s komer bi se lahko družili, ko so cel dan doma in ko se jim ničesar ne ljubi

početi.

Zgodnja odraslost

Osebi, ki sta odgovorili, da jima je dolgčas redko kdaj, sta pojasnili, da je to le kadar ne vesta,

kaj bi počeli. Ostali, ki so navedli, da se nikoli ne dolgočasijo, pa so povedali, da čas porabijo

za šolanje in delo, različno pa izkoristijo tudi prosti čas.

Srednja odraslost

Intervjuvanec, ki je navedel, da mu je dolgčas redko, je pojasnil, da je to v primeru, ko nima

dela, s katerim bi se zamotil. Preostali, ki so odgovorili, da jim ni nikoli dolgčas, pa so

pojasnili, da imajo prenatrpan dan za dolgočasenje.

Pozna odraslost

Starostnik, ki je odgovoril, da mu je dolgčas občasno, je razlog pripisal temu, da ne zmore več

delati v tolikšnem obsegu, kot včasih. Preostali, ki se ne dolgočasijo ali pa se to zgodi redko,

pa so povedali, da jim ni dolgčas zato, ker imajo delo.

Interpretacija

Iz odgovorov je razvidno, da je dolgčas pogosteje mlajšim kot starejšim, najpogosteje pa

mladostnikom. V splošnem se večina intervjuvancev večinoma ne dolgočasi. Dolgčas je

stanje nezavzetosti, v katerem nam čas teče počasneje (Taylor, 2007). Glede na to, da mlajšim

čas dejansko teče počasneje, so njihovi dnevi bolj »razvlečeni« in je več priložnosti za

dolgočasenje, kot pri starejših, ki jim čas teče hitro in jim časa že tako pogosto primanjkuje.

Edini starostnik, ki je navedel, da mu je občasno dolgčas, je pojasnil, da je edini razlog v tem,

da zaradi fizičnih omejitev ni več zmožen dela.

Glede na primerjavo odgovorov, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v različnih razvojnih

obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri intervjuju, potrdim hipotezo, da nam je s

starostjo vse manj dolgčas (H1c, str. 55). Zaradi majhnega vzorca pa je spoznanje nemogoče

posplošiti.
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Ker so bile potrjene hipoteze H1a, H1b (delno) in H1c, lahko potrdim tudi H1 – v različnih

razvojnih obdobjih je dojemanje časa različno, vendar je zaradi majhnega vzorca ne morem

posplošiti na celotno populacijo.

3.5.3 Analiza asociacij na besedo čas

Ker me je zanimalo, na kaj ljudje pomislijo ob besedi čas, predvsem pa, ali različno stari

ljudje pomislijo na različne stvari, sem 100 oseb vprašala: Na kaj pomislite ob besedi čas? S

tem sem pridobila asociacije na besedo čas, ki jih analiziram v tem poglavju.

Tabela 3.11: Število in povprečje asociacij na besedo čas

Razvojno obdobje Čas
Število asociacij Povprečje asociacij

Srednje in pozno otroštvo
N = 20 51 2,5

Mladostništvo
N = 20 42 2,1

Zgodnja odraslost
N = 20 47 2,3

Srednja odraslost
N = 20 59 2,9

Pozna odraslost
N = 20 69 3,4

Skupaj
N = 100 268 2,7

N = Numerus (število sodelujočih)

Vseh asociacij, podanih od različno starih oseb je bilo 268. Največ asociacij so izrazili

preizkušanci v pozni odraslosti, najmanj pa mladostniki. V nadaljevanju sem pridobljene

asociacije na besedo čas razvrstila v pomenske kategorije.

Pomenske kategorije časa

Analiza subjektivnega pomena časa je bila izvedena na pridobljenih 268 asociacijah. Zaradi

večje preglednosti so bile asociacije uvrščene v pomenske kategorije: povezava z uro,

pomanjkanje časa, prosti čas, časovna obdobja, minevanje časa, dragocenost časa, delo in
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izobraževanje ter ostalo. Najpogostejše asociacije, uvrščene v posamezno kategorijo,

prikazujem v tabeli 3.12.

Tabela 3.12: Kategorije asociacij na besedo čas in najpogostejše asociacije, uvrščene v te

kategorije

Kategorije asociacij Najpogostejše asociacije

POVEZAVA Z URO Stenska ura, ročna ura, sekunda, minuta, ura, merjenje časa

MINEVANJE ČASA
Minljivost, minevanje, čas se ne ustavi, čas prehitro teče, čas s

starostjo teče vse hitreje

POMANJKANJE ČASA Premalo časa, omejevanje, hitenje, hiter tempo, stiska

PROSTI ČAS Prosti čas, počitek, šport, druženje, mir

ČASOVNA OBDOBJA Prihodnost, preteklost, dan, leto, mladost, sedanjost

DRAGOCENOST ČASA Izkoristek, dragocenost

DELO IN IZOBRAZBA Šola, delo, izobraževanje

OSTALO Večnost, neskončnost, čustva (veselje, žalost)

Pomenska nasičenost pojma čas je razvidna v grafu 3.1.

Graf 3.1: Prikaz nasičenosti subjektivnega pomena časa s posameznimi pomenskimi

kategorijami
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Iz grafa 3.1 je razvidno, da je subjektivni pomen časa pri vprašanih osebah najbolj nasičen s

pomensko kategorijo povezava z uro, v kateri se nahaja 20 odstotkov vseh asociacij. Glede na

nasičenost s pomenom, sledijo pomenske kategorije minevanje, pomanjkanje časa, prosti čas

in časovna obdobja. Manj kot 5 odstotkov asociacij je v kategoriji delo in izobraževanje, v

kategorijah dragocenost časa in ostalo pa so različne asociacije, kot npr. pojmi povezani s

čustvi, večnostjo in neskončnostjo, ki pa tudi ne presegajo pet odstotkov.

Primerjava asociacij glede na razvojno obdobje

Nasičenost subjektivnega pomena časa s posameznimi pomenskimi kategorijami časa glede

na razvojna obdobja prikazujem z grafom 3.2.

Graf 3.2: Prikaz nasičenosti subjektivnega pomena časa s posameznimi pomenskimi

kategorijami glede na razvojna obdobja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Srednje in pozno otroštvo
Mladostništvo
Zgodnja odraslost
Srednja odraslost
Pozna odraslost

pomenske kategorije asociacij na besedo čas

pomenske kategorije



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ina Papić; diplomsko delo

84

Srednje in pozno otroštvo

Iz grafa 3.1 je razvidno, da je subjektivni pomen časa pri vprašanih otrocih najbolj nasičen s

pomensko kategorijo povezava z uro. Asociacije, vključene v to kategorijo, so bile

najpogostejše pri osebah te starostne skupine, pri starejših pa vedno manj. Glede na

nasičenost s pomenom sledita kategoriji prosti čas ter izobrazba. Otroci imajo malokrat

asociacije, uvrščene v kategorijo minevanje. Nikoli pa ne omenjajo pomanjkanja časa,

dragocenosti časa pa tudi asociacij povezanih s čustvi in večnostjo, uvrščenih v kategorijo

ostalo.

Mladostništvo

Graf 3.2 prikazuje, da je subjektivni pomen časa pri vprašanih mladostnikih najbolj nasičen s

pomensko kategorijo pomanjkanje časa, ki vsebuje dobrih 20 odstotkov asociacij, navedenih

v tem razvojnem obdobju. Pri mladostnikih so pogoste tudi asociacije v povezavi z uro, delom

in izobrazbo ter s časovnimi obdobji. Zanimivo je, da so mladostniki v slabih 15 odstotkih

omenili tudi dragocenost časa, prosti čas pa celo manj pogosto kot dragocenost. Subjektivni

pomen časa je pri mladostnikih najmanj nasičen s pomenskima kategorijama minevanje in pa

prosti čas, kar je presenetljivo, saj sem pričakovala, da bodo mladostniki ob besedi čas

večkrat pomislili na prostočasne aktivnosti.

Zgodnja odraslost

Iz grafa 3.2 lahko razberemo, da je subjektivni pomen časa pri vprašanih osebah v zgodnji

odraslosti, prav tako kot pri mladostnikih, najbolj nasičen s pomensko kategorijo pomanjkanje

časa. V tej kategoriji se nahaja dobrih 30 odstotkov navedenih asociacij v tem starostnem

obdobju. Glede na nasičenost s pomenom sledijo kategorije minevanje, delo in izobrazba ter

povezava z uro. Subjektivni pomen časa je v tem obdobju, enako kot pri mladostnikih,

najmanj nasičen s pomenskima kategorijama prosti čas in minevanje. Zanimivo je, da ni nihče

zapisal asociacij, ki se nanašajo na dragocenost časa, medtem ko so jih mladostniki navedli v

presenetljivo visokem odstotku.

Srednja odraslost

Iz grafa 3.2 je možno razbrati, da je subjektivni pomen časa pri vprašanih osebah v srednji

odraslosti, enako kot v prejšnjih dveh razvojnih obdobjih, najbolj nasičen s pomensko

kategorijo pomanjkanje časa, saj vsebuje skoraj 40 odstotkih asociacij, ki jih navedle osebe v

tem obdobju. Razvidno je, da otroci pomanjkanja časa še ne občutijo, potem pa s starostjo vse
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bolj, najbolj ravno v srednji odraslosti, v pozni pa spet manj. Glede na nasičenost s pomenom

sledijo kategorije minevanje, časovna obdobja in dragocenost časa. Kljub temu, da delo v

tem razvojnem obdobju večini predstavlja dobršen del vsakdana, pa je zanimivo, da je

subjektivni pomen časa v tem obdobju najmanj nasičen ravno s pomensko kategorijo delo in

izobrazba.

Pozna odraslost

Graf 3.2 prikazuje, da je subjektivni pomen časa pri starostnikih najbolj nasičen s pomensko

kategorijo ostalo, kamor so uvrščene asociacije, povezane z večnostjo, neskončnostjo in

čustvi (veselje, žalost, hrepenenje). Kar slabih 60 odstotkov asociacij, navedenih v tem

starostnem obdobju, se je nanašalo na dragocenost časa. Ta pomenska kategorija je najbolj

zastopana ravno med starostniki, s starostjo pa je viden upad tovrstnih asociacij, medtem ko

otroci in osebe v zgodnji odraslosti takšnih asociacij sploh niso navedle. Glede na nasičenost s

pomenom so pomembne kategorije tudi prosti čas, delo in izobrazba, časovna obdobja in

minevanje. Zanimivo je, da so starostniki izmed vseh preizkušancev najpogosteje omenili

prosti čas, sledijo pa jim otroci. Možno je, da osebam v vmesnih obdobjih večino časa

predstavljajo kakšne druge dejavnosti in ne prostočasne, npr. delo, izobraževanje,

osamosvajanje. Subjektivni pomen časa je pri najstarejših udeležencih najmanj nasičen s

pomensko kategorijo povezava z uro, v kateri se nahaja le ena asociacija, pri najmlajših pa je

najbolj nasičen ravno s to kategorijo.

Interpretacija

Asociacije, ki so jih navedli preizkušanci v različnih razvojnih obdobjih, kažejo na prisotnost

razlik v dojemanju časa. Kot je vidno iz grafa 3.2, je subjektivni pomen časa pri otrocih

najbolj nasičen s pomensko kategorijo povezava z uro, kar je pričakovano, saj Marjanovič

Umek in Zupančič (2009) navajata, da so otroci v tem razvojnem obdobju po Piagetovi teoriji

na konkretno-operativni stopnji razvoja in si pri mišljenju pomagajo s konkretnimi

situacijami. Iz grafa 3.2 lahko opazimo najpomembnejše razlike ravno pri asociacijah,

povezanih z uro, ki so jih najpogosteje navedli otroci, nato pa je s starostjo viden strm upad.

Pri mladostnikih je subjektivni pomen časa najbolj nasičen s pomenskima kategorijama

pomanjkanje časa ter povezava z uro, a v manjši meri kot pri otrocih. To lahko razumemo,

kot da so pri razmišljanju o času še omejeni na asociacije, neposredno povezane z uro, ne

zavedajo pa se še toliko ostalih konceptov, ki jih vključuje čas. Zavedajo pa se pomanjkanja
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časa, saj so večinoma že obremenjeni z različnimi šolskimi in drugimi obveznostmi.

Pričakovano je, da je subjektivni pomen časa pri preizkušancih v obdobjih zgodnje in srednje

odraslosti najbolj nasičen s pomensko kategorijo pomanjkanje časa, kar je najverjetneje

posledica razmaha kariere in usklajevanja kariere z družinskimi obveznostmi. Sodeč po

rezultatih, pa otroci pomanjkanja časa ne občutijo. Vsekakor je to tudi posledica tega, da jim

čas še ne teče tako hitro kot odraslim in manjšega števila obveznosti, ki jih imajo. Po

pričakovanjih je subjektivni pomen časa pri starostnikih najbolj nasičen s pomenskima

kategorijami ostalo, kamor spadajo asociacije, povezane s čustvi, neskončnostjo ali večnostjo,

in dragocenost časa. Menim, da starostniki čustva najverjetneje omenjajo zato, ker predvsem

do preteklega časa postajajo vse bolj nostalgični. Iz grafa 3.2 je možno razbrati, da se

zavedanje dragocenosti razmahne v srednji odraslosti, kar je pričakovano, saj se večinoma

šele z leti zavemo, kako hitro je minilo življenje in posledično bolj cenimo čas. Presenetilo me

je, da so starostniki najpogosteje med vsemi navedli asociacije v zvezi s prostim časom, saj

sem več le-teh pričakovala pri mlajših. Možno je, da so starostniki tako pogosto pomislili na

prostočasne dejavnosti, ker jim predstavljajo velik del vsakdana, medtem ko so ostali pri tem

bolj omejeni. Lahko sklepam tudi, da imajo dejavnosti v prostem času tudi v tem obdobju

velik pomen.

Glede na primerjavo asociacij na besedo čas, ki sem jih pridobila od intervjuvancev v

različnih razvojnih obdobjih, lahko na vzorcu oseb, ki so sodelovale pri asociiranju, potrdim

hipotezo, da je dojemanje časa v različnih razvojnih obdobjih različno (H1, str. 55), saj so

različno stari preizkušanci v zvezi s časom navajali različne asociacije.
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4 ZAKLJUČEK

V diplomskem delu obravnavam subjektivno dojemanje časa. V raziskavi, ki sem jo izvedla,

sem se osredotočila na subjektivno dojemanje časa v različnih razvojnih obdobjih, zanimalo

pa me je tudi, kako je čas obravnavan v učnih načrtih predmetov na razredni stopnji.

Po pregledu vsebin in ciljev učnih načrtov na razredni stopnji osnovne šole, ki na kakršen koli

način obravnavajo čas, sem ugotovila, da se nekatere vsebine nanašajo na razvijanje občutka

za čas in orientacije v času, druge na pridobivanje znanj z različnih področij, povezanih s

časom. Predvsem pri obravnavi preteklosti ali pri vsebinah, povezanih z upravljanjem časa in

vrednotenjem njegove porabe, otroci posredno prevzemajo vrednote časa, ki veljajo v družbi,

v kateri živijo. Pri nas se poudarja, kako je čas dragocen, kar vpliva tudi na subjektivno

časovno zaznavo otrok.

Kakšno je doživljanje časa v različnih razvojnih obdobjih sem ugotavljala s pomočjo

asociacij, ki so jih imele različno stare osebe na besedo čas in z analizo odgovorov

sodelujočih, pridobljenih z intervjujem.

Odgovori udeležencev v raziskavi so potrdili hipotezo, da je dojemanje časa v različnih

razvojnih obdobjih različno. Iz intervjujev je razvidno, da čas otrokom mineva najpočasneje, s

starostjo pa je njegovo minevanje vse hitrejše. Izkazalo se je, da se najpogosteje dolgočasijo

mlajši, s starostjo pa se dolgočasimo vse manj. Med udeleženci raziskave na splošno

prevladuje usmerjenost v prihodnost, a najbolj med mladostniki in osebami v zgodnji

odraslosti. Kljub temu, da sem predvidevala, da bodo starejši usmerjeni v preteklost, pa se to

ni pokazalo zelo izrazito. Iz teorije je znano, da so otroci najbolj od vseh usmerjeni v sedanji

trenutek, kar se je potrdilo tudi v raziskavi. Rezultati tudi kažejo, da so starejši bolj

obremenjeni z razmišljanjem o preteklosti ali o prihodnosti.

Na razlike v dojemanju časa kažejo že asociacije pridobljene od različno starih oseb. Otroci v

obdobju srednjega in poznega otroštva v zvezi s časom najpogosteje pomislijo na pojme,

povezane z uro (npr. stenska ura, ročna ura, minuta, sekunda, merjenje časa), s starostjo pa so

bolj pogoste asociacije povezane z minevanjem časa, s pomanjkanjem časa in s prostim

časom. Pri mladostnikih in v obdobjih zgodnje in srednje odraslosti so pogoste asociacije, ki
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se nanašajo na pomanjkanje časa. Osebe v pozni odraslosti pa so izpostavile dragocenost časa,

prav tako pa tudi prosti čas.

Kljub razlikam v dojemanju časa v različnih razvojnih obdobjih, pa sem ugotovila, da čas

vsem osebam ob prijetnih dogodkih teče hitreje kot sicer, ob neprijetnih pa se minevanje časa

upočasni. Izkazalo se je tudi, da je spomin za datume nenatančen v vseh razvojnih obdobjih.

Najbolj točne pri umeščanju dogodkov v časovni okvir so bile osebe v zgodnji odraslosti,

najmanj pa otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva.

Med prebiranjem literature sem naletela tudi na dejstvo, da lahko izraziti odkloni v

posameznikovem subjektivnem zaznavanju časa nakazujejo na disleksijo, avtizem, nekatere

oblike pa tudi na shizofrenijo. Učitelj se v šoli srečuje s posebnimi potrebami otrok z

disleksijo, vse pogosteje pa tudi z avtizmom. Pri takih otrocih je časovno usklajevanje

načrtovanih  dejavnosti zelo pomembno. Enake možnosti otrok z različnimi potrebami so v

sodobni šoli pomembna vrednota. Zato se mi je tudi iz vidika bodoče učiteljice zdelo

raziskovanje subjektivnega dojemanja časa zanimivo.
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6 PRILOGE

6.1 POLSTRUKTURIRANI INTERVJU

Hitrost minevanja časa

1. Kako hitro menite, da vam mineva čas (počasi, zmerno, hitro)?

1.1 Zakaj menite, da vam čas mineva počasi / zmerno / hitro?

1.1.1 Ali ste vedno mnenja, da vam čas mineva počasi / zmerno / hitro?

1.1.2 Če ne, kaj je vzrok, da tako mislite?

Situacije, v katerih čas teče hitreje

2. Ali se vam kdaj zdi, da čas teče hitreje kot sicer?

2.1 Kdaj oz. v katerih situacijah imate občutek, da čas teče hitreje?

Situacije, v katerih čas teče počasneje

3. Ali se vam kdaj zdi, da čas teče počasneje kot sicer?

3.1 Kdaj oz. v katerih situacijah imate občutek, da čas teče počasneje?

Usmerjenost v preteklost ali v prihodnost

4. Ali pogosteje razmišljate o preteklosti ali o prihodnosti?

4.1 Zakaj pogosteje razmišljate o preteklosti oz. o prihodnosti?

Umeščanje preteklih dogodkov v časovni okvir

5. Kateri so bili pomembni dogodki v vašem življenju?

5.1 Ali se spomnite, kdaj se je ta dogodek zgodil?

5.1.1 Ali se spomnite letnega časa?

5.1.2 Ali se spomnite, kdaj natančno?
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Dolgčas

6. Ali vam je kdaj dolgčas?

6.1 Kako pogosto vam je dolgčas (redko, občasno ali pogosto)?

6.1.1 Zakaj vam je dolgčas redko / občasno / pogosto?


