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POVZETEK 

Sposobnost vzdrževanja pozornosti je pomembna, a hkrati težko ocenljiva sposobnost zaradi 

svoje neoprijemljive narave. Orodja in pristopi za merjenje te sposobnosti so na voljo zgolj za 

znanstveno raziskovanje ali terapevtsko in klinično prakso. Za splošno uporabo v šolskem 

kontekstu pa je potreben razvoj metod, ki bodo dovolj preproste in hkrati zanimive za 

vsakodnevno uporabo pri spremljanju in usmerjanju učencev na tem področju. V tem 

raziskovalnem delu preučujemo novo metodo ocenjevanja vzdrževane pozornosti, ki se imenuje 

Neurobeans in temelji na multisenzorni nalogi brez uporabe računalnika. Naloga se od sorodnih 

razlikuje po tem, da uporabnik vzdržuje pozornost na objekt v delovnem spominu, medtem ko 

izvaja specifične gibe. Novo metodo smo primerjali s klinično uveljavljeno metodo ocenjevanja 

indikatorjev pozornosti T.O.V.A. Rezultati so pokazali, da Neurobeans indikatorji merijo 

podobno domeno pozornosti in razlikujejo med skupinami učencev z različno sposobnostjo 

pozornosti ter razločijo tudi učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč (DSP), od učencev, 

ki pomoči ne prejemajo. Širše smo preučevali povezanost indikatorjev pozornosti z obsegom 

uporabe digitalne zabave, šolskimi ocenami, občutki pritiska zaradi dela za šolo in odnosa do 

šole. Pri slednjih so se pokazale razlike med testoma, in sicer so se zgolj indikatorji Neurobeans 

povezovali z indikatorji občutka pritiska zaradi šole in odnosa do šole, kar nakazuje nekoliko 

večjo veljavnost indikatorjev testa Neurobeans za merjenje pozornosti v šolskem kontekstu od 

indikatorjev T.O.V.A. Omejitev raziskave je uporaba prosto dostopne različice testa T.O.V.A., 

ki ni enakovredna uradni metodi, zato je raziskava pilotne narave in s tem podlaga za nadaljnje 

raziskovanje področja ter metode Neurobeans.  

Ključne besede: vzdrževana pozornost, motnje pozornosti, digitalna zabava, ocenjevanje 

pozornosti, metoda Neurobeans, učne težave. 
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ABSTRACT 

The ability of sustained attention is of high importance, but at the same time it is difficult to 

measure due to its intangible nature. The tools and approaches needed in order to make such 

measurements are predominantly available only for scientific research or therapeutic and 

clinical practice. What is crucial is the development of methods for everyday use in the context 

of education which would be simultaneously simple and compelling enough to be performed 

daily for monitoring and guiding schoolchildren, with emphasis on attention. This paper 

presents a new method of assessing sustained attention titled Neurobeans, which is based on a 

multi-sensory task without the use of a computer. The task is differentiated from related ones 

by the fact that the user retains their concentration on an object in their working memory while 

performing specific movements. The new method was compared to T.O.V.A. (Test of Variables 

of Attention), which is a prominent clinical method for assessing focus indicators. Results show 

that Neurobeans indicators measure a similar attention domain, and that the method 

differentiates between groups with different levels of attention ability. Furthermore, the method 

distinguishes schoolchildren with additional professional and physical assistance (DSP) from 

those who are not in a DSP programme. Relations between attention indicators and the extent 

of digital fun utilization, school grades, as well as feelings of pressure caused by schoolwork 

and the participant’s attitude toward school were studied broadly. There were differences 

between the two tests in the relations concerning pressure; only the Neurobeans indicators 

connected with indicators of the feeling of pressure caused by schoolwork and the participant’s 

attitude toward school. This implies a somewhat greater validity of Neurobeans indicators when 

measuring attention in the context of school. A limitation of the study is the use of the publicly 

available version of the T.O.V.A. test, which is not identical to the official method. Because of 

this fact, the following paper should be seen as a pilot study, and a base for further research 

concerning this field and the method presented. 

Keywords: sustained attention, attention disorders, digital fun, attention assessment, 

Neurobeans method, learning difficulties 
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1 UVOD 

Sposobnost vzdrževanja pozornosti je temeljna kognitivna sposobnost, ki je pogoj za uspešno 

opravljanje vseh zahtevnejših mentalnih nalog, kot so npr. učenje, reševanje nalog, socialna 

interakcija itd. Izreden pomen te kognitivne sposobnosti kaže pomemben kvalitativen pregled 

27 vzdolžnih in presečnih raziskav med letom 2000 in 2015, ki je pokazal, da se nepozornost 

pri otrocih in mladostnikih povezuje s slabšim učnim uspehom (Gray idr., 2017). Slabša 

sposobnost pozornosti otrok pa ni povezana samo s težavami v otroštvu in mladostništvu, 

ampak se povezuje tudi s prejemanjem socialne podpore v odraslosti in nižjimi prihodki v službi 

(Vergunst idr., 2019). 

Obseg problematike nakazujejo trendi pojava strokovno prepoznanih oblik težav s pozornostjo 

v obliki diagnoze hiperkinetične motnje in števila izdanih odločb za dodatno učno pomoč (DSP) 

v slovenskih šolah. Po podatkih NIJZ za Slovenijo v zadnjih letih narašča število otrok s 

hiperkinetično motnjo, narašča pa tudi skupno število izdanih receptov za zdravljenje 

hiperkinetične motnje (Jeriček Klanšek idr., 2018). Prav tako narašča število otrok, na novo 

usmerjenih v program dodatne učne pomoči (DSP), in tudi delež celotne populacije učencev, 

ki prejema dodatno učno pomoč (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, 2020). Po 

poročanju učiteljev je slabša sposobnost pozornosti splošen pojav novih generacij otrok, zaradi 

česar se v šole uvajajo raznovrstne nove metode in pripomočki, kot so recimo kinestetične mize, 

učenje med gibanjem ipd. za soočanje s problematiko. 

Vzroke preučujejo številne raziskave, ki pa niso enotne. Raziskave se usmerjajo predvsem na 

področje sprememb življenjskih navad, porasta uporabe digitalnih naprav in pojav 

večopravilnosti. Nekatere raziskave poročajo, da je slabša sposobnost pozornosti povezana s 

hitrim razvojem in dosegljivostjo visokostimulativnih digitalnih naprav, ki zahtevajo hiter 

odziv, kot so recimo neprestano pregledovanje e-mailov in besedilnih sporočil, 

večopravilnostne igre ipd. (Gazzaley in Rosen, 2016). Recimo raziskava na vzorcu 7102 

učencev srednje šole, ki je bila izvedena na Kitajskem, je pokazala močno povezavo pogoste 

uporabe mobilnega telefona in nepozornosti (Zheng idr., 2014). Podobno ugotavlja kanadska 

raziskava, ki ugotavlja povezave med vedenjskimi znaki nepozornosti in agresijo ter obsegom 

uporabe digitalne zabave pri predšolskih otrocih (Tamana idr., 2019). Vendar na drugi strani 

prav tako obstaja precejšnje število raziskav, ki povezav med uporabo digitalnih naprav in 

slabšo pozornostjo ne ugotavljajo (npr. Liebherr idr., 2020; Wilmer idr., 2017).  

Kljub temu da vzroki nastanka nepozornosti še niso enoznačno pojasnjeni, pa je zaradi velikega 

pomena vzdrževane pozornosti ključno raziskovanje in inoviranje praktičnih metod ter 

pristopov za učinkovito, preprosto in široko dostopno merjenje te kognitivne sposobnosti, ki bi 

omogočalo celovito in ažurno spremljanje stanja pri učencih in s tem prilagajanje učnega 

procesa potrebam posameznika in preventivno uravnavanje potencialno škodljivih življenjskih 

navad (npr. prekomerne uporabe digitalnih naprav, odlašanja ipd.).  

Trenutno obstaja le malo objektivnih in enostavnih orodij za zaznavo težav na področju 

pozornosti za preventivno obravnavo. Na voljo so profesionalni testi v obliki standardiziranih 

vprašalnikov oziroma nalog ali računalniško vodeni testi, ki jih aplicirajo psihologi. Uporaba 

teh testov je zaradi kompleksnosti tipična pri otrocih in odraslih z izrazitimi težavami, ki jih 

okolje prepoznava in imajo posledice za posameznikovo delovanje, ne uporabljajo pa se kot 

pripomoček za izboljševanje učnih strategij s ciljem boljših učnih rezultatov.  

Na drugi strani obstaja kopica komercialnih aplikacij in spletnih testov pozornosti, ki pa niso 

znanstveno validirani in ne opredeljujejo natančno, kaj je predmet merjenja.  
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Pričujoča raziskava je zasnovana v smeri reševanja problematike pomanjkanja dostopnih testov 

pozornosti in je namenjena prvemu preverjanju koncepta inovativnega kognitivnega orodja 

Neurobeans, ki je plod lastnega razvoja in obljublja enostavno ter objektivno merjenje 

sposobnosti vzdrževanja pozornosti v šoli, doma ali pri terapevtu.  

Inovacija Neurobeans je nova metoda zaznave sposobnosti vzdrževanja pozornosti ter širših 

kognitivnih sposobnosti skozi izvajanje specifičnih fizičnih in umskih vaj ter z merjenjem časa 

izvedbe teh vaj. Pripomoček je namenjen ocenjevanju sposobnosti pozornosti v dlje časa 

trajajoči mentalno zahtevni nalogi, ki je podobna šolskim aktivnostim, kot so učenje, 

opravljanje domačih nalog ipd.  

Rešitev je po strukturi podobna t. i. testom spremljanja dolgotrajnega usmerjanja pozornosti 

(angl. continuous performance tests – CPT), ki od posameznika zahtevajo izvajanje 

ponavljajočih se aktivnosti, ki so multisenzorne (vid, tip, motorika) in vključujejo stalno 

aktivacijo delovnega spomina. Neurobeans metoda se od podobnih testov razlikuje v konceptu 

merjenja pozornosti. Obstoječi testi merijo sposobnost usmerjanja pozornost na zunanji objekt 

(npr. zaslon računalnika, papir), medtem ko Neurobeans meri sposobnost usmerjanja pozornosti 

na objekt v delovnem spominu.  

Pričujoča raziskava je pilotna in je namenjena prvemu preverjanju uspešnosti metode 

Neurobeans pri merjenju indikatorjev pozornosti v primerjavi z uveljavljenim CPT-testom 

T.O.V.A. na manjšem vzorcu učencev 7. razredov osnovnih šol. Rezultati bodo podlaga za 

nadaljnje raziskovanje in razvoj metode Neurobeans.  
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2 POZORNOST 

Pozornost je osnovna sposobnost posameznika, da sledi toku misli v skladu z želenim ciljem. 

Je ključnega pomena za posameznikovo uspešno delovanje v družbi in doseganje zastavljenih 

ciljev. Slabše sposobnosti oziroma motnje na področju vzdrževanja pozornosti se odražajo v 

dosežkih na ključnih področjih življenja, kot sta šolanje in kariera, zaradi česar je vzdrževana 

pozornost ključnega pomena za človekovo življenje.  

V naslednjih poglavjih definiramo pozornost, modele znanstvenega preučevanja fenomena 

pozornosti s poudarkom na kliničnem modelu in podrobneje opredelimo vzdrževanje 

pozornosti, njegov pomen ter problematiko motenj vzdrževanja pozornosti v šolah v povezavi 

z učnimi težavami.  

2.1 Definicija pozornosti 

Pozornost kot sposobnost usmerjanja notranje volje so v zgodovini omenjala filozofska 

besedila, zdravstveni dnevniki, slike itd. Recimo Hipokrat je že 375 pred našim štetjem omenjal 

paciente, ki ne morejo vzdrževati pozornosti na enem objektu (Martinez-Badía in Martinez-

Raga, 2015). V Indiji, deželi izvora meditacije, katere jedro sta vadba in preučevanje 

pozornosti, so to dejavnost omenjali med letoma 5.000 in 3.500 pred našim štetjem. Podobno 

je bila na področju Kitajske v okviru Taoizma prisotna praksa meditacije in kultiviranja 

pozornosti že 300 let pred našim štetjem (Dienstmann, 2018).  

Sodoben koncept pozornosti izvira iz sredine prejšnjega stoletja ob zametkih kognitivne 

psihologije, ki je v tem obdobju poskušala modelirati procesiranje senzornih informacij. Proces 

selekcije želenih informacij iz množice ponujenih so kognitivni psihologi poimenovali proces 

pozornosti in ga umestili v jedrne kognitivne sposobnosti (Cohen, 2014). 

Na temelju prvih definicij so bili oblikovani številni modeli delovanja pozornosti, ki se danes 

delijo na dve veji. Prva veja so kognitivni modeli pozornosti in druga veja klinični modeli 

pozornosti.  

2.2 Modeli pozornosti 

Kognitivni modeli so teoretično usmerjeni in pojasnjujejo konceptualno delovanje možganov v 

povezavi z drugimi procesi in nevrološkimi korelati. Na drugi strani so klinični modeli 

praktično usmerjeni in temeljijo na vzročno-posledičnih povezavah med elementi pozornosti in 

posledicami poškodb ter bolezni.  

Ključni kognitivni modeli so npr. Broadbentova (1958) teorija filtra (ang. Filter Theory), 

Kahnemanova (1973) teorija kapacitete (ang. Capacity Theory) in teorija žarometa (ang. 

Spotlight Theory) Posnerja idr. (1980). Navedeni kognitivni modeli pomembno prispevajo k 

današnjemu razumevanju delovanja mehanizmov pozornosti, vendar njihova razlaga ne sodi v 

obseg tega dela.  

Druga vrsta modelov, ki spadajo v tako imenovano vejo kliničnih modelov, je bistvena za 

konceptualizacijo pričujoče raziskave in ji tukaj namenjamo več pozornosti. 

Klinični model in vrste pozornosti 

Klinični model pozornosti je pravzaprav samo en. Kot enoten model je uporabljen v večini 

empiričnih raziskav ter klinični praksi in omogoča poenotenje izrazoslovja. 
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Po modelu Sohlberga in Mateerja (1989) pozornost najbolje opišemo kot dlje časa trajajočo 

osredotočenost kognitivnih virov na pomembne informacije ob hkratnem filtriranju 

nepomembnih informacij. Pozornost je osnovna kognitivna funkcija, ki je pogosto predhodnik 

vseh drugih nevroloških/kognitivnih funkcij. 

Hierarhični model temelji na rehabilitaciji pozornosti pacientov, ki so utrpeli poškodbo 

možganov, po komi. V modelu je opisanih pet različnih vrst dejavnosti pozornosti, ki so jih 

pacienti lahko izvajali ob napredovanju rehabilitacije.  

Model tako predpostavlja hierarhično zgradbo vrst pozornosti, ki v skladu s hierarhijo 

zaobjemajo vse nižje ležeče elemente oziroma temeljijo na njih:  

‒ usmerjena pozornost (ang. focused attention): sposobnost diskretnega odzivanja na 

določene vidne, slušne ali taktilne dražljaje; 

‒ vzdrževana pozornost (ang. sustained attention): sposobnost ohranjanja doslednega 

vedenjskega odziva med neprekinjenimi in ponavljajočimi se dejavnostmi; 

‒ selektivna pozornost (ang. selective attention): sposobnost vzdrževanja vedenjskih ali 

kognitivnih sklopov ob motečih ali tekmovalnih dražljajih; 

‒ izmenična pozornost (ang. alternating attention): sposobnost miselne fleksibilnosti, ki 

omogoča posameznikom, da preusmerijo svojo pozornost in se premikajo med 

nalogami, ki imajo različne kognitivne zahteve; 

‒ deljena pozornost (ang. divided attention): zmožnost hkratnega odzivanja na več nalog 

ali več zahtev.  

V nadaljevanju se osredotočamo predvsem na raven vzdrževane pozornosti in njeno kapaciteto, 

ki jo v tem delu poimenujemo sposobnost vzdrževanja pozornosti.  

2.3 Vzdrževana pozornost 

Vzdrževana pozornost se od ostalih komponent, npr. orientacije in usmerjanja pozornosti, 

razlikuje po tem, da vključuje čas. Če orientacija in usmerjanje pozornosti opisujeta sposobnost 

selekcije dražljajev v množici ponujenih, pa vzdrževana pozornost opisuje sposobnost 

usmerjanja pozornosti na želeno aktivnost dlje časa brez prekinitve stabilne pozornosti ali 

motenj. V opredelitvi Sohlberga in Mateerja (1989) – kot sposobnost ohranjanja doslednega 

vedenjskega odziva med neprekinjenimi in ponavljajočimi se dejavnostmi – je poudarek na 

ohranjanju določenega vedenja ob dlje časa trajajoči nalogi, pri čemer ima ključno vlogo pojav 

upada pozornosti s časom.  

Vzdrževanje pozornosti v času odpira mnoga raziskovalna vprašanja, in sicer, kakšen je model 

delovanja pozornosti, zakaj pride do upada pozornosti ob daljšanju trajanja naloge, katere 

možganske strukture so aktivne med tem, ali lahko in kako izboljšamo vzdrževano pozornost, 

kakšno vlogo ima vzdrževana pozornost v učnem in šolskem kontekstu ipd.  

2.3.1 Pojasnjevalni modeli upada vzdrževane pozornosti 

Pri pojasnjevanju delovanja in mehanizmov pozornosti so bili narejeni številni poskusi 

ločevanja podsistemov pozornosti in delovanja podsistemov.  

Tako Posner in Peterson (1990) definirata tri podsisteme pozornosti: (1) orientacija na senzorne 

dražljaje; (2) selekcija dražljajev za zavestno procesiranje; (3) usmerjanje na dražljaje, kar 

vključuje tako dlje časa trajajočo kot trenutno pozornost. Pri tem poudarjata, da vzdrževana 

pozornost ni nujno enaka podsistemu usmerjanja na dražljaje, ampak lahko vključuje elemente 
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vseh treh podsistemov (Tang idr., 2015). 

Chun idr. (2011) so poskusili opredeliti podsisteme pozornosti glede na objekt pozornosti, ki je 

bodisi zunanji ali notranji. Zunanja pozornost se nanaša na izbiro senzornih informacij, ki je 

lahko glede na lokacijo v prostoru, točko v času ali glede na različne senzorne organe. Notranja 

pozornost pa se nanaša na izbiro, spreminjanje in vzdrževanje interno ustvarjenih informacij, 

kot so pravila opravil, odzivi, dolgoročni spomin ali delovni spomin. Vzdrževana pozornost po 

tem modelu ni posebej definiran podsistem, ampak izziv ohranjanja zunanje ali notranje 

pozornosti v času.  

Ključna lastnost vzdrževane pozornosti je upad pozornosti in s tem vedenjskega odziva na 

nalogo s trajanjem naloge oziroma aktivnosti. Pri pojasnjevanju vzroka tega fenomena sta 

ključna dva modela: (i) teorija izčrpanja (preobremenitev), ki predpostavlja, da se sposobnost 

pozornosti s časom zmanjšuje, zaradi česar je obseg pozornosti, namenjen aktivnosti, vedno 

manjši, in (ii) teorija podobremenitve oziroma brezumskost, kjer ponavljajoči se in monotoni 

odzivi na dejavnost niso dovolj stimulativni in privedejo do izklapljanja iz naloge in s tem 

slabših rezultatov.  

Navedena modela sta rezultat širokega področja preučevanja človeškega delovanja v situacijah, 

kot so nadzorovanje prometa, letal, preverjanje prtljage, policijske kontrole itd., kjer je 

pomembno dlje časa trajajoče nadzorovanje z redkimi dogodki. Skupna lastnost tovrstnih 

situacij je, da ima lahko izguba pozornosti pomembne posledice za varnost ljudi in premoženja, 

zaradi česar je kakovostno vzdrževanje pozornosti ključnega pomena. Pri tem so študije 

ugotavljale, da pri tovrstnih opravilih prihaja do subjektivnih poročil oseb o negativnem 

razpoloženju, povečani nemirnosti, subjektivni utrujenosti, zaspanosti in glavobolih med 

nadzorovanjem (Hancock in Warm, 1989, v Grier idr., 2003; Warm, 1993, v Grier idr., 2003).  

a.) Teorija izčrpanosti 

Teorija izčrpanosti trdi, da do upada pozornosti v tovrstnih situacijah pride zaradi izčrpanosti, 

ki je rezultat dolgotrajnega truda pri usmerjanju pozornosti. Teorija temelji na dejstvu, da so 

ljudje omejeni v sposobnosti obdelave informacij v posameznem trenutku. Tako hipoteza 

teorije izčrpanosti trdi, da je količina izčrpanosti virov odvisna od nominalnih potreb primarne 

naloge kot tudi od količine časa, v kateri je potrebna osredotočenost na to nalogo (Caggiano in 

Parasuraman, 2004, v Thomson idr., 2015), iz česar sledi, da ko postanejo viri prenizki, ni 

dovolj pozornosti usmerjene na nalogo, kar ima za posledico zmanjšano sposobnost zaznavanja 

kritičnih ciljnih dogodkov (Thomson idr., 2015).  

b.) Teorija podobremenitve 

Na drugi strani pa teorija podobremenitve temelji na dejstvu, da so naloge vzdrževanja 

pozornosti običajno monotone, rutinske in manj stimulativne. Zaradi teh lastnosti naj bi prišlo 

do odtegnitve pozornosti od zunanjih dražljajev ter posledično nastanek avtomatskega ali 

brezumskega odziva na nalogo. Z daljšanjem časa naloge se odziv na iskane dogodke spremeni 

v avtomatiziran odziv, predviden za pogoste dogodke. Teorija sicer ne pojasnjuje, kam je 

pozornost preusmerjena oziroma če sploh je kam konkretno. Potencialen odgovor so novejše 

raziskave, ki preučujejo fenomen tavanja uma (ang. mind wandering), ki trdijo, da v primerih, 

ko zunanji vnos dražljajev ne zadrži pozornosti, um ustvari tako imenovane samogenerirane 

misli, ki niso povezane z nalogo (Smallwood in Schooler, 2006).  

Navedena modela nista konsistentna z ugotovitvami novejših raziskav, ki ugotavljajo, da lahko 
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lažje naloge včasih pripeljejo do večjega upada pozornosti kot težje in da je motivacija 

pomemben modulator vzdrževane pozornosti (Fortenbaugh idr., 2017).  

c.) Model priložnosti in cene 

Novejši modeli rešujejo pomanjkljivosti prejšnjih, še posebej na področju motivacije in 

modulacije vzdrževanja pozornosti, ki jih prejšnja dva modela ne pojasnjujeta. Tak je model 

priložnosti in cene, ki predpostavlja, da je stopnja kognitivnih virov omejena v danem trenutku, 

vendar ne upada s časom. Usmerjanje pozornosti v danem trenutku je tako odvisno od 

subjektivne vrednosti dražljajev, kjer pride v primeru, da imajo alternativne možnosti večjo 

subjektivno vrednost od objekta pozornosti, pri vzdrževanju pozornosti na objekt do občutka 

napora (Kurzban idr., 2013). Model poudarja pomen motivacije in nagrade in ne upada 

kognitivne kapacitete oziroma moči. Model priložnosti in cene sicer upošteva motivacijske 

faktorje pozornosti, vendar pa ni bil zasnovan specifično za pojasnjevanje vzdrževane 

pozornosti.  

d.) Model kontrole virov 

Model kontrole virov pa je bil na drugi strani zasnovan specifično za pojasnjevanje vzdrževane 

pozornosti (Thomson idr., 2015) in vključuje elemente tako modela izčrpanosti kot tudi modela 

podobremenitve. Temelji na izsledkih empiričnih raziskav in predpostavlja, da je primarno 

stanje pozornosti t. i. stanje tavanja pozornosti, za katerega je značilno tavanje misli, ki 

nastanejo same od sebe. Predpostavlja obstoj primarne nagnjenosti možganov k stanju tavanja 

misli. Ta teorija ne predvideva, da kapaciteta pozornosti upada s časom, ampak da je izvršilno 

usmerjanje pozornosti v želen cilj s časom vse manj uspešno zaradi preusmerjanja vedno 

večjega dela kapacitete pozornosti v stanje tavanja misli. Ključen poudarek je tako na izvršni 

kontroli pozornosti, ki upada s časom in zaradi katere prihaja do vedno večje preusmerjenosti 

pozornosti v stanje tavanja misli.  

Teorija kontrole virov bolje pojasnjuje izsledke novejših raziskav, ki preučujejo vzdrževano 

pozornost, in je s tem bliže zaznanim nevrološkim strukturam pozornosti.  

e.) Informacijskoprocesna perspektiva 

Pomemben pogled na pojasnjevanje nudi tudi informacijskoprocesna perspektiva, ki se 

problemu ne približuje z vidika, da je kapaciteta pozornosti omejena in mora zato biti usmerjena 

na določen dražljaj/nalogo, ampak se osredotoča na preiskovanje razlik med stanjem nemotene 

osredotočenosti in stanjem, v katerem se pojavljajo misli, ki niso povezave s ciljno aktivnostjo, 

ter dinamiko prehajanja med tema stanjema. Raziskave v tej smeri (Ki idr., 2016; Rothlein idr., 

2018) ugotavljajo obstoj različnih optimalnih stanj vzdrževane pozornosti, ki so posledica 

notranjih nihanj/sprememb v razmišljanju ali zunanjih vplivov, npr. v obliki motivacije in truda 

(Esterman in Rothlein, 2019). 

f.) Fenomen stanja zanosa 

Novejši poskus pojasnjevanja vzdrževane pozornosti temelji na ideji, da je optimalna 

vzdrževana pozornost stanje, ko se obdelava informacij izvaja z najmanjšim naporom in ob 

minimalnih mentalnih operacijah. Tovrstno stanje je podobno t. i. zanosu (ang. »in the zone« 

ali »flow«). Cskikszentmihalyi, prvi uporabnik izraza zanos, to stanje opredeljuje kot »stanje, 

v katerem so ljudje tako vpleteni v neko dejavnost, da se zdi, da nič drugega ni pomembno«. 

Izkušnja je tako prijetna, da jo bodo ljudje še naprej počeli tudi z velikimi napori in zgolj zaradi 
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zadovoljstva samega početja (Cskikszentmihalyi, 1990, str. 4). Ugotovitve pregleda raziskav 

na področju preučevanja tega stanja optimalne vzdrževane pozornosti (Esterman in Rothlein, 

2019) kažejo, da je stabilno in natančno izvajanje dlje časa trajajoče naloge povezano z večjo 

učinkovitostjo vidnega procesiranja. Natančneje, v fazah zanosa so informacije, ki niso 

povezane z nalogo, bolje procesirane kot v manj učinkovitih fazah pozornosti. V stanju 

optimalne pozornosti porabljamo manj moči za doseganje cilja naše aktivnosti. Zaradi tega se 

sprosti kapaciteta, ki je sicer porabljena za hkratno procesiranje motečih dražljajev/misli, ki 

niso povezane s ciljem, in zato naredimo manj napak.  

2.3.2 Nevrološke strukture in vzdrževana pozornost 

V zadnjem desetletju se vse bolj išče nevrološka omrežja pozornosti, tudi vzdrževane 

pozornosti. Opazen je napredek od raziskovanja aktivacij ob dražljaju k preučevanju povezav 

aktivacij različnih področij in oblikovanja omrežij ter preučevanju njihovega delovanja in 

dinamike.  

Fortenbaugh idr. (2017) v metaraziskavi o napredku nevroznanosti na področju vzdrževane 

pozornosti ugotavljajo naslednje: 

1. vzdrževana pozornost temelji na razpršenih nevronskih omrežjih; 

2. za mirovno omrežje (ang. default mode) je veljalo, da je vključeno zgolj v aktivnosti, ki 

niso povezane z nalogo (zato so ga v ang. imenovali tudi task-negative network), nove 

ugotovitve pa kažejo, da ima kompleksnejšo vlogo pri omogočanju vzdrževane 

pozornosti; 

3. nastajajo nove paradigme, ki izhajajo iz preučevanja dinamike sprememb stabilnosti 

pozornosti iz trenutka v trenutek. 

Metaanaliza 67 raziskav s funkcijsko magnetno resonanco je identificirala 14 možganskih 

področij, ki so konsistentno aktivna med različnimi testi vzdrževane pozornosti (Langner in 

Eickhoff, 2013). Ta področja so: bilateralno presuplementarno motorično področje (met) in 

sredinski cingulatni korteks, ki se razteza proti anteriornemu medialnemu prefrontalnemu 

korteksu (mPFC); bilateralni inferiorni prefrontalni korteks (PFC), ki se razteza v ventralni 

premotorični korteks (vPMC); bilateralna anteriorna insula, vključno z desnim frontalnim 

operkulumom; bilateralni talamus; desni sredinsko lateralni prefrontalni korteks (ang. 

midlateral PFC); desno temporoparietalno stičišče; desna inferiorna parietalna lobula in 

intraparietalni sulkus; desni srednji okcipitalni girus; levi dorzalni premotorični korteks; levo 

temporookcipitalno stičišče in malomožganski vermis. 

Morandini idr. (2020) so v pregledu 25 študij, vključujočih fMRI, preiskovali najpogostejše 

aktivacije pri otrocih in mladostnikih. Za razliko od predhodno predstavljene metaanalize 

(Langner in Eickhoff, 2013) so zaznali manj ključnih področij, in sicer pet omrežij s 

prevladujočo desnostransko aktivacijo. Ta omrežja vključujejo bilateralni superiorni 

temporalni girus, inferiorni frontalni girus, superiorni frontalni girus  in medialno frontalno 

področje. Morandini idr. (2020) so na osnovi tega postavili funkcionalni model delovanja 

vzdrževane pozornosti pri otrocih in mladostnikih. Funkcijo natančne zaznave dražljajev, ki je 

pomembna pri testih vzdrževane pozornosti, omogoča bilateralni superiorni temporalni girus. 

Za vzdrževanje optimalnega vedenjskega odziva ob dlje časa trajajoči nalogi je pomemben 

ustrezen senzomotorični odziv. Slednje podpirata inferiorni in superiorni frontalni girus, 

najverjetneje skozi različne procese. Učinkovitost in stabilnost senzomotoričnega odziva je 

odvisna od sposobnosti inferiornega frontalnega girusa pri usmerjanju dela kapacitete 

pozornosti na zaznavo nepričakovanih relevantnih dražljajev. Vloga superiornega frontalnega 

girusa pa naj bi bila ključna pri preprečevanju predčasnega motoričnega odziva, kar omogoči 
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učinkovitejšo motorično kontrolo in vzdrževanje pozornosti ob povečevanju trajanja naloge. 

Skladno z novejšim modelom pozornosti vzdrževana pozornost vključuje tudi sposobnost 

usmerjanja pozornosti na notranje procese izvršilne kontrole, kot sta odločanje in selekcija 

optimalnega odziva. To funkcijo bi lahko podpiralo medialno frontalno področje, kjer bi v 

povezavi s superiornim frontalnim girusom morda lahko šlo za procesiranje sprememb in 

sprotno optimizacijo odziva.  

Ključna ugotovitev raziskave Morandinija idr. (2020) je, da omrežja vzdrževane pozornosti pri 

otrocih in mladostnikih niso enaka kot pri odraslih. Pri prvih je manj omrežij, ki sodelujejo v 

procesu. Avtorji študije to pripisujejo nezrelosti možganov na področju vzdrževanja pozornosti 

pri otrocih in mladostnikih, ki še nimajo polno razvite sposobnosti kontrole pozornosti od 

zgoraj navzdol (ang. top-down) in so bolj dojemljivi za usmeritev pozornosti na dražljaje iz 

okolja. Vzdrževana pozornost se torej razlikuje tudi glede na starost posameznika, kar 

obravnavamo v nadaljevanju.  

2.3.3 Starost in vzdrževana pozornost  

Enako kot vse kognitivne sposobnosti tudi vzdrževana pozornost ni nespremenljiva glede na 

starost. Ključne ugotovitve študij na tem področju ugotavljajo, da se sposobnost vzdrževane 

pozornosti razvija v otroštvu in zgodnji odraslosti in da do znakov upada pride šele po 40. letu, 

kar se pomembno razlikuje od drugih kognitivnih sposobnosti, kot sta recimo inteligentnost in 

hitrost procesiranja, kjer se upad začne že po 30. letu (Fortenbaugh idr., 2017).  

Razvoj sposobnosti vzdrževanja pozornosti temelji na zgodnjem razvoju možganskih struktur, 

ki podpirajo pozornost od spodaj navzgor (ang. bottom-up), npr. senzorično področje in 

posteriorni del možganov, ter kasnejši dozorelosti omrežij za kontrolo od zgoraj navzdol, npr. 

omrežja v frontalnem režnju (Fortenbaugh idr., 2017).  

Na področju preprečevanja upada kognitivnih sposobnosti v starosti Robertson (2013) pripisuje 

vzdrževani pozornosti pomembno vlogo, saj le-ta deluje kot vstopni mehanizem doživljanja 

okolja, to je mehanizem, ki določa raven stimulacije zaznanih dražljajev, situacij ipd. To 

pomeni, da boljša sposobnost vzdrževanja pozornosti omogoča, da posameznik pridobi več 

stimulacije iz okolja, situacij ali interakcij in s tem potencialno ublaži upad kognitivnih 

sposobnosti.  

2.3.4 Spomin in vzdrževana pozornost 

Spomin ima ključen pomen za učenje, usvajanje nove snovi in posledično tudi uspešno 

opravljanje šole. Novejše raziskave na področju vzdrževane pozornosti in spomina ugotavljajo, 

da sta ti dve sposobnosti neločljivo povezani, kjer dobra stanja pozornosti omogočajo boljši 

kratkoročni in dolgoročni spomin.  

Adam idr. (2015) je preučeval, kako izpadi pozornosti vplivajo na delovni spomin. Naloga ni 

obravnavala povprečne kapacitete delovnega spomina, kot je to običajno za teste delovnega 

spomina, ampak je preverjala spreminjanje kapacitete po posameznih delih naloge (poskusih) 

v povezavi s spreminjanjem stanja pozornosti. Ugotovili so, da stanje pozornosti sovpada s 

kapaciteto delovnega spomina na način, da dobra stanja pozornosti pomenijo večjo kapaciteto 

delovnega spomina in slaba stanja nižjo. Do ugotovitev so prišli na podlagi inovativno 

zastavljenega hkratnega testa spomina in pozornosti ter opazovanja sprememb iz poskusa v 

poskus.  
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Raziskovalci se sprašujejo, kaj je vzrok sprememb kapacitete delovnega spomina iz trenutka v 

trenutek znotraj pozornosti, ali gre za izpade pozornosti, raven aktivacije (ang. arousal) ali 

variabilnost v izvršilni kontroli pozornosti.  

Unsworth in Robison (2017) sta preiskovala vlogo kognitivne vzburjenosti (ang. arousal) na 

delovanje kapacitete delovnega spomina, kjer sta na podlagi meritev širine zenice kot mere 

kognitivne vzburjenosti lahko napovedovala delovanje delovnega spomina.  

Na področju dolgoročnega spomina so Debettencourt idr. (2018) preučevali vpliv fluktuacije 

pozornosti na kodiranje dolgoročnih spominov. Pokazali so, da hitrost odzivnega časa, ki je 

indeks vzdrževane pozornosti, napoveduje kasnejšo sposobnost spominjanja objekta. Na 

podlagi teh ugotovitev so avtorji zasnovali podrobnejši eksperiment, kjer so odzivni čas 

obravnavali kot samostojno spremenljivko in ob trenutkih dobre ali slabe pozornosti sprožali 

poskuse. S tem so ugotovili, da osebe kasneje bolje pomnijo objekte v času dobrih stanj 

pozornosti v primerjavi s tistimi, ki so bili sproženi v času slabih stanj pozornosti. 

Te ugotovitve kažejo, da ima vzdrževana pozornost tudi trajne posledice na to, kaj si 

zapomnimo oziroma česa se spomnimo. Slabša sposobnost pozornosti negativno vpliva na 

kasnejše spominjanje. Z nenehnim spremljanjem stanja vzdrževane pozornosti pa lahko 

predvidevamo, česa se bo oseba kasneje spomnila. 

2.3.5 Izvršilne funkcije in vzdrževana pozornost 

Izvršilne funkcije imenujemo skupino kognitivnih funkcij, ki omogočajo kontrolo vedenja, 

usmerjanje pozornosti in so pomembne pri aktivnostih, kjer bi avtomatsko vedenje ali sledenje 

intuiciji in instinktu bilo neprimerno, nezadostno ali nemogoče (Burgess in Simons, 2005; Espy, 

2004; Miller in Cohen, 2001, vsi trije v Diamond, 2017). 

Med ključnimi komponentami izvršilnih funkcij sta delovni spomin in izvršilna kontrola. Vloga 

delovnega spomina je zadrževanje in obdelava informacij, potrebnih za nalogo, medtem ko je 

naloga izvršilne kontrole razrešitev potencialnih konfliktov med mislimi, občutki in odzivi. 

Uporaba izvršilnih funkcij zahteva napor, saj je lažje nadaljevati s tem, kar smo počeli, kot se 

spremeniti, lažje se je vdati skušnjavi, kot se ji upreti in lažje je iti na »avtomatski pilot« kot 

razmišljati, kaj storiti naprej (Diamond, 2017). 

Izvršilne funkcije, katerih bistvena naloga je selekcija želenih dražljajev, misli, občutkov in 

pravilnega odziva nanje, skupaj s komponento časa opisujejo termin vzdrževana pozornost. 

2.3.6 Urjenje vzdrževane pozornosti 

Za spreminjanje vzdrževane pozornosti s pomočjo urjenja sta na voljo dva različna pristopa. 

Prvi so kognitivni treningi in terapije, med katerimi je v ospredju danes popularno in široko 

raziskano področje meditacije, drugi novejši pristop, ki je še v nastajanju, pa temelji na uporabi 

biološke povratne zanke (ang. biofeedback) v realnem času, pri kateri uporabnik optimizira svoj 

odziv glede na povratno informacijo. 

Izboljševanje sposobnosti vzdrževanja pozornosti je po mnenju Fortenbaugha idr. (2017), 

avtorjev obsežne metaraziskave, še posebej obetavno zaradi osrednje vloge te sposobnosti in 

posledičnega neposrednega vpliva na druge kognitivne funkcije, kot sta spomin in učenje.  

V zadnjih 20 letih so bile na področju intervencij na podlagi meditativnih tehnik narejene 
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številne raziskave zaradi odkrivanja številnih dokazov o učinkovitosti.  

Meditativne tehnike se delijo na številne vrste in pristope, vendar gre pri vseh za aktivno 

usmerjanje pozornosti (vzdrževano pozornost) na dražljaj, ki je bodisi občutek v telesu, objekt 

v delovnem spominu bodisi zunanji fizični objekt. V procesu meditacije oseba usmerja 

pozornost na objekt, ki običajno ni zanimiv (stimulativen) in se ne spreminja. Brez zavestnega 

in aktivnega usmerjanja pozornosti na ta objekt bi prišlo do spremembe pozornosti na dražljaje, 

ki so v danem trenutku bolj stimulativni od ciljnega objekta. Robertson idr. (1997, str. 747) 

definirajo vzdrževano pozornost kot »sposobnost ohranjanja čuječnosti in zavestne obdelave 

želenih dražljajev, katerih ponavljajoče se, nestimulativne lastnosti bi sicer vodile do navajanja 

in avtomatskega preusmerjanja na druge dražljaje«. 

Rezultati številnih študij so pokazali učinke na področju izboljšanja vzdrževane pozornosti 

glede na različne dolžine vadbe meditativnih tehnik (Brickenkamp in Zilmer, 1998; Derosiere 

idr. 2014; Garrison idr., 2013; Moore in Malinowski, 2009; Pagnoni in Cekic, 2007; Schmertz 

idr., 2009). 

Nove metode se razvijajo na področju urjenja pozornosti z biološko povratno zanko, kjer 

posameznik prejema v živo povratne informacije na podlagi svojega možganskega delovanja 

in na podlagi tega optimizira svoj odziv. Rezultati kažejo obetavno smer raziskovanja 

(deBettencourt idr., 2015). Omejitvi tovrstnih pristopov izven raziskovalnega okolja sta 

kompleksnost tehnologije in nedostopnost širši publiki.  

2.3.7 Problematika vzdrževane pozornosti v šoli in učne težave 

Sposobnost vzdrževanja pozornosti je temeljna kognitivna sposobnost, ki je pogoj za uspešno 

opravljanje vseh zahtevnejših mentalnih nalog, kot so npr. učenje, reševanje nalog, socialna 

interakcija itd. Izreden pomen te kognitivne sposobnosti kažejo raziskave, ki ugotavljajo, da 

otroci z bolje razvito sposobnostjo vzdrževanja pozornosti dosežejo boljše rezultate v šoli in, 

še pomembneje, dosežejo uspešnejšo karierno pot (Lundervold idr., 2017; Vergunst, Tremblay, 

Nagin, Algan idr., 2019; Vergunst, Tremblay, Nagin, Zeng idr., 2019).  

Povprečen učenec ob mentalno zahtevnih nalogah uporablja le del kognitivne kapacitete. 

Pomemben delež pa namenja drugim, s ciljem nepovezanim mentalnim aktivnostim, kot so 

misli, ideje, sanje in impulzivna vedenja. Slednje se v obliki slabših sposobnosti vzdrževanja 

pozornosti odraža tudi v naraščanju števila otrok z dodatno učno pomočjo (DSP) v slovenskih 

šolah.  

Dodatna učna pomoč je pomoč strokovnega delavca, ki jo prejme učenec z namenom pomoči 

pri doseganju sprejemljivih šolskih rezultatov. Učenec pridobi odločbo DSP na podlagi 

strokovnega poročila psihologa, socialnega pedagoga ali drugega usposobljenega strokovnjaka, 

ki obsega poglobljeno diagnosticiranje.  

Starši oddajo vlogo na pristojno komisijo, ki ob pregledu dokumentacije in morebitnih dodatnih 

pregledih poda odločbo DSP. Glede na vrsto zaznanega primanjkljaja DSP usmeritev pokriva 

naslednja področja: učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, učenci z 

govorno jezikovnimi motnjami, slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne funkcije, gibalno 

ovirani, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni, učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja in učenci z avtističnimi motnjami. Glede na obseg prevladujejo 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kjer se odstotek glede na celotno 

populacijo giblje od 40 do 45. Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje 
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zelo raznoliko skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju 

in\ali v izrazitih težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008). 

Število na novo uvrščenih otrok v programe DSP hitro narašča. V letu 2015 je bilo po podatkih 

ministrstva za šolstvo 10.091 učencev usmerjenih v program DSP, medtem ko je bilo v letu 

2020/21 takih učencev 14.244, kar je 41,1-odstotno povečanje števila učencev s programom 

DSP (Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, 2020).  

Pod specifične učne težave, ki otroka ovirajo pri usvajanju osnovnih šolskih veščin (branja, 

pisanja oz. pravopisa in računanja), spadajo npr. disleksija, disgrafija in diskalkulija.  

Otroci z motnjo ADHD, diskalkulijo in disgrafijo imajo pogosto slabšo sposobnost vzdrževanja 

pozornosti (Zentall, 1993). Pri motnji branja oziroma disleksiji pa je spremljajoča motnja 

vzdrževanja pozornosti manj pogosta.  

V tem raziskovalnem delu primerjamo skupino otrok, ki prejema dodatno strokovno pomoč, in 

skupino otrok, ki je ne prejema, in sicer z namenom ugotavljanja razlik na področju pozornosti 

ter dosežkov na testu Neurobeans.  



20 

3 OCENJEVANJE IN MERJENJE SPOSOBNOSTI VZDRŽEVANJA 

POZORNOSTI 

Objektivno ocenjevanje pozornosti je težavna naloga, saj je ta sposobnost sestavni del jedrnih 

kognitivnih procesov in je kot taka težko oprijemljiva oz. se jo težko izolirano preučuje. 

Njene lastnosti in zmogljivosti lahko opazujemo zgolj skozi posredne metode, ki temeljijo na 

delovanju posameznika, ali pa skozi fiziološke mere, npr. z elektroencefalografijo (EEG). S 

ciljem razvoja dostopnih in preprostih metod za široko vsakodnevno uporabo se v tem delu 

usmerjamo na posredne metode. Orodja, ki temeljijo na posrednem ocenjevanju sposobnosti 

posameznika, se delijo na vedenjske vprašalnike in ocenjevalne lestvice ter kognitivne naloge 

oziroma teste. Slednje se delijo na računalniško podprte ali analogne. V okviru računalniško 

podprtih ločimo na eni strani klasične kognitivne naloge, ki omogočajo ocenjevanje v okviru 

preproste naloge s prikazom dražljajev in odzivi nanje, ter na drugi strani bolj kompleksne 

metode, ki obsegajo dodatna orodja in visokotehnološko opremo (npr. sledilnik oči, EEG, 

virtualna očala itd.). Med analogne metode pa uvrščamo vprašalnike, lestvice in naloge, ki se 

rešujejo na papirju, ter pripomočke, ki ne zahtevajo računalniške podpore.  

Izbor metode in njena zanesljivost je odvisna od vrste pozornosti, ki jo preučujemo, in domene 

preučevanja.  

V pričujočem raziskovalnem delu se osredotočamo na merjenje vzdrževanja pozornosti z 

računalniško podprtim kognitivnim testom. Specifika testa Neurobeans je, da naloga ne temelji 

na interakciji z računalnikom oziroma aplikacijo, ampak se ta uporablja zgolj kot merilnik časa. 

Glede na interakcijo z ne digitalnim pripomočkom, Neurobeans uvrščamo med analogne 

metode.  

3.1 Merjenje vzdrževane pozornosti s kognitivnim testom 

Vzdrževanje pozornosti je ključnega pomena za višje kognitivne funkcije in vsakodnevno 

delovanje posameznika v številnih aktivnostih kot tudi v karieri (Lezak, 1995). Posledično so 

testi sposobnosti vzdrževanja pozornosti eni izmed najpogosteje uporabljenih testov na 

področju kognitivne psihologije v raziskovanju, gospodarstvu in na področju prometa 

(Schmidt-Atzert idr., 2006).  

Prvi testi vzdrževanja pozornosti so že ob koncu 19. stoletja temeljili na nalogah na papirju, ki 

so obsegale teste aritmetike in prepoznave črk (Bartenwerfer, 1964). Jedro tovrstnih testov je 

obsegalo merjenje časa (hitrosti) in označbe iskanih tarčnih dražljajev ali števila pravilno 

prepoznanih tarč (Schmidt-Atzert idr., 2006; Schmidt-Atzert in Bühner, 1997).  

Sodobni testi vzdrževanja pozornosti še vedno sledijo izvornim mehanizmom in kljub uporabi 

različnih tarčnih dražljajev ali strukture naloge vsebujejo enake ključne komponente.  

Ključne skupne komponente testov vzdrževanja pozornosti so (Westhoff in Hagemeister, 

2005):  

‒ enostavnost naloge in ciljev; 

‒ sestava oziroma kontekst nalog, kjer je predstavljenih več dražljajev, na katere se mora 

udeleženec odzvati in jih namenoma ločevati, dokler ne konča naloge; 

‒ zaključek naloge, ki je bodisi časovno pogojen, z omejitvijo časa ali pa je ciljno omejen 

z npr. številom poskusov, številom pravilnih odzivov itd.  

Izhajajoč iz teh skupnih komponent je bila na podlagi številnih raziskav oblikovana veja testov 
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spremljanja dolgotrajnega usmerjanja pozornosti (angl. continuous performance test, okrajšava 

CPT), ki je danes široko uporabljena tako v raziskovalni kot v klinični praksi. V tem 

raziskovalnem delu se osredotočamo na to podvrsto kognitivnih testov vzdrževanja pozornosti, 

ki so računalniško podprti.  

3.2 Testi spremljanja dolgotrajnega usmerjanja pozornosti (CPT)  

Prva verzija CPT, ki so jo leta 1956 razvili Rosvold idr., je uspešno pokazala razliko med 

dosežki pacientov z možganskimi poškodbami in zdravo kontrolno skupino (Rosvold idr., 

1956).  

Struktura CPT 

CPT je računalniška naloga, kjer udeležencu na zaslonu zaporedno prikazujemo različne 

dražljaje. Ciljni dražljaj je predvajan med množico neciljnih dražljajev. Naloga udeleženca je 

reagiranje ob prisotnosti ciljnega dražljaja.  

Skupna lastnost sodobnih CPT je izmenično prikazovanje preprostih dražljajev, na katere mora 

udeleženec reagirati takoj, ko se prikaže ciljni dražljaj. Pri sodobnih računalniških testih je to 

bodisi pritisk gumba na miški ali tipkovnici bodisi uporaba namenskega stikala.  

Sodobnih CPT je veliko in so široko uporabljani. Med dvema ključnima in najširše 

uporabljenima sta Test spremenljivk pozornosti (T.O.V.A., angl. Test of Variables of Attention) 

in Connersov test dolgotrajnega usmerjanja pozornosti (Conners CPT). T.O.V.A. obsega 

računalniško nalogo, v kateri so udeležencu na zaslonu izmenično prikazani znaki, in sicer samo 

kvadrat ali pa kvadrat, znotraj katerega je trikotnik. Udeleženčeva naloga je, da v primeru 

prikaza trikotnika znotraj kvadrata pritisne tipko na tipkovnici ali na namenskem stikalu (Leark 

idr., 2020). Pri Connersovem testu pa so udeležencu na zaslonu zaporedno prikazane različne 

črke. Pri vseh mora pritisniti tipko za presledek, razen pri črki X. Oba testa sta validirana in 

vsebujeta obsežne normativne podatke (Conners in Staff, 2000; Greenberg in Waldman, 1993).  

3.3 Spremenljivke CPT 

CPT merijo število pravilnih zaznav, reakcijski čas, napake izpuščanja in napake impulzivnosti.  

Spremenljivke CPT: 

‒ Pravilna zaznava: obsega število pravilnih odzivov na ciljni dražljaj. Večje število 

odseva boljšo kapaciteto pozornosti.  

‒ Odzivni čas: mera hitrosti odziva na dražljaj. 

‒ Napake izpuščanja: kolikokrat stikalo ni bilo pritisnjeno ob prisotnosti ciljnega 

dražljaja. Spremenljivka odseva mero nepozornosti.  

‒ Napake impulzivnosti: kolikokrat je stikalo bilo pritisnjeno brez prisotnosti ciljnega 

dražljaja. Spremenljivka odseva impulzivnost udeleženca, tj. nezmožnost zadržanja 

odziva.  

Rezultate meritev primerjamo z normativnimi podatki glede na starost, spol in različne skupine 

udeležencev (npr. s skupino otrok z motnjo pozornosti) (Conners in Staff, 2000). 

3.4 Veljavnost CPT  

Kljub popularnosti CPT pa njihove validacijske raziskave, ki temeljijo predvsem na 

ugotavljanju zmožnosti testa za zaznavo motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), dajejo 
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mešane rezultate. Razlogi so predvsem omejena občutljivost (senzitivnost), specifičnost in 

ekološka veljavnost (Arble idr., 2014; Edwards idr., 2007; Nigg idr., 2005).  

T.O.V.A. uporabljamo za klinično diagnosticiranje ADHD in je predmet številnih raziskav. 

Forbes (1998) je v svoji raziskavi ugotovil, da test pravilno določi ADHD v 80 % primerov, ki 

imajo ADHD, in pravilno določi zdrave osebe v 72 % primerov. Sposobnost določanja ADHD 

ugotavljajo tudi številne druge raziskave (Wada idr., 2000). Na drugi strani pa raziskava na 

vzorcu 230 otrok (Zelnik idr., 2012), ki je preučevala učinkovitost tega testa pri razločevanju 

otrok z ADHD in tistih brez, ni zaznala dovolj visoke specifičnosti (samo 20,1 %). Veljavnost 

testa je tako vprašljiva, saj test prepogosto poda diagnozo otrokom, ki motnje nimajo.  

Connersov CPT prav tako razločuje otroke z ADHD od normalne kontrolne skupine. Raziskava 

Connersa idr. (2003) na 816 otrocih je pokazala, da imajo otroci z ADHD bolj variabilen čas 

odzivanja, naredijo več napak izpuščanja in napak impulzivnosti. Nasprotno pa McGee idr. 

(2000) pri preučevanju otrok med 6. in 9. letom starosti niso potrdili, da bi test razločil med 

otroki z ADHD in tistimi z bralnimi težavami. 

Raziskave, ki primerjajo otroke z ADHD in otroke brez diagnoze, običajno najdejo srednje 

velike razlike med skupinama, vendar te niso vedno statistično pomembne. Uporaba 

kateregakoli testa za samostojno postavljanje diagnoze ni zanesljiva in ga je treba v klinični 

praksi pri ekspertni oceni kombinirati z drugimi testi.  

V pričujoči raziskavi smo ob upoštevanju omejitev za ugotavljanje konvergentne veljavnosti 

testa Neurobeans za ocenjevanje sposobnosti vzdrževanja pozornosti uporabili primerjavo s 

T.O.V.A., in sicer prosto dostopno verzijo tega testa iz baterije PEBL T.O.V.A. (Mueller in 

Piper, 2014). Test je podrobneje predstavljen v poglavju Metoda.  
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4 METODA MERJENJA POZORNOSTI NEUROBEANS 

Neurobeans je nov kognitivni pripomoček, aplikacija in metoda za urjenje kognitivnih 

sposobnosti posameznika z namenom izboljšanja rezultatov v šoli ali drugje. Rešitev je plod 

lastnega razvoja in je bila oblikovana na osnovi preučevanja delovanja mehanizmov pozornosti, 

meditacije in visokozmogljivostnih športnih vadb ter je bila optimizirana v sodelovanju s 

socialnimi pedagogi in psihologi v osnovnih šolah ter zasebnimi terapevti.  

Neurobeans metoda obsega kognitivno nalogo, aplikacijo za merjenje, zaznavno in povratno 

informacijo o vadbi, pripomoček ter tako imenovane Neurobeans ploščke.  

Inovativna in edinstvena kognitivna naloga obsega pobiranje Neurobeans ploščkov, kar po 

zahtevnosti stimulira delovanje možganov med kognitivno zahtevnimi nalogami z 

združevanjem zahtev po aktivni pozornosti, delovnem spominu, gibanju in fini motoriki.  

Aplikacija beleži vmesne čase med opravljanjem kognitivne naloge Neurobeans in nato na 

njihovi podlagi izračuna indikatorje pozornosti oziroma indikatorje vedenj, ki ne vodijo k 

rešitvi naloge (neproduktivna vedenja). Ob nadaljnji vadbi omogoča sistematično odpravo 

neproduktivnih kognitivnih vedenj.  

Metoda od uporabnika zahteva 12 do 15 minut trajajočo aktivno pozornost, aktivno uporabo 

delovnega spomina in sočasno finomotorično in grobomotorično aktivnost.  

Pričakovana posledica prenosa učinkov vadbe z Neurobeans je izboljšana sposobnost 

opravljanja dolgotrajnih mentalno zahtevnih aktivnostih, ki ne nudijo visoke senzorne 

stimulacije, kot so učenje, delo, intelektualne aktivnosti itd.  

Kognitivni pripomoček in metoda sta bila oblikovana za uporabo v različne namene in v 

različnih segmentih, od terapevtske uporabe pri delu na področju pozornosti do uporabe za 

učenje učenja s strani pedagogov in psihologov kot tudi do podpore pri urjenju športnikov.  

V tem raziskovalnem delu smo izvedli začetno validacijo orodja Neurobeans in preučili 

njegovo zmožnost razločevanja učencev glede na druge indikatorje pozornosti. 

4.1 Opis kognitivne naloge Neurobeans  

Neurobeans test je 10 do 20 minut trajajoča kognitivna naloga, ki je sestavljena iz dveh faz. V 

prvi fazi je potrebno pomnjenje kombinacije različnih barv, v drugi fazi pa pobiranje 

Neurobeans ploščkov in njihovo vstavljanje v Neurobeans orodje. Vsak cikel pobiranja se 

zaključi s pritiskom tipke na računalniški tipkovnici, ki v namensko aplikacijo Neurobeans 

Timer 1.0 beleži časovne intervale izpolnjevanja naloge. 

Kratek opis naloge 

Neurobeans naloga je v osnovi zelo preprosta. Od vaditelja zahteva, da od 10 do 20 minut izvaja 

ponavljajoče se gibe in si v mislih ponavlja kratko barvno kombinacijo. Kljub preprostosti 

naloge jo učenci težko izvedejo popolno. To jim preprečujejo misli in impulzi, ki se pojavijo v 

njihovem umu in niso povezani s ciljem naloge oziroma t. i. tavanje misli (ang. mind-

wandering). 
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Priprava in pravilna postavitev orodja Neurobeans 

Za izvedbo Neurobeans vadbe je potreben Neurobeans pripomoček, in sicer lesena tablica, 

vrečka z Neurobeans ploščki, računalniška aplikacija Neurobeans timer 1.0., dvignjena 

površina (npr. miza) ter prazen prostor na tleh ob mizi (Slika 1).  

Slika 1 

Postavitev poligona in orodja za izvedbo testa Neurobeans 

 

Postavitev: 

Pripomoček Neurobeans je postavljen na mizo, Neurobeans ploščki desetih različnih barv 

(skupno 400 ploščkov) pa so raztreseni po tleh zraven mize v razdalji pol metra od mize. 

Razporeditev na tleh je naključna glede na barve in približno enakomerno porazdeljena v 

kvadratu s stranicami 1 m  1 m. 

Priprava:  

Udeleženec ima pred začetkom naloge 20 sekund časa, da si zapomni dodeljeno barvno 

kombinacijo (npr. bela, zelena, modra, rdeča, siva). Njegova naloga je, da pobere vse 
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Neurobeans ploščke izbranih barv, in sicer ob vsakem počepu pobere točno toliko ploščkov, 

kot je v kombinaciji različnih barv, ter jih vstavi v Neurobeans orodje (v navedenem primeru 

bi pobral pet ploščkov). Na tleh je 40 Neurobeans ploščkov vsake barve, kar pomeni, da mora 

udeleženec izvesti 40 ponovitev pobiranja (slika X) in vstavljanja v Neurobeans orodje (slika 

Y). Optimalna izvedba naloge, ki je merjena s časom izvedbe posameznega kroga pobiranja, 

zahteva stabilen delovni spomin za vzdrževanje pozornosti na barvni kombinaciji, dobro vidno 

pozornost za selekcijo Neurobeans ploščkov med vsemi možnostmi na tleh ter usklajeno fino 

motoriko rok, nog in stabilnosti telesa.  

Slika 2 

Prikaz pobiranja Neurobeans ploščkov v okviru testa Neurobeans 

 
 

Slika 3 

Vstavljanje Neurobeans ploščkov v pripomoček Neurobeans 
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4.2 Struktura naloge 

Kognitivna naloga Neurobeans traja od 10 do 20 minut, odvisno od težavnosti naloge, ki jo je 

možno računalniško nastaviti na lestvici od 3 do 10. Število na lestvici pomeni število različnih 

barv Neurobeans ploščkov, na katere mora udeleženec testa usmerjati pozornost.  

Naloga je sestavljena iz začetnega pomnjenja kombinacije Neurobeans, ki jo določi računalnik, 

in 40 ponovitev enake aktivnosti, ki je pobiranje določene kombinacije Neurobeans ploščkov 

iz bazena vseh Neurobeans ploščkov, postavljenega v prostoru zraven mize, in vstavljanje 

Neurobeans ploščkov v Neurobeans tablico, postavljeno na mizo. Naloga je uspešno končana, 

ko je dopolnjenih 40 ponovitev in v bazenu ploščkov Neurobeans zmanjka barv iz kombinacije.  

Posamezni krog pobiranja traja od 8 do 25 sekund. V primeru težavnosti stopnje 5, kot smo jo 

uporabili v tem raziskovalnem delu, je bilo povprečno trajanje ene ponovitve 13 sekund. Na 

sliki spodaj je razvidna sestava posamezne ponovitve s predstavljenimi približnimi časovnimi 

razmerji aktivnosti.  

Slika 4 

Časovna struktura ponavljajočih se dejavnosti v nalogi Neurobeans 

 

Aktivnosti in časovni intervali ponavljajočih se aktivnosti:  

‒ Pobiranje Neurobeans ploščkov:  

o izvajanje počepa in dviga (grobomotorični gibi nog in trupa); 

o iskanje ciljnih Neurobeans ploščkov po spominu iz množice ponujenih ploščkov 

(vidno prostorska orientacija in usklajevanje z delovnim spominom);  

o izvajanje pobiranja (finomotorični gibi prstov, grobomotorični gibi rok in nagibi 

telesa). 

‒ Vstavljanje v tablico: 

o vstavljanje Neurobeans ploščkov v namenske prostore (fina motorika prstov); 

o pomnjenje/obnovitev kombinacije (delovni spomin); 

o Izpraznjenje Neurobeans ploščkov iz tablice na mizo (grobomotorični gibi rok). 

‒ Beleženje časa in števila opravljenih ponovitev: 

o pritisk gumba za sledenje času (spremljanje napredka, delovni spomin). 
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Za preučevanje nepozornosti je posebej zanimiva faza, označena kot obdobje delne sprostitve 

pozornosti, ki označuje čas, v katerem si osebi ni treba zapomniti kombinacije Neurobeans 

ploščkov. Glede na pregled primerov opravljanja naloge Neurobeans je analiza posnetkov 

pokazala, da v obdobjih delne sprostitve prihaja do vidnih znakov preusmeritve pozornosti, kot 

je na primer preusmeritev pogleda na predmete v prostoru, osebe v prostoru, uro itd. Obdobje 

sprostitve je na sliki 4 označeno z modro barvo.  

4.3 Spremenljivke naloge Neurobeans 

Odzivni čas  

Izmerimo povprečni čas izvajanja posameznega kroga naloge Neurobeans (imenovan tudi 

vmesni čas), ki vključuje čas izvedbe počepa, pobiranja Neurobeans kombinacije, vstajanja iz 

počepa, vstavljanja Neurobeans ploščkov v Neurobeans orodje in pritiska tipke na računalniški 

tipkovnici za zaključek posameznega kroga v aplikaciji Neurobeans. Dosežen čas oziroma 

hitrost odziva je tako odvisna od več dejavnikov, kjer so glavni med njimi fizična kondicija, 

pozornost in fina motorika prstov.  

Skupen odzivni čas 

Merimo celoten čas za dokončanje naloge Neurobeans (čas za izvedbo vseh krogov pobiranja 

Neurobeans ploščkov).  

Spremenljivost odzivnega časa 

Spremenljivost odzivnega časa je ključen indikator vzdrževane pozornosti v okviru 

metodologije CPT, pri čemer večja variabilnost nakazuje slabše stanje vzdrževane pozornosti. 

Neurobeans odzivni čas ni popolnoma primerljiva spremenljivka, saj je odzivni čas na ravni 8 

do 25 sekund, medtem ko CPT merijo odzivni čas na ravni milisekund in sekund. 

Ocena časa neproduktivnega vedenja 

Določimo skupen obseg časa, ki pozitivno odstopa za več kot 30 % (stopnja tolerance) od 

povprečja najhitrejše tretjine krogov. Spremenljivka cilja na merjenje skupnega obsega časa 

izvajanja naloge, ki ga oseba porabi izven območja časa optimalne izvedbe. Glede na CPT in 

prakso raziskovanja vzdrževane pozornosti ta spremenljivka odraža neoptimalno stanje 

vzdrževane pozornosti ali stanje, v katerem so pogostejše misli, občutki in aktivnosti, ki niso 

povezane z nalogo (stanje tavanja misli oziroma stanje »out of the zone«).  

Število napak 

Zabeležimo število pozabljenih pritiskov tipke za beleženje vmesnih časov. Spremenljivka je 

indikator nepozornosti, saj je oseba spregledala ključen korak ob izvajanju določenega kroga.  

Neurobeans koeficient pozornosti 

Izračunamo število točk, ki po računskih pravilih združujejo rezultate spremenljivk 

neproduktivnega vedenja, odzivnega časa in števila napak. Pravila so predstavljena v poglavju 

Metoda (Obdelava podatkov za določanje vrednosti Neurobeans spremenljivk). 

Spremenljivka skuša smiselno združiti več indikatorjev pozornosti (čas neproduktivnega 

vedenja, variabilnost odzivnega časa in števila napak) v enotno točkovanje zaznanih trenutkov 

nepozornosti. Dodana vrednost spremenljivke je v zmožnosti zaznave prekrivanja različnih 
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spremenljivk v istem krogu, zaradi česar je rezultat bolj zanesljiv glede na dejansko število in 

obseg trenutkov nepozornosti. Pomanjkljivost spremenljivke je dolgotrajna naknadna ročna 

analiza, zaradi katere lahko pride do človeške napake.  

Dolžina ritma optimalne pozornosti  

Spremenljivka ritma pozornosti odraža maksimalno dolžino ritma idealnega reševanja 

kognitivne naloge. Dolžina je izražena v številu zaporednih idealno izvedenih krogov. Idealna 

izvedba zahteva stabilno pozornost, stabilen delovni spomin, dobro fino motoriko rok in grobo 

motoriko celotnega telesa in vidno-prostorsko orientacijo. Spremenljivka cilja na meritev 

maksimalne dolžine dobrega stanja pozornosti, ki je v raziskovalni praksi vzdrževane 

pozornosti definirano kot stanje »in the zone« oziroma zanos. Za stanje je značilno optimalno 

izvajanje naloge ob uporabi minimalnega napora. S spremenljivko dolžina ritma optimalne 

pozornosti zaznamo najdaljšo doseženo dolžino znotraj naloge, pri čemer pa ne zaznamo stanja 

napora. Ta spremenljivka ne sporoča, ali je oseba nalogo izvajala optimalno z vlaganjem 

večjega napora ali je bila ob tem sproščena oz. je nalogo izvajala brez posebnega mentalnega 

napora.  

4.4 Primerjava testa Neurobeans s CPT 

Za validacijo sposobnosti ocenjevanja vzdrževanja pozornosti s testom in metodo Neurobeans 

smo uporabili T.O.V.A. (Leark idr., 2020). Od CPT se Neurobeans kljub strukturni podobnosti 

pomembno razlikuje, in sicer v naslednjem:  

1. Sodobni CPT, kot sta T.O.V.A. in Connersov test, temeljijo na interakciji z 

računalnikom, medtem ko Neurobeans temelji na interakciji z lesenim pripomočkom in 

lesenimi ploščki. Računalniško podprto je zgolj spremljanje odziva (merjenje vmesnih 

časov) v okviru aplikacije Neurobeans, ki je nameščena na mobilnem telefonu ali 

računalniku.  

2. CPT predvidevajo periodično prikazovanje dražljajev testirancu z vnaprej predvidenimi 

(vsiljenimi) časovnimi intervali, medtem ko je Neurobeans ciljno usmerjena naloga, 

brez časovne prisile, prilagodljiva in občutljiva na sposobnosti posameznika.  

3. Objekt delovnega spomina pri CPT je navodilo naloge, ki vključuje, kako naj se oseba 

odzove in na kateri dražljaj, medtem ko je osnovni predmet delovnega spomina pri testu 

Neurobeans kombinacija barv Neurobeans ploščkov. Neurobeans test tako daje večji 

poudarek delovnemu spominu, ki je skozi celotno nalogo obremenjen z barvno 

kombinacijo dolžine 5 elementov.  

4. CPT beležijo število napak izpuščanja in število napak impulzivnosti, ki opisujejo 

nepozornost. Neurobeans pa meri večja odstopanja v času pobiranja prave kombinacije 

Neurobeans ploščkov, ki so posledica pozabljenja iskane kombinacije ploščkov ali pa 

neke odkrenitve pozornosti. Slednje je rezultat preusmeritve pozornosti oz. 

nepozornosti.  

5. CPT predvidevajo statičnost udeleženca testa, ki med testom ne premika telesa, ampak 

zgolj roko, s katero pritiska gumb ali tipko za odziv. Neurobeans test poteka v gibanju 

in zahteva tako finomotorične (pobiranje in vstavljanje ploščkov) kot grobomotorične 

sposobnosti (počepanje in vstajanje).  

6. CPT predvidevajo ozko usmerjeno pozornost na računalniški zaslon in spremljanje 

dražljajev. Neurobeans pa predvideva večplastno pozornost, saj na eni strani od 

uporabnika zahteva pomnjenje kombinacije barv Neurobeans ploščkov, na drugi strani 

pa hkratno vidno preiskovanje prostora z namenom identifikacije iskanih Neurobeans 

ploščkov ter koordinacijo nog, rok in trupa pri pobiranju ploščkov.  
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7.  Pri CPT imamo ciljne in neciljne dražljaje. Ponavadi je malo ciljnih in veliko neciljnih, 

zato je delež situacij, ki terjajo reagiranje, razmeroma nizek. Pri Neurobeans pa mora 

biti oseba stalno aktivna in se proces zadrževanja odziva, kot je značilen za CPT, 

oziroma odločanje, ali je treba reagirati ali ne, niti ne pojavlja (vsaj ne v enaki obliki). 

Neurobeans in CPT so podobni zgolj po grobi strukturi, v obliki naloge, ki predvideva 

ponavljanje aktivnosti v času (odziv na dražljaj in pobiranje kombinacije Neurobeans ploščkov) 

in cilju naloge (konsistentno in zbrano reševanje naloge).  

Dejanski koncept in struktura naloge pa sta glede na zgornje razlike popolnoma različna. Kljub 

različni sestavi spremenljivk oba testa ciljata na merjenje sposobnosti vzdrževanja pozornosti.  

4.5 Prednosti metode Neurobeans v primerjavi s CPT 

Ključna prednost Neurobeans metode v primerjavi s podobnimi testi je v konceptu merjenja 

vzdrževanja pozornosti.  

CPT in druge nevropsihološke metode merijo vzdrževanje pozornosti na osnovi 

osredotočenosti in odziva udeleženca na zunanji objekt (npr. zaslon računalnika, papir itd.), 

medtem ko Neurobeans meri sposobnost vzdrževanja pozornosti udeleženca na informaciji v 

delovnem spominu in hkrati na zunanjem prostoru z zahtevo po hkratnem kompleksnem odzivu 

telesa. Zaradi kompleksnejše strukture naloge, ki bolj obremenjuje delovni spomin, smo 

predvidevali, da bo metoda Neurobeans bolj občutljiva na spremembe pozornosti in s tem bolj 

natančna pri merjenju sposobnosti vzdrževanja pozornosti.  

Druga ključna prednost je uvedba vidno-prostorskega procesiranja, finomotoričnega in 

grobomotoričnega odziva v kombinaciji z vzdrževanjem pozornosti na miselnem objektu. Za 

razliko od CPT Neurobeans poustvarja kompleksnejše pogoje, za katere je pričakovati, da bolje 

odražajo dejavnosti v šolskem kontekstu, kot so na primer učenje, opravljanje domačih nalog 

in reševanje testov. Proces učenja ali reševanja testov zahteva kompleksen odziv in podobno 

kot Neurobeans vsebuje elemente vidno-prostorske selekcije (npr. branje besedila in selekcija 

vidnih elementov iz množice ponujenih), kompleksen finomotorični odziv rok in prstov 

(pisanje) in aktivacija delovnega spomina (pomnjenje informacij). Zato smo predvidevali, da 

bodo rezultati Neurobeans bolj kot rezultati CPT povezani s šolsko zmogljivostjo učencev.  
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5 USPEŠNOST V ŠOLI IN NEUROBEANS 

Šolske ocene so ključen pokazatelj uspešnosti otroka v šoli. Šolske ocene predstavljajo 

kompleksen fenomen, ki je rezultat tako otrokovih notranjih lastnosti in sposobnosti kot 

zunanjih sociodemografskih okoliščin. Poleg slednjih pa se glede na sodobne raziskave kot zelo 

pomembne izkažejo tako imenovani nekognitivni dejavniki v obliki mehkih veščin, kot so način 

vedenja, strategija in pristop do učenja oziroma šole (Farrington idr., 2012).  

Metaraziskava Univerze v Chicagu v ZDA je na podlagi analize študij, ki so preučevale faktorje 

šolske uspešnosti, določila naslednje ključne skupine dejavnikov uspešnosti v šoli (Farrington 

idr., 2012): 

‒ Akademska vedenja: to so vedenja, ki odražajo aktivnosti, ki jih označujemo kot »biti 

dober učenec/študent«. V to skupino spadajo vedenja, kot so na primer redno 

obiskovanje šole, prihajanje v šolo pripravljen (s pripomočki in učbeniki), namenjanje 

pozornosti šolskim vsebinam, sodelovanje v šolskih aktivnostih, namenjanje prostega 

časa učenju in redno opravljanje domačih nalog. Navedena vedenja so ključen dejavnik 

pri doseganju dobrega uspeha, med njimi najbolj izstopata prisotnost v šoli in 

opravljanje domačih nalog; ugotovljeno je bilo, da učenci, ki izostanejo že samo en 

teden, dosegajo slabše šolske rezultate.  

‒ Akademska vztrajnost: to so vedenja, ki zajemajo širok spekter psiholoških značilnosti 

učenca/študenta. V osnovi pa gre za usmerjenost posameznika, da s trudom in 

vztrajnostjo opravlja šolske naloge v dorečenem času in kakovostno kljub motečim 

dejavnikom, oviram ali ravnem zahtevnosti. Akademska vztrajnost predstavlja razliko 

med učencem, ki naredi za šolo minimalno sprejemljivo ali pa nameni šoli dolge ure 

učenja in poglobljen trud. Rezultati metaanalize kažejo, da imajo dejavniki akademske 

vztrajnosti srednji vpliv na uspešnost v šoli, vendar je to lastnost zaradi njene 

neoprijemljivosti težko spodbujati oziroma preoblikovati.  

‒ Akademska samopodoba: akademska samopodoba obsega psihosocialna prepričanja, ki 

jih ima učenec/študent o sebi v odnosu do šole oziroma izobraževanja. Pozitivna 

akademska miselnost je temelj akademske vztrajnosti in akademskih vedenj, ki 

rezultirajo v dobrih šolskih rezultatih. Rezultati študij kažejo, da je akademska miselnost 

močan dejavnik pri šolskem uspehu, kjer močna pozitivna miselnost učenca poveča 

verjetnost njegove akademske motivacije, vedenja in vztrajnosti.  

‒ Strategije učenja: gre za taktike in procese učenje, ki učencu/študentu pomagajo pri 

načinu razmišljanja, učenju in pomnjenju. Učinkovite strategije učencu omogočajo 

izboljšanje akademskih vedenj za doseganje dobrih rezultatov učenja. Strategije učenja 

obsegajo več psiholoških procesov, ki zajemajo metakognicijo, samoregulacijo učenja, 

upravljanje s časom in ciljno usmerjenost. Analiza študij je pokazala, da strategije 

učenja pomembno izboljšajo učinek akademskih vedenj s povečanjem globine učenja 

in boljšimi rezultati. Uporaba učinkovitih metakognitivnih strategij in samoregulacije 

učenja vodi v boljšo učinkovitost akademskih vedenj.  

‒ Socialne spretnosti: socialne spretnosti so medosebne sposobnosti, kot so sodelovanje, 

uveljavljanje, odgovornost in empatija. Gre za sprejemljiva vedenja, ki omogočajo 

socialno interakcijo z vrstniki in učitelji. Glede na rezultate študij imajo socialne 

spretnosti med omenjenimi dejavniki najmanjši vpliv na ocene. Vzrok za to je predvsem 

težka določljivost vpliva socialnih spretnosti v okviru ostalih dejavnikov.  

Navedeni dejavniki v večji ali manjši meri vsebujejo sposobnost vzdrževanja pozornosti, ki je 

ključen sestavni del kompleksnejših kognitivnih procesov. Močan preplet je pričakovati 

predvsem na področju akademske vztrajnosti, kjer gre za lastnost učenca/študenta, da s trudom 

in vztrajnostjo opravlja šolske aktivnosti kljub oviram, motečim dejavnikom ali zastojem.  
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Rezultati raziskav to potrjujejo, saj recimo testi inteligentnosti samostojno manj zanesljivo 

napovedujejo šolski uspeh kot v kombinaciji s testom vzdrževanja pozornosti (Steinmayr idr., 

2010). 

Naloga Neurobeans v učencu ustvari umsko/miselno stanje, ki je delno podobno, kot je med 

učenjem. To stanje med drugim vključuje hkratno pozornost na zunanje objekte in na objekte 

v delovnem spominu ter stalno premikanje pozornosti med njimi, aktivacijo delovnega spomina 

ter motorični odziv. Rezultat tako cilja na merjenje kakovosti in vzdržljivosti tega umskega 

stanja.  
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6 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE  

Cilj in namen raziskovalnega dela je bila začetna validacija prototipa testa Neurobeans pri 

ocenjevanju sposobnosti vzdrževanja pozornosti pri šolajočih se otrocih. Rezultati bodo 

podlaga za nadaljnje študije učinkov vadbe kognitivnih sposobnosti z Neurobeans in prenosa 

učinkov na akademske dosežke in vedenje.  

V raziskavi smo primerjali odzivanje učencev na uveljavljenem testu vzdrževanja pozornosti 

T.O.V.A., v okviru prosto dostopne verzije PEBL TOAV, in na novo razvitem orodju 

Neurobeans. PEBL (ang. Psychology Experiment Building Language) je programski jezik za 

oblikovanje in izvedbo raziskovalnih eksperimentov (Mueller in Piper, 2014). Predvidevali 

smo, da bo kognitivno orodje Neurobeans dalo veljavne ocene sposobnosti vzdrževanja 

pozornosti, ki bodo primerljive z ocenami sposobnosti na osnovi testa T.O.V.A. 

H1: Dosežki pri izvajanju testa vzdrževanja pozornosti PEBL TOAV bodo pozitivno korelirali 

z dosežki pri izvajanju kognitivne naloge Neurobeans.  

Predvidevali smo, da oba pripomočka temeljita na primerljivih mehanizmih vzdrževane 

pozornosti, zato bi morali tudi njuni dosežki korelirati.  

H2: Odzivanje učencev s slabšo sposobnostjo vzdrževanja pozornosti na naloge znotraj 

kognitivnega izziva Neurobeans bo bolj variabilno v času kot odzivanje učencev z boljšo 

sposobnostjo vzdrževanja pozornosti.  

Ključna mera nepozornosti v T.O.V.A. je variabilnost odziva učencev na dražljaj. Na podlagi 

tega smo pričakovali, da bo enako pri testu Neurobeans.  

H3: V primerjavi z učenci, ki dnevno namenijo manj časa digitalni zabavi, bodo imeli učenci, 

ki taki zabavi dnevno namenijo več časa, slabše dosežke tako na testu PEBL TOAV kot tudi 

pri reševanju kognitivnega izziva Neurobeans.  

Glede na ugotovitve raziskav (Tamana idr., 2019; Zheng idr., 2014), ki povezujejo čas uporabe 

digitalne zabave s sposobnostjo pozornosti, smo enako predvidevali pri testih Neurobeans in 

T.O.V.A.  

Dodatno smo preverjali korelacijo dosežkov na obeh testih vzdrževanja pozornosti s 

pogostostjo uporabe digitalne zabave, povprečnimi ocenami v šoli, občutkom učencev, da so 

zaradi dela za šolo pod pritiskom, ter všečnostjo šole. 
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7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

7.1 Udeleženci 

V raziskavo so bili vključeni 103 učenci 7. razreda, stari med 12 in 14 let, s štirih slovenskih 

osnovnih šol. Raziskava je bila odobrena pri Komisiji za etiko Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani.  

Udeleženci so bili v raziskavo povabljeni preko predstavitve raziskave in področja 

problematike na roditeljskih sestankih v osnovnih šolah. Staršem so bili predstavljeni cilji 

razvoja kognitivnega orodja Neurobeans ter pomen pozornosti za učni uspeh. Pridobljena so 

bila pisna soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. 

Opisni podatki udeležencev 

Od 103 udeležencev je bilo 99 veljavnih podatkov, primernih za analizo, 3 učenci se niso 

udeležili enega izmed testov, 1 učenec pa je nepravilno reševal Neurobeans test in več kot 

petkrat pozabil stisniti gumb za vmesno merjenje časa, zaradi česar njegovih podatkov ni bilo 

možno uporabiti. Med veljavnimi udeleženci je bila približno enakomerna porazdelitev med 

spoloma, in sicer 44 učencev in 55 učenk. Povprečna starost udeležencev je bila 12,3 leta. 

Povprečje prevladujoče šolske ocene sodelujočih učencev v tekočem letu je znašalo 3,86.  

V raziskavi je bilo identificiranih tudi 23 (23 %) učencev, ki imajo učne težave in so prejemniki 

dodatne strokovne pomoči in prilagoditev (DSP). 

7.2 Merski instrumenti  

Meritve so potekale z uporabo dveh kognitivnih testov, TOAV in Neurobeans, ter anketnega 

vprašalnika.  

(a) Test Neurobeans  

Test Neurobeans je predstavljen v poglavju 4 – METODA MERJENJA POZORNOSTI 

NEUROBEANS. 

(b) PEBL TOAV 

PEBL TOAV (Test of Attentional Vigilance; Mueller in Piper, 2014) je prosto dostopna 

različica uveljavljenega merskega instrumenta T.O.A.V.. Test meri sposobnost vzdrževanja 

pozornosti v 24 minut trajajoči nalogi. Udeležencu so na računalniškem zaslonu izmenično 

prikazani znaki, in sicer samo kvadrat ali pa kvadrat s trikotnikom znotraj njega. Udeleženčeva 

naloga je, da v primeru prikaza trikotnika v kvadratu pritisne tipko na tipkovnici. Test je 

sestavljen iz dveh faz, v prvi fazi (12 minut) so ciljni znaki prikazani redkeje, v drugi fazi pa 

pogosteje. Rezultati testa temeljijo na številu napak in variabilnosti odzivnega časa na prikazani 

dražljaj.  

Spremenljivke in kazalniki pozornosti (Leark idr., 2020):  

‒ Napake izpuščanja: kolikokrat tipka ni bila pritisnjena ob prisotnosti cilja. Število napak 

izpuščanja je mera nepozornosti. 

‒ Napake impulzivnosti: kolikokrat je tipka bila pritisnjena brez prisotnosti cilja. Število 

napak impulzivnosti prestavlja mero impulzivnosti, tj. težav pri zadržanju odziva. 
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‒ Odzivni čas: merimo čas, kako hitro ali počasi je po prikazu dražljaja na zaslonu 

pritisnjena tipka. 

‒ Spremenljivost odzivnega časa: merimo variabilnost časa od prikaza dražljaja na 

zaslonu do pritiska tipke. 

‒ d' signala: primerjava v intervalih, kjer ciljni dražljaj (t. i. signal) ni bil predvajan, 

temveč je bil predvajan neciljni dražljaj, in intervalih, kjer je bil prisoten signal. 

Anketni vprašalnik  

Namen anketnega vprašalnika je bil zajem osnovnih demografskih podatkov, in sicer spola, 

starosti učenca ter prevladujoče ocene v tekočem letu. Z namenom preverjanja vpliva digitalne 

zabave na sposobnost vzdrževanja pozornosti so bila v vprašalnik vključena vprašanja o 

pogostosti in obsegu uporabe digitalne zabave na temelju izsledkov mednarodne raziskave 

HBSC (Jeriček Klanšek idr., 2019). V anketni vprašalnik HBSC 2018 je bilo vključeno 

vprašanje o številu dni v tednu, ko učenec igra igre, in vprašanje o dnevnem obsegu igranja 

iger. Vprašanja o obsegu igranja iger smo za namene magistrske raziskave razširili z namenom 

vključevanja vseh aktivnosti, namenjenih zabavi z uporabo digitalnih naprav. S tem namenom 

je bilo vprašanje predelano v obliko: »Kako pogosto uporabljaš digitalno zabavo?« in »Na dan, 

ko uporabljaš digitalno zabavo, koliko časa porabiš med uporabo?«, kjer smo izraz igre 

zamenjali z digitalno zabavo.  

Z namenom preučevanja povezav težav s pozornostjo z všečnostjo šole in občutka pritiska 

zaradi dela za šolo so bila v vprašalnik vključena vprašanja za preverjanje mnenja učencev na 

navedenih področjih na temelju raziskave HBSC (Jeriček Klanšek idr., 2019). Uporabljena 

vprašanja so bila naslednja: 

‒ Prevladujoča šolska ocena. Na vprašanje »Katerih ocen imaš v tem šolskem letu 

največ?« so bili možni odgovori: pretežno ocene 5, pretežno ocene 4, pretežno ocene 3, 

pretežno ocene 2, pretežno ocene 1. 

‒ Obremenjenost z delom za šolo. Na vprašanje »Koliko si zaradi dela za šolo pod 

pritiskom?« so udeleženci lahko odgovorili z: zelo; še kar; malo; sploh nič. 

‒ Odnos do šole. Na vprašanje »Kakšno mnenje imaš o šoli?« so udeleženci lahko 

odgovorili z: zelo mi je všeč; malo mi je všeč; ni mi preveč všeč; sploh mi ni všeč. 

‒ Uporaba digitalne zabave. Na vprašanje »Kako pogosto uporabljaš digitalno zabavo (v 

mislih imej vse aktivnosti, namenjene zabavi, ki jih izvajaš na svojem pametnem 

telefonu, tabličnem računalniku, prenosniku, računalniku, Macu, televiziji ali konzoli 

(npr. Playstation, Wii, Xbox))?« so lahko odgovorili z odgovorom: (skoraj) nikoli; manj 

kot en dan na teden; 1 dan na teden; 2 ali 3 dni na teden; 4 ali 5 dni na teden; (skoraj) 

vsak dan. 

‒ Čas, porabljen za digitalno zabavo. Na vprašanje »Na dan, ko uporabljaš digitalno 

zabavo, koliko časa porabiš med uporabo (v mislih imej vse aktivnosti, namenjene 

zabavi, ki jih izvajaš na svojem pametnem telefonu, tabličnem računalniku, prenosniku, 

računalniku, Macu, televiziji ali konzoli (npr. Playstation, Wii, Xbox))?« so lahko 

odgovorili z odgovori: približno 2 do 3 ure; približno 4 do 5 ur; približno 6 do 7 ur; 

približno 8 ur ali več (vsi možni odgovori: približno uro ali manj; približno 2 do 3 ure; 

približno 4 do 5 ur, približno 6 do 7 ur; približno 8 ur ali več. 

Z namenom dodatne analize težav dejavnikov pozornosti je bilo v vprašalnik vključeno tudi 

vprašanje »Ali imaš pri pouku prilagoditve in dodatno strokovno pomoč?«, na podlagi katerega 

smo zaznali učence z učnimi težavami. Vprašalnik je dodan v prilogi. 
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7.3 Postopek 

Meritve so potekale dva zaporedna dneva v času pouka, in sicer v prvih treh rednih šolskih 

urah. Učenci so pred začetkom prejeli identifikacijsko kodo za namene povezovanja odgovorov 

v anketi ter odzivov na kognitivnih testih in za zagotavljanje anonimnosti. Pred začetkom 

testiranja so prejeli tudi kratko pisno predstavitev postopka ter anketni vprašalnik.  

Na določen dan je posamezen učenec opravil samo enega od kognitivnih testov. Testiranje je 

potekalo zjutraj med 8.00 in 10.30, učenci so bili v skupine razporejeni glede na razpoložljivost 

s ciljem minimalne motnje v pedagoškem procesu šole. 

Potek meritev z Neurobeans:  

Učencem je bil najprej predstavljen namen naloge, razložen postopek in pravila reševanja izziva 

ter nato prikazan način reševanja naloge. V nadaljevanju je bil vsakemu učencu določen svoj 

prostor za izvajanje naloge v učilnici, v kateri so test hkrati opravljali 4 učenci. Pred začetkom 

merjenja je bilo izvedeno poskusno merjenje, katerega namen je bil spoznavanje učencev s 

potekom, pravili in zahtevnostjo naloge. V okviru poskusne meritve so učenci izvedli do 5 

ponovitev pobiranja Neurobeans ploščkov.  

Po opravljeni poskusni meritvi je bila vsakemu učencu nastavljena (na leseni tablici 

Neurobeans) glavna Neurobeans kombinacija dolžine petih Neurobeans ploščkov in zagnana 

aplikacija za meritev napredka.  

Testiranje je potekalo brez večjih zapletov in motečih faktorjev. V primeru, da je bilo opaziti, 

da učenec nepravilno izvaja nalogo, je bila meritev za tega učenca prekinjena in ponovljena.  

Potek meritev s TOAV.:  

V okviru merjenja vzdrževanja pozornosti so učenci reševali računalniško podprt test 

pozornosti PEBL TOAV (Mueller in Piper, 2014). Testiranje je bilo izvedeno skupinsko v dveh 

delih na dva različna dneva. Posamezna skupina je obsegala od 4 do 8 učencev. Učencem je 

bila dodeljena računalniška postaja v prostoru za skupinsko izvedbo meritev, med učenci je bil 

razmik v obsegu vsaj enega praznega računalnika levo in desno. V prostoru je bil poleg 

preiskovanih prisoten samo raziskovalec in v nekaterih primerih tudi pomočnik, dodeljen s 

strani strokovnega osebja šole.  

Učenci so najprej prejeli navodila o izpolnjevanju TOAV naloge in izvedli poskusno reševanje, 

katerega namen je bilo preverjanje upoštevanja in razumevanja navodil. Po preizkusni verziji 

so jim bile dodeljene šifre, potrebne za povezovanje rezultatov merilnih instrumentov.  

Učenci so testiranje opravljali v skladu z navodili in brez zapletov.  

7.4 Zajem in obdelava podatkov 

Podatki in spremenljivke testov Neurobeans in PEBL TOAV so bili zajeti računalniško, v 

primeru testa Neurobeans preko namenske aplikacije Neurobeans timer 1.0 in v primeru testa 

PEBL TOAV z aplikacijo baterije PEBL.  

Vprašalnike so učenci izpolnili v papirni obliki. Njihovi odgovori so bili kasneje vneseni v 

zbirko podatkov Excel.  
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Po začetni obdelavi je bilo od 103 udeležencev identificiranih 99 veljavnih udeležencev, 3 so 

izpolnili zgolj enega izmed testov in so bili posledično izločeni iz nadaljnjih analiz, 1 učenec 

pa je test Neurobeans reševal narobe.  

Obdelava podatkov za določanje vrednosti Neurobeans spremenljivk 

Meritve vmesnih časov, ki so jedro testa, so bile zapisane v obliki URA:MINUTE:SEKUNDE, 

za potrebo obdelave so bile pretvorjene v sekunde z uporabo Excelove formule za pretvorbo 

časa v sekunde.  

Vse nadaljnje obdelave temeljijo na meritvah vmesnih časov v sekundah (npr. 34 sekund). V 

prilogi št. 2 je prikazan primer izračuna spremenljivk Neurobeans na podlagi predstavljenih 

enačb v nadaljevanju. 

Izračunali smo naslednje mere:  

Povprečni odzivni čas: izračunali smo povprečje vmesnih časov. Pri tem nismo upoštevali 

zadnjega kroga, saj ta krog izstopa zaradi iskanja zadnjih Neurobeans ploščkov, ki jih je težje 

opaziti. 

Variabilnost odzivnega časa: izračunali smo standardni odklon odzivnih časov v posameznih 

krogih. 

Ocena časa neproduktivnega vedenja: izbrali (filtrirali) smo tretjino oziroma 13 najhitrejših 

vmesnih časov in izračunali njihovo povprečje. Dobljeno povprečje smo povečali za 30 % 

(toleranca) in to odšteli od posameznega vmesnega časa. Seštevek preostankov je predstavljal 

vrednost spremenljivke. Prvi in zadnji izmerjeni vmesni čas v nalogi nista bila upoštevana v 

izračunu skupnega seštevka. Razlog je v odstopanju, ki se pojavlja v teh krogih zaradi 

specifičnosti teh krogov. V prvem poteka učenje izvajanja vadbe, v zadnjem pa gre za iskanje 

zadnjih preostalih Neurobeans ploščkov. Oba kroga izstopata glede na povprečen čas 

dokončanja in sta zato izločena iz analize.  

Število napak: Odšteli smo število pritiskov tipke od skupnega števila ponovitev (40).  

Neurobeans koeficient pozornosti: Izračunali smo število točk, ki je preko analize na podlagi 

spodnjih pravil združevalo rezultate spremenljivk neproduktivnega vedenja in števila napak.  

Neurobeans koeficient pozornosti je način točkovanja posameznih doseženih vmesnih časov s 

ciljem zaznavanja ključnih momentov nepozornosti. Posebnost tega načina je, da je za vsak 

vmesni krog možna zgolj ena točka zaznane nepozornosti. Posledično ta spremenljivka 

vključuje in združuje spremenljivke neproduktivnega vedenja in števila napak ter je tudi 

občutljiva na notranje vzorce vedenja, kot je recimo prehiter pritisk gumba za merjenje časa, ki 

sicer ne pomeni nepozornosti, ampak je zgolj odraz drugačne strategije.  

Pravila določanja točk Neurobeans za posamezno meritev vmesnega časa so naslednja:  

1. Pravilo lokalnega povprečja (nepozornost) 

+ 1 točka, če je čas kroga za 4 sekunde večji od lokalnega povprečja 10 krogov.  

Lokalno povprečje zajema skupke po 10 krogov (merjeno od začetka, to je od prvega do 10. 

kroga, nato od 11. do 20. kroga in tako naprej). V primeru, da zadnja etapa ne obsega 10 krogov, 
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se vzame povprečje zadnjih 10 krogov, gledano od konca nazaj (to je od zadnjega kroga, npr. 

39. kroga).  

Izjeme, ki se ne ocenjujejo zaradi odstopanja kroga po zahtevnosti od ostalih krogov: zadnji 

krog.  

2. Pravilo globalnega povprečja (prepočasnost glede na zmogljivosti) 

+ 1 točka, če je čas kroga za 4 sekunde večji od globalnega povprečja. Pravilo ne velja za zadnje 

3 kroge. Zadnji trije krogi pogosteje izstopajo od globalnega povprečja, saj se naloga približuje 

koncu in na tleh zmanjkuje Neurobeans ploščkov, zaradi česar učenec potrebuje več časa, da 

jih najde. 

3. Pravilo lokalne zaporedne razlike (nestabilnost hitro-počasi) 

+ 1 točka, če je čas kroga za več kot 4 sekunde večji od prejšnjega kroga in je čas tega kroga 

(krog, ki ga točkujemo) nad povprečjem. Pravilo ne velja za zadnji krog. 

4. Pravilo pozabljenega pritiska na tipko (nepozornost) 

+ 1 točka, če je čas kroga za 2-krat ali več večji od povprečja, dodatna točka, če je trikrat večji 

od povprečja. Pravilo velja samo v primeru, če je skupno število krogov manjše od 40, kar se 

zgodi v primeru, da je učenec pozabil pritisniti na tipko za beleženje vmesnega časa. Pravilo 

velja za vse kroge, razen prvega, saj v prvem krogu poteka učenje izvajanja krogov in je 

posledično čas izvedbe pogosteje daljši. 

5. Pravilo nepodvajanja točk 

Za posamezen krog je možno pridobiti največ 1 točko, če pri posameznem krogu več kriterijev 

določi dodatno točko, se upošteva zgolj 1 točka. Izjema je pravilo pozabljenega pritiska, kjer 

gre v primeru trikratne vrednosti povprečja ali več za možnost določanja več točk. Pravilo 

nepodvajanja točk skuša izluščiti trenutke, v katerih je večja verjetnost preusmeritve pozornosti, 

in preprečiti, da bi bil en dogodek točkovan večkrat. 

6. Pravilo zaznavanja prehitrega klika na aplikacijo in nevtraliziranja pravila št. 3 

Kadar je bila vrednost posameznega kroga večja od povprečja, naslednji krog pa je bil občutno 

krajši od povprečja (več kot 4 s krajši), potem pri naslednjem krogu nismo dodelili točke iz 

naslova nestabilnosti, saj tukaj verjetno ni šlo za nepozornost, ampak za spremembo strategije. 

Na sliki 5 je primer prikaza rezultatov analize časov posameznih krogov v skladu s pravili. 

Rdeči kvadratki na sliki označujejo kroge, za katere je učenec prejel točke.  
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Slika 5 

Primer analize časov posameznih krogov z označenimi krogi, ki so točkovani v skladu s 

pravili spremenljivke Neurobeans koeficient pozornosti 

*Primer določanja odstopajočih rezultatov (rdeči kvadratki) po pravilih. Kvadratki so zaporedno številčeni od 

leve proti desni.  

1) 7. krog s časom kroga 19 sekund pridobi točko po pravilu 3; lokalna zaporedna razlika, saj je prejšnji krog za 

več kot 4 sekunde počasnejši (14 sekund).  

2) 20. krog s časom kroga 22 sekund pridobi točko po pravilu 3; lokalna zaporedna razlika, saj je prejšnji krog za 

več kot 4 sekunde počasnejši (17 sekund). 

3) 27. krog s časom 19 sekund pridobi točko po pravilu 3; lokalna zaporedna razlika, saj je prejšnji krog za več 

kot 4 sekunde počasnejši (14 sekund). 

4) 28. krog s časom 25 sekund pridobi točko po pravilu 1; lokalno povprečje, saj je čas tega kroga za več kot 4 

sekunde večji od lokalnega povprečja (18 sekund).  

5) 32. krog s časom 31 sekund pridobi točko po pravilu 1, saj je čas tega kroga za več kot 4 sekunde večji od 

lokalnega povprečja (24 sekund).  

6) 34. krog pridobi točko po pravilu 2: globalno povprečje, saj je čas tega kroga za več kot 4 sekunde večji od 

globalnega povprečja (18 sekund).  

Dolžina ritma pozornosti: Spremenljivka ritma pozornosti meri maksimalno zaznano dolžino 

(ritem) idealnega reševanja kognitivne naloge. Dolžina je izražena v številu zaporednih idealno 

izvedenih krogov. Idealna izvedba tako zahteva stabilno pozornost, stabilen delovni spomin, 

dobro fino motoriko rok in grobo motoriko celotnega telesa ter vidno prostorsko orientacijo. 

Formula za izračun:  

1. Najprej se določi minimalna meja za izločanje nekakovostno rešenih krogov. Določimo 

jo po enačbah 1 in 2. 

   

X = Povprečje najboljših 30 % krogov * 0,2.                          (1) 

Minimalna meja = Povprečje najboljših 30 % krogov – X,                               (2)  

 

pri čemer je Povprečje najboljših 30 % krogov povprečje tretjine oziroma 13 najhitrejših 

vmesnih časov.  

2. Izberejo se prvi trije časi krogov nad minimalno mejo in se izračuna njihovo povprečje. 

3. Dobljeno povprečje se spremeni v celo število (npr.: 11,44 = 11). 



39 

4. Sedaj se določi iskalni interval, ki teče od celega števila iz prejšnje točke – 2 do celega 

števila iz prejšnje točke + 2. 

5. Rezultat je maksimalno število zaporednih krogov, ki so znotraj tega intervala. 

Rezultat je celo število (npr. 5). 

Odzivni čas 2/2 (Povprečni odzivni čas dokončanja posameznega kroga v drugi polovici 

naloge): Izračun povprečnega odzivnega časa vmesnih časov naloge Neurobeans vsebuje 

odzivni čas zadnjih 17 Neurobeans krogov. Ob tem se ne upoštevajo zadnji trije krogi, torej 

38., 39. in 40. krog zaradi tega, ker je ob koncu naloge težje izvesti pobiranje, saj je Neurobeans 

fižolov že zelo malo in jih udeleženec težje najde. Slednje izrazito vpliva na dolžino 

povprečnega časa teh krogov.  

Obdelava podatkov za določanje vrednosti spremenljivk TOAV 

Meritve TOAV so bile izvedene z uporabo psihometričnega programa PEBL TOAV. 

Pridobljeni rezultati so tako že bili deloma obdelani po posameznih spremenljivkah 

predstavljenih v nadaljevanju.  

Dodatno so bili podatki obdelani za potrebe izračuna deleža vrednosti napak izpuščanja po 

enačbi 3 in napak impulzivnosti po enačbi 4 glede na navodila avtorjev testa (glej Leark idr., 

2020).  

𝑁𝑎𝑝𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑧𝑝𝑢šč𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡) =
Število napak izpuščanja

Število tarč−Število tarčnih prehitrih odzivov
× 100                          (3) 

𝑁𝑎𝑝𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑧𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑗𝑎) =
Število napak impulzivnosti

Število netarč −Število netarčnih prehitrih odzivov
× 100         (4) 

Prehitri odzivi so odzivi, ki so se zgodili do 150 ms po predstavitvi tarče oziroma netarče. Vsi 

odzivi v tem intervalu so izločeni iz končnega izračuna spremenljivk, saj tako hiter odziv 

pomeni, da je bil dražljaj predvidevan in ne temelji na dejanskem prikazu.    

Po enačbi 5 smo izračunali še variabilnost odzivnega časa  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑑𝑧𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 =
∑(Odzivni časi−Povprečje odzivnih časov pravilnih odzivov)2

# Pravilni odzivi
      (5) 

7.5 Analiza podatkov 

Podatke smo analizirali s programoma MS Excel in R. Vrednosti spremenljivke testov TOAV 

in Neurobeans smo z namenom doseganja boljše primerljivosti testov standardizirali.  

Za vse spremenljivke smo izračunali opisne statistike ter preverili normalnost porazdelitev 

standardiziranih vrednosti. 

Pri preverjanju hipotez smo računali korelacije med merama obeh testov in razlike med 

skupinami. Zaradi nenormalnih porazdelitev pri večini spremenljivk smo računali Spearmanov 

koeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacije smo zaradi linearnega odnosa med 

spremenljivkami uporabili le za opis jakosti povezanosti med povprečnim odzivnim časom pri 

TOAV in povprečnim in skupnim odzivnim časom pri testu Neurobeans.  

 

Pri primerjavi skupin učencev (glede na odločbo DSP, sposobnost vzdrževanja pozornosti glede 

na indikatorje testa TOAV, pogostost uporabe digitalne zabave) smo uporabili Mann-
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Whitneyjev U-test. Pri analizi akademskih spremenljivk smo najprej obrnili vrednotenje 

odgovorov pri vprašanju o odnosu do šole, tako da je višja vrednost pomenila pozitivnejši odnos 

do šole (večjo všečnost šole). Pri teh spremenljivkah smo prav tako ugotovili nenormalno 

porazdelitev, zaradi česar smo pri ugotavljanju povezav mer testov pozornosti s temi 

spremenljivkami uporabili Spearmanov koeficient korelacije.  

 

Statistične hipoteze smo preverjali pri 5-odstotni ravni tveganja za alfa napako. Kjer je bilo 

izvedenih več statističnih testov hkrati, smo pri določitvi mejne vrednosti p za zavračanje 

ničelne hipoteze uporabili Bonferronijev popravek. Ker so bile raziskovalne hipoteze 

usmerjene, smo za njihovo preverjanje uporabili enostransko testiranje. 
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8 REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize posameznih spremenljivk na obeh testih ter v 

okviru podpoglavij obravnavamo posamezno hipotezo.  

Tabela 1 

Opisne statistike in rezultat testa normalnosti za vse spremenljivke kognitivnih testov TOAV. 

in Neurobeans (N = 99) 

Test              Spremenljivka M SD Min. Max. As. Spl. p(S-W) 

TOAV  

1. Število napak izpuščanja  7,98 7,51 0,31 37,50 1,92 4,21 ,000 

2. Število napak impulzivnosti  2,90 4,90 0,00 26,57 2,99 10,34 ,000 

3. Povprečni RT (ms) 463,12 76,89 294,00 732,00 1,07 1,95 ,000 

4. RT STD (ms) 159,33 84,59 66,00 526,00 2,13 5,18 ,000 

5. Neurobeans Koeficient  6,85 2,86 1,00 14,00 0,15 –0,25 ,088 

6. Povprečni RT kroga (s)  16,90 3,20 10,00 26,00 0,35 0,33 ,092 

7. Skupen čas (s)  699,77 126,80 413,00 1035,00 0,14 0,02 ,864 

8. RT STD (s) 4,23 1,89 1,66 12,57 1,73 4,50 ,000 

9. Neproduktivno vedenje (s) 51,32 42,11 3,06 296,02 2,74 11,69 ,000 

10. Ritem pozornosti  3,40 1,73 1,00 9,00 1,09 1,31 ,000 

11. Odzivni čas 2/2  16,94 3,59 8,94 31,71 0,86 2,78 ,001 

Opombe: As. = koeficient asimetričnosti. Spl. = koeficient sploščenosti. p(S-W) – statistična značilnost Shapiro-

Wilkovega testa. RT = odzivni čas. RT STD = standardna deviacija odzivnih časov.  

Pred preverjanjem hipotez smo s Shapiro-Wilkovim testom preverili normalnost porazdelitve 

spremenljivk. Ugotovili smo, da je porazdelitev 8 od 11 spremenljivk statistično značilno (p < 

0,05) odstopala od normalne. Zato smo za ugotavljanje povezanosti uporabili Spearmanov 

koeficient korelacije, pri testiranju razlik med skupinami pa smo uporabili Mann-Whitneyjev 

U-test. 

8.1 Primerjava dosežkov kognitivnih testov TOAV in Neurobeans 

Za ugotavljanje korelacije med testom TOAV in testom Neurobeans smo zaradi možnosti 

nemonotone povezanosti med različnimi spremenljivkami analizirali povezanost spremenljivk 

s Spearmanovim koeficientom korelacije in v primeru odzivnega časa s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. Zaradi velikega števila korelacij (45) smo pri računanju statistične 

značilnosti uporabili Bonferronijev popravek, kjer smo mejo statistične značilnosti določili pri 

stopnji 0,0022. 

V tabeli 2 so prikazane korelacije med posameznimi spremenljivkami. Pri vseh spremenljivkah, 

razen pri Neurobeans spremenljivki Ritem pozornosti, višje vrednosti pomenijo slabšo 

sposobnost vzdrževanja pozornosti. Korelacije med spremenljivkami testa TOAV so znašale 

med 0,00 in 0,72. Visoka (rS = 0,66) je bila pozitivna povezanost števila napak impulzivnosti 

in števila napak izpuščanja. S številom teh dveh vrst napak je visoko korelirala tudi variabilnost 

odzivnih časov. Ni pa denimo bilo korelacije med povprečnim odzivnim časom in številom 

napak impulzivnosti. Pri testu Neurobeans so vse mere med seboj zmerno do visoko korelirale 

(absolutne vrednosti rS so se gibale med 0,39 in 0,71, če izvzamemo korelacijo med povprečnim 

in skupnim odzivnim časom, ki je razumljivo skoraj popolna). Različne mere Neurobeans so 

torej razmeroma podobno razvrstile udeležence po sposobnosti vzdrževanja pozornosti. 

Najnižje korelacije z ostalimi spremenljivkami Neurobeans so bile prisotne pri spremenljivki 

Ritem pozornosti (absolutna vrednost korelacij je znašala med 0,39 in 0,53), kar nakazuje, da 

se ta spremenljivka nekoliko manj prekriva z drugimi kot druge med sabo. 
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Siva polja tabele 2 kažejo, kakšne so bile povezanosti med spremenljivkami obeh testov in z 

njimi lahko ovrednotimo konvergentno veljavnost testa Neurobeans. Spremenljivke obeh testov 

so bile med seboj pozitivno povezane (razen spremenljivka Ritem pozornosti, pri kateri višja 

vrednost pomeni višjo sposobnost vzdrževanja pozornosti). Med testoma je bila korelacija pri 

večini spremenljivk v rangu šibkejših do srednjih korelacij (0,21–0,41), kar nakazuje, da testa 

preiskujeta podobno domeno pozornosti, vendar pa precejšnega deleža variance spremenljivk 

enega testa vseeno ne moremo pojasniti s spremenljivkami drugega.  

Tabela 2 

Korelacijska tabela povezav med dosežki kognitivnih testov TOAV. in Neurobeans 

Spearmanov koeficient korelacije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Napake izpuščanja (TOAV) 1         
 

2. Napake impulzivnosti (TOAV)   0,66* 1         

3. RT (TOAV) –0,44*   –0,00 1       
 

4. RT STD (TOAV)   0,53*    0,72* 0,28 1      
 

5. Koeficient (Neurobeans)   0,41*    0,31* –0,01  0,34* 1     
 

6. RT kroga (Neurobeans) 0,23   0,25   0,15    0,29* 0,57* 1    
 

7. Skupni čas (Neurobeans) 0,23   0,26  0,16 0,26 0,55*  0,97* 1   
 

8. RT STD (Neurobeans)   0,33*    0,34*   0,11  0,30* 0,71*  0,70*  0,68* 1  
 

9. 
Neproduktivno vedenje 

(Neurobeans) 
  0,35*  0,21   0,06  0,24 0,69*  0,55*  0,55*  0,85* 1 

 

10. Ritem pozornosti (Neurobeans)  –0,15 –0,26 –0,11  –0,27 0,53* –0,44* –0,39* –0,41* –0,42* 
1 

*p < 0,0022. 

Glede na smiselno domensko povezanost spremenljivk v nadaljevanju podrobneje 

obravnavamo posamezne spremenljivke testa TOAV in korespondenčne spremenljivke testa 

Neurobeans. 

‒ Povezanost števila napak izpuščanja pri TOAV s testom Neurobeans  

Pri napakah izpuščanja gre za dogodke, ko učenec ni reagiral na tarčni dražljaj. Ta 

spremenljivka v CPT predstavlja indikator nepozornosti, torej spregled dražljaja. Pri testu 

Neurobeans je dejavnik nepozornosti (zaznava spregleda dražljaja) do neke mere izražen v vseh 

spremenljivkah. To se je odrazilo v statistično značilnih korelacijah večine spremenljivk 

Neurobeans s številom napak izpuščanja v okviru TOAV. Najvišjo korelacijo (r = 0,41) smo 

našli med koeficientom Neurobeans, ki združuje spremenljivki število napak in čas 

neproduktivnosti, in številom napak izpuščanja na TOAV. S številom napak izpuščanja je 

korelirala tudi variabilnost vmesnih časov Neurobeans. Učenci, ki so glede na TOAV pogosteje 

nepozorni, torej dosegajo slabše rezultate pri testu Neurobeans, in sicer bolj neenakomerno 

izvajajo nalogo in za posamezen krog porabijo več časa, kot je treba.  

‒ Povezanost števila napak impulzivnosti pri TOAV s testom Neurobeans 

Napaka impulzivnosti pomeni, da je učenec reagiral brez prisotnosti tarčnega dražljaja, kar 

odraža zmotno procesiranje oziroma prehitro reagiranje (impulzivnost). Pri testu Neurobeans 

se lahko impulzivnost izraža ob pobiranju Neurobeans ploščkov, kjer učenec zaradi hitenja 

pobere napačen Neurobeans plošček ali si zapomni napačno kombinacijo barv. Števila napak 

impulzivnosti pri TOAV je statistično značilno, čeprav šibko do zmerno, koreliralo z 

spremenljivkama koeficient Neurobeans in spremenljivostjo odzivnega časa. Učenci, ki so bolj 

impulzivni, so torej v povprečju dosegali slabše rezultate na testu Neurobeans – bolj 
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neenakomerno so izvajali nalogo in bili so počasnejši.  

‒ Povezanost povprečnega odzivnega časa pri TOAV s testom Neurobeans  

Medtem ko je pri TOAV povprečen odzivni čas (tj. čas od prikaza ciljnega dražljaja do reakcije 

na ta dražljaj s pritiskom na tipko) merjen na ravni milisekund, test Neurobeans meri daljše 

intervale odzivnosti, ki vključujejo tako finomotorični kot grobomotorični odziv, kapaciteto 

delovnega spomina, vidno prostorsko koordinacijo kot tudi fizično kondicijo. Rezultat je na 

ravni 10 do 25 sekund in meri dolžino izvedbe sekvence vaj. Neposredne povezave tako ni bilo 

pričakovati zaradi prevelike časovne in domenske razlike. Našli smo zgolj šibke in statistično 

neznačilne povezanosti te mere TOAV s spremenljivkami Neurobeans, koeficient Neurobeans 

in neproduktivno vedenje pa s povprečnim odzivnim časom pri TOAV skorajda nista bila 

povezana. Ti rezultati so smiselni ob upoštevanju večje kompleksnosti in dolžine odziva 

Neurobeans, ki zato ni primerljiv z odzivom na testu TOAV. Šibka povezanost oziroma 

primerljivost se je sicer kljub temu nakazala, saj vmesni časi Neurobeans vseeno vsebujejo 

sposobnosti na področju procesiranja, pozornosti in motoričnega odziva.  

‒ Povezanost variabilnosti odzivnega časa pri TOAV s testom Neurobeans  

Variabilnost odzivnega časa pri TOAV smo opredelili s standardnim odklonom od povprečne 

vrednosti odzivnega časa. Gre za mero raznolikosti oziroma neenakomernosti odziva na 

dražljaje. Na osnovi spremenljivke lahko opredelimo prisotnost motnje ADHD (Levy idr., 

2018; Slobodin, 2020). Neurobeans spremenljivka variabilnosti odzivnega časa prav tako meri, 

kako enakomerno oziroma neenakomerno učenec izvaja posamezne kroge, pri čemer se 

predpostavlja, da je večja neenakomernost znak slabše sposobnosti vzdrževanja pozornosti. 

Spremenljivke Neurobeans sicer merijo isto domeno kot variabilnost odzivnih časov pri TOAV, 

vendar slednja na ravni milisekund, prve pa na ravni sekund. Variabilnost odzivnih časov na 

TOAV je bila statistično pomembno povezana z spremenljivkami koeficient Neurobeans, 

povprečni čas kroga in spremenljivost povprečnega časa v rangu od r = 0,29 do r = 0,34. 

Učenci, ki so imeli bolj neenakomeren odzivni čas pri reševanju TOAV, so v povprečju 

pogosteje dosegali slabše rezultate na testu Neurobeans. Imeli so počasnejši povprečni odzivni 

čas, vaje pa so izvajali na bolj neenakomeren način.   

Na osnovi pregleda povezanosti spremenljivk TOAV in spremenljivk Neurobeans lahko 

ovrednotimo prvo hipotezo, ki se je glasila: 

H1: Dosežki pri izvajanju testa vzdrževanja pozornosti PEBL TOAV bodo pozitivno 

korelirali z dosežki pri izvajanju kognitivne naloge Neurobeans.  

Analiza povezanosti spremenljivk testov TOAV in Neurobeans je pokazala šibke do srednje 

močne povezave spremenljivk obeh testov (r = 0,21–0,41), ki so bile smiselne in pojasnljive. 

Dosežki pri izvajanju testa vzdrževanja pozornosti PEBL TOAV so torej pozitivno korelirali z 

dosežki pri izvajanju kognitivne naloge Neurobeans. Zaključimo lahko, da Neurobeans test 

meri dejavnike pozornosti deloma podobno kot test TOAV. Kljub temu ostaja velik del 

nepojasnjene variabilnosti spremenljivk Neurobeans, ki je obstoječe spremenljivke TOAV ne 

razložijo.  

Večina sorodnih raziskav je primerjala teste po njihovi zmožnosti ločevanja med otroki glede 

na diagnozo ADHD, zaradi česar rezultatov teh raziskav ne moremo neposredno primerjati z 

našimi. Edina raziskava, ki smo jo odkrili in je po metodologiji (analiza povezanosti 

spremenljivk s testom T.O.V.A.) podobna naši, je raziskava veljavnosti testa CogState. 
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CogState je računalniško podprt test kognitivnih sposobnosti, namenjen ocenjevanju različnih 

kognitivnih sposobnosti, od reakcijskih časov, delovnega spomina, učenja in pozornosti 

(Westerman idr., 2001). Bangirana idr. (2015) so v svoji raziskavi ugotovili statistično značilne 

povezave med spremenljivkami testov CogState in T.O.V.A., in sicer od r = 0,32 do r = 0,57. 

Nekoliko višje korelacije so verjetno odraz večje domenske podobnosti testov, saj sta oba 

računalniško vodena in ne predvidevata gibanja.  

8.2 Primerjava dosežkov učencev na testu Neurobeans glede na sposobnost vzdrževanja 

pozornosti 

V nadaljevanju smo učence razvrstili v dve podskupini, najprej glede na sposobnost 

vzdrževanja pozornosti, kot jo opredeljujejo dosežki na testu TOAV, in nato še glede na 

sposobnost vzdrževanja pozornosti, kot jo opredeljuje uvrščenost učenca v program usmerjanja 

z dodatno strokovno pomočjo (DSP). Pri razvrščanju glede na dosežke pri testu TOAV smo 

združili (povprečili) standardizirane vrednosti spremenljivk napak izpuščanja, napak 

impulzivnosti in variabilnosti odzivnega časa. Dobljeno povprečje smo rangirali od najboljšega 

do najslabšega. Za nadaljnjo analizo smo tretjino (33) učencev z najvišjimi dosežki primerjali 

s tretjino (33) učencev z najnižjimi dosežki. Glede na odločbo o prejemanju DSP smo učence 

razvrstili na dve skupini, in sicer na prejemnike DSP (23) in tiste brez DSP (76). Preverili smo, 

kako se skupine razlikujejo v dosežkih na spremenljivki Neurobeans variabilnost odzivnega 

časa, ki meri, kako enakomerno oziroma neenakomerno so učenci opravljali nalogo 

Neurobeans. Zaradi nenormalne porazdelitve spremenljivke smo za testiranje razlik med 

skupinami uporabili Mann-Whitneyjev U-test.  

Spodnja tretjina učencev po dosežkih na TOAV, torej skupina s slabšo sposobnostjo 

vzdrževanja pozornosti, je imela višjo variabilnost odzivnega časa na testu Neurobeans (M = 

4,94; SD = 2,03) v primerjavi s skupino z boljšo sposobnostjo vzdrževanja pozornosti (M = 

3,45; SD = 1,26), U = 257,5; p < 0,001 (glej tudi sliko 6). Učenci s slabšo sposobnostjo 

vzdrževanja pozornosti so torej bolj neenakomerno izvajali vaje Neurobeans v primerjavi z 

učenci z boljšo sposobnostjo. 
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Slika 6 

Primerjava variabilnosti odzivnih časov pri testu Neurobeans pri tretjinah učencev z 

najboljšimi in najslabšimi povprečji mer pozornosti pri testu TOAV 

 

Podobno je pokazala primerjava dosežkov na testu Neurobeans pri prejemnikih DSP in tistih, 

ki DSP ne prejemajo. Učenci, ki prejemajo DSP (M = 5,47; SD = 2,56), so v primerjavi z učenci, 

ki te pomoči ne prejemajo (M = 3,84; SD = 1,43), dosegli statistično značilno večjo variabilnost 

odzivnega časa pri testu Neurobeans, U = 508,00; p = 0,001. Učenci z DSP so torej bolj 

neenakomerno izvajali vaje Neurobeans v primerjavi z učenci, ki niso vključeni v DSP.  

Slika 7 

Primerjava variabilnosti odzivnega časa na testu Neurobeans med učenci, ki so usmerjeni v 

DSP, in učenci, ki niso 
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Podobno kot pri testu Neurobeans so se tudi v variabilnosti odzivnega časa TOAV učenci z 

DSP (M = 171,96; SD = 49) statistično značilno razlikovali od tistih brez DSP (M = 155,51; 

SD = 91,85), U = 558,5, p = 0,004. Učenci, ki so uvrščeni v program usmerjanja z DSP, so se 

bolj variabilno odzivali na ciljne dražljaje v nalogi TOAV kot učenci, ki niso del programa.  

Slika 8 

Primerjava variabilnosti odzivnega časa na testu TOAV med učenci, ki so usmerjeni v DSP, 

in učenci, ki niso 

 

V skladu z rezultati lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi:  

H2: Odzivanje učencev s slabšo sposobnostjo vzdrževanja pozornosti na naloge znotraj 

kognitivnega izziva Neurobeans bo bolj variabilno v času kot odzivanje učencev z boljšo 

sposobnostjo vzdrževanja pozornosti.  

Učenci s slabšo sposobnostjo vzdrževanja pozornosti (kot jo nakazujejo spremenljivke TOAV 

in usmeritev v program DSP) so nalogo Neurobeans opravili bolj neenakomerno (z bolj 

variabilnimi odzivnimi časi) v primerjavi z učenci, ki izkazujejo boljšo sposobnost vzdrževanja 

pozornosti.  

8.3 Povezava digitalne zabave in dosežkov na testu Neurobeans 

Razlike v dosežkih Neurobeans smo preverjali tudi glede na obseg oziroma pogostost 

preživljanja prostega časa z digitalno zabavo. Za primerjalno analizo smo oblikovali dve 

skupini. V prvo skupino so bili dodeljeni učenci, ki so na anketno vprašanje o pogostosti in 

obsegu uporabe digitalne zabave odgovorili, da tedensko uporabljajo digitalno zabavo več kot 

štiri dni v tednu in v obsegu vsaj dve do tri ure ali več na dan (n = 37). V drugi skupini pa so 

bili učenci, ki uporabljajo digitalno zabavo od nič do največ treh dni na teden v obsegu ene ure 

ali manj (n = 26). Ob razdelitvi v skupine ni bilo uvrščenih 36 učencev, ki so odgovorili, da 

uporabljajo digitalno zabavo več kot štiri dni v tednu, ampak zgolj v obsegu do 1 ure, in 
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učencev, ki so odgovorili, da uporabljajo digitalno zabavo do en dan na teden v obsegu vsaj 2 

uri in več.  

Mere Neurobeans in TOAV smo glede na čas, namenjen digitalni zabavi, primerjali z Mann-

Whitneyjevim U-testom, saj večina spremenljivk v posameznih podskupinah ni bila normalno 

porazdeljena. Rezultati so prikazani v tabeli 3. Pri spremenljivkah Neurobeans ni bilo 

statistično značilnih razlik med učenci, ki pogosteje in v večjem obsegu uporabljajo digitalno 

zabavo, in tistimi, ki jo uporabljajo redkeje in v minimalnem obsegu, pri dveh merah pa je imela 

skupina, ki pogosteje uporablja digitalno zabavo, dosežke, ki kažejo celo višjo sposobnost 

vzdrževanja pozornosti (zato statističnih hipotez niti nismo testirali). Tudi pri večini 

spremenljivk TOAV je bilo podobno. Rezultate bi morda lahko pojasnili z dejstvom, da je tudi 

TOAV digitalen, torej bi učenci, ki pogosteje uporabljajo digitalno zabavo, lahko imeli prednost 

pri osredotočanju na vsebino računalniških testov.  

Tabela 3 

Primerjava dosežkov na testih Neurobeans in TOAV med pogostimi in redkimi uporabniki 

digitalne zabave 

 Pogosta 

digitalna zabava 

(n = 37)   

 Redka digitalna 

zabava (n = 37)   

 Rezultat Mann-

Whitneyjevega U-testa 

Spremenljivka M SD  M SD  U p 

Neurobeans koeficient 6,40  2,52  6,96  2,77  -- -- 

Povprečni odzivni čas (s) 17,24  2,83  16,31  2,96  387,00 ,093 

Skupni čas (s) 711,08  108,57  680,53  129,53  407,50 ,152 

Variabilnost odzivnega 

časa (s) 

4,03  1,92  4,01  1,77  474,00 ,460 

Neproduktivno vedenje 46,70  46,73  52,93  35,05  -- -- 

TOAV izpuščanje 20,70  23,26  27,88  17,22  -- -- 

TOAV. impulzivnost 5,38  7,51  9  14,63  -- -- 

TOAV odzivni čas (ms) 
469,33  74,95  465,04  72,83  460,50 ,387

  

TOAV variabilnost 

odzivnega časa (ms) 

140,19  63,70  168,42  86,79  -- -- 

H3: V primerjavi z učenci, ki dnevno namenijo manj časa digitalni zabavi, bodo imeli 

učenci, ki taki zabavi dnevno namenijo več časa, slabše dosežke tako na testu PEBL 

TOAV kot tudi pri reševanju kognitivnega izziva Neurobeans.  

Tretjo hipotezo, da bodo učenci, ki uporabljajo digitalno zabavo več časa (opredelili smo jih 

kot tiste, ki tako zabavo uporabljajo vsaj štiri ali več dni na teden in v minimalnem obsegu dveh 

ur dnevno), v primerjavi z učenci, ki taki zabavi namenijo manj časa (kot take smo opredelili 

učence, ki digitalno zabavo uporabljajo manj kot tri dni na teden in v obsegu največ ene ure 

dnevno), dosegli slabše dosežke tako na testu PEBL TOAV kot tudi pri reševanju kognitivnega 

testa Neurobeans, lahko zavrnemo, saj med skupinama nismo ugotovili statistično značilnih 
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razlik oziroma razlike med skupinama niso imele predvidene smeri. Rezultati so v nasprotju z 

ugotovitvami raziskav, ki povezujejo slabšo sposobnost vzdrževane pozornosti z obsegom 

uporabe digitalne zabave (Ra idr., 2018; Zheng idr., 2014). Vendar pa so omenjene raziskave 

temeljile na vprašalnikih, kjer so mladostniki ali njihovi starši subjektivno ocenili opažene 

simptome nepozornosti, kar ni nujno enako rezultatom CPT. 

Na drugi strani pa lahko v okviru uporabe digitalne zabave ločimo podskupine uporabnikov 

glede na različne načine uporabe. Na primer, intenzivno igranje iger ima lahko drugačen učinek 

kot brskanje po spletu ali gledanje televizije. Pregledna raziskava na področju učinkov igranja 

videoiger ugotavlja, da ima lahko igranje iger pozitivne učinke na različne kognitivne 

sposobnosti (Pallavicini idr., 2018). Recimo raziskava na področju učinkov igranja akcijskih 

iger ugotavlja, da igranje statistično pomembno izboljša odzivni čas, kar je podobno rezultatom 

pričujoče raziskave pri TOAV (Dye idr., 2009). V pričujoči raziskavi digitalne zabave nismo 

razčlenjevali glede na vrsto in namen uporabe, kar pa bi bilo smiselno v nadaljnjem 

raziskovanju. 

8.4 Povezanost šolskega uspeha, doživljanja stresa in odnos do šole s sposobnostjo 

pozornosti skozi testa Neurobeans in TOAV 

Spremenljivke testa Neurobeans smo dodatno povezali tudi s šolskim uspehom, doživljanjem 

stresa v šoli in odnosom do šole.  Želeli smo preveriti, ali se rezultati metode Neurobeans, ki 

ne sega samo na področje pozornosti, ampak tudi na področje delovnega spomina, fine 

motorike, grobe motorike in vidno prostorske koordinacije, povezujejo z nekaterimi 

akademskimi spremenljivkami. Povezave med preučevanimi spremenljivkami in dosežki na 

TOAV in testu Neurobeans so prikazane v tabeli 4. 

Tabela 4 

Povezave med spremenljivkami šolskega uspeha, doživljanja stresa in odnosa do šole z 

dosežki učencev na kognitivnih testih TOAV In Neurobeans 

Spearmanov koeficient korelacije 1 2 3 

1. Ocene 1   

2. Stres zaradi šole –0,15 1  

3. Mnenje o šoli   0,24* −0,27** 1 

4. Napake izpuščanja (TOAV) –0,35***   0,15 −0,031 

5. Napake impulzivnosti (TOAV) –0,40***   0,094 −0,11 

6. RT (TOAV) –0,031 –0,021 −0,015 

7. RT STD (TOAV) –0,41***   0,036 −0,046 

8. Koeficient (Neurobeans) –0,18   0,15 −0,11 

9. RT kroga (Neurobeans) –0,22*   0,26** −0,14 

10. Skupni čas (Neurobeans) –0,23*   0,30** −0,18* 

11. RT STD (Neurobeans) –0,17   0,24* −0,13 

12. Neproduktivno vedenje (Neurobeans) –0,17*   0,22* −0,14 

13. Ritem pozornosti (Neurobeans)   0,23* –0,073   0,19* 

14. Odzivni čas 2/2 (Neurobeans) –0,21*   0,24* −0,083 
*p < 0,05.**p < 0,01. ***p < 0,001. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871325/
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Povezanost šolskih ocen z dosežki na testih Neurobeans in TOAV 

Povprečna ocena, ki so jo sodelujoči učenci podali pri anketnem vprašanju »Katerih ocen imaš 

v tem šolskem letu največ?«, je znašala 3,87 (SD = 0,85), pri čemer je bilo največ učencev (n = 

37) z ocenami 3, sledijo učenci z ocenami 4 (N = 32), z ocenami 5 jih je bilo nekoliko manj (n 

= 28) in le malo z ocenami 2 (n = 2). 

Med šolskimi ocenami in spremenljivkami Neurobeans smo našli statistično značilne šibke 

povezanosti (0,17–0,23). 

Spremenljivka ritma optimalne pozornosti meri maksimalno dolžino dobrega reševanja 

kognitivne naloge. Dolžina je izražena v številu zaporedno izvedenih krogov z dobrim časom. 

V raziskavah vzdrževane pozornosti je to stanje najbolje opisano z izrazoma stanje »in the 

zone« ali zanos (Marty-Dugas idr., 2020). Dobra izvedba tako od učenca zahteva stabilno 

pozornost, stabilen delovni spomin, dobro fino motoriko rok in grobo motoriko celotnega 

telesa, vidno prostorsko orientacijo in sposobnost inhibicije motečih dražljajev. Naštete 

lastnosti celovito zaokrožijo kapaciteto, ki je lahko vpletena v procese učenja, zato je 

povezanost te kapacitete s šolskimi ocenami smiselna. Povezavo lahko morda pojasnimo tudi 

v smeri pomnjenja snovi, ki je ključnega pomena pri šolskih ocenah, saj učenci, ki so sposobni 

dlje časa držati nemoteno pozornost na učni snovi, bolje absorbirajo učno snov, ki se jo učijo 

oziroma se je bolje spomnijo kasneje. Slednje je skladno z ugotovitvami raziskave o vplivu 

vzdrževane pozornosti na tvorjenje dolgoročnih spominov, kjer pomnjenje v dobrih stanjih 

pozornosti napovedujejo boljše kasnejše spominjanje (deBettencourt idr., 2018). 

Spremenljivka Odzivni čas 2/2 (Povprečni odzivni čas dokončanja posameznega kroga v drugi 

polovici naloge) je bila negativno povezana s šolskimi ocenami, kar pomeni, da imajo učenci, 

ki so dosegli daljši povprečni čas v drugi polovici reševanja naloge Neurobeans, v povprečju 

slabše šolske ocene. Spremenljivka odraža upadanje hitrosti odziva v drugem delu naloge, kar 

lahko odraža slabšo mentalno in fizično kondicijo oziroma slabšo sposobnost povečevanja truda 

v drugi polovici miselno in fizično zahtevne naloge. Ugotovitev je skladna s teorijo kontrole 

virov, ki predvideva, da usmerjanje pozornosti s povečevanjem časa naloge postaja vse težje in 

zato zahteva več napora (Warm idr., 2008). 

Spremenljivki Skupni čas (Skupen čas dokončanja naloge) in RT kroga (Povprečen čas 

dokončanja posameznega kroga) sta bili šibko negativno povezani s šolskimi ocenami. Učenci, 

ki so Neurobeans nalogo izvedli počasneje, so imeli v povprečju slabše šolske rezultate. 

Rezultat gre pojasniti s kompleksnostjo naloge Neurobeans, ki odraža kognitivne sposobnosti, 

kot so vzdrževanje pozornosti, delovni spomin, fina motorika in groba motorika, ki so 

pomembne za izvajanje kakršnihkoli s ciljem povezanih aktivnosti.  

Pri ostalih spremenljivkah Neurobeans ni bilo zaznanih statistično značilnih povezav s 

povprečnimi šolskimi ocenami.  

TOAV spremenljivke so bile srednje močno povezane s šolskimi ocenami, razen povprečnega 

odzivnega časa. S šolskimi ocenami so se statistično značilno negativno povezovale napake 

impulzivnosti in napake izpuščanja. Učenci s slabšimi šolskimi ocenami so v povprečju naredili 

več napak impulzivnosti in napak izpuščanja v primerjavi s tistimi, ki imajo boljše ocene. 

Statistično značilno povezanost smo našli tudi pri variabilnosti odzivnega časa, kjer so imeli 

učenci s slabšimi ocenami v povprečju bolj variabilne odzivne čase.  

Rezultatov ne moremo primerjati s sorodnimi raziskavami, saj te niso preučevale povezanosti 
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šolske uspešnosti z rezultati testa T.O.V.A. Našli pa smo raziskavo, ki je preučevala povezavo 

slednjih z inteligentnostjo pri učencih od 7. do 10. leta starosti in našla statistično značilne 

razlike med skupinami učencev, razvrščenimi glede na inteligentnost; skupine z višjo 

inteligentnostjo in tiste z nižjo inteligentnostjo, merjeno z Wechslerjevo neverbalno lestvico 

sposobnosti, so se razlikovale na vseh spremenljivkah testa T.O.V.A. (Hurford idr., 2017).  

Povezanost zaznane obremenjenosti s šolo z dosežki na testih Neurobeans in TOAV 

Učenci so v povprečju odgovorili, da so zaradi šole še kar obremenjeni (M = 2,67; SD = 0,77); 

največ (n = 49) jih je odgovorilo »še kar«, sledili so odgovori »malo« (n = 32), »zelo« (n = 12) 

in »sploh nič« (n = 6). 

Ocena obremenjenosti zaradi šole se je statistično značilno povezovala s skupnim časom 

dokončanja naloge Neurobeans, povprečnim časom posameznega kroga vaje, variabilnostjo 

časov krogov in obsegom neproduktivnih vedenj. Učenci, ki so dosegli slabše rezultate na testu 

Neurobeans, predvsem daljši skupni čas dokončanja celotne naloge in čas dokončanja 

posameznega kroga, so v povprečju ocenjevali, da so bolj obremenjeni s šolo. Rezultat lahko 

pojasnimo v smeri povezanosti obremenjenosti s slabšimi dosežki v šoli in na raznih testih 

znanja, kjer učenci, ki presodijo, da je določen predmet težaven, dosežejo pri njem slabše 

rezultate (Gallego idr., 2016). Vtis obremenjenosti z delom za šolo lahko temelji na osebnem 

občutju napora, ki ga učenec doživlja med delom za šolo, ki pa je lahko odvisen od njegovih 

kognitivnih sposobnosti na področjih, ki so ključna znotraj naloge Neurobeans (hitrost odziva, 

vzdrževanje pozornosti, delovni spomin, fina motorika itd.).  

Spremenljivke testa TOAV niso bile statistično značilno povezane z obremenjenostjo učencev 

zaradi šole.  

Razlika med korelacijami, ki smo jih našli pri testih Neurobeans in TOAV, bi lahko bila 

posledica razlike v kognitivni zahtevnosti in domenski širini obeh testov. Neurobeans je 

kompleksnejši test in posledično zajema širši spekter kognitivnega delovanja. Kompleksnost je 

tako lahko za nekaj odtenkov bliže delu za šolo kot pri nalogi TOAV.  

 

Povezanost všečnosti šole z rezultati Neurobeans in TOAV 

Učenci so v povprečju odgovorili, da jim je šola malo všeč (M = 2,32; SD = 0,74); največ (n = 

52) jih je odgovorilo »malo mi je všeč«, sledili so odgovori »ni mi preveč všeč« (n = 30), »zelo 

mi je všeč« (n = 10) in »sploh mi ni všeč« (n = 6). 

Všečnost šole je bila statistično značilno pozitivno povezana z dolžino ritma dobre pozornosti 

in negativno s skupnim časom dokončanja naloge Neurobeans. Učenci, ki jim je šola manj všeč, 

so v povprečju dosegali krajšo dolžino ritma dobre pozornosti v nalogi Neurobeans in 

potrebovali več časa za dokončanje naloge. Korelacije med všečnostjo šole in ostalimi 

spremenljivkami testa Neurobeans niso bile statistično značilne. Tudi spremenljive testa TOAV 

niso bile statistično značilno povezane z oceno všečnosti šole.  

Povezanosti všečnosti šole s testom Neurobeans in TOAV ne moremo celovito obravnavati, saj 

ne vemo, na čem temelji ocena všečnosti šole. Vendar pa lahko špekuliramo, da je delno 

pogojena s kognitivnimi sposobnostmi učenca, kar podpirajo nekatere raziskave (Lavrijsen idr., 

2021; Marjoribanks, 1976), ki ugotavljajo, da imajo učenci raje šolske predmete v skladu z 

njihovimi sposobnostmi. Recimo učenci, ki imajo bolje razvito fluidno inteligentnost, imajo 
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raje matematiko, medtem ko učenci, ki imajo bolje razvito kristalizirano inteligentnost, imajo 

raje družboslovje. Neurobeans naloga je v primerjavi z nalogo TOAV kompleksnejša in 

kognitivno zahtevnejša, in verjetno so se zato nekatere njene spremenljivke nekoliko bolj 

povezujejo z odnosom do šole.  
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9 ZAKLJUČEK  

Cilj pričujoče raziskave je bilo prvo preverjanje učinkovitosti nove metode Neurobeans pri 

merjenju vzdrževane pozornosti pri vzorcu učencev 7. razredov (N = 103). Konvergentno 

veljavnost rezultatov testa Neurobeans smo ovrednotili preko primerjave z rezultati testa 

T.O.V.A. (prosto dostopne različice v okviru baterije PEBL). Preučili smo tudi povezanost 

dosežkov Neurobeans z nekaj merami funkcioniranja otrok v vsakdanjem življenju in šoli, in 

sicer s pogostostjo uporabe digitalne zabave, usmerjenostjo v program DSP, šolskim uspehom, 

obremenjenostjo zaradi šole in odnosom do šole.  

Čeprav naj bi oba testa merila sposobnost vzdrževanja pozornosti, se konceptualno, v strukturi 

naloge, test Neurobeans močno razlikuje od testa T.O.V.A. Neurobeans test obsega gibanje 

(preiskovanje, pobiranje in vstavljanje Neurobeans ploščkov po spominu), medtem ko test 

T.O.V.A. zajema sedeče reševanje naloge na računalniku. Kljub temu obstajajo statistično 

značilne povezave med večino spremenljivk obeh testov. Tako so učenci, ki so dosegali slabše 

rezultate na T.O.V.A., pogosteje dosegali slabše rezultate tudi na testu Neurobeans. Sklepamo 

lahko, da imata testa do neke mere podobne zahteve po kognitivnih sposobnostih, še posebej 

na področju pozornosti.  

Učenci, usmerjeni v program DSP, so bolj neenakomerno reševali nalogo Neurobeans kot 

učenci, ki niso usmerjeni v program DSP. Test T.O.V.A. pa razlik med skupinama učencev ni 

zaznal, Vzrok razlik med testoma v sposobnosti ločevanja med učenci z DSP in brez nje lahko 

pripišemo razlikam v strukturi nalog. Neurobeans poleg vzdrževane pozornosti od udeleženca 

zahteva dodatne dimenzije kognitivnih sposobnosti na področju delovnega spomina, vizualnega 

preiskovanja, gibanja, fine motorike prstov in iskanja ustrezne strategije. 

Na področju pogostosti uporabe digitalne zabave smo v skladu z izsledki nekaterih raziskav 

(Ra idr., 2018; Zheng idr., 2014) pričakovali, da bodo učenci, ki pogosteje uporabljajo digitalno 

zabavo, dosegali slabše rezultate na testu Neurobeans in T.O.V.A., kar pa se ni pokazalo. 

Ugotovitve raziskave na tem področju se razlikujejo glede na vrsto digitalne zabave in obseg 

uporabe. Tako na primer dolgotrajno igranje akcijskih iger lahko pozitivno učinkuje na 

kognitivne sposobnosti (Pallavicini idr., 2018), medtem ko ima lahko dolgotrajna uporaba 

mobilnega telefona negativne učinke (Zheng idr., 2014). V pričujoči raziskavi nismo razločili 

vrste uporabe digitalne zabave in smo združeno obravnavali uporabnike z morebitnimi 

pozitivnimi in negativnimi učinki uporabe digitalne tehnologije, kar je lahko pri analizi celote 

izničilo morebitne razlike med skupinama v sposobnosti vzdrževanja pozornosti. 

Uspešnost reševanja naloge Neurobeans je bila povezana s šolskim uspehom. Pokazalo se je, 

da učenci z boljšimi ocenami v povprečju dosegajo daljši ritem optimalne pozornosti, ki 

označuje dolžino stanja dobre pozornosti oziroma pojav, ki ga druge raziskave omenjajo kot 

stanje »in the zone« oziroma »flow« (Marty-Dugas idr., 2020). Povezanost lahko pojasnimo z 

ugotovitvami raziskave o pozitivnem vplivu stanja »flow« na dolgoročni spomin 

(deBettencourt idr., 2018), kar bi lahko pomenilo, da se učenci z daljšim časom optimalne 

pozornosti lahko bolje naučijo obravnavano snov in posledično dosežejo boljše ocene.  

Ocene obremenjenosti s šolo in všečnosti šole so se povezovale samo s spremenljivkami testa 

Neurobeans, ne pa tudi testa TOAV. Tudi ta ugotovitev nakazuje, da v primerjavi s TOAV 

Neurobeans zajame širšo domeno kognitivnih sposobnosti oziroma vedenj, pomembnih pri 

dojemanju obremenjenosti s šolo in všečnosti šole. Pri učencih, ki ocenjujejo šolo kot bolj 

obremenjujočo, so v povprečju značilne nižje vrednosti indikatorjev kognitivnih sposobnosti, 

kot jih meri Neurobeans. 
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Naša raziskava je imela nekaj pomanjkljivosti. Uporabili smo prosto dostopno različico 

T.O.V.A. (PEBL TOAV), zaradi česar je vprašljiva primerljivost rezultatov tega testa z uradno 

T.O.V.A. metodo. Omejitev naše raziskave je tudi uporaba enopostavčne mere odnosa do šole 

in obremenjenosti s šolo, pri čemer ta ocena morda ni zadosti zanesljiva. V prihodnje bi bilo 

tako smiselno pridobiti zanesljivejšo oceno preučevanih konstruktov z več postavkami, pri 

zbiranju podatkov o digitalni tehnologiji pa bi lahko natančneje preverjali, za kakšno vrsto 

uporabe digitalne tehnologije gre (npr. igranje računalniških iger ali pa uporaba mobilnega 

telefona). Omejitve testa Neurobeans so v naravi indikatorjev, ki temeljijo na izmerjenih časih 

izvedbe kompleksnega procesa posameznih krogov, kjer je vpletenih veliko različnih 

kognitivnih sposobnosti in zunanjih okoliščin, posledično je težje razpoznavati zgolj 

sposobnost vzdrževanja pozornosti. Veliko vprašanje je tudi konsistentnost rezultatov ob več 

ponovitvah meritev, ki je značilna za CPT, pri testu Neurobeans pa to še ni bilo preverjeno. Za 

podrobnejše preučevanje odnosov in zanesljivosti pa je potrebna širša in poglobljena raziskava, 

za katero lahko ugotovitve pričujoče raziskave služijo kot usmeritveni okvir.  

Zaključimo lahko, da je Neurobeans metoda kompleksnejša in drugače strukturirana od 

klasičnih CPT, in vendar vseeno korelira z indikatorji pozornosti enega od CPT, tj. PEBL 

TOAV. Neurobeans prav tako razločuje skupine učencev z DSP in brez nje ter učence s slabšo 

in boljšo sposobnostjo vzdrževanja pozornosti, dosežki pa sicer šibko, ampak vendarle 

korelirajo tudi z akademskimi spremenljivkami, kot so šolske ocene, obremenjenost s šolo ter 

všečnost šole. Rezultati so pomembni za nadaljnji razvoj metode Neurobeans, tako na področju 

merjenja kognitivnih sposobnosti kot tudi v smeri razvoja kognitivnega treninga izvršilnih 

funkcij. Potencial metode Neurobeans je predvsem v enostavnosti in atraktivnosti,  saj je v 

primerjavi s CPT-testi naloga igrivo zastavljena z interakcijo z Neurobeans fižolčki in je kot 

taka lahko bolj zanimiv ter motivirajoč način merjenja in vadbe vzdrževanja pozornosti v 

primerjavi s klasičnimi CPT metodami.  
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11 PRILOGI 

Priloga 1: Vprašalnik: 

ID ANKETIRANCA:  

Pri odgovorih v nadaljevanju označi (naredi križec) pred ustreznim odgovorom ali odgovor 

dopiši. Vsa vprašanja zahtevajo samo en odgovor.  

1. Razred: 

 6. razred 

 7. razred 

 8. razred 

2. Spol:  

 Deček 

 Deklica 

3. Starost: ___________ 

4. Katerih ocen imaš v tem šolskem letu največ? 

 Pretežno ocene 1  

 Pretežno ocene 2 

 Pretežno ocene 3 

 Pretežno ocene 4 

 Pretežno ocene 5 

5. Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom? 

 Sploh nič 

 Malo 

 Še kar 

 Zelo 

6. Kakšno mnenje imaš o šoli? 

 Zelo mi je všeč 

 Malo mi je všeč 

 Ni mi preveč všeč 

 Sploh mi ni všeč 

7. Kako pogosto uporabljaš digitalno zabavo?  

V mislih imej vse aktivnosti, namenjene zabavi, ki jih izvajaš na svojem pametnem telefonu, 

tabličnem računalniku, prenosniku, računalniku, Macu, televiziji ali konzoli (npr. 

Playstation, Wii, Xbox)? 

 Manj kot en dan na teden 

 1 dan na teden 

 2 ali 3 dni na teden  

 4 ali 5 dni na teden  

 (Skoraj) vsak dan 

 



 

8. Na dan, ko uporabljaš digitalno zabavo, koliko časa porabiš med uporabo? 

V mislih imej vse aktivnosti, namenjene zabavi, ki jih izvajaš na svojem pametnem telefonu, 

tabličnem računalniku, prenosniku, računalniku, Macu, televiziji ali konzoli (npr. 

Playstation, Wii, Xbox). 

 Približno uro ali manj  

 Približno 2 do 3 ure 

 Približno 4 do 5 ur 

 Približno 6 do 7 ur  

 Približno 8 ur ali več 

9. Ali imaš pri pouku prilagoditve in dodatno strokovno pomoč?  

 Da 

 Ne  

Rezultate v nadaljevanju vpiše raziskovalec:  

10. TOAV: ___________________________ 

11. Neurobeans indeks: _______________ 

 

  



 

Priloga 2: Primer izračuna spremenljivk Neurobeans na rezultatih testa: 

Št. 

Kroga 

Skupen 

čas 

Čas kroga v 

sekundah 

Neurobeans 

koeficient 

pozornosti Izračuni Vrednosti 

1 00:00:18 18   Skupen čas 801 

2 00:00:39 20   Povprečen čas kroga 18 

3 00:00:56 16   Variabilnost odzivnega časa 3,46998021 

4 00:01:12 15   Dolžina ritma pozornosti   

5 00:01:26 13   Povprečje najboljših 30% 15,23 

6 00:01:41 14   X 3,046 

7 00:02:01 19 1 Minimalna meja (zaokroženo na celo število) 12 

8 00:02:18 16   Povprečje prvih treh časov nad mejo (13,14,14) 13,6666667 

9 00:02:37 18   Zaokroženo na celo število 14 

10 00:02:54 16   Spodnja meja iskanega intervala 12 

11 00:03:12 17   Zgornja meja iskanega intervala 16 

12 00:03:30 17   Število zaporednih krogov v iskanem intervalu 4 

13 00:03:47 16   Odzivni čas 2/2 (povprečje) 19 

14 00:04:07 19   Ocena časa neproduktivnega vedenja   

15 00:04:27 19   Povprečje najboljših 30% 15,23 

16 00:04:49 21   Meja tolerance (+30%) 19,799 

17 00:05:07 17   Obseg časa nad mejo tolerance (vsota vseh presežkov) 28,608 

18 00:05:25 17   Neurobeans koeficient pozornosti 6 

19 00:05:43 17     

20 00:06:06 22 1   

21 00:06:22 15     

22 00:06:41 18     

23 00:06:59 17     

24 00:07:17 17     

25 00:07:39 21     

26 00:07:54 14     

27 00:08:14 19 1   

28 00:08:40 25 1   

29 00:09:00 19     

30 00:09:15 14     

31 00:09:33 17     

32 00:10:05 31 1   

33 00:10:22 16     

34 00:10:50 27 1   

35 00:11:09 18     

36 00:11:26 16     

37 00:11:45 18     

38 00:12:03 17     

39 00:12:24 20     

40 00:13:21 56     

 


