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Povzetek
V  magistrskem  delu  smo  z  nevrofenomenološkim  pristopom preučili  fenomen  reševanja
računskih  nalog.  Oblikovali  smo  študijo,  kjer  smo  pri  udeležencih  vzporedno  spremljali
doživljanje in fiziološke odzive, medtem ko so reševali računske naloge. Za pridobitev opisa
doživljanja smo uporabili  tehniko mikro-fenomenološkega intervjuja,  fiziološke  odzive pa
smo merili z merilnikom kožne prevodnosti. Fiziološke odzive in doživljajske karakteristike
smo posebej analizirali in poskusili tipologizirati. Preverili smo tudi morebitne povezave med
fiziološkimi in doživljajskimi podatki. Ugotovili smo, da obstaja možnost povezave odnosa
do reševanja s  čustvenim in razpoloženjskim stanjem udeleženca.  Ugotovili  smo tudi,  da
vizualni  prikaz  časa negativno vpliva  tako na doživljajske  podatke kot  tudi  na fiziološke
podatke  in  na  uspešnost  reševanja.  Izsledki  naše  raziskave  bi  lahko  pripomogli  k
razumevanju raznolikosti fizioloških in doživljajskih karakteristik reševanja računskih nalog.

Ključne  besede:  nevrofenomenologija,  kožna  prevodnost,  matematična  anksioznost,
doživljanje, mikro-fenomenologija. 



Abstract
In this thesis, we used a neurophenomenological approach to study the phenomenon of 
solving computational problems. We designed a study where we monitored the participants 
physiological responses and subjective experience in parallel, while the participants were 
solving computational tasks. To gather a description of the experience, we used the technique
of micro-phenomenological interview, and physiological responses were obtained by 
measuring skin conductance. Physiological responses and experiential characteristics were 
analyzed separately and attempted to be typologized. We also examined possible connections
between physiological and experiential data. We found that there is a connection between 
attitude towards solving computational problems and the emotional state of the participant. 
Additionally, we found that the visual display of time negatively affects experiential data, 
physiological data and performance. The results of our study could bring new insights to the 
diversity of physiological and experiential characteristics of solving computational problems.

Key words: neurophenomenology, skin conductance, math anxiety, subjective experience, 
micro-phenomenology.
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1 Uvod

V tem poglavju so predstavljeni vsi dejavniki, ki vplivajo na kompleksen proces reševanja
matematičnih nalog. Kot večino duševnih procesov lahko tudi reševanje matematičnih nalog
proučujemo z dveh komplementarnih zornih kotov: prvoosebnega in tretjeosebnega.

S  tretjeosebnega  zornega  kota  opazujemo  vidike  fenomena,  ki  so  dostopni  zunanjemu,
objektivnemu opazovalcu,  kot  npr.  vedenje,  fiziološke odzive,  uspešnost reševanja naloge
ipd. Prvoosebna plat raziskuje vsebino zavesti oziroma doživljanje. 

V pričujočem delu bomo predstavili  reševanje matematičnih nalog z obeh zornih kotov -
najprej vsakega posebej, kasneje pa bomo v skladu z načeli nevrofenomenologije v analizi
poskusili poiskati povezave med obema.

Pregled raziskav s področja reševanja matematičnih nalog

Zgodnje študije področja reševanja matematičnih nalog so bile osredotočene na kognitivne
faktorje,  kot  so  inteligenca,  vizualna  in  prostorska  predstava,  načini  učenja,  sposobnost
kritičnega mišljenja ali uporabljanje kognitivnih strategij.  Največ poudarka je na povezavi
kognitivnih faktorjev z uspešnostjo (Geary, 2011; Fulkerson idr.,1984; Tartre, 1990). 

Matematična  uspešnost  je  močno  povezana  s  kapaciteto  delovnega  spomina  (Andersson,
2008). Posamezniki, ki dosegajo nizke rezultate na testih delovnega spomina, so tudi manj
uspešni pri reševanju računskih problemov (Bull in Scerif, 2001; Geary idr., 1999).  

Največ  raziskav  matematike  je  bilo  osredotočenih  na  kognicijo,  saj  velja  mit,  da  je
matematika  zgolj  intelektualna  dejavnost,  pri  kateri  čustva  ne  igrajo  pomembne  vloge
(Goldin, 2003). Za matematično uspešnost sta pomembna tako kognitivni kot tudi odnosni
faktor.  Na  uspeh  vplivajo  prepričanja,  pričakovanja,  stopnja  vključenosti,  interes  in
zaznavana vrednost (Singh idr., 2002; Stevenson in Newman, 1986).

McLeod (1989) je prvi raziskovalec afektivne domene pri matematiki. Afektivna domena je
širok  spekter  čustev  in  razpoloženj,  ki  se  razlikujejo  od  čiste  kognicije.  Specifične
komponente afektivne domene so emocije, prepričanja in odnos do matematike. 

Odnos je naučena predispozicija ali tendenca posameznika, da reagira negativno ali pozitivno
na določen objekt, situacijo, koncept ali drugo osebo (Akien, 1970). Odnos do matematike
opisuje  spekter  posameznikove  naklonjenosti  ali  nenaklonjenost  matematiki,  težnjo  po
opravljanju  matematičnih  aktivnosti  ali  izogibanju  le-teh,  prepričanja,  da  je  v  matematiki
dober ali slab in da je matematika nekaj uporabnega ali neuporabnega (Neale, 1969).

Hannula (2002) je odnos razdelil v štiri različne procese: emocije, pričakovanja, asociacije in
vrednote.
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Gomez  Chachon  (2000)  pravi,  da  so  emocionalne  reakcije  rezultat  neskladja  med
pričakovanjem in dejansko izkušnjo. Pozitivna ali negativna emocionalna reakcija, ki nastane
kot  odziv  na  matematičen  input,  je  pogojena  s  prepričanji  o  sebi  in  o  matematiki.  Ob
večkratnem odzivu v podobnih situacijah postanejo take emocionalne reakcije avtomatizirane
in utrjene v odnos do matematike. 

Večina raziskav afektivne domene se osredotoča na matematično anksioznost.  V skladu s
trendom raziskovanja področja matematike je tudi pri raziskovanju matematične anksioznosti
največ pozornosti namenjene njenim kognitivnim komponentam (Ashcraft idr., 1998).

Generalizirana  anksioznost  zmoti  procese  delovnega  spomina,  saj  anksiozni  posamezniki
namenjajo več pozornosti skrbem in vsiljivim mislim, kot pa nalogi sami (Eysenc in Calvo,
1992). Tudi matematična anksioznost ovira normalno delovanje delovnega spomina (Ashcraft
idr., 1998). Intruzivne in anksiozne misli, ki zasedejo kapacitete delovnega spomina, drugače
uporabljenega  za  računanje,  se  vrtijo  okoli  strahu,  nenaklonjenosti  matematiki  in  lastne
manjvrednosti (Ashcraft, 2002). 

Posamezniki z visoko matematično anksioznostjo imajo težnjo po izogibanju matematiki, kar
se  odraža  v  hitrem  in  impulzivnem  odgovarjanju  na  matematične  probleme.  S  tem  se
minimizira  čas  in  količina  truda,  vloženega  v  nalogo,  hkrati  pa  se  poveča  število  napak
(Ashcraft,  2002).  Vsi  ti  dejavniki  prispevajo  k  temu,  da  je  posledica  matematične
anksioznosti slabša uspešnost reševanja.

Matematično  anksioznost  spremljajo  tudi  fiziološke  spremembe  (Qu  idr.,  2020).  Precej
raziskav matematične anksioznosti je bilo narejenih z uporabo možganskih slikovnih tehnik
(Sarkar idr, 2014; Suarez-Pellicionini idr, 2013; Young idr, 2012). 

Nekaj  raziskav  fiziološke  vzburjenosti  pri  matematični  anksioznosti  je  bilo  narejenih  z
merjenjem  kožne  prevodnosti.  Dew  idr.  (1984)  niso  odkrili  nobene  povezave  med
matematično  anksioznostjo  in  fiziološko  vzburjenostjo  udeležencev,  ki  so  reševali
matematične naloge. Levy in Rubsten (2021) sta med matematično anksioznostjo in visoko
fiziološko vzburjenostjo našla močno povezavo, ampak zgolj pri kompleksnejših številskih
informacijah. 

Da težavnost  naloge  korelira  s  fiziološkim parametrom prevodnosti  kože,  so  odkrili  tudi
Podlesek idr. (2016). Prišli so do zaključka, da bi fiziološki parameter prevodnosti kože lahko
uporabili kot mero kognitivne obremenitve.

Čeprav obstaja že precej raziskav, ki preučujejo reševanje matematičnih problemov, manjka
raziskava, ki bi ta fenomen preučila tako iz fiziološkega kot tudi iz doživljajskega vidika.
Eden od razlogov za odsotnost  obeh nivojev  je  verjetno  to,  da  je  mnogokrat  upoštevana
predpostavka,  da  lahko  določimo  doživljanje  zgolj  na  podlagi  fizioloških  odzivov.  Ta
predpostavka  je  problematična,  saj  so  podobni  fiziološki  odzivi  mnogokrat  lahko
pospremljeni s kvalitativno zelo različnimi doživljajskimi procesi (Lang, 1994). 

Da bi se izognili takim redukcionističnim predpostavkam, smo zastavili nevrofenomenološko
raziskavo,  ki  bo  fenomen  reševanja  matematičnih  nalog  preučila  tako  iz  tretjeosebne
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(fiziološke) kot tudi iz prvoosebne (doživljajske) strani. V naslednjem poglavju je metoda
nevrofenomenologije podrobneje predstavljena.

3



2 Nevrofenomenologija

V prejšnjem poglavju smo predstavili nekaj do zdaj odkritih dognanj o fenomenu reševanja
matematičnih nalog tako s prvoosebnega kot s tretjeosebnega,  fiziološkega vidika.  V tem
poglavju je opisana metoda nevrofenomenologije, ki jo bomo uporabili v naši raziskavi, za
preučevanje  problema.  Nevrofenomenologija  je  poskus  združitve  moderne  kognitivne
znanosti in discipliniranega pristopa k človekovemu izkustvu, s katerim stopimo korak bližje
k preseganju vrzeli med biološkim in izkustvenim duhom (Varela, 1996).

Subjektivni vidik zavesti, torej subjektivno izkustvo (Chalmers, 2015), ki ga lahko opišemo z
odgovorom na Nagelovo vprašanje “kako je biti” zavestni organizem (Nagel, 1974) je bilo do
nedavnega  izključeno  iz  znanstvenega  raziskovanja.  Raziskovanje  subjektivne  izkušnje  je
polno metodoloških in epistemoloških težav - od problemov z intersubjektivno validacijo do
t.i.  “napake  izkopavanja”  (pojav,  da  samo  raziskovanje  bistveno  vpliva  na  pridobljene
podatke; Depraz, idr., 2003). Kljub temu se za celostno razumevanje duševnosti ne moremo
izogniti raziskovanju izkustva. Nenazadnje, vedenjskih in nevroloških podatkov ne moremo
interpretirati brez razumevanja  subjektivne izkušnje udeleženca (Petitmengin, 2006).

Nevrofenomenologija je raziskovalni pristop, ki s poskusom združitve moderne kognitivne
znanosti in discipliniranega pristopa k človeškemu izkustvu stremi k napredku razumevanja
človeške  duševnosti  (Varela,  1996).  Za  razumevanje  človeške  duševnosti  je  integracija
discipliniranega  preučevanja  človeškega  doživljanja  v  kognitivno  nevroznanost  ključnega
pomena.  Delovna hipoteza nevrofenomenologije  pravi,  da se fenomenološki  in  kognitivni
opisi strukture izkustva vzajemno omejujejo.

Svež  pogled  na  izkustvo,  ki  ga  prinaša  fenomenologija,  je  osnovan  na  fenomenološki
redukciji.  To je specifična refleksivna gesta, ki spremeni naš vsakdanji odnos do živetega
sveta, saj opušča vsa vnaprej sprejeta prepričanja, ki so konstantno prisotna v naravni drži. Ta
gesta naivno ali nereflektirano izkustvo spremeni v reflektirano ali drugostopenjsko. Skozi
fenomenološko redukcijo postaneta svet in izkustvo odprta in primerna za raziskovanje. “Pri
fenomenološki redukciji ne gre za to, da bi skušali razviti odnos do nekega drugega sveta,
temveč da postane naš odnos do pričujočega sveta drugačen” Varela (1996). To gesto lahko
razčlenimo na štiri prepletene trenutke ali aspekte. 
 
Prvi aspekt je reduktivna drža, ki jo opredeljuje zavrtje prepričanj o proučevanem objektu in
postavljanje v oklepaj  vsakršnih vnaprej postavljenih struktur,  ki  drugače spremljajo naše
vsakdanje  življenje.  Redukcija  je  samosprožena  aktivna  gesta,  pri  kateri  smer  misli
preusmerimo iz vsebine nazaj na njihov izvor (Varela, 1996).

Drugi  aspekt  je  intimnost  ali  intuicija.  V jasnosti  in  neposrednosti  izkustvenega polja,  ki
nastane  ob  vzpostavljeni  reduktivni  drži,  se  razkrijejo  različni  horizonti,  h  katerim lahko
obračamo  svojo  pozornost.  Ob  neposrednosti  fenomena  lahko  z  uporabo  namišljenih
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spremenljivk preizkušamo njegove možnosti  v virtualnem duševnem svetu. To nam lahko
prinese nove uvide in nove ravni razumevanja (Varela, 1996).

Avtor koncepta nevrofenomenologije pravi, da je “intuitivno evidentnost treba pretvoriti oz.
prevesti  v  sporočljive  enote,  pri  čemer  si  običajno  pomagamo  z  jezikom  ali  drugimi
simbolnimi  sistemi“  (Varela,  1996).  Tretji  aspekt  reduktivne  drže  je  torej  pretvarjanje
intuitivnosti, pridobljene s pomočjo namišljenih spremenljivk, v sporočljive enote. Te enote
imenujemo konstante. Lahko so jezikovne ali pa del kakšnega drugega simbolnega sistema,
kot npr. formule ali skice. 

Varela (1996) je prepričan, da veščino, ki jo zahtevajo prejšnji trije aspekti, lahko osvojimo
zgolj z redno in disciplinirano vadbo. Usposabljanje, zadnji aspekt reduktivne drže, je torej za
sistematično raziskovanje izkustva ključnega pomena.

Metodološka novost, ki jo prinaša nevrofenomenologija, je enakovredno obravnavanje obeh
vidikov, tako tretjeosebnega kot tudi prvoosebnega. Nevrofenomenologija predvideva iskanje
povezav  in  medsebojnih  soodvisnosti  med  obema  vidikoma  ter  dopušča  vzajemno
informiranje. Podatki o subjektivnem doživljanju ne predstavljajo zgolj dodatne informacije,
ampak služijo kot bistven element za vrednotenje in potrditev tretjeosebnih plati raziskovanja
(Varela, 1996). 

Avtor koncepta nevrofenomenologije pravi, da moramo med prvoosebnim in tretjeosebnim
polom ustvariti konstanten dialog s kroženjem informacij. To bi nam omogočilo raziskovanje
“mostov, izzivov,  uvidom in nasprotij  med njima” (Varela,  1996). Vzajemno omejevanje,
opisano v delovni hipotezni nevrofenomenologije, vključuje tako upoštevanje tretjeosebnih,
znanstvenih  informacij  pri  iskanju  novih  aspektov  mentalnega  izkustva  kot  tudi  uporabo
prvoosebnih, doživljajskih informacij  pri analizi  in interpretaciji  tretjeosebnih podatkov. S
pomočjo  prvoosebnih  podatkov,  ki  ponudijo  dodatne  informacije  o  aspektih  mentalne
aktivnosti,  lahko zaznamo pomembne vzorce dinamične aktivnosti  na nevronskem nivoju
(Thompson idr., 2005). Primer, kjer je odkritje strukture subjektivnega izkustva omogočilo
odkritje struktur na tretjeosebnem nivoju, je raziskava Lutz idr. (2002). V njej so s pomočjo
fenomenoloških opisov različnih stanj pozornosti odkrili karakteristične vzorce sinhronosti
EEG signala. 

Metodo nevrofenomenologije smo v tem magistrskem delu uporabili, da bi preučili fenomen
reševanja matematičnih nalog. Za pridobitev prvoosebnih informacij smo uporabili metodo
mikro-fenomenološkega intervjuja, za tretjeosebno stran pa smo uporabili tehniko merjenja
prevodnosti kože. Nadejamo se, da bo vzajemno omejevanje in informiranje teh dveh polov
prineslo  nova  spoznanja  o  reševanju  matematičnih  nalog.  V  naslednjem  poglavju
predstavljamo  tehniko  merjenja  prevodnosti  kože,  s  katero  smo  dobili  informacije  o
tretjeosebni strani nevrofenomenološke raziskave.
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3 Tretjeosebni vidik: prevodnost kože

Električne lastnosti kože so tesno povezane s psihološkimi procesi. Delovanje ekrilnih žlez je
posledica aktivnosti simpatične veje avtonomnega živčnega sistema, spremembe v teh žlezah
pa so povezane s prevodnostjo kože. Simpatično živčevje je del avtonomnega živčevja, ki
ima pomembno vlogo pri emocijah in motivaciji. Pri proučevanju psiholoških procesov, za
katere  je  značilno  da  jih  spremlja  aktivnost  simpatičnega  živčevja,  se  pogosto  uporablja
merjenje elektrodermalne aktivnosti (EDA) (Figner in Murphy, 2011).

Elektrodermalna aktivnost se navezuje na vse električne fenomene kože, ena izmed njenih
oblik  pa je  prevodnost  kože.  Kaže nam,  kako uspešno koža  prevaja  elektriko  ob stiku  z
zunanjim tokom konstantne napetosti, merimo pa jo v mikrosiemensih (μS). 

Merjenje kožne prevodnosti je neinvazivno, zanesljivo in poceni (Figner in Murphy, 2011).
Je ena izmed najbolj uporabljenih metod za merjenje sprememb električnih lastnosti kože, ki
nastanejo kot posledica večje aktivnost žlez znojnic (Boucsein, 2012). 

Elektrodermalna aktivnost in prevodnost kože sta uporabljeni v različnih vrstah psiholoških
raziskav, saj sta lahko indikator različnih procesov, kot so npr. pozornost, čustvena stanja,
mentalne  obremenitve  in  vzburjenje  (Boucsein  2012,  Figner  in  Murphy  2011).  V  takih
situacijah se zaradi večje aktivnosti žlez znojnic poveča sprememba električnih lastnosti kože
(Geršak, 2013).

Prevodnost kože lahko razdelimo v tonične in fazične fenomene, ki se razlikujejo glede na
časovni  razpon  in  odziv  na  dražljaj.  V  signalu  kožne  prevodnosti  se  kažejo  skozi  dve
komponenti (Figner in Murphy, 2011)
Prva  komponenta  je  nivo  prevodnosti  kože  (SCL,  skin  conductance  level).  Predstavlja
dolgoročne tonične manifestacije in opisuje povprečje splošne prevodnost kože skozi daljše
časovne  intervale.  Druga  komponenta,  odziv  prevodnosti  kože  (SCR,  skin  conductance
response), pa predstavlja število porastov prevodnosti kože, ki večinoma nastanejo kot odziv
na dražljaj. Med dražljajem in odzivom kožne prevodnosti je ponavadi nekaj sekund trajajoči
časovni razmik (Boucsein, 2012; Nikula 1991; Figner in Murphy, 2011).

V stresnem stanju ali ob visoki mentalni obremenitvi se zaradi višje aktivnosti žlez znojnic
spremenijo električne lastnosti kože, kar se kaže v višjem nivoju SCL signala. V takem stanju
se močno poveča tudi odziv prevodnosti kože, saj dosega vrednosti čez 20 SCR na minuto (v
mirujočem stanju so te vrednosti do 3 SCR na minuto) (Boucsein, 2012).

Prevodnost kože je najpogosteje merjena na površinah prstov, dlaneh roke ali notranji strani
stopal. To so namreč območja z visoko gostoto ekrilnih znojnih žlez, aktivnost katerih je
povezana z mentalnimi procesi.  Na eno izmed opisanih površin, ponavadi sta to blazinici
kazalca in sredinca na dlani  nedominantne roke,  sta pritrjeni  dve elektrodi,  med kateri  je
vsiljena enosmerna napetost. (Boucsein, 1992). 

6



Čeprav  je  EDA  dober  pokazatelj  kvantitativnih  aspektov  afektivnih  procesov,  moramo
kvalitativne  aspekte,  kot  so  npr.  valenca  (pozitivna,  negativna)  ali  prisotnost  določene
emocije (jeza, žalost, strah, veselje…), pridobiti iz drugih virov (Figner in Murphy, 2011).

V  naslednjem  poglavju  je  opisana  tehnika  mikro-fenomenološkega  intervjuja,  ki  smo  jo
uporabili, da bi dobili informacije o prvoosebnem aspektu  reševanja matematičnih nalog.
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4 Prvoosebni vidik: mikro-fenomenologija

To  poglavje  je  namenjeno  opisu  metode  mikro-fenomenološkega  intervjuja,  s  katero
pridobimo  podroben  opis  doživljanja.  Metoda,  ki  jo  je  opisala  Petitmengin  (2006),
posamezniku omogoča, da ozavesti svojo subjektivno izkustvo in ga natančno opiše. Mikro-
fenomenologija  je  specifična  tehnika  znotraj  kvalitativnega  raziskovanja.  Da  bi  lahko
opredelili  mikro-fenomenološki  pristop,  moramo  najprej  na  kratko  orisati  temeljne
značilnosti kvalitativnega opazovanja. 
Kvalitativno raziskovanje (v nasprotju s kvantitativnim) ne služi preverjanju hipotez, ampak
jih generira. Pri tej vrsti raziskovanja gre za uporabo različnih opisnih tehnik pri eksplikaciji
osnovnih značilnosti in strukture raziskovanega pojava. 
Zaradi  svojih  ciljev  je  narava  kvalitativnega  raziskovanja  nekoliko  drugačna  kakor  pri
kvantitativnem  raziskovanju.  Pri  kvantitativni  raziskavi  (denimo  pri  eksperimentalnem
raziskovalnem  načrtu)  stremimo  k  naslavljanju  čim  ožjega  raziskovalnega  vprašanja  v
kontroliranih  pogojih.  V  kognitivni  znanosti  to  tipično  pomeni,  da  izmerimo  čim  več
primerov danega pojava na čim večjem številu čim bolj podobnih udeležencev. Pojav, ki ga
merimo,  mora  biti  precizno  operacionaliziran,  tako  da  vemo,  da  merimo  le  tisti  vidik
kognicije, ki nas zanima (Vogrinc, 2008).
Po drugi strani pa pri kvalitativnem raziskovanju hočemo šele opredeliti, kaj je pojav, ki nas
zanima. Tako stremimo k čim bolj poglobljenemu in raznolikemu opisu danega pojava. Te
opise  običajno  zberemo  od  manjšega  števila  udeležencev.  Tipično  je  zaželeno,  da  so  ti
udeleženci  čim  bolj  različni,  da  ugotovimo  čim  bolj  različne  načine,  na  katere  se  dani
fenomen lahko parametrizira (Charmaz, 2006).
Rezultat  kvalitativne  študije  torej  ni  potrjena  teorija,  ampak  opisni  okvir,  ki  učinkovito
generira  preverljive  hipoteze.  Iz  tega  naslova  kvalitativne  študije  pogosto  ne  predložijo
hipotez (ki so same po sebi statističen koncept) (Charmaz, 2006).
V kognitivni znanosti kvalitativne raziskave potekajo predvsem v obliki intervjujev. Splošna
ideja je,  da s  poglobljenim zbiranjem podatkov pridobimo nove uvide v opisno strukturo
pojavov, ki nas zanima (Petitmengin in Lachaux, 2013). Logika je pri tem induktivna (od
konkretnega  k  splošnemu).  Subjektivnim poročilom  pripišemo bolj  abstraktne  in  splošne
opise (Flick, 2009).

Avtorica  mikro-fenomenološkega  intervjuja  Petitmengin  (2006)  pravi,  da  opazovanje
izkustva  ni  enostavna naloga,  saj  se  velik  del  subjektivnega izkustva odvija  pod pragom
zavesti.  Čeprav  znamo  izvajati  aktivnosti,  kot  so  pomnjenje,  opazovanje,  pisanje  ali
pripravljanje čaja,  hitro  sosledje mentalnih operacij,  potrebnih za izvajanje teh aktivnosti,
ponavadi uide naši zavestni zaznavi. Obračanje pozornosti k tem procesom in opisovanje le-
teh zahteva trening, trud in znanje. 

Vse večji del znanstvene skupnosti izpostavlja ključnost rigoroznih metod, ki bi omogočile
natančno  preiskovanje  subjektivnega  izkustva.  Metoda  mikro-fenomenološkega  intervjuja
udeležencu  omogoča,  da  ozavesti  in  opiše  svoje  subjektivno  izkustvo.  Metoda  omogoči
zbiranje  podatkov  iz  vidika  subjekta,  za  katere  se  uporablja  izraz  'prvoosebni'  podatki.
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Pridobljeni  so  s  pomočjo  druge osebe,  kar  Varela  in  Shear  (1999) označujeta  z  izrazom
'drugoosebna metoda'.

Petitmengin (2006) v članku izpostavi težave pri ozaveščanju in opisovanju subjektivnega
izkustva in predlaga procese, ki predstavljajo rešitve teh težav. 

Nestabilna pozornost
Prvi  problem  je  razpršenost  pozornosti.  Pri  poskusu  ozaveščanja  izkušnje  imamo  pri
stabilizaciji pozornosti težave, saj pri preusmerjanju pozornosti na nek aspekt doživljanja le-
ta že po nekaj sekundah zbeži drugam. V naši zavesti se hitro pojavijo raznorazne misli in
komentarji.  Preden se zavemo, da s pozornostjo nismo več pri prvotnem fenomenu, lahko
mine kar precej časa.  
Za izboljšanje stabilizacije pozornosti raziskovalec redno reformulira vsebino povedanega in
udeleženca, če le-ta zatava v komentarje in sodbe, z ustreznimi vprašanji povleče nazaj v
izkustvo. Uporabna je tudi strategija direktne reference, ko udeleženec pride v stik z nejasnim
notranjim procesom, ki ga ne zna stabilizirati. Proces označimo s splošnimi izrazi, kot npr. ‘ta
občutek’ in ga s tem izoliramo iz izkustvenega toka.  

Absorpcija v objektivnem
Naslednja  težava  je  absorpcija  v  objektivnem.  Med  izvajanjem  neke  aktivnosti  je  naša
pozornost  popolnoma  osredotočena  samo  na  rezultat  -  na  ‘kaj’,  ki  ga  želimo  doseči.
Večinoma se sploh ne zavedamo, ‘kako’ ta rezultat dosegamo.
Da bi  to  ozavestili,  moramo pozornost  preusmeriti  iz  rezultata  na  procese,  s  katerimi  ta
rezultat  dosegamo.  Raziskovalec  uporablja  vprašanja,  kot  so:  “Da  dosežeš  to,  kaj  točno
narediš? Kako začneš? Kako veš, da si dosegel cilj?”. S pomočjo takih vprašanj pozornost
udeleženca vedno znova preusmerja iz vsebine zaznavanja k procesu zaznavanja.

Pobeg v reprezentacijo
Naslednja  težava  je  mešanje  izkustva  z  reprezentacijo  izkustva.  Naša  reprezentacija
kognitivne  aktivnosti  je  mnogokrat  družbeno  naučena  in  je  zato  večkrat  zmotna.  Te
reprezentacije se trdno držimo, kar ozaveščanje izkustva še otežuje. To se kaže na dva načina.
Prvi je deformirajoči efekt, ko opis izkustva zamenjamo z opisom reprezentacije in je zato ta
opis 'deformiran'. Drugi pa je koncept prikrivanja, ki iz našega polja zavesti zavrže dimenzije
izkustva,  če  se  te  ne  ujemajo  z  reprezentacijo.  Pri  opisu  načina  izvajanja  določenega
kognitivnega procesa ponavadi začnemo opisovati reprezentacijo procesa; opisujemo to, kar
mislimo in si predstavljamo, da delamo. V to vključimo tudi komentarje, razlage in razne
sodbe,  kar  nam  zamegli  pogled  na  pravo  izkušnjo,  ki  se  nahaja  pod  prepričanji  in
reprezentacijami.
Raziskovalec mora udeležencu preusmeriti pozornost iz generalne reprezentacije, torej tega,
kar si predstavlja, da počne, v to, kar zares počne - torej k specifični izkušnji, ki je natančno
umeščena v prostor in čas.
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Pomanjkanje zavedanja o dimenzijah in stopnji podrobnosti
Naše nerazumevanje izkustva seže tako globoko, da ne vemo, na katero dimenzijo izkustva bi
morali preusmeriti našo pozornost. Za opazovanje in opisovanje izkustva je potreben trening
(npr. Vipassana meditacija), s katerim se lahko priučimo pozornostne pozicije, ki pomaga pri
odkrivanju različnih dimenzij izkustva, kot so npr. notranji glas, slike in emocije. Poleg vseh
različnih plasti izkustva se nato zavemo še njenih dinamičnih dimenzij, notranjih operacij, ki
si hitro sledijo in sestavljajo konstanten tok subjektivnega izkustva. Brez treninga se različnih
dimenzij zavedamo le nejasno. Raziskovalec lahko pred začetkom intervjuja udeleženca vodi
skozi kratko nalogo, v kateri si npr. prikliče specifičen spomin in opisuje čim več njegovih
dimenzij (vidno, čustveno, slušno...).

Poglabljanje opisa do želene stopnje natančnosti
Poleg stabilizacije pozornosti na določeni dimenziji doživljanja je za opis izkustva potrebno
tudi  znanje  o  tem,  do  kakšne  stopnje  natančnosti  lahko  pridemo.  Raziskovalec  lahko
udeleženca vodi do globine opisovanja doživljanja, do katere udeleženec sam ne bi znal priti.
To  naredi  z  usmerjanjem  na  temporalno  (diahrono)  in  na  ne-temporalno  (sinhrono)
dimenzijo. Izkustvo je pretočno in ga lahko opišemo kot zaporedje posameznih trenutkov. 
Raziskovalec  poglablja  diahrono  dimenzijo  z  usmerjanjem   pozornosti  udeleženca  proti
različnim trenutkom njegovega izkustva,  pri  tem pa pazi,  da ne daje  nobenih sugestij  na
vsebino (Vermersch,  2004) in  s  svojimi  predpostavkami  ne  vpliva  na  opis.  Najprej  dobi
začetno stopnjo opisa v obliki  zaporedij  faz; opise posameznih  faz poglobi  na isti  način.
Začne z vprašanji tipa: “Kako si začel, kaj se je najprej zgodilo?”, vmes se poslužuje vprašanj
kot “In kaj si potem naredil?”, zaključi pa s “Kaj se je zgodilo na koncu? S čim si zaključil?”.
Raziskovalec  vodi  udeleženca  pri  poglabljanju  opisov  diahronih  karakteristik  izkustva  s
pomočjo  svojega  znanja  o  sinhroni  strukturi  subjektivnega  izkustva.  Če  udeleženec  npr.
ozavesti  neko  mentalno  sliko,  raziskovalec  usmeri  njegovo  pozornost  na  strukturne
karakteristike  te  slike.  Pri  tem se,  tako  kot  pri  poglabljanju  diahrone  dimenzije,  izogiba
napeljevanju na vsebino. 
Raziskovalec  pogosto  reformulira  vsebino  v  celotnem  procesu  poglabljanja  diahrone  in
sinhrone vsebine.  Udeležencu  s  tem pomaga  pri  stabilizaciji  pozornosti,  preverja  pa tudi
točnost opisov, saj ga lahko udeleženec popravi, če reformulirana vsebina ni točna. S tem se
opis izpopolnjuje in postaja vedno bolj točen.

Retrospektivni dostop
Šesta  težava  je,  da  lahko  izkustvo  opišemo  zgolj  retrospektivno,  po  nekem  daljšem  ali
krajšem časovnem obdobju. Nemogoče je dostopati do 'realnega časa' in izkušnje opisati med
dogajanjem. Operacije, ki ga sestavljajo, so namreč številne in hitre.
Za ozaveščanje  izvajanja  določenega procesa je  potrebno ta  proces  podoživeti  in si  ga v
notranjem svetu večkrat ponovno zaigrati. Tako lahko prepoznamo glavne faze, ki jih potem
podoživimo vsako posebej  in  opišemo kot  skupino operacij.  Pozornost  vsakič  namenimo
zgolj eni dimenziji (vizualni, kinestetični, emocionalni).
Retrospekcija  je  nujna  ne  le  zaradi  hitrosti  in  kompleksnosti  izkustvenega  toka,  ampak
predvsem zaradi  nezmožnosti  istočasnega usmerjanja  pozornosti  na 'kaj'  in  'kako'.  Pomoč
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izurjenega raziskovalca lahko močno pripomore pri vodenju retrospektivnega dostopa, saj je
to kompleksen kognitivni proces, ki zahteva mnogo urjenja in učenja.

Opisovanje doživljanja z besedami
Besedišče,  ki  bi  lahko  opisalo  različne  izkustvene  dimnezije,  je  zelo  borno.  Marsikdaj
nimamo  primernih  besed,  ki  bi  opisale  subtilne  notranje  procese.  Poleg  tega  sama
verbalizacija predstavlja motnjo v doživljanju, kot da bi nanj spustila senco (Schooler, 2002).
Raziskovalec udeleženca spodbudi, da poišče svoje besede za opis subjektivnega izkustva, saj
za  opisovanje  izkustva  primanjkuje  primernih  besed,  določene  besede pa  lahko  s  svojim
običajnim  pomenom  zaznamujejo  doživljanje  in  povzročijo  izgubo  stika  s  prvotnim
fenomenom.  Udeleženec  lahko  stik  z  izkustvom obdrži  z  uporabo svoje  besede  ali  pa  z
uporabo besed kot so ‘to izkustvo’.

Metoda  mikro-fenomenologije  je  uporabljena  v  raziskavah  na  različnih  področjih:
tehnološkem,  izobraževalnem,  terapevtskem,  umetniškem,...  Tudi  na  področju  medicine
lahko ozaveščanje notranjih procesov privede do novih in pomembnih spoznanj. Petitmengin
(2005) je z uporabo mikro-fenomenološkega intervjuja prišla do odkritja, da lahko epileptični
pacienti  (z  ustreznim  treningom)  zaznajo  subtilne  simptome,  ki  napovedujejo  nastanek
epileptičnega  napada.  Razumevanje  notranjih  operacij  jim  omogoča  tudi  vzpostavitve
procesa, ki simptome nastanka epileptičnega napada prekinejo.

Posameznik  z  ozaveščanjem  in  opisovanjem  svoje  izkušnje  pride  do  globlje  ravni
razumevanja lastnega načina delovanja v svetu. Če svoj način delovanja bolje razume, ga tudi
lažje  spremeni  (Petitmengin,  2006).  Nadejamo  se,  da  bomo  s  pomočjo  mikro-
fenomenološkega intervjuja prišli do boljšega razumevanja zaporedja notranjih operacij, ki se
izvajajo  v  naši  zavesti,  ko  rešujemo  matematične  naloge.  Ker  je  naša  raziskava
nevrofenomenološka in bo za relevantne fiziološke podatke potrebnih precej nalog, smo tudi
mikro-fenomenološki intervju za potrebe raziskave modificirali.  Intervjuje smo skrajšali in
manj pozornosti namenili poglabljanju diahrone dimenzije.
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5 Metoda

V prejšnjem poglavju sta bila predstavljena metodološki okvir nevrofenomenologije, ki pri
raziskovanju kognitivnih fenomenov upošteva tako prvoosebni kot tudi tretjeosebni vidik, ter
metoda mikro-fenomenološkega intervjuja in merjenja kožne prevodnosti. Omenjene metode
smo uporabili v naši raziskavi. V tem poglavju bomo najprej opisali raziskovalne cilje, za tem
pa  bo  podrobno  predstavljen  raziskovalni  načrt,  ki  vključuje  zasnovo  raziskave,  opis
kriterijev za izbiro udeležencev in opis instrumentov, uporabljenih za pridobivanje podatkov.
Nato  bomo  opisali  natančen  potek  raziskave  in  predstavili  postopek  nadaljne  obdelave
pridobljenih podatkov.

5.1 Raziskovalni cilji

Osnovni raziskovalni cilj je vzporedno raziskati fiziološke in doživljajske aspekte reševanja
računskih  problemov  na  način,  ki  ne  zanemari  raznolikosti  odzivov  na  doživljajskem in
fiziološkem nivoju. Specifični cilji so naslednji:

Cilj 1: Analiza fizioloških odzivov udeležencev na reševanje računskih problemov in poskus
tipologizacije fizioloških odzivov.

Cilj  2:  Analiza  doživljajskih  karakteristik  reševanja  računskih  problemov  s  poskusom
tipologizacije.

Cilj 3: Raziskati povezave med fiziološko in doživljajsko tipologizacijo.

5.2 Raziskovalni načrt

Najprej bomo razložili, zakaj smo se za preverjanje raziskovalnih ciljev odločili prav za tak
raziskovalni načrt in predstavili idejo raziskave. V naslednjih podpoglavjih bomo posamezne
elemente raziskovalnega načrta podrobneje opisali.

Naš osnovni  raziskovalni  cilj  je  vzporedno raziskati  tako fiziološke  kot  tudi  doživljajske
aspekte  reševanja  računskih  problemov.  Zaradi  zahtev  raziskovalnega  cilja  je  raziskava
nevrofenomenološka, kar pomeni, da smo v raziskovalni načrt vključili tako prvoosebne (tj.
doživljajske)  kot  tudi  tretjeosebne  (v  našem  primeru  fiziološke)  podatke  ter  omogočili
možnost primerjave med njimi. 

Izbira udeležencev
Da bi ojačali podobnosti in razlike med posameznimi vidiki doživljanja, želimo dobiti čim
bolj raznolike podatke tako na prvoosebni kot tudi na tretjeosebni strani. Zato smo rekrutirali
udeležence,  ki  imajo  različen  odnos  do matematike.  Poskusili  smo se  čim bolj  približati
enakomerni razporeditvi udeležencev na spektru odnosov do reševanja.
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Protokol
V raziskavi so udeleženci reševali različne računske naloge. Hkrati z izvajanjem računske
naloge smo poskušali pridobiti čim bolj natančne doživljajske in fiziološke podatke v času
reševanja.  
V  pripravah  na  raziskavo  se  je  pokazalo,  da  obstaja  možnost,  da  udeleženci  doživljajo
reševanje nalog drugače, če je ob reševanju prikazano odštevanje časa, ki jim je preostal za
dano nalogo.  Ker  nas  zanima,  ali  prikaz  preostalega  časa  lahko vpliva  na  doživljanje,  je
raziskava razdeljena na dve fazi:

- faza 1, ki ne vključuje vidnega odštevanja časa; in
      -  faza 2, kjer je ob strani prikazan preostanek časa za reševanje naloge. Zadnjih pet
sekund se čas obarva rdeče.

Tehnike pridobivanja podatkov
Za  pridobivanje  podatkov  na  prvoosebni  strani  smo  uporabili  tehniko  mikro-
fenomenološkega  intervjuja,  tretjeosebne  podatke  pa  smo  pridobili  z  merjenjem  kožne
prevodnosti.

V  nadaljevanju  so  posamezni  elementi  raziskovalnega  načrta  podrobneje  opisani.  Ker  je
raziskava nevrofenomenološka, so tudi elementi raziskovalnega načrta (kjer je to smiselno)
razdeljeni na tri dele: prvoosebno, tretjeosebno in sintezo.

5.2.1 Udeleženci

V tem podpoglavju so opisane lastnosti udeležencev naše raziskave. Raziskave se je udeležilo
22 udeležencev (od tega 14 žensk). Vsi sodelujoči v raziskavi so študenti,  njihov materni
jezik  pa  je  slovenščina.  Pred  raziskavo  so  bili  seznanjeni  s  pogojem  prostovoljnosti,
zagotovljena  jim  je  bila  tudi  zaščita  osebnih  podatkov.  Da  bi  ohranili  anonimnost,  smo
vsakemu udeležencu pripisali kodo.
Za  zagotavljanje  raznolikega  spektra  modalnosti  doživljanja  matematičnih  nalog  smo  za
izbiro  udeležencev  uporabili  prilagojeno  verzijo  testa  matematične  anksioznosti (The
Abbreviated Math Anxiety Scale; Hopko idr., 2003). Test je sestavljen iz desetih postavk, ki
opisujejo različne situacije, povezane z matematiko. Vsako postavko se označi s številko od
ena do pet, pri čemer 1 označuje zelo prijetno situacijo, 3 označuje nevtralno situacijo in 5
označuje zelo neprijetno situacijo. Na podlagi rezultatov testa matematične anksioznosti smo
udeležence razdelili v eno izmed treh reakcijskih skupin: nevtralna, pozitivna in negativna. Iz
vsake  reakcijske  skupine  smo  izbrali  tretjino  udeležencev.  Reakcijske  skupine  so  bile
uporabljene zgolj za zagotavljanje raznolikosti udeležencev in pri analizi niso upoštevane.
Vsi udeleženci  so morali  izraziti  tudi  željo  po raziskovanju svojega doživljanja,  saj  je to
pomemben aspekt fenomenološkega kvalitativnega raziskovanja (Kordeš in Smrdu, 2015).
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5.2.2 Merski instrumentarij

5.2.2.1 Prvoosebni vidik

Za pridobivanje prvoosebnih podatkov, torej podatkov o tem, kaj so udeleženci  doživljali
med reševanjem računskih nalog, smo uporabili modificiran mikro-fenomenološki intervju
(Petitmengin,  2006),  ki  je  podrobneje  opisan  v  prejšnjem  poglavju.  Pri  strukturi  mikro-
fenomenološkega  pristopa  je  bistveno,  da  se  upoštevata  diahrona  in  sinhrona  dimenzija
doživljanja.  Diahrono dimenzijo,  ki predstavlja časovni potek doživljanja,  smo pridobili  z
vprašanjem “Kaj si doživljal, ko si zagledal prvo nalogo in kako se je doživljanje spreminjalo
skozi  čas?”.  Vsakega  izmed  izpostavljenih  doživljajskih  podatkov  smo  nato  podrobneje
raziskali  in  opisali.  Poglobitev  opisa  izpostavljenih  posamičnih  trenutkov  nam je  podala
sinhrono dimenzijo doživljanja. Pri tem smo bili pozorni predvsem na upoštevanje principa
fenomenološke redukcije, torej dajanje v oklepaj vseh vnaprej sprejetih vedenj, prepričanj in
sodb. Zbrani  doživljajski  podatki  so na koncu uporabljeni  pri  primerjavi  s  tretjeosebnimi
podatki, katerih pridobivanje je opisano v naslednjem podpoglavju.

5.2.2.2 Tretjeosebni

V tem podpoglavju je opisan instrumentarij, ki smo ga uporabili za pridobivanje tretjeosebnih
podatkov.  Programska oprema za zgoraj  opisano raziskavo je  bila  napisana namensko in
vključuje navidezni instrument za predvajanje izbranih računov ter sinhronizirano merjenje
surovih  fizioloških  signalov.  Navidezni  instrument  je  izdelan  v  programskem  okolju
LabView (Bitter  idr.,  2006). Raziskava je bila izvedena v laboratorijski sobi s konstantno
sobno  temperaturo  (M  =  23°C).  Naloge  so  bile  prikazane  na  računalniškem  zaslonu.
Fiziološke  meritve  so  bile  izvedene  z  merilnikom  kožne  prevodnosti  Biopac  MP150
GSR100C z mokrimi elektrodami Ag-AgCl.

5.2.3 Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih pristopov

Posledica tega, da delamo nevrofenomenološko raziskavo je, da raziskovalni načrt vključuje 
mešano kvalitativno in kvantitativno metodo tako pri zajemanju podatkov kot pri analizi. Kot 
smo že pojasnili v poglavju 4, kvalitativno raziskovanje (v nasprotju s kvantitativnim) ne 
služi preverjanju hipotez, ampak jih generira (Vogrinc, 2008). Pri kvalitativnem raziskovanju 
želimo šele opredeliti, kaj je pojav, ki nas zanima, in stremimo k čim bolj poglobljenemu 
opisu danega pojava (Charmaz, 2006). Rezultat je poskusna teorija, ki ni zanesljiva na isti 
način kot statistične teorije, a prinaša nova spoznanja o raznolikosti pojava.
Združevanje pristopov mora upoštevati lastnosti obeh. Pri nekaterih delih, kot je npr. število 
udeležencev, je potrebno upoštevati kvalitativne smernice, saj bi bilo zelo težko poglobljeno 
obdelati veliko število udeležencev.

5.2.4 Postopek

Udeleženca smo najprej opremili z merilnikom kožne prevodnosti. Na zadnji členek kazalca
in  sredinca  nedominantne  roke  smo  pritrdili  Ag-AgCl  elektrodi,  ki  sta  bili  v  skladu  s
standardnim  postopkom  (Fowles  idr.,  1981)  predhodno  namazani  z  izotoničnim  gelom.
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Vzorčenje fiziologije je potekalo z vzorčno frekvenco 1000 kHz, kar zadošča za potrebno
predprocesiranje (odstranjevanje šuma in artefaktov premikanja) fizioloških spremenljivk. 
Udeleženci so na računalniku reševali 20 računskih nalog, razdeljenih v štiri sklope po pet
nalog.  Naloge  so  sestavili  in  validirali  Podlesek  idr.  (2016).  Za  zagotavljanje  večje
veljavnosti  se  je  vsak  udeleženec  eksperimenta  udeležil  dvakrat,  z  vsaj  enim  dnevom
premora.

Slika 1: Program, v katerem udeleženci rešujejo matematične naloge. 2/4 označuje drugega
izmed štirih sklopov nalog.

Preizkus je razdeljen v dve fazi: fazo brez vidnega prikaza ure (prvi in drugi sklop) in fazo z
vidnim prikazom ure (tretji in četrti sklop). Ura je v desnem zgornjem kotu in udeležencu
prikazuje preostanek časa za reševanje naloge.

Slika 2:  Primer vizualnega prikaza ure v desnem zgornjem kotu, ki kaže, koliko časa je še
ostalo za reševanje naloge. Preostanek časa je obarvan zeleno.

Zadnjih pet sekund se okvir, ki prikazuje preostanek časa, obarva rdeče.
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Slika 3: Primer rdeče obarvanega časa

Preizkus  se začne z  uvodnim mikro-fenomenološkim intervjujem,  ki  med drugim preveri
trenutno razpoloženje udeleženca. Temu sledi prva faza reševanja računskih nalog, kjer imajo
udeleženci  za  vsako  nalogo  60  sekund  časa.  V  prvih  dveh  sklopih  po  pet  nalog  ima
udeleženec za vsako nalogo na voljo 60 sekund, v zadnjih dveh pa 30 sekund. Po vsakem
sklopu  svoje  razpoloženje  oceni  s  številom  od  1  do  5  (sproščen  –  napet;  zadovoljen  –
nezadovoljen; prisoten – tavam z mislimi). 

Slika 4: Anketa za opis razpoloženja

Po vsaki  fazi  je  z  udeležencem opravljen  še  en  mikro-fenomenološki  intervju,  s  katerim
poskušamo čim bolj natančno spoznati njegovo doživljanje med reševanjem nalog.  
Pozorni smo predvsem na naslednje aspekte:  kaj je v ospredju doživljanja (če so bili  res
osredotočeni na reševanje ali  so tavali  z mislimi),  če imajo pri  reševanju kakšne posebne
strategije in tehnike, kako razmišljajo o problemu pri reševanju naloge (vizualno, glasovno,
kinestetično...)  in kako se pri  tem počutijo  (prijetno/neprijetno).  Na koncu nas zanima še
njihov osebni odnos do reševanja, če so zainteresirani in tekmovalni, če želijo ugajati ali pa
jim je za reševanje vseeno. 
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Pri  mikro-fenomenološkem  intervjuju  je  pomembno  upoštevanje  principa  fenomenološke
redukcije,  torej  dajanje  v  oklepaj  vseh  vnaprej  sprejetih  vedenj,  prepričanj,  sodb  in
kakršnihkoli okvirjev. Vsakič, ko so težave z dajanjem v oklepaj zaznane, jim z vprašanjem
“Kako si doživljal ta aspekt?” pozornost vedno znova obračamo iz okvirjev nazaj k živečem
izkustvu.

Slika 5: Časovni potek raziskave

V  naslednjem  podpoglavju  je  predstavljeno,  kako  so  pridobljeni  podatki  obdelani  za
nadaljnjo analizo.

5.2.5 Obdelava podatkov

Prvoosebna in tretjeosebna stran sta obdelani ločeno, saj ima vsaka stran svoje raziskovalne
karakteristike. V naslednjih podpoglavjih je za vsako stran predstavljena obdelava podatkov
ter predvidevana analiza. Predvidevana analiza je predstavljena tudi za sintezo prvoosebnih in
tretjeosebnih podatkov.

5.2.5.1 Prvoosebna

Prvoosebne  podatke  smo  analizirali  po  principih  konstruktivistične  poskusne  teorije
(Charmaz, 2006). Intervjuji so bili najprej transkribirani. Relevantni deli intervjujev so bili
označeni s kodami oz. kategorijami. Kategorije smo primerjali med sabo in jih v primeru, da
opisujejo podoben fenomen, poskusili združiti v kategorije višjih redov (Kordeš in Smrdu,
2015).  Kategorije  najvišjega  reda  smo poskusili  še  odnosno  kodirati  in  iz  tega  pridobiti
relevantne odnose med kategorijami, na podlagi katerih bi lahko zgradili poskusno teorijo.
Kategorije najvišjega reda so kasneje uporabljene tudi v primerjalni analizi s tretjeosebnimi
podatki. 

5.2.5.2 Tretjeosebna

Za analizo tretjeosebnih podatkov smo uporabili  programski paket  AcqKnowledge 4.1.  V
predprocesiranju  smo  fiziološkim  podatkom  odstranili  šum  in  artefakte  premikanja.  V
programu  AcqKnowledge  smo  pri  fazi  predprocesiranja  fizioloških  podatkov  zmanjšali
število izmerjenih točk na 250000 podatkov/sek. Podatke smo filtrirali s pasovno-prepustnimi
filtri, uporabili smo high-pass filter (f=0.05 Hz). Postopek iskanja SCR signalov je izveden s
približkom bazne linije (baseline estimation) 10 in mejno vrednostjo (threshold level) 0.02
microsiemens.  Začetke  posameznih  sklopov  reševanja  in  intervjujev  smo  označili  z
zastavicami.  Za  vsak  sklop  reševanja  smo  nato  pridobili  podatke  o  SCL  stopnji  kožne
prevodnosti  ter številu SCR signalov na minuto.  Dobljeni podatki so nato izvoženi v MS
Excel 2010 za nadaljnjo analizo.
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5.2.5.3 Sinteza

Za  končno  fazo  analize  in  povezavo  z  doživljajskimi  podatki  smo  uporabili  integrirano
razvojno  okolje  Visual  Studio  in  programski  jezik  Typescript  (Bierman  idr.,  2014).  S
pomočjo  programskega jezika  smo napisali  funkcijo,  ki  za  vhodni  parameter  prejme  dva
seznama. V prvem seznamu so vrednosti, ki smo jih dobili iz analize fizioloških podatkov. V
drugem seznamu so podatki,  pridobljeni  iz doživljajske analize,  torej določene kategorije.
Funkcija za vsako kategorijo izračuna povprečja fizioloških podatkov vseh udeležencev, ki
smo jih  uvrstili  v to kategorijo.  Rezultati,  torej  povprečja fizioloških parametrov za dane
kategorije, so izvoženi v MS Excel 2010.

V tem poglavju smo predstavili raziskovalne cilje, raziskovalni načrt in predvideno analizo, v
naslednjem poglavju pa si bomo pogledali, kako je analiza dejansko potekala.
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6 Analiza fizioloških podatkov

Izvedenih je bilo 43 meritev kožne prevodnosti.  Tekom raziskave smo opazili,  da ima en
izmed predvajanih računov sintaktično napako. Ker smo do takrat večino snemanj že opravili,
smo sintaktično napako pustili  z namenom zagotavljanja istih pogojev za vse udeležence.
Predvidevali smo tudi, da napaka nima vpliva na zastavljene raziskovalne cilje. Zaradi napak
v podatkih smo bili prisiljeni izločiti dve udeleženki. Eno smo izločili, ker je na raziskavo
prišla samo enkrat, pri drugi pa je bil pokvarjen zvočni posnetek. Tako smo imeli popolne
podatke le za 20 udeležencev (8 moških in 12 žensk), torej 40 meritev kožne prevodnosti. Na
sliki je prikazan naključen primer grafa kožne prevodnosti.

Slika 6: Graf kožne prevodnosti

Podatke kožne prevodnosti smo procesirali s programskim paketom AcqKnowledge 4.1 in jih
nato  izvozili  v  MS Excel  2010 za  nadaljnjo  analizo.  V fazi  predprocesiranja  fizioloških
podatkov smo v AcqKnowledge podatke filtrirali s pasovno-prepustnimi filtri, uporabili smo
visokoprepustni (high-pass) filter (f=0.05 Hz), ki visoke frekvence spusti, nizke frekvence pa
zadrži.

Po  filtriranju  je  bil  izveden  postopek  iskanja  SCR signalov  z  baseline  estimation 10  in
threshold level 0.02 mikrosimensov. Iz podatkov smo izračunali začetke trajanja posameznih
sklopov reševanja in jih označili z zastavicami.

Slika  7:  Graf  kožne prevodnosti  s  kapljicami  na  SCR signalih.  Spodaj  so  z  zastavicami
označeni bazna linija (baseline) ter začetek in konec vsakega izmed dveh sklopov reševanja
matematičnih nalog.
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Za vsakega udeleženca smo za vsak sklop reševanja pridobili naslednje podatke: minimalna
vrednost  SCL (min),  maximalna  vrednost  SCL (max),  povprečne  vrednost  SCL (mean),
standardni odklon SCL (std), časovno trajanje reševanja (delta t) ter število SCR signalov na
minuto (SCR/min).

Slika 8: Primer približanega grafa

Na  primeru  grafa  vidimo,  da  je  minimalna  vrednost  tega  kosa  grafa  okoli  7.42
mikrosimensov, maksimalno vrednost pa signal doseže pri 8.42 mikrosimensih. Povprečna
vrednost je okoli 7.75, število SCR signalov, označenih s kapljicami, pa je 9.

Naštete podatke smo dobili tudi za bazno linijo.  Za začetno bazno linijo smo vzeli prvi dve
minuti  snemanja,  ko  udeleženec  še  ni  reševal  nalog.  Analiza  je  bila  narejena  v  relativni
obliki, zato smo podatke normirali glede na začetni bazno linijo po formuli 1:

kjer XR   predstavlja vrednost fiziološkega podatka v fazi računanja, XB predstavlja vrednost
fiziološkega parametra bazne linije.
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V spodnji tabeli so prikazane povprečne vrednosti pridobljenih podatkov.

Tabela 1: Povprečne vrednosti pridobljenih podatkov za vse udeležence

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

vsi 40
3,7
2

0,53 1,095 1,34 3,44 5,92

Pridobljene podatke smo izvozili v MS Excel 2010 in jih v zadnjem delu raziskave uporabili
za  primerjavo  z  doživljajskimi  kategorijami,  pridobljenimi  iz  analize  doživljajskega  dela
raziskave, ki je opisana v naslednjem poglavju.
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7 Analiza doživljajskih podatkov

V tem poglavju  je  predstavljena  analiza  doživljajskih  podatkov.  Najprej  bomo pogledali,
kakšne podatke smo dobili,  nato pa bomo predstavili  postopek kodiranja teh podatkov in
opisali kodirno knjigo.

7.1 Predstavitev podatkov

Izvedenih je bilo 43 intervjujev, vsak intervju je bil razdeljen na tri dele: uvodni intervju ter
intervju po vsakem izmed dveh sklopov reševanja.  Z uvodnim intervjujem smo preverjali
splošno  doživljajsko  stanje  udeleženca,  druga  dva  intervjuja  pa  sta  nam  dala  podatke  o
doživljanju med reševanjem nalog. Trajanje intervjujev  se je med udeleženci  razlikovalo,
večina jih je trajala 5-10 minut. Celotno trajanje vseh treh intervjujev za udeleženca je bilo
tako med 15 in 30 minut, skupno trajanje vseh intervjujev pa približno 1000 minut oz. 17 ur.
Kot  smo  že  poročali  na  začetku,  smo  dve  udeleženki  izločili  iz  analize.  Tako  smo  za
nadaljnjo  analizo  uporabili  podatke  20  udeležencev,  kar  je  skupno  40  fenomenoloških
intervjujev.
Tukaj  podajam več  ali  manj  naključno  izbran  del  intervjuja  za  ilustracijo  (P  predstavlja
izvajalca intervjuja, y20.2 je koda udeleženca).

P: ''Kaj si doživljal, ko si zagledal prvi račun in kako se je doživljanje spreminjalo
skozi reševanje?''

y20.2: ''Prvega računa se konkretno ne spomnim, vem, da sem najprej pogledal, če je
res odštevanje v kotu, pa ga ni bilo. Potem sem razmišljal, da si rekla, da je vedno bilo
odštevanje časa v kotu, potem sem razmišljal, če je to testni primer, pa se v bistvu ne
šteje in zato ni odštevanja ... Ja ... Potem sem spet bil rahlo frustriran s tem, da mi
poštevanka ne gre tako dobro, sem potreboval več časa za računanje takih enostavnih
stvari... Potem proti koncu me je zmotilo, ker so bili ljudje zunaj pa je bil hrup, tako,
da me je to, nisem bil toliko fokusiran na reševanje.''

P: ''Najprej si pogledal, če je čas, pa ga ni blo.''

y20.2: ''Ja.''

P: ''In potem si še naprej razmišljal... Torej je trajalo nekaj časa, da si se skoncentriral
na račun?''

y20.2: ''Pri prvem ja.''

P: ''Rekel si, da si bil rahlo frustriran. Kako si čutil to frustriranost?''

y20.2:  ''Mislim,  da  kot  notranji  glas,  ki  se  pritožuje,  da  ne  zna  poštevanke  ...  S
preklinjanjem ... blažjim preklinjanjem.''
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V  intervjuju  smo  najprej  dobili  sinhrono  dimenzijo  doživljanja  z  vprašanjem  “Kaj  si
doživljal, ko si zagledal prvi račun in kako se je doživljanje spreminjalo skozi čas?” Že med
intervjujem smo si zapisali pomembnejše izpostavljene podatke in jih ponovili (“Najprej si
pogledal, če je čas, pa ga ni bilo.”) ali pa znova povprašali po njih (“Rekel si, da si bil rahlo
frustriran.  Kako  si  čutil  to  frustriranost?”).  Preko  vedno  vnovičnega  spraševanja  po
doživljanju  nekega  aspekta  izkustva  smo  poglabljali  sinhrono  dimenzijo,  hkrati  pa  smo
udeležence  spodbujali  k  upoštevanju  principa  fenomenološke  redukcije.  Pri  tem so  imeli
udeleženci največ težav, saj so se vedno znova zatekali k razlagam, predhodnim prepričanjem
ter raznim okvirjem. To nakazuje naslednji primer udeleženca y14.1:

P: ''Kako si doživljal to, da ti je zabavno?''

y14.1: ''Pač meni je bilo vedno všeč nekako tako računat, se igračkat s tem. Dokler ni
preveč  zakomplicirano  in  ne  razumem stvari… Ampak drugače  mi  je  bilo  vedno
zabavno.''

Imeli smo tudi primere popolnoma neizurjenih udeležencev, ki doživljanja niso znali opisati
ali pa so bili podani opisi bolj borni. Naslednji primer intervjuja prikazuje udeleženca y3.2, ki
ni znal opisati svojega izkustva:

P: ''Kako pa doživljaš to sproščenost?''

y3.2: ''Čisto normalno, tako kot zmeraj ... Tako kot zmeraj, ko si sproščen, ne vem,
kako bi drugače to definiral.''

[...]

P: ''Kako pa doživljaš razočaranost?''

y3.2: ''Ne vem. Nisem znal.''

P: ''Kako pa to doživljaš? …. Kje telesno, na kakšnem posebnem mestu?''

y3.2: ''Ne. Tako kot zmeraj, ko sem razočaran.''

Pri prvih nekaj intervjujih sem tudi sama imela težave s postavljanjem primernih vprašanj in
izogibanju  podajanja  sugestij  (kot  kaže  zgornji  primer  z  vprašanjem  “Kje  telesno,  na
kakšnem  posebnem  mestu?”).  Tekom  raziskave  sem  te  težave  odpravila  in  postala  bolj
izurjena v pridobivanju relevantnih doživljajskih podatkov.

V naslednjem poglavju  je  predstavljeno,  kako smo iz  intervjujev  pridobljene  doživljajske
podatke kodirali in na podlagi kodiranja sestavili kodirno knjigo.

7.2 Kodiranje

V  prvi  fazi  doživljajske  analize  smo  vse  intervjuje  transkribirali  v  celoti.  V  drugi  fazi
doživljajske analize smo transkripte intervjujev večkrat pregledali in našli doživljajske opise,
ki se ponavljajo. Take doživljajske opise smo označili  s kodami. Namen kodiranja je bila
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razdelitev  doživljajskih  podatkov  na  smiselne  kategorije,  ki  so  najbolj  karakteristične  za
različne vrste doživljanja reševanja računskih nalog.
Iskanje  kategorij  je  potekalo  na  način  odprtega  kodiranja  ali  “možganskega  viharjenja”
(Gibbs, 2007), surovim doživljajskim podatkom smo pripisovali  razne misli ali asociacije.
Tako  smo pridobili  kategorije  prvega reda.  Med kategorijami  prvega  reda  smo poskusili
vzpostaviti povezave in jih smiselno združiti v kategorije drugega reda. Kategorije drugega
reda smo v naslednjem koraku združili v kategorije tretjega reda, ki je najvišji red.
Kategorije so bile induktivne ali deduktivne. Induktivne kategorije izhajajo zgolj iz podatkov,
deduktivne kategorije pa izhajajo iz predhodnih teorij (Kordeš in Smrdu, 2015). Pri iskanju
kategorij smo bili pozorni predvsem na podatke, ki bi jih lahko v zadnji fazi analize povezali
s  fiziološkimi  podatki.  Posebno  pozornost  smo  namenili  vsem  podatkom,  ki  opisujejo
kakršnokoli  razpoloženjsko  ali  emocionalno  stanje,  saj  emocionalna  stanja  vplivajo  na
prevodnost kože. Taka kategorija je na primer  anksioznost, ki je deduktivna kategorija, saj
smo jo na podlagi kriterija za izbor udeležencev tudi pričakovali.
Želeli  pa  smo  upoštevati  tudi  doživljajske  podatke,  ki  so  ponavadi  spregledani  in  manj
raziskani. Določene kategorije so zato induktivne, saj jih nismo pričakovali že vnaprej in smo
jih zgradili  šele,  ko so se večkrat pojavile  med doživljajskimi podatki.  Primer induktivne
kategorije je  blokada, ki opisuje doživljanje blokiranja med računanjem (“Tako, kot da bi
neki šum bil nekje, ki mi je onemogočal direktno računanje.”).
Vse pridobljene kategorije smo združili v kodirno knjigo. 

7.3 Opis kodirne knjige

Rezultati  kodiranja  štiridesetih  mikro-fenomenoloških  intervjujev  so  razkrili  pet  večjih
spektrov  doživljanja  reševanja  matematičnih  nalog,  iz  katerih  smo sestavili  pet  kategorij
tretjega reda. 

Razpoloženjska obarvanost
Prvo večjo skupino sestavljajo vsi primerki doživljanj, ki opisujejo kakršnokoli čustveno ali
razpoloženjsko stanje. Iskali smo ime, ki bi opisovalo obe vrsti stanj. Odločili smo se, da
bomo doživljajsko kategorijo poimenovali razpoloženjska obarvanost. Idejo za poimenovanje
kategorije smo dobili iz naše asociacije čustev in razpoloženj z barvami; udeleženec ima že
naslikano razpoloženjsko pokrajino, na katero kapljajo čustva, ki sliki dodajajo podrobnosti
in spreminjajo odtenke. Obarvanost opisuje odtenek celotne slike. Kategorije drugega reda
smo sestavili glede na valenco in intenzivnost doživljanja obarvanosti. Opisi doživljanja so
bili lahko intenzivno negativni, kot na primer panika ali anksioznost. Intenzivno negativne
opise  smo  poimenovali  divje  temna  obarvanost.  Imeli  smo  tudi  primere  doživljanja
negativnih čustev, ki pa so bila manj intenzivna, kot na primer frustracija ali nervoza, kar smo
poimenovali  temna  obarvanost.  Na  drugi  strani  smo  imeli  opise  doživljanj  pozitivnih
občutkov, ki so lahko bili visoko intenzivni, kot na primer navdušenje ali 'nahajpanost', ali pa
manj intenzivni, kot na primer vedrina ali veselje. Ti opisi sestavljajo kategorije drugega reda
divje  svetla  obarvanost ter  svetla  obarvanost.  Opazili  smo,  da  so  nekateri  udeleženci
doživljali tako negativne, kot tudi pozitivne občutke, kar smo združili v kategorijo  pisana
obarvanost. Zadnja kategorija drugega reda pa je brezbarvna obarvanost, v kateri so zbrani
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opisi doživljanja odsotnosti čustev oz. doživljanje čustvene in razpoloženjske nevtralnosti. To
ime smo določili z zavedanjem, da zveni paradoksalno.

Odnos do reševanja naloge
Drugo  večjo  skupino,  ki  smo  jo  našli  med  pregledovanjem  intervjujev,  sestavljajo  vsi
doživljajski podatki, ki opisujejo odnos do reševanja naloge. Udeleženci so lahko poročali o
močni zainteresiranosti, to je na primer tekmovalnost, želja po pravilnem izračunu ali želja po
čim  hitrejšem  računanju.  Te  opise  smo  zbrali  v  kategorijo  drugega  reda,  ki  smo  jo
poimenovali  zagnanost. Imeli  smo tudi udeležence,  ki te želje niso imeli  in so poročali  o
nezainteresiranosti,  ugibanju  ali  lenobi.  Kategorijo  smo  poimenovali  brezbrižnost.  Tretjo
večjo skupino, ki smo jo opazili pri opisih odnosa do reševanja, predstavljajo udeleženci, ki
so bili zainteresirani za reševanje, a jih je pri implementaciji te želje nekaj oviralo, na primer
tema  v  glavi,  blokada,  tavanje  misli  ali  pa  moteči  dejavniki  iz  okolice.  Kategorijo  smo
poimenovali ovirana zagnanost.

Doživljanje preostanka časa
V tretjo  skupino smo uvrstili  vsa  doživljanja,  ki  opisujejo,  kako so  udeleženci  doživljali
odštevanje preostanka časa. Precej udeležencev je poročalo o negativnem vplivu časa, ki jim
je  onemogočal  normalno  reševanje  in  jim  povzročal  negativne  občutke.  Nekaterim
udeležencem je odštevanje časa predstavljalo veliko nevšečnost, kar smo opisali s kategorijo
čas - zelo negativno, določene pa je zmotil v manjši meri, kar smo združili v  kategorijo čas -
negativno. Imeli smo tudi udeležence, ki so čas uspešno ignorirali ali pa jih je celo spodbudil
k boljšemu reševanju. Te opise smo zajeli v kategorijo čas - pozitivno.

Slog reševanja
V četrto skupino sodijo opisi sloga reševanja nalog. Med pregledovanjem opisov strategij
smo opazili dve različni skupini. Ena skupina udeležencev se reševanja loti vedno po istem,
že vnaprej sestavljenem načrtu, ki gre po vrsti, od leve proti desni. Skupina je predstavljena v
kategoriji drugega reda po pravilih. Druga skupina pa nalogo najprej pregleda in se šele nato
odloči,  na kakšen način  bo reševala.  Pri  tem išče  razne bližnjice,  poenostavljanja  ter  pri
reševanju uporablja originalne predstave in prijeme. Kategorijo smo poimenovali naključno.

Mentalna predstava
Zadnja,  peta  skupina,  so  mentalne  predstave,  torej  načini,  kako  udeleženec  računa  v
mentalnem prostoru.  V mentalne  predstave  so zbrana doživljanja,  ki  so poznana klasični
kognitivni  znanosti,  kot  na  primer  vizualna  predstava  (Thompson,  2007)  in  notranji  glas
(Hurlburt idr., 2013). Podkategorije ne predstavljajo vseh možnih doživljanj,  ampak samo
tista,  ki  smo jih  našli  v  tej  raziskavi.  Podkategoriji,  torej  kategoriji  drugega reda znotraj
mentalnih predstav, sta  vizualno  in notranji glas. Opazili smo tudi, da nekateri uporabljajo
tako  vizualni  način  predstave  kot  tudi  notranji  glas,  kar  smo  združili  v  kategorijo
kombinacija.

Spodnja  tabela  prikazuje  pet  kategorij  tretjega  reda  skupaj  s  pripadajočimi  kategorijami
drugega reda.
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Tabela 2: Ilustracija kodirne knjige s kategorijami tretjega in drugega reda

Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda

Razpoloženjska obarvanost

Divje temna obarvanost
Temna obarvanost
Pisana obarvanost
Brezbarvna obarvanost
Svetla obarvanost
Divje svetla obarvanost

Odnos do reševanja naloge
Zagnanost
Ovirana zagnanost
Brezbrižnost

Doživljanje preostanka časa
Čas-zelo negativno
Čas-negativno
Čas-pozitivno

Slog reševanja
Po pravilih
Naključno

Mentalna predstava
Vizualno
Notranji glas
Kombinacija

Opise petih spektrov doživljanja, pojasnjenih v tem poglavju, smo združili v kodirno knjigo.

7.4 Kodirna knjiga

Rezultati kodiranja so organizirani na podlagi kodirne knjige Hurlburta in Heaveya (2006).
Sestavlja jih pet elementov: ime kategorije, čisti fenomen oz. opis kategorije, podkategorije,
primeri in ponekod tudi komentar. Tukaj bomo definirali samo drugi in tretji red kategorij,
celotna kodirna knjiga pa je v prilogi.
Kodirna knjiga je podrobneje predstavljena v nadaljevanju poglavja. Dele intervjujev smo
ponekod slovnično olepšali. Včasih smo določene narečne besede in dele stavkov pustili v
originalu, saj so podale boljši opis, kot bi ga njihova slovnično ustrezna zamenjava.

7.4.1 Razpoloženjska obarvanost

Opis
V ta  sklop  spadajo  vsi  doživljajski  podatki,  ki  opisujejo  raznolikost  razpoloženjskega  in
čustvenega spektra reševanja matematičnih nalog.
Razpoloženjska obarvanost  je kategorija tretje stopnje, sestavlja jo šest podkategorij:  divje
temna obarvanost, temna obarvanost, pisana obarvanost, brezbarvna obarvanost  in svetla
obarvanost.
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Kategorije drugega reda so bile ustvarjene na podlagi valence in intenzivnosti razpoloženjske
obarvanosti. Valenca je lahko pozitivna,  negativna ali  nevtralna,  intenzivnost  pa je lahko
močna ali šibka. Negativna valenca in močna intenzivnost nam dasta kategorijo divje temna
obarvanost,  ki  vsebuje  vsa  intenzivno  negativna  čustvena  in  razpoloženjska  stanja.  Od
kategorije  temna  obarvanost se  razlikuje  v  stopnji  intenzivnosti.  Ta  kategorija  prav  tako
vsebuje elemente negativnega čustvenega spektra, a je intenzivnost teh čustev malo blažja.
Drugo stran spektra kategorije obarvanosti predstavljata kategoriji svetla obarvanost in divje
svetla obarvanost. Obe kategoriji vsebujeta pozitivna čustva in razpoloženja in se med sabo
razlikujeta v stopnji intenzivnosti čustev.

Podkategorije
Divje  temna obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema intenzivno negativna
čustva in razpoloženja.
Temna  obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema  negativna  čustva  in
razpoloženja, ki pa niso visoko intenzivna.
Pisana obarvanost je doživljajska kategorija, ki vključuje elemente  temne  in  svetle
obarvanosti, torej tako negativna kot tudi pozitivna čustvena in razpoloženjska stanja.
Temna in svetla obarvanost lahko prehajata ena v drugo, lahko pa obstajata istočasno
in je obarvanost mešanica obeh.
Brezbarvna obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema nevtralna  čustvena in
razpoloženjska stanja, torej obarvanost, ki ni ne svetla in ne temna.
Svetla  obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema  pozitivna  čustvena  in
razpoloženjska stanja, ki pa niso visoko intenzivna.
Divje  svetla  obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema  intenzivna  pozitivna
čustvena in razpoloženjska stanja.

Primeri
Divje temna obarvanost

Razburjenost: “Živčna, utrujena, nič se mi ne da. Napetost v telesu, v predelu
prsnega koša, stiska me, kot da je nek oklep okoli mene. Ves čas čutim ta
oklep, ful je pomemben, neprestano me nekaj stiska, občutek stiskanja. Misli
tavajo, ker sem jezna.” (x11)

Anksioznost: “Sem napeta, tudi fizično čutim nemir in tresavico v telesu, misli
mi begajo in težko se koncentriram. Čutim, kot da mi telo malo vibrira, še
posebej na rokah ali pa v prsnem košu.” (x10)

Usodnost: “Morda tak občutek, tako malo te zategne po požiralniku... Pa tudi
v resnici, ko dobim jaz ta občutek, da gre nekaj ful zares in da je zdaj pač to to
ali  pa  nič,  se  pravi  ta  nek  usoden občutek,  se  mi  zdi,  da  mi  to  kar  malo
možgane paralizira, v tem smislu, da se mi zdi, da pol tudi težje razmišljam,
dostikrat posledično, ker se pač samo ukvarjam s tem, koliko je to pomembno
in nujno in tudi misli se pol bolj vrtijo, koliko je to pomembno in nujno, ne pa
z dejanskim reševanjem problema… V bistvu je tak občutek, kot da bi se ti
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celo  živčevje  malo  skrčilo  vase...  Občutek  krčenja,  ki  ga  imaš  kdaj  po
živčevju, nek tak občutek te malo stisne skupaj.” (x13.1)

Temna obarvanost

Napetost:  “Telesno sem se prav noter nagnila, tudi zavedla sem se, da sem
tako: “Joj, dajmo čimhitreje to rešiti”. Tudi mišice so bile malo bolj napete,
roke se mi potijo.”

Frustracija:  “Ker  ne  znam  poštevanke,  morem  preverjat,  če  sem  prav
izračunal  in  sem  frustriran.  Spomnil  sem  se,  kako  smo  se  v  šoli  učili
poštevanko na pamet in kako mi je bilo glupo. In potem sem bil še zaradi tega
rahlo frustriran.” (Y20)

Stres:  “Pri  meni  se  to  občuti  kot  zelo  telesno  stanje,  najbolj  je  v  glavi.
Ponavadi imam take prebliske, da mi ne bo uspelo.” (x7)

Stres:  “Malo bolj sem nervozna pa težko pri miru sedim in roke malo bolj
premikam, imam čudne nekontrolirane gibe. Mogoče mi tudi srce malo bolj
bije.” (x1)

Pisana obarvanost

Mešanica: “Prva naloga mi je bila tisto [kletvica], sploh ko sem vedela, da je
mogoče časovno omejeno, tako da prvo je bilo res tako kot tisto, ko prideš na
test in je pač stresno... Potem, ko sem pa videla drugo nalogo sem bila pa:
“Okej, sej to gre skozi tako normalno”, tako da potem mi je bilo pa v bistvu
ful  fajn  reševat,  me je  zabavalo.  Ampak skozi  je  pa spremljalo  tisto  moje
napeto stanje a ne, tako da nisem bila nekaj prav sproščena…” (x10)

Prehod: “Na začetku se mi je zdelo, da so bila moja občutja taka, kot da bi šlo
ful zares, kot da imam neko ful pomembno nalogo, tako dost usodno občutje...
s časom, sploh v drugem delu, sem pa bolj dobila ta občutek neke igre, prav ta
občutek ki ga imaš, ko si majhen in se neki igraš in je pač vse okej, ni tega
nekaj prav in narobe.” (x13.1)

Prehod: “Mi je bilo prijetno, dokler pač ni prišel tisti račun, pač vmes je bil
en... Tisti, ki me je sprovociral.” (x7)

Prehod: “Najprej sem bila ful umirjena in pol naenkrat ne, zaradi tiste številke
tam.” (x5)

Brezbarvna obarvanost

Nevtralnost: “Nevtralno,  skoz je  isto...  Tudi  če  se več  trudim ali  pa  manj
trudim je isto.” (y2.2)

Nevtralnost: “Ni mi bilo prijetno ne neprijetno, nič se nisem slabo počutila, ni
mi pa tudi ful fajn to reševat... Tako da ne vem.” (x1.2)
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Nevtralnost: “Ni nekega občutka …  Čudnost, glede na primerjavo s tem, kako
je, ko sem vesela ali pa bad, sedaj sem nevtralna.” (x5)

Nevtralnost: “To je tako vprašanje, kako doživljaš odsotnost nečesa. Ni, da
prav doživljam nekaj, ampak to, da ne doživljam poimenujem nevtralno. To je
kot prazna množica, ki nima elementov.” (y22)

Svetla obarvanost

Sproščenost: “Prazna, prazne misli, v glavi kot neka pur pena, vse lebdi. Misli
preprosto mirno tavajo, ne da bi se kam zažrla v kakšno misel. Pa prstov zdaj
sploh ne čutim več, bolj greš proti periferiji, manj čutim.” (x10)

Sproščenost: “Na način,  da  se  mi  ne  da  razmišljat,  kot  da  chilliraš  nekje.
Sproščena sem, celo telo je v tem. Nič me ne boli,  ničesar ne čutim, nič.”
(x11)

Vedrina: “Občutek ugodja, predvsem v glavi, bolj parietalno.” (y2)

Veselje: “Tako, ne preveč intenzivno, precej umirjeno veselje,  tako res una
neka taka sredinska pot, tako nič pretiranega bi rekla... V bistvu sem vesela
tudi zaradi tega, ker mam priložnost delat ta poskus, tako da morda je tukaj
tudi  nekaj  tistega otroškega veselja  … Veš,  kadar recimo pihneš  regratovo
lučko in potem letijo une po zraku, tako kot bi neki takega letelo okrog neki
podobno lahkega,  neki,  da bi  se mi premikalo  v prsnem košu...  Taki lahki
delci, svetle barve.” (x13.1)

Divje svetla obarvanost

Navdušenje:  “Kot da imam nekaj v prsnem košu, kot neko kroglo vse okoli
prsnega koša, ki mi daje energijo in sem ful vesela in razigrana.” (x5)

'Nahajpanost': “Ogromno energije, neke aktivnosti, ampak malo bolj sprosti
možgane in misli v pozitivnem smislu. Čutim jo po celem telesu, odvisno kaj
počnem. Trenutno najbolj v desni roki. Konstantno pa je prisotna v središču
telesa v predelu trupa,  ampak ta se ne spreminja glede na to kaj počnem.”
(x10)

7.4.2 Odnos do reševanja nalog

Opis
Odnos do reševanja nalog ima tri podkategorije. Kategorija zagnanost označuje primere, kjer
je bilo udeležencem v interesu rešiti čim boljše. Če so željo po čim boljšem reševanju imeli, a
jih je pri tem nekaj oviralo, smo jih umestili v kategorijo ovirana zagnanost. Brezbrižnost pa
opisuje primerke, ki jim je bilo za reševanje vseeno.
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Podkategorije
Zagnanost je  doživljajska  kategorija,  ki  opisuje  interes  uspešnega  reševanja.
Udeleženci  so  pri  uspešni  zagnanosti poročali  o  zlitju z  nalogo,  popolni
skoncentriranosti, raznih oblikah tekmovalnosti in željo po pravilnem rezultatu.
Ovirana  zagnanost opisuje  primere,  ko  so  udeleženci  imeli  željo  po  dobrem
reševanju,  a  pri  implementaciji  želje  niso bili  uspešni.  Ovirali  so jih  razni  moteči
dejavniki,  okolica, v glavi je lahko prišlo do blokade,  teme ali pa so misli  tavale na
druge stvari, ki z reševanjem nalog niso bile povezane.
Brezbrižnost  združuje primere, ki jim je bilo za uspešno reševanje vseeno. To se je
lahko  odražalo  v  popolni  nezainteresiranosti za  reševanje,  nenatančnosti pri
reševanju, lahko so sredi reševanja odnehali ali pa se jim zaradi  lenobe preprosto ni
dalo reševati.

Primeri
Zagnanost

Zlitje:  “Čisto  sem padel  not,  sploh  nisem gledal  na  čas,  tako  čisto  sem v
računu bil.” (y15.2)

Tekmovalnost: “Ful pozitivna tekmovalnost, rešit čim bolj pravilno.” (x11)

Tekmovalnost:  “Tekmovalnost  ja,  imel  sem  asociacijo  na  angleško  serijo
Countdown, to mi je zabavno in matematika je kot igra. Občutek sem imel, da
je treba pohitet, da bom boljši, da bom bolj kul.” (y22)

Prav: “Hotela sem dobro rešiti, ampak ne, ker bi čutila nek obligation do vas
ali tekmovalnost, ampak zase, ker mi je to kul in sem pač rekla bom.” (x4)

Izziv: “Račune sem vzel zelo resno, izziv mi je bil.” (y3)

Ovirana zagnanost

Blokada: “Veš ono, ko blokiraš pri računanju... tak, kot da bi ne vem neki šum
bil nekje, ki mi je onemogočal direktno računanje... Tako kot recimo, ne vem,
83-30 ali pa 35, to sem tak dolgo rabila, da sem se spraševala: pa ka te s tabo
je, ka ti te dela.” (x8.2)

Tavanje misli:  “Mi zelo tavajo misli in kar hkrati razmišljam še o vsem, kar
me asociira, npr. vidim neko številko in pomislim: ''Aha, takrat ima ta rojstni
dan''  in  začnem o tem razmišljat  … Moja  najboljša  prijateljica  je  dobra  v
matematiki in sem začela razmišljat, kako bi ona vse super to rešila.” (x7)

Moteča okolica:  “Vmes pri dolgem računu sem imela že vse vmesne račune
zračunane in je prišel kolesar in je bil glasen in sem vse rezultate izgubila... Pa
še par ljudi sem slišala v daljavi.” (x18)
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Brezbrižnost

Lenoba:  “Ful  sem imela  probleme  s  koncentracijo,  kdaj  vmes  sem videla
račun in se mi ga sploh ni dalo izračunati.” (x18.2)

Lenoba: “Potem se mi ni več dalo, če je bla kakšna ful težka sem kar nekaj not
napisala, tiste številke, ki so mi všeč.” (x5)

Lenoba: “Nisem reševala, ker se mi ni dalo … Ni da mi ne bi bilo všeč, samo
ni pa nekega izziva, ravno mi je. Taka nevtralna nezainteresiranost, sploh me
ne briga.” (x5)

Nezainteresiranost:  “Nezainteresiranost, tudi če sem imela še 3s do konca in
nisem imela odgovora sem bila še vedno počasna, nič živčna.” (x17.2)

7.4.3 Doživljanje preostanka časa

Opis
Doživljanje preostanka opisuje vse fenomene, povezane z odnosom do časa. Odštevanje časa
je lahko na udeleženca vplivalo zelo negativno in je močno oviralo reševanje nalog. Take
primere smo zajeli v kategorijo čas - zelo negativno. 
Kategorija  čas -  negativno opisuje primere,  kjer  je  čas  na  udeleženca  deloval  negativno,
procesa reševanja pa ni zmotil v celoti.
Doživljanje, kjer čas na reševanje ni imel vpliva ali pa je bil ta vpliv pozitiven, smo označili s
kategorijo čas - pozitivno.

Podkategorije
Čas - zelo negativno  je doživljajska kategorija, ki opisuje močno negativen vpliv ure.
Ura je predstavljala dodaten pritisk, motnjo ali pa je potemnila obarvanost z elementi
frustracije ali jeze.
Čas - negativno je doživljajska kategorija, ki opisuje negativno naravnan  odnos do
ure.
Čas - pozitivno je doživljajska kategorija, ki opisuje pozitivno naravnan ali nevtralen
odnos do ure. Ura je bila uspešno ignorirana in v nekaterih primerih ni imela vpliva
na reševanje.  Udeleženci  so lahko uro doživljali  tudi  na pozitiven način in  jim je
predstavljala vir zabave.

Primeri
Zelo negativno

Motnja: “Ful so me motile tiste številke, tisto odštevanje me je ful motilo, ker
sem ves čas gledala tisto in potem se pozabila, katero številko sem mislila...
Ne maram, da moram nekaj hitro narediti, da je omejeno.” (x5)

Motnja: “Potem sem res postal živčen, ubilo mi je veselje, ker sem konstantno
gledal čas in ni bilo kul za koncentracijo.” (y20)
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Pritisk:  “Konkretno me je uspel zmotiti in je bil potem sigurno večji pritisk
kot prej.” (y2)

Pritisk: “Večji  pritisk,  če  imaš  časovno  omejenost…  Kot,  da  te  nekdo
priganja.”(x7)

Motnja:  “Nisem mogla  nehat  gledat  odštevanja  časa,  to  je  bil  na  začetku
primarni fokus.” (x18)

Frustracija: “Me je timer dekoncentriral na to, kar sem računal in kaj me je v
bistvu še bolj frustriralo, ker sem se zmedel pol pri računanju... Tako da sem
ga doživljal kot en moteč dejavnik, kot da bi nekdo govoril 'wawawawawa',
veš uno, ko ti šteje nekdo zraven neprave cifre…  Me je ta timer res motil
danes... Poskusil sem se skoncentrirati na reševanje, pa so mi pol misli uhajale
na timer, pa da morem biti hitreje fertik, pol pa, ko sem študiral o tem, mi je
cajta zmanjkalo, da bi v uni časovni okvir prišel, da bi do rezultata prišel.”
(y15.2)

Negativno

Odnehanje: “Ne vem, če bi rekel motila, malo je bilo frustrirajoče oz. bila je
vir mojega obupanja.” (y22)

Živčnost: “Ko se ti čas odšteva si malo bolj živčen, joj, daj hitro zdaj to.” (y3)

Zmeda:  “Pogledaš vmes koliko imaš časa in te lahko zmede, ker imaš ene
številke v glavi in na uri vidiš druge številke in preden se spomniš, kaj si imel
v glavi, je še 3s do konca in si zamudil.” (y3)

Hitenje: “Malo bolj sem hitel, poskusil sem začutiti odgovor, preden sem si ga
izrekel, sem poskusil vedenje ujet. Sem uporabil 'leap of faith' način, da sem
pogledal številke in znak med njima in dobil občutek, kaj je.” (y22)

Pozitivno

Brez vpliva:  “Na začetku nisem niti videl, sem pozabil na to, na ta čas, tako
da me ni živciral... Ampak, ko sem začel ta dolg račun reševati in sem videl,
da ga že kar nekaj časa, sem se spomnil na uro in jo zagledal tudi... Ampak me
ni  znervirala,  ker  se mi  je  vseeno zdel  toliko  težek račun,  da pomojem je
skoraj nemogoče ga rešit... Ampak ni mi spremenilo načina reševanja po tem,
ko sem dojel, da je ura… Me ni motila, ne, ni me... V bistvu sem jo potem
mogoče spet pozabil.” (y21.2)

Zabava:“  Zdaj  mi  je  bilo  malo  bolj  zabavno,  ker  sem  videla,  da  se  čas
odšteva.” (x17.1)
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Ignoriranje:  “Čas me sploh ni oviral, sploh ga nisem pogledala niti enkrat...
OMG sam res, vedela sem, da je tam, sam sem ga ignorirala in sem bila ful
bolj sproščena tudi zaradi tega, ker se nisem ozirala nanj.” (x11.2)

7.4.4 Slog reševanja

Opis
Kategorija slog reševanja opisuje dva različna sloga reševanja. Udeleženci s stilom reševanja
naključno poskušajo najti najlažji način za rešitev naloge. Pri tem si pomagajo z originalnimi
idejami in predstavami, načrt reševanja sestavijo šele, ko imajo nalogo pred seboj. Na drugi
strani imamo udeležence, ki so reševali po pravilih in za vsako nalogo uporabili isti, vnaprej
sestavljeni načrt ter se opirali na že uveljavljena pravila.

Podkategorije
Pri reševanju po pravilih je vsaka računska naloga obravnavana po istem načrtu:  od
leve proti desni, od začetka proti koncu oz. po vrsti.
Naključno je stil reševanja, ki na poti do rezultata uporablja poleg uveljavljenih pravil
tudi poenostavljanja, razne bližnjice ali pa lastne domiselne ideje.

Primeri
Po pravilih

Od začetka proti koncu: “Najprej pogledam vrstni red, kako moram računati in
potem grem od začetka proti koncu.” (x18.1)

Po vrsti: “Ne vem, itak najprej une oklepajčke izračunaš pač po vrsti teh kakor
pašejo te operacije, pač po vrsti sem računala.” (x11.1)

Po vrsti: “Pogledam cel račun, ga preletim, pogledam, po kakem vrstnem redu
si  sledijo,  pač  prioritetno,  kako  je  treba  računat  in  potem  ga  začnem...
Ponavadi  od začetka  rešujem in potem v bistvu v glavi  vidim,  kaj  moram
izračunati  pred  nečim  drugim...  Ampak  ja,  v  bistvu  najprej  cel  račun
pogledam, potem pa grem po kosih.” (x18.2)

Naključno

Najprej težje: “Najprej težji del računa, pa pogledaš, če je kje slučajno ničla.”
(x4)

Najprej lažje: “Pri enačbah najprej tisto stran, ki je bila lažja za izračunat. Če
so oklepaji,  če sta dva ločena,  najprej rešim tistega,  ki je lažji,  ker si lažje
ohranim manjše cifre v delovnem spominu.” (x11)

Najprej lažje:  “Najprej sem poskusila izračunati tisto stran, ki je imela bolj
take luškane številke, ki jih je bilo lažje izračunati.” (x11)
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Bližnjice:  “Če imaš  npr.  enačbo  in  se  na  desni  konča  številka  s  6,  potem
pogledam, za katerega od levih lahko rečem, da se bo končal s 6 in potem tista
dva odštejem.” (y20)

Poenostavljanje:  “Če sem videla, da je nekaj v oklepaju, pa potem deljeno z
dva, sem najprej delila z dva vsako posebej …  Pogledala sem, kaj bi bilo
najlažje narediti, čim lažja pot, ne grem po vrsti.” (x6.1)

Originalna predstava: “Rešujem kot nek ples, a bo prišlo ven ali ne bo prišlo
to ven.” (x8)

Originalna  predstava:  “Kot  eni  balončki,  si  predstavljaš,  da  imaš  na  listu
papirja  pa  jih  lahko  premikaš,  ko  hočeš  pa  zbrišeš  in  napišeš.  Cifra  kot
vizualen objekt, ki se na njem neka operacija izvaja.” (y15.2)

7.4.5 Mentalna predstava

Opis

Kategorija  mentalna predstava  opisuje načine doživljanja reševanja matematičnih nalog v
mentalnem  prostoru.  Vsi  udeleženci  so  si  pri  reševanju  pomagali  z  notranjim  glasom,
vizualno  predstavo ali  pa  kombinacijo  obojega.  Pri  mentalni  predstavi je  kombinacija
vizualne predstave   in  notranjega glasu  lahko potekala istočasno kot  souporaba ali  pa se
strategiji tekom reševanja zamenjata.

Podkategorije
Kategorija  vizualno  vsebuje  doživljanja  reševanja  matematičnih  nalog  z  vizualno
mentalno  predstavo.  Reševanje  je  bilo  v  vizualnem  mentalnem  prostoru
reprezentirano kot del dobesednega računa, npr. številka ali ulomek. Račun ali pa deli
računa so bili lahko zamenjani z vmesnim rezultatom ali pa reprezentirani z raznimi
domiselnimi predstavami kot so puzzli, simboli ali balončki.
Notranji  glas je način  mentalne predstave in se pri  reševanju uporablja  za  branje
računov, komentiranje reševanja ali za pomnjenje vmesnega rezultata s ponavljanjem
ali brez. Notranji glas je lahko imel tudi obarvanost ali glasnost. Udeleženci so si kdaj
pomagali tudi s tihim govorom ali momljanjem.

Primeri
Vizualno

Stolpci: “Pri kakšnem seštevanju potem v stolpcih seštejem, to sem videla. V
3D prostor, 2D črke. Vidi se, da je prostor, recimo zelo temen prostor, kot
vesolje, čisto temno. In kot, da bi narisala številke v zrak v stolpec z neko
svetlo  barvo,  belo,  mogoče  zlato/rumeno.  Pisava  je  mogoče  računalniška,
definitivno ni moja. Bolj taka kot na tistem plakatu, lepa zaokrožena. Pa trojka
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bo enkrat tako enkrat drugače napisana, ni poenoteno. So pa res lepe številke,
mogoče se malo premikajo, malo vibrirajo. To vidim zelo centralno pa malo
na levo in malo gor pomaknjeno.“ (x10)

Puzzli: “Slika, film, kot nek strip, ki se skupaj sestavlja. V slikah, kot da bi si
pisala, kot da bi si v glavi spodaj zapisala rezultate enega dela in šla potem
naprej… Predstavljala sem si kot neke puzzle. Videla sem ga na ekranu in kot
da bi si  spodaj te  svoje številke pa opombe opisovala.  Ker jaz moram kar
razmislit, da minus in minus da plus. Kot da bi si označila minus plus pa bi si
dala puščico, da dobiš minus ven. Pisava je take oblike kot na računalniku,
opombe pa so bolj moja pisava. Ko hitim, pa na splošno grdo pišem, se potem
včasih sprašujem, kaj pa je tukaj napisano.” (x7)

Slika: “Bolj slikovno, zaprem oči in si predstavljam številko tam in jo probam
narisat namesto tistega dela računa.” (x16)

Številke: “Vidim številke, so precej velike, dosti večje od tega, kar je napisano.
Vidim jih v višini svojega čela in so velike, abstraktne.” (x18)

Številke:  “Mentalno si nekako narišem, kot ko je na tabli nek izračun, vidim
črnobele številke. Črke so črne, samo ni čista belina v ozadju, nek odtis.” (x8)

Notranji glas

Ponavljanje:  “Reševala sem s tihim notranjim govorom, v bistvu sem si ves
čas  ponavljala.  Veš,  ko  si  ponavljaš  24-6,  24-6  in  potem  kot,  da  iščeš
motivacijo dokler ne pride neka cifra ven.” (x10)

Branje:  “Vse kar imam za izračunat si izgovorim z notranjim glasom, čisto
avtomatsko. Notranji glas je moj, podobno kot bi govoril.” (y20)

Branje: “V mislih sem ubesedovala računa. Moj glas, ful tak dualen, v smislu,
da je hkrati rahlo iritiran, po drugi strani pa ful tak sproščen in upajoč.” (x4)

Govor: “V zvoku v glavi, na začetku sem si še na glas govoril.” (y2)
Kombinacija

Souporaba: “Vmesni rezultat sem si zapomnila vizualno… Tako, kot da bi si
po mizi navidezno napisala, ampak sem si tudi v glavi govorila številke, nisem
samo vizualno, sem si tudi govorila, aha, zdaj imam to, pa če toliko odštejem,
je to…” (x1.1)

Souporaba: “Memorirala sem si 16 (z glasom), potem pa, ko sem jo priklicala,
je  bila  v sliki  neka šestnajstica  narisana.  Zapomnila  pa sem si  v  fonološki
obliki.” (x10)
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Menjava:  “Govorila  sem  si,  napol  notranji  govor,  napol  tisto  nebesedno.
Mislim,  da  je  drugačen  zvok,  kot  ga  slišim  zdaj,  ko  govorim.  Normalno
glasen, mogoče malo bolj tih kot trenutno zdaj govorim. Ton normalen, miren.
Enkrat ali dvakrat si povem rezultat in nekako ostane. Včasih se pojavi nad
računom, včasih ga ni… Okej, najprej sem imela notranji govor, potem pa več
ne…  In potem sem samo v nekih slikicah, pač v tem, da se mi je pač račun
tam pojavil, koliko sem pač dobila, nisem pa nič, da bi si kaj govorila.” (x5.2)

V tem poglavju je bila predstavljena kodirna knjiga s kategorijami drugega in tretjega reda,
naslednje poglavje pa je namenjeno povezovanju dobljenih kategorij in sestavljanju poskusne
teorije.
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8 Poskusna teorija

V prejšnjem poglavju smo s pomočjo tehnik empirične fenomenologije dobili kategorije, ki
najbolje  opisujejo  doživljanje  reševanja  matematičnih  nalog.  To  poglavje  je  namenjeno
predstavitvi poskusa povezovanja dobljenih kategorij v smiselno celoto in grajenju poskusne
teorije.  Zavedamo  se,  da  raziskava  ni  bila  dovolj  obsežna  in  da  so  posledično  dobljene
povezave zgolj šibko vzpostavljene.

Med  pregledovanjem  podatkov  smo  opazili,  da  bi  lahko  obstajala  neka  povezava  med
zainteresiranostjo za uspešno opravljen preizkus in čustvenim ter razpoloženjskim stanjem
udeleženca,  torej  povezava  med  kategorijo  odnos  do  reševanja  nalog ter  kategorijo
razpoloženjska  obarvanost. To  povezavo  smo  se  odločili  podrobneje  raziskati.  Izsledke
raziskave smo strnili v poskusno teorijo, ki jo predstavljamo v naslednjem podpoglavju.

8.1 Odnos  do  reševanja  nalog  je  povezan  z  razpoloženjsko
obarvanostjo

Bistvene razlike v doživljanju reševanja matematičnih nalog se kažejo glede na namen in
zainteresiranost udeleženca za uspešno opravljen preizkus. Udeleženci so doživljali različne
stopnje  zainteresiranosti.  Na  eni  strani  smo  imeli  primere,  ko  so  bili  udeleženci
nezainteresirani  in  nemotivirani  za  reševanje,  pri  reševanju  niso  bili  natančni  ali  pa  so
predčasno odnehali. Na drugi strani so bili primeri močne zainteresiranosti, ki se je kazala v
obliki  tekmovalnosti,  želji  po  čim  hitrejšem  in  natančnem  reševanju  ali  kot  popolna
skoncentriranost  ter  zlitje  z  nalogo.  Nekateri  udeleženci  so  poročali,  da  so  sicer  bili
zainteresirani za reševanje, ampak so imeli težave s koncentracijo, tavanjem misli, blokado v
glavi ali pa jih je med reševanjem kaj zmotilo. Doživljanja teh treh stopenj zainteresiranosti
so  zajeta  v  kategoriji  odnos  do  reševanja  nalog in  njenih  podkategorijah  brezbrižnost,
zagnanost in ovirana zagnanost.
Podkategorije  odnosa  do  reševanja  nalog  smo  raziskali  in  pogledali,  katere  kategorije
drugega  reda  se  najpogosteje  pojavljajo  v  vsaki  izmed  njih.  Opazili  smo,  da  je
zainteresiranost  udeleženca  za  uspešno  reševanje  nalog  povezana  predvsem  z  njegovim
čustvenim in razpoloženjskim stanjem.

To se kaže na treh delih; povezave ovirane zagnanosti z divje temno in temno obarvanostjo,
povezave  zagnanosti s  svetlo  obarvanostjo  ter  povezave  brezbrižnosti z  brezbarvno
obarvanostjo. 
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Zagnanost

Ovirana zagnanost

Brezbrižnost

Divje svetla in svetla obarvanost

Pisana obarvanost

Divje temna in temna obarvanost

Brezbarvna obarvanost

ODNOS DO REŠEVANJA RAZPOLOŽENJSKA OBARVANOST

Slika 9: Povezava odnosa do reševanja z razpoloženjsko obarvanostjo

8.1.1 Povezava ovirane zagnanosti z divje temno in temno obarvanostjo

Prvi  del  poskusne  teorije  opisuje  povezavo  ovirane  zagnanosti  in  divje  temne  ali  temne
obarvanosti.
Udeleženec,  ki  spada  v  kategorijo  ovirana  zagnanost,  ima  željo  po  uspešen  rezultatu  in
reševanju nalog pripisuje velik pomen. Če ga pri tem ovirajo razni dejavniki in je želja po
dobrem  reševanju  neuspešno  implementirana,  bo  ob  tem  doživljal  občutke  negativnega
čustvenega spektra, kot so strah, panika ali jeza. Ti občutki predstavljajo še dodatno oviro na
poti do uspešnega rezultata. Opis doživljanja udeleženke x7.1 ilustrira to povezavo:

“Na začetku sem doživela blokado,  ki se ponavadi  pri  meni  vedno zgodi,  ko sem
morala reševati matematiko... In potem najprej sploh ni šlo, ker so mi vse številke kar
tako plesale pred očmi in se nisem mogla osredotočiti na posamezen sklop ali pa da bi
kaj zmnožila in potem sem se spet malo spominjala za nazaj [...] tudi, če sem en del
računa izračunala, sem kar pozabila, kaj sem izračunala in potem me je začela že malo
panika grabit, ker si rekla, da se čas odšteva in potem mi sploh ni šlo in potem je bil
že naslednji račun, jaz sem pa šele rezultat prvega napisala.” (x7.1)

Povezavo med  ovirano zagnanostjo in  divje  temno ter  temno obarvanostjo nakazuje  tudi
pregled povezav ovirane zagnanosti z vsemi podkategorijami razpoloženjske obarvanosti. V
kategorijo  ovirane zagnanosti smo uvrstili  8 udeležencev, od tega so trije doživljali  divje
temno obarvanost, trije so doživljali  temno obarvanost, dva pa spadata v kategorijo  pisane
obarvanosti. Kot  vidimo,  nihče  ne  doživlja  elementov  svetle,  divje  svetle ali  brezbarvne
obarvanosti.
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Slika  10:  Razporejenost  v  podkategorije  razpoloženjske  obarvanosti udeležencev,  ki
ustrezajo kategoriji ovirana zagnanost

8.1.2 Povezanost zagnanosti s svetlo obarvanostjo

Drugi del poskusne teorije opisuje povezavo zagnanosti in divje svetle ali svetle obarvanosti.
Uspešna zagnanost opisuje stanje, kjer je udeleženec vključen v reševanje nalog. Zdi se, da
neoviranost  pri  tej  vključenosti  prinaša  pozitivne  občutke,  kot  so  veselje,  vedrina  ali
navdušenje. To povezavo nam ponazarja primer udeleženke x11.2.

“Ful  sem bila  zbrana,  tako,  nobenega presenečenja  res...  Še vse uno,  ki  je  blo za
oceniti sem potem z enkami ocenila, res čisto drugače, ful dobro... Ja, pač ful take kjut
naloge,  ta drugi del je ful dobro [...]   razpoloženje ful prijetno,  niti  ene negativne
stvari  ni  bilo  [....]  tudi  tekmovalnost,  to  je  pa  itak  ves  čas...  samo pozitivno,  ful
pozitivno tekmovalnost.“ (x11.2)

Pregled  povezave  zagnanosti s  podkategorijami  razpoloženjske  obarvanosti  nakazuje  na
morebitno povezavo zagnanosti s  svetlo obarvanostjo. V kategorijo  zagnanosti smo uvrstili
21 udeležencev, od tega jih je 10 doživljalo  svetlo obarvanost, 3  brezbarvno  in 5  pisano.
Temno obarvanost sta doživljala le dva udeleženca, divje temno obarvanost pa le en.
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Slika  11:  Razporejenost po  razpoloženjski obarvanosti udeležencev, ki ustrezajo kategoriji
uspešna zagnanost

8.1.3 Povezava brezbrižnosti z brezbarvno obarvanostjo

Tretji del poskusne teorije opisuje povezavo brezbrižnosti z elementi brezbarvne obarvanosti.
Brezbrižnost  odlikuje  pomanjkanje  želje  za  reševanje.  Postopek  reševanja  matematičnih
nalog nima globljega vpliva na doživljanje teh udeležencev in morebitne težave pri reševanju
ne vplivajo na čustveno in razpoloženjsko stanje, torej jim obarvanosti ne spremeni. Primer
udeleženca y22.1:

“Se mi dosti manj ljubi jih tako počasi, previdno in zbrano reševat… Ja, ker se mi ni
dalo, ker se mi zdi, da so bili bolj obilni računi, večje številke za si zapomniti  [...]
nevtralno razpoloženje bi najboljše to opisalo [...] še vedno mi ni bila ne vem kakšna
muka, čisto okej in kul to delat, ni mi bilo pa ful dogajanje.” (y22.1.)
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Slika 12: Primerjava kategorije brezbrižnost s kategorijami razpoloženjske obarvanosti

Večina  jih  je  bila  v  kategoriji  brezbarvne obarvanosti,  nevtralnost  je  tako obsegala  tako
njihovo razpoloženjsko stanje kot tudi odnos do želje po uspešnem reševanju.

Povezanost kategorij  zagnanost in  razpoloženjska obarvanost kaže, da kategoriji med seboj
nista neodvisni. Zdi se, da sta odvisni na kavzalen način, da vrednost kategorije  zagnanost
napoveduje razpoloženjsko obarvanost. Obstaja verjetnost, da so negativni občutki posledica
tega, da smo za reševanje zainteresirani in hkrati ovirani. Prav tako so lahko tudi nevtralni
občutki posledica tega, da nam za reševanje ni mar in pozitivni občutki posledica neoviranega
zainteresiranega reševanja.

V tem poglavju je  bila  predstavljena  poskusna teorija,  dobljena  na podlagi  povezav med
doživljajskimi  kategorijami,  v  naslednjem  poglavju  pa  bomo  poskusne  teorije  poskusili
sestaviti iz povezav doživljajskih in fizioloških podatkov.
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9 Nevrofenomenološku del: Poskus združevanja proosebnih in
tretjeosebnih podatkov 

V tem poglavju je predstavljen poskus povezovanja rezultatov analize fenomenološkega dela
in  rezultatov  analize  fiziološkega  dela.  Čeprav  je  bil  pri  fiziološki  analizi  posameznega
udeleženca  faza z  uro obravnavana ločeno od faze  brez ure,  smo za primerjalno  analizo
fiziološkega in doživljajskega dela obravnavali obe fazi skupaj. Opisali bomo, kako je bila
analiza izvedena in predstavili pridobljene rezultate.

9.1 Primerjalna analiza kategorij

Iz doživljajskih podatkov smo za naslednji korak analize vzeli le kategorije druge in tretje
stopnje.  Zanimalo  nas  je,  kakšne  so  bile  vrednosti  fizioloških  parametrov  (opisanih  v
poglavju  7.2)  glede  na  čustveno  in  razpoloženjsko  stanje  udeleženca  (kategorija
razpoloženjska obarvanost), glede na njegov odnos do reševanja nalog, mentalno predstavo,
slog reševanja ter glede na to, kako so udeleženci doživljali preostanek časa.
Za vsako kategorijo  tretje  stopnje je  bila  udeležencu  dodeljena  ustrezna kategorija  druge
stopnje. Za analizo rezultatov uporabili funkcijo, ki je omenjena v poglavju 6.4.3. Funkcija za
vsako  kategorijo  druge  stopnje  izračuna  povprečja  vseh  fizioloških  podatkov  njenih
udeležencev.

Slika 13: Funkcija za računanje povprečja fizioloških parametrov za določeno kategorijo

Funkcija kot vhodni parameter sprejme spremenljivko subjects, ki predstavlja seznam vseh
udeležencev in spremenljivko category, ki predstavlja kategorijo, za katero bodo povprečja
izračunana.  Najprej  iz  seznama vseh udeležencev  naredi  podseznam,  v  katerem so  samo
udeleženci, ki spadajo v kategorijo podano kot parameter category. Ta podseznam nato poda
kot parameter v pomožne funkcije, ki računajo povprečja fizioloških parametrov: povprečna
vrednost  (mean),  časovno  trajanje  (delta  t),  standardni  odklon  (std),  maksimum  minus
minimum (max - min), število SCR na minuto (SCR/min) in povprečen rezultat.  Pomožne
funkcije, ki so napisane za vsak fiziološki parameter, podatke pred računanjem povprečja še
standardizirajo glede na bazno linijo.
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Slika 14: Primer pomožne funkcije, ki izračuna povprečje standardiziranih meanov podanih
udeležencev

Dobili smo povprečje fizioloških podatkov za vsako kategorijo druge stopnje. Rezultati so
bili najprej na grobo pregledani. Kategorije druge stopnje smo znotraj pripadajoče kategorije
tretje stopnje razvrstili od maksimuma do minimuma glede na izračunane fiziološke podatke,
torej od kategorije, ki je za dani fiziološki parameter dosegla največjo povprečno vrednost, do
kategorije, ki je za dani fiziološki parameter dosegla najmanjšo povprečno vrednost. 

9.1.1 Rezultati analize kategorij

V tem poglavju so predstavljeni  rezultati  poskusa združevanja doživljajskih in fizioloških
podatkov in naši komentarji na pridobljene rezultate. Za vsako kategorijo tretjega reda bomo
rezultate predstavili in opisali, kako smo iskali povezave, na katerih bi nato lahko zgradili
poskusno teorijo. Največ pozornosti smo namenili kategorijam tretjega reda  razpoloženjska
obarvanost ter odnos do reševanja nalog.

Najprej smo pogledali analizo rezultatov podkategorij razpoloženjske obarvanosti.
Rezultati razpoloženjske obarvanosti.

Tabela 3: Povprečje parametrov število udeležencev, Δt, mean, STD, max-min, SCR/min in 
rezultati glede na razpoloženjsko obarvanost

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

Vsi 40 3,72 0,53 1,095 1,34 3,44 5,92
Divje temna 5 3,69 1,11 2,032 1,86 2,47 5

Temna 5 4,28 0,45 1,34 1,00 2,45 4,5
Pisana 7 4,27 0,69 0,95 1,13 3,74 6,92

Brezbarvna 10 3,63 0,24 0,67 1,19 3,34 5,7
Svetla 12 3,12 0,45 1,00 0,95 4,37 6,875

Divje svetla 1 5,2 1,47 0,78 1,57 1,044 1,5

Tabela  prikazuje  povprečje  vseh  fizioloških  parametrov  glede  na  podkategorije
razpoloženjske  obarvanosti.  Rezultati  kažejo,  da  imajo  divje  temni v  povprečju  največji
mean,  std in največjo razliko max-min.  Za reševanje so potrebovali  več časa in so imeli
slabše rezultate od povprečja. Pisani so bili precej počasni, so pa dosegali najvišje povprečne
rezultate. Svetli so bili najhitrejši in zelo uspešni. Izstopa kategorija divje svetla, ki ima daleč
največji  povprečen  čas,  najslabše  rezultate  in  najmanjše  število  SCR/min.  Ker  pa  je  v
kategoriji  divje  svetla  le  ena  udeleženka,  kategorija  ne  predstavlja  statistično  veljavnih
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izsledkov.  Spodnja  slika  prikazuje  procent  udeležencev  v  vsaki  izmed  kategorij
razpoloženjske obarvanosti.

Slika 15: Razporejenost udeležencev po kategorijah razpoloženjske obarvanosti

Vrednost  SCL  signala  in  standardni  odklon  sta  meri  za  psihološko  vzburjenost.  Visoke
vrednosti teh dveh parametrov nakazujejo na močno psihološko vzburjenost, nizke vrednosti
pa na šibko. Pri pregledu rezultatov povprečja SCL signala in njegove standardne deviacije se
nam  je  zdelo,  da  bi  lahko  vrednosti  teh  dveh  parametrov  napovedovale  intenzivnost
emocionalnega doživljanja. Najvišje vrednosti dosegajo ravno divje temni in divje svetli, torej
tisti,  ki  so doživljali  intenzivno negativna ali  intenzivno pozitivna čustva in razpoloženja.
Poleg tega dosegajo visoke vrednosti tudi udeleženci iz kategorije  pisani, torej tisti,  ki so
doživljali  tako  negativna  kot  tudi  pozitivna  čustva.  Podatka  o  intenzivnosti  čustev  pri
kategoriji  pisani nimamo.  Da  majhne  vrednosti  SCL  signala  in  standardne  deviacije
napovedujejo nizko intenzivnost emocionalnega doživljanja, nakazuje tudi rezultat kategorije
brezbarvna, ki predstavlja nevtralno razpoložene udeležence. Udeleženci te kategorije so pri
obeh parametrih dosegali najnižje vrednosti.
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Slika 16: Povprečje SCL signala in standardni odklon signala za vsako izmed podkategorij 
razpoloženjske obarvanosti

Mera za psihološko vzburjenost je tudi število SCR signalov na minuto. Večje kot je število
SCR  signalov  na  minuto,  bolj  psihološko  vzburjen  je  bil  človek.  Majhno  število  SCR
signalov na minuto (do 3 signale na minuto) je sproščeno stanje. Pričakovali bi, da je tako kot
pri SCL signalu in standardni deviaciji SCL signala visoka vrednost tega parametra odvisna
od  intenzivnosti  emocionalnega  doživljanja.  Visoke  vrednosti  bi  tako  pričakovali  pri
kategoriji  divje  temna in  divje  svetla,  nizke  pa  pri  kategoriji  brezbarvna.  Rezultati  nam
hipoteze  ne  potrdijo.  Divje  temna in  divje  svetla,  torej  kategoriji  z  najbolj  intenzivnim
emocionalnim doživljanjem, dosegata ravno najnižje vrednosti SCR signalov na minuto.
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Slika  17:  Število  SCR  signalov  na  minuto  za  vsako  izmed  kategorij  razpoloženjske
obarvanosti

Kategorije smo analizirali tudi glede na uspešnost, ki jo opisujeta povprečen čas reševanja in
povprečni rezultati. Majhen čas reševanja in visoki rezultati nakazujejo na uspešno reševanje,
velik čas reševanja in nizki rezultati kažejo na manj uspešno reševanje. Iz rezultatov lahko
sklepamo,  da  so  manj  uspešno  reševali  udeleženci,  ki  so  ob  reševanju  nalog  doživljali
negativna čustva.

Slika 18: Povprečen čas reševanja in povprečni rezultati podkategorij razpoloženjske 
obarvanosti
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Rezultati analize kategorije razpoloženjske obarvanosti nam ne dajo dovolj močnih povezav,
da bi iz njih lahko izpeljali kakšno poskusno teorijo.

V nadaljevanju predstavljamo izsledke analize preostalih kategorij tretjega reda.
Rezultati odnosa do reševanja nalog

Tabela 4: Povprečje parametrov število udeležencev, Δt, mean, STD, max-min, SCR/min in 
rezultati glede na odnos do reševanja nalog

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

Vsi 40 3,72 0,53 1,095 1,34 3,44 5,92
Brezbrižnost 11 3,94 0,27 1,078 2,19 3,56 5
Zagnanost 21 3,54 0,44 0,98 0,91 3,73 6,64
Ovirana

zagnanost
8 3,88 1,12 1,41 1,34 2,52 5,31

V rezultatih analize kategorije  odnos do reševanja nalog izstopajo  uspešno zagnani, to so
udeleženci, ki jim je bilo v interesu naloge rešiti čim bolje in jih pri tem niso ovirali moteči
dejavniki. V uspešnosti so pričakovano na vrhu, saj imajo najboljše rezultate, hkrati so pa
tudi  najhitrejši.  Imajo  najmanjši  standardni  odklon  ter  najmanjšo  razliko  max-min,  kar
nakazuje na nizko psihološko vzburjenost. Pričakovali bi, da so nizke vrednosti std, max-min
in SCR/min dosegali tudi  brezbrižni. Rezultati  nam tega ne pokažejo, imajo pa  brezbrižni
vseeno najnižje povprečne rezultate, kar je v skladu z definicijo kategorije brezbrižnost, torej
nezainteresiranost za uspešno opravljen preizkus.

Rezultati doživljanja preostanka časa

Tabela 5: Povprečje parametrov število udeležencev, Δt, mean, STD, max-min, SCR/min in 
rezultati glede na doživljanje preostanka časa

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

Vsi 40 3,72 0,53 1,095 1,34 3,44 5,92
Čas -zelo
negativno

9
3,90

2
0,49 1,34 1,43 3,042 5,44

Čas -
negativno

24 3,83 0,62 1,074 1,157 3,534 6,021

Čas-
pozitivno

7
3,11

4
0,27 0,84 1,893 3,66 6,214

V rezultatih analize doživljanja preostanka časa so povprečni rezultati pričakovano najboljši
pri kategoriji  pozitivno in najslabši pri kategoriji  zelo negativno. Prav tako ima kategorija
pozitivno najmanjši povprečen čas, torej so udeleženci najhitreje in najboljše reševali, če jih
ura ni motila. Kategorija  pozitivno ima tudi najmanjši mean in std ter največji max-min in
SCR/min. Spet izstopa število SCR/min, saj dosega najvišje vrednosti pri kategoriji pozitivno,
najnižje pa pri kategoriji zelo negativno, kar je ravno obratno od tega, kar smo pričakovali.
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Rezultati sloga reševanja

Tabela 6: Povprečje parametrov število udeležencev, Δt, mean, STD, max-min, SCR/min in
rezultati glede na slog reševanja

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

Vsi 40 3,72 0,53 1,095 1,34 3,44 5,92
Po pravilih 19 3,96 0,48 1,209 1,32 3,26 5,68
Naključno 21 3,506 0,58 0,99 1,37 3,61 6,14

Bolj uspešni in hitrejši so bili tisti, ki so reševali  naključno. Ostali podatki ne izstopajo pri
nobeni izmed kategorij.

Rezultati mentalne predstave

Tabela 7: Povprečje parametrov število udeležencev, Δt, mean, STD, max-min, SCR/min in 
rezultati glede na mentalno predstavo

Pogoj
Število

udelezencev
Δt Mean STD Max-min SCR/min Rezultati

Vsi 40 3,72 0,53 1,095 1,34 3,44 5,92
notranji glas 12 3,906 0,37 1,55 0,98 4,61 5,66

vizualno 15 3,55 0,82 1,204 1,67 2,96 6,2
kombinacija 13 3,75 0,34 0,91 1,304 2,93 5,84

Najuspešnejši in najhitrejši so bili tisti, ki so reševali vizualno. Ta skupina odstopa tudi v
povprečnem meanu. Opazimo še visok std in veliko število SCR/min pri kategoriji notranji
glas.

Rezultati  analize  niso  pokazali  nobenih  povezav,  na  katerih  bi  lahko  zgradili  poskusno
teorijo. V nadaljevanju je predstavljena še analiza posameznih udeležencev.

9.2 Analiza posameznikov

V zadnji fazi analize smo pogledali še, kako se sprememba doživljajskih kategorij kaže na
fiziološkem  nivoju  posamičnega  udeleženca.  Vsak  udeleženec  se  je  namreč  raziskave
udeležili  dvakrat  in  pri  nekaterih  se je  doživljanje  prve izvedbe raziskave razlikovalo  od
doživljanja  druge  izvedbe  raziskave.  Osredotočili  smo  se  na  doživljajsko  kategorijo
razpoloženjska  obarvanost -  pod  drobnogled  smo  torej  vzeli  udeležence,  ki  se  jim  je
razpoloženjska obarvanost, ko so se raziskave udeležili prvič, razlikovala od razpoloženjske
obarvanosti, ko so se je udeležili drugič.
Kar  14 izmed  20 udeležencev  je  imelo  različno razpoloženjsko obarvarvani  raziskavi.  V
spodnjem grafu so prikazane kombinacije doživljajskih kategorij.

48



 
Slika 19: Razporeditev kombinacij doživljajskih kategorij

Prevladovala je kombinacija svetle in brezbarvne obarvanosti, ki smo jo zasledili pri štirih
udeležencih. Dva udeleženca sta imela kombinacijo pisane in divje temne, dva pa sta imela
kombinacijo pisane in svetle. 6 kombinacij se je pojavilo samo enkrat: temna in brezbarvna,
divje svetla in svetla, divje temna in svetla, pisana in temna, pisana in temna ter divje temna
in svetla.

V nadaljevanju so predstavljene nekatere kombinacije, za lažjo primerjavo pa smo kategoriji
temna in divje temna obravnavali skupaj.

Kombinacija svetle in temne:

Tabela 8: Fiziološki parametri udeleženca, ki je v prvi ponovitvi označen z divje temno 
obarvanostjo, v drugi pa s svetlo

Šifra Obarvanost Δt Mean
Max-
min

STD Evt/Min Rezultati

x11.1 DT 2,28 2,11 2,32 1,69 0,22 17
x11.2 S 1,92 0,69 0,11 0,76 2,7 19

V ponovitvi, kjer je udeleženec doživljal svetlo razpoloženjsko obarvanost, je za reševanje
porabil manj časa in imel tudi boljše rezultate. Vrednosti mean, std in max-min so bile nižje
kot v ponovitvi, kjer je doživljal divje temno razpoloženjsko obarvanost. Število SCR/min je
občutno  višje  pri  svetli  ponovitvi,  kar  nas  je  spet  presenetilo,  saj  smo  višjo  psihološko
vzburjenost pričakovali pri divje temno obarvani ponovitvi.
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Kombinacija temne in brezbarvne

Tabela 9: Fiziološki parametri udeležencev, ki so v eni ponovitvi doživljali temno ali divje 
temno obarvanost, v drugi ponovitvi pa brezbarvno obarvanost

Šifra Obarvanost Δt Mean
Max-
min

STD Evt/Min Rezultati

x18.1 DT 3,23 0,21 0,35 0,55 1,02 12
x18.2 B 4,56 0,45 0,62 0,12 5,25 7
x1.1 T 3,975 1 0,79 0,15 1,76 10
x1.2 B 3,425 0,32 0,278 0,75 3,59 18

Udeleženec x18 je imel pri divje temni obarvanosti boljše rezultate in je za reševanje porabil
manj časa, udeleženec x1 pa je boljše rezultate in manjši čas imel pri brezbarvni ponovitvi.
X18 je imel pri divje temni ponovitvi večji std, ampak manjši mean in max-min, x1 pa je pri
temni ponovitvi dosegel višje vrednosti pri vseh treh parametrih std, mean in max-min.
Število SCR/min je v obeh primerih občutno večje pri brezbarvni ponovitvi, kar je spet v
nasprotju  s  pričakovanji,  da  je  brezbarvna  obarvanost  povezana  z  nizko  psihološko
vzburjenostjo.  

Kombinacija temne in pisane

Tabela 10: Fiziološki parametri udeležencev, ki so v eni ponovitvi doživljali temno ali divje 
temno obarvanost, v drugi pa pisano obarvanost

Šifra Obarvanost Δt Mean
Max-
min

STD Evt/Min Rezultati

x7.1 DT 4,2 2,67 2,9 1,5 2,26 7
x7.2 P 3,2 4,19 0,1 0,6 0,13 20
x13.1 P 4,26 0,2 0,16 0,19 3,03 12
x13.2 DT 4,04 0,63 0,99 1,66 4,26 4
y15.1 P 4,97 0,09 0,09 0,28 4,8 15
y15.2 T 4,22 0,01 0,01 0,46 2,32 8

Pri  vseh  treh  udeležencih  so  pisane  dosegale  boljše  rezultate  od  divje  temne  oz.  temne
ponovitve. Časovno je bila v enem primeru hitrejša pisana, v dveh primerih pa temna oz.
divje temna ponovitev. Std je dosegla višjo vrednost pri temni oz divje temni obarvanosti.
Udeleženec  x7  je  imel  pri  divje  temni  obarvanosti  manjši  mean,  večji  min-min in  večje
število SCR/min. Udeleženec x13 je imel pri divje temni obarvanosti večji min, večji max-
min in večje število SCR/min, udeleženec y15 pa je imel pri temni obarvanosti manjši mean,
manjši min-max in manjše število SCR/min.
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Kombinacija svetle in pisane

Tabela 11: Fiziološki parametri udeležencev, ki so v eni ponovitvi doživljali temno ali divje 
temno obarvanost, v drugi ponovitvi pa pisano obarvanost

Šifra Obarvanost Δt Mean
Max-
min

STD Evt/Min Rezultati

y14.1 P 4,22 0,05 0,075 0,39 3,28 12
y14.2 S 4,75 0,29 0,29 0,02 6,24 10
x10.1 P 3,89 0,39 0,485 0,942 1,45 9
x10.2 S 2,524 0,33 0,367 0,515 2,41 12

Oba  udeleženca  imata  podobne  rezultate  le  pri  vrednosti  STD  in  Δt,  pri  obeh  so  večje
vrednosti delta in manjše vrednosti std pri svetli ponovitvi. Ostale vrednosti se ne skladajo,
y14 ima pri svetli ponovitvi večji  mean, večji  min-max, večje število SCR/min in manjši
rezultat. Udeleženec x10 pa ima pri svetli ponovitvi manjši mean, manjši min-max, manjše
število SCR/min in večji rezultat.

Rezultati nam ne dajo dovolj jasnih povezav, na katerih bi lahko zgradili poskusno teorijo.
Izstopa edino parameter SCR/min, ki večkrat dosega manjše vrednosti pri obarvanostih, ki
naj bi opisovale visoko psihološko vzburjenost.
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10  Diskusija

V  pričujočem  magistrskem  delu  smo  predstavili  rezultate  nevrofenomenološke  raziskave
reševanja  matematičnih  nalog.  Navdih  smo dobili  v  raziskavi  Podlesek idr.  (2016),  ki  je
raziskovala spreminjanje fizioloških mer udeleženca pri reševanju računskih nalog različnih
težavnosti.  V  naši  raziskavi  smo  prav  tako  spremljali  fiziološke  mere  udeleženca  pri
reševanju nalog, pri čemer smo velik poudarek dali na njegovo doživljanje ob reševanju.

Rezultati  analize  prvoosebne  strani  so  pokazali  pet  velikih  skupin  doživljanja  reševanja
matematičnih  nalog.  Prva  velika  skupina  opisuje  čustveno  in  razpoloženjsko  stanje
udeleženca  (kategorija  razpoloženjska  obarvanost).  Čustveno  in  razpoloženjsko  stanje  je
lahko  nevtralno  (kategorija  brezbarvna  obarvanost)  ali  pa  ima  pozitivno  ali  negativno
valenco (kategoriji  divje svetla in  svetla obarvanost ter  divje temna in  temna obarvanost).
Čustveno  in  razpoloženjsko  stanje  nekaterih  udeležencev  je  prehajalo  iz  negativne  v
pozitivno valenco ali iz pozitivne v negativno valenco (kategorija pisana zagnanost).
Druga  večja  skupina  opisuje  odnos  do  reševanja  nalog  (kategorija  odnos  do  reševanja).
Odkrili  smo  tri  različne  odnose  do  reševanja.  Nekateri  udeleženci  so  za  reševanje  bili
zainteresirani  in  so  želeli  rešiti  čim  boljše  in  čim  hitreje  (kategorija  zagnanost).  Druga
podkategorija  odnosa  do  reševanja  (ovirana  zagnanost)  opisuje  udeležence,  ki  so  bili
zainteresirani za reševanje, vendar jih je pri uspešni implementaciji reševanja nekaj oviralo
(npr. negativni občutki, tavanje misli, moteča okolica...). V zadnji podkategoriji odnosa do
reševanja so udeleženci, ki jim je za reševanje bilo vseeno (kategorija brezbrižnost).
Tretja večja skupina doživljanja reševanja matematičnih nalog združuje opise, povezane z
doživljanjem  odštevanja  preostanka  časa  (kategorija  doživljanje  preostanka  časa).
Udeležence je odštevanje časa motilo v večji ali manjši meri (kategoriji čas - zelo negativno
in  čas  -  negativno).  Nekateri  udeleženci  so  poročali,  da  odštevanje  časa  na  njihovo
doživljanje ni imelo vpliva ali pa je ta vpliv bil pozitiven (kategorija čas - pozitivno).
Četrta  velika  skupina,  ki  smo  jo  odkrili  pri  analizi  doživljajskih  podatkov,  opisuje  slog
reševanja  naloge  (kategorija  slog  reševanja).  Odkrili  smo  dva  različna  sloga  reševanja.
Nekateri  udeleženci  so  reševali  po  pravilih,  od  leve  proti  desni  (kategorija  po  pravilih),
nekateri pa so računski problem najprej poenostavili, iskali razne bližnjice in si pri reševanju
pomagali  z  raznimi  domiselnimi  idejami  (kategorija  naključno).  Peta  velika  skupina
doživljanja reševanja matematičnih nalog opisuje, kako so udeleženci reševali v mentalnem
prostoru  (kategorija  mentalna  predstava).  Reševali  so  z  vizualno  predstavo  (kategorija
vizualno) ali s pomočjo notranjega glasu (kategorija notranji glas). Nekateri so pri reševanju
uporabljali tako vizualno predstavo kot tudi notranji glas (kategorija kombinacija).

Pri analizi smo našli povezavo med odnosom do reševanja ter čustvenim in razpoloženjskim
stanjem. Opazili smo povezavo med nezainteresiranostjo za reševanje z nevtralnim čustvenim
in razpoloženjskim stanjem, povezavo zainteresiranosti  za uspešno reševanje s pozitivnim
čustvenim in razpoloženjskim stanjem in povezavo zainteresiranosti za uspešno reševanje, ki
ni bila uspešno implementirana, z negativnim čustvenim in razpoloženjskim stanjem.
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Pri analizi tretjeosebnih podatkov smo za vsakega udeleženca pridobili fiziološke podatke: 
minimalna vrednost SCL (min), maximalna vrednost SCL (max), povprečne vrednost SCL 
(mean), standardni odklon SCL (std), časovno trajanje reševanja (delta t) ter število SCR 
signalov na minuto (SCR/min). Poleg tega smo izračunali še uspešnost reševanja.

Pri povezovanju prvoosebnih podatkov s tretjeosebnimi se je izkazalo, da udeleženci, ki pri 
reševanju doživljajo čustva z negativno valenco (kategoriji divje temna ter temna 
obarvanost), dosegajo slabše rezultate od ostalih udeležencev. Slabe rezultate so dosegali tudi
udeleženci, ki jim je bilo vseeno za reševanje (kategorija brezbrižnost) in udeleženci, ki jih je 
motil vizualni prikaz odštevanja časa (kategoriji čas - zelo negativno in čas - negativno).

Presenetilo nas je vedenje fiziološkega parametra število SCR/min, ki naj bi nakazovalo 
visoko psihološko vzburjenost. Rezultati analize kažejo ravno nasprotno, SCR je obratno 
sorazmeren z jakostjo čustev, saj so najnižje vrednosti tega parametra ravno pri udeležencih, 
ki so doživljali intenzivna negativna emocionalna stanja ali intenzivna pozitivna emocionalna
stanja. Podobne rezultate smo dobili tako pri primerjavi skupin udeležencev med sabo kot 
tudi pri primerjavi obeh poskusov pri posamičnih udeležencih. Pričakovali smo, da bo število
SCR/min najvišje pri udeležencih, ki so doživljali intenzivna negativna čustva, najnižje pa pri
udeležencih, ki so poročali o čustveni nevtralnosti, vendar nam rezultati te hipoteze ne 
potrdijo. 

Vrednosti, ki opisujejo vedenje signala SCL (povprečna vrednost SCL, standardni odklon 
SCL ter razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo SCL), so bile v skladu s 
pričakovanji. Višje vrednosti SCL so imeli deli, kjer so udeleženci poročali o večji 
emocionalni intenzivnosti (npr. močna anksioznost), nižje vrednosti SCL pa so imeli deli, 
kjer so udeleženci poročali o manjši emocionalni intenzivnosti (npr. čustvena nevtralnost).

Ugotovili smo, da prikaz odštevanja časa vpliva na reševanje, saj je velika večina 
udeležencev poročala o negativnem vplivu časa na razpoloženje. Udeleženci, ki so poročali o 
negativnem vplivu časa na razpoloženje, so dosegali tudi slabše rezultate in imeli višje 
vrednosti SCL signala. 

Ocena veljavnosti in zanesljivosti
Kot smo povedali v podpoglavju 5.2.3, so bile v naši raziskavi uporabljene mešane metode
kvalitativnega in kvantitativnega pristopa. Kvantitativen in kvalitativen pristop imata različne
kriterije določanja veljavnosti in zanesljivosti (Kordeš in Smrdu, 2015). Kvalitativne metode
prispevajo  k večji  veljavnosti  raziskave,  saj  je  obsežna doživljajska  analiza  pripeljala  do
identifikacije velikega števila doživljajskih kategorij. Nekatere izmed kategorij so bile manj
pogoste ali pa so bile značilne le za posameznega udeleženca. Analiza podatkov, pridobljenih
z  mikro-fenomenološkim  intervjujem,  je  pripeljala  tudi  do  identifikacije  nekaterih
doživljajskih kategorij, ki jih do zdaj nismo poznali in za katere ne obstajajo instrumenti, ki
bi omogočali njihovo kvantifikacijo. Primer take kategorije je ovirana zagnanost, ki opisuje
primere doživljanja,  ko je  udeleženec  želel  čim bolje  rešiti  nalogo, vendar so ga pri  tem
ovirali razni dejavniki, kot npr. blokada v glavi, tavanje misli, moteča okolica…
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Udeleženci 
Kot je omenjeno v poglavju 5.2.3, smo morali pri številu udeležencev upoštevati kvalitativne
smernice,  saj  bi  bilo  zelo  težko  poglobljeno  obdelati  veliko  število  udeležencev.  Število
udeležencev je tako z vidika kvalitativne raziskave bilo ustrezno, z vidika statistične veljave
kvantitativnih podatkov pa je bilo udeležencev premalo.
Udeležencev je bilo 20 in raziskave so se morali udeležiti  dvakrat. Ena udeleženka se po
opravljenem prvem preizkusu ni želela udeležiti drugega, zato je bila izločena iz raziskave.
Veljavnost raziskave bi povečala tudi večja razpršenost udeležencev po starosti, saj so vsi
udeleženi bili študenti, stari od 18 do 29 let. Večino udeležencev so predstavljali sošolci iz
kognitivne znanosti. Vsi, ki so pokazali pripravljenost za sodelovanje pri raziskavi, so morali
poleg tega izraziti tudi željo po raziskovanju lastnega doživljanja pri reševanju matematičnih
nalog. Če temu kriteriju niso zadoščali, jih v raziskavo nismo povabili.

Značilnost  fenomenološkega  raziskovanja  je  tudi  to,  da  morajo  biti  udeleženci  izurjeni.
Čeprav smo veliko udeležencev rekrutirali iz študentov kognitivne znanosti, ki so obiskovali
predmet prvoosebno raziskovanje, so preostali del predstavljali popolnoma naivni udeleženci,
ki niso izurjeni v raziskovanju in opisovanju svojega doživljanja. To lahko predstavlja velik
problem,  saj  določeni  aspekti  doživljanja  niso  dostopni  neizurjenim  udeležencem
(Petitmengin, 2006). Neizurjeni udeleženci so dajali manj bogate opise doživljanja in so težje
postavili  v  oklepaj  predhodna  prepričanja  in  okvirje.  Za  povečanje  veljavnosti  študije  bi
morali pri raziskavi sodelovati le izurjeni udeleženci. Prav tako bi veljavnost študije povečalo
več raziskovalcev,  ki  bi  fenomenološke podatke neodvisno analizirali  in  nato pridobljene
kategorije medsebojno primerjali.

Nekaj  udeležencev  je  poročalo,  da  jih  je  pri  reševanju  nalog  motila  moja  prisotnost  ali
zunanji dejavniki. V prihodnosti bi za raziskavo lahko uporabili tišji eksperimentalni prostor,
izvajalec raziskave pa bi lahko med reševanjem nalog ta prostor zapustil. 

Kljub temu, da so bili pri analizi upoštevani faktorji, ki naj bi bili splošnejši od podatkov v
raziskavi, ne moremo utemeljeno trditi, da so izsledki splošno generalizirani. To tudi ni bil
namen  raziskave.  Namen  poskusne  teorije  je  odkrivanje  vzorcev  in  kategorij,  ki  bi
potencialno lahko bili nekoč instrumentalizirani in kvantificirani. Mislimo, da je ta raziskava
vsaj delno to dosegla. 

Primerjava rezultatov s predhodnimi študijami

Akin in Kurbanoglu (2011) so v svoji raziskavi ugotovili,  da obstaja negativna korelacija
matematične anksioznosti s pozitivno naravnanostjo do matematike in pozitivna korelacija
matematične  anksioznosti  z  negativnim  odnosom do  matematike.  To  se  sklada  z  našimi
ugotovitvami,  da  obstaja  povezava  med  razpoloženjsko  obarvanostjo  in  odnosom  do
reševanja  predvsem  z  povezavo  med  divje  temno  in  temno  obarvanostjo  ter  ovirano
zagnanostjo. 
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V kategorijah divje temna obarvanost ter ovirana zagnanost smo našli še dodatne podobnosti
z  do  sedaj  objavljenimi  izsledki  o  matematični  anksioznosti.  Ashcraft  (2002)  pravi,  da
matematična  anksioznost  ovira  normalno  delovanje  delovnega  spomina.  Intruzivne  in
anksiozne  misli,  ki  zasedejo  kapacitete  delovnega  spomina,  drugače  uporabljenega  za
računanje, se vrtijo okoli strahu, nenaklonjenosti matematiki in lastne manjvrednosti. Tudi v
naši raziskavi so udeleženci poročali o podobnih vsebinah:
“Ko dobim ta občutek, da gre neki ful zares, se pravi ta nek usoden občutek, se mi zdi, da mi
to kar malo možgane paralizira,  v tem smislu, da se mi zdi, da pol tudi težje razmišljam,
dostikrat posledično, ker se pač samo ukvarjam s tem, koliko je to pomembno in nujno in tudi
misli  so pol bolj  vrtijo,  koliko je to pomembno in nujno, ne pa z dejanskim reševanjem
problema.”
“Se zgodi kakšenkrat, ko začnem računat in se izgubim vmes, imam neki časa temo v glavi...
Kakšenkrat, ko neki rešujem... Se zamislim... Poskusim rešiti in na pol poti se zmedem. In
pol sm: ok, čaki čaki, zdaj moraš to od začetka.“
“Veš ono, ko blokiraš pri računanju... Tako, kot da bi ne vem neki šum bil nekje, ki mi je
onemogočal direktno računanje.”
“Ker  ne  znam  poštevanke,  moram  preverjati,  če  sem  prav  izračunal  in  sem  frustriran.
Spomnil sem se, kako smo se v šoli učili poštevanko na pamet in kako mi je bilo glupo.”

Kategorije, ki so rezultat analize prvoosebnega dela, so lahko uporabljene pri odkrivanju in
interpretaciji  tretjeosebne  analize.  Lutz  idr.  (2002)  so  s  pomočjo  fenomenoloških  opisov
različnih stanj pozornosti odkrili karakteristične vzorce sinhronosti EEG signala. 
Nekaj podobnega smo želeli  narediti  tudi v naši raziskavi.  Osredotočili  smo se na oblike
krivulj  kožne  prevodnosti  znotraj  kategorij  druge  stopnje  in  poskušali  zgolj  z  vizualnim
pregledom odkriti,  kakšne podobnosti  ali  razlike,  vendar  naša  prizadevanja  niso  obrodila
sadov. 

V prihodnosti bi za tretjeosebno stran reševanja nalog lahko spremljali še druge fiziološke
parametre.  Raziskavo  bi  lahko  razširili  na  raziskovanje  možganske  aktivnosti  s  pomočjo
funkcijskih in slikovnih metod. 
Raziskava  je  pokazala  tudi  več  načinov  računanja  v  mentalnem  prostoru.  Načini  so
vključevali:  govorjenje  računov  z  notranjim  glasom,  ponavljanje  vmesnega  rezultata,
vizualna  predstava slik,  filmov,  balončkov,  objektov...  V prihodnosti  bi  lahko podrobneje
preučili  različne  načine  reševanja,  kar  bi  vodilo  do  boljšega  razumevanja  raznolikosti
posameznikovega računanja. Razumevanje raznolikosti načinov računanja bi lahko vodilo do
načinov učenja, ki bi bili prilagojeni posamezniku.

10.1 Sklep

V magistrskem delu smo z uporabo metode nevrofenomenologije raziskali fenomen reševanja
matematičnih nalog. Za pridobivanje prvoosebnih podatkov smo uporabili metodo mikro-
fenomenologije, tretjeosebne podatke pa smo pridobili z merjenjem kožne prevodnosti. 
Prvoosebne in tretjeosebne podatke smo ločeno analizirali in tipologizirali. Zanimalo nas je, 
ali obstaja povezava med tipologizacijo prvoosebnih in tretjeosebnih podatkov. 

55



Prva ugotovitev nakazuje na povezavo med razpoloženjsko obarvanostjo in odnosom do 
reševanja nalog. Primerjali smo rezultate s študijo avtorjev Akin in Kurbanoglu (2011) in 
ugotovili, da se naši rezultati skladajo z njihovimi ugotovitvami. 

Druga pomembna ugotovitev raziskave govori o slabši uspešnost reševanja pri udeležencih, 
ki so doživljali čustva z negativno valenco. Tretja ugotovitev kaže, da vizualno odštevanje 
časa negativno vpliva na doživljanje, fiziološke podatke in uspešnost reševanja. 

V prihodnosti bi podobno raziskavo lahko naredili z uporabo funkcijskih in slikovnih metod. 
Podrobnejše raziskovanje doživljanja v mentalnem prostoru bi lahko prineslo boljše 
razumevanje raznolikosti načinov računanja in načinov učenja. 
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Priloge

Kodirna knjiga

Ime: Razpoloženjska obarvanost (kategorija 3. reda)

Opis:  Kategorija  Razpoloženjske obarvanosti predstavlja so vsa čustvena in razpoloženjska
stanja,  ki  so  jih  udeleženci  doživljali  med  reševanjem  matematičnih  nalog.  Idejo  za
poimenovanje kategorije smo dobili iz asociacije čustev in razpoloženj z barvami; udeleženec
že  ima  naslikano  razpoloženjsko  pokrajino,  na  katero  kapljajo  čustva,  ki  sliki  dodajajo
podrobnosti in spreminjajo odtenke. Obarvanost opisuje odtenek celotne slike.
Obarvanost je kategorija tretje stopnje, sestavlja jo 6 podkategorij:  divje temna obarvanost,
temna obarvanost, pisana obarvanost, brezbarvna obarvanost in svetla obarvanost.
Kategorije drugega reda so bile ustvarjene na podlagi valence in intenzivnosti  obarvanosti.
Valenca je lahko pozitivna, negativna ali nevtralna, intenzivnost pa je lahko močna ali šibka.
Negativna valenca in močna intenzivnost nam dasta kategorijo  Divje temna obarvanost, ki
vsebuje  vsa  intenzivno  negativna  čustvena in  razpoloženjska  stanja.  Od kategorije  temna
obarvanost se razlikuje  v stopnji  intenzivnosti.  Ta  kategorija  prav tako vsebuje  elemente
negativnega čustvenega spektra, a je intenzivnost teh čustev malo blažja. Drugo stran spektra
kategorije  obarvanosti predstavljata kategoriji  svetla obarvanost  in  divje svetla obarvanost.
Obe kategoriji vsebujeta pozitivna čustva in razpoloženja in se med sabo razlikujeta v stopnji
intenzivnosti čustev.

Podkategorije:  Divje temna obarvanost, temna obarvanost, brezbarvna obarvanost, pisana
obarvanost, svetla obarvanost, divje svetla obarvanost
       

Ime: Divje temna obarvanost (kategorija 2 .reda)
Opis:  Divje  temna  obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema  intenzivno
negativna čustva in razpoloženja.
Podkategorije: Panika,  strah, razburjenje, stres, razdraženost, jeza, sprovociranost,
anksioznost, usodnost
Primeri:

panika:  “Telesno sem se začela potiti v dlani, postalo mi je vroče. Spet neka
trema, notranji občutek, da moram delati nekaj, kar mi ne gre. Čeprav vem, da
bi šlo, če se skoncentriram. Največ doživljam v glavi, vse te misli imam pred
očmi in vse vizualiziram, vidim slike.” (x7)
strah: “Kot neka teža na prsih, cmok v grlu, postane nelagodno.” (x16)
strah: “Strah pred tem kaj bo, malo me stisne v prsnem košu. Ni zdej to prav
strah, bolj v tem smislu, da ti misli nekaj zapolni, 'aaagh nadležno, še tega je
treba'. V mislih mi je ostal spomin, da je ta drugi del ful neprijeten.” (x10)
trema: “Kot da bi bil spet nek izpit, povišan utrip.” (x7)
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razburjenje:  “Živčna, utrujena, nič se mi ne da. Napetost v telesu, v predelu
prsnega koša, stiska me, kot da je nek oklep okoli mene. Ves čas čutim ta
oklep, ful je pomemben, neprestano me nekaj stiska, občutek stiskanja. Misli
tavajo, ker sem jezna.” (x11)
razdraženost: “Ne maram matematike, vmes sem razmišljala 'joj, kako tega ne
maram'.”
Jeza “Malo več pritiska v glavi, ne kot bolečina v sencih, ampak kot da bi me
malo bolj pogrelo v frontalnem delu. Vmes sem pomislil: naj gre vse k vragu.”
(y2)
jeza: “Občutki se prestavijo bolj na zgornji del telesa, rama, roke. Tudi bolj
sključeno držo dobim, se nagnem naprej, v tisti pozi napada, predatorja.”
sprovociranost:  “Napetost, ki začne naraščati in misli začnejo spet tavati na
drugo stvar in potem moraš spet utišati ta drugi film in priti nazaj na račun.
Čutim jo v predelu trupa in prsnega koša. Malo sem tudi začela drugače dihati,
roke sem dobila bolj potne.” (x7)
anksioznost: “Sem napeta, tudi fizično čutim nemir in tresavico v telesu, misli
mi begajo in težko se koncentriram. Čutim, kot da mi telo malo vibrira, še
posebej na rokah ali pa v prsnem košu.” (x10)
usodnost: “Morda tak občutek, tako malo te zategne po požiralniku... Pa tudi v
resnici, ko dobim jaz ta občutek, da gre neki ful zares in da je zdaj pač to to ali
pa nič, se pravi ta nek usoden občutek, se mi zdi, da mi to kar malo možgane
paralizira, v tem smislu, da se mi zdi, da pol tudi težje razmišljam, dostikrat
posledično, ker se pač samo ukvarjam s tem, koliko je to pomembno in nujno
in  tudi  misli  so  pol  bolj  vrtijo,  koliko  je  to  pomembno in  nujno,  ne pa  z
dejanskim reševanjem problema… V bistvu je tak občutek, kot da bi se ti celo
živčevje  malo skrčilo vase...  Ne vem, občutek krčenja,  ki  ga imaš kdaj  po
živčevju, no jaz imam to včasih... No, nek tak občutek, malo te stisne skupaj.”
(x13.1)

Komentar: Pri nekaterih čustvih stopnja intenzivnosti ni bila jasno razvidna.

Ime: Temna obarvanost (kategorija 2  reda)
Opis:  Temna obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema negativna  čustva in
razpoloženja, ki pa niso visoko intenzivna.
Podkategorije:  Nervoza, živčnost,  napetost,  razočaranje,  pritisk,  sram, frustracija,
stres
Primeri:

nervoza: “Nemir in mogoče me malo stisne v prsnem košu.” (x1)
živčnost: “Bolj mi je vroče.” (y3)
živčnost: “Čutim jo fizično v trebušnem predelu.” (x4)
živčnost: “Kot da bi bil spet nek izpit, povečan utrip.” (x7)
živčnost: “Mogoče tako malo nemira, malo me mogoče stisne v prsnem košu.”
(x1)
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živčnost:  “Pozornost mi uide na čas in si rečem 'ojoj, zdaj pa enega računa
spet nisem rešila'. Razočarana sem nad sabo in srce mi začne hitreje biti, malo
me tudi stisne v prsnem košu.” (x1)
živčnost:  “Precej fiziološko, močnejše bitje  srca,  bila sem razdražljiva,  tudi
malo v krču.” (x18)
živčnost: “On the edge, občutek v prsih, primerjava z vožnjo motorja… Okej,
recimo ko voziš motor in bi se skoraj nekaj zgodilo in se ne in se zaveš in si
okej... In takrat te pač malo adrenalin, pač se dobro počutiš, ko veš da ni blo
nič, ampak je blo adrenalinsko... Na tak način.” (y19)
napetost: “Malo brez glave, ko odtavaš. Na miselnem nivoju tisto 'kaj zdej?' “
(y19)
napetost: “V telesu kot ena energija malo pod prsnim košem.” (y22)
napetost:  “Na miselnem nivoju; kako si lahko spet pozabila vmesni račun?“
(x18)
napetost:  “Telesno sem se prav noter nagnila,  tudi zavedla sem se, da sem
tako, “joj dajmo čimhitreje to rešiti”.  Tudi mišice so bile malo bolj napete,
roke se mi potijo.”
razočaranje: “Želja, da bi udarila v mizo.” (X6)
pritisk: “Ful fizično, kot da bi se povišal adrenalin, samo na tak način, da itak
ne bo nič iz tega. Kot, da bi mi rekla mogla boš skočit z bungeejem, ampak
veš, da ne boš mogla skočit. Ta občutek ne bo imel funkcije, da bi se zaradi
tega dejansko kaj zgodilo, ampak neko pasivnost. Pri težjih računih se mi zdi,
da težje začnem dihat, kar tako bolj počasi diham.” (X4)
sram:  “Nisem bila  sigurna,  če  je  pravi  rezultat,  pomislila  sem:  ojoj,  to  bo
nekdo videl.” (x18)
frustracija:  “Notranji  glas,  ki se pritožuje,  da ne zna poštevanke. Z blažjim
preklinjanjem.” (Y20)
frustracija :“Kot v pokru, ko dobiš rezultat in takoj veš, ali je ali ni. Zaznal
sem ta občutek, ampak je bil zelo kratek, niti sekundo ni trajal. Kot da bi me v
območju prsnega koša nekaj gor zgrabilo in malo dol spustilo.“
frustracija: “Ker ne znam poštevanke, morem preverjati, če sem prav izračunal
in sem frustriran. Spomnil sem se, kako smo se v šoli  učili  poštevanko na
pamet  in  kako  mi  je  bilo  glupo.  In  potem  sem  bil  še  zaradi  tega  rahlo
frustriran.” (Y20)
stres:  “Tako,  da  mi  ni  vseeno,  “dej  potrudi  se,  dej  reši”.  S  tem  verjetno
reguliram koncentracijo, če bi si rekla “sej je vseeno, itak ne znaš”, bi mi misli
odplavale.  Tako  pa  kar  nekako  obstanem z  mislimi.  Težko  bi  rekla  nekje
znotraj telesa, če je bila prej popolna sproščenost, te to malo privzdigne.”
stres:  “Pri  meni  se  to  občuti  kot  zelo  telesno  stanje,  najbolj  je  v  glavi.
Ponavadi imam take prebliske, da mi ne bo uspelo.” (x7)
stres:  “Malo bolj sem nervozna, pa težko pri miru sedim in roke malo bolj
premikam, imam čudne nekontrolirane gibe. Mogoče mi tudi srce malo bolj
bije.” (x1)
stres: “Malo bolj mi srce bije pa bolj nemirna sem.” (x1)
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Ime: Pisana obarvanost (kategorija 2  reda)
Opis:  Pisana obarvanost je doživljajska kategorija, ki vključuje elemente  temne  in
svetle obarvanosti, torej tako negativna kot tudi pozitivna čustvena in razpoloženjska
stanja.  Temna in  svetla obarvanost  lahko  prehajata ena v drugo, lahko pa obstajata
istočasno in je obarvanost mešanica obeh.
Podkategorije: prehod, mešanica
Primeri:

mešanica: “Prva naloga mi je bila tisto [kletvica], sploh, ko sem vedela, da je
mogoče časovno omejeno, tako da prvo je bil res tako kot tisto, ko prideš na
test in je pač stresno... Potem, ko sem pa videla drugo nalogo, sem bila pa:
“okej sej to gre skozi tako normalno”, tako da potem mi je bilo pa v bistvu ful
fajn reševat, me je zabavalo. Ampak skozi je pa spremljalo tisto moje napeto
stanje ane, tako da nisem bila nekaj prav sproščena…”(x10)

prehod: “Mi je bilo prijetno dokler pač ni prišel tisti račun, pač vmes je bil
en... Tisti. ki me je sprovociral.” (x7)

prehod: “Na začetku se mi je zdelo, da so bla moja občutja takšna, kot da bi se
šlo  ful  zares,  kot  da  imam neko  ful  pomembno  nalogo,  tako  dost  usodno
občutje... S časom, sploh v drugem delu, sem pa bolj dobila ta občutek neke
igre, prav ta občutek ki ga imaš, ko si majhen in se neki igraš in je pač vse
okej, ni tega nekaj prav in narobe.” (x13.1)

prehod:   “Prvi račun sem dokaj sproščen začel reševat, drugi ali tretji račun
sem na pol poti pozabil, kaj sem izračunal in me je začela grabit panika, ker od
zadnjič vem, da je zadaj timer.”(y19.2)

prehod: “Najprej sem bila ful umirjena in pol naenkrat ne, zaradi tiste številke
tam.” (x5)

Komentar: Nekatera doživljanja pisane obarvanosti niso imela jasnega prehoda med
čustvi  ali  mešanice,  ampak  so  udeleženci  ločeno  razlagali  o  dveh  čustvih  iz  nasprotnih
spektrov.

Ime: Brezbarvna obarvanost (kategorija 2  reda)
Opis: Brezbarvna obarvanost je doživljajska kategorija, ki zajema nevtralna čustvena
in razpoloženjska stanja, torej obarvanost, ki ni ne svetla in ne temna.
Podkategorije: Nevtralnost
Primeri:

nevtralnost: “Ni nekega občutka …  Čudnost, glede na primerjavo s tem, kako
je, ko sem vesela ali pa bad, sedaj sem nevtralna.” (x5)
nevtralnost: “To je tako vprašanje,  kako doživljaš odsotnost nečesa.  Ni, da
prav doživljam nekaj, ampak to, da ne doživljam poimenujem nevtralno. To je
kot prazna množica, ki nima elementov.”
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nevtralnost: “Danes pa ne morem rečt  da mi je  bilo  ful  prijetno ali  pa ful
neprijetno... Pač nekaj vmes.” (x8.2)
nevtralnost: “Nisem imela nobenih čustvenih podvigov.” (x17.1)
nevtralnost: “Ni mi bilo prijetno ne neprijetno, nič se nisem slabo počutila, ni
mi pa tudi ful fajn to reševat... Tako da ne vem.” (x1.2)
nevtralnost:  “Nevtralno, skoz je isto... Tut če se več trudim ali pa manj trudim
je isto.” (y2.2)

Ime: Svetla obarvanost (kategorija 2  reda)
Opis:  Svetla obarvanost je doživljajska kategorija, ki zajema pozitivna čustvena in
razpoloženjska  stanja,  ki  pa  niso  visoko  intenzivna.  Obarvanost na  pozitivnem
spektru
Podkategorije: Sproščenost, umirjenost, fajn, vedrina, veselje
Primeri:

sproščenost: “Prazna, prazne misli, v glavi kot neka pur pena, vse lebdi. Misli
preprosto mirno tavajo, ne da bi se kam zažrla v kakšno misel. Pa prstov zdaj
sploh ne čutim več, bolj greš proti periferiji, manj čutim.” (x10)
sproščenost:  “Na  način,  da  se  mi  ne  da  razmišljat,  kot  da  chilliraš  nekje.
Sproščena sem, celo telo je v tem. Nič me ne boli,  ničesar ne čutim, nič.”
(x11)
sproščenost: “Odsotnost fizičnih dražljajev, nisem napeta, nisem lačna, ravno
prav sem. Tukaj na sredini, v trebuhu.” (x4)
sproščenost: “Mirna sem, dobre volje, pozitivna.” (x1)
sproščenost: “Nimam nekih skrbi v glavi, ničesar, s čimer bi se obremenjeval,
kar bi me mučilo.” (y14)
umirjenost:  “Telo  ni  vzdraženo,  imam  nizek  srčni  utrip  in  nek  občutek
zaspanosti, kot da bom ravnokar zaspal.”
fajn: “Da padeš not v nalogo in nisi na okolico osredotočen. Kot bi bila v neki
kroglici in nisem sploh pozorna na zunanje stvari.”
vedrina: “Občutek ugodja, predvsem v glavi, bolj parietalno.” (y2)
veselje: “Recimo veselje? Tako, ne preveč intenzivno, precej umirjeno veselje,
tako res neka sredinska pot, tako nič pretiranega bi rekla... V bistvu sem vesela
tudi zaradi tega, ker mam priložnost delat ta poskus, tako da morda je tukaj
tudi  nekaj  tistega otroškega veselja  … Veš,  kadar recimo pihneš  regratovo
lučko in potem letijo une po zraku, tako kot bi neki takega letelo okrog, nekaj
podobno lahkega, nekaj, da bi se mi premikalo v prsnem košu... Taki lahki
delci, svetle barve.” (x13.1)

Ime: Divje svetla obarvanost (kategorija 2  reda)
Opis:  Divje  svetla  obarvanost je  doživljajska  kategorija,  ki  zajema  intenzivna
pozitivna čustvena in razpoloženjska stanja.
Podkategorije: Navdušenje, 'nahajpanost', 'naspidiranost'
Primeri:
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navdušenje:  “Kot da imam nekaj v prsnem košu, kot neko kroglo vse okoli prsnega
koša, ki mi daje energijo in sem ful vesela in razigrana.” (x5)
'nahajpanost': “Ogromno energije, neke aktivnosti, ampak malo bolj sprosti možgane
in misli v pozitivnem smislu. Čutim jo po celem telesu, odvisno kaj počnem. Trenutno
najbolj  v  desni  roki.  Konstantno  pa  je  prisotna  v središču  telesa  v predelu  trupa,
ampak ta se ne spreminja glede na to kaj počnem.” (x10)
'naspidiranost': “Polna energije.” (x6)

Ime: Odnos do reševanja(kategorija 3. reda)
Opis: Kategorija odnos do reševanja matematičnih nalog ima tri podkategorije.  Kategorija
zagnanost označuje primere, kjer je bilo udeležencem v interesu rešiti čim boljše. Če so željo
po čim boljšem reševanju imeli, a jih je pri tem nekaj oviralo, smo jih umestili v kategorijo
ovirana zagnanost. Brezbrižnost pa opisuje primerke, ki jim je bilo za reševanje vseeno.
Podkategorije: Zagnanost, Ovirana zagnanost, Brezbrižnost

Ime: Zagnanost (kategorija 2  reda)
Opis:  Zagnanost je doživljajska kategorija,  ki opisuje interes uspešnega reševanja.
Udeleženci  so  pri  uspešni  zagnanosti poročali  o  zlitju z  nalogo,  popolni
skoncentriranosti, raznih oblikah tekmovalnosti in željo po pravilnem rezultatu.
Podkategorije: zlitje, skoncentriranost, izziv, tekmovalnost, prav
Primeri:

 zlitje: “Čisto sem padel not, sej sploh nisem gledal na čas, tako čisto sem v
računu bil.” (y15.2)

zlitje:  “Sploh nisem nič opazila,  kot da bi padla not,  kot da bi me posrkal
računalnik vase.” (x11)

skoncentriranost: “Ful sem bila skoncentrirana.” (x4)

izziv: “Račune sem vzel zelo resno, izziv mi je bil.” (y3)

tekmovalnost:  “Če  je  tekmovalnost  v  smislu  neka  socialna  komponenta,
morem bit boljši od njih, potem ne. Tekmovalnost v smislu, da me je nekaj
gnalo, naredi to, zdaj se tega loti.” (y22)

tekmovalnost: “Ne tekmovalnost, da bi hotel imeti najboljše rezultate od vseh,
ampak da neko mediano oz srednji vrednost zadanem.” (y2)

tekmovalnost: “Ful pozitivna tekmovalnost, rešit čim bolj pravilno.” (x11)

tekmovalnost:  “Tekmovalnost  ja,  imel  sem  asociacijo  na  angleško  serijo
Countdown, to mi je zabavno in matematika je kot igra. Občutek sem imel, da
je treba pohitet, da bom boljši, da bom bolj kul.” (y22)

prav: “Željo sem imel rešiti prav, ne čim hitreje.”(y15.2)

prav: “Hotela sem dobro rešiti, ampak ne, ker bi čutila nek obligation do vas
ali tekmovalnost, ampak zase, ker mi je to kul in sem pač rekla bom.” (x4)
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Ime: Ovirana zagnanost (kategorija 2. reda)
Opis:  Ovirana zagnanost opisuje primere,  ko so udeleženci imeli  željo po dobrem
reševanju,  a  pri  implementaciji  želje  niso bili  uspešni.  Ovirali  so jih  razni  moteči
dejavniki,  okolica, v glavi je lahko prišlo do blokade,  teme ali pa so misli  tavale na
druge stvari, ki z reševanjem nalog niso bile povezane.
Podkategorije:  moteči  dejavniki,  tema  v  glavi,  blokada,  tavanje,  intenzivne  misli,
okolica
Primeri:

moteči  dejavniki:  “Spet  me  je  rahlo  ustrašil  pop-up,  ker  se  je  tako  hitro
pokazal, to me je močno zmotilo, ker sem skoncentrirano čakala na račune in
potem se nekaj drugega pojavi, je neskladno s tem, kar pričakuješ.” (x4)
moteči dejavniki: “Vsakič, ko se tisti vprašalnik sproži, me malo ven vrže, je v
napoto temu, kar trenutno delam.” (y22)
tema v glavi: “Se zgodi kakšenjkrat, ko začnem računat in se izgubim vmes,
imam neki časa temo v glavi kakšenkrat...  kakšenkrat, ko neki rešujem... Se
zamislim... Poskusim rešiti in na pol poti se zmedem. In pol sm: ok, čaki čaki,
zdaj moraš to od začetka... In okej, kaj moram zdaj narditi in... ne razmišljam
nič… se zmedem, da ne vem, kaj bi mogu točno zdaj nardit... in potem rabim
kakšenkrat nekaj časa, da se malo zberem... Je prav uno: aaaaam kaj?” (y19.1)
blokada: “Veš ono, ko blokiraš pri računanju... Ne vem, ne vem zakaj... Tako,
kot da bi ne vem neki šum bil nekje, ki mi je onemogočal direktno... ne vem,
računanje...  Tako kot  recimo,  ne vem, 83-30 ali  pa 35,  to  sem tako dolgo
rabila, da sem se spraševala: pa ka te s tabo je, kaj ti te dela...” (x8.2)
tavanje: “Vmes so mi ful misli tavale in sem razmišljala vse drugo.” (x5)
tavanje:  “Mi zelo  tavajo  misli  in  kar  hkrati  razmišljam še z  vsem kar  me
asociira, npr. vidim neko številko in pomislim: 'aha, takrat ima ta rojstni dan'
in začnem o tem razmišljat… Moja najboljša prijateljica je dobra v matematiki
in sem začela razmišljati, kako bi ona vse to super rešila.” (x7)
tavanje: “V glavi sem imela dva filma, hkrati sem videla ta račun in drug film,
ki je bil npr. vsebina včerajšnjega dne.” (x7)
tavanje: “Nisem najbolj skoncentrirana, ker imam 1001 stvar za opravit, tako
da mi begajo misli.” (x1)
tavanje:  “Ko sem imela že vmesni rezultat,  so mi misli odtavale in sem ga
pozabila.”
tavanje: “Spet so mi tavale misli in sem pozabila vmesni rezultat.” (x18)
intenzivne  misli:  “Intenzivne  misli,  ampak  ful  tavajo.  Težko  za  dlje  časa
skoncentriram misli na nekaj.” (x10)
intenzivne misli:  “Ful so intenzivne,  ko se osredotočim pa ko razmišljam o
dogodkih, ki so se danes zgodili. Tavajo zaradi tega, ker sem jezna… misli
uhajajo med dvema stvarema, med nalogo in še eno stvarjo.” (x11)
okolica;  “Motilo  me  je,  ker  sem slišala  spodaj  ljudi,  ki  hodijo.  To  mi  je
zmotilo tok misli… In ta umetna svetloba direkt pred mano me je tudi precej
motila.” (x18)
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okolica: “Vmes pri dolgem računu sem imela že vse vmesne račune zračunane
in je prišel kolesar in je bil glasen in sem vse rezultate izgubila... Pa še par
ljudi sem slišala v daljavi.” (x18)
okolica: “Proti koncu me je zmotilo, ker so bili ljudje zunaj in je bil hrup, tako
da sem bil manj fokusiran na reševanje.” (y20)
okolica:  “Si  se  premaknila  zadaj,  ampak  nekajkrat  sem videla,  kako  si  se
premaknila s perifernim vidom.” (x18)

Ime: Brezbrižnost(kategorija 2. reda)
Opis: Brezbrižnost združuje primere, ki jim je bilo za uspešno reševanje vseeno. To
se je  lahko odražalo  v popolni  nezainteresiranosti za  reševanje,  nenatančnosti pri
reševanju,  lahko  so  sredi  reševanja  odnehali ali  pa  se  jim  zaradi  lenobe  reševati
preprosto ni dalo.
Podkategorije: Lenoba, nenatančnost, nezainteresiranost, odnehanje

lenoba:  “Malo bolj z levo nogo delam danes.” (x8.2)
lenoba:  “Ful sem imela probleme s koncentracijo, kdaj vmes sem videla račun in se
mi ga sploh ni dalo izračunati.” (x18.2)

lenoba:  “Potem se mi  ni  več  dalo,  če  je  bla  kakšna ful  težka,  sem kar  nekaj  not
napisala, tiste številke, ki so mi všeč.” (x5)

lenoba:  “Nisem reševala, ker se mi ni dalo… Ni da mi ne bi bilo všeč, samo ni pa
nekega izziva, ravno mi je. Taka nevtralna nezainteresiranost,  sploh me ne briga.”
(x5)

nenatančnost: “Dvakrat sem kar nekaj not napisala.” (x4)

nezainteresiranost: “Če bo bo, če ne, pa se nisem kaj preveč sekirala.” (x4)

nezainteresiranost:  “Nezainteresiranost,  tudi če sem imela še 3s do konca in nisem
imela odgovora sem bila še vedno počasna, nič živčna.” (x17.2)

odnehanje:  “Če sem že na pogled videl,  da so nemogoče številke,  se sploh nisem
skoncentriral in sem takoj obupal.” (y3)

Ime: Doživljanje preostanka časa (kategorija 3. reda)
Opis:  Doživljanje  preostanka časa  opisuje  vse fenomene,  povezane z  odnosom do časa.
Vpliv časa je bil lahko pozitiven ali nevtralen, kar smo zajeli v podkategorijo čas - pozitivno.
Negativen vpliv majhne razsežnosti  je opisan v podkategoriji  čas - negativno.  Čas -  zelo
negativno pa označuje močno negativen vpliv časa na doživljanje reševanja matematičnih
nalog.

Podkategorije: Čas - zelo negativno, čas - negativno, čas - pozitivno
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Ime: Čas - zelo negativno (kategorija 2. reda)
Opis:  Čas - zelo negativno je doživljajska kategorija,  ki  opisuje močno negativen
vpliv ure. Ura je predstavljala dodaten pritisk, motnjo ali pa je potemnila obarvanost z
elementi frustracije ali jeze.
Podkategorije: pritisk, motnja, frustracija, jeza
Primeri:

pritisk: “Konkretno me je uspel zmotiti in potem je bil sigurno večji pritisk kot
prej.” (y2)
pritisk:  “Večji  pritisk,  če  imaš  časovno  omejenost…  Kot  da  te  nekdo
priganja.”(x7)
motnja:  “Nisem mogla  nehati  gledati  odštevanja  časa,  to  je  bil  na  začetku
primarni fokus.” (x18)
motnja: “Ful so me motile tiste številke, tisto odštevanje me je ful motilo, ker
sem ves čas gledala tisto in potem sem pozabila, katero številko sem mislila…
Kot neko kljubovalnost...  Ne maram,  da moram nekaj  hitro  narediti,  da je
omejeno. ” (x5)
motnja: “Potem sem res postal živčen, ubilo mi je veselje, ker sem konstantno
gledal čas in ni bilo kul za koncentracijo.” (y20)
frustracija: “Me je timer dekoncentriral na to, kar sem računal in kaj me je še v
bistvu še bolj frustriralo, ker sm se zmedel pol pri računanju... Tako da sem ga
doživljal kot en moteč dejavnik, kot da bi nekdo govoril 'wawawawawa', veš
uno, ko ti šteje nekdo zraven neprave cifre …  Me je ta timer res motil danes...
Poskusil  sem se skoncentrirati  na reševanje,  pa so mi pol  misli  uhajale  na
timer, pa da morem biti hitreje fertik, pol pa, ko sem študiral o tem, mi je cajta
zmanjkalo, da bi v uni časovni okvir prišel, da bi do rezultata prišel.” (y15.2)
jeza: “Sem imel že cifro v glavi, pa preden sem jo napisal, je čas potekel... Pol
sm se kar malo razpičkano počutil.” (y3.2)

Komentar: Stopnjo motečnosti ure je bilo v nekaterih primerih težko določiti.

Ime: Čas - negativno (kategorija 2. reda)
Opis:  Čas -  negativno je  doživljajska  kategorija,  ki  opisuje  negativno  doživljanje
preostanka časa.
Podkategorije: odnehanje, živčnost, zmeda, hitenje
Primeri:

odnehanje:  “Če  sem  videla,  da  je  samo  še  10s,  potem  sploh  nisem  več
reševala.” (x1)
odnehanje: “Nisem opazila, dokler ni ratalo rdeče, potem pa je blo še premalo
časa do konca in sem nehala reševat.” (x6)
odnehanje: “Potem je bilo samo še 5s in sem vedela, da ne bo uspelo.” (x7)
odnehanje:  “Ko se je začelo odštevat tako 8 in potem je postala 5 rdeča sem
rekla okej, ne bom tega rešila.” (x11)
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odnehanje:  “Ne vem, če bi rekel motila, malo je bilo frustrirajoče oz. bila je
vir mojega obupanja.” (y22)
živčnost: “Ko se ti čas odšteva, si malo bolj živčen, joj daj hitro zdaj to.” (y3)
živčnost: “Čas me je distraktiral, se je odšteval in sem bila živčna.” (x8)
zmeda:  “Pogledaš vmes,  koliko imaš časa in te lahko zmede, ker imaš ene
številke v glavi in na uri vidiš druge številke in preden se spomniš, kaj si imel
v glavi, je še 3s do konca in si zamudil.” (y3)
hitenje: “Malo bolj sem hitel, poskusil sem začutit odgovor preden sem si ga
izrekel, sem poskusil vedenje ujet. Sem uporabil 'leap of faith način', da sem
pogledal številke in znak med njima in dobil občutek, kaj je.” (y22)

Ime: Čas - pozitivno (kategorija 2  reda)
Opis:  Čas -  pozitivno je doživljajska  kategorija,  ki  opisuje pozitivno naravnan ali
nevtralen  odnos do ure. Ura je bila uspešno  ignorirana in v nekaterih primerih ni
imela vpliva na reševanje. Udeleženci so lahko uro doživljali tudi na pozitiven način
in jim je predstavljala vir zabave.
Podkategorije: brez vpliva, zabava, ignoriranje
Primeri:

brez vpliva:  “Na začetku nisem niti videl, sem pozabil na to, na ta čas, tako da
me ni živciral... Ampak, ko sem začel ta dolg račun reševat in sem videl, da že
kar  nekaj  časa,  sem pol  se spomnil  na  uro in  jo  zagledal...  Ampak me ni
znervirala, ker se mi je vseeno zdel toliko težek račun, da pomojem je skoraj
nemogoče ga rešit... Ampak ni mi spremenilo načina reševanja po tem ko sem
dojel, da je ura… Me ni motila, ne, ni me... V bistvu sem jo potem mogoče
spet pozabil.” (y21.2)

brez vpliva: “Ja, tudi včeraj vem, da ko se je čas začel odštevat, me je to še
dodatno stimuliralo, danes tega sploh ni blo... Nič me ni motila... Tudi recimo,
če sem imela še 3s pa še vedno nisem imela nič napisano pa sem bila še vedno
tako, a veš tako počasi, nič se mi ni srčni utrip pospešil ali pa da bi bla kaj
živčna.” (x17.2)

zabava:  “Zdaj  mi  je  bilo  malo  bolj  zabavno,  ker  sem  videla,  da  se  čas
odšteva.” (x17.1)
ignoriranje:  “Sem uspela ignorirat tisti čas, ki se je odšteval... Sem tako rekla
namerno, ne gledat unga cajta ker ti itak nič ne pomaga, te samo distraktira...
Itak na začetku sem ga ene parkrat malo pogledala, samo mislim, da sem ga
ful boljše uspela ignorirati, tudi zaradi tega, ker sem vedela, da se bo odšteval
in sem bla like, ne gledati tja.” (x13.2)
ignoriranje:  “Čas me sploh ni oviral, sploh ga nisem pogledala, niti enkrat...
OMG sam res, vedela sem, da je tam, sam sem ga ignorirala in sm bila ful bolj
sproščena tudi zaradi tega, ker se nisem ozirala nanj.” (x11.2)
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ignoriranje:  “Zanalašč  nisem gledala  časa,  sem se  koncentrirala  na  predel
okoli računa.” (x4)

Ime: Slog reševanja (kategorija 3. reda)
Opis:  Kategorija  slog reševanja ima dve podkategoriji.  Naključen stil  reševanja poskuša
najti  najlažji  način  za  rešitev  naloge.  Pri  tem  si  pomaga  z  originalnimi  idejami  in
predstavami, načrt reševanja sestavi, šele ko ima nalogo pred seboj. Na drugi strani imamo
reševanje po pravilih, ki za vsako nalogo uporabi isti vnaprej sestavljen načrt in se opira na
že uveljavljena pravila.

Podkategorije: Po pravilih, naključno
Ime: Po pravilih (kategorija 2. reda)
Opis:  Pri  reševanju  po  pravilih je  vsaka  računska  naloga  obravnavana  po  istem
načrtu: od leve proti desni, od začetka proti koncu oz. po vrsti.
Podkategorije:Od leve proti desni, od začetka proti koncu, po vrsti
Primeri:

od leve  proti  desni: “Računal  sem na pamet,  kos  po kos,  najprej  levi  kos,
potem desni kos.” (y2)
od začetka proti koncu: “Najprej pogledam vrstni red, kako moram računati in
potem grem od začetka proti koncu.” (x18.1)
po vrsti: “Ne vem, itak najprej oklepajčke izračunaš, pač po vrsti teh kakor
pašejo te operacije, pač po vrsti sem računala.” (x11.1)
po vrsti: “Ogledam cel račun, ga preletim, pogledam po kakem vrstnem redu si
sledijo, pač prioritetno, kako je treba računat in potem ga začnem... Ponavadi
od začetka rešujem in potem v bistvu v glavi vidim, kaj moram izračunati pred
nečim drugim...  Ampak ja,  v bistvu najprej  cel  račun pogledam, potem pa
grem po kosih.'' (x18.2)

Ime: Naključno (kategorija 2  reda)
Opis: Naključno je stil reševanja, ki na poti do rezultata uporablja poleg uveljavljenih
pravil tudi poenostavljanja, razne bližnjice ali pa lastne domiselne ideje.
Podkategorije: najprej večje, najprej težje, najprej lažje, bližnjice, poenostavljanje,
originalna predstava
Primeri:

najprej večje: “Ponavadi sem se loteval večjih številk prej.” (y2)
najprej težje: “Najprej težji del računa, pa pogledaš, če je kje slučajno ničla.”
(x4)
najprej lažje:  “Včasih sem začela npr. na desni strani in sem šla od lažjega k
težjemu.”
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najprej lažje: “Pri enačbah najprej tisto stran, ki je bila lažja za izračunati. Če
so oklepaji,  če sta dva ločena,  najprej rešim tistega,  ki je lažji,  ker si lažje
ohranim manjše cifre v delovnem spominu.” (x11)
najprej  lažje:  “Bližnjice,  najlažja  možna  pot,  kot  je  najbolj  enostavno  za
računati.”
najprej lažje: “Najprej sem poskusila izračunati tisto stran, ki je imela bolj take
luškane številke, ki jih je bilo lažje izračunati.” (x11)
najprej lažje: “Najprej številke z desetiško vsoto.” (x8)
bližnjice:  “Če  imaš  npr.  enačbo  in  se  na  desni  konča  številka  s  6,  potem
pogledam, za katerega od levih lahko rečem, da se bo končal s 6 in potem tista
dva odštejem.” (y20)
poenostavljanje: “Pogledaš, če je kje slučajno ničla.” (x4)
poenostavljanje:  “Najprej sem si poenostavila problem kolikor se je dalo, da
sem potem ohranjala v spominu lepo številko.” (x11)
poenostavljanje: “Pogledam, katere stvari bi se najlepše pokrajšale.” (y19)
poenostavljanje:  “Če sem videla, da je nekaj v oklepaju, pa potem deljeno z
dva, sem najprej delila z dva vsako posebej. Pogledala sem, kaj bi bilo najlažje
narediti, čim lažja pot, ne grem po vrsti.”
originalna predstava:  “Rešujem kot nek ples, a bo prišlo ven ali ne bo prišlo
ven.” (x8)
originalna predstava: “Kot nek strip, ki se skupaj sestavlja. V slikah, kot da bi
si pisala, kot da bi si v glavi spodaj zapisala rezultate enega dela in šla potem
naprej … Predstavljala sem si kot neke puzzle. Videla sem ga na ekranu in kot
da bi si  spodaj te  svoje številke pa opombe opisovala.  Ker jaz moram kar
razmisliti, da minus in minus da plus. Kot da bi si označila minus plus, pa bi si
dala puščico, da dobiš minus ven.” (x7)
originalna  predstava:  “Kot  eni  balončki,  si  predstavljaš,  da  imaš  na  listu
papirja  pa  jih  lahko  premikaš,  ko  hočeš  pa  zbrišeš  in  napišeš.  Cifra  kot
vizualen objekt, ki se na njemu neka operacija izvaja.” (y15.2)

Ime: Mentalna predstava(kategorija 3. reda)
Opis:  Kategorija  mentalna predstava  opisuje  načine  doživljanja   reševanja  matematičnih
nalog v mentalnem prostoru. Vsi udeleženci so si pri reševanju pomagali z notranjim glasom,
vizualno predstavo ali pa kombinacijo obojega.
Podkategorije: Vizualno, notranji glas, kombinacija

Ime: Vizualno (kategorija 2. reda)
Opis:  Kategorija  vizualno  vsebuje  doživljanja  reševanja  matematičnih  nalog  z
vizualno  mentalno  predstavo.  Reševanje  je  bilo  v  vizualnem  mentalnem  prostoru
reprezentirano kot del dobesednega računa, npr. številka ali ulomek. Račun ali pa deli
računa so lahko bili zamenjani z vmesnim rezultatom ali pa reprezentirani z raznimi
domiselnimi predstavami, kot so puzzli, simboli ali balončki.
Podkategorije: Puzzli, simboli, stolpci, ulomek, slika, balončki, številke, abstraktno
Primeri:
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puzzli: “Slika, film, kot nek strip, ki se skupaj sestavlja. V slikah, kot da bi si
pisala, kot da bi si v glavi spodaj zapisala rezultate enega dela in šla potem
naprej… Predstavljala sem si kot neke puzzle. Videla sem ga na ekranu in kot
da bi  si  spodaj  te  svoje številke  in opombe opisovala.  Ker jaz  moram kar
razmislit, da minus in minus da plus. Kot da bi si označila minus plus, pa bi si
dala puščico, da dobiš minus ven. Pisava je take oblike kot na računalniku,
opombe pa so bolj moja pisava. Ko hitim, pa na splošno grdo pišem, se potem
včasih sprašujem kaj pa je tukaj napisano.” ( x7)
simboli: “Ponavadi vedno vidim sliko oz. simbole.” (x8)
stolpci:  “Pri kakšnem seštevanju potem v stolpcih seštejem, to sem videla. V
3D prostor, 2D črke. Vidi se, da je prostor, recimo zelo temen prostor, kot
vesolje,  čisto temno. In kot da bi narisala številke v zrak v stolpec z neko
svetlo  barvo,  belo,  mogoče  zlato/rumeno.  Pisava  je  mogoče  računalniška,
definitivno ni moja. Bolj taka kot na tistem plakatu, lepa zaokrožena. Pa trojka
bo enkrat tako, enkrat drugače napisana, ni poenoteno. So pa res lepe številke,
mogoče se malo premikajo, malo vibrirajo. To vidim zelo centralno pa malo
na levo in malo gor pomaknjeno.” (x10)
ulomek: “Predstavljala sem si ulomek, vizualna slika 126:2.” (x11)
slika: “Vizualno sliko sem imela, z računalniško pisavo, velikost 6.” (x11)
slika: “Slika,  takšne  številke,  kot  so  na  plakatu,  take  debele,  bele  na  črni
podlagi.” (x1)
slika: “Bolj slikovno, zaprem oči in si predstavljam številko tam in jo probam
narisat namesto tistega dela računa.” (x16)
balončki:  “Kot eni balončki,  si predstavljaš,  da imaš na listu papirja  pa jih
lahko premikaš, ko hočeš pa zbrišeš in napišeš. Cifra kot vizualen objekt, ki se
na njem neka operacija izvaja.” (y15.2)
številke: “Vidim številke, so precej velike, dosti večje od tega, kar je napisano.
Vidim jih v višini svojega čela in so velike, abstraktne.” (x18)
številke: “Ko vidim račun, si ga predstavljam, kot smo v osnovni šoli pisali.”
(y19)
številke:  “Mentalno si nekako narišem, kot ko je na tabli nek izračun, vidim
črnobele številke. Črke so črne, samo ni čista belina v ozadju, nek odtis.” (x8)
abstraktno: “Nekako si predstavljam, kot da bi šlo gor do 20 in potem do 3, ni
napisanih cifer zraven, zelo abstraktna predstava.” (y20)

Ime: Notranji glas (kategorija 2. reda)
Opis:  Notranji  glas je  način  mentalne  predstave in  se  pri  reševanju  uporablja  za
branje  računov,  komentiranje  reševanja  ali  za  pomnjenje  vmesnega  rezultata  s
ponavljanjem ali  brez.  Notranji  glas  je  lahko  imel  tudi  obarvanost ali  glasnost.
Udeleženci so si kdaj pomagali tudi s tihim govorom ali momljanjem.
Podkategorije: Ponavljanje, pomnjenje, branje, govor
Primeri:
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ponavljanje:  “Reševala sem s tihim notranjim govorom, v bistvu sem si ves
čas  ponavljala.  Veš,  ko  si  ponavljaš  24-6,  24-6  in  potem,  kot  da  iščeš
motivacijo, dokler ne pride neka cifra ven.” (x10)
ponavljanje: “Sem slišal glas številke, sem si ga dvakrat ponovil pa sem si ga
zapomnil.” (y2)
ponavljanje:  “Ko si  ponavljam vmesni  rezultat  je  moj  glas,  tak  monoton.”
(x10)
pomnjenje: “Če si morem zapomniti številko, si rečem z notranjim glasom.”
(y20)
branje: “Ko računaš 126:25, okej če dam 125 5 stran je 100... Ni prav notranji
govor  kot  tako,  ampak  samo  vsako  tretjo  besedo  poveš;  partially  worded
speech.” (x10)
branje:  “Vse, kar imam za izračunati, si izgovorim z notranjim glasom, čisto
avtomatsko. Notranji glas je moj, podobno, kot bi govoril.” (y20)
branje: “Notranji monolog, kot da si moram vse ustno govoriti. Neko vedenje
v meni je že vedelo odgovor, ampak za vsak slučaj sem šel čez še z notranjim
monologom.“ (y22)
branje: “V mislih sem ubesedovala račun. Moj glas, ful tak dualen, v smislu,
da je hkrati rahlo iritiran, po drugi strani pa ful tak sproščen in upajoč.” (x4)
govor: “V zvoku v glavi, na začetku sem si še na glas govoril.” (y2)
govor: “Mogoče si nekaj mrmram v brado, čisto podzavestno.” (x16)

Ime: Kombinacija (kategorija 2. reda)
Opis:  Pri  mentalni  predstavi kombinacija  vizualne predstave  in  notranjega glasu
lahko poteka istočasno kot souporaba ali pa se strategiji tekom reševanja zamenjata.
Podkategorije: Souporaba, menjava
Primeri:

souporaba: “Vmesni rezultat sem si zapomnila vizualno… Tako, kot da bi si
po mizi navidezno napisala, ampak sem si tudi v glavi govorila številke, nisem
samo vizualno, sem si tudi govorila: aha, zdaj imam to, pa če toliko odštejem
je to…“ (x1.1)

souporaba:  “Memorirala sem si 16 (z glasom), potem pa, ko sem jo priklicala,
je bila v sliki neka 16ka narisana. Zapomnila pa sem si v fonološki obliki.”
(x10)
souporaba: “Včasih sem mogla ubesedit to številko... Ponavadi samo vizualno
premetavam.” (x4.1)

menjava:  “Govorila  sem  si,  napol  notranji  govor,  napol  tisto  nebesedno.
Mislim,  da  je  drugačen  zvok,  kot  ga  slišim  zdaj,  ko  govorim.  Normalno
glasen,  mogoče  malo  bolj  tih,  kot  trenutno  zdaj  govorim.  Ton  normalen,
miren. Enkrat ali dvakrat si povem rezultat in nekako ostane. Včasih se pojavi
nad računom, včasih ga ni. Okej, najprej sem imela notranji govor, potem pa
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več ne…  In potem sem samo v nekih slikcah, v tem, da se mi je pač račun tam
pojavil koliko sem pač dobila, nisem pa nič da bi si kaj govorila.” (x5.2)
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