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POVZETEK 

Magistrska naloga z naslovom Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji predstavlja 

teoretično in empirično raziskavo metakognicije ter njenega odnosa s kognitivno-vedenjsko 

terapijo. Naloga se deli na dva dela. V prvem, teoretičnem delu predstavim metakognicijo ter 

njene ožje in širše pojme, ki se navezujejo nanjo. Tako naloga poleg metakognicije vsebuje 

krajšo predstavitev samoreflektivne zavesti, mindsight ali notranjega pogleda po Sieglu 

(2010), vpogleda, projeciranega jaza, metakognitivne regulacije z njenimi komponentami, 

osnov metakognitivne terapije in metakognicije z anatomskega vidika. Predstavim tudi 

obstoječi osnovni kognitivni model, v katerega na novo umestim metakognicijo. Vsi našteti 

elementi so med seboj sorodni in predstavljeni v povezavi z metakognicijo. 

V drugem, empiričnem delu magistrske naloge zastavim raziskovalni vprašanji, ki izhajata iz 

teoretičnega dela naloge in s katerima skušam zajeti bistvo naslovnega problema. V 

nadaljevanju postavim hipotezi, ki povzemata moje ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega 

dela naloge ter odgovorita na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Empirični del vsebuje 

kvalitativno analizo polstrukturiranega intervjuja z osebo, ki je imela s psihoterapijo pozitivno 

izkušnjo. Tak izbor se mi zdi smiseln, ker želim opazovati komponente metakognicije in 

sorodnih pojmov, ki se direktno ali indirektno pojavljajo v več fazah celotnega okrevanja. 

Prednost izbora je tudi v tem, da je okrevanje že za intervjuvano osebo, ker tako lahko laže 

reflektira dogajanje v času okrevanja. V kvalitativni analizi intervjuja, ki je potekala v šestih 

fazah po postopku Lamut in Macur (2012), sem poiskal pojme, ki zajemajo metakognicijo ali 

njene sorodne pojave, in jih razvrstil v različne kategorije metakognicije. V nadaljevanju 

izpeljem odnose med šestimi postavljenimi kategorijami metakognicije in kognitivno-

vedenjske terapije. Nalogo zaključim s povzetkom ugotovitev, kje in kako vstopa 

metakognicija v kognitvno-vedenjsko terapijo in s tem dopolnim njen obstoječi model. 

KLJUČNE BESEDE: Metakognicija, kognitivno-vedenjska terapija, upravljanje, nadziranje, 

metakognitivna regulacija, zavedanje. 

 

ABSTRACT 

The master's degree thesis of the title "he role of metacognition in cognitive-behavioral 

therapy" represents qualitative research of metacognition and its relation with cognitive-



 

 

 

behavioral therapy. The thesis is composed of two major parts. In the first, theoretical part, I 

focus attention on metacognition and its close and distant concepts with aspects that can 

potentially include metacognition. Together with metacognition the present study includes 

also short description of self reflective consciousness, mindsight (Siegel, 2010), insight, 

projectable self, metacognitive regulation and its components, basics of metacognitive 

therapy, anatomical point of view on metacognition and a basic cognitive model. I try to 

connect metacognition with all of them. 

In the second, empirical part, of the present master's degree thesis I set two research questions 

that evolved from the basic research problem and represent the essence of the thesis. I also set 

two hypotheses that include conclusions from the theoretical and empirical parts as well as 

responses to both research questions. The second part includes also the analysis of semi- 

structured interview with a person with a positive experience on psychotherapy. The selection 

of such an example is relevant because I try to find and observe metacognition with its 

components that appear directly or indirectly in different stages of a successful therapy. The 

advantage of the selected interviewed person is also the past hisory of the whole process that 

consequently makes reflection on different events within the therapy easier. In the qualitative 

analysis of the interview I looked for concepts that include metacognition with its relative 

elements to regroup them into different categories. Furthermore, I tried to determine logically 

the relationship among previous set of categories and the cognitive-behavioral therapy. In 

conclusion, the thesis presents where and how metacognition takes part in the cognitive-

behavioral therapy. 

KEY WORDS: Metacognition, cognitive behavioral therapy, control, monitoring, 

metacognitive regulation, awareness. 
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1 Uvod 

 

 

V magistrski nalogi želim predstaviti metakognicijo, njene komponente in povezave s 

sorodnimi pojavi. V literaturi je metakognicija dobro razložena, kljub temu pa se pojavijo tudi 

drugi vidiki in fenomeni, ki vključujejo vse elemente metakognicije, čeprav so imenovani 

drugače. Za primer lahko izpostavim notranji pogled, kjer gre za podoben pojav 

metakogniciji. Tako želim v tej nalogi poleg metakognicije osvetliti še druge sorodne pojave 

in jim poiskati skupne točke. 

V empiričnem delu pa skušam v izpeljanem intervjuju prepoznati sledi metakognicije in 

poiskati morebitne odnose s kognitivno-vedenjsko terapijo. Kakšni so ti odnosi, kje v 

kognitivnem modelu se pojavijo in kakšno vlogo igrajo. Prek raziskovalnih vprašanj in 

hipotez, ki odgovorijo na ta vprašanja, skušam v zaključku jasno predstaviti svoje ugotovitve. 

 

 

2 Problematika 

 

 

Kakšno vlogo igra metakognicija v kognitivno-vedenjski terapiji? Že kognitivna v imenu 

pomeni, da celotna terapija temelji na kogniciji in predvsem njeni regulaciji, ta pa ni 

podrobneje pojasnjena. V spodnji shemi tako kognicija predstavlja eno od več človekovih 

ravni, ki so v določenem medsebojnem odnosu. 
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Shema 2.1: Osnovne ravni človeka 

 

Težava ali problem je, ker metakognicija ni jasneje oziroma sploh ni predstavljena znotraj 

kognitivno-vedenjske terapije. Kljub temu se zdi, da je v praksi veliko uporabljana, oziroma 

kot bo to razvidno skozi nalogo, je celo nujno potrebna. Vrata v človeško psiho nam odpirata 

kognicija in vedenje, s čimer se odpre zmožnost spreminjanja še preostalih ravni, kot je to 

razvidno v zgornji shemi. Regulacijo ali upravljanje s kognicijo lahko tako razumemo kot 

ključno, kar pa je hkrati glavna lastnost prav metakognicije, čeprav je znotraj literature 

kognitivno-vedenjske terapije slabo opredeljena oziroma je ponekod sploh ni, kar je glavna 

problematika v tej magistrski nalogi. Morda se zaradi tega  pojavlja mnogo novih 

psihoterapevtskih pristopov, kjer sta zavedanje in metakognicija ključnega pomena. 

 

 

3 Opredelitev pojma metakognicije 

 

3.1 Kaj je metakognicija 

 

Človeško zavedanje in refleksija sta morda tisti najbolj prepoznavni lastnosti, ki ločita 

človeka od preostalih živih bitij. Prav ti nam namreč omogočata, da razvijemo izredno 

kompleksno mišljenje, zavemo se namreč lahko lastnega mišljenja. Naslednji navedek lepo 

prikaže to našo sposobnost: 

Telesne funkcije 

Kognicija 

Emocije Vedenje 
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Dokler nas naše aktivnosti vodijo gladko od ene do druge stvari ali dokler dovolimo naši 

domišljiji, da nas zamoti z željami potreb, toliko časa ni potrebe po refleksiji. Šele težave ali 

prepreke na poti pred doseganjem naših predstav pa nas pripeljejo do premora. V negotovem 

pričakovanju se metaforično povzpnemo na drevo; skušamo poiskati kakršnokoli oporno 

točko, s katero si pomagamo priti do nadaljnjih dejstev, in tako pridobimo preglednejši pogled 

na situacijo, kar lahko odloči pri našem pogledu na dejstva (Dewey 1910, 11). 

 

V prvem poglavju predstavljam prav to edinstveno sposobnost – človekovo samorefleksivno 

zavest, katere del je tudi metakognicija, ta pa je osrednja tema magistrske naloge. 

Tako bom najprej predstavil definicijo metakognicije. Tu se pojavi majhna težava, kajti 

obstaja veliko različnih definicij, ker sam pojem še ni dokončno opredeljen. Kljub temu se 

največ del nanaša na shemo ali model metakognicije po Nelsonu in Narensu iz leta 1990, ki je 

predstavljena v nadaljevanju. Predstavlja tudi temelj moje naloge. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je pojem metakognicija prvi raziskoval John H. 

Flavell. Bolj natančno je Flavell prvi poimenoval to refleksijsko sposobnost človeka kot 

metakognicija. Tako je leta 1976 v svojem članku podal definicijo: "vedenje, ki se nanaša ali 

je v zvezi z lastnimi kognitivnimi procesi in izidi ali karkoli, povezano z njimi" (Flavell 1976, 

232) (angl. One's knowledge concerning one's cognitive processes and outcomes or anything 

related to them). Z njegovim delom so se od takrat naprej pojavila številna dela na to temo, 

največkrat v povezavi z učenjem (povzeto po Veenman, Van Hout-Wolters in Afflerbach, 

2006). 

Kasneje leta 1979 Flavell v letnem zborniku American Psychologist predstavi tudi prvi 

model, ki razčleni metakognicijo na več komponent: "Verjamem, da se nadziranje (angl. 

monitoring) različnih variant miselnih naporov dogaja znotraj samih akcij in interakcij štirih 

razredov fenomena: (a) metakognitivno znanje, (b) metakognitivne izkušnje, (c) cilji (ali 

naloge) in (d) akcije (ali strategije)" (Flavell 1979, 906). Tako Flavell predstavi pojem in prav 

tako model ali shemo, ki prikazuje delovanje metakognicije in njenih komponent, kar je eden 

glavnih ciljev teoretičnega dela te magistrske naloge. 

Omenjeno Flavellovo delo je sprožilo veliko zanimanje tudi pri drugih strokovnjakih na tem 

področju, kar je privedlo do pojava številnih različnih razlag in definicij metakognicije: 

metakognitivno prepričanje, metakognitivno zavedanje, metakognitivne izkušnje, 

metakognitivno znanje, občutki znanja ali vedenja, presoja učenja, "fenomenov na  koncu 
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jezika", teorije uma, metapomnjenje, metakognitivne veščine, samoregulacija in še več bi jih 

lahko našli (Veenman, 2006). Tako omenjeni avtor prispevka pove, da je potrebna še 

nadaljnja raziskava za enotno definicijo metakognicije. 

Kljub temu pa je narejen pomemben korak k taki definiciji z delom več avtorjev v obliki 

zbornika z naslovom Metacognition: knowing about knowing, ki ga je uredila Metcalfe 

(1994). Naslov bi lahko prevedli kot Metakognicija: vedenje o vedenju, kar je ena od definicij 

pojma metakognicije, ki se najpogosteje pojavlja še danes. V nadaljevanju istega dela avtorica 

poda naslednjo razlago metakognicije: "termin metakognicija se uporablja za opis našega 

(lastnega) vedenja o tem, kako zaznavamo, pomnimo in se vedemo, to je, kaj vemo o tem, kar 

vemo" (Metcalfe 1994, xi). V istem delu se pojavi tudi grafični prikaz, ki zelo jasno in 

enostavno prikaže delovanje in mehanizme osnovnih komponent metakognicije. 

Shema 3.1: Model metakognicije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prirejeno po Nelson in Narens (1990, 126). 

 

Avtorja navedeta dve ključni stvari pri zgornji shemi metakognicije, ki sta jo sicer že prej 

predstavila v svojem prispevku Metamemory: a theoretical framework and new findings leta 

1990: 

Poleg lastnega modela sebe sta potrebni še dve dodatni ključni stvari za pridobitev 

metakognitivnega sistema /.../ Prva je, da ločimo kognitivne procese na dva ali več specifično 

Model 

 

Upravljanje Nadziranje 

Metanivo 

Tok informacij 

Osnovni kognitivni nivo 
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medsebojno povezanih nivojev. Skica 1.1 prikazuje preprost metakognitivni sistem, ki vsebuje 

dva medsebojno povezana nivoja, ki ju bomo imenovali metanivo (angl. meta-level) in osnovni 

kognitivni nivo (angl. object-level). Druga ključna stvar metakognitivega sistema je nekakšen 

dominanten odnos, ki ga določa smer (pre)toka informacij (Nelson in Narens 1994, 11). 

Tu lahko opazimo ločitev naših kognitivnih procesov na dva omenjena nivoja, in sicer na 

osnovni kognitivni nivo ali predmetni nivo (angl. object-level) in na metanivo. S tem si že 

lahko razlagamo naslov dela avtorice Metcalfe – Metakognicija: vedenje o vedenju. Obe 

"vedenji" sta torej na ločenih nivojih, in sicer eno vedenje je postavljeno na osnovnem nivoju, 

ki stoji v podrejenem položaju drugemu vedenju, postavljenem na metanivoju. To sta avtorja 

označila za prvo ključno stvar, ki postavlja metakognitivni sistem ali model. Druga stvar 

modela pa je povezana s pretokom informacij in odnosom, ki ga ta pretok predstavlja med 

tema dvema nivojema. 

Prvi tok informacij. "Osnovni pojem, ki predstavlja upravljanje, je primerljiv z govorjenjem v 

telefonsko slušalko, kjer metanivo spreminja ali modificira osnovni kognitivni nivo, ne pa 

tudi obratno" (Nelson in Narens 1994, 12). Tu avtorja prikažeta primerjavo toka informacij, ki 

predstavlja upravljanje (angl. control) in teče od metanivoja proti osnovnemu kognitivnemu 

nivoju. Avtorja nadaljujeta, da metanivo spreminja ali stanje procesa osnovnega kognitivnega 

nivoja ali pa sam proces na tem nivoju. To je lahko (1) začetek neke dejavnosti osnovnega 

nivoja; (2) nadaljevanje dejavnosti, ki ni nujno ista; ali (3) končanje ali prekinitev neke 

dejavnosti (Nelson in Narens, 1994). Na tej točki je pomembno sklepati, da za začetek, 

nadaljevanje ali zaključek neke aktivnosti mora priti do našega zavedanja, saj se moramo 

odločiti za eno izmed več možnosti. To nakazuje pomembnost tega elementa pri 

metakogniciji, torej prisotnost zavedne/zavestne presoje za spreminjanje akcije na tri načine. 

Drugi tok informacij, ki teče v obratni smeri, torej od osnovnega nivoja k metanivoju, je v 

navedenem delu imenovan nadziranje (angl. monitoring). Ponovno je za primerjavo vzeta 

telefonska slušalka, a tokrat za poslušanje, ki omogoči nadziranje morebitnih sprememb na 

osnovnem nivoju. "Osnovni pojem, ki predstavlja nadziranje, je primerljiv s poslušanjem 

telefonske slušalke, kjer je metanivo informiran s strani osnovnega kognitivnega nivoja" 

(Nelson in Narens 1994, 12). Z dobljenimi podatki nadziranja lahko tako metakognitivni nivo 

preoblikuje model situacije. Ta model lahko vidimo v Shemi 1.1. Obratno pa to ne velja, torej 

osnovni kognitivni nivo nima modela metanivoja, kot to poudarita avtorja (Nelson in Narens, 

1994). 
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Torej še en pomemben del metakognitivne sheme je model znotraj metanivoja, ki se 

spreminja glede na dobljene informacije z nižjega nivoja. Ta model predstavlja shemo ali 

model okolice/situacije, ki je trenutni objekt kognicije. Avtorja se glede teorije modela 

sklicujeta na delo Conanta in Ashbyja (1970) in citirata: "možgani, da bi bili uspešen in 

učinkovit regulator za preživetje, se morajo nenehno učiti z nastajanjem in formiranjem 

modela ali modelov svoje okolice" in še "ni več vprašanje, ali možgani ustvarjajo model 

(modelirajo) svoje okolice, morajo ga" (Conant in Ashby 1970, 89 in 97, citirano po Nelson in 

Narens, 1994). Prav tako model omenja Adrian Wells v svojem delu Emotional disorders and 

metacognition: "Metanivo vsebuje dinamični model (kar pomeni: mentalna simulacija s 

poudarkom na spremembah glede na čas) osnovnega kognitivnega nivoja. Verjetno je, da bo 

ta simulacija vsebovala cilj in znanje, ki ga  bo osnovni kognitivni nivo uporabil za dosego 

nekega zadanega cilja" (Wells 2000, 7). Model na zgornjem nivoju prav tako uporabi Daniel 

Siegel: "Aktivnost v tem delu možganov sproža nevronske vzorce, ki nam omogočajo 

nevronsko reprezentacijo – 'zemljevide' različnih aspektov našega sveta" (Siegel 2010, 7–8). 

Konkretno bi morda lahko na ta model gledali kot na predstavo okolja in situacije, ki jo ima 

metanivo, dobi pa jo posredno od čutilnih sistemov prek kognicije. Taka informacija bi lahko 

na primer bila: zunaj je oblačno vreme (v obliki misli, torej prek kognicije, dobljena prek 

senzornih čutil). S pomočjo modela okolice in/ali situacije na metanivoju potem sprejmemo 

določene aktivnosti, ki jih posredujemo nazaj na osnovni nivo, kjer se aktivnost spremeni za 

doseganje zadanega cilja. Spomnimo se, da se ta aktivnost lahko spremeni na tri različne 

načine: (a) začetek neke dejavnosti, (b) nadaljevanje dejavnosti (ne nujno iste) in (c) končanje 

ali prekinitev dejavnosti. Če tako prenesemo vsebino omenjenega primera in predpostavimo, 

da pride do metakognicije, bi bile te aktivnosti v zaporedju takšne: (a) za vsak primer 

vzamemo dežnik, (b) ocenimo (presodimo), da ne bo deževalo, nadaljujemo z aktivnostjo kot 

prvotno zamišljeno ter (c) odločimo se, da ne gremo iz hiše, ker bo verjetno deževalo. Isti 

primer lahko uporabimo tudi za opazovanje pretoka informacij med dvema nivojema. Iz 

zgornje sheme sta razvidna dva pretoka med višjim in nižjim nivojem, to sta: nadziranje in 

upravljanje. Tako prek nadziranja metanivo pridobi informacijo o morebitnem dežju od 

nižjega osnovnega nivoja ter preko toka upravljanja nazaj spremeni akcijo osnovnega nivoja. 

Akcija se spremeni okvirno na tri načine, kot je bilo omenjeno. 

Tako je morda bolje, če namesto enotne definicije raje poudarimo, katere elemente 

metakognicija ima oziroma mora imeti, vsaj po avtorjih Nelsonu in Narensu. To sta dva med 

seboj povezana nivoja, kjer je eden v nadrejenem položaju drugemu. Potem sta tu še oba 



Čokl, Jaka. 2018. »Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

7 

 

pretoka informacij med tema dvema nivojema, tok nadziranja in upravljanja. Mnogi avtorji 

uporabijo tudi model na metanivoju, spet drugi takšnega modela ne uporabijo oziroma ga ne 

omenijo pri definiranju metakognicije. 

Ena od definicij metakognicije je podana v obsežnem zborniku The missing link in cognition: 

origins of self-reflective consciousness, ki je namenjen prav kogniciji in refleksiji; kot je 

navedeno v naslovu, je navedenih kar nekaj definicij metakognicije. Osrednje ideje in 

elementi pa so enaki tistim, ki jih podata Nelson in Narens. Osrednjo definicijo zbornika tako 

poda Smith, in sicer: "Metakognicija je lahko definirana kot: misliti (razmišljati) o mislih ali 

kognicija o kogniciji. Ideja na tem področju je, da se med kognitivnim procesom v nekaterih 

umih miselna aktivnost zgodi na višjem metanivoju in na nižjem osnovnem kognitivnem 

nivoju. V teh umih je upravljajoča ali nadrejena kognicija, ki upravlja misli ali reševanje težav 

(angl. thought or problem solving)" (Smith 2005, 242). Torej gre tudi tu za iste bistvene 

elemente: višji in nižji nivo kognicije ter nadrejeni položaj metanivoja. 

 

3.1.1 Metapresojanje 

 

Kaj natančneje se zgodi na metanivoju za začetek spreminjanja osnovnega kognitivnega 

nivoja? Da gre za zavestne odločitve ali presojo, je predstavil že Flavell, ki je v uvodu svojega 

prispevka leta 1979, kjer predstavi model metakognicije, izpostavil raziskavo, ki se osredotoči 

na metakognitivno presojanje ali kar metapresojanje, kakor ta pojav kasneje avtorji 

poimenujejo krajše. Šlo je za učence, ki so bili naprošeni, naj se naučijo našteti skupino nekih 

predmetov, dokler jih ne znajo na pamet. Starejši učenci osnovne šole so se naučili in jih v 

večini primerov tudi znali našteti, medtem ko so se mlajši učenci pri presoji naučenega v 

večini primerov zmotili (Flavell, 1979). Te ugotovitve povzame v stavku kasneje: "Takšni 

rezultati predpostavljajo, da so mlajši otroci kar precej omejeni pri svojem znanju in kogniciji 

o kognitivnem pojavu ali o metakogniciji." (Flavell 1979, 906). Tu je prikazana razlika med 

starejšimi in mlajšimi učenci pri presoji o naučenem ali o učenčevi (meta)kogniciji, ki 

upravlja svojo lastno kognicijo (naučeno), in na podlagi občutka presodi, ali se je že naučil na 

pamet ali ne. Z drugimi besedami, učenci so torej "opazovali" svoje znanje (metakognicija) in 

presodili, ali so že pripravljeni ali ne. Takoj lahko opazimo, da gre za dva nivoja. Prvi nivo je 

učenje zadane naloge ali osnovni kognitivni nivo, drugi nivo pa je učenčeva presoja ali tudi 

občutek o opravljeni nalogi, ki je na metanivoju. To opisujeta tudi druga dva avtorja v 

naslednjem citatu: "Rezultati procesiranj na metanivoju so presoja in pa občutki, kot na 
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primer samozavest/gotovost/prepričanje (angl. confidence) presoje in drugi izrazi gotovosti" 

(Son in Kornell 2005, 298). Gre torej za subjektivne občutke osebe, ki na podlagi 

metapresojanja odloči o neki stvari. Samo presojanje je hkrati tudi ena najpomembnejših 

lastnosti metakognicije – zmožnost odločanja glede na notranje informacije. 

Nelson in Narens (1994) pri razlagi pretoka nadziranja informacij (tok informacij, ki vodi od 

osnovnega k metanivoju), kjer se sklicujeta na svoje delo iz leta 1990, razdelita presojo na več 

komponent. 

a) Presoja težavnosti učenja (angl. ease-of-learning judgments). Gre za začetno presojo o 

tem, kako težko/lahko bo učenje zadane naloge (Nelson in Narens, 1994). 

b) Presoja učenja (angl. judgments of learning). "Se dogaja med učenjem in po njem in 

je napoved o uspešnosti na prihajajočem testu o trenutno naučenih ali zapomnjenih 

stvareh" (Nelson in Narens 1994, 16). 

c) Presoja o občutku vedenja (angl. Feeling-of-knowing judgments). "Se dogaja med 

učenjem in po njem ter je presoja o tem, ali se bomo stvari, ki se jih trenutno ne 

spomnimo, spomnili ali jih vedeli pri testu" (Nelson in Narens 1994, 16). 

Na prvi pogled sta si nekoliko podobni presoja učenja in občutek vedenja, vendar se 

razlikujeta po tem, da se stvari, ki jo bomo morali pokazati pri testu, enkrat spomnimo in 

drugič ne. Kljub temu v drugem primeru, ko se stvari ne spomnimo, presodimo, da se jih 

bomo spomnili, ko bo to potrebno. Na koncu pa obstaja oziroma je navedena še gotovost 

(angl. confidence) presoje o tem, kako dobro bomo naučeno pri testu znali priklicati ali se tega 

spomniti (Nelson in Narens, 1994). Celotna shema, ki sta jo predstavila Nelson in Narens, pa 

je prikazana spodaj, kjer so v zgornjem delu, monitoring ali upravljanje, opisane metapresoje. 

Lepo je prikazana pot treh zgoraj opisanih presoj, ki si sledijo od začetka učenja do konca, ko 

moramo naučeno prikazati. To storimo z neko samozavestjo ali gotovostjo o naučenem, kot je 

to prikazano v shemi. 
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Shema 3.2: Upravljanje in nadziranje v metakogniciji 

 

Vir: Nelson in Narens (1994, 21) 

Najpomembnejši od teh treh presoj je zagotovo občutek vedenja ali presoja o občutku 

vedenja, ki se tudi največkrat pojavlja v literaturi v povezavi z metakognicijo. Razlog za to je, 

ker v svoji osnovi zelo nazorno prikazuje presojanje na metanivoju ali metapresojanje, ko 

namreč z neko gotovostjo presodimo, da nekaj vemo, kljub temu da se tega trenutno ne 

spomnimo. To lepo nakazuje dva nivoja kognicije, saj na metanivoju vemo, da nekaj vemo na 

osnovnem nivoju. 

V zvezi z metapresojanjem pa obstaja še en zanimiv pojav. To je stanje "na koncu jezika" ali 

trenutek, ko se nikakor ne moremo spomniti besede, ki jo iščemo, čeprav smo prepričani, da 

jo poznamo. "Medtem ko skušamo priklicati imena ali besede, se včasih ljudje znajdemo v 

stanju na koncu jezika, nelagodni izkušnji, v kateri je na videz dobro poznan termin blokiran 

iz zavednega" (Smith 1994, 27). Načeloma velja, da je stanje na koncu jezika močnejše od 

občutka vedenja, kljub temu pa je prav tako lahko iluzorno ali preprosto napačno (Smith, 

1994). 

Son in Kornell (2005) poleg več komponent presoj omenita še dva poglavitna mehanizma 

presojanja. Prvi je opisan takole: "Mehanizem z direktnim dostopom sloni na dostopu iz 

notranjih spominskih sledi" in drugi: "... sklepalni (angl. inferential) vidik (mehanizem) 
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predpostavlja, da metapresojanje sloni na zunanjih znakih in ne notranjih glede na spominske 

sledi" (Son in Kornell 2005, 298–299). 

 

3.2 Druge definicije metakognicije in refleksija 

 

Za boljše razumevanje pojma metakognicija gre omeniti še nekatere druge definicije, ki se 

pojavljajo v literaturi in s svojim nekoliko drugačnim vidikom pomagajo pri splošnem 

razumevanju metakognicije. Omenim naj še, da se v tem podpoglavju ne pojavi vedno pojem 

metakognicija, temveč tudi drugi sorodni pojmi, kot na primer refleksija, notranje oko, 

notranje ogledalo, pogled uma, notranji pogled itd. Kljub drugačnemu pojmovanju gre za 

pojme, ki so tesno povezani drug z drugim in prav zato odpirajo nove poglede na 

metakognicijo. Te povezuje tudi naslednji citat: "Formalno je ideja, da imajo ljudje notranje 

oko, ki lahko gleda druge kognitivne funkcije in vsebine, enaka kot podan opis, s katerim se 

področje (stroka s tega področja) strinja z Nelsonom in Narensom (1994) o metakogniciji." 

(Metcalfe in Kober 2005, 60). 

 

3.2.1 Zavedanje in metakognicija 

 

Nekoliko drugačen vidik definicije podata druga dva avtorja v istem zborniku, in sicer glede 

na prisotnost zavestnega zavedanja (angl. conscious awareness) pri metakogniciji, ki naj ne bi 

bilo nujno prisotno. Taka metakognicija naj bi bila implicitne narave: "Glede na ta pogled 

delamo metakognitivne odločitve ali presoje (angl. judgements) konstantno in brez 

eksplicitnega znanja o njih. Te implicitne metakognicije temeljijo na notranjih (angl. internal) 

dejavnikih, kot lahko temeljijo tudi na obstoječih zunanjih dejavnikih, ki se jih niti ne 

zavedamo" (Son in Kornell, 317). Tu pride do pomembnega vprašanja, ali je zavedanje 

potrebno za metakognicijo ali ne? Mnenja o tem pa so deljena tudi med raziskovalci. Nekateri 

menijo, da mora biti zavedanje prisotno, saj predstavlja višje procese. Drugi pa so mnenja, da 

so tudi manj zavedni procesi lahko metakognitivne narave" (Veenman, 2006). Za primer 

avtorji uporabijo idejo, da naključni osebi pride v navado, da se redno preverja. V takih 

primerih se zavestni procesi sprožijo šele takrat, ko pride do neke napake ali spremembe pri 

preverjanju. Tako se odpre vprašanje, ali so avtomatizirana dejanja preverjanja manj 

metakognitivna kot druga zavestno opravljena dejanja (Veenman, Van Hout-Wolters in 

Afflerbach, 2006, 6). 
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V enem primeru je nakazano, da za zavestno odločanje in posledično spreminjanje osnovnega 

kognitivnega nivoja potrebujemo višji metanivo, kjer se dogajajo take odločitve ali regulacija, 

kar zatrjujejo avtorji, ki zastopajo nujnost zavedanja pri metakogniciji. Namreč šele takrat bi 

se nam odprle možnosti za spremembo, nadaljevanje ali zaključek te aktivnosti, torej možnost 

za nadzor kognicije. Ob avtomatičnih aktivnostih pa te možnosti spreminjanja aktivnosti ni 

oziroma je ni, dokler ne pride do neke nove situacije ali spremembe med avtomatičnim 

preverjanjem, ki bi šele naknadno povzročila ali aktivirala refleksijo. Drugače povedano: 

"Kognicija ali mišljenje se prične v, kar bi precej z gotovostjo lahko rekli, križiščnih (angl. 

forked-road) situacijah, situacijah, ki so dvoumne, ki predstavljajo dilemo in ki ponujajo 

razne alternative" (Dewey 1910, 11). Termin metakognicija takrat še ni bil v uporabi, zato 

avtor uporabi besedo mišljenje, čeprav je v kontekstu mišljeno kot refleksivno mišljenje. 

V zagovor drugemu primeru pa lahko navedemo občutke gotovosti ali negotovosti pri 

implicitni metakogniciji. "Verjamemo, da sta gotovost in negotovost občutka, ki se nam lahko 

dogodita tudi takrat, ko si ju ne moremo razložiti, in izhajata iz implicitnih znakov ali sledi 

(angl. cues), ki so stalno prisotne. Večinoma pa se zavemo gotovosti samo takrat, ko smo 

vprašani po stopnji te gotovosti" (Son in Kornell 2005, 301). Spomnimo se, da sta gotovost in 

negotovost občutka, ki ju imamo pri metapresojanju, kot je na primer občutek vedenja. Torej 

imamo neko stopnjo gotovosti o občutku vedenja neke stvari, ta gotovost pa je po omenjenih 

avtorjih v nezavednem oziroma se občutkov zavemo šele takrat, ko smo po njih vprašani (Son 

in Kornell, 2005). 

Metcalfe in Son (2012) v svojem prispevku opisujeta tri različne metakognitivne zavesti, kjer 

je prisotnost zavedanja bolj zabrisana. Tako polna samorefleksivna zavest ni prisotna pri vsaj 

dveh metakognitivnih presojanjih. 

a) Prvič gre za zavest, ko presojamo neko drugo stvar v sedanjem trenutku s svojimi 

čutili. Za primer avtorja navedeta pokušino vina. Presojanje se tako dogaja o neki 

stvari izven nas in je vezano na naša čutila. Ta zavest je imenovana kot anoetična 

zavest ali tudi anoetična metakognicija, ki predstavlja najnižjo obliko metakognicije, 

kjer gre za presojo o predmetih izven nas samih. Zavedanje je tu lahko ali pa tudi ni 

prisotno, verjetno je s tem od tega tudi odvisno, ali sploh gre za metakognicijo ali 

samo za anoetično zavest, kjer ni zavedanja. 

b) Drugič, ko presojamo o neki stvari ali objektih, vzetih iz našega semantičnega 

spomina, takrat namreč presojamo o naši mentalni predstavi ali o naši notranji 



Čokl, Jaka. 2018. »Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

12 

 

reprezentaciji, to ne vključuje nas samih. Ta zavest je poimenovana kot noetična 

zavest, tu se stroka strinja, da gre za metakognicijo, čeprav mi sami v teh mentalnih 

prezentacijah nismo vpleteni. Noetično metakognicijo si lahko predstavljamo kot 

presojanje o naših notranjih reprezentacijah, kar je glavna razlika od anoetične 

metakognicije, kjer gre za presojo o stvareh izven nas samih. 

c) Avtonoetična metakonicija ali tudi presoje o notranjih reprezentacijah, ki se prav tako 

nanašajo na nas same oz. znotraj teh presoj se zavedamo samega sebe. Avtonoetična 

metakognicija je opisana še v nadaljevanju. 

Vprašanje, ali je pri metakogniciji potrebno zavedanje, se tako razčleni na poznavanje več vrst 

zavesti, kljub temu pa samo ena, avtonoetična zavest – avtonoetična metakognicija, vsebuje 

polno samozavedanje po besedah Metcalfe in Son (2012). Drugi dve, anoetična in noetična pa 

lahko opravljata metapresojanje brez samozavedanja, čeprav je to lahko prisotno, ni pa nujno. 

Hkrati avtorja poudarjata, da ni nujno, da je anoetična zavest metakognitivne narave, saj na 

osnovnem nivoju ni kognicija, ampak so to objekti izven nas – v navedenem primeru je bilo 

to vino. 

Morda je najbolje na prisotnost zavedanja gledati z vidika, ki predstavlja zavedanje o 

možnosti regulacije kognitivnega nivoja, torej zavedanje, da lahko kognitivne procese 

spreminjamo, jih končamo ali pa začnemo nove procese, kot to pravita Nelson in Narens. To 

pa pomeni, da se nam odpre možnost odločanja, pri čemer se moramo hkrati zavedati vsaj 

dveh različnih opcij, med katerima se lahko odločimo. 

 

3.2.2 Notranje oko in refleksija 

 

Zanimiv in nekoliko drugačen pogled na metakognicijo predstavi Nicholas Humphrey. "Vse, 

kar je potrebno, je, da človeku narava podari nekaj kot notranje ogledalo in notranje oko. In 

to je točno to, kar je storila. Narava je, na kratko, podarila človeku izjemno darilo 

samorefleksivnega vpogleda (angl. selfreflexive insight)" (Humphrey 1987, 11). In še: "To 

notranje oko (angl. inner eye) lahko gleda dol na osnovnejše kognicije in jih interpretira na 

uporabniku prijazen način, to je kot motivacijo, čustva, cilje, upanja ..." (Metcalfe in Kober 

2005, 58). Avtor sicer ne uporabi termina metakognicija, ker govori o splošni zmožnosti 

človekove refleksije, metakognicija pa je prav tako ena od teh refleksivnih sposobnosti, 

značilnih predvsem za človeka, saj je prav ta "notranji pogled" ključen tudi pri metakogniciji. 
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Pri tem pogledu je pomembno opaziti, da na višji nivo, torej na metanivo avtor ne postavi 

višje kognicije (ki nadzira kognicijo na nižjem nivoju), ampak tja postavi t. i. notranje oko. 

To notranje oko je le prispodoba za določen del naših človeških možganov, ki imajo 

sposobnost refleksiranja naših možganskih aktivnosti. Ali kot avtor piše o tem: "Torej zakaj bi 

kdorkoli rekel, da oseba ne more, vsaj v principu, uporabiti svojih možganov za opazovanje 

svojih možganov" (Humphrey 1987, 11)? 

Podobno prispodobo uporabi Daniel Siegel v svojem delu Mindsight, v prevodu notranji 

pogled, kar se sklada tudi z Humphreyjevim delom. Na kratko to avtor razloži v predgovoru: 

"Mindsight si lahko zamislite kot zelo posebne leče, ki nam dajejo zmožnost zaznave uma z 

večjo bistrostjo kot kdaj koli prej" in še "Edinstvena človeška sposobnost, mindsight, ki nam 

omogoča globoko in podrobno preučevanje procesov mišljenja, čutenja/čustvovanja (angl. 

feel) in vedenja. In nam omogoča, da preoblikujemo in preusmerimo naše notranje izkušnje 

/.../" (Siegel 2010, xii). 

Tako Humphrey (1987) kot Siegel (2010) na višje mesto nad kognicijo postavita tako 

imenovani notranji pogled, kar se nekoliko razlikuje od prejšnjih definicij, ki na višji 

metanivo postavijo t. i. nadrejeno kognicijo. Razlika se najbolje vidi, ko natančneje 

primerjamo notranji pogled (angl. inner eye ali tudi mindsight) in kognicijo na višjem nivoju. 

Tako notranjemu pogledu avtor pravi tudi naš (človeški) sedmi čut: "Mindsight je naš sedmi 

čut" (Siegel 2010, xiii), čeprav gre samo za prispodobo čuta. Medtem ko druge definicije na 

višji nivo postavijo kognicijo: "... mentalne akcije se dogajajo na višjem metanivoju in na 

nižjem osnovnem kognitivnem nivoju." (Smith, 242). Torej glavna razlika je, da je na višji 

nivo v enem primeru postavljena kognicija in v drugem primeru čut. Da pa gre za enako stvar, 

kljub nekoliko drugačnemu pojmovanju, razjasni naslednji citat: "Na tem področju obstaja 

strinjanje, da se odločanje ali presoja dogaja pri spremljanju mentalnih vsebin, ki je 

konsistentno Humphreyjevemu (2003) notranjemu očesu" (Metcalfe in Kober 2005, 73). 

Lahko bi povzeli, da drugačno pojmovanje, torej notranji pogled namesto pojma 

metakognicija, prinese nekoliko drugačen vidik na metakognicijo. Tako si gotovo lažje 

predstavljamo nadziranje kot tok informacij, ki "gleda" z višjega na nižji nivo, saj je tam 

postavljen "čut" ali notranji pogled, ki spremlja dogajanje na osnovnem nivoju. 
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Na spodnji sliki je prikazana Humphreyjeva (1987) upodobitev sistema delovanja možganov, 

enkrat brez zanke in drugič z zanko notranjega očesa, ki gleda ali refleksira, odseva naše 

možgane. 

 

Slika 3.1 Notranje oko 

 

 

Vir: Humphrey (1987, 11−12) 

 

S tem novim čutom ali sedmim čutom, kot to pravita Humphrey (1987) in Siegel (2010), 

postajajo mentalne aktivnosti zavestne mentalne aktivnosti. 
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3.3 Več kot dva nivoja 

 

Odprto vprašanje je tudi glede tega, koliko ravni ali nivojev obstaja? Večina del o refleksiji in 

metakogniciji se osredotoči izključno na dva nivoja in na sam odnos, ki poteka med njima. 

Kljub temu se lahko vprašamo, koliko takih ali podobnih nivojev ali ravni pa pravzaprav 

imamo? Najpomembnejši prispevek k definiciji metakognicije sta prispevala Nelson in 

Narens (1994), odnos do več kot dveh nivojev pa opišeta tako: "Razliko med metanivojem in 

osnovnim kognitivnem nivojem bi lahko zlahka posplošili na več kot dva nivoja". In še: "Med 

nadziranjem metanivo uporablja informacije o osnovnem kognitivnem nivoju in morda še o 

odnosih med osnovnim kognitivnim nivojem z drugimi nivoji, za katere je ta (osnovni) nivo 

sedaj metanivo. Ta informacija je uporabljena za posodobitev modela v metanivoju o tem, kaj 

se dogaja na osnovnem kognitivnem nivoju" (Nelson in Narens 1994, 12). V navedenem 

besedilu je jasno predstavljena ideja o več možnih ravneh, kjer pa ni toliko pomembno število 

le-teh, ampak odnos med njimi, še nadaljujeta avtorja. 

Lahko pa se vprašamo tudi, ali še kakšna druga raven upravlja metanivo? Oziroma če smo 

prej predpostavljali možne nivoje pod osnovnim kognitivnim nivojem, se prav tako lahko 

vprašamo, ali je še kakšen nivo nad metanivojem? To opiše Wells (2000) v svojem delu 

Emotional disorders and metacognition takole: "/.../ pojavi se vprašanje, kaj pa upravlja 

metanivo. Ena od možnosti je, da je metanivo upravljan in modificiran s strani povratnih 

informacij procesiranja on-line, s katerimi posameznik ocenjuje učinkovitost določene 

kognitivne in vedenjske strategije." (Wells 2000, 8). 

 

3.4 Metakognicija in ostali sorodni pojavi človeške refleksivne zavesti 

 

V že omenjenem obsežnem zborniku The missing link in cognition avtorja (Metcalfe in Kober 

2005, 57) povzameta slavnega filozofa Descartesa, ki si je prizadeval poiskati nekaj, kar bi 

postavilo neomajne temelje njegovega dela, njegove filozofije. Kasneje te temelje tudi 

postavi, kot to povzameta avtorja in dopolnita njegove misli takole: 

Mnogo let kasneje je objavil v Razpravi o metodi, da je edina stvar, o kateri ne more dvomiti 

in ki je postala temelj, nekaj, čemur bi danes lahko rekli samorefleksivna zavest, 

metakognicija, sekundarna reprezentacija ali avtonoetična zavest – refleksija sebe hkrati s 

svojimi mislimi, spomini, mentalnimi procesi in drugimi možnimi svetovi, vključno s 
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sposobnostjo mentalnega projeciranja sebe izven meja trenutnih dražljajev okolja, s čimer se 

pozanimamo o nasprotnih ali drugačnih dejstvih (Metcalfe in Kober 2005, 57). 

Torej temelj, ki ga je Descartes iskal in kasneje tudi našel, je naša sposobnost refleksije, ki pa 

je sestavljena iz več elementov: samorefleksivna zavest, metakognicija, avtonoetična zavest in 

še zmožnost mentalnega projeciranja sebe, ali kot to poimenuje avtor, projecirani jaz (angl. 

projectable self). 

Tako sem v tem podpoglavju umestil metakognicijo v širši okvir sorodnih sposobnosti in jih 

na kratko predstavil za lažje razumevanje refleksije. 

 

3.4.1 Samorefleksivna zavest 

 

Za samorefleksivno zavest je značilno vključevanje sebe, da prepoznamo svoj lastni jaz iz 

neke druge perspektive. To tako imenovano drugo perspektivo si najlažje predstavljamo kot 

notranje oko, kar je bilo že predstavljeno v poglavju Notranje oko in refleksija. Metcalfe in 

Kober (2005) to predstavita takole: "Da imamo samorefleksivno zavest, moramo najprej imeti 

sebe. Zato naloge, ki dajejo vpogled o občutkih sebe ali samoprepoznave, dajejo očitne 

začetne empirične temelje" (Metcalfe in Kober 2005, 63). 

Razlika med metakognicijo in samorefleksivno zavestjo je, da pri metakogniciji ni nujno tudi 

zavedanje sebe, kot je to obvezno pri samorefleksivni zavesti. "Na primer, metakognitivno 

presojanje je lahko opravljeno o semantičnem znanju (bona fide predstave, ampak ne osebne) 

(Metcalfe in Kober 2005, 62)". Torej z drugimi besedami, se človek lahko odloči ali presoja o 

nečem, za kar uporablja gole podatke, ki ne zajemajo njega samega. Pri samorefleksivni 

zavesti pa "vidimo" ali občutimo tudi sebe v času in prostoru. Korak dlje gre Tulving (2005), 

kjer človek v sedanjosti sebe po želji prestavi v času nazaj ali naprej. To sposobnost imenuje 

avtonoetična zavest. Na najvišjem mestu je torej anti, torej tista metakognicija, ki vključuje 

nas same v notranjih reprezentacijah. 

 

3.4.2 Avtonoetična zavest in epizodični spomin 

 

Endel Tulving, ki prvi predstavi pojem avtonoetične zavesti, v enem izmed mnogih svojih del 

to predstavi takole: "v tem eseju trdim, da imajo samo človeška bitja 'avtonoetični' epizodični 

spomin in zmožnost mentalnega potovanja v preteklost in v prihodnost in da so v tem pogledu 
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edinstvena" (Tulving 2005, 4). Natančneje to predstavi v definiciji epizodičnega spomina, ki 

jo je postavil leta 2004: "To naredi možno mentalno časovno potovanje skozi subjektivni čas 

– preteklost, sedanjost in prihodnost. To mentalno časovno potovanje osebi dovoljuje 

(omogoči), kot 'lastniku' epizodičnega spomina (sebe), da se preko medija avtonoetičnega 

zavedanja spomni svojih izkušenj prejšnjih 'premišljevanj', kot tudi da 'premleva' o možnih 

izkušnjah v prihodnosti" (Tulving 2005, 9). Avtor se je osredotočil s svojimi deli predvsem na 

tako imenovani epizodični spomin, ki predstavlja vpletenost sebe v mentalnem časovnem 

potovanju v preteklost z namenom, da se spomnimo določene vsebine. 

 

3.4.3 Projecirani jaz 

 

Če je mentalno potovanje v preteklost Tulving imenoval epizodični spomin, pa sta Metcalfe 

in Kober (2005) poimenovala mentalno potovanje v prihodnost kot projectable self, kar bi 

lahko prevedli tudi projecirani jaz ali projekcija sebe. Morda je bistvo projeciranega jaza 

zajeto v naslednjem citatu: "Sorodna zgodba o evoluciji projeciranega jaza je, da 'lahko oseba 

pusti umreti hipotezo te osebe namesto nje same'". In še: "raje kot v fizičnem svetu si lahko 

mentalno zamislimo različne možnosti, kar dovoljuje osebi, da si predstavlja katastrofalne 

alternative brez fizičnih posledic in tako najde nove rešitve, ki bi jih bilo drugače nemogoče 

doseči" (Metcalfe in Kober 2005, 59−60). 

Z metakognicijo so vsi ti pojmi tesno povezani, čeprav se morda kdaj to na prvi pogled ne 

opazi. Tako lahko na primer mentalno časovno potovanje prispeva ključne podatke pri 

metakognitivnem presojanju, kjer se na podlagi rezultatov samorefleksivne avtonoetične 

zavesti odločamo za regulacijo aktivnosti na osnovnem nivoju. 

 

3.5 Metakognicija in možgani 

 

Splošno sprejeti model metakognicije (Nelson in Narens, 1990 in 1994) je nevroznanstvenik 

Arthur P. Shimamura prenesel še na možgane. Nadzorni ali metakognitivni nivo postavi v 

prefrontalno skorjo frontalnega režnja naših možganov. Drugi, osnovni kognitivni nivo pa 

postavi v zadnje ali posteriorne režnje, ti so: temenski, temporalni in zatilni reženj. Bolj kot 

anatomsko so pomembne funkcije teh delov, še bolj pa nadziranje in upravljanje med temi 

deli, torej med možganskimi regijami. Funkcije osnovnega nivoja so opisane kot naslednje: 

"Procesiranje ali obdelava osnovnega kognitivnega nivoja se nanaša na specifične 
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komponente kognitivnih funkcij, kot so prepoznava objektov (stvari), fonološko kodiranje, 

prostorska reprezentacija (angl. spatial reprezentation) in semantično procesiranje" 

(Shimamura 2008, 373). Predvideva se tudi, da se ti procesi na kognitivnem nivoju izvajajo 

paralelno in precej ločeno drug od drugega (Shimamura, 2008). 

Nelsonova in Narensova (1990) shema metakognicije, kot jo predstavi Arthur P. Shimamura: 

Shema 3.3 Metakognicija po Shimamuri 

 

Vir: Prirejeno po Shimamura (2008, 374). 

Tako Shimamura kot tudi drugi znanstveniki s tega področja postavijo prefrontalno skorjo v 

ospredje pri upravljanju procesiranja informacij – po Nelsonovi in Narensovi (1990) shemi 

metakognicije. Nekoliko bolj kot na nadziranje se avtor osredotoči na tok informacij 

upravljanja: "metakognicija predstavlja regulacijo procesa informacij /.../ od zgoraj navzdol 

(angl. top-down), je centralno povezana z aspektom izvršnega vodstva nad selektivno 

pozornostjo, delavnim spominom, razreševanjem konfliktov in preklapljanjem med nalogami" 

(Shimamura 2008, 374). Prav tako je pomembno omeniti, da se vedno izvaja več 

metakognitivnih procesov, in ne samo eden: "Namesto samo enega metakognitivnega 

upravljanja se zdi, da so to številna upravljanja, ki nadzirajo in upravljajo različne vidike 

procesiranja informacij, kot so: selekcija dražljajev, upravljanje nad konflikti (znotraj 
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osnovnega nivoja procesiranja informacij), posodabljanje in preusmerjanje" (Shimamura 

2008, 383-384). 

Shimamura (2000) postavi tudi teorijo dinamičnega filtriranja (angl. dynamic filtering theory), 

ki oriše nevronske mehanizme metakognicije in se prav tako nanaša na zgornjo shemo. 

Osredotoči se predvsem na tok informacij upravljanja ali po njegovih besedah upravljanju 

doda še pridevnik – izvršno ali eksekutivno upravljanje (Shimamura, 2008). Teorijo leta 2008 

v svojem prispevku povzame takole: 

Predlagano je, da frontalni reženj s svojimi obsežnimi projekcijami k mnogim regijam 

možganske skorje in od njih regulira posteriorne regije možganske skorje z mehanizmi 

filtriranja ali z namenskim (selektivnim) prepuščanjem (angl. gating). V tem smislu so procesi 

osnovnega kognitivnega nivoja porazdeljeni v posteriornih regijah možganske skorje, 

upravljajo pa jih procesi metanivoja v regijah frontalnega režnja. Frontalni reženj 

implementira metakognitivno upravljanje z dinamičnim filtriranjem, torej s selekcijo 

primernih signalov in z zaustavitvijo oz. inhibicijo (angl. suppression) neprimernih signalov 

(Shimamura 2008, 374−375). 

Tako teorija dinamičnega filtriranja predstavi jasno sliko izvršnega upravljanja s filtriranjem 

ali z ojačitvijo enih in zaustavitvijo oz. inhibicijo drugih signalov za dosego nekega cilja. V 

nadaljevanju avtor predstavi, katere frontalne regije so odgovorne za upravljanje raznih 

funkcij v posteriornih regijah možganske skorje. Pri tem se sklicuje na rezultate svojih 

raziskav, kot tudi raziskav mnogih drugih znanstvenikov na tem področju. 

Na primer pri delovnem spominu skrbi leva ventrolateralna regija frontalnega režnja za 

ohranjanje imen v tekočem ali delovnem spominu, medtem ko je za ohranjanje prostorskih 

shem odgovorna desna ventrolateralna regija. Ista regija, leva in desna, je prav tako bolj 

aktivna pri semantičnem spominu, medtem ko so ventrolateralne, dorsolateralne in anteriorne 

regije frontalnega režnja pomembne pri epizodičnem spominu. Na splošno so različne regije 

frontalnega režnja zadolžene za različne vrste/tipe spomina na osnovnem kognitivnem nivoju. 

Podobno, kot so za učenje in spomin pomembne ventralne in dorzalne lateralne regije 

frontalnega režnja, so ventromedialne regije frontalnega režnja pomembne pri regulaciji naših 

emocij. Potem so dorzomedialne, ventrolateralne in dorzolateralne regije odgovorne tudi za 

pozornost ali pripravo na nove dražljaje in hkrati za preprečitev drugih motečih aktivnosti, kar 

je ključnega pomena pri pozornosti ali pripravi na sprejem novih dražljajev. Kot glavna regija 
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pa je podana anteriorna oz. prefrontalna skorja, ki je odgovorna za racionalno odločanje in 

druge zahtevne naloge, navedene kasneje. Ugotovitve so povzete po Shimamura (2008). 

Za boljšo predstavo sistema avtor celotno shemo primerja z več izvršnimi direktorji, ki 

nadzirajo in upravljajo zaposlene, zadolžene za opravljanje osnovnih funkcij. Tako vsak 

izvršni direktor skrbi za določeno funkcijo znotraj celotnega podjetja. Postavi se vprašanje, ali 

obstaja direktor, ki nadzoruje te izvršne direktorje. In ali obstaja regija, ki upravlja ostale 

regije v frontalnem režnju na metanivoju (Shimamura, 2008)? "Anteriorni (prednji) del ali 

prefrontalna skorja je primeren kandidat za nadrejeni nivo metakognitivnim upravljanjem. Ta 

regija frontalnega režnja je posebej udeležena pri nalogah, ki vključujejo kompleksno 

procesiranje" in še "Tu je predstavljeno, da prefrontalna skorja frontalnega režnja ukrepa kot 

nadrejeni nivo upravljanja, ki nadzira in upravlja aktivnosti v bližnjih frontalnih regijah, ki 

prav tako nadzirajo in upravljajo regije v posteriornih režnjih" (Shimamura 2008, 384−385). 

Te funkcije prefrontalne skorje so: racionalno odločanje (angl. rational decision making), 

analogno sklepanje (angl. analogical reasoning) in samodejni priklic iz spomina (angl. self-

generated retrieval from memory), še doda Shimamura (2008), kjer se sklicuje na svoje 

ugotovitve in rezultate mnogih drugih znanstvenikov. 

 

3.5.1 Funkcije prefrontalne skorje 

 

Mehanizem metakognicije z vidika možganov postane še jasnejši, ko avtor povzame funkcije 

obeh nivojev pri učenju novih informacij in pri spominu, to je takrat, ko je metakognicija 

najaktivnejša. Najbolje in najjasneje je to povedano v dobesednem navedku njegovega 

povzetka: 

Namesto da bi bil shramba semantičnega znanja ali avtobiografskega spomina, prefrontalna 

skorja nadzira in upravlja procese osnovnega kognitivnega nivoja, ki se jih lahko poveže s 

selekcijo, kodiranjem, posodabljanjem in s priklicem spomina. Ko se nekdo skuša naučiti 

novih stvari, je prefrontalna skorja vpletena pri dostopu v semantični spomin, pri ohranjanju 

informacij v delovnem spominu, ublažitvi proaktivnih motenj in pri posodabljanju spomina za 

učinkovito zapleteno (angl. elaborative) kodiranje. Pri pomnjenju ali priklicu spomina 

prefrontalna skorja ponovno olajša semantični dostop, organizira priklicane spomine in 

prepreči/zadrži nezaželene ali utrujajoče poti priklica. Brez upravljanja prefrontalne skorje so 

spomini slabo kodirani, neorganizirani in podvrženi povečanim motnjam drugih aktivnostih 

(Shimamura 2008, 384−385). 
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S tem so jasnejše tudi funkcije, ki so opravljene znotraj regij frontalnega režnja. Na osnovnem 

nivoju imamo misli, percepcijo, spomin, splošno semantično procesiranje; za nadzor in 

upravljanje pa Shimamura predstavi naslednje funkcije prefrontalne skorje: 

- dostop do semantičnega spomina, 

- ohranjanje informacij v delovnem spominu, 

- organizacija priklicanih spominov, 

- ublažitev proaktivnih motenj − selekcija in nadzor nad dražljaji, 

- spremljanje in nadzor nad med seboj konfliktnimi kognitivnimi procesi, 

- posodabljanje spomina za novo učinkovito kodiranje. 

Poleg teh in še drugih funkcij, ki so najpomembnejše pri nadzorovanju in upravljanju učenja 

in spomina, Shimamura znova poudari prednji del ali anteriorne regije (prefrontalna skorja) 

frontalnega režnja, ki s še bolj kompleksnimi funkcijami zopet nadzira in upravlja ostale 

regije frontalnega režnja. 

Pri tem se nam lahko ponovno zastavi vprašanje obstoja več nivojev metakognicije – ali  

imamo še nadrejeni organ ali drugače povedano direktorja, ki nadzira in upravlja ostale 

vodstvene izvršne direktorje, kot to primerja avtor. Odgovor se verjetno zopet skriva v 

vprašanju, ali je pri metakogniciji budno zavedanje potrebno ali ne, kar je bilo že podrobneje 

opisano. Veliko omenjenih funkcij, ki vključujejo frontalni reženj, se namreč lahko izvaja 

brez našega zavedanja. Šele funkcije prefrontalne skorje vključujejo večjo vpletenost naše 

zavesti, npr. racionalno odločanje, torej lahko šele takrat pride do naše zavestne odločitve za 

spremembo, nadaljevanje ali za prekinitev neke akcije na osnovnem nivoju, kot to v 

metakognicijo vključujeta Nelson in Narens. Zato bi lahko sklepali, da če funkcije frontalnega 

režnja (razen anteriornega) veljajo za metakognitivne, potem si lahko predstavljamo tri nivoje 

metakognicije. Na primer s pomočjo prefrontalne skorje (prvi nivo) se zavestno odločimo za 

neko akcijo, ta akcija se izvrši preko drugih regij frontalnega režnja (drugi nivo), ki vplivajo 

na posteriorne reženje (tretji nivo) za samo izvršitev akcije. Morda gre tu za odnos, ki sta ga 

opisala Nelson in  Narens: "Med nadziranjem metanivo uporablja informacije o osnovnem 

kognitivnem nivoju in morda še o odnosih med osnovnim kognitivnim nivojem z drugimi 

nivoji, za katere je ta (osnovni) nivo sedaj metanivo" (Nelson in Narens 1994, 12). V takem 

primeru si sicer težko predstavljamo tok informacij nadziranja in upravljanja med drugim in 
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tretjim nivojem, torej vprašanje, ali je res prisotna zavestna regulacija. V kolikor pa mora biti 

za metakognicijo zavedanje nujno prisotno, potem je na meta nivo postavljena samo 

prefrontalna skorja, torej samo regija, kjer je možno odločanje, na osnovni nivo pa vse ostale 

regije, ki izvršijo akcijo. S tem bi dobili samo dva nivoja. 

Z vidika funkcij prefrontalne skorje gre omeniti še Sieglov (2010) mindsight ali notranji 

pogled. Za kaj vse je odgovoren mindsight, avtor opiše tako: "Aktivnost v tem delu možganov 

sproža nevronske vzorce, ki nam omogočajo nevronsko reprezentacijo – 'zemljevide' različnih 

vidikov našega sveta." In še "Prefrontalna skorja je prav tako odgovoren za nevronsko 

reprezentacijo, ki nam omogoča, da si ustvarimo podobe svojega lastnega uma" (Siegel 2010, 

7−8). Ta dva pogleda našega uma na naš notranji svet dodatno predstavita zmožnosti toka 

nadziranja informacij, s tem pogledom uma si lahko namreč predstavljamo naš notranji svet, 

kar naprej omogoča funkcije, "da se zaustavimo, preden odreagiramo, da imamo vpogled in 

empatijo ter da se udejstvujemo z moralno presojo" (Siegel 2010, 21). Tako avtor lepo 

predstavi nekatere funkcije mindsighta. Ta pa ni omejen samo na naše možgane, ampak 

obsega naš celotni organizem s pomočjo resonančnih krogov, kot je to povezavo imenoval 

Siegel, ki povezujejo telo in različne regije možganov. "Kaže, da je nevronski krog, imenovan 

insula, avtocesta med zrcalnimi nevroni (angl. mirror neurons) in limbičnim sistemom, ki si 

izmenjujejo podatke z možganskim deblom in naprej s telesnimi lastnostmi. Tako fiziološko 

resoniramo z drugimi – celo naš respiratorni sistem, krvni tlak in srčni utrip lahko padajo in 

rastejo sinhrono z notranjim stanjem drugih" (Siegel 2010, 61). Avtor nadaljuje, da so tako 

ljudje, ki se bolj zavedajo lastnega telesa, bolj empatični. Ti ljudje namreč prej zaznajo 

spremembe v telesu, ki potujejo prek resonančnih krogov do anteriornega dela oz. 

prefrontalne skorje, kjer si ustvarimo našo nevronsko reprezentacijo ali zemljevide teh 

sprememb notranjosti drugih oseb. S tem bolj zavestni ljudje lažje "čutijo" druge, kot še pravi 

Siegel (2010), ki je za boljšo predstavo podal primer, ko nekaj brez besed občutimo, kadar 

pridemo na zabavo ali kadar pridemo na pogreb. 

Siegel torej razširi spodnji nivo na več kot samo možganske dele, prek resonančnih krogov 

lahko občutimo tudi druge telesne funkcije. 
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4 Komponente metakognicije 
 

 

Že leta 1979, ko je Flavell predstavil svoj model metakognicije, je ločil več tipov ali 

fenomenov metakognitivnega monitoringa ali nadziranja. Ti se med seboj povezujejo in 

prepletajo: "Verjamem, da se nadziranje več različnih kognitivnih aktivnosti dogaja skozi 

akcije in interakcije med štirimi razredi fenomenov: (a) metakognitivno znanje, (b) 

metakognitivne izkušnje, (c) cilji ali naloge in (d) akcije ali strategije" (Flavell 1979, 906). Tu 

so  nakazani štirje fenomeni metakognicije, novejši prispevki pa nekoliko bolj poudarjajo 

metakognitivno znanje, strategije in veščine, ki spadajo pod metakognitivno regulacijo, ter na 

koncu še metakognitivne izkušnje. 

 

4.1 Metakognitivno znanje 

 

Flavell metakognitivno znanje razloži kot znanje, vedenje ali prepričanje, ki ga imamo o 

možnih spremenljivkah, ki naprej vplivajo na izide naših kognitivnih procesov. Loči tudi več 

kategorij metakognitivnega znanja, to so znanja osebe, naloge in strategij. Metakognitivno 

znanje osebe pomeni znanje o tem, kaj vemo o sebi in o drugih znotraj kognitivnih procesov. 

Metakognitivno znanje nalog, ki jih izvajamo, pomenijo podatki in informacije o nalogi, ki jo 

trenutno izvajamo, in predvsem kako čim učinkoviteje upravljati s kognitivnimi procesi v nek 

namen. Znanje o strategijah pa nam omogoča predstavo in izbiro tiste strategije med nam 

znanimi strategijami, za katero menimo, da bo učinkovita (Flavell, 1979). Primer je lahko, da 

prepoznamo zadano nalogo, vse njene elemente in naše dosedanje znanje o nalogi. Nato 

zavestno prebrskamo med strategijami, za katere subjektivno mislimo, da so najučinkovitejše, 

in na koncu to še izpeljemo. Tu gre za prepletanje vseh treh kategorij metakognitivnega  

znanja, kakor se to tudi največkrat pojavlja, še doda Flavell (1979). Lahko poudarimo, da to ni 

zgolj znanje, ampak gre predvsem za zavedanje lastnega znanja. Tako Darling-Hammond in 

drugi (2003) izpostavijo zavedanje in Flavellove tri kategorije razdelijo na: (a) zavedanje 

znanja, ki ga imamo o sebi in drugih, (b) zavedanje misli za razumevanje zadanih nalog in (c) 

zavedanje miselnih strategij za učinkovito izbiranje med njimi. 

Do danes pa je v ospredju nekoliko drugačno kategoriziranje metakognitivnega znanja. 

Večina avtorjev v svojih delih o metakogniciji loči znanje na deklarativno, proceduralno in 

pogojno znanje, ki je po svoji obliki oz. naravi lahko implicitno ali pa eksplicitno. 
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 deklarativno znanje je tisto, ki ga imamo o sebi, drugih in nasploh o vseh podatkih, ki 

vplivajo na izid naše kognicije. Načeloma so to misli, ki dajejo odgovor na vprašanje 

"kaj". 

 Proceduralno znanje je tisto, s katerim mislimo, da znamo nekaj izpeljati, ali tudi 

način, kako nekaj naredimo. So misli, ki bi odgovorile na vprašanje "kako". 

 Pri pogojnem znanju pa oseba ve, "kdaj in zakaj" uporabiti miselne aktivnosti. 

Povzeto po Schraw in Moshman (1995) ter Wells (2009). 

 

4.2 Metakognitivna regulacija 

 

Metakognitivna regulacija pomeni regulacijo kognicije ali osnovnega kognitivnega nivoja s 

pomočjo različnih strategij in veščin, ki jih posedujemo. 

V literaturi so opisane številne regulacijske veščine, izstopajo pa predvsem naslednje tri, ki jih 

Schraw in Moshman (1995) predstavljata kot ključne: 

 Načrtovanje "vsebuje selekcijo primernih strategij in dodelitev virov, ki vplivajo na 

izvedbo" (Schraw in Moshman 1995, 354). 

 Nadziranje (angl. monitoring) predstavlja naše zavedanje nad razumevanjem in nad 

samim izvajanjem nalog (Schraw, 1995). 

 Evalvacija vključuje vse povratne informacije dobljenih rezultatov, evalvacijo samega 

procesa dela itd. (Schraw, 1995). 

Nekateri avtorji namesto metakognitivne  regulacije uporabijo samo metakognitivne veščine 

in/ali strategije. Na primer Veenman (2006) loči metakognitivno znanje in veščine, Wells 

(2009) loči znanje, strategije in izkušnje. Schraw (1995) pa to predstavi kot metakognitivno 

regulacijo, kjer opisuje veščine, kot tudi strategije. Torej gre za več pojmov, ki predstavljajo 

metakognitivno regulacijo ali aktivnosti na metanivoju, kar lahko vodi v odločanje. 

Veenman (2006) te elemente povzame tako, da se metakognitivne startegije (tudi veščine) 

nanašajo na proceduralno znanje, metakognitivno znanje pa na deklarativno znanje 

(Veenman, 2006). 

Na tem mestu je potrebno predstaviti razliko med izrazoma (metakognitivne) veščine in 

strategije, kar je pomembno za razumevanje metakognicije in zavedanja, ki igra pomembno, 

če ne kar ključno vlogo. Po moji raziskavi literature je to najbolj jasno opisano v prispevku  
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Clarifying differences between reading skills and reading strategies: "Bralne strategije so 

namerni, k cilju orientirani poskusi po kontroli in preoblikovanju bralčevega truda za 

dekodiranje teksta, razumevanja besed in pomena besedila. Bralne veščine so avtomatične 

akcije, ki omogočajo tekoče, hitro in učinkovito dekodiranje in razumevanje (besedila) in se 

po navadi izvajajo brez zavedanja vpletenih komponent in kontrole" (Afflerbach, Pearson in 

Paris 2008, 364). 

Ta razlika je pomembna, saj za izvajanje veščin ni nujna tudi uporaba našega zavedanja, torej 

refleksija ni nujno prisotna. Strategije pa morajo vsebovati zavedanje vsaj nekaterih bistvenih 

komponent za izdelavo strategij. Torej ko govorimo o metakognitivnih veščinah, naletimo na 

že večkrat omenjeno dilemo, to je vprašanje vpletenosti zavedanja pri metakogniciji oz. ali je 

veščina res tudi metakognitivna ali ne. Strategije jo vključujejo, veščine pa ne nujno, vsaj 

dokler ne pride do kakšne napake pri izvajanju, kot je to omenil že Veenman (2006). 

Še primer, ki ga navedejo Afflerbach in drugi (2008), za nazornejši prikaz odnosa med 

strategijami in veščinami. Tako navedejo nekega učenca ali učenko, ki si zamisli novo 

strategijo pri učenju, in sicer da se bo ob koncu vsakega odstavka vprašal(a) ali je prebrano 

razumel(a) ali ne. "To je bralna strategija – načrtno, zavestno, metakognitivno početje" 

(Afflerbach, Pearson in Paris 2008, 368), še poudarijo avtorji. Ko pa s časom ta strategija 

postane enostavna in avtomatična, učenec se namreč ne sprašuje več, ali prebrano razume ali 

ne, to stori avtomatično, takrat ta strategija postane veščina (Afflerbach, Pearson in Paris, 

2008). Za še boljši uvid razlike med veščinami in strategijami so avtorji navedli (Afflerbach, 

Pearson in Paris 2008, 365) tudi nekaj razlag, ki so jih oblikovali pedagoški delavci: 

- "Strategije vodijo k veščinam." 

- "Učimo se strategij za izvajanje veščin." 

- "Pri veščinah ne razmišljamo, o strategijah pa razmišljamo." 

- "Veščine so avtomatične, za strategije pa se moramo truditi." 

- "Pri učenju veščin moraš biti pozoren, ampak nekoč jih obvladamo avtomatično." 

Tako ločevanje strategij in veščin dodatno osvetli dilemo prisotnosti zavedanja pri 

metakogniticiji, kajti nekoč metakognitivno razmišljanje pri postavljanju strategije lahko s 

ponavljanjem postane avtomatska veščina, kar po nekaterih avtorjih ni več metakognicija, 

postane le del naše kognicije. To je pomembno predvsem z vidika kognitivno-vedenjske 
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terapije, kjer bi take metakognitivne strategije imenovali vmesna prepričanja – torej 

strategije, ki smo jih nekoč sami postavili in sedaj delujejo na nas večinoma izven našega 

zavednega, s ponavljanji pa so postale naše (metakognitivne) veščine znotraj kognicije. 

Razliko med strategijo in veščino je mogoče opazovati tudi na ravni delovanja nevronov: 

"To vedno bolj avtomatično miselno aktivnost bi na ravni nevronov lahko razložili kot novo 

mrežo povezav, kjer se s ponavljanji debeli mielinska ovojnica aksona, kar povzroči do 

stokrat večjo hitrost impulza po nevronu. Ali impulz bo vsakič naslednjič stekel po tej 'novi', 

sedaj utečeni poti avtomatično zaradi boljše prevodnosti, drugače rečeno, v nevronski mreži 

ali zemljevidu se zariše nova pot, ki s ponavljanjem postane avtomatična" (Siegel, 2010). 

 

4.3 Metakognitivne izkušnje 

 

Termin metakognitivne izkušnje se je uporabljal in se še danes uporablja pri ločevanju tipov 

metakognicije (Flavell, 1979; Teasdale, 1999; Wells, 2009 in 2000). Prvi ga je opisal Flavell 

v svojem delu, kjer je postavil shemo ali model metakognicije: "Mnoge metakognitivne 

izkušnje nam nakazujejo, kje v procesu smo in kako napredujemo ali kako bomo verjetno 

napredovali." V nadaljevanju avtor še doda: "Moja sedanja ocena je, da se metakognitivne  

izkušnje dogajajo v situacijah, ki stimulirajo mnogo previdnega, visoko zavestnega mišljenja" 

(Flavell 1979, 908). V istem delu poudari pomembno prepletanje med metakognitivnimi  

izkušnjami in znanjem ter nalogami (po Flavellovem ločevanju metakognitivnih komponent): 

"Nekatere metakognitivne izkušnje so najbolje opisane kot predmeti metakognitivnega 

znanja, ki so vstopili v zavest" (Flavell 1979, 908). Metakognitivne izkušnje lahko dodajo, 

izbrišejo ali spremenijo obstoječe znanje, podobno vplivajo na naše metakognitivne naloge, 

torej ustvarijo nove naloge ali pa spremenijo oziroma odstranijo stare (Flavell, 1979). Tako 

avtor predstavi vpliv metakognitivnih izkušenj na ostale komponente (tipe) metakognicije in 

prepletanje med njimi. Razmerje med znanjem in izkušnjami pa nekoliko podrobneje opiše 

Teasdale (1999), ki to prikaže z dvema primeroma. V prvem avtor predstavi klientko, ki je 

spoznala, da njene "misli niso dejstva", na ta "uvid" pa je njen partner pripomnil, da se je on s 

tem znanjem rodil. Drugi primer opisuje zgodbo, ki jo avtor povzame po Idries Shahu (1974): 

"Uwais je bil vprašan, kako se počuti. Odgovoril je, da kot nekdo, ki zjutraj vstane in ne ve, 

ali bo mrtev do večera. Spraševalec odgovori, da je to situacija vseh ljudi. Uwais odvrne: 'Da, 

ampak koliko od njih to (ob)čuti?'" (Shah 1974, 122, citirano po Teasdale 1999). Ta dva 

primera kažeta na dvoje splošnih znanj (vedenj), da misli niso dejstva in na minljivost 

človeškega življenja, ali kot avtor temu reče tudi "hladne" informacije, kar predstavlja 
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metakognitivno znanje. Posebnost v teh dveh primerih pa je, da imata ti dve splošni znanji 

lahko "globok učinek na naš pogled na vse in lahko radikalno vplivata na to, kako živimo iz 

trenutka v trenutek" (Teasdale 1999, 147). Torej tu ne gre samo za neko splošno znanje, 

ampak postane metakognitivna izkušnja ali tudi vpogled (angl. insight), kot to imenuje 

Teasdale. 

 

 

5 Model kognitivno-vedenjske terapije 

 

 

V magistrski nalogi je osrednja tema vloga, ki jo igra metakognicija v kognitivno-vedenjski 

terapiji. Tako je potrebno dosedanjo konceptualizacijo metakognicije vplesti ali umestiti v 

kognitivno-vedenjsko terapijo. Temelje te terapije si lahko ogledamo prek dveh osnovnih 

modelov. Prvi model predstavlja medsebojni vpliv kognicije, vedenja, emocij in telesnih 

funkcij; drugi kognitivni model, tudi model ABC, pa prikazuje, da so čustva, vedenje in druge 

reakcije posledica naše lastne interpretacije zunanjih dejavnikov oziroma situacij. 

 

5.1 Osnovni model kognitivno-vedenjske terapije 

 

Osnovni model kognitivno-vedenjske terapije predstavlja medsebojni odnos različnih 

komponent in funkcij človeka, te so: vedenje, kognicija, emocije in telesne funkcije. Od 

naštetih se kognitivno-vedenjska terapija osredotoči primarno na kognicijo in vedenje, saj je 

regulacija teh dveh najlažja. Po prikazanem modelu tako prek kognicije in vedenja vplivamo 

še na preostali dve komponenti človeka, torej na emocije in na njegovo telesno raven. Ta 

vpliv se razbere iz medsebojnega odnosa, saj je vsaka izmed komponent v dvosmernem 

povezujočem se razmerju s preostalimi tremi. 
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Shema 5.1 Osnovne ravni človeka 

 

Naslov magistrskega dela je Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji, zato lahko 

že v osnovni model vključimo metakognicijo, in sicer si lahko predstavljamo metanivo nad 

obstoječo kognicijo v zgornjem modelu. Kot je bilo do sedaj že omenjeno, je ena od 

pomembnejših lastnosti metakognicije, da omogoča regulacijo ali spremembo kognicije preko 

dveh tokov informacij – nadziranjem in upravljanjem. 

Shema 5.2 Metakognicija in človekove ravni 

 

 

Prav regulacija kognicije pa je osrednja naloga kognitivno-vedenjske terapije, kjer se 

klientom izpostavi obstoječa miselna izkrivljenja in se jih z metodami kognitivno-vedenjske 
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Emocije 
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Emocije Vedenje 
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terapije nadomesti z bolj racionalnimi in funkcionalnimi mislimi. Sam vpliv kognicije na naše 

psihično stanje pa podrobneje opisuje kognitivni model ali tudi model ABC. 

 

5.2 Kognitivni model 

 

"Kognitivno-vedenjska terapija temelji na kognitivnem modelu, katerega hipoteza je, da na 

človekove emocije, vedenje in psihologijo vplivajo njegove interpretacije dogodkov" (Beck 

2011, 30). David Burns v svojem delu Feeling good v okviru kognitvnega modela pove še: 

"Če so vaše domneve ali razumevanje dogajanja točni, potem so vaše emocije normalne. Če 

pa so vaše percepcije izkrivljene in popačene na kakršen koli način, potem bodo vaše emocije 

nenormalne" (Burns 1980, 30). Temelj kognitivno-vedenjske terapije, kot to pravita navedena 

avtorja, je, da niso zunanje situacije ali dogodki tisti, ki predstavljajo izvor naših emocij in 

vedenja, ampak interpretacija ali tudi naša osebna razlaga teh situacij/dogodkov. Grafični 

prikaz kognitivnega modela po Judith Beck: 

Shema 5.3 Kognitivni model 

situacija/dogodek 

avtomatske misli 

reakcije ali odzivi (emocije, vedenje, 

psihologija) 

Vir: Beck (2011, 30) 

Kognitivni model je včasih predstavljen tudi kot model ABC, kjer A predstavlja aktivacijski 

dogodek ali tudi sprožilec, B prepričanja in misli, C pa posledice, torej emocionalni odziv, 

vedenje, telesne občutke, povzeto po Branch in Willson (2010). V osnovi gre za enak 

mehanizem kot pri kognitivnem modelu. Opazimo lahko samo razliko, kjer so na drugem 

mestu namesto avtomatskih misli prepričanja oziroma pod prepričanja Branch in Willson 

navedeta tudi "misli, vaša osebna pravila, zahteve, ki jih imate (do samih sebe, do sveta in do 

drugih ljudi), in pomeni, ki jih pripišete zunanjim ter notranjim dogodkom" (Branch in 

Willson 2010, 15). Predvsem je pomembno, da jemljemo (avtomatske) misli in prepričanja 

kot del celote – kognicije, kjer se hierarhično ločijo po svojih lastnostih. Najgloblje so v nas 

zasidrana jedrna prepričanja, sledijo vmesna prepričanja, najbolj na površju in največkrat tudi 
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zavestne pa so avtomatske misli, ki so hkrati tudi rezultat globljih prepričanj. Beck to prikaže 

z naslednjima tabelama. 

Shema 5.4 Prepričanja in misli 

jedrna prepričanja 

vmesna prepričanja 

avtomatske misli 

 

Vir: Beck (2011, 35) 

Če vključimo trislojni pogled na našo kognicijo v kognitivni model, dobimo naslednjo 

hierarhijo kognicije, kot je bila razložena do sedaj: 

Shema 5.5 Prepričanja, misli in odzivi 

jedrna prepričanja 

vmesna prepričanja 

situacije 

avtomatske misli 

reakcije (emocije, vedenje, psihološke) 

 

Vir: Beck (2011, 36) 

Iz zgornje hierarhične tabele je razvidno, kako se človek s svojimi jedrnimi in vmesnimi 

prepričanji srečuje z različnimi situacijami ali dogodki, kar skupaj privede do tvorjenja 

avtomatskih misli, te pa se odražajo v naših reakcijah, vedenju, emocijah in drugih 

psiholoških reakcijah. Omeniti velja, da naše reakcije na prvotno situacijo lahko delujejo kot 

povsem nova situacija, na katero bomo spet odreagirali z avtomatičnimi mislimi, in pojavijo 

se lahko spet nove reakcije. Tako dobimo kompleksnejši kognitivni model (Beck, 2011). 

S pomočjo metod in tehnik kognitivno-vedenjske terapije terapevt preko avtomatskih misli 

dobi vpogled v klientova globlja prepričanja. Skupaj tako pogledata in ocenita veljavnost teh 
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prepričanj ter oblikujeta korekcijo morebitnih miselnih izkrivljanj, kar po kognitivnem 

modelu pomeni tudi izboljšanje na preostalih ravneh človeka, emocionalni, vedenjski in 

telesni. 

 

5.3 Nekatere glavne tehnike kognitivno-vedenjske terapije 

 

Do sedaj smo že omenili, da regulacija misli igra pomembno vlogo tako pri metakogniciji kot 

pri kognitivno-vedenjski terapiji, zato je smiselno predstaviti nekaj najpomembnejših tehnik 

pri obravnavi avtomatskih misli. 

 Ena najprepoznavnejših tehnik je tehtanje dokazov: "Kaj je dokaz, da so vaše misli 

resnične? Kakšni so dokazi z drugega vidika" (Beck 2011, 23)? 

 Pogosto uporabljeno je tudi iskanje alternativnih razlag, kar je zelo pomembno pri 

kognitivnem modelu in modelu ABC, kjer se zamenja avtomatične misli za 

alternativne misli. "Kaj je alternativni način gledanja na to situacijo" (Beck 2011, 23)? 

 Menjava vlog razbremeni osebno vpletenost v situacijo. "Če bi bili vaši prijatelji ali 

družinski člani v isti situaciji z enakimi avtomatskimi mislimi, kaj bi jim svetovali" 

(Beck 2011, 23)? 

 Ena pomembnejših tehnik je razlaga, da misli in čustva niso dejstva. 

 Prepoznavanje miselnih izkrivljanj. 

 Tehtanje prednosti in slabosti. 

 Vedenjski eksperiment. 

Tehnik je veliko več, kot je tu naštetih, predvsem velja poudariti, da k vsakemu miselnemu 

izkrivljanju spadajo tako zgoraj naštete tehnike kot tudi tiste, ki se bolj specifično usmerijo na 

določeno miselno izkrivljanje, na primer dekatastrofiranje. Več  je opisanih v delu 

Kognitivno-vedenjska terapija za telebane (Burns, 1980; Branch in Willson, 2010). 

 

 

6 Metakognitivna terapija in druge terapije, ki vključujejo fenomen 

metakognicije in druge samorefleksivne sposobnosti 
 

 

Najpomembnejša terapija, ki vključuje metakognicijo, je prav gotovo metakognitivna terapija, 

ki jo je razvil Adrian Wells s sodelavci. Poleg metakognicije se ta osredotoča tudi  na 
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kognicijo, kar je značilno tudi za kognitivno-vedenjsko terapijo. Vendar pa se po besedah 

avtorja loči pri nekaterih pomembnih pogledih. "Metakognitivna terapija za razliko od 

kognitivno-vedenjske terapije ne predvideva, da popačena kognicija (npr. misli) in 

spoprijemajoče se vedenje izhajata iz navadnih prepričanj, ampak ugotavlja, da so miselni 

vzorci rezultat metakognicije, ki deluje na miselne procese" (Fisher in Wells 2009, 4). (Unlike 

CBTs, MCT does not assume that distorted cognitions (i. e. thoughts) and coping behaviours 

emanate from ordinary beliefs, but specifies that thought patterns are the result of 

metacognition acting on thinking processes). Tako Wells opiše bistveno razlikovanje med 

metakognitivno terapijo in kognitivno-vedenjsko terapijo. 

 

6.1 Metakognitivna terapija 

 

Osrednja tema magistrske naloge je vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji, zato 

je predstavitev metakognivne terapije še posebej pomembna, ker prikazuje prav to vlogo. Zato 

bom izpostavil modele ali sheme te terapije, ki najnazorneje prikazujejo "mehanizem" 

delovanja in s tem tudi vlogo ali vključenost metakognicije v terapevtski proces. 

Wells tako poudari, da se metakognitivna terapija v nekaterih pogledih loči od kognitivno-

vedenjske terapije, in hkrati predstavi glavni princip, na katerem terapija sloni: 

"Metakognitivna terapija temelji na principu, kjer sta skrb in premlevanje univerzalna 

procesa, ki vodita v emocionalne motnje. Ta dva procesa sta povezana z zmotnimi prepričanji 

o mišljenju in z nekoristnimi samoregulacijskimi strategijami" (Fisher in Wells 2009, 146). 

Natančneje je to sindrom kognitivne pozornosti ali (angl. cognitive attentional syndrom) CAS, 

ki ga sestavljajo "skrbi, premlevanje, fiksirana pozornost in nekoristne samoregulacijske 

strategije ali podobna vedenja spoprijemanja in obvladovanja" (Wells 2009, 2). In še: 

"Temeljni princip metakognitivne terapije je, da so psihološke motnje vezane na aktivacijo 

določenih toksičnih načinov mišljenja, imenovanih CAS" (Wells 2009, 10). 

 

6.1.1 Model SREF 

 

Za boljšo predstavo Adrian Wells predstavi model SREF, the self-regulatory executive 

function model, kar bi lahko prevedli kot model samoregulacijske izvršne funkcije. Ta 

predstavlja delovanje kognicije v odnosu z metakognicijo in procesiranjem ali obdelavo na 

nižji spodnji ravni glede na višji dve ravni. Na tej nižji ravni gre torej za obdelavo telesnih 

stanj, zunanjih dražljajev, kognitivnih informacij; ta obdelava poteka večinoma avtomatično, 
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brez prisotnosti naše zavesti. Kot je omenjeno, sta torej poleg nižje ravni v predstavljeni 

shemi še dve ravni kognicije. Drugo in tretjo raven avtor na kratko opiše kot "on-line zavestno 

procesiranje misli in vedenja (označeno kot kognitivni stil) ter shrambo znanj ali prepričanj, 

ki je spravljena v dolgoročnem spominu in je metakognitivne narave" (Wells 2009, 9). V 

nadaljevanju je mnogokrat omenjeno samo "procesiranje" ali tudi "on-line procesiranje", ki v 

teh primerih velja za srednji nivo modela SREF, kjer se to procesiranje izvaja. Ta nivo je 

označen kot "kognitivni stil", kjer sta prisotna CAS in ovrednotenje. 

Shema 6.1 Model SREF 

 

Vir: Wells (2009, 9). Shema SREF. Puščica z oznako a predstavlja izpopolnjevanje ali 

preoblikovanje prepričanj, puščica b pa ojačitev oz. inhibicijo aktivnosti. 

Kratek opis, naveden zgoraj, nam poda le grob oris treh ravni, ki jih predstavi Wells v svoji 

shemi. Nekoliko natančnejši pa nam razkrije prisotnost osnovnega modela metakognicije po 

Nelsonu in Narensu (1994), torej osnovni kognitivni nivo, tukaj on-line procesiranje, označen 

še kot kognitivni stil, in nad tem nivojem metanivo oz. metasistem, povezan z dvema 

Metasistem 

- prepričanja 

- načrti 

MODEL 

 

Kognitivni stil 

Ovrednotenje  

(angl. appraisal) 

CAS 

Procesiranje na nižji ravni 

Nadziranje Upravljanje 
a 

b 

c 

output 

input 

Vdor/motnja Vpliv 
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pretokoma informacij nadziranja in upravljanja. Poleg teh dveh ravni pa je v Wellsovem 

modelu opisan tudi nižji nivo, kjer se zagon modela SREF tudi prične. Tako tu, na nižjem 

nivoju, pride do neke motnje, nastale pri procesiranju zunanjih ali notranjih dražljajev, kar 

lahko predstavlja neko grožnjo. S tako grožnjo se model zažene in "SREF dostopi do baze 

znanj o sebi v dolgoročnem spominu, zato da sproži ovrednotenje grožnje in selekcijo 

strategije za obvladovanje grožnje" (Wells 2000, 20). Ta baza znanj ali vedenja, ki je v 

Wellsovem modelu narisana v zgornjem delu, v metakognitivnem sistemu, vključuje tudi 

načrte in prepričanja, ki jih poda on-line procesu za obvladovanje groženj. On-line proces pa 

prejete načrte in prepričanja priredi situaciji, s katero se ukvarja (Wells, 2000). Tako se na 

tem mestu, torej na srednjem, označenem kot kognitivni stil, odvija CAS ali sindrom 

kognitivne pozornosti, kar je po besedah avtorja bistvo metakognitivne terapije, saj prav ta 

povzroča psihološke težave, ali kot to še imenuje avtor, toksičen način mišljenja. Tako 

pridemo do bistva pri razumevanju modela SREF in s tem tudi metakognitivne terapije: 

srednja ali kognitivna raven je tista, kjer se ljudje znajdejo v škodljivem načinu mišljenja ali 

tudi v CAS. Ta pa je pod nadzorom ali upravljanjem metakognicije: "Ta sindrom nastane iz 

upravljanja, ki ga ima metakognicija prek ovrednotenja in spoprijemanja ter obvladovanja (na 

kognitivni ravni). Metakognicija predstavlja informacije o notranjem mišljenju in občutkih ter 

prav tako o strategijah, ki nadzirajo naravo spoprijemanja, obvladovanja in kognicije" (Wells 

2009, 22). 

 

6.1.2 Shema ABC – shema AMC 

 

Za spremembo psihičnega počutja se je torej smiselno usmeriti v regulacijo sindromov 

kognitivne pozornosti in metakognitivnih prepričanj. To je Wells storil s svojo prirejeno 

shemo AMC, kar je v bistvu preoblikovana kognitivna shema ABC, ki se pojavlja pri 

kognitivno-vedenjski terapiji. Shema je prikazana v nadaljevanju. V tem primeru med črkama 

A (sprožilec) in C (posledice), črko B nadomesti črka M, ki predstavlja metakognitivna 

prepričanja in CAS. Druga sprememba je pri sprožilcu, torej pri črki A. Pri kognitivno-

vedenjski terapiji je to situacija, pri metakognitivni terapiji pa je sprožilec notranja izkušnja 

avtomatičnih misli ali navadnih prepričanj. 
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Shema 6.2 Model AMC 

 

Vir: Wells (2009, 18) 

Razlika je torej v prepričanjih. Kognitivno-vedenjska terapija prek avtomatičnih misli vstopa 

globlje v kognicijo do vmesnih in na koncu do jedrnih prepričanj. Pri metakognitivni terapiji 

pa so to CAS in tako imenovana metakognitivna prepričanja. Bistvena razlika je torej med 

metakognitivnimi in "nemetakognitivnimi" prepričanji, kot to pojmuje Wells in napiše: 

Model SREF nakazuje, da moramo gledati na prepričanja v psiholoških motnjah kot na 

večdimenzionalna. Na enem nivoju lahko vidimo prepričanja kot deklarativno znanje o sebi in 

svetu, na drugem nivoju pa o metakogniciji, ki upravlja oz. vodi procesiranje. Pri vzdrževanju 

motenj sta pomembna dva tipa prepričanj: splošna nemetakognitivna prepričanja (npr. "svet je 

nevaren") in metakognitivna prepričanja (npr. "skrb mi pomaga shajati/obvladati se"; "slabe 

misli lahko povzročijo slabe stvari") (Wells 2000, 95). 

V nadaljevanju je za boljšo predstavo opisanih še nekaj tipičnih metakognitivnih prepričanj: 

- "Če pomislim na najhuje, kar se lahko zgodi, potem me nič ne more presenetiti" (Wells 

2000, 95). 

- "Če nisem pazljiv, sem lahko napaden" (Wells 2000, 95). 

- "Če me skrbi, potem bom pripravljen" (Wells 2009, 15). 

- "Misli moram imeti pod nadzorom ali pa bom storil kaj slabega" (Wells 2009, 16). 

Tako lahko ugotovimo, da je glavna razlika med metakognitivnimi prepričanji in 

nemetakognitivnimi prepričanji v tem, da prva hkrati vsebujejo tudi strategije za 

Sprožilec 

(notranji) 

Metakognicija 

in CAS 

Posledice: 

emocije 
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spoprijemanje se / obvladovanje s težavami, druga pa so bolj vsebinsko naravna. Vsebovanje 

strategije za spoprijemanje se / obvladovanje s težavami, kot je to v primeru z 

metakognitivnimi prepričanji, je hkrati lahko tudi glavna težava, kajti ta prepričanja lahko 

vsebujejo nefleksibilne strategije, kar naprej aktivira procese skrbi in premlevanja. Druga, 

nemetakognitivna prepričanja pa so bolj splošna, kot sta že opisana primera "svet je nevaren" 

ali "nič se ne bo spremenilo". Zato Adrian Wells z metakognitivno terapijo ne želi testirati 

realnosti vsebine takih prepričanj, ampak je usmerjen k metakogniciji, ki tako vsebino 

ustvarja; z besedami Wellsa: "Z znanjem ne moremo delati direktno kot na primer s 

prepričanjem 'jaz sem nevreden'. Delamo lahko samo s procesi, ki locirajo in uporabljajo 

znanje. /.../ Lahko predvidevamo, da kar mislimo in v kar zavestno verjamemo, prihaja iz 

subjektivnih izkušenj procesov. Kar vemo, ni vsebina, ampak rezultat procesov, ki  to vsebino 

uporabijo" (Wells 2009, 21). 

 

6.1.3 Metakognitivna terapija in čuječnost 

 

V metakognitivni terapiji ima mindfulness ali čuječnost pomembno vlogo. Wells pravi, da je v 

terapiji potrebno nadomestiti napačna metakognitivna prepričanja z veščinami, ki so po naravi 

fleksibilne in nenavezane. Prav tako je čuječnost sorodna metakogniciji – s sicer nekoliko 

drugačnimi značilnostmi, kot bo to razvidno v nadaljevanju. 

Za natančnejšo predstavo čuječnosti jo Wells v svoji literaturi omenja kot nenavezana 

čuječnost, prevedeno iz angleščine detached mindfulness. Ta dva pojma predstavi tako: 

"Čuječnost preprosto pomeni zavedati se obstoja svojih misli ali prepričanj; to je v bistvu 

razvijanje in aktiviranje metazavedanja" (Fisher in Wells 2009, 27). Nenavezanost pa razdeli 

na dva naslednja pomena: "prva in najpomembnejša dimenzija nenavezanosti pomeni biti 

nenavezan (neodvisen) od potrebe po reagiranju na notranje dogodke (na kognicijo). /.../ 

Druga komponenta nenavezanosti se kaže tako, da oseba izkuša notranje dogodke kot 

neodvisno dogajanje od svoje splošne zavesti" (Wells 2009, 72). Na kratko bi lahko povzeli 

čuječnost takole: zavedanje svoje kognicije na nenavezan način. Ker pa je zavedanje prav 

tako poglavitna značilnost metakognicije, ga Wells združi v pojem metazavedanje. 

Ena bistvenih nalog nenavezane čuječnosti (detached mindfulness) znotraj metakognitivne 

terapije je, da ta vpliva na CAS in posledično oblikuje veščine, ki reagirajo bolj fleksibilno in 

nenavezano na notranje dejavnike. Vloga nenavezane čuječnosti je še najnazorneje prikazana 

v spodnjem modelu. 
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Shema 6.3 Čuječnost in model SREF 

 

Vir: Prirejeno po Wells (2009, 76). 

Metakognitivna terapija se tako v osnovi usmeri na odstranitev CAS (sindroma kognitivne 

pozornosti) in na modifikacijo metakognitivnih prepričanj. Nenavezana čuječnost pa je orodje 

v obliki nove strategije, ki z vajo postaja vedno bolj podobna veščini − tak odnos je opisan v 

poglavju 4.2  Metakognitivna regulacija. Podobno velja tudi za  prepričanja – ko jih 

postavljamo in o njih premišljujemo, so potemtakem zagotovo metakognitivne narave, so 

nekakšne strategije, ki vodijo naše procesiranje na nižji kognitivni ravni. Z uporabo pa lahko 

postanejo taka prepričanja ali strategije naše veščine, za katere velja, da se izvajajo 

avtomatično. Vprašanje je, ali so potem še vedno metakognitivne narave, kot to trdi Wells. Na 

splošno namreč velja, da se človek lastnih prepričanj ne zaveda v polnosti oziroma v njih 

nekako ne podvomi. So kot nekakšna osebna pravila; še toliko manj zavedna so jedrna 

prepričanja. 
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6.1.4 Glavna razlika med metakognitivno in kognitivno-vedenjsko terapijo 

 

Metakognitivna terapija ni edina terapija, ki na človekova prepričanja gleda nekoliko drugače 

od kognitivno-vedenjske. Tudi racionalno emotivna vedenjska terapija – REBT loči 

prilagodljiva prepričanja ali stališča od neprilagodljivih, ki lahko vodijo naprej v še bolj toga 

prepričanja. Še nekoliko drugačen pogled na prepričanja pa imata Fisher in Wells: "Relativno 

majhen in specifičen krog prepričanj lahko razloži skoraj vso patologijo. To se razlikuje od 

kognitivno-vedenjske terapije in racionalno emotivne vedenjske terapije, kjer je mnogo vrst 

oz. tipov shem (angl. schema) in iracionalnih prepričanj" (Fisher in Wells 2009, 15). To 

manjše število metakognitivnih prepričanj, ki so vzrok mnogim patologijam, je razloženo 

tako: "Metakognitivna prepričanja so mišljena kot procedure ali načrti za procesiranje" 

(Fisher in Wells 2009, 16). Za primer predstavi jedrno prepričanje: "Torej kognitivno 

prepričanje, kot je 'jaz sem nevreden', bi lahko bil rezultat (angl. output) metakognitivnega 

načrta, ki nadzira procesiranje" (Fisher in Wells 2009, 16). S tem je povzeta tudi največja 

razlika med tema dvema terapijama. 

Naj še omenim, da se tudi kognitivno-vedenjska terapija ukvarja z metakognitivnimi oziroma 

morda bi bil boljši termin proceduralnimi prepričanji, saj so prav vmesna prepričanja 

nekakšna pravila ali lahko tudi načrti, predpostavke, "pozicije", tudi ključi, ki zmanjšujejo po 

navadi togo negativno vsebino jedrnega prepričanja ali ji nasprotujejo s kognitivnimi in/ali 

vedenjskimi postopki. 

 

6.2 Mindsight 

 

Poleg metakognitivne terapije je zanimiv tudi pristop Daniela Siegla, ki ga opiše v svojem 

delu Mindsight ali v prevodu notranji pogled. V predgovoru avtor opiše, kako notranji pogled 

vpliva na človeka. Ta nam je v pomoč pri "uravnavanju emocij, pridobitvi notranjega 

ravnovesja, ki nam omogoča, da se spoprimemo z majhnimi ali večjimi stresi v življenju. 

Notranji pogled lahko preko usmerjene pozornosti pomaga telesu in možganom doseči 

homeostazo – notranje ravnovesje, koordinacijo in prilagodljivost, kar sestavlja temelj 

zdravja" (Siegel 2010, xiv). Nov pristop k blagostanju oz. dobremu počutju (angl. well-being), 

kot to imenuje Siegel, temelji na treh principih. Prvi princip je, da se te veščine ali notranjega 

pogleda lahko nauči vsakdo, drugi princip govori o tem, da ta pogled spreminja fizično 

strukturo možganov. "Kakor fokusiramo našo pozornost, tako oblikujemo strukturo 
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možganov" (Siegel 2010, xiv). Podobno je bilo opisano že v poglavju 3.5 Metakognicija in 

možgani, kjer različni kognitivni procesi aktivirajo različne možganske dele v različnih 

regijah. Pravzaprav to deluje v dveh smereh: "Mentalna aktivnost stimulira (s)proženje 

možganskih povezav, tako kot tudi proženje možganskih povezav ustvarja mentalno 

aktivnost" (Siegel 2010, 39). Kar si lahko razložimo, da naše ustaljene poti ali tudi prepričanja 

v nezavednem ustvarjajo naše pozitivne ali negativne avtomatske misli ali mentalno aktivnost. 

Z druge smeri pa lahko vidimo, da imamo prav tako zmožnost preoblikovanja možganskih 

struktur s pomočjo fokusirane pozornosti oziroma z osredotočanjem na nove miselne 

strukture, ki tako ustvarjajo nove možganske povezave. "To so torej možgani, ki oboje: 

oblikujejo in so oblikovani s strani našega uma (mentalne aktivnosti)" (Siegel 2010, 44). 

Siegel pri drugem principu še doda in poudari, da tako lahko aktiviramo prav tiste povezave, 

ki ustvarjajo odpornost in dobro počutje oz. blagostanje, prav tako kot tudi empatijo in 

sočutje. Ta zmožnost pa odpre vrata tretjemu Sieglovemu principu, integraciji. "Integracija – 

povezava različnih elementov sistema – osvetli direktno pot k zdravju" (Siegel 2010, 64). Ti 

elementi so konkretno naše možganske lastnosti znotraj celote ali sistema, imenovanega 

človek. V nadaljevanju avtor loči osem različnih integracij: 

 Ključna je integracija zavesti, ki nam omogoča fokusirano pozornost, ta pa naprej 

lahko preoblikuje strukturo možganov. 

 Horizontalna integracija pomeni povezavo leve in desne možganske hemisfere. 

 Vertikalna integracija povezuje naše celotno telo od nog do glave. 

 Spominska integracija pomaga pri procesiranju in kodiranju naših izkušenj v spomin. 

 Pripovedna integracija povezuje in prepleta različne spomine, spravljene v nas, in s 

tem sestavlja nekakšno pripoved o nas, našem življenju. 

 Integracija stanj. 

 Interpersonalna integracija. 

 Temporalna integracija. 

(Siegel, 2010). 

V nadaljevanju knjige avtor predstavi nazorne primere iz svoje psihoterapevtske prakse. Vsak 

primer predstavlja motnjo na eni od zgornjih točk ali tudi slabo integracijo med elementi na 

eni izmed osmih različnih integracij. S pomočjo notranjega pogleda in z različnimi tehnikami 

čuječnosti Siegel s primeri predstavi rešitve v obliki vzpostavitve integracije med elementi. 
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Zanimivo je, da se je veščina čuječnosti pojavila tako pri metakognitivni terapiji kot tudi pri 

pristopu mindsight, oba pristopa pa sta tesno povezana z metakognicijo. Namreč kot opiše 

Siegel: "Notranji pogled je proces, ki nam omogoča, da nadziramo in modificiramo tok 

energije in informacij znotraj trikotnika dobrega počutja oz. blagostanja" (Siegel 2010, 267). 

Avtor um ali tudi kognicijo razširi v tok energije in informacij. Torej navedeni citat 

predstavlja osnovni model metakognicije po Nelsonu in Narensu (1994). Tako je notranji 

pogled na vrhu modela, spodaj kognicija in med tema nivojema dva toka informacij – 

nadziranja in upravljanja, v tem primeru modifikacija. Če se vrnem k čuječnosti, jo Siegel 

uporabi predvsem zato, ker omogoča fokusirano pozornost, koncentracijo, intenco za nove 

izkušnje, ki fizično preoblikujejo strukturo možganov, kar pa je eden temeljnih principov tega 

pristopa za dosego blagostanja (Siegel, 2010). Tako se Siegel sklicuje na novejše nevrološke 

raziskave in na lastne izkušnje ter povzame, kaj čuječnost je: "Čuječnost je vrsta mentalne 

aktivnosti, ki trenira um, da postane zaveden zavedanja samega in da  usmeri pozornost na 

sedanji trenutek iz nereaktivne in ne obsojajoče (angl. nonjudgmental) pozicije" (Siegel 2010, 

86). 

Čuječnost igra, kot bo predstavljeno kasneje v nalogi, pomembno vlogo predvsem zato, ker s 

svojimi lastnostmi človeku omogoča priti do bolj nenavezanega ali tudi odmaknjenega 

pogleda na lastno kognicijo. To pa omogoča jasnejši pogled na metakognitivno znanje in 

posledično regulacijo. 

 

 

EMPIRIČNI DEL NALOGE 

 

7 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

 

V širši strokovni literaturi je v povezavi s kognitivno-vedenjsko velikokrat omenjena tudi 

metakognicija, kar me je pritegnilo k nadaljnji raziskavi in v nadaljevanju k temu 

magistrskemu delu. Pri začetnem pregledu literature nisem našel ustrezne razlage, ki bi 

umestila metakognicijo v kognitivno-vedenjsko terapijo. Šele pri podrobnejšem pregledu 

literature se je izkazalo, da je ta opisana in povezana v metakognivno terapijo (Wells, 2000), 

prav tako pa jo je mogoče najti v povezavi s čuječnostjo pri drugih novejših pristopih, kot je 

na primer mindsight ali v slovenskem prevodu notranji pogled. Tako me je podrobnejši 
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pregled literature dodatno spodbudil, da sem si za cilj raziskave izbral umestitev ali vlogo 

metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji, kar je osrednja tema in posledično tudi naslov 

tega dela. 

 

7.1 Raziskovalni vprašanji 

 

Prvo raziskovalno vprašanje skušam logično izpeljati iz naslova te naloge, torej iz Vloge 

metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji. Podvprašanje se glasi, kakšno vlogo sploh ima 

metakognicija? Kje vstopa v kognitivni model in v kakšnih odnosih je s posamezni deli 

modela? 

V tem poglavju so raziskovalna vprašanja in hipoteze samo podane brez nadaljnje razlage ali 

utemeljevanja. To je podano za analizo intervjuja, saj ta daje dodatne informacije in nove 

vpoglede na celotno problematiko te raziskave. 

 

7.1.1 Prvo raziskovalno vprašanje: Kakšno vlogo ima metakognicija v kognitivno-

vedenjski terapiji? 

 

To vprašanje je bistveno, izhaja iz teoretičnega dela naloge, odgovorjeno pa bo po zaključeni 

kvalitativni analizi polstrukturiranega intervjuja v poglavju 10.1.2. 

 

7.1.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Kam v obstoječem modelu kognitivno-vedenjske 

terapije bi umestili metakognicijo in v kakšnem odnosu bi bila s preostalimi 

elementi? 

 

Drugo raziskovalno vprašanje, s katerim želim posamezne komponente metakognicije, v 

nadaljevanju kategorije, ki jih dobim med odprtim kodiranjem intervjuja, umestiti v 

kognitivni model. Razširjeni kognitivni model vsebuje še nekaj več elementov, ki bodo 

prikazani kasneje in predstavljajo proces spreminjanja neželenih kognitivnih vsebin. 

 

7.2 Hipotezi 

 

7.2.1 Prva hipoteza: Metakognicija s svojima funkcijama upravljanjem in nadziranjem 

igra ključno vlogo pri spreminjanju kognicije v kognitivno-vedenjski terapiji. 
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Prva hipoteza predstavlja odgovor na obe raziskovalni vprašanji, še posebej direktno 

odgovarja na prvo vprašanje. Odgovor na drugo vprašanje je prav tako zajeto v tej hipotezi, 

ker s svojo trditvijo, da ima ključno vlogo pri spreminjanju kognicije, nujno vključuje tudi 

umestitev metakognicije v preostale elemente kognitivnega modela. 

 

7.2.2 Druga hipoteza: Pri metakogniciji je bistvenega pomena zavedanje, saj predstavlja 

vpogled na višji ravni in s tem daje možnost odločitve za spremembo kognicije na 

nižjem nivoju. 

 

Drugo hipotezo sem postavil po kodiranju in analizi intervjuja in je rezultat kombinacij novih 

vpogledov in sklepanj, kot tudi prejšnje raziskave literature. 

 

 

8 Izbira pristopa: kvalitativna metoda raziskovanja 
 

 

Za kvalitativno metodo raziskovanja sem se odločil predvsem zato, ker vloga metakognicije v 

psihoterapiji še ni bolje raziskana in ker gre za izrazito družboslovno naravo psihoterapije;  

rezultate skušam interpretirati in ne testirati ali potrjevati zadanih hipotez. Hipoteze torej 

skušam razviti induktivno na podlagi intervjuja, ki sem ga opravil v ta namen. 

Pri delu sem si pomagal še z algoritmi za optimalno izbiro raziskave, opisanih v delu 

Metodologija družboslovnega raziskovanja od zasnove do izvedbe (Lamut in Macur, 2012). 

Avtorici podajata šest ključnih izbir. a) Vpletenost raziskovalca. Kot raziskovalec sem 

vpleten v predmet raziskave. Pri kvantitativnih raziskavah, kjer se objektivno meri enote, se 

lahko raziskovalec distancira od eksperimenta, v kvalitativni pa se temu ne moremo izogniti, 

oziroma se do neke mere lahko, kar je naprej odvisno od načina pridobivanja podatkov. b) V 

moji nalogi gre za majhen vzorec raziskave, v kateri bom po globlji analizi enega primera 

skušal opazovati metakognicijo − kot glavni element raziskave in njen vpliv na potek 

psihofizičnega zdravja. c) Najprej teorija ali podatki? Gre za razliko, ali najprej postavimo 

hipoteze in potem skušamo te potrditi ali pa najprej izvedemo empirično raziskavo in glede na 

rezultate postavimo določene ugotovitve v obliki hipotez. V svoji raziskavi najprej raziščem 

strokovno literaturo, na njeni podlagi postavim raziskovalni vprašanji, nato pa s poglobljenim 

intervjujem skušam postaviti hipoteze, ki čim jasneje podajo odgovore na raziskovalni 
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vprašanji. Prav tako postavim hipotezo na podlagi novih ugotovitev, pridobljenih iz intervjuja. 

d) Narava raziskovanja. Tu gre za odnos "vzrok in posledica". V mojem primeru gre za 

neeksperimentalno naravo raziskovanja, kjer opazujem posledice primerov − pot do okrevanja 

in skušam za to najti vzroke. e) Univerzalna teorija ali lokalno znanje? V raziskavi se 

naslanjam na splošne teorije in zakone psihoterapije, zato gre v mojem primeru za univerzalne 

teorije. Zaradi edinstvene narave vsakega posameznika (intervjuvanke) in specifikacije pri 

njem pa je bilo treba biti pozoren tudi na lokalno znanje. Kljub vsemu gre v mojem delu 

predvsem  za opazovanje univerzalnih teorij in zakonov. f) Verifikacija ali falsifikacija? Za 

čim kvalitetnejšo raziskavo pa je potrebno iskati ne samo hipoteze in dokaze, ki bi te 

potrjevale, ampak tudi tiste dokaze in ugotovitve, ki bi hipoteze izpodbijale, kar sem v svojem 

delu tudi upošteval. 

 

8.1 Utemeljitev načina pridobivanja podatkov: intervju 

 

Glede na svoj izbor kvalitativne metode raziskovanja sem se s pomočjo mentorja odločil za 

izvedbo neposrednega individualnega razgovora ali intervjuja kot načina pridobivanja 

podatkov. Gre za primer, v katerem ima oseba pozitivno izkušnjo s psihoterapijo. Gre torej za 

namensko vzorčenje, in ne za naključno izbiranje posameznika. Glede na referenčno obdobje 

je intervju retrospektivne narave, torej intervjuvankino proučevanje pojavov, ki so se zgodili v 

preteklosti. 

Glede na tipologijo bi svoj razgovor z vprašano osebo opredelil kot polstrukturirani 

intervju. To pomeni, da vprašanja niso pripravljena vnaprej, kot je to značilno pri 

strukturiranem intervju, prav tako pa ni popolnoma nestrukturiran, kjer gre večinoma za 

pripoved vprašanega in je vpletenost raziskovalca minimalna in še ta je omejena na spontano 

vsakdanjo komunikacijo. Tako sem pred izvedbo intervjuja pripravil način spraševanja in 

nekaj glavnih vprašanj. Natančneje je to opisano v naslednjem poglavju. Smisel takšne vrste 

razgovora je predvsem spodbuda, da s čim manj vprašanji spodbudim intervjuvano osebo k 

spominjanju lastnih misli, kakor se jih spominja, ne da bi preveč motil ali zavajal vprašano s 

preveč natančnimi ali vsebinsko polnimi vprašanji. 

Glavni cilj intervjuja je prepoznati metakognicijo ali njene komponente med okrevanjem in 

po njem. 
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8.2 Izvedba intervjuja 

 

Intervju je potekal v enkratnem pogovoru o kompletnem procesu − od prvih simptomov vse 

do okrevanja. Tako sem intervju sestavil v grobem v dveh delih. Prvi del je bil 

pripovedovanje dogajanja, pri čemer intervjuvanki nisem povedal ničesar, na kaj se želim 

osredotočiti oziroma kaj je tema moje naloge, zato da bi čim manj vplival na intervju. 

Vprašanja, ki sem jih postavljal, niso bila konkretna, bolj ali manj samo v smislu vodenja 

razgovora. Vprašanja sem skušal postavljati tako, da bi se intervjuvana oseba spomnila 

kakršnih koli misli o določenih situacijah, v katerih se je znašla. Velikokrat sem v vprašanje 

vstavil misli, kot so na primer: 

- ... se zaveste "Aha, to je pa zopet ena teh situacij"? 

- ... ste se zavedali "Aha, lahko bi nekaj sprožilo …"  

- ... da bi rekli: "Aha, to je pa res nekako tisto (kar pomaga)?" 

Drugi del intervjuja pa ločim od takrat naprej, ko ji razložim, o čem pišem magistrsko nalogo. 

Tu sem skušal pridobiti samo še kakšno povezano podrobnejšo informacijo večinoma o 

metakognitivnih strategijah in veščinah. 

Intervju je priložen na koncu naloge v poglavju Priloga. 

 

8.3 Etični razmislek 

 

Etika v raziskovanju pomeni, da se celoten proces načrtovanja, zbiranja podatkov in analize 

izvede na moralen in odgovoren način do vseh sodelujočih v raziskovalni nalogi. Macur in 

Lamut to na kratko navedeta s tem stavkom: "Etika v raziskovanju se nanaša na primernost 

vašega pristopa v odnosu do pravic tistih, ki postanejo subjekt vašega dela ali čutijo 

posledice" (Lamut in Macur 2012, 89). 

Kadar se v kontekstu raziskave omeni odgovoren in moralen način, je to potrebno opredeliti 

nekoliko bolje. Lamut in Macur sta to opravili v nekaj točkah,  ki se jih držim tudi sam v tem 

delu, nekaj bistvenih je predstavljenih v nadaljevanju: a. Spoštovati je potrebno zasebnost 

vseh udeleženih, kot tudi tistih posredno udeleženih, na primer družine in prijateljev 

udeležencev. V nalogi sem vse osebne podatke o udeleženi osebi spremenil, npr. imena, kraje 

in druge podrobnosti, pri katerih bi lahko prišlo do razkritja. b. Prostovoljstvo in pravica do 
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umaknitve iz procesa. Udeležba je povsem prostovoljna in udeleženec ima vso pravico do 

uporabljenih podatkov. c. Udeležencem je potrebno predstaviti raziskavo. Pred začetkom 

intervjuja sem udeleženi osebi razložil, za kakšno raziskavo gre in kako bom zaščitil 

zasebnost občutljivih podatkov. d. Sam potek zbiranja podatkov mora biti obziren, kot 

tudi kasnejša obdelava in analiza podatkov. Med intervjujem je potrebno biti pazljiv na 

odzive vprašane osebe, da ne pride do nelagodja, sramu ali drugih neprijetnih odzivov. Prav 

tako morata biti kasnejša analiza in predstavitev podatkov obzirni v smislu ohranjanja 

zasebnosti in korektnosti. 

Na splošno so ljudje, pri katerih pride do psihičnih oblik bolezni, bolj izpostavljeni določeni 

stopnji stigmatizacije v okolju zaradi splošnega slabega poznavanja teh vrst bolezni. To še 

posebno velja pri kvalitativnih raziskovalnih metodah, kjer gre pogovor globlje kot pri 

kvantitativnih metodah, pri katerih so podatki bolj statistične narave in se ne ukvarja toliko s 

posameznim primerom. 

 

 

9 Prikaz rezultatov 

 

9.1 Kodiranje intervjuja 

 

V nadaljevanju je predstavljen proces kodiranja intervjuja, ki je v celoti priložen v Prilogi na 

koncu naloge. Za ta postopek sem si prav tako kot v prejšnjem poglavju pomagal z delom 

Metodologija družboslovnega raziskovanja od zasnove do izvedbe (Lamut in Macur, 2012). 

Izbral in uporabil sem deduktivni pristop, kar pomeni, da sem s pomočjo raziskave teorij iz 

strokovne literature že vnaprej pripravil glavne pojmovne kategorije. To so metakognitivna 

znanja, metakognitivne strategije, metakognitivne izkušnje in metakognitivne veščine, ki 

jih skušam prepoznati v širšem besedilu. Pojavijo se še druge kategorije, ki jih prav tako 

omenim, avtomatske misli in vpogled. Avtomatske misli niso tako pomembne, kot je za 

mojo raziskavo kategorija vpogled, ki sem jo naknadno vključil v teku analize. Tako gre v 

procesu kodiranja za pregledovanje besedila, iz katerega izberem krajše sklope ali enote. Iz 

enot intervjuja poiščem pojme v obliki nekaj besed, ki jih nato pripišem določenim 

kategorijam. 
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Tabela 8.1 Kodiranje intervjuja 

Enote Pripisovanje pojmov Kategorije 

To, da se moraš zadeve lotevati po 

korakih, ne naenkrat skušati vse 

doseči, da ne more biti izboljšanja 

čez noč, ampak da tudi stvari, ki ti 

delajo težave, da se jih lotiš zelo 

postopoma. 

- zadeve lotevati po korakih  

- ne naenkrat skušati vse 

doseči 

- da se jih lotiš zelo 

postopoma 

- metakognitivna strategija 

- metakognitivna strategija 

 

- metakognitivna strategija 

Pa te tehnik, da se lahko predihaš 

čez to, ta panični napad, to mi je v 

avtu zelo pomagalo. ... da sem res 

potem desetkrat počasi vdih, 

izdih, to me je potem umirilo. 

- desetkrat počasi vdih, 

izdih  

- metakognitivna strategija oz. 

veščina 

... ampak sploh ni bil noben 

problem,ampak sem skozi bila v 

skrbeh, da je to samo zaradi 

tablet, da potem, ko bom pa 

nehala, ker tudi je bilo veliko 

povratnikov na teh terapijah, ki so 

rekli, da ko so nehali tablete 

jemati, da so spet v še hujše padli 

in so se čisto naslanjali na 

antidepresive. Tega je bilo mene 

tudi strah, da ne bi zmogla brez 

tablet. 

- sem skozi bila v skrbeh, 

da je to samo zaradi tablet - 

Tega je bilo mene tudi 

strah, da ne bi zmogla brez 

tablet. 

- metakognitivno znanje 

Ne, predvsem je problem v tem, 

da je teh stvari ogromno, 

ogromno opravil in dejansko je 

moje življenje postalo samo še 

kljukanje opravil. In to sedaj 

pazim striktno tudi, da ker prej 

sem jaz dosti stvari vlekla nase. 

Mislim, nisem nikoli rekla ne, ne 

bom tega naredila, ne bom 

tistega. ... to sedaj skušam v bistvu 

malo stran od sebe porivati, tako 

- in dejansko je moje 

življenje postalo samo še 

kljukanje opravil 

- prej sem jaz dosti stvari 

vlekla nase 

- Mislim, nisem nikoli rekla 

ne, ne bom tega naredila, ne 

bom tistega. 

- to sedaj skušam v bistvu 

malo stran od sebe porivati, 

tako doma kot v službi, da 

- metakognitivno znanje 

 

 

- metakognitivno znanje 

 

- metakognitivno znanje/izkušnje 

 

 

- metakognitivna strategija 
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doma kot v službi, da ne 

prevzemam preveč opravil nase. 

Ker to sem pa tudi v knjigah 

ugotovila, da sem ene vrste 

perfekcionist, ker moram imeti vse 

pošlihtano, in takim se velikokrat 

zgodijo zadeve, da so mravljice, 

naredijo vse, ampak jih to 

istočasno tudi pokoplje potem. 

ne prevzamem preveč 

opravil nase. 

- ugotovila, da sem ene 

vrste perfekcionist, ker 

moram imeti vse pošlihtano  

 

 

 

- metakognitivno znanje oz. 

izkušnja oz. vpogled 

Prav zavestno se, ko pride tako, 

da je preveč, si rečem: v redu, vse 

naenkrat ne gre, gremo si 

prioritete postavit, to, to, to 

moram narediti, ampak ne vse 

naenkrat. Na primer tamle tisto 

lahko počaka, tole je bolj nujno in 

si, bolj sem umirjena. Ne zagrabi 

me tista panika, da je ogromno 

enih obveznosti, ampak se lotevam 

stvari bolj po prioritetah, 

premišljeno in ne sekiram se, tudi 

če kaj ni narejeno. 

- vse naenkrat ne gre, 

gremo si prioritete postavit, 

to, to, to moram narediti, 

ampak ne vse naenkrat. 

- bolj sem umirjena. Ne 

zagrabi me tista panika  

- lotevam stvari bolj po 

prioritetah, premišljeno in 

ne sekiram se, tudi če kaj ni 

narejeno. 

- metakognitivna strategija 

 

 

 

- metakognitivna izkušnja 

 

- metakognitivna strategija 

 

Ja, profesor je dosti poudarjal, 

sploh na začetku, kaj pa se bo 

zgodilo, če tega ne boste naredili? 

Tisto, kaj se bo pa res zgodilo? To 

mi velikokrat odmeva. Nič se ne 

bo zgodilo, samo jaz bom bolj 

mirna. 

- kaj pa se bo zgodilo, če 

tega ne boste naredili? - To 

mi velikokrat odmeva. 

- Nič se ne bo zgodilo, 

samo jaz bom bolj mirna. 

- metakognitivno znanje, vpogled 

 

 

- metakognitivna izkušnja 

Predvsem skozi terapijo smo dosti 

obravnavali to, kako je že rekel, 

aha, da se pomirimo, da v bistvu 

tudi ko pride panični napad, da 

pogledamo malo okoli sebe, ker 

mene je to v gneči tudi (panični 

napad), da v bistvu rečeš: okoli 

- da se pomirimo, ... da 

pogledamo malo okoli sebe, 

... da v bistvu rečeš: okoli 

mene je vse mirno, v redu, 

je veliko ljudi, ampak ni 

nobene nevarnosti nikjer  

- ker se mi zdi, da telo kar 

- metakognitivna strategija 

 

 

 

 

 

- metakognitivna izkušnja 
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mene je vse mirno, v redu, je 

veliko ljudi, ampak ni nobene 

nevarnosti nikjer, ker se mi zdi, da 

telo kar odreagira panično, in 

potem ko se zaveš in se sam potem 

prepričaš  vse je v redu. Nič ni 

narobe, malo dihaj, vse je v redu. 

Mislim, da se sam prepričaš. To 

sem se pa čez terapijo te stvari 

naučila. Da v bistvu sam svoje 

možgane prepričaš, da je vse v 

redu. 

odreagira panično, in potem 

ko se zaveš in se sam potem 

prepričaš,  vse je v redu. 

 

- Nič ni narobe, malo dihaj, 

vse je v redu. 

- sam svoje možgane 

prepričaš, da je vse v redu 

 

 

 

 

 

- metakognitivna strategija 

 

- vpogled, tudi metakognitivna 

strategija 

Notranje umiriti. Ja, da se 

zavedaš okolice, da ni nič narobe. 

- Notranje umiriti. Ja, da se 

zavedaš okolice, da ni nič 

narobe 

- Metakognitivna strategija 

Ja, ja, jaz imam življenje bistveno 

bolj mirno, čeprav ni nalog nič 

manj. Ampak drugače gledam na 

vse skupaj, in je življenje postalo 

bolj mirno, ni v meni tega, v 

bistvu sem se sama toliko terala 

naprej, bolj kakor me je okolica. 

Okolica mi je samo nalagala, 

jasno, ker sem vse zmeraj 

naredila. Sedaj pa že ustavim 

zadeve prej oziroma si jih 

prerazporedim. Malo pa tudi 

rečem, da lahko tudi sami 

naredite. 

- jaz imam življenje 

bistveno bolj mirno, čeprav 

ni nalog nič manj. 

 

- Ampak drugače gledam 

na vse skupaj in je življenje 

postalo bolj mirno  

- v bistvu sem se sama 

toliko terala naprej, bolj 

kakor me je okolica 

- metakognitivna izkušnja oz. 

znanje 

 

 

 

- metakognitivno znanje oz. 

izkušnje 

 

 

- metakognitivno znanje oz. 

izkušnje oz. vpogled 

 

To je tako kot val, kar odnese te, 

če se ne zavedaš, vsaj pri meni, in 

da prepustiš, da ta čustva in telo 

gredo po svoje, in to se mi zdi, da 

je bilo pri meni tako. Razumsko si 

nisem znala tega razložiti, je to, 

kar val me je potegnil naprej. 

- To je tako kot val, kar 

odnese te, če se ne zavedaš  

- Razumsko si nisem znala 

tega razložiti, je to, kar val 

me je potegnil naprej. 

-  dokler tega ne doživiš, je 

nekje teorija, ki gre mimo. 

- metakognitivna izkušnja oz. 

znanje 

 

- metakognitivna izkušnja 

 

 

- vpogled, metakognitivno znanje 
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Potem ko sem jaz to zavestno 

vedela,  za kaj gre, kako, kakšne 

so tehnike vsega tega. Mi smo v 

službi že imeli antistresno, ampak 

dokler tega ne doživiš, je nekje 

teorija, ki gre mimo (smeh). 

Odkljukaš izobraževanje, pa je. 

Ampak ko gre zares, pa ... se pa 

drugače poglobiš v zadevo. Meni 

je to res najbolj pomagalo, znanje 

s tega področja, da lahko 

uravnavam sama tudi. 

... Ampak ko gre zares, pa 

... se pa drugače poglobiš v 

zadevo. 

- Meni je to res najbolj 

pomagalo, znanje s tega 

področja, da lahko 

uravnavam sama tudi. 

 

oz. izkušnje 

 

 

 

- metakognitivna izkušnja oz. 

znanje 

Predvsem to zavedanje, kot je 

rekel profesor, vsak si nariše svoj 

zemljevid sveta in trenutne 

situacije. Sedimo deset nas notri, 

pa vsak drugače vidi zadevo in 

potem skušaš ta zemljevid 

preoblikovati, v tem smislu. Ker 

včasih te enostavno zapelje tudi: 

ta grdo razmišlja, oni si nekaj 

(misli) ... mislim, potem si 

razdražen, pa konec koncev sploh 

ni nujno, da je tako. Da je (res) 

nekdo grdo razmišljal ali 

kakorkoli ali da ti hoče nekaj 

slabega, da moraš nekako zaradi 

sebe se prepričati, da je vse vsaj 

nevtralno, če že ne, jaz nisem nek 

idealist, pa super optimist pa ne 

vem kaj, da bi o vseh ljudeh ne 

vem kako lepo in dobro mislila, 

ker ... pač živimo tukaj kot živimo, 

ampak vsaj toliko, da si nekako 

zavestno ne slabšaš situacije. 

- Predvsem to zavedanje, 

kot je rekel profesor, vsak 

si nariše svoj zemljevid 

sveta in trenutne situacije. 

- Ker včasih te enostavno 

zapelje tudi: ta grdo 

razmišlja, oni si nekaj 

(misli) ... mislim, potem si 

razdražen, pa konec koncev 

sploh ni nujno, da je tako. 

- metakognitivno znanje oz. 

vpogled oz. izkušnja 

 

 

- avtomatske misli 

Ja, jaz sem ogromno pridobila, po - Sedaj ko se zavedam, kaj - metakognitivna izkušnja oz. 
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mojem se je to stanje nabiralo 

vsaj tri leta, da je res prišlo do 

tega, da je izbruhnilo v eni obliki 

ven. Sedaj ko se zavedam, kaj je 

bilo narobe, kaj sem delala 

narobe, in sedaj, ko sem si nove 

smernice postavila in kako naprej 

živeti ... V redu, saj nikoli ne veš, 

kaj te bo butnilo, ampak jaz sem 

bila potem na koncu v strahu za 

vse. Kaj če bo otroka tamle zbilo 

na cesti, kaj če ne vem, če bo pri 

športu padel in bo invalid. Vidiš 

samo še slabe stvari. Saj to se vse 

lahko zgodi, ampak zakaj bi se 

sekiral že vnaprej. To skušam 

sedaj drugače funkcionirati. 

je bilo narobe, kaj sem 

delala narobe, in sedaj, ko 

sem si nove smernice 

postavila in kako naprej 

živeti. 

- ampak jaz sem bila potem 

na koncu v strahu za vse. 

- Kaj če bo otroka tamle 

zbilo na cesti, kaj če ne 

vem, če bo pri športu padel 

in bo invalid. 

strategije 

 

 

 

 

- metakognitivna izkušnja 

 

- avtomatske misli  

 

9.2 Kvalitativna analiza dobljenih rezultatov 

 

Lamut in Macur (2012) uporabita šest faz pri poteku kvalitativne analize, ki sem jih upošteval  

tudi sam in so predstavljene v nadaljevanju. 

 

9.2.1 Urejanje gradiva 

 

Pri urejanju gradiva gre za širši izbor gradiva in odstranitev kakršnih koli pri raziskavi 

nepomembnih podatkov. Hkrati sem bil pri tem delu pozoren, da sem z odstranitvijo manj 

pomembnega besedila čim manj vplival na vsebino. V tej fazi sem izločil zelo malo besedila, 

ki ni bilo relevantno za raziskavo. Šlo je predvsem za spontan pogovor na koncu intervjuja. 

 

9.2.2 Določanje tem in enot kodiranja 

 

Večji odseki iz intervjuja so v tej fazi razdeljeni na teme kodiranja, ki jih nato v skrajšani 

obliki podam kot enote besedila. Teme kodiranja, ki jih v tej fazi izberemo, so še v 

preobširni obliki,  zato si z njimi ne moremo pomagati pri sami analizi. Intervju tako delim na 
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dve temi kodiranja, in sicer na pogovor, preden intervjuvanki povem o vsebini magistrskega 

dela, in na temo po tem. S tem skušam čim manj vplivati na pogovor. V drugem delu pa z 

razjasnitvijo vsebine naloge skušam dobiti še kakšne morebitne drugačne poglede 

intervjuvanke na vsebino. Enote znotraj teh kodiranj pa so po večini podani odgovori osebe v 

polnem ali skrajšanem obsegu. V nasprotju s temami so enote že tista izbrana skrajšana 

vsebina, ki jo v nadaljevanju kodiram oziroma pripisujem pojme in kasneje kategorije. 

 

9.2.3 Odprto kodiranje 

 

Odprto kodiranje je naslednja faza, ki se deli na tri dele. Pripisovanje pojmov empiričnemu 

gradivu. V tem delu skušam iz enot, postavljenih v prejšnji fazi, poiskati pojme v besedilu, to 

so besedne zveze, ki čim jasneje predstavljajo primer določene kategorije. V tej fazi skušam 

predvsem poiskati čim več različnih pojmov, ki so kakorkoli povezani z metakognicijo. Prav 

tako je potrebno povedati, da metakognicija ni pojem, ki bi se v besedilu pojavil neposredno, 

zato tehnike, kot so to neposredno pojmovanje, iskanje sinonimov in iskanje nasprotij, ne 

pridejo toliko v poštev. Morda je od preostalih dveh tehnika iskanje sinonimov še najbližja. 

Gre bolj za iskanje besednih zvez, po katerih bi se dalo z določeno gotovostjo predpostavljati, 

da je v določenem času šlo za metakognicijo. To je tudi eden od problemov v tej raziskavi. 

Namreč kako prepoznati, da je v določenem primeru res šlo za metakognicijo? Z dvema 

primeroma skušam to tukaj prikazati. Prvi primer bi bil: "... in dejansko je moje življenje 

postalo samo še kljukanje opravil" (intervju), kjer navedem, da gre za metakognitivno znanje. 

Drugi primer je: "to sedaj skušam v bistvu malo stran od sebe porivati, tako doma kot v 

službi, da ne prevzamem preveč opravil nase" (intervju), tu gre za metakognitivno strategijo. 

Ta dva primera se navezujeta drug na drugega, kot v veliki večini vsi drugi primeri, ki so v 

nekoliko bolj ali manj jasnem medsebojnem odnosu. Najprej gre za metakognitivno znanje, 

ko anketirana oseba ugotovi, da je njeno življenje postalo samo še "kljukanje opravil". Pred 

tem je ta opravila samo opravljala, kot da ni nobene druge možnosti,  lahko gre tudi za 

avtomatsko opravljanje brez možnosti upravljanja tega stanja. Potem pa, ko pride do 

metakognicije, lahko rečemo tudi, da se oseba zave svojega početja na višjem nivoju, takrat se 

odprejo različne možnosti za upravljanje navedenega. Gre za tako imenovano noetično 

metakognicijo, pri kateri se oseba zave svojih notranjih reprezentacij. V tem primeru oseba 

uvidi, prvi primer, da je življenje postalo samo še kljukanje opravil, ker pa je to sedaj na 

višjem nivoju, se odpre možnost za upravljanje. To anketirana oseba tudi stori, kar je razvidno 

v drugem primeru, ko oseba zavestno ne prevzema več vseh opravil − izbira med njimi. S 
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primeroma menim, da je razvidno, da gre za metakognicijo, pri kateri se ustvari tok 

upravljanja in nadziranja osnovnega kognitivnega nivoja.  

Drugi del odprtega kodiranja je aglomeracija sorodnih pojmov v kategorije. S pomočjo že 

prej razvitih kategorij sem z analizo besedila poiskal pojme, ki pripadajo določeni kategoriji. 

V teku analize pa sem postavil tudi nekaj novih kategorij. Te so naslednje: metakognitivno 

znanje, strategije, izkušnje, veščine, vpogled in avtomatske misli. 

V tretjem delu kodiranja, to je aksialno ali osno kodiranje ter analiza značilnosti pojmov 

in kategorij, se ugotavljajo odnosi ali relacije med pojmi in kategorijami, kot tudi med 

podkategorijami, če so te podkategorije podane. Postavljenim kategorijam določim pojme. 

Veliko pojmov je vključenih v več kategorij, na primer v kategorije metakognitivnega znanja, 

metakognitivnih izkušenj in tudi v kategorijo vpogleda. 

 

9.2.4 Izbor in definiranje relativnih pojmov in kategorij 

 

To je naslednja faza, v kateri izluščimo tiste pojme in kategorije, ki so relevantni za našo 

raziskavo. Glede na to, da sem pomembne kategorije že določil, sem nato iskal tudi pojme, ki 

spadajo v okvire izbranih kategorij. Kljub vsemu sem dodal dve kategoriji, ti sta vpogled po 

Teasdalu (1999) in avtomatske misli. Vpogled je kategorija, ki je zelo pomembna kasneje, ko 

skušam utemeljiti podane hipoteze. Poleg tega se logično navezuje na preostale kategorije. 

Medtem ko so avtomatske misli nekoliko manj pomembne, čeprav se prav tako jasno 

nanašajo na preostale kategorije. So lahko del metakognitivnega znanja, ni pa nujno. Iz 

primera, ki sem ga podal v tem poglavju, je "življenje postalo samo še kljukanje opravil" 

(intervju) ta lahko v nekem določenem času tudi avtomatska misel. Ampak v delovanju osebe 

se ne bo nič spremenilo, dokler ta misel ne pride na višji nivo, kjer se odprejo možnosti za 

upravljanje nižje kognicije. Tako je veliko avtomatskih misli, ki ostanejo samo to. Iščem pa 

tiste misli oziroma vsebino, ki nakazujejo metakognicijo. Zato avtomatske misli niso v 

ospredju. 

 

9.2.5 Odnosno ali selektivno kodiranje 

 

V fazi odnosnega kodiranja je potrebno vse kategorije analizirati in jih smiselno povezati med 

seboj, tako da nastanejo razvidni odnosi med njimi. Ti odnosi v kasnejši fazi pomagajo pri 

oblikovanju ali definiranju teorije v obliki hipotez. V tej nalogi sem s pomočjo raziskave 
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literature in z izpeljanim intervjujem, predstavljenim v poglavju 9.1, navedel šest glavnih 

kategorij: 

 Metakognitivno znanje 

 Metakognitivne strategije 

 Metakognitivne veščine 

 Metakognitivne izkušnje 

 Vpogled (sam po sebi metakognitivne narave) 

 Avtomatske misli 

Prvi je odnos med metakognitivnim znanjem in metakognitivnimi strategijami. V 

pogovoru z anketirano osebo sem v kategorijo znanja umestil pojme, ki kažejo na to, kaj je 

oseba čutila, kakšne občutke in emocije je imela. V navedenem primeru gre za panično 

motnjo in depresijo, ki se kažeta z naslednjimi pojmi metakognitivne narave. 

- "… sem skozi bila v skrbeh, da je to samo zaradi tablet ... Tega je bilo tudi mene strah, da ne 

bi zmogla brez tablet." Zavedanje svojih kognitivnih vsebin. Po večini gre pri vseh naslednjih 

primerih za noetično ali antinoetično metakognicijo, odvisno od tega, ali gre za zavedanje 

svojih notranjih reprezentacij v obliki misli, spominov in ali to vključuje sebe (anketirano 

osebo) ali ne. Skupni imenovalec je zavedanje svojih notranjih vsebin z vključevanjem sebe 

ali brez njega. 

Po metakognitivni terapiji bi to lahko bil tudi primer CAS ali sindrom kognitivne pozornosti, 

kjer se kognicija v glavni obliki kaže kot skrbi in premlevanje (angl. rumination). Podoben 

primer je: 

- "... ampak jaz sem bila potem na koncu v strahu za vse." 

Potem so tu še druga metakognitivna znanja: 

- "... in dejansko je moje življenje postalo samo še kljukanje opravil." 

- "... prej sem jaz dosti stvari vlekla nase." 

- "Mislim, nisem nikoli rekla ne, ne bom tega naredila, ne bom tistega." 

Nekaj primerov metakognitivnih strategij, ki se navezujejo na zgornje primere znanj. 

- "... zadeve lotevati po korakih ..." 
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- "... ne naenkrat skušati vse doseči ..." 

- "... vse naenkrat ne gre, gremo si prioritete postavit, to, to, to moram narediti, ampak ne vse 

naenkrat." 

- "Nič ni narobe, malo dihaj, vse je v redu." 

- "Ja, da se zavedaš okolice, da ni nič narobe." 

Odnos med metakognitivnimi znanji in strategijami poteka tako, da se oseba zave svojih 

težav, svojih negativnih misli in emocij. Tu gre za metakognitivno znanje zaradi posledic, ki 

se kažejo  navadno v obliki negativnih čustev, nato pride do ukrepanja in rezultat tega procesa 

je, da oseba razvije strategije za spoprijemanje s težavami. Konkretno anketirana oseba pride s 

pomočjo psihoterapije, televizijske informativne oddaje, internetnih povezav do razvitja novih 

strategij z upanjem, da bodo pripeljale do izboljšanega počutja. Omeniti je treba še, da sta za 

to potrebna tudi pozitiven odnos in pripravljenost za ukrepanje, kar v obdobju depresije 

zagotovo ni lahko, samo zavedanje metakognitivnega znanja je šele prvi korak. Bolj pa ko je 

to znanje na višjem nivoju, jasneje se odprejo možnosti za upravljanje in nadziranje kognicije 

na nižjem nivoju. Intervjuvanka to proti koncu razgovora pove tudi tako: "Sedaj ko se 

zavedam, kaj je bilo narobe, kaj sem delala narobe, in sedaj, ko sem si nove smernice 

postavila in kako naprej živeti." Iz tega je razviden odnos med metakognitivnim znanjem in 

strategijo. Oseba se zave, kaj je bilo narobe, kaj je delala narobe (znanje), in nato izdela 

strategije: "ko sem si nove smernice postavila in kako naprej živeti." Gre za odnos oz. 

povezanost metakognitivnega znanja in strategij. 

Naslednji odnos, ki bi ga rad predstavil, je odnos med metakognitivnimi strategijami in 

veščinami. Ta odnos je opisan v poglavju 4.2 Metakognitivna regulacija. Gre za to, da 

postavljene strategije s ponavljanjem postanejo tako imenovane veščine. Bolj ko neko 

strategijo ponavljamo, bolj je avtomatizirana oziroma deluje brez našega zavedanja. S tem se 

takoj postavi vprašanje, ali je taka veščina potem sploh še metakognitivna, namreč če se ne 

pojavi na višjem nivoju, potem tudi ni toka upravljanja in nadziranja. V tej magistrski nalogi 

v hipotezi, predstavljeni v nadaljevanju, menim, da v teh primerih ne gre več za 

metakognicijo. 

Odnos med metakognitivnim znanjem in metakognitivnimi izkušnjami. Ta odnos med 

znanjem in izkušnjami opisuje že Flavell. "Tako metakognitivno znanje in metakognitivne 

izkušnje tvorijo delno prepleteno celoto". In še "... metakognitivne izkušnje lahko vplivajo na 



Čokl, Jaka. 2018. »Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

55 

 

vaša metakognitivna znanja z dodajanjem, odvzemanjem ali pregledom (vsebine)" (Flavell 

1979, 908). Tako preko metakognitvnih izkušenj lahko pride do spremembe metakognitivnih 

znanj. Glede na prejšnji opisani odnos pa lahko sklepamo, da to lahko naprej spremeni 

metakognitivno strategijo. Nekaj primerov iz intervjuja: 

- "... ugotovila sem, da sem ene vrste perfekcionist, ker moram imeti vse pošlihtano ..." Je tudi 

dober primer odnosa med znanjem in izkušnjami. Zavedanje svoje lastne izkušnje iz 

preteklosti, torej metakognitivne izkušnje, da je perfekcionist, je hkrati lahko tudi 

metakognitivno znanje. Ker to znanje/izkušnje delujejo negativno, je zato anketirana oseba 

postavila nove strategije za spoprijemanje z neželenimi situacijami − prej opisani odnos med 

znanjem in izkušnjami. 

- "... bolj sem umirjena. Ne zagrabi me tista panika." 

- "Nič se ne bo zgodilo, samo jaz bom bolj mirna." 

- "... ker se mi zdi, da telo odreagira panično, in potem ko se zaveš in se sam potem prepričaš   

vse je v redu." 

- "... jaz imam življenje bistveno bolj mirno, čeprav ni nalog nič manj." 

- "Ampak drugače gledam na vse skupaj in je življenje postalo bolj mirno ..." 

- "To je tako kot val, kar odnese te, če se ne zavedaš ..." 

- "Meni je to res najbolj pomagalo, znanje s tega področja, da lahko uravnavam sama tudi." 

- " ... ampak jaz sem bila potem na koncu v strahu za vse." 

Vse metakognitivne izkušnje lahko prepoznamo tudi po zapisu ali obliki stavka, ki je kot 

posledica nekega prejšnjega prepričanja ali kake druge dejavnosti. Na primer "... na koncu v 

strahu za vse" je posledica prevelikih skrbi. Ta ugotovitev ali zavedanje tega pa je hkrati tudi 

novo metakognitivno znanje. 

Odnos med vpogledom ter metakognitivnim znanjem in metakognitivnimi izkušnjami. V 

poglavju 4.3 Metakognitivne izkušnje bi lahko vpogled (angl. insight) s kratkim stavkom 

Teasdala povzeli takole: "globok učinek na naš pogled na vse in lahko radikalno vpliva na to, 

kako živimo iz trenutka v trenutek" (Teasdale 1999, 147). Gre predvsem za veliko prisotnost 

zavedanja ter s tem metakognicije in predstave notranjih reprezentacij na višjem nivoju. Z 
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naslednjimi primeri iz razgovora z intervjuvanko bi rad na kratko predstavil, v kakšnem 

odnosu je vpogled z metakognitivnim znanjem in izkušnjami. 

- "... dokler tega ne doživiš, je nekje teorija, ki gre mimo. ... Ampak ko gre zares, pa ... se pa 

drugače poglobiš v zadevo." Je verjetno najbolj jasen primer, kjer je nekje samo teorija, kot 

temu reče anketirana oseba, in je v tistem času bila le "hladna" informacija. Ampak ko gre 

zares ali ko zadevo doživljaš, se v to hladno informacijo drugače poglobiš ali razumeš, še 

doda intervjuvana oseba. Ali v tisto informacijo dobiš (globlji) vpogled. Torej prej "hladna" 

informacija postane tako imenovani vpogled, ki zajema veliko več kot zgolj misel. Ta 

razširjena vsebina hkrati predstavlja tudi metakognitivno znanje ali tudi znanje na višjem 

nivoju, saj gre za visoko zavedno stanje. 

- "... ugotovila, da sem ene vrste perfekcionist, ker moram imeti vse pošlihtano ..." 

- "... kaj pa se bo zgodilo, če tega ne boste naredili? ... To mi velikokrat odmeva." 

- "Predvsem to zavedanje, kot je rekel profesor, vsak si nariše svoj zemljevid sveta in trenutne 

situacije." 

Poudariti je treba tudi, da je vpogled lahko prisoten tudi pri metakognitivnih strategijah, 

čeprav morda to ni tako očitno. 

Zgoraj sem predstavil samo primere, ki morda najbolj izstopajo, v katerih oseba ugotovi ali ji 

odmeva ali sama poudari, da se neke stvari zaveda. Vsekakor je to bolj notranja izkušnja 

vsake posamezne osebe in jo je zato nekoliko teže opazovati. Glede na odnos na relaciji 

izkušnje − vpogled lahko zaključim, da se vpogled lahko zgodi na stopnji metakognitivnega 

znanja in predvsem metakognitivnih izkušenj, ker so izkušnje neke vrste posledica ali tudi 

dobljeni rezultat neke naše akcije, zato naše izkušnje razumemo globlje kot samo znanje. In 

takrat še laže pride do vpogleda v naše misli, znanje ali izkušnje. 

Ostane še kategorija avtomatske misli v odnosu do metakognitivniga znanja. Avtomatske 

misli so dober primer kognicije na nižjem nivoju ali na osnovnem kognitivnem nivoju. Teh 

misli se navadno ne zavdamo, če po njih nismo na primer izrecno vprašani. Vsak človek se z 

malo truda lahko zave svojih misli, čustev, vedenja in telesnih občutkov. Po Teasdalu bi lahko 

rekli tudi, da smo dobili vpogled v svoje misli, ki so bile prej le "hladne" informacije. To 

pomeni, da zavedanje teh misli predstavlja sedaj neko znanje, ki je na višjem metanivoju, 

torej metakognitivno znanje. 
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Ločeno lahko omenim še en dober primer najvišje autonoetične metakognicije: 

- "Sam svoje možgane prepričaš, da je vse v redu." Tu sta dobro razvidna dva nivoja 

kognicije. Prvi na nižjem nivoju ali intervjuvankini možgani, ki odreagirajo panično, in drugi 

nivo, višji nivo, kamor intervjuvanka postavi sebe. V tem primeru vidim kratek povzetek 

celotne izkušnje. a) Metakognitivno znanje je v delu stavka, kjer se oseba zave, da njeni 

možgani niso ona kot oseba in da povzročajo določene težave. b) Metakognitivne strategije so 

v delu stavka (v primeru), kjer možgane z naučenimi strategijami uspešno prepriča, da je vse 

v redu. c) Skupaj v celoti je ta primer lahko tudi metakognitivna izkušnja. 

 

9.2.6 Oblikovanje teoretične formulacije ali utemeljene teorije 

 

Vse dosedanje faze so oblikovane v zaporedju in se razvijajo od analize neurejenega besedila 

do postavitve končne teorije v zadnji točki. Ugotovitve raziskave te magistrske naloge pa 

postavim v naslednje poglavje 10 Utemeljitev postavljenih hipotez. Predvsem zato, ker 

končna faza analize predstavlja tudi utemeljitev postavljenih hipotez. 

 

 

10 Utemeljitev postavljenih hipotez 
 

 

Hipotezi v tej nalogi sem postavil tako, da prva hipoteza odgovori na obe zastavljeni 

raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje se glasi Kakšno vlogo ima metakognicija 

v kognitivno-vedenjski terapiji? Drugo raziskovalno vprašanje pa se nekoliko natančneje 

sprašuje, Kam v obstoječem modelu kognitivno-vedenjske terapije bi umestili metakognicijo in 

v kakšnem odnosu bi bila s preostalimi elementi? V nadaljevanju predstavim vlogo 

metakognicije, kot jo prepoznam s pomočjo literature in analizo intervjuja, končno 

utemeljitev hipoteze pa podam na koncu tega poglavja. 

 

10.1 Utemeljitev prve hipoteze: Metakognicija s svojima funkcijama upravljanjem in 

nadziranjem igra ključno vlogo pri spreminjanju kognicije v kognitivno-vedenjski 

terapiji. 

 

Utemeljitev navedene hipoteze izvedem na podlagi raziskave literature in s pomočjo 

kvalitativne analize intervjuja z osebo, ki ima za seboj uspešen proces okrevanja po panični in 
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depresivni motnji. Pred zaključkom, zakaj igra metakognicija ključno vlogo pri spreminjanju 

kognicije v kognitivno-vedenjski terapiji, se je logično vprašati, kje metakognicija vstopa v 

kognitivni model. 

S tem prikazom vstopa v kognitivno-vedenjski model tudi utemeljim svojo prvo hipotezo. 

 

10.1.1 Vstop metakognicije v kognitivno-vedenjski model 

 

Vstop je najbolj viden s prej omenjenim odnosom med avtomatskimi mislimi in 

metakognitivnim znanjem. Ena pomembnejših nalog terapevtov kognitivno-vedenjske terapije 

je, da prosijo kliente, naj si pišejo svoje avtomatske misli. S tem, ko si jih pišejo, in s kasnejšo 

obdelavo na terapiji dobijo v svoje misli boljši vpogled. Te misli sedaj postanejo 

metakognitivno znanje, kot je opisano tudi v analizi, v kateri so podani odnosi med 

kategorijami v  podpoglavju 9.1.5 Odnosno ali selektivno kodiranje. Na mestu, kjer so v 

kognitivnem modelu misli in prepričanja, je prvo mesto, kjer vstopi metakognicija. 

 

10.1.2 Metakognicija v modelu ABC kognitivno-vedenjske terapije 

 

Kje pa se lahko pojavi metakognicija v glavnem kognitivnem modelu ali ponekod tudi 

modelu ABC in kakšno vlogo igra? Spodnja shema prikazuje omenjeni model: 

Tabela 9.1 Kognitivni model 

situacija/dogodek 

avtomatske misli 

reakcije ali odzivi (emocije, vedenje, fiziološki 

znaki) 

Vir: Beck (2011, 30) 

Ali tudi kot model ABC: 

Tabela 9.2 ABC model 

A B C 

Situacija/dogodek Misli/prepričanja Odziv (čustva, vedenje, 

fiziološki) 
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Razširjena različica modela, ki se uporablja v terapiji in se imenuje tudi dnevni zapis misli. 

Tabela 9.3 Razširjeni kognitivni model 

Situacija/dogodek Misli/prepričanja Odzivi (čustva) Alternativne misli Sedanje počutje 

 Ocenite 

prepričljivost  

(0−100%) 

Ocenite moč 

čustev  

(0−100%) 

Ocenite 

prepričljivost 

alternativnih misli  

(0−100%) 

Ponovno ocenite 

moč čustev  

(0−100%) 

 

Primer razširjenega kognitivnega modela prav tako vsebuje spremembo misli ali alternativne 

misli. To klient naredi s pomočjo terapevta ali pa skuša sam poiskati nove, primernejše 

alternative disfunkcionalnim miselnim vzorcem. Poleg alternativnih misli in čustvenega 

odziva na te misli je spodaj v tem modelu prostor tudi za zapis intenzivnosti čustev ali 

odzivov in za prepričljivost čustev. Tako lahko že takoj opazimo, da gre pri ocenjevanju 

prepričljivosti naših misli za presojanje naših notranjih reprezentacij, torej za metakognicijo, 

tudi metapresojanje. Več o tem je napisano v poglavju 3.1.1. Metapresojanje. Na tem mestu 

pa me bolj kot metapresojanje zanima vloga izbranih kategorij v empiričnem delu naloge in 

ali so vključene v zgornji model. 

Nekaj primerov metakognitivnih znanj iz intervjuja v tej raziskavi: 

"... in dejansko je moje življenje postalo samo še kljukanje opravil." 

"Mislim, nisem nikoli rekla ne, ne bom tega naredila, ne bom tistega." 

"... ugotovila, da sem ene vrste perfekcionist, ker moram imeti vse pošlihtano ..." 

"... ampak jaz sem bila potem na koncu v strahu za vse." 

"Kaj če bo otroka tamle zbilo na cesti, kaj če ne vem, če bo pri športu padel in bo invalid." 

S pomočjo terapije in drugih oblik pomoči je intervjuvana oseba prišla do vpogleda v zgornje 

znanje, ki je sedaj metakognitivno. Kot je bilo zapisano v prejšnjem poglavju, je to tudi vstop 

v kognitivni model. V spodnji tabeli bi tako nad misli in prepričanja postavili vpogled in 

metakognitivno znanje. 
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Tabela 9.4 Metakognicija v kognitivnem modelu 

 Vpogled in 

metakognitivno 

znanje 

   

Situacija/dogodek Misli/prepričanja Odzivi (čustva) Alternativne misli Sedanje počutje 

 

Naprej lahko poiščemo mesto metakognitivnim strategijam. Ena poglavitnejših nalog 

kognitivno-vedenjske terapije je, da miselnim izkrivljanjem nudi alternativne misli, spodbuja 

klienta k ponovnemu preverjanju svojih misli in prepričanj. Temu bi lahko rekli določena 

strategija, ki se je klient uči in prenaša v vsakdanje življenje. Tako v četrtem stolpcu zgornje 

tabele, alternativne misli, na tem mestu pride do uporabe kognitivno-vedenjske tehnike ali 

tudi strategije, ki nadomesti prejšnje misli z novimi bolj realnimi. Tudi anketirana oseba 

uporabi več strategij, ki so sicer bolj vedenjske narave in so kot alternativa staremu vedenju, 

kjer mora imeti oseba "vse pošlihtano", "samo še kljukanje opravil" in podobno. Te nadomesti 

z različnimi strategijami, primer ene takšnih je: "vse naenkrat ne gre, gremo si prioritete 

postavit, to, to, to moram narediti, ampak ne vse naenkrat." Da gre tu res za metakognitivne 

strategije, se sklicujem na poglavje 4.2 Metakognitivna regulacija, kjer je opisano postavljanje 

strategij kot visoko zavedno početje. 

"Sedaj ko se zavedam, kaj je bilo narobe, kaj sem delala narobe, in sedaj, ko sem si nove 

smernice postavila in kako naprej živeti." To je hkrati dober primer, da se oseba zaveda, kaj je 

delala "narobe" (zavedanje tega je tudi metakognitivno znanje). Sledi postavitev novih 

strategij v življenju ali tudi novih smernic. Te nove smernice lahko imenujemo tudi nove 

strategije. 

Tabela 9.5 Metakognicija v kognitivnem modelu 

 Vpogled in 

metakognitivno 

znanje 

 Metakognitivne 

strategije 

 

Situacija/dogodek Misli/prepričanja Odzivi (čustva) Alternativne misli Sedanje počutje 

 

Utemeljeno lahko nad alternativne misli v tabeli postavimo metakognitivne strategije. 

In še metakognitivne izkušnje, ki so na koncu tabele zapisane kot sedanje počutje. To počutje 

ni samo čustveno, vedenjsko ali telesno stanje, spremljajo jih namreč tudi misli v obliki 
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izkušenj. Temu počutju lahko rečemo tudi rezultat ali posledica novih strategij ali 

alternativnih misli. Pri anketirani osebi lahko navedem nekaj primerov: 

- "... bolj sem umirjena. Ne zagrabi me tista panika ..." 

- "... jaz imam življenje bistveno bolj mirno, čeprav ni nalog nič manj." 

- "Ampak drugače gledam na vse skupaj in je življenje postalo bolj mirno ..." 

Iz primerov gre logično sklepati, da so to nove izkušnje novih strategij. Tako lahko v 

razširjenem kognitivnem modelu nad sedanje počutje vstavimo metakognitivne izkušnje. 

Sploh, če so v taki obliki, kot so tukaj, v obliki misli. V kolikor so podani samo čustveni 

odzivi, potem ne gre za metakognicijo. Po navadi pa naša čustva spremljajo tudi misli, naj se 

tega zavedamo ali ne. 

V celoti bi lahko združili kognitivni model z metakognicijo takole: 

Tabela 9.6 Metakognicija v kognitivnem meodelu 

 Vpogled in 

metakognitivno 

znanje 

 Metakognitivne 

strategije 

Metakognitvne 

izkušnje 

Situacija/dogodek Misli/prepričanja Odzivi Alternativne misli Sedanje počutje 

 Metapresojanje 

prepričljivosti 

misli 

Metapresojanje 

moči odziva 

Metapresojanje 

prepričljivosti 

misli 

Metapresojanje 

moči odziva 

 

Utemeljitev prve hipoteze in odgovor na raziskovalni vprašanji 

Hipoteza Metakognicija s svojima funkcijama upravljanjem in nadziranjem igra ključno vlogo 

pri spreminjanju kognicije v kognitivno-vedenjski terapiji je podana tako, da zajema odgovor 

na obe raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje je Kakšno vlogo ima 

metakognicija v kognitivno-vedenjski terapiji? Povzamem lahko, da že samo brez vpogleda 

ali zavedanja svojih misli ne bi dobili metakognitivnega znanja, torej vedenja o svoji kogniciji 

na višjem nivoju. Misli bi ostale le avtomatične misli ali tudi "hladne" informacije, s tem ne bi 

prišlo do možnosti za njihovo spreminjanje, kar je tudi bistvo kognitivno-vedenjske terapije. 

V tem hkrati vidim tudi najpomembnejše mesto, kjer metakognicija vstopa v kognitivno-

vedenjsko terapijo, torej zavedanje in postavitev mentalnih vsebin na višji nivo. 
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Drugo raziskovalno vprašanje se glasi, Kam v obstoječem modelu kognitivno-vedenjske 

terapije bi umestili metakognicijo in v kakšnem odnosu bi bila s preostalimi elementi? 

Hipoteza povzame, da je metakognicija ključna pri spreminjanju kognicije. To pomeni, da 

mora biti umeščena v vseh elementih kognitivnega modela, ki so pomembni za spremembo 

kognicije. V zgornjih tabelah je prikazana umestitev metakognicije v razširjeni kognitivni 

model, prav tako so prikazani tudi odnosi med posameznimi elementi. Z zgornjim prikazom 

prepletanja metakognicije s kognitivnim modelom utemeljujem, da metakognicija resnično je 

ključnega pomena pri postavitvi kognicije na višji nivo. Z novimi metakognitivnimi 

strategijami se odprejo možnosti za spreminjanje kognicije na nižji ravni, kar pozitivno vpliva 

na človeka. Enako je z novimi izkušnjami, ki so rezultat postavitve novih metakognitivnih 

strategij; če se teh izkušenj zaveda, lahko postanejo metakognitivno znanje. 

 

10.2 Utemeljitev druge hipoteze: Pri metakogniciji je bistvenega pomena zavedanje, saj 

predstavlja vpogled na višji ravni in s tem daje možnost odločitve za spremembo 

kognicije na nižjem nivoju. 

 

V teoretičnem delu naloge se na več mestih pojavi vprašanje, ali mora biti zavedanje pri 

metakogniciji prisotno ali ne? Prikazanih je nekaj primerov, ki nakazujejo eno ali drugo 

možnost. Pri utemeljitvi te hipoteze se ne ukvarjam s tem vprašanjem, ampak skušam 

prikazati pomembnost zavedanja znotraj metakognicije in kognitivno-vedenjske terapije. Za 

utemeljitev te hipoteze se sklicujem večinoma samo na raziskavo literature, ki je uporabljena 

v tej nalogi, in v manjši meri na empirični del naloge. 

Odnos med metakognitivno strategijo in veščino. Ta odnos je na kratko že omenjen v 

poglavjih 4.2 Metakognitivna regulacija in 9.1.5 Odnosno ali selektivno kodiranje. Tu želim 

ta odnos nekoliko bolj izpostaviti, ker menim, da jasno prikazuje razliko med zavednimi 

vsebinami in manj zavednimi ali tudi avtomatični mislimi. Metakognitivne strategije so po 

navadi visoko zavedne aktivnosti, s katerimi načrtujemo, kako bomo rešili določene situacije. 

Sámo spretnost reševanja in izvajanje te strategije s ponavljanjem lahko imenujemo tudi 

veščina. Bolj ko je ta veščina avtomatizirana, manj je potrebe po zavedanju. Primeri: 

- "Mislim, nisem nikoli rekla ne, ne bom tega naredila, ne bom tistega." 

- "... prej sem jaz dosti stvari vlekla nase." 

- "... ugotovila, da sem ene vrste perfekcionist, ker moram imeti vse pošlihtano ..." 
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Navedeni so trije primeri metakognitivnega znanja, in sicer o svojih starih naučenih miselnih 

vsebin, ki delujejo kot strategije, ki so jo avtomatično, brez premisleka pripeljali do tega, da je 

"vse nase vlekla", "nikoli rekla stvarem ne", in da mora imeti "vse pošlihtano". Šele v obdobju 

okrevanja znotraj terapij se oseba zave teh starih strategij, ki tako postanejo vedenje o tem. 

Zavedanje tega bi lahko napisali tudi v taki obliki: Vem, da sem prej jaz dosti stvari vlekla 

nase − kar postane metakognitivno znanje ali znanje na višjem nivoju, s katerim se odprejo 

tudi možnosti za spreminjanje. Tako lahko krajše rečemo, da nam zavedanje kognicije odpre 

možnost za spreminjanje kognicije. In to je oseba tudi storila, saj nadomesti oziroma 

vzpostavi nove strategije za obvladovanje težav. Celoten postopek si lahko skrajšano 

povzamemo s tem navedkom: "Sedaj ko se zavedam, kaj je bilo narobe, kaj sem delala 

narobe, in sedaj, ko sem si nove smernice postavila in kako naprej živeti". 

Tabela 9.7 Metakognicija v kognitivnem modelu 

Metakognitivno znanje Metakognitivne strategije Metakognitivne izkušnje 

Sedaj ko se zavedam kaj je bilo 

narobe, kaj sem delala narobe 

sem si nove smernice postavila 

in kako naprej živeti 

"... jaz imam življenje bistveno 

bolj mirno, čeprav  

ni nalog nič manj". 

 

Z vidika kognitivno-vedenjske terapije lahko v treh zgoraj omenjenih primerih hitro opazimo 

vmesno prepričanje, da je oseba neke vrste perfekcionist, ki mora imeti vse urejeno, posledica 

tega prepričanja je, da ni stvarem nikoli rekla ne, da je nase vlekla preveč stvari in podobno. 

Šele zavedanje tega prepričanja oziroma metakognitivno znanje o tem prepričanju pa sploh 

omogoči morebitno spreminjanje tega. Spreminjanje kognicije pa je prav bistvo kognitivno-

vedenjske terapije. 

In še mindfulness ali čuječnost v kognitivno-vedenjski terapiji. Oba novejša pristopa 

psihoterapije, ki ju omenim v tem delu, mindsight in metakognitivna terapija, vsebujeta 

čuječnost, ta pa ima pomembno vlogo pri metakogniciji. Podrobneje je čuječnost 

predstavljena v poglavju 6.1.3 Metakognitivna terapija in čuječnost. Na kratko je bistvo 

nenavezane čuječnosti, kot jo imenujeta avtorja Fisher in Wells (2009), razvijanje 

metazavedanja na način, s katerim ostanemo nenavezani na notranje vsebine, misli, čustva in 

podobno. Daniel Siegel (2010) pa čuječnost na kratko povzame takole: "Čuječnost je vrsta 

mentalne aktivnosti, ki trenira um, da postane zaveden zavedanja samega in da  usmeri 

pozornost na sedanji trenutek iz nereaktivne in neobsojajoče (angl. nonjudgmental) pozicije" 

(Siegel 2010, 86). 
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V obeh definicijah avtorji poudarijo, da se čuječnost osredotoči na treniranje zavedanja naših 

notranjih reprezentacij v obliki misli, čustev na nenavezujoč ali neodvisen način. Prav 

treniranje zavedanja pa je način, da čim več naše notranje vsebine v obliki avtomatskih misli, 

vmesnih prepričanj ali globljih jedrnih prepričanj spravimo v zavedno ali na višji nivo, kjer to 

postane metakognitivno znanje in ga zato lahko spreminjamo z novimi metakognitivnimi 

strategijami. S čuječnostjo in večjim zavedanjem lahko tako prej zaznamo svoja morebitna 

škodljiva ali drugačna nefunkcionalna prepričanja, ki negativno vplivajo na nas, in jih 

spremenimo. 

Prav tako avtorji poudarjajo našo lastno nenavezanost na naše misli, čustva. To lahko 

opazimo tudi v intervjuju: "To (napad panične motnje) je tako kot val, kar odnese te, če se ne 

zavedaš ..." Intervjuvana oseba pripoveduje, kako človeka notranja panika lahko odnese, če se 

ne zaveda, da je od teh občutkov ločen, da ta panika ni on sam. 

Utemeljitev druge hipoteze 

Na podlagi ugotovitev potrjujem, da je zavedanje bistvenega pomena pri metakogniciji, saj 

predstavlja vpogled na višji ravni in s tem daje možnost odločitve za spremembo kognicije na 

nižjem nivoju, kar je tudi hipoteza, ki jo utemeljujem. Prav tako je zavedanje, ki ga lahko 

treniramo s čuječnostjo, zelo pomembno znotraj kognitivno-vedenjske terapije, saj lahko z 

njim spravimo še več svoje notranje vsebine (čustva, vedenje) na višjo raven, kjer je kot 

metakognitivno znanje naprej podvrženo kognitivno-vedenjski obravnavi. 

 

 

11 Sklepne misli 
 

 

Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji je v magistrski nalogi predstavljena z 

vidika raziskave literature in predstavitve tako metakognicije in njenih elementov kot tudi 

njenih sorodnih pojavov, ki vključujejo metakognicijo. Poleg teoretičnega dela je v 

empiričnem delu naloge prikazan primer, v katerem oseba reflektira lastni proces okrevanja 

po panični motnji. Z analizo razgovora so izluščeni bistveni elementi metakognicije, ti so nato 

primerjani s kognitivnim modelom in njegovimi elementi. S pridobljenimi ugotovitvami ter 

informacijami iz teoretičnega in empiričnega dela sta postavljeni hipotezi, ki predstavljata 
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odgovor na glavno raziskovalno vprašanje, namreč kakšna je vloga metakognicije v 

kognitivno-vedenjski terapiji. 

Povzetek utemeljitev obeh hipotez, ki odgovarjata na zgornje raziskovalno vprašanje, 

predstavlja glavni rezultat in sklepne misli te naloge. V hipotezi izražena trditev, da 

metakognicija s svojima funkcijama upravljanjem in nadziranjem igra ključno vlogo pri 

spreminjanju kognicije v kognitivno-vedenjski terapiji, potrjuje, da metakognicija vstopi v 

kognitivno-vedenjsko terapijo v trenutku, ko se oseba v procesu terapije zave svojih misli, 

prepričanj in drugih kognitivnih vsebin. Vedenje ali znanje postavi to vsebino na metanivo, 

kjer se odpreta dva toka informacij, kot sta to predstavila Nelson in Narens (1990). Prek toka 

upravljanja in nadziranja se dogaja regulacija kognicije na osnovnem nivoju, kar je tudi bistvo 

kognitivno-vedenjske terapije, to je vzpostavitev novih alternativnih misli. V kvalitativni 

analizi intervjuja je še ugotovljeno, da na ta proces zamenjave alternativnih misli lahko 

gledamo tudi kot na vzpostavljanje novih metakognitvnih strategij, s čimer izpostavimo še 

eno vlogo metakognicije v terapiji. Rezultat novih strategij ali tudi novih prepričanj ali 

alternativne misli pa je neka nova izkušnja posameznika, ki je znova lahko predmet vpogleda 

po Teasdalu (1999) in nastanka novih vsebin na metanivoju. Vloga metakognicije v 

kognitivno-vedenjski terapiji je tako prisotna v vseh ključnih fazah kognitivnega modela. 

Tudi Dewey (1910) je napisal, da ko je človek pred težko ali drugače zapleteno situacijo, 

takrat spleza na "metaforično drevo", kjer skuša dobiti nove podatke o težavi. To metaforično 

drevo bi lahko primerjali tudi z višjim nivojem metakognicije, kjer pride do zavedanja 

mentalnih vsebin. Podobno je trdil tudi Humphrey (1987), da nam je dala narava notranje oko 

ali notranje ogledalo, ki ima zmožnost samoreflektivnega vpogleda. Sorodni fenomen opisuje 

tudi Siegel (2010) s stavkom: "Edinstvena človeška sposobnost, notranji pogled ali mindsight, 

ki nam omogoča globoko in podrobno preučevanje procesov mišljenja, čutenja/čustvovanja in 

vedenja. In nam omogoča, da preoblikujemo in preusmerimo naše notranje izkušnje." 

Zavedanje je po mojem mnenju tisto, ki nam odpre naše notranje oko ali notranji pogled, s 

čimer dobimo metakognitivno znanje in z njim možnost spreminjanja kognicije, kar v 

nekoliko daljšem časovnem obdobju pomeni tudi preoblikovanje naših možganov, kot 

ugotavlja Siegel (2010): "To so torej možgani, ki oboje: oblikujejo in so oblikovani s strani 

našega uma." Zato se nam z metakognicijo in kognitivno-vedenjsko terapijo odpre možnost, 

da sami preoblikujemo um za naše dobro počutje. Z besedami anketirane osebe: "Da v bistvu 

sam svoje možgane prepričaš, da je vse v redu." 
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PRILOGA: 

Zapis intervjuja za magistrsko delo 

 

Jaz: Začeli bi, ali lahko opišete prve simptome, ali opišete, kako ste to prvič doživeli? 

Ana: Imela sem težave s paničnimi napadi, najbrž se mi je to nabiralo že nekaj časa, 

predpostavljam, da to ni bilo z danes na jutri, da se je zadeva stopnjevala, ker imam otroke in 

službo, vozim se več kilometrov v vsako smer, vsak dan, in je življenje postalo eno samo 

kljukanje obveznosti. In to leta in leta, zidali smo hišo, res je bilo obveznosti ogromno, tako 

da. Kako se je pa res prvič pojavilo, je bilo pa enostavno lani poleti, sredi dopusta smo se v 

nedeljo odločili z družino, pa še od sestre hčer smo vzeli na kopanje, in enostavno, ko smo se 

peljali zjutraj, počutila sem se čisto v redu, spočito, ponoči je enkrat alarm zazvonil in tisto 

me je tudi že ziritiralo, ker se je vklopil alarm, pa ne vem niti zakaj, ampak načeloma sem bila 

spočita, vse je bilo v redu. Ko smo šli z avtom mimo nekega kraja, se peljemo in pred 

tunelom mene kar naenkrat (premor) mravljinčenje po levi strani, občutek, da ne morem 

dihati, da se mi bo nekaj v tunelu zgodilo, in potem to mravljinčenje ni prenehalo. Najprej je 

bilo po roki, potem se je naprej širilo, prav počasi sicer, ne hitro. Tukaj zadaj za vratom me je 

bolelo, in potem, ker do kopanja je vseeno malo daleč, smo se ustavili v mestu na urgenci, 

tam so mi slikali glavo, potem so nekaj ugotovili in so mi takoj dali aspirin protect, da če bi 

bilo slučajno, kaj so imeli že za (premor). To ne vem čisto točno, imeli so sum na, kakor neke 

te možganske zadeve, potem sem šla na preiskave naprej na nevrološko kliniko. 

Jaz: Aha, kaj pa ste imeli takrat, ko se je to zgodilo, že kakšne predpostavke, kaj bi lahko bilo, 

oziroma ste se ustrašili, da je? 

Ana: Ustrašila sem se, ker še nikoli nisem imela takega občutka. Glede na to, da imaš otroke 

zadaj, je vseeno tisto: mogoče pa ne bi bilo v redu, če bi bili zraven, če se kaj resno zgodi, saj 

šlo je bolj za preventivo, občutek je bil pa res tako: čisto utrujenost, tak grozen občutek. 

Jaz: Je pa to verjetno zaradi pregorelosti? 



 

 

 

Ana: Ja, predpostavljam, da je šlo za to. To sedaj predpostavljam za nazaj, da je bil sprožilec 

to, da enostavno, nisem se ustavila, kljukaš še to, še to, še to, nikoli se ne spočiješ, premalo 

spanja. Sedaj to za nazaj razmišljam, in da, po mojem je šlo za pregorelost. Potem pa je telo 

odreagiralo, tako da sem se ustavila. 

Jaz: Telo reče, sedaj pa zadosti. 

Ana: (smeh) Sedaj pa dosti, ja. Jaz mislim, da je to to. 

Jaz: Prav, potem ko ste že izvedeli diagnozo ... 

Ana: Ah, to je še trajalo, potem sem jaz imela še en mesec preiskav dobrih, preden sem jaz 

sploh ugotovila, mene so najprej na nevrološki zelo podrobno pogledali, sem bila celi teden 

na nevrološki kliniki, so me MR (pregledali z magnetno resonanco), vse živo so me čez dali 

in so ugotovili, da nič ni. Potem sem še na preglede hodila, potem sem pa v bistvu, to je bilo 

konec julija, v začetku septembra, sem bila skozi na bolniški. V začetku septembra mi je pa 

mama, ki je bila na morju takrat, rekla, da je ravno takrat, en teden prej, gledala eno oddajo, 

polnočni klub o panični motnji in naj si to pogledam, če mogoče bom pa kaj, kakšne smernice 

našla. Potem sem si pa jaz to pogledala in takrat se mi je odprlo, da je to dejansko, zelo 

podobni simptomi in vse to. Potem sem šla pa, saj sem bila skozi pri zdravniku zaradi 

bolniške, sem mu povedala, da bi pa znalo to biti, ker mene so skozi spraševali, ali sem 

otožna, ali sem ... v smislu depresije, ampak to nisem bila, vsaj meni se ni zdelo, da bi bila. 

Jaz: Se mi zdi, da pri depresiji so drugi znaki. 

Ana: Ja, ja, takrat misliš, da človek takrat pač ne funkcionira in čisto drugače, no. Potem se mi 

je pa odprlo, potem sem šla takoj k psihiatrinji, sem šla tisto na hitro plačljivo, da mi je res ... 

Takrat se mi je pa po tem, točno ko sem to pri sebi prečekirala, mislim da se mi je res potem 

depresija začela, ker potem sem bila pa en teden tako, da sem samo jokala skozi, čisto brez 

zveze, potem pa res tisto, ko vidiš samo temo, nič hudega mi ni bilo, doma sem bila, na 

varnem. Oziroma prej sem pa še enkrat, joj saj res, enkrat me je pa komisija dala potem v 

službo, z danes na jutri. V četrtek sem dobila odločbo, v petek sem morala v službo. Potem 

sem šla na avtobus in na avtobusu je pa meni potem postalo, res tisto, panika, totalna panika, 

pa še dež je padal, tak grozen dan je bil; po navadi jaz parkiram tu pri trgovini in sem se 

peljala z avtobusom, ker v mestu delam, v nekem momentu na avtobusu mi je bilo pa tako, 

tako grozno res, da sem izstopila iz avtobusa in sem se samo še tresla, sem poklicala moža, 



 

 

 

me je prišel iskat in sva šla potem domov. Potem sem šla pa s to diagnozo, depresija in vse to, 

panični napadi ... 

Jaz: To je bil drugi napad? 

Ana: Ja. Ta je bil močnejši. Potem sem bila pa skozi doma, potem sem se nekako zavila v 

lupino, nisem si upala niti iz hiše brez kogarkoli. Enostavno tak občutek nemoči. 

Jaz: Potem se še depresija zgrne? 

Ana: Ja, pri teh letih pa ne bi to tako zaključili. Otroci so samo nemočno gledali, nič jim ni 

bilo jasno. Tudi razložiti jim ne znaš: kako in kdaj bo tega konec. 

Jaz: Potem, ko je bilo to drugič v avtobusu, ali ste takrat že vedeli, da je to? "Aha, sedaj se je 

pa to isto ponovilo"? 

Ana: Bilo je tako, ko sem se jaz peljala proti mestu, mene je že, takoj, ko sem prišla iz tega 

tunela ven, preden prideš v mesto, me je že stisnilo. Spet nisem mogla dihati, nabijanje srca, 

mislim tako res, da nisem vedela, ali bom sploh zvozila do parkirišča ali ne? V avtu, pa sama 

sem bila, in potem ne veš, ali bi na avtocesti ustavil? Tam je itak tisti ta dolgi ovinek proti 

obvoznici, tudi ni ravno varno, potem sem se vsa tresoča ustavila pred trgovino. Potem sem 

en avtobus počakala, preden sem šla sploh na avtobus, ko sem se malo umirila, sem dihala 

malo in to, potem se mi je pa to tik pred mestom zgodilo, sem rekla, tako sedaj pa ne grem v 

službo. Sem samo klicala, da ni šans. Tako da ja, je bilo v bistvu dva napada eden za drugim, 

potem sem se pa čisto samo zabubila doma in sem cel dan spala. 

Jaz: Potem ste še nadaljevali, ste potem ... 

Ana: Po tem sem šla k psihiatrinji. 

Jaz: Tam so potem dokončno potrdili? 

Ana: Tam je potrdila diagnozo, ja. Potem mi je dala tudi antidepresive, ker dejansko potem v 

tistem tednu ..., po tem napadu sem jaz pogledala to oddajo. Po tem ta drugem, ker prej nisem 

niti vedela, ker sem bila skozi doma cel mesec, se ni nič dogajalo. Nič, samo živčen človek 

postane, si kar doma sredi poletja in ne veš, kaj bi. Ne počutiš se pa v redu, da bi funkcioniral 

normalno naprej s službo. Enostavno je bilo tudi tisto pomanjkanje koncentracije, nisem se 

spomnila stvari, skozi sem si vse zapisovala, tako. Potem se je stopnjevalo. 



 

 

 

Jaz: Je zapisovanje pomagalo? 

Ana: Toliko, da sem približno funkcionirala. Ampak ni pa to to, da bi si rekel, to je bilo za par 

obveznosti, da ne pozabiš, če pa pomisliš, koliko imaš pa dnevno enih obveznosti, je pa 

enostavno nemogoče si vse sproti zapisovati. To je bilo tisto ... sedaj grem v klet, zakaj že? 

Mislim …, so bile banalne stvari zelo za zapisovati. Je malo pomagalo, je. 

Jaz: Prav, potem kje vi mislite, da je prišlo do preobrata, da se je stvar obrnila, mogoče če se 

spomnite, kaj je bilo? Morda kaj, kar ste slišali? 

Ana: Preobrata v smislu na bolje? Ja, v redu, najprej sem jemala te antidepresive, to mi je 

stanje stabiliziralo. Jaz sem pa že takoj rekla moji psihiatrinji, da če obstaja še kaj več? Potem 

sem si tudi kupila tele knjige "za telebane", kaj je depresija in anksiozne motnje  

premagovanje anksioznosti oziroma nekaj takega je. Potem sem si že tam marsikaj prebrala, 

ampak nekako se mi je zdelo, da bi jaz rabila strokovno pomoč, to, da mi samo nekdo 

predpiše tablete, je premalo. Jaz sem hotela enostavno spet zaživeti, funkcionirati, eno 

kvalitetno življenje, priti na stare tire. Zato sem jo vprašala, ali sedaj kaj takšnega obstaja, in 

je rekla, da ona sedaj tega nima, ampak potem me je napotila k profesorju, da naj bi začel 

potem jeseni s temi skupinskimi terapijami. Tam se mi zdi, da je nekako potem počasi ... 

mislim, potem voljo vsaj dobiš, da veš, kaj je problem, malo si prebereš, malo sem tudi po 

internetu, tiste internetne strani za samoedukacijo, pa tako, da malo vidiš, ker to so bile zame 

stvari, s katerimi se v življenju nisem srečevala, res ne. Niti nihče ne govori o tem. 

Jaz: Potem bi, recimo v tej knjigi mogoče, da je neko znanje, da se ve, da to ni nekaj 

neobičajnega, ampak je to običajna stvar, to se zgodi (panični napad). 

Ana: Ja, meni je bila ta oddaja, mi je zelo odprla, to, kar sem na internetu pogledala, pa te 

knjige, toliko da dobiš občutek, da to ni redka zadeva, da imajo to tudi drugi ljudje, in da se 

da to premagati. Sicer s tem živiš najbrž celo življenje, imaš nekaj v sebi, ampak da se da z 

razmišljanjem in z drugačnim funkcioniranjem to ... 

Jaz: Kako pa bi, ali ste takrat že na primer ... ste že kakšno tako drugačno strategijo, kakor ... 

Ana: Takrat še ne, v glavnem sem počivala, vmes, ogromno sem knjig, takih zelo lahkih, 

prebrala. To mi je pomagalo, da sem v bistvu odplavala drugam od vseh obveznosti in vsega, 

v službi me niso, so me čisto pri miru pustili, vsake toliko časa so me vprašali, kako kaj in če 

se kar koli na bolje premika, tako da sem res imela totalni odklop. Moram priznati, da sploh 



 

 

 

tisti teden v nevrološki bolnici, kakor se grozno sliši, ampak to je bil zame totalni balzam, kot 

dopust, v bistvu sem ležala, brala, za hrano je bilo poskrbljeno, nihče me ni z nobenimi 

obveznostmi, to je bilo zame res. No, en napad pa sem tudi tam že doživela, in to zjutraj, ne 

vem sredi, ko je bila vizita, mi je kar naenkrat spet slabo postalo, ampak potem sem nekako, 

tisto, povedala sem zdravnici. Tam so se čudili, tam niso vedeli, kaj je z mano. So mislili, da 

je karkoli narobe, jaz sem samo na preiskave hodila, ampak takrat sem tudi en tak rahel 

napad, ampak to je držalo potem ene, ne vem, tri, štiri ure, potem se je pa umirilo vse skupaj. 

So me takrat že hoteli odpustiti, potem so pa rekli, če imate spet težave, potem vas pa še ne bi 

pustili domov. So me še en dan zadržali. Tako s temi knjigami, znanjem je nekako tak 

preobrat prišel. Ja, tablete so stabilizirale, za naprej je bilo pa to. 

Jaz: Pa je bilo na primer v teh knjigah kaj takega, se česa izrecnega spomnite, ali je bil kakšen 

tak, mogoče če se spomnite, da bi rekli: "Aha, to je pa res nekako tisto (kar pomaga)"? 

Ana: To, da se moraš zadeve lotevati po korakih, ne naenkrat skušati vse doseči, da ne more 

biti izboljšanja čez noč, ampak da tudi stvari, ki ti delajo težave, da se jih lotiš zelo 

postopoma. Potem sem jaz to res se tudi tako lotevala, da na primer že, ne vem, takrat se je 

potem šola že začela, jaz sem bila doma in se nisem upala tudi več za volan usest po tistem, 

kar se mi je zgodilo na cesti. Pa te tehnike, da se lahko predihaš čez to, ta panični napad, to mi 

je v avtu zelo pomagalo. Ko sem, ne vem, saj ne vem, zakaj je nastopilo to. Ampak tako ko so 

ti tuneli, me je po navadi ravno tam ali prej ali vmes ali kakor koli me je stisnilo in potem sem 

s tem dihanjem, da sem res potem desetkrat počasi vdih, izdih, to me je potem umirilo. Tako 

da sem šla zelo počasi enkrat v avto pa do prvega kraja, ker živimo nekaj kilometrov ven, 

potem je bila naslednja že do mesta. Najprej sem šla vedno, da je bil nekdo z mano, potem pa 

počasi tudi sama, ker tam (v knjigi) opisuje, da ne smeš bergel imeti, da ti nekdo, da nekoga 

vedno s sabo jemlješ zato, ker se počutiš ... slabotnega. Tako, da sem zelo po korakih šla. 

Jaz: In potem to, te vaje z dihanjem, to na primer ste uporabljali takrat, ko ste začutili, da bi 

potencialno lahko nekaj bilo? 

Ana: Ja, da me je umirilo. 

Jaz: Se pravi, vedno ko ste se zavedali "Aha, lahko bi nekaj sprožilo", ste začeli ... 

Ana: Ja, sem začela s to tehniko. 

Jaz: Je mogoče še kaj takega? 



 

 

 

Ana: Ne da bi se izrecno spomnila. 

Jaz: Kako pa je bilo potem naprej, ko ste nekako rekli: zmaga, sedaj pa je šel list (v knjigi)  ? 

naprej? 

Ana: Ja, zmaga sem jaz rekla šele zdaj v bistvu junija, ko sem nehala antidepresive jemati, ko 

je bila celotna terapija za mano, ker jaz sem tudi med terapijo, jaz sem se zelo dobro počutila, 

sploh ni bil noben problem, ampak sem skozi bila v skrbeh, da je to samo zaradi tablet, da 

potem, ko bom pa nehala, ker tudi je bilo veliko povratnikov na teh terapijah, ki so rekli, da 

ko so nehali tablete jemati, da so spet še v hujše padli in so se čisto naslanjali na 

antidepresive. Tega je bilo mene tudi strah, ker nisem poznala niti učinkovanja, meni je že 

rekla psihiatrinja, da ni ne odvisnosti ne nič, in sem imela najbrž tudi šibko dozo tega, ampak 

je bilo, tako tega me je bilo strah, da ne bi zmogla brez tablet. To je bil moj cilj, tudi čez 

terapijo, da se naučim, kako funkcionirati tudi potem, ko ne bo več tablet. 

Jaz: In to je bilo junija, ko se je ta terapija zaključila? 

Ana: Terapijo smo že maja zaključili, tablete sem imela pa še do sredine junija. 

Jaz: Potem je bilo verjetno malo strahu prisotnega. 

Ana: Ja, seveda je bilo, fino veliko strahu je bilo. Pa še imela sem v začetku junija en hudi 

izpit v tujini, ki sem si tudi zadala, da je nekaj treba tudi tako narediti, in sem šla za specialista 

delati izpit v tujini. Sem rekla, če tole izpeljem, potem pa tudi ... po tem letu, potem sem pa 

res zmagala. Potem itak so bili rezultati, je bilo pet tednov, se je čakalo in je uspelo. 

Jaz: Čestitam. To je bilo daljše šolanje? 

Ana: Ne, to si se v bistvu doma učil. 

Jaz: Kdaj pa ste se to prijavili? 

Ana: Prijavila sem se pomladi, ker sem si hotela en novi cilj postaviti. 

Jaz: Bravo, čestitke. To ste si potem nalašč dali nalogo, en izziv. 

Ana: Ja, v službi je bila priložnost, prvič se je ta izpit na zbornici pojavil in so rekli, če kdo 

želi. Sem rekla: zakaj ne, poskusiti ni greh in sem se prijavila. Mi je prvi v Sloveniji to tudi 

uspelo. 



 

 

 

Jaz: Bravo, to je izpit ...? 

Ana: Iz mojega področja (podrobnosti so izpuščene, ker niso relevantne za to raziskavo in 

hkrati lahko razkrijejo identiteto). 

Jaz: To pa so si izbrali. 

Ana: (smeh) Ja, tako, da je bilo po celem svetu ... 

Jaz: Prav, po tej terapiji ali pa znotraj psihoterapije pri profesorju, ali je tukaj prišlo do 

kakšnih takih sprememb, do kakšnih novih spoznanj, da ste na primer rekli: "Aha, sedaj pa se 

lahko lotim česa; moram nekaj spremeniti"? Je prihajalo do teh, imate morda kakšne nove, 

recimo vpoglede na stvari? Se na primer ujamete kdaj, ko so kakšne težje naloge, da se 

morate zopet peljati več km, ali imate poleg teh dihalnih tehnik ... 

Ana: Ne, predvsem je problem v tem, da je teh stvari ogromno, ogromno opravil in dejansko 

je moje življenje postalo samo še kljukanje opravil. In to sedaj pazim striktno tudi, da ker prej 

sem jaz dosti stvari vlekla nase. Mislim, nisem nikoli rekla ne, ne bom tega naredila, ne bom 

tistega. Potem so se počasi vsi začeli zanašati name in potem prevzameš ti namesto drugih 

ogromno obveznosti in to sedaj skušam v bistvu malo stran od sebe porivati, tako doma kot v 

službi, da ne prevzemam preveč opravil nase. Ker to sem pa tudi v knjigah ugotovila, da sem 

ene vrste perfekcionist, ker moram vse imeti pošlihtan, in takim se velikokrat zgodijo zadeve, 

da so mravljice, naredijo vse, ampak jih to istočasno tudi pokoplje potem. To sem potem 

videla. 

Jaz: Pa se sedaj, kadar pride spet do take situacije, se zaveste "Aha, to je pa zopet ena teh 

situacij"? 

Ana: Ja. Prav zavestno se, ko pride tako, da je preveč, si rečem: v redu, vse naenkrat ne gre, 

gremo si prioritete postavit, to, to, to moram narediti, ampak ne vse naenkrat. Na primer tamle 

tisto lahko počaka, tole je bolj nujno in si, bolj sem umirjena. Ne zagrabi me tista panika, da 

je ogromno enih obveznosti, ampak se lotevam stvari bolj po prioritetah, premišljeno in ne 

sekiram se, tudi če kaj ni narejeno. 

Jaz: Se pravi ena taka nova strategija bi lahko rekli? 

Ana: Ja, profesor je dosti poudarjal, sploh na začetku, kaj pa se bo zgodilo, če tega ne boste 

naredili? Tisto, kaj se bo pa res zgodilo? To mi velikokrat odmeva. Nič se ne bo zgodilo, 



 

 

 

samo jaz bom bolj mirna. Predvsem skozi terapijo smo dosti obravnavali to, kako je že rekel, 

aha, da se pomirimo, da v bistvu tudi ko pride panični napad, da pogledamo malo okoli sebe, 

ker mene je to v gneči tudi (panični napad), da v bistvu rečeš: okoli mene je vse mirno, v 

redu, je veliko ljudi, ampak ni nobene nevarnosti nikjer, ker se mi zdi, da telo kar odreagira 

panično, in potem ko se zaveš in se sam potem prepričaš  vse je v redu. Nič ni narobe, malo 

dihaj, vse je v redu. Mislim, da se sam prepričaš. To sem se pa čez terapijo te stvari naučila. 

Da v bistvu sam svoje možgane prepričaš, da je vse v redu. 

Jaz: Telo na nekaj reagira, ampak da zunanjost je pa mirna? 

Ana: Točno tako, nekaj sproži v tebi to paniko. Nisem niti potem ugotavljala zakaj, ker to 

nisem nikoli, tudi med terapijo, ko sta profesor in asistentka, ko sta govorila, kako so nekaj 

misli, da so ... Ampak jaz teh misli, da bi prav takrat na ne vem kaj razmišljala, kar bi pri 

meni to sprožilo, jaz tega nisem našla. Zato se na to potem sploh nisem osredotočala, ampak 

bolj na rešitev iz tega položaja. 

Jaz: To se vam zdi, da je najbolje delovalo, da ste se zavedali tega? 

Ana: Notranje umiriti. Ja, da se zavedaš okolice, da ni nič narobe. 

Jaz: Ker to je bila verjetno velika razlika od prvega napada, ko niste vedeli, kaj je to, telesna 

neka reakcija, glede zadnje, ko ste pa videli "Aha, to je pa sedaj telo." 

Ana: Točno to, ker poznaš, to je bistveno drugače. 

Jaz: Se lahko zaveš ... 

Ana: Ja, jaz nimam težav s tem, da nekaj z mano ni v redu, samo da vem, kaj je in kaj lahko 

naredim. To je mene iz vsega tega rešilo, ker sem želela spet normalno funkcionirati. 

Jaz: Super, da se pride do neke nove (ugotovitve, izkušnje), ker to se lahko prenese tudi na 

druge stvari. Ste verjetno tudi prenesli to, da se zaveste "Aha, sedaj pa spet si recimo hočem 

preveč nalog naložiti"? 

Ana: Ja, ja, jaz imam življenje bistveno bolj mirno, čeprav ni nalog nič manj. Ampak drugače 

gledam na vse skupaj, in je življenje postalo bolj mirno, ni v meni tega, v bistvu sem se sama 

toliko terala naprej, bolj kakor me je okolica. Okolica mi je samo nalagala, jasno, ker sem vse 

zmeraj naredila. Sedaj pa že ustavim zadeve prej oziroma si jih prerazporedim. Malo pa tudi 

rečem, da lahko tudi sami naredite. 



 

 

 

Jaz: Zelo v redu. (V nadaljevanju razložim, o čem pišem v svoji magistrski nalogi.) 

Ana: Ja, to sem spoznala tudi preko terapij in branja, pa tudi na nevrološki so mi povedali, da 

je del možganov še neraziskanih in da telo včasih po svoje odreagira. Lahko pa s svojim 

zavedanjem to spremeniš, umiriš. Jaz to čisto zavestno sedaj delam. 

Jaz: Zato ko sem vas vprašal prvič, da takrat, ko človek ne ve, pade v to vedenje (v tem 

primeru panična motnja), pride do strahu ... 

Ana: To je tako, kot val, kar odnese te, če se ne zavedaš, vsaj pri meni, in da prepustiš, da ta 

čustva in telo gredo po svoje, in to se mi zdi, da je bilo pri meni tako. Razumsko si nisem 

znala tega razložiti, je to, kar val me je potegnil naprej. Potem ko sem jaz to zavestno vedela,  

za kaj gre, kako, kakšne so tehnike vsega tega. Mi smo v službi že imeli antistresno, ampak 

dokler tega ne doživiš, je nekje teorija, ki gre mimo (smeh). Odkljukaš izobraževanje pa je. 

Ampak ko gre zares, pa ... se pa drugače poglobiš v zadevo. Meni je to res najbolj pomagalo, 

znanje s tega področja, da lahko uravnavam sama tudi. 

Jaz: Pri metakogniciji, tudi metakognitivne veščine se imenujejo, eno od teh veščin sem 

opazil, da vam je vaja z dihanjem pomagala, potem že samo zavedanje telesnega stanja tudi. 

Se mogoče spomnite še kakšne take veščine ali česarkoli podobnega? 

Ana: Predvsem to zavedanje, kot je rekel profesor, vsak si nariše svoj zemljevid sveta in 

trenutne situacije. Sedimo deset nas notri, pa vsak drugače vidi zadevo in potem skušaš ta 

zemljevid preoblikovati, v tem smislu. Ker včasih te enostavno zapelje tudi: ta grdo razmišlja, 

oni si nekaj (misli) ... mislim, potem si razdražen, pa konec koncev sploh ni nujno, da je tako. 

Da je (res) nekdo grdo razmišljal ali kakorkoli ali da ti hoče nekaj slabega, da moraš nekako 

zaradi sebe se prepričati, da je vse vsaj nevtralno, če že ne, jaz nisem nek idealist, pa super 

optimist pa ne vem kaj, da bi o vseh ljudeh ne vem kako lepo in dobro mislila, ker... pač 

živimo tukaj kot živimo, ampak vsaj toliko, da si nekako zavestno ne slabšaš situacije. 

Jaz: To se mi zdi super. Mogoče te (ugotovitve) znotraj terapije sedaj prenašate na zdajšnje 

življenje? 

Ana: Ja, ja. (smeh) Tudi na kolege non-stop podučujem. So zelo, v tem obdobju, pesimisti, pa 

drug o drugem slabo mislijo, nekako jih skušam ozaveščati, da je vse v naših glavah. V tem 

smislu, da si samo slabo delajo. Glede na to, da mene dva meseca ni bilo v službi, tudi vidijo, 

da je šlo zares, in me drugače jemljejo. Za kakšen dan, dva pomaga potem ... (ni razločno 



 

 

 

slišano). Če nimaš lastnih izkušenj takih, moraš sam doživeti to, da razmišljanje ti lahko tudi 

pomaga k boljšemu počutju. Vsi mislijo, da samo fitnes, tek, ne vem kaj, da to izboljša ... Jaz 

sedaj nek fitnes tip nisem, ampak rada hodim, nekaj si že narediš, da ravno ne sediš cele 

dneve, toliko, da je tudi možganska telovadba. 

Jaz: Je morda še kaj takega, česar se spomnite? 

Ana: Mislim, da sva vse obdelala. Ta terapija mi je zelo pomagala. Sem pa tudi videla, kako 

ljudje enostavno imajo v svojih glavah take bariere, zid si postavijo, da jim živ bog ne more 

pomagati. Si sami enostavno ne dovolijo, da bi kdo kar koli, pa ne prepričal, ne vem, ali so 

toliko zaupanje izgubili v svet. To je bilo meni grozno gledati zraven, ker se kar ciklajo in ne 

pridejo ven iz tega. 

Jaz: Velikokrat slišim, ko da človek kakšno tako težjo izkušnjo čez, da lahko potem tudi 

veliko pridobi. 

Ana: Ja, jaz sem ogromno pridobila, po mojem se je to stanje nabiralo vsaj tri leta, da je res 

prišlo do tega, da je izbruhnilo v eni obliki ven. Sedaj ko se zavedam, kaj je bilo narobe, kaj 

sem delala narobe, in sedaj, ko sem si nove smernice postavila in kako naprej živeti ... V redu, 

saj nikoli ne veš, kaj te bo butnilo, ampak jaz sem bila potem na koncu v strahu za vse. Kaj če 

bo otroka tamle zbilo na cesti, kaj če ne vem, če bo pri športu padel in bo invalid. Vidiš samo 

še slabe stvari. Saj to se vse lahko zgodi, ampak zakaj bi se sekiral že vnaprej. To skušam 

sedaj drugače funkcionirati. 

Jaz: Nekako moramo pustiti, zaupati življenju? 

Ana: Ja, zaupati, da si otroka naučil, zaupati, da ti je še malo namenjeno in da je življenje še 

vedno lahko lepo. 

 


