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Multitaskinga vēsture I 
 Pirmie pētījumi šajā jomā meklējami vairāk nekā 100 gadus 

atpakaļ, piemēram, Binet (1890) and Sharp (1899) grāmatas 

par divu uzdevumu izpildi. Tobrīd lietojamie jēdzieni kā 

“uzmanības sadales spēks”, “uzmanības sadalīšana” un “laika 

sadalīšana.”  
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Multitaskinga vēsture II 
 Pirmo reizi jēdzienu «multitasking» izmanto IBM tehniskajā 

rokasgrāmatā, kurā apraksta datora sistēmas darbību (Witt 

and Ward, 1965). 

 «Multitaskinga» jēdzienu izmantoja gadu desmitiem ilgi, lai 

aprakstītu datora divu funkciju vienlaicīgu darbību, bet 

attiecinot uz cilvēku uzvedību, mēģinājumu vienlaikus veikt 

pēc iespējas vairāk darbības, cik ātri vien iespējams 

(Christine Rosen). 

 Diane Damos’s: Multiple-Task Performance (Damos, 1991). 
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Kas ir multitaskings? 

Spēja vienlaicīgi veikt vairākas darbības. 
 

Multitaskinga veidi 
 Vienlaicīgais multitaskings /concurrent multitasking/ (2 

darbības tiek veiktas vienlaicīgi). 

 Secīgais multitaskings /serial / sequential multitasking/ (2 
vai vairākas darbības tiek veiktas ātri un secīgi pēc 
kārtas) (Salvucci and Taatgen 2008). 
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Multitaskinga tests: 
Uz papīra lapas uzzīmējiet divas horizontālas līnijas. 

• Uz pirmās līnijas rakstiet: 

I am a great multitasker 

• Otrajā rindā secīgi izrakstiet ciparus no 1 līdz 20, piemēram: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Multitaskings un smadzeņu darbība 
 Smadzenes neveic paralēlu procesu; tas pārslēdzas starp 

uzdevumiem. Tās zaudē laiku ikreiz, kad ir spiestas pārslēgties. Jo 

sarežģītāki uzdevumi un jo biežāk smadzenēm ir jāpārslēdzas, jo 

lielāki zaudējumi. Laika zaudēšana nav vienīgās izmaksas, kas 

rodas, bieži mainot uzdevumus.  
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Multitaskings un produktivitāte I 

 Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uzmanību pārslēgtu no 

1. uz 2. uzdevumu? 

 Dažas sekundes vai pāris minūtes līdz pat 20 – 30 min. 

 Doktors Deivids Meijers: "pat īsi pārrāvumi, kas rodas, 

pārejot no viena uzdevuma uz citu, var maksāt pat 40% 

no produktīvā laika." 
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Multitaskings un produktivitāte II 

 katru reizi pārslēdzoties starp uzdevumiem, mēs 
zaudējam laiku, un jo sarežģītāki ir uzdevumi, jo 
vairāk laika mēs zaudēsi. Jo biežāk mēs 
pārslēgsimies, jo mazāk produktīvi būsim - tas ir 
visvienkāršākais un pamatīgākais atradums 
pētījumā.  

 Daudzu uzdevumu veikšana padara mūs mazāk 
produktīvus. 
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Multitaskings un mācīšanās 
 Studenti zina, ka vairāku uzdevumu veikšana samazina to 

efektivitāti. Iemesls, kāpēc viņi šādi rīkojas, ir vai nu viņiem 

garlaicīgi, un viņi bauda stimulāciju, ko rada daudzu uzdevumu 

veikšana. Vai arī viņi vēlas koncentrēties uz studijām, bet nespēj 

nepārtraukti pārbaudīt savus tālruņus.  

 Rasela Poldraka (Russell Poldrack) padoms: "Labākais, ko varat 

darīt, lai uzlabotu atmiņu, ir pievērst uzmanību lietām, kuras vēlaties 

atcerēties ... Koncentrējieties, kamēr mācāties." 
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Multitaskings un drošība 
 Saskaņā ar ASV Nacionālās drošības padomes datiem aptuveni 

23% no visām automašīnām avārijās tiek izmantots mobilais 

tālrunis. Tagad liels skaits uzvedības pētījumu pierāda, ka cita 

kognitīva uzdevuma veikšana, vadot reālu vai virtuālu 

transportlīdzekli, būtiski pasliktina braukšanas rādītājus. 

 Daudzu uzdevumu veikšanas laikā ar braukšanas uzdevumu bija 

saistīta ar daudz mazāk smadzeņu aktivizēšanas (aptuveni 37%) 

nekā tad, kad braukšanas uzdevums tika veikts atsevišķi.  
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Multitaskings un labsajūta I 
 Mobilā tālruņa klātbūtne kavēja starppersonu uzticības un tuvības 

attīstību un mazināja apmēru, kādā indivīdi izjuta empātiju un 

izpratni no saviem partneriem. 

 Daži cilvēki apgalvo, ka vairāku uzdevumu veikšana palielina 

depresiju un sociālo nemieru. Starp šiem psiholoģiskajiem 

traucējumiem un daudzu uzdevumu veikšanu noteikti ir saikne. 
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Multitaskings un labsajūta II 
 Lielbritānijā 16 līdz 24 gadus veci jaunieši lieto digitalas 

ierīces vidēji 9,5 h dienā (Ofcom & GfK, 2010).  

 Pētījumos atklāts, ka multitaskings ir saistīts ar depresijas un 

sociālās trauksmes simptomiem pieaugušajiem (Bekers, 

Alzahabi un Hopvuds, 2012). 



13 

Multitaskings un dzimums 
 Saskaņā ar populāru stereotipu, 80% aptaujāto uzskata, ka 

sievietes daudz labāk veic multitasingu nekā vīrieši, taču 
empīriskie pierādījumi par dzimumu atšķirībām multitaskingā 
ir dažādi. 

 Pētījumu rezultātus ir grūti salīdzināt un interpretēt, jo tie vai 
nu koncentrējas tikai uz secīgo multitaskingu vai vienlaicīgo 
multitaskingu, vai tie ir balstīti uz mazu izlasi.  

 Multitaskingā (vienlaicīgā / secīgā) neviena būtiska dzimumu 
atšķirība netika konstatēta. (Hirsch, Koch & Karbach 2019). 
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Multitaskinga ietekme ilgtermiņā 

 Lieta, ko piedāvā vairāku uzdevumu veikšanai: Tas var 

padarīt garlaicīgas un nepatīkamas aktivitātes 

patīkamākas. Piemēram (iespējams, ka jums nepatiks 

trauku mazgāšana, bet, ja to darot, varat klausīties kādu 

mūziku vai televīzijas šovu, tas var vienkārši palīdzēt 

jums savākt pietiekami daudz disciplīnas, lai to izdarītu). 
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Multitaskinga priekšrocības 
 Daudzu uzdevumu veikšana pazemina jūsu produktivitāti, pasliktina 

mācīšanos, rada stresu, apdraud jūsu drošību un samazina jūsu sociālās 

mijiedarbības kvalitāti. Vēl ļaunāk, ka hroniska vairāku uzdevumu veikšana 

ir saistīta ar visu, sākot no lielākas impulsivitātes, palielinātas 

distractivitātes, pastiprinātas prāta klejošanas, samazinātas paškontroles, 

samazinātas iespējas aizkavēt apmierināšanu, paaugstinātas depresijas un 

trauksmes, un vēl daudz vairāk. 

 Daudzu uzdevumu ilūzija uzlabo veiktspēju vienkāršu uzdevumu izpildē. 

 Uztvere, ka mēs veicam daudzus uzdevumus, palīdz mums iesaistīties 

darbā, ko mēs darām, un tāpēc mēs to veicam ar lielāku koncentrēšanos.  
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Tehnikas kā paveikt vairāk 
 Izveidojiet dienas grafiku, kas veltīts mērķtiecīgam darbam. Sāciet ar 

to, ka dienas sākumā ieplānojiet nepārraujamu laiku “mērķtiecīgam 

darbam”. Tās var būt 15 - 20 min. vai pat 90 min.  

 Ierobežojiet laiku darbam ar e-pastu un veiciet darbus secīgi. Tas ne 

tikai palīdz jums koncentrēties, bet arī tika konstatēts, ka plānota 

komunikācija padara komandas darbu produktīvākas un radošākas. 

 Bloķējiet traucējošās vietnes, kad vēlaties koncentrēties.  

 Plāniejiet darba periodu, kas mijas ar pārtraukumiem. Pomodoro 

tehnika (strādājiet 25 min. un pēc tam ievērojiet 5 min. pārtraukumu) vai 

ievērojiet noteikumu 52/17 (52 min. strādājiet un 17 min. ir pārtraukums). 

 Pielāgojiet savu darba vidi.  
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Pomodoro tehnika ir laika menedžementa metode, kuru izstrādājis Frančesko Kirillo 
(Francesco Cirillo) 80. gadu beigās. Tās galvenā ideja – taimera izmantošana, lai darbus 
sadalītu intervālos (klasiski – 25 min.), kas viens no otra atdalīti ar īsām pauzēm. Šī 
metode tiek uzskatīta par vērtīgu, jo īsas un biežas pauzes starp veicamajiem darbiem 
uzlabo padarītā kvalitāti un cilvēka mentālo produktivitāti. 

Tehnikai ir seši pamatprincipi: 

 Izlem, kas jāpadara. 

 Uzstādi taimeri un n minūtēm (parasti n = 25). 

 Strādā pie uzdevuma līdz iezvanās taimeris. Ja rodas vēlme kāda iemesla dēļ 
novērsties no darāmā, pieraksti šo iemeslu un uzreiz ķeries atpakaļ pie 
pamatuzdevuma. 

 Kad taimeris nozvana, atzīmē, cik tālu esi ticis. 

 Paņem 3-5 minūšu pauzi un sāc no 1. punkta. 

 Pēc 4. intervāla paņem lielāku pauzi (15 – 30 minūtes). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.phlam.android.clockworktomato 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.phlam.android.clockworktomato
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.phlam.android.clockworktomato
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8 veidi, kā paveikt vairāk: 
 Dariet vienlaicīgi tikai vienu darbību; 

 Esiet klātesošs (apzinātība); 

 Pabeidziet iepriekšējo darbību pirms jaunas darbības uzsākšanas; 

 Neļaujiet maziem uzdevumiem pārtraukt lielos darbus; 

 Nolieciet “malā” mūsdienu modernās iekārtas; 

 Sakārtojiet savu darba vietu; 

 Saplānojiet laiku visgrūtāko darbību veikšanai; 

 Novērsiet nevajadzīgus pārtraukumus.  
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Semināri un nodarbības 
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