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POVZETEK 

 
 

 

Metakognitivno zavedanje je kognitivna aktivnost višjega reda, ki uravnava kognitivno 

dogajanje in nam omogoča načrtovanje, sledenje in evalvacijo lastnih miselnih 

aktivnosti. Ima pomemben vpliv v izobraževanju učencev in v njihovi uspešnosti. Kot 

del učenja učenja je ena ključnih kompetenc v vseživljenjskem učenju. Da bi bili 

uspešni v spoznavanju in uporabi metakognitivnih strategij, potrebujemo učitelje, ki 

nam posredujejo strategije uporabe metakognitivnih strategij. 

Z empirično raziskavo želim odgovoriti na vprašanje, ali dijaki prvih in tretjih letnikov 

srednjih poklicnih in srednjih strokovnih programov izobraževanja poznajo, 

uporabljajo in se zavedajo pomena načrtovalnih, spremljevalnih in evalvacijskih 

metakognitivnih strategij pri učenju. Prav tako me zanima, ali in v kolikšni meri se 

njihovi učitelji pri poučevanju poslužujejo posredovanja metakognitivnih strategij. 

Rezultati so pokazali, da ni razlik v uporabi metakognitivnih strategij med dijaki obeh 

programov, kar velja tudi za razlike v letniku izobraževanja, se je pa izkazalo, da 

dijaki tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja v večji meri uporabljajo 

metakognitivne strategije kot dijaki prvih letnikov enakega programa. Nadalje velja, 

da dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja v večji meri uporabljajo le 

načrtovalne metakognitivne strategije kot dijaki srednjega poklicnega izobraževanja. 

Prav tako je raziskava pokazala, da ni razlik v uporabi metakognitivnih strategij med 

dijakinjami in dijaki obeh smeri izobraževanja, kakor tudi ne med dijakinjami tretjih in 

prvih letnikov. Zanimivo je, da je bilo ugotovljeno, da se učitelji obeh smeri 

izobraževanja pri poučevanju pogosto poslužujejo načrtovalnih metakognitivnih 

strategij, manj pa spremljevalnih in evalvacijskih. 

 

Ključne besede: kognicija, učenje učenja, metakognitivne strategije, srednješolsko 

izobraževanje, vseživljenjsko učenje. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Metacognitive awareness is a cognitive activity of a higher order regulating cognitive 

developments and enables us to plan, track and evaluate our own mental activity. It 

has a significant impact on the education of pupils and their performance. As a part 

of the learning how to learn it is one of the key competences for lifelong learning. To 

be successful in understanding and use of metacognitive strategies we need 

teachers who provide strategies of the use of metacognitive strategies. 

In the empirical study I would like to answer the question of whether the first and third 

year students of vocational education and vocational training programs know, apply 

and recognize the importance of planning, monitoring and evaluation of 

metacognitive strategies in learning.  I also want to find out  if and to what extent their 

teachers in the teaching of metacognitive strategies make use of mediation. 

The results showed no differences in the use of metacognitive strategies among 

students of both programs, which also applies to differences in the year of education, 

but it has turned out that the students of the third year of vocational education are in 

the greater use of metacognitive strategies than the first year students of the same 

program. Furthermore, students in vocational training are in the greater use of only 

planning metacognitive strategies as students of vocational education. The research 

also showed that there were no differences either in the use of metacognitive 

strategies among schoolgirls and schoolboys of both programs of education, or 

among schoolgirls of the third and first year. Interestingly, it was found that teachers 

of both programs of education frequently use scheduled metacognitive strategies in 

teaching, and less monitoring and evaluation. 

 

Keywords: cognition, learning to learn, metacognitive strategies, secondary 

education, lifelong  learning
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UVOD 
 

Izobraževalni programi, tako osnovnošolski kot srednješolski, naj bi učence ali 

dijake prek programskih vsebin opremili tako z znanjem kot tudi z veščinami, 

ki jim bodo omogočile vseživljenjsko učenje. Zakaj? Ker je razvijanje znanj, 

sposobnosti, spretnosti, veščin in drugih osebnostnih lastnosti pomembno za 

učni uspeh v času izobraževanja in tudi za kasnejši uspeh v poklicu in 

življenju. 

Današnja družba od posameznika pričakuje tako temeljna znanja in 

spretnosti, kot tudi razvite strategije za pridobivanje znanja in reševanja 

problemov. Zaradi velike količine informacij iz okolja in pomembnosti 

poznavanja mnogih možnih področij delovanja v življenju, se bolj in bolj kaže 

potreba po tem, da se učenci in dijaki v šolah naučijo samostojnega učenja, 

od načrtovanja, spremljanja dogajanja med učenjem, do ocenjevanja 

rezultatov učenja. S tem postopoma prevzemajo odgovornost za lastne akcije, 

ustvarjajo odnos do sebe in do okolja in se razvijajo v kompetentne odrasle, ki 

bodo znali znanje pridobiti, informacije povezovati, vsebine osmisliti in 

uporabiti v vseh obdobjih življenja. Slednje je navedeno tudi v priporočilih 

Evropskega parlamenta, ki na seznam ključnih kompetenc vseživljenjskega 

učenja uvršča tudi “učenje učenja”. Ker pa le-to zajema več komponent, bom 

v diplomski nalogi posebno pozornost namenila metakognitivnim strategijam, 

ki omogočajo načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega učnega 

oziroma miselnega procesa. Poznavanje in uporaba teh strategij je odvisna 

od osebne naravnanosti, učne motivacije, od možnosti razvijanja v učnem 

okolju pa tudi od metodike poučevanja učiteljev v šolah in šolske klime. 

Usmerila se bom v srednješolsko obdobje, saj me zanima prisotnost in 

vpletenost metakognitivnih strategij v učenje dijakov srednjega poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja. Pobude za učenje, usmerjanje učenja, 

intenzivnost, trajanje in kakovost namreč določajo posameznikovo ravnanje v 

učnih situacijah (Marentič – Požarnik, 2003).
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1 KONCEPT KOMPETENCE “UČENJE UČENJA” IN METAKOGNITIVNE 

STRATEGIJE 

 

1.1.1 Začetki in razvoj pojma “učenje učenja” 

 

Na področju izobraževanja se nenehno pojavljajo kritike, nova spoznanja in 

tako jim sledijo tudi prenovitveni procesi.  

Že v 19. stoletju je ameriški publicist Henry Brooks Adams v avtobiografiji 

Izobrazba ugotavljal, da se je moral tega, kako naj se uči, naučiti sam, saj ga 

šola na izzive življenja ni ustrezno pripravila (Adams, 1918). Od tod izhajajo 

vprašanja o neživljenjskosti in neučinkovitosti šole in ideja, da dovolj zna že 

tisti, ki se zna učiti. 

 

Slovenski klasik Ozvald (Ozvald, 1938) navaja misel, da nas kulturna 

zgodovina že več kot dve tisočletji uči, da je pedagoško delo namenjeno 

“vodstvu človeka” in da naj šola človeka usposobi za nadaljnje življenje 

(Ozvald, 1938). 

 

Razvoj vseživljenjskega učenja in izobraževanja je v 70-ih letih 20. stoletja 

spodbudila potreba po spremembi učnega okolja in od tod izhajajo misli o 

učenju učenja. 

 

V literaturi najdemo v razvoju koncepta o vseživljenjskosti učenja delitev na 

dve generaciji (Jelenc, 2005).  

Koncept Unesca »prve generacije« izvira iz humanistične tradicije in 

»poudarja potrebo po povezovanju izobraževanja in učenja z življenjem, 

pomembnost oblikovanja okoliščin, ki spodbujajo k učenju, nasprotuje 

monopolističnemu položaju šole in poudarja potrebo po upoštevanju vseh poti 

do znanja in vseh oblik učenja« (Jelenc, 1998, str. 9). Njihova želja je bila 

preseči časovno in prostorsko omejeno izobraževanje ter zmanjšati razlike v 

možnostih pridobivanja izobrazbe. Poudarili so spremenjeno vlogo učitelja in 
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cenili znanje, pridobljeno izven formalnih institucij. Zavedali so se, da lahko 

družbi pomagajo, da bo postala ozaveščena o svojih problemih in bolj 

humana le z ustreznim celostnim izobraževanjem in usposabljanjem človeka 

(Faure, 1972; povz. po Licardo, 2008).  

Prva generacija koncepta o vseživljenjskosti izobraževanja ima korenine v 

humanistični tradiciji, v marsičem ima značilnosti utopične vizije, zato ni imela 

pravega stika z realnimi možnostmi (Jelenc, 2005). 

 

»Druga generacija« koncepta vseživljenjskosti se je začela konec 80-ih let 20. 

stoletja in njena nosilca sta OECD in Evropska unija. Poudarja pomen znanja, 

ki temelji na kompetencah in spretnostih, potrebnih za tekmovanje na trgu 

delovne sile in kompetitivnost na splošno ter se osredotoči na pomen učenja 

za gospodarsko učinkovitost. Ob tem pogledu pa se lahko izgubi širši 

družbeni in osebni pomen izobraževanja in učenja, še posebej izobraževanja 

odraslih (Jelenc, 1995, Jelenc, 1998). 

 

Vsaka generacija prinaša v pojem vseživljenjskega učenja svoj pogled in 

smer razvoja in obe usmeritvi se v prihodnosti ne smeta izključevati. 

Humanistični in ekonomski vidik bi bilo potrebno povezovati v skladno 

delujočo enoto.  

 

 

1.1.2 Definicija pojma »učenje učenja« 

 

V literaturi se uporabljajo različni izrazi za pojem »učenje učenja«, ki je zelo 

kompleksna kompetenca.  

 

V Veliki Britaniji priporočajo uporabo besedne zveze »učiti se, kako se učiti« 

ali »learning how to learn« (Novak in Gowin, 1986, James idr., 2006), ker 

izpostavlja pomembnost poznavanja načinov dela, ki jih lahko učitelj in 

učenec uporabita za boljšo učinkovitost. V angleščini najdemo tudi druge 

izraze, kot so »learning to learn« (Nisbet in Shucksmith, 1984) in »learning 

about learning« (Säljö, 1979). 
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V Evropi se je s prehodom v informacijsko družbo pokazal večji interes za 

ključne kompetence, ki jih bodo učenci potrebovali vse življenje. Temu je 

sledilo tudi poenotenje terminologije, raziskovalnih metod in skupna definicija. 

Evropski parlament in svet v priporočilu opredeljujeta učenje učenja z 

naslednjo definicijo: 

»Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno 

učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, 

individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem 

procesu in potrebah, prepoznavanju priložnosti, ki so na voljo in sposobnost 

premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in 

sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z 

učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in 

življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in 

usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika 

odločilni« (Ur. l. EU, št. 394/10, 2006, str. 16). 

 

V slovenščini je najbolj uveljavljena besedna zveza »učenje učenja«, ki je 

enostavna za pogosto uporabo, vendar bralcu manj pove o vsebini.  

 

Redkeje je navedena besedna zveza »učenje za učenje«, ki morda bolje 

nakazuje pomen vloženega napora v učenje v prihodnosti. Uporabljena je tudi 

v Konceptu vključevanja ključne kvalifikacije učenje učenja v izobraževanje 

srednjega poklicnega izobraževanja (Ažman idr., 2003). 

 

Stringher (2006) je zasledila štirideset različnih definicij učenja učenja. 

Zaključuje, da je v sedanji koncept učenja učenja vpleteno veliko različnih 

konceptov. Mednje sodijo metakognicija, socialni konstruktivizem, socialno 

kognitivni pristop, socialno zgodovinski pristop, vseživljenjsko učenje in študije 

merjenja koncepta učenja učenja. 
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1.1.2.1 »Učenje učenja« in »učenje« 

 

Pri raziskovanju učenja sta se razvila dva različna pristopa – kognitivno 

psihološki in sociokulturni.  

Kognitivno psihološki pristop je raziskoval, kako ljudje procesiramo informacije 

in/ali konstruiramo novo znanje v smislu notranjega miselnega procesa.  

 

Sociokulturni pristop je prav tako raziskoval, kako nastanejo znanje, veščine, 

vendar v socialnem kontekstu učenja. V tej perspektivi se učenje proučuje v 

učnem okolju (učilnica, mladinski klub, delovno okolje, dom, vrstniki ...) in v 

odnosu in interakcijah med učencem in učiteljem. Tako je tudi učenje učenja 

razumljeno kot proces, ki je vezan na interakcijo z učnim okoljem (Fredriksson 

in Hoskins, 2008, McCormick, 2006). 

 

O učenju učenja ne moremo govoriti kot o neki entiteti, ločeni od samega 

učenja (Black idr., 2006; povz. po McCormick, 2006), hkrati pa ne moremo 

izenačevati učenja z učenjem učenja. Učenje učenja je torej neke vrste 

poddisciplina področja učenja v pedagoški teoriji. 

 

Glede na razhajanja, ki učenje obravnavajo z vidika družbe nasproti učenju z 

vidika posameznika, pa McCormick (2006) meni, da bi se moralo učencu iz 

širokega nabora pristopov učenja dopuščati izbiro pristopa, ki mu najbolj 

ustreza.  

Prav tako Evropski parlament in svet navajata, da učenje učenja od 

posameznika zahteva, da mora poznati učne strategije, ki mu najbolj 

ustrezajo, prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja, znati mora poiskati 

priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in nasvete in /ali podporo, ki so 

mu na voljo (Ur. l. EU, št. 394/10, 2006, str. 16).  

 

Med učiteljeve pristope, ki omogočajo razvijanje učenja učenja, McCormick 

(2006) prišteva: pritegniti učenca k razmišljanju, omogočanje samoregulacije 

tempa dela, lastna organizacija materialov, aktivnosti, usposabljanje in 

spodbuda za metakognitivno mišljenje. 
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1.1.3 Nastajanje in dejavniki »učenja učenja« 

 

»Preden začnemo z učenjem učenja, moramo pridobiti temeljna osnovna 

znanja, kot so branje, pisanje in računanje ter IKT znanja. Šele potem smo 

sposobni najti dostop, pridobiti, obdelati in sprejeti novo znanje in spretnosti. 

Za to je potrebno učinkovito upravljanje vzorcev učenja, poklicne poti in dela, 

zlasti pa mora biti posameznik sposoben vztrajati pri učenju tudi dalj časa ter 

kritično razmišljati o namenu in ciljih učenja. Posameznik mora biti zmožen 

posvetiti čas avtonomnemu učenju in s samodisciplino pa tudi s skupinskim 

delom kot del učnega procesa izkoristiti prednosti heterogene skupine ter 

deliti naučeno. Kadar je to primerno, mora biti sposoben organizirati lastno 

učenje, oceniti lastno delo in poiskati nasvet, informacije in podporo.  

 

Pozitiven odnos vključuje motivacijo in zaupanje v lastno sposobnost 

uspešnega nadaljevanja učenja vse življenje. Odnos, usmerjen v reševanje 

problemov, podpira samo učenje in posameznikovo sposobnost premagovati 

ovire in se spreminjati. Bistvene sestavine pozitivnega odnosa so želja po 

uporabi predhodnih izkušenj z učenjem in življenjskih izkušenj, zanimanje za 

iskanje priložnosti za učenje ter uporabo učenja v raznovrstnih življenjskih 

okoliščinah« (Ur. l. EU. št. 394/10, 2006, str. 16).  

 

Opis nastanka učenja učenja nas pripelje do različnih razmišljanj, povezanih z 

vlogo učitelja in njegovim vplivom na posamezne dejavnike, ki vplivajo na 

oblikovanje vzorcev učenja in na avtonomno učenje oziroma učenje v skupini. 

 

 

1.1.4 Kompetenca »učenje učenja« v učni dejavnosti 

 

Beseda »competence« je bila v francoščini prvenstveno rabljena za poklicno 

usposabljanje v zvezi s sposobnostjo izvršitve določene naloge. 

Pojem kompetenca razumejo in razlagajo pedagogi, psihologi, ekonomisti in 

drugi znanstveniki različno, kar je pogojeno z izobraževalnim in kulturnim 

družbenim pa tudi z jezikovnim izvorom (Eurydice, 2002). 
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Kompetenca učenje učenja je osnovna veščina, kar pomeni, da se nanaša na 

tako imenovano »učenje drugega reda« in je potrebna v evropski ekonomiji, ki 

temelji na znanju, vseživljenjskem učenju in potrebi po večji socialni koheziji. 

Pri tem ne govorimo o transdisciplinarni kompetenci (Dearden, 1976, str. 70; 

povz. po Licardo, 2008). 

 

Pri razlagi kompetence »učenje učenja« prehajamo iz znanja na kompetence 

in iz enostavnega učenja na »učenje učenja«.  

 

Dandanes se ključne kompetence nanašajo na temeljna znanja in 

sposobnosti v obveznem izobraževanju in so potrebna vsem državljanom ne 

glede na vrsto izobraževanja. Pomembno je tako znanje kot tudi njegova 

uporaba oziroma sposobnost delovanja v različnih okoliščinah, pomembne pa 

so tudi izkušnje, vrednote in dispozicije, ki jih posameznik razvija skozi 

izobraževalno prakso, so člani Evropske komisije kompetence definirali kot: 

»kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne 

kompetence so tiste, ki jih ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 

dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev« (Ur. l. EU, št. 

394/10, 2006, str. 13). 

 

Evropska komisija je na nivoju Evropske unije opredelila osem ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko učenje (Ur. l. EU, št. 394/10, 2006, str. 13): 

- sporazumevanje v maternem jeziku;  

- sporazumevanje v tujih jezikih;  

- matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

─ digitalna pismenost;  

- učenje učenja;  

- socialne in državljanske kompetence;  

- samoiniciativnost in podjetnost;  

- kulturna zavest in izražanje.  

 

Učenje učenja je ena izmed osmih kompetenc. Vsaka kompetenca je enako 

pomembna, ker vsaka prispeva k uspešnemu življenju v družbi. Kompetence 

se med seboj prekrivajo in povezujejo, učenje učenja pa podpira učne 
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dejavnosti vseh ostalih kompetenc. Čeprav so vse kompetence enako 

pomembne, se »učenje učenja« v Priporočilu Evropskega parlamenta in sveta 

pojavlja pogosteje. 

 

Kompetenco učenje učenja uvrščamo med »generične spretnosti«, znane tudi 

kot predmetno-neodvisne ali transverzalne kompetence. Mednje spadajo še 

komuniciranje, reševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, kreativnost, 

motivacija in timsko delo. Tudi med generičnimi sposobnostmi je sposobnost 

učenja najbolj izpostavljena po pomembnosti (Eurydice, 2002). 

 

Če pojem kompetence razumemo kot kombinacijo znanja, spretnosti, 

odnosov in stališč, potem so ključne kompetence tiste, ki jih potrebujemo za 

osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo ter socialno vključenost in 

zaposlitev (Bakračevič Vukman, 2007). 

 

Eurydice (2002) poroča, da se v različnih državah pojavljajo koncepti, ki so 

del kompetence »učenje učenja«. Največ pozornosti se vendarle namenja 

kritični vlogi metakognitivne kompetence, možnosti razumevanja lastnega 

mišljenja in učnega procesa. Ta omogoča izbiro učne metode in okolja, ki 

najbolj ustreza in prinaša najboljše rezultate (Eurydice, 2002, str. 16). 

 

 

1.1.5 Kognicija in metakognicija 

 

Kognicijo oziroma kognitivne procese lahko opredelimo kot tiste procese, ki 

so vpleteni v delovanje, v verbalne in neverbalne aktivnosti, ki kažejo na 

procesiranje informacij (Pečjak, Košir, 2003). 

 

Kognitivna struktura vsebuje tri vrste znanj (Pečjak, Košir, 2003): 

- deklarativno znanje, 

- proceduralno znanje, 

- znanje o okoliščinah. 
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Deklarativno znanje ponuja odgovor na vprašanje »KAJ?« in se pojavlja v 

oblikah dejstev, pojmov, trditev, mrež in shem.  

Velik del deklarativnega znanja so dejstva, npr. v Sloveniji živi približno dva 

milijona ljudi.  

Do pojmov pridemo takrat, ko pojave in predmete iz okolja razvrstimo po 

nekih skupnih značilnostih in z njimi ravnamo kot s kategorijo, npr. vozilo je 

pojem za predmete, ki imajo določene skupne značilnosti; se premika, z njim 

lahko prevažamo blago ali ljudi, ima motor in kolesa. Po Gagneju je 

sposobnost razlikovanja predpogoj za učenje pojmov.  

Trditve so opisi, ki določajo odnose med stvarmi in njihovimi lastnostmi ter 

obsegajo objekt (predmet), glagol in odnos med njima. Pri učenju pojmov 

vključimo štiri osnovne komponente: ime, definicijo, značilnosti in primere. 

Pojmi in trditve se navadno povezujejo v mreže, ki so hierarhično 

organizirane, od splošnih pojmov in trditev do najbolj specifičnih.  

Sheme predstavljajo tisti specifični pojmi in trditve, ki se pojavljajo skupaj v 

določenih situacijah in opredeljujejo generalizirano znanje o predmetih, 

dogodkih in pojavih, npr. shema vremenske napovedi obsega pojme sončno, 

deževno, vetrovno, temperatura, UV indeks.  

 

Proceduralno znanje daje odgovor na vprašanje »KAKO?« nekaj narediti in se 

kaže v izvajanju nekega postopka, npr. kako vozimo kolo, kako delimo 

ulomke, ... Navadno ga pridobimo po daljšem izvajanju neke aktivnosti 

(Tulving, 1983; Peklaj 2000). Lahko obstaja najprej kot deklarativno znanje, v 

obliki navodil za izvedbo posameznih korakov. Z izvajanjem deklarativno 

znanje proceduraliziramo, s prakso pa postane to izvajanje avtomatizirano. 

 

Znanje o okoliščinah nam da odgovor na vprašanji »KDAJ in ZAKAJ?« in se 

kaže v uporabi različnih postopkov in strategij glede na kontekst situacije. Pri 

tem uporabimo deklarativno in proceduralno znanje oziroma se odločimo, v 

katerih primerih bomo aktivirali posamezne strategije za reševanje problema 

ali doseganje cilja. 

 

Metakognicijo definiramo kot znanje ali kognitivno aktivnost, ki regulira 

katerikoli aspekt kognitivnega dogajanja (Flavell, Miller in Miller; 2002, 
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Bakračevič Vukman, 2006). Metakognicija je miselni proces višjega reda, 

znanje in razmišljanje o kognitivnih pojavih, ki nam omogoča načrtovanje in 

sledenje lastni miselni aktivnosti. Predstavlja ozaveščenost, zavedanje, 

mišljenje, analiziranje in sintetiziranje lastnega mišljenja. 

 

Metakognitivno področje vključuje razvoj metakognitivnih strategij ali 

sposobnost metaučenja, ki kažejo, koliko znajo učenci »razmišljati o svojem 

učenju, ga spremljati, kontrolirati in krmariti«. Metaučenje je zavestno 

uravnavanje učnega procesa na podlagi razmišljanja o njem, kontroliranja in 

spremljanja (primer: vedeti, kdaj nekaj znaš in kdaj ne; obvladanje postopkov 

samokontrole in samoevalvacije; preverjanje kakovosti dosežkov in 

spremljanje strategij na tej podlagi) (Ažman idr., 2003, str. 3). 

Ker je metakognicija pomembna pri komunikaciji, razumevanju branja, 

pisanju, učenju jezika, pozornosti, spominu, socialni kogniciji, samokontroli in 

reševanju problemov (Flavell, 1979; povz. po Bakračevič Vukman, 2000), ima 

verjetno vpliv tudi na učenje učenja.  

 

Flavell (1979; Peklaj, 2000), ki velja za začetnika raziskovanja metakognicije, 

navaja, da metakognicija zajema: 

- metakognitivna znanja oziroma vedenja (vedenje o tem, kateri faktorji 

vplivajo na potek in/ali izid kognitivnega mišljenja in na kašen način); 

- metakognitivne izkušnje (mišljenje o mojem trenutnem kognitivnem in 

afektivnem stanju); 

- metakognitivne spretnosti, strategije (mišljenje o tem, kaj trenutno 

delam oziroma uporaba specifičnih tehnik za reševanje kognitivne 

naloge), ki zajemajo strategije za dokončanje naloge in napredovanje k 

cilju (ponavljanje, povzemanje) in strategije za regulacijo (usmerjanje 

pozornosti, izključevanje motečih dejavnikov). 

 

Prvi dve postavki Flavellove definicije združujemo v metakognitivno kognicijo 

oz. kognicijo o kogniciji, drugi dve pa v metakognitivno kontrolo, ki vključuje 

načrtovanje in sledenje kognitivni aktivnosti ter samoregulacijo. Nazorno 

strukturo metakognicije prikaže tudi Bakračevič Vukman (2000a). 
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Shema 1: Metakognicija (Bakračevič Vukman, 2000a, str. 41) 

 
Procesi metakognitivne kognicije in metakognitivne kontrole sodijo med 

procese sprotnega samozaznavanja in kontrole. Imajo pomemben učinek na 

kognitivne dosežke, saj nas vodijo pri selekcioniranju in evalvaciji kognitivnih 

nalog, pri popravljanju napak, pri izbiri ustreznih ciljev in strategij ter pri 

presojanju lastnih zmožnosti v odnosu do naloge (Bakračevič Vukman, 

2000b). 

 

Metakognitivna izkustva so občutki, misli, nameni, ki so produkt sprotnega 

zavedanja in kazalci trenutne mentalne aktivnosti ter omogočajo oceno 

sorodnosti naloge, oceno poznanosti naloge, oceno težavnosti in uspešnosti 

naloge. Kognitivne strukture so verjetno samosenzitivne, še preden postanejo 

samorefleksivne. Metakognitivna izkustva vplivajo na aktiviranje kognitivnih 

strategij, na kognitivne cilje in oblikovanje metakognitivnega znanja 

(Demetriou, 1989, povz. po Bakračevič Vukman, 2000a). 

Metakognitivno znanje vključuje znanje o sebi, strategijah in njihovi interakciji. 

Temelji na priklicu in procesih, ki operirajo z informacijami iz spomina in 

obsegajo reflektivne procese analitičnega in sintetičnega sklepanja. 

 

Metakognitivna kontrola je lahko strateška ali nestrateška, načrtovana ali 

nezavedna in refleksivna ali nerefeksivna. Sloni na metakognitivnih izkustvih 

in odvisna je od časovne oddaljenosti kognitivnega dogodka.  

 

 METAKOGNITIVNA IZKUSTVA 

 

 METAKOGNITIVNO ZNANJE 

METAKOGNITIVNA 
KOGNICIJA  NAČRTOVANJE KOGNITIVNIH            

PROCESOV 

 

 SAMOREGULACIJA 

 

 SLEDENJE KOGNITIVNIM 
PROCESOM 

 

METAKOGNITIVN
A KONTROLA 
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Metakognicija je splošni termin za skupino kognitivnih veščin višjega nivoja. 

Po Kovač-Cerović (1998) metakognicija zajema naslednje pojme: 

- znanje o človeškem kognitivnem delovanju, njegovih možnostih in 

omejitvah; 

- strategije spremljanja in upravljanja kognicije in vedenja 

(metakognitivne odločitve o tem, na kaj je potrebno biti pozoren, kaj je 

treba še preveriti, kje iskati rešitve itd.); 

- subjektivna doživetja oziroma metakognitivne izkušnje, ki izvirajo iz 

sprememb ali trenutnih težav v kognitivnem delovanju (kot npr. 

zmedenost, situacija ne spomnim se, vendar imam na vrhu jezika itd.).  

 

 

1.1.5.1 Razvoj otrokove metakognicije 

 

Demetriou in Efklidesova (povz. po Bakračevič Vukman, 2000b) sta ugotovila, 

da metakognicija ni enaka kogniciji, imata pa medsebojni vpliv.  

 

Po Piagetu naj bi bil prehod od instrumentalne, praktične inteligentnosti h 

konceptualnemu znanju odvisen od eksteriorizacije, ki pomeni ozaveščanje 

objektov v okolju, in od interiorizacije, ki pomeni ozaveščanje lastnih akcij. Tak 

premik zahteva mentalno rekonstrukcijo oziroma razumevanje. Razvoj 

ozaveščanja, torej prehod od akcijske sheme h konceptu, se po Piagetu 

konča z začetkom formalno operacionalnega mišljenja. Raziskave kažejo, da 

nastopijo začetki mentalnih koncepcij že pri triletnih otrocih, začetke 

metakognitivnega znanja in regulacije mentalnih procesov pa je možno opaziti 

že v zgodnjem otroštvu (Bakračevič Vukman, 2000b). 

 

Wellman je ugotovil, da se mentalna koncepcija manifestira že pri dve- do 

triletnih otrocih, ki razumejo eksistenco mentalnega sveta. Štiriletniki imajo 

znanje o mentalnem svetu že dokaj obsežno in pri njih je prisotnost mentalnih 

konceptov že jasno razvidna (Bakračevič Vukman, 2000b). 

 

Robinsonova (povz. po Bakračevič Vukman, 2000b) meni, da je metakognicija 

sredstvo za odkrivanje in popravljanje napak, zato je za metakognitivni razvoj 
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nujna prisotnost napak pri reševanju. Tako se otrok prične zavedati problema 

in lahko refleksira miselne procese in lastno vedenje. Najvplivnejša zunanja 

faktorja razvoja metakognicije pri otroku sta družina in šola. 

 

Demetriou (povz. po Bakračevič Vukman, 2000b) pravi, da metakognitivni 

sistem deluje kot posrednik med kognitivnim sistemom in realnostjo. Je 

notranja povratna informacija, ki deluje na podlagi notranjega dialoga, ta pa 

vodi osebo, da prevzame odgovornost za lastno kognitivno aktivnost. 

 

Flavell (povz. po Bakračevič Vukman, 2000b) navaja, da je mogoče s 

sistematičnim treningom izboljševati kvantiteto in kvaliteto metakognitivnega 

znanja in veščin. Učinek bi bil mogoč, če bi otroke in mladostnike učili kontrole 

lastne kognicije v komunikaciji in socialnih odnosih. 

 

 

1.1.5.2 Razvijanje učenčeve metakognicije 

 

Otrokovo metakognitivno znanje ni prirojeno in se razvije postopoma. Na 

njegovo konstruiranje vplivajo metakognitivne izkušnje in neposredno 

poučevanje kognitivnih struktur v relaciji z inteligentnostjo in stopnjo 

kognitivne razvitosti.  

Pred konceptualizacijo znanja sicer opazimo repertoar praktičnih shem, ki 

konstruira bazo znanja, na prehodu od praktičnega h konceptualnemu pa že 

poteka sukcesivno ozaveščanje oz. otrokovo metakognitivno znanje se razvija 

in kontinuirano reorganizira, hkrati pa se razvija tudi sposobnost verbalizacije 

(Piaget, 1974; Bakračevič Vukman, 2000a). 

 

V kontekstu učenja učenja se pojavlja dilema, ali bi bilo potrebno učence 

navajati na razmišljanje o uporabi strategij za reševanje problemov, da bi 

učenci tako lahko povečali zavedanje o lastnih kognitivnih procesih, ali pa bi 

bilo treba preučevati in oblikovati ustrezne strategije za reševanje problemov 

in učenje (Bakračevič Vukman, 2006). Kot kombinirana rešitev je predlagan 

načrtovan razvoj metakognitivnega zavedanja in veščin posameznika, kar 
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pomeni, da je učence treba poučevati o metakognitivnih strategijah in jih 

hkrati spodbujati, da razmišljajo in uporabljajo strategije, ki jih že poznajo. 

 

Bakračevičeva (2006) meni, da z učenjem učenja razvijamo metakognitivno 

zavedanje in sposobnosti posameznika. Predvsem povečujemo znanje, 

sposobnosti in zavedanje (kognitivnega funkcioniranja) na naslednjih 

področjih: 

- natančnejše in bolj učinkovito načrtovanje, upravljanje, evalvacija in 

regulacija učnega procesa; 

- izboljšanje rabe primernih učnih strategij ali strategij reševanja 

problemov; 

- izboljšanje natančnosti samozaznave in samoocene, kar je povezano 

tudi z emocionalno samoregulacijo.  

 

Martin in Ramsden (1987) v svoji raziskavi ugotavljata, da boljše rezultate pri 

ocenjevanju dosegajo učenci, ki se učijo refleksije na konkretnih učnih snoveh 

kot tisti, ki v ta namen uporabijo učne materiale, razvite posebej za razvijanje 

generičnih učnih sposobnosti. 

 

Watkins (2007, str. 48) meni, da je nesmiselno učence učiti posameznih 

strategij učenja zaradi vsaj treh razlogov: prvič, ker se jih bodo naučili in ne 

uporabljali, drugič, ker jih ne bodo uporabljali učinkovito, ampak rutinsko in v 

neprimernih situacijah, in tretjič, ker lahko ima poudarjanje pomembnosti 

določene strategije negativen učinek na učence, ki je ne uporabljajo, če 

nakazuje, da obstaja samo en pristop k učinkovitemu učenju. Iz tega pa 

izpeljuje, da je za to, da bi postali učenci bolj učinkoviti, potrebno: 

- pomagati jim razumeti lastno učenje (del tega naj bodo posamezne 

strategije); 

- pomagati jim razviti sposobnosti nadzorovanja in ponovnega pregleda 

učenja, pri čemer naj se pozornost usmeri na razumevanje lastnega 

učenja in na učenčeve cilje;  

- posredovati sporočilo, da je za uspešno učenje možnih več načinov 

dela. 
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Sposobnosti znotraj metakognicije so v veliki meri povezane tudi s socialno 

naravo situacij, v katerih se učimo. Ob zavedanju omejitev, ki vplivajo na 

vpogled v metakognicijo sočloveka je Watkins (2007) učitelje vprašal, kaj 

lahko vidimo ali slišimo, da dela nekdo, ki velja za učinkovitega učenca, in 

oblikoval odgovore v naslednje skupine: 

- aktivno iskanje smisla in povezav: sprašuje zakaj, zastavlja primerjalna 

in analitična vprašanja o pomenu, preizkuša učiteljevo znanje, 

sprašuje, kako se kaj naredi, pripravljen je podati »odgovore«, ne da bi 

bil prepričan o njihovi pravilnosti, lahko gleda na nekaj z zornega kota 

drugega, sprašuje in preverja o možnostih nadaljnje uporabe, zanima 

ga veliko različnih idej;  

- sodelovanje: poročanje, pogovor, diskusija o lastnem učenju z vrstniki, 

prosi za pomoč, ima dober odnos z učiteljem;  

- odgovornost za svoje učenje: ob neuspehu išče nove informacije, 

predlaga nove strategije za izboljšanje svojega znanja, nalog se loti 

načrtno, odloča, kdaj je treba poiskati pomoč, si zastavlja izzive, z 

domačo nalogo preverja, ali je razumel šolsko snov;  

- kazanje metakognicije navzven: reče: »na to pa nisem pomislil« ali »ne 

razumem in ...«, spremeni mnenje med razmišljanjem. 

 

Tudi v slovenskem izobraževalnem sistemu so cilji, povezani z metakognicijo, 

že sistematično obravnavani, saj sta Center Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo pripravila program 

Koncept vključevanja ključne kvalifikacije učenje učenja v izobraževalne 

programe srednjega poklicnega izobraževanja. V slednjem najdemo poleg 

globalnih ciljev tudi: 

- razvoj kognitivnih in učnih strategij (miselne strategije: procesiranje, 

razumevanje, povezovanje, strukturiranje, analiziranje, sintetiziranje 

informacij, konkretiziranje, uporaba, kritično presojanje, selekcioniranje 

in ustvarjalno mišljenje, metode, tehnike in razvijanje sposobnosti, 

prepoznati svoj stil spoznavanja, učni stil in ju prilagoditi glede na cilje 

učenja v različnih položajih; 
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- metakognitivne strategije orientiranja, načrtovanja, spremljanja, 

evalviranja in reflektiranja lastne učne poti (miselnih procesov, procesa 

učenja in njegovih učinkov) (Ažman idr., 2003).  

 

 

1.1.5.3 Samoregulacijsko učenje 

 

Dokumenti Evropske unije vsebujejo zapis, da je »učenje učenja«, kot ena 

izmed ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja (Key Competencies for 

Lifelong learning-a European Reference Framework, 2004, Ključne 

kompetence za vseživljenjsko učenje, 2006, Ur. l. EU, L 394/16; povz. po 

Bakračevič - Vukman, 2007): 

- organiziranje in reguliranje lastnega učenja, tako individualno kot v skupinah;  

učinkovito upravljanje s časom in z informacijami;  

- reševanje problemov;  

- pridobivanje, procesiranje, evalviranje in asimiliranje novega znanja;  

- uporaba znanja in spretnosti v različnih kontekstih;  

- zavedanje lastnega učnega procesa ter  

- zmožnost premagovanja ovir za uspešno učenje. 

 

Učenje učenja predstavlja torej zmožnost učenca učiti se in vztrajati pri 

učenju, ne glede na to, ali gre pri tem za pridobivanje in obdelavo novega 

znanja in spretnosti ali za iskanje in uporabo informacij. Z učenjem učenci 

nadgrajujejo tako svoje predhodne izkušnje kot tudi življenjske izkušnje v 

različnih okoliščinah (npr. doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju). 

Pri tem se izpostavi pomen motivacije posameznika in zaupanja vase (prav 

tam).  

 

Veliko pedagoško psiholoških raziskav je pokazalo, da je to področje v tesni 

povezavi s samoregulacijskim učenjem. 

 

Proučevanje samoregulacije učenja se je razmahnilo v 80-ih letih, ko so 

strokovnjaki skušali najti odgovor na vprašanje, na kakšen način lahko učenec 

postane ekspert na področju lastnega učenja. 
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Zimmerman (1986; povz. po Pečjak in Košir, 2002) je samoregulacijo pri 

učenju definiral kot proces, v katerem je učenec metakognitivno, motivacijsko 

in vedenjsko aktivno udeležen. Svoja dognanja je kasneje, leta 1994, dopolnil 

še z izjavo, da je učenec zmožen regulirati svoje dejavnosti, torej uporabiti 

samoregulacijo, na štirih področjih, in sicer na področju: 

- lastnih motivov; 

- metod; 

- učnega vedenja ter 

- uporabe virov iz okolja. 

 

Samoregulacija je mogoča le takrat, ko ima učenec možnost izbire na 

posameznem področju, torej ko le-ta niso že vnaprej določena oziroma je 

izvor kontrole notranji in ne zunanji; ko se namesto učenca odločijo učitelj ali 

starši (Pečjak in Košir, 2002). 

Večina raziskovalcev meni, da je dobro »samoreguliran« učenec tisti, ki se na 

(meta) kognitivni in (meta) motivacijski ravni zaveda, kaj dela ter kaj je 

potrebno narediti za uspešno dosego ciljev, ki si jih je zastavil.  

 

Bakračevič-Vukmanova (2000b, str. 78) navaja naslednje komponente 

samoreguliranega učenja, ki naj bi jih razvijali pri otroku, da bi le-ta pridobil 

sposobnost samoregulacije: 

- znanje določenega področja; 

- kognitivne strategije (npr. selektivna pozornost, dekodiranje ...); 

- metakognitivno znanje in spretnosti (izdelava načrta, spremljanje 

kognitivnega procesa, evalvacija ...); 

- metamotivacija (kreiranje namena učenja, obvladovanje stresorjev in 

redukcija negativnih emocij ...), 

kar je bistvenega pomena za usmerjanje skozi njegovo formalno šolanje in za 

(samo) izobraževanje po končanem šolanju. 

 

Da učenec sploh lahko postane samoregulacijski, mora poleg znanja o 

predmetu in nalogi, izbrane učne strategije in oblikovanega konteksta ter 

razumevanja sebe pokazati tudi obilico motivacije in samodiscipline za 
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samostojno in učinkovito učenje, ki zajema (po Simonsu, 1992; povz. po 

Marentič - Požarnik, 2003): 

- pripravo učenja; 

- izvajanje dejavnosti, povezanih z učenjem; 

- uravnavanje učnih dejavnosti; 

- vrednotenje rezultatov ter 

- vzdrževanje potrebne motivacije in koncentracije. 

 

V prvi fazi učenja si mora učenec izbrati cilje in razjasniti njihov pomen ter 

poskrbeti za motivacijo, da lahko prične z učenjem. Ob tem se poslužuje 

raznih dejavnosti v zvezi z učenjem, ki pripomorejo k razumevanju, 

zapomnitvi, povezovanju ter ne nazadnje tudi k uporabi znanja. Hkrati 

kontrolira uspešnost učnih dejavnosti ter jih v primeru neuspešnosti tudi sproti 

popravlja in vzdržuje motivacijo in koncentracijo. 

Za učni proces pa je poleg vsega naštetega pomembno tudi dobiti povratno 

informacijo o uspešnosti učenja in ali so bili pričakovani rezultati tudi doseženi 

(prav tam). 

 

Pintrich in De Groot (1990; povz. po Pečjak in Košir, 2002, str. 142) navajata 

kot pomembno značilnost samoregulacijskega učenca, da je pri njem prisotna 

večja notranja motivacija in učenje tudi izven pouka, kar pomeni, da so za 

samostojno delo notranje motivirani le, če pri sebi zaznajo visoko lastno 

učinkovitost; takrat bodo nadaljevali z učenjem tudi v primeru težav in brez 

zunanje kontrole učiteljev ali staršev. 

 

Zimmerman in Martines-Pons (1998; povz. po Pečjak in Košir, 2002, str. 142) 

izpostavljata kot bistveno značilnost učencev, ki samouravnavajo svoje 

učenje, njihovo prepričanje v učinkovitost svojih metod učenja in zato po 

njunih ugotovitvah ti učenci uporabljajo bistveno več strategij kot drugi učenci 

(npr. sami si postavljajo cilje, načrtujejo in organizirajo učni proces, se 

spremljajo in vrednotijo lasten proces učenja). Avtorja tudi poudarjata, da 

strategije samouravnavanja (metakognitivne strategije) tudi bolje 

napovedujejo učne dosežke kot samo kognitivne strategije. 
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Zimmerman (prav tam) pravi, da je sposobnost samoregulacijskega učenca 

tudi večja občutljivost na socialno in fizično okolje, v katerem poteka učenje. 

 

Bandura (1997) meni, da imajo velik vpliv na razvoj samoregulacijskega 

učenja učenčeva prepričanja o lastni učinkovitosti na posameznih učnih 

področjih in pri posameznih nalogah, pri čemer je potrebno upoštevati realna 

pričakovanja glede lastne učinkovitosti. Učenčeva previsoka ali nerealna 

pričakovanja glede lastne učinkovitosti pripeljejo do tega, da je učenec 

prepričan v svoj uspeh, tudi če se ne uči, zato v učenje ne vlaga dovolj truda. 

Po drugi strani pa se ob prenizkih prepričanjih o lastni učinkovitosti učenec ne 

čuti dovolj sposobnega za učenje in se učenja raje sploh ne loti. 

 

Zimmerman (1998; povz. po Pečjak in Košir, 2002) pravi, da je sposobnost 

samoregulacijskega učenca tudi večja občutljivost na socialno in fizično 

okolje, v katerem poteka učenje. 

 

Pojem kognitivne samoregulacije je širok in ga je težko enolično opredeliti. 

Dobra samoregulacija se kaže predvsem v usmerjenosti k cilju, občutku o 

lastni učinkovitosti, pripravljenosti za vadbo in izpolnjevanju obveznosti, 

dobrem upravljanju s časom, metakognitivnem zavedanju in učinkoviti uporabi 

strategij (Bakračevič-Vukman, 2000a).  

 

 

1.1.5.4 Metakognitivne strategije 

 

Woolfolkova (2002) navaja, da učne strategije: 

- spodbujajo učence, da postanejo kognitivno angažirani in lahko usmerijo 

pozornost na pomembne vidike gradiva; 

- pomagajo učencem, da povezujejo, prevajajo, organizirajo in reorganizirajo 

informacije ter tako njihovo razmišljanje in obdelovanje informacij postaja 

čimbolj poglobljeno; 

- učenci učinkovito uporabijo pri spremljanju in uravnavanju lastnega učenja, 

da sledijo smislu in po potrebi uporabijo nov pristop. 
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Nekateri učenci so sposobni sami razviti strategije pri učenju, večina pa jih pri 

tem potrebuje pomoč. Marentič Požarnikova (2003) razlaga, da lahko pri 

učencih učne strategije razvijamo na neposreden in posreden način. 

Pri neposrednem razvijanju učnih strategij učencem pomagajo člani 

svetovalne službe (pedagog, psiholog), ki z učenci opravijo razgovor, jih 

poučijo o različnih načinih učenja, izpolnijo z učenci ankete o učnih navadah 

ali z njimi izvedejo praktične vaje. V tem primeru se lahko v učencu pojavi 

konflikt med ustaljenimi in novimi strategijami, je pa ta oblika razvijanja učnih 

strategij še posebej učinkovita pri slabših učencih, ki pri pouku ne znajo 

izbirati ustreznih strategij. 

Pri posrednem razvijanju učnih strategij so učne strategije stranski rezultat 

pouka. Učitelj že med poukom učence privaja k uspešnemu učenju tako, da:  

- jim postavlja miselno zahtevna vprašanja o prebranem, s čimer jih navaja na 

bralno razumevanje; 

- z učenci poglobljeno razpravlja in jih navaja na skupinsko reševanje 

problemov ter jih tako vzpodbuja k problemskemu razmišljanju; 

- učence z ustreznimi napotki usmerja pri iskanju virov in jih tako spodbuja k 

samostojnem študiju. 

Neposredno razvijanje učnih strategij zajema različne metode poučevanja, kot 

so navajanje učencev k oblikovanju argumentov v razpravi, problemski pouk, 

skupinsko delo, delo na terenu idr. Slednjega vsekakor ni možno razvijati 

samo s frontalnim poukom, za katerega je značilno poslušanje, zapisovanje in 

obnavljanje. Pouk, usmerjen na spominsko reprodukcijo in ne na razvoj 

samostojnega mišljenja učencu ne omogoča obvladovanja zahtevnejših učnih 

strategij (prav tam). 

 

Učence bi bilo potrebo uvajati v strategije uspešnega učenja, ki naj bi 

potekalo po naslednjih fazah: 

- seznanjanje učencev z obstoječimi strategijami, njihovimi glavnimi 

značilnostmi in poudarjanje pomena dobrih strategij; 

- demonstracija poteka posamezne strategije, ki jo lahko poleg učitelja 

izvedejo tudi boljši učenci; 

- vaje na konkretnih primerih; 

- avtomatizacija ali uglasitev na več različnih nalogah; 
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- navajanje učencev na stalno spremljanje, samopreverjanje in 

samopopravljanje, ki so elementi metaučenja (Marentič Požarnik, 2003). 

 

V učni uspešnosti igrajo pomembno vlogo metakognitivne strategije, ki nam 

pomagajo kontrolirati različne vidike učenja in mišljenja. 

Metakognitivne strategije, ki jih uporabljamo pri učenju, so (Woolfolk, 2002): 

- strategije načrtovanja, ki vključujejo odločanje o tem, koliko časa bomo 

namenili nalogi, katere strategije bomo uporabili za reševanje naloge, 

kako se bomo lotili naloge, kaj vse si moramo pripraviti, katere vire 

bomo uporabili, kakšnemu zaporedju moramo slediti, čemu je potrebno 

nameniti posebno pozornost ipd. Te strategije izvede učenec pred 

začetkom učenja. Za strategije načrtovanja je značilno, da aktivirajo 

pomembnejše vidike obstoječega znanja  in učencu pomagajo 

uporabiti ustrezne kognitivne strategije, kar olajša in pospeši 

razumevanje snovi. Načrtovanje lahko vsebuje postavljanje učnih 

ciljev, hitro preletavanje besedila pred začetkom branja, zastavljanje 

vprašanj pred branjem, napoved, kaj bo vključevalo besedilo in analizo 

naloge ali problema; 

- strategije spremljanja, ki potekajo sočasno z izvajanjem kognitivne 

aktivnosti in se nanašajo na proces reševanja problemov oziroma 

potek učenja. Predstavljajo zavedanje o tem, kako uspešno, kako hitro 

napredujem, s kakšnimi težavami se srečujem. Sproža vprašanja, kot 

so »Je to smiselno?« »Grem prehitro?« »Sem se dovolj naučil/a?«. S 

strategijami spremljanja učenec usmerja svojo pozornost na problem 

ali učno snov, ocenjuje nivo razumevanja, išče napake v lastnem 

razumevanju in ocenjuje uspešnost rabe izbranih strategij. Te strategije 

so tesno povezane s strategijami, ki jih učenec uporabi po končanem 

učenju; 

- strategije uravnavanja (evalvacija), ki so presojanje o procesih in 

rezultatih mišljenja in učenja ter ukrepanje na podlagi teh sodb. V tej 

fazi se pojavljajo vprašanja, kot so »Ali moram spremeniti strategije?« 

»Bi moral/a zaprositi za pomoč?« »Naj odneham?« »Je ta spis, slika, 

pesem, načrt končan?« Strategije evalvacije učenec uporabi, ko 

ugotovi določene pomanjkljivosti v procesu učenja ali reševanja 
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problemov, ugotavlja kaj v procesu učenja in reševanja problemov ni 

bilo prav. Učenec lahko znova pregleda učno snov, ponovno in 

počasneje prebere nalogo, rešuje najprej lažje naloge, popravi 

ugotovljene napake ipd. 

Opisane metakognitivne strategije se pojavljajo v različnih fazah učenja in so 

najbolj koristne v primeru, kadar naloge predstavljajo izziv, a niso pretežke.  

 

Nekatera dejanja sčasoma postanejo rutinska in ni potrebno ves čas 

uporabljati metakognicije. Razlike v uporabi metakognitivnih strategij so 

povezane s starostjo ali zrelostjo, saj otrok s kognitivnim razvojem postaja bolj 

sposoben za uporabo strategij. Nekatere individualne razlike v 

metakognitivnih sposobnostih se lahko pojavljajo zaradi bioloških razlik ali 

različnih učnih izkušenj. Velja, da je za odraslo dobo značilno, da ti procesi 

postanejo avtomatični in jih odrasli uporabljajo, ne da bi se tega sploh 

zavedali (Woolfolk, 2002). 

 

Raziskave so pokazale, da zavzema metakognicija pomembno mesto v 

pozornosti, spominu, socialni kogniciji, reševanju problemov, verbalni 

komunikaciji, razumevanju, razumevanju branja in pisanja ter učenju jezika. 

Slednje pomeni, da so kognitivni dosežki otrok in odraslih odraz 

metakognicije, ki vodi posameznika pri selekcioniranju, pri presoji lastnih 

zmožnosti v odnosu do določene naloge, pri popravljanju napak, evalvaciji 

kognitivnih nalog in pri izbiri ustreznih ciljev in strategij (Bakračevič Vukman, 

2000a).  

Pri vseh naštetih aktivnostih ima nepogrešljivo vlogo učitelj, ki učenca v okviru 

izobraževanja seznanja, vodi in usmerja, z njim evalvira in učencu pomaga na 

poti vseživljenjskega učenja tako v času osnovnošolskega, kot tudi v času 

srednješolskega izobraževanja. 
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1.2 UČITELJEVA VLOGA V PROCESU UČENJA V POVEZAVI Z 

METAKOGNITIVNIMI STRATEGIJAMI 

 

1.2.1 Učiteljeva pojmovanja učenja in njihov vpliv na “učenje učenja” 

 

Tako učitelji kot tudi učenci oblikujejo osebna pojmovanja o učenju. 

Subjektivne osebne ideje o določenem pojavu so pogosto čustveno in 

vrednostno obarvane, ne povsem zavestne in logične.  

Subjektivna teorija je sistem sorodnih pojmov o učenju, znanju, poučevanju in 

vlogi učitelja in učenca v teh procesih. V skladu s temi teorijami učitelji 

poučujejo, učenje pa pomeni kvalitativno spreminjanje obstoječih pojmov in 

pogledov, postopno ustvarjanje smisla, globlje razumevanje, ustvarjanje 

pomena in novih povezav (Marentič Požarnik, 2003). 

 

Učenje učenja zahteva kvalitativno osebno pojmovanje učenja oziroma 

predstavlja učenje kot kopičenje, zapomnitev, ohranjanje in trajnejšo 

zapomnitev dejstev, metod in postopkov z namenom kasnejše uporabe 

(Marentič Požarnik, 2003), je samo sredstvo za dosego stopnje, ko je učenec 

sposoben za samostojno učenje. Znanje naj bi bilo vseživljenjsko, uporabno, 

osmišljeno in povezano z razumevanjem in takšno zahteva samostojno 

analiziranje in iskanje novih, ustvarjalnih rešitev (Voultainen in drugi, 1990; 

povz. po Rutar Ilc, 2007). 

 

Višja kvalitativna pojmovanja učenja so povezana z usmerjenostjo v globlji 

smisel, s pozitivnimi čustvi zadovoljstva ter z notranjo neodvisno motivacijo.  

 

Premik v pojmovanju znanja, učenja in poučevanja je potreben najprej v 

osebnih prepričanjih učiteljev. Pomen kompleksnosti in dinamičnosti znanja 

bo narasel, ko se bodo prevladujoče in ustaljene prakse pričele presegati. 

Prenašanje znanja mora preiti v poučevanje, usmerjeno v ustvarjanje situacij 

za odkrivanje in izgrajevanje znanja. Slednje zahteva večjo kompleksnost 

učiteljeve vloge in pripravo učitelja na soustvarjanje spodbudnega, 

raziskovalnega in ustvarjalnega učnega okolja. 
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1.2.2 Učitelj in učenci v konstruktivističnem kontekstu  

 

Učitelj naj bi ustvarjal pogoje za učenje, pripravljal material za učenje, 

ustvarjal socialne situacije za učenje in ustvarjal možnosti, da bo učenec 

lahko konstruiral svoja spoznanja. Učiteljeva naloga je omogočati refleksijo in 

razumevanje problemov v učenju. Profesionalnost učitelja je v njegovi 

samoreflektivnosti, pozornosti in spodbujajočem odnosu (Siebert, 1999). 

 

Predpostavka konstruktivizma je, da si mora znanje vsak skonstruirati sam, 

kar zahteva transformacijski stil učenja in poučevanja. Otrok lažje ponotranji 

znanje, do katerega pride sam. Konstruktivistični pristop ne izključuje 

tradicionalnih metod poučevanja in učenja, se pa kot “zmeren” izkaže za bolj 

učinkovitega v slabših pogojih za učenje; kadar ima otrok slabo predznanje, 

nizke kognitivne sposobnosti in v primeru pojavljanja anksioznosti. Kadar so 

pogoji za učenje boljši, pa dajejo boljše rezultate odprti pogoji za učenje. 

Poučevanje je potrebno organizirati tako, da učencem omogoča uporabo njim 

lastnih stilov učenja in mišljenja (Novak, 2004). 

 

Mišljenje in učenje sta aktivnosti našega živčnega sistema in ne moreta biti 

uravnavani ali organizirani od zunaj, potekata pa v povezavi z zunanjim 

svetom, ki je lahko delovno mesto, učilnica ali prosti čas (Siebert, 2003).  

 

Učenje poteka v socialnem kontekstu in učitelji so del zunanjega sveta ter 

delujejo na področjih motivacije, priprave učnega okolja, evalvacije 

učenčevega dela in priprave učenca na samoevalvacijo. V takšnem načinu 

poučevanja je učiteljeva vloga pomembnejša in zahtevnejša, saj mora 

ustvarjati raznolike učne situacije, ki bodo spodbudile proces aktivnega 

razmišljanja, eksperimentiranja, sodelovanja in skupinske komunikacije 

(Marentič Požarnik, 2003). 

 

Brooks in Brooks (1993) predstavljata značilnosti učiteljeve vloge v  

konstruktivističnem, na učenca naravnanemu poučevanju:  

- učenci se lahko učijo iz osnovnega in drugih virov;  
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- učence vključuje v situacije pridobivanja izkušenj, ki bodo omogočile 

spremembo predhodnih konceptov znanja; 

- učencem omogoči, da s svojimi odgovori participirajo in usmerjajo učni 

proces (čas za premislek); 

- spodbuja radovednost in postavljanje vprašanj (učenci postavljajo vprašanja 

o neki temi in učitelj spodbuja razmišljujočo diskusijo in oblikuje naloge, kjer je 

vključena kognitivna terminologija, npr. “klasificiraj”, analiziraj”, “ustvari”); 

- spoznani proces povezuje s procesom raziskovanja; 

- zahteva jasno izražanje učencev o tem, kar razumejo, kajti to pomeni, da so 

se naučili. 

 

Vzgojno-izobraževalna praksa v perspektivi konstruktivistične didaktične 

paradigme prinaša reorganizacijo vlog udeležencev izobraževanja. Učenec 

postaja subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa, ki aktivno raziskuje, razvija 

potrebna znanja in sposobnosti ter postaja avtonomen (Watkins, 2007). 

 

 

1.2.3 Učitelj in učenci v avtonomnem  kontekstu 

 

Da bi se učenec lahko naučil učenja učenja, mu je treba dopuščati 

avtonomijo, ki je potrebna za potek učenja učenja in hkrati je njegova 

posledica.  

 

Rezultati škotske študije poročajo o tem, da se premalo časa namenja 

pogovorom in šolarji so izrazili mnenje, da je šolsko delo sestavljeno iz 

“nesprejemljivega obsega informacij in načinov dela, za katerega se morajo 

naučiti pravilnih odgovorov in ustreznih postopkov” (Duffield et al., 2000; povz. 

po Watkins, 2007). 

  

Deci in Ryan (1987) sta proučevala vpliv avtonomnega nasproti 

kontrolirajočemu kontekstu. Izkazalo se je, da so bili učenci učiteljev, ki so jih 

spodbujali k samostojni dejavnosti in podpirali avtonomijo pri učenju, spoznani 

kot tisti z višjo zaznano kognitivno kompetenco in višjim samospoštovanjem, 
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bili so notranje motivirani, imeli so večji interes, bili so manj napeti, bili so bolj 

kreativno, bolj kognitivno fleksibilni, kazali so boljše konceptualno učenje, 

pozitivno naravnanost, več zaupanja, večjo vztrajnost pri spreminjanju 

vedenja in boljše telesno in psihično zdravje. 

 

Učiteljevo dopuščanje avtonomije naj se spreminja glede na starost učencev. 

V razvojnem obdobju mladostništva je pričakovati prevzemanje odgovornosti 

za učenje zaradi spoznavnih in socioemocionalnih elementov: 

- razvoj abstraktnega in hipotetičnega mišljenja; 

- sposobnost načrtovanja pri reševanju nalog; 

- predvidevanje posledic odločitev; 

- sposobnost refleksije o lastnem procesu mišljenja in učenja; 

- povečana introspekcija; 

- želja po prevzemanju lastnih odločitev; 

- zmanjšana emocionalna odvisnost od pomembnih drugih. 

Ti razvojni dejavniki nakazujejo večjo potrebo po samostojnosti, kar bi se 

moralo tudi odražati v načinu poučevanja (Puklek Levpušček, 2001). 

 

Enccles in dr. (1993; povz. po Puklek Levpušček, 2001) razlaga, da razkorak 

med mladostnikovo željo po samostojnejšem učenju in sprejemanju odločitev 

ter njegovo percepcijsko možnostjo udejanjanja te želje vodi v zmanjšano 

notranjo motivacijo, kar pomeni, da lahko pričakujemo upad motivacije za 

učenje in slabšo zaznavo lastne učne učinkovitosti. 

 

Možnosti za učenje učenja se lahko izboljša s spodbujanjem aktivnosti 

učenca, in sicer tako da se mu omogoči lastno kontrolo tempa aktivnosti, 

kontrolo aktivnosti, s spraševanjem po refleksiji lastnih odgovorov 

(metakognicija) ter z omogočanjem diskusije o ciljih in namenu posamezne 

učne dejavnosti (McCormick, 2006). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

34 

 

1.2.4 Dimenzije “učenja učenja” v šoli 

 

“Učenje učenja predstavlja integralni del vsakega učnega predmeta, temeljno 

usmerjenost in prizadevanje vsakega učitelja v njegovem vzgojno-

izobraževalnem delu. Vključeno naj bo kot izhodišče pri procesno-ciljnem in 

vsebinskem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela. Usposabljanje učencev 

za učenje je temeljni cilj vseživljenjskega učenja in je nujen v vsaki stroki” 

(Ažman idr., 2003). 

 

Učenje učenja je kompleksen konstrukt, pri katerem preučujemo 

metakognitivno, kognitivno, motivacijsko, emocionalno in socialno dimenzijo.  

Metakognitivna dimenzija zajema strategije učenja, strategije reševanja 

problemov, načrtovanje, upravljanje, evalvacijo in refleksijo mišljenja ter 

refleksijo o učnih procesih in njihovih rezultatih. 

Motivacijska dimenzija vsebuje motivacijo za učenje, ciljno orientacijo, 

prepričanja o samoučinkovitosti, samozaupanje itd. Šola vpliva na zunanje in 

notranje dejavnike, ki spodbujajo učenje, razvijanje pozitivnega odnosa do 

učenja in zaupanja v lastno sposobnost uspešnega nadaljevanja učenja skozi 

vse življenje. 

Emocionalna dimenzija predstavlja strategije za spoprijemanje z 

neuspehom, negativnimi emocijami in stresom.  

Socialna dimenzija zajema socialne elemente v kontekstu učenja 

(Bakračevič Vukman, 2007).  

 

Da bi učitelji spodbudili razvoj principov mišljenja učenja učenja morajo razviti 

ustrezne pedagoške situacije; z vnašanjem ustreznih načinov dela in 

možnostmi za samostojno delo. Z dialogom glede zahtev naloge učitelj 

pospešuje učenje in spodbuja uporabo novih spoznanj pri drugih aktivnostih. 

Ključnega pomena za razvoj ustreznih pedagoških situacij predstavlja 

pedagoška klima oziroma pripravljenost kolektiva na izobraževanje in 

posledično izboljšanje učenja učenja na šoli (Black idr., 2006). 
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1.2.4.1 Pedagoška komunikacija v procesu “učenja učenja” 

 

Tradicionalni model pouka in pogovora v njem je izjemno odporen proti 

spreminjanju, saj ima globoke korenine v navadah, prepričanjih in pojmovanjih 

učiteljev in učencev (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 

 

Schulz van Thun (povz. po Licardo, 2008) navaja, da učenci zaznavajo od 

učitelja posredovane vsebine s pozornostjo, usmerjeno na: 

- vsebino: stališča, dojemanje in razumevanje neke vsebine; 

- osebo, ki govori: način govorčevega govora poroča o njegovi osebnosti; 

- odnos: njegov odnos do prejemnika sporočila; 

- vpliv: kako bo sporočilo vplivalo na poslušalca (odziv). 

Odločilnega pomena torej ni vsebina, saj si jo lahko učenci še enkrat 

preberejo v zapiskih ali učbeniku. Učenci zaznavajo odnos učitelja do 

vsebine, njegova stališča in interpretacijo. 

 

Za dobro in učinkovito komunikacijo je potrebno ozaveščanje, upoštevanje 

zakonov in ovir v komunikaciji ter sistematično učenje učinkovitih načinov 

pošiljanja in sprejemanja sporočil. Z lastnim izboljševanjem učimo te veščine 

tudi učence. Za spremljanje pouka in učinkovito analizo o dogajanju je 

primerna uporaba avdio-video posnetkov učnih ur, dobesedni zapisi odlomkov 

dialoga in hospitacije kolegov (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 

 

 

1.2.4.1.1 Komunikacija v razredu 
 

Učenje je socialni proces, pri katerem je po teoriji socialnega konstruktivizma 

pomembno sporazumevanje z drugimi, poglobljen dialog, soočanje 

argumentov v skupini, primerjanje in razjasnjevanje idej med učenjem, kar 

ima vpliv na spoznavni razvoj. 

 

Strmčnik (1999; v Rupar, 2004) pravi, da je učitelj odgovoren za pošiljanje, 

sprejemanje in delovanje svojih sporočil. Učiteljeva komunikacija se pri pouku 
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izraža skozi dve modaliteti, kot posredovanje sporočil in odnosni vidik 

komunikacije. 

Komunikacija kot posredovanje sporočil lahko ima konzumni vidik 

(razumevanje in pomnjenje informacij) ali instrumentalni namen (uporaba 

znanja, določeno delovanje). 

Odnosni vidik zajema vsebino posredovanega in odnose, ki jih v procesu 

komunikacije sproži medsebojno sovplivanje učne vsebine, učencev in 

učiteljev. 

 

Raziskave so pokazale, da je pedagoška komunikacija v naših šolah pogosto 

enosmerna in da učenci zastavljalo le malo vprašanj. Da bi učitelj pri učencih 

vzpodbujal pristno vedoželjnost in zastavljanje vprašanj, ki so vsebinsko 

vezana na učno snov, jih mora ustrezno motivirati: 

- se zahvaliti za vprašanje in na nebesedni način pokazati, da je vprašanja 

vesel; 

- po potrebi vprašanje ponoviti oziroma ga pravilneje oblikovati; 

- vprašati učenca, ali je prav povzel njegovo vprašanje; 

- prositi učenca za dodatna pojasnila k vprašanju; 

- vprašati druge učence, ali so vprašanje slišali; 

- priznati, da odgovora ne ve (Marentič Požarnik in Pregelj Plut, 2009). 

 

Poznamo jezik sprejemanja in jezik zavračanja (Gordon, 1992; v Tomič, 

2002), ki je podoben jeziku učitelja, ki dopušča ali zavrača avtonomijo. 

Reeve in Jang (2006) opisujeta ustrezno komunikacijo, ki spodbuja učenje 

učenja, ker dopušča avtonomijo. Za takšno komunikacijo je značilno, da se 

meri s časom, ko učitelj pozorno posluša učenca in ko učenec lahko govori, 

vsebuje neformalne pohvale napredka, spodbude, namige, odzive na 

vprašanja in komentarje učencev in uporabo stavkov, ki izražajo empatijo za 

učenčevo perspektivo ali izkušnjo. 

Nasprotno so posredovanje rešitev, navodila (naredi, premakni, daj, obrni, 

…), ukazovanje (naj bi, bi moral, moraš,…), navodila v obliki vprašanj (“Ali 

lahko to narediš, kot sem ti pokazal?”) in navodila z navajanjem časovnih 

omejitev (“Še pet minut”) elementi komunikacije, ki ne dopušča avtonomije in 

zato ne bo vodila v učenje učenja. 
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Marentič Požarnikova (2003) meni, da avtoritarno vodenje lahko daje dobre 

rezultate, če učenci učitelja čustveno sprejmejo in ko gre za “konvergentne” 

cilje, npr. pridobivanje osnovnega znanja, spominsko usvajanje ali utrjevanje 

preprostih spretnosti. V demokratičnem modelu učitelj učence postopoma 

navaja na samostojnost in prevzemanje odgovornosti, kar vodi od modela 

učiteljeve odgovornosti prek deljene odgovornosti do popolne učenčeve 

odgovornosti in učencem omogoča, da bolje razvijejo interese, motiviranost in 

občutek odgovornosti za doseganje ciljev.  

V demokratičnem stilu vodenja in komunikaciji je s prehodom do popolne 

učenčeve odgovornosti za lastno učenje možno spodbujanje učenja učenja.  

 

 

1.2.4.1.1.1 Oblikovanje vprašanj  
 

B. Marentič Požarnik (2008) ugotavlja, da učitelji večinoma formirajo 

vprašanja, ki zahtevajo določen odgovor, ki ga seveda oni sami že poznajo, 

kar poimenuje katehetska metoda. V praksi učiteljska vprašanja večinoma 

zahtevajo priklic dejstev, le majhen delež pa razvija miselne sposobnosti.  

 

Vprašanja, ki jih zastavljajo učitelji, morajo biti oblikovana tako, da pri učencih 

spodbudijo zanimanje in razmislek, da spodbujajo mišljenje in vzbujajo 

čustva. Za dobro vprašanje so pomembni razlog, osredotočenost, jasnost in 

primerna modulacija glasu (Heckt, 2006). 

 

James idr. (2006) so raziskovali najpogostejše razloge, zakaj učitelji 

zastavljajo vprašanja, in ugotovili, da učitelji največkrat sprašujejo, da 

spodbujajo razmišljanje in razumevanje idej, pojavov in postopkov. Na 

drugem mestu je preverjanje razumevanja, znanja in sposobnosti. Sledijo 

vprašanja, namenjena usmerjanju pozornosti k nalogi ali učnem cilju, na 

zadnjem mestu po zastopanosti pa so vprašanja za spodbujanje kritične 

evalvacije, ponavljanju in utrjevanju snovi. 

V študijah Westminster Institute of Education (2000) se je izkazalo, da so 

učitelji z vprašanji večinoma preverjali znanje in razumevanje ali iskali vzroke 
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za nerazumevanje, s samo 10 % vprašanj pa so učence spodbujali k 

razmišljanju. 

 

Measl in Mood (1972, povz. po Heckt, 2006) sta razvila model, ki stopnjuje 

zahtevnost vprašanj in ponuja možnost kritične revizije lastnega stila 

zastavljanja vprašanj ter efektivno pripravo na pouk. Model obsega vprašanja 

treh tipov.  

Vprašanja za oblikovanje predstav zajemajo »naštevanje« (Kaj si videl, 

prebral?), »razvrščanje« (Kaj spada skupaj? Zakaj?) in »uvrščanje« (Kaj 

spada pod ta pojem?). 

Vprašanja za interpretacijo in oblikovanje zaključkov spodbujajo učenca k 

zbiranju informacij (Katere podatke si našel?), razlagi in utemeljevanju (Zakaj 

meniš, da je tako?) in oblikovanju zaključkov. 

Vprašanja za oblikovanje in ugotavljanje pravilnosti hipotez zahtevajo razlago 

pojavov in prognoze (Kaj bi se zgodilo, če...?), razlago in utemeljevanje (Kako 

si predstavljaš, da bi...?) in ugotavljanje pravilnosti hipotez (Kako bi ugotovil, 

da...?). 

 

Za učenje učenja je tako, kot naučiti se, najti prave odgovore, pomembno, da 

učenci zastavljajo ustrezna vprašanja, saj kot pravita Morgan in Saxton (1991, 

v Heckt, 2006), se učimo z zastavljanjem vprašanj. In več se naučimo iz 

boljših vprašanj, vprašanj na višjem nivoju. Z dobro izbranimi vprašanji je 

mogoče razširiti znanje, razumevanje in uporabo znanja in sposobnosti ter 

razvijati miselne procese višjih ravni. Posledično si bo učenec znal taka 

vprašanja zastavljati tudi med samostojnim učenjem. 

 

 

1.2.4.1.1.2 Čas za oblikovanje odgovora 
 

Vprašanja na višjem nivoju učenca usmerjajo k rešitvi tako, da mu osvetlijo 

pomembne značilnosti problema, vendar mora rešitev poiskati sam. Od 

učenca zahtevajo visoko stopnjo miselne aktivnosti in od učitelja daljši čakalni 

čas na odgovor, saj učenci običajno odgovora na vprašanje ne poznajo.  
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Potreben je čas za premislek in za oblikovanje poglobljenega odgovora. Če 

se učitelj z učenci dogovori, da ne bodo dvigovali rok, se predpostavlja, da so 

vsi učenci njegovi sogovorniki. S tem pa se prepreči, da bi počasnejši učenci 

prepustili odgovarjanje njihovim fleksibilnejšim, impulzivnejšim in hitrejšim 

sošolcem in bi zaradi tega sami prenehali iskati odgovor (James idr. 2006). 

 

Eden izmed tehtnejših vzrokov za pomanjkanje odmorov za razmišljanje je 

učiteljeva bojazen, da bo v razredu po nepotrebnem izgubljal čas in da je pri 

pouku potrebno nenehno govoriti. Po drugi strani pa s podaljšanjem 

čakalnega časa na odgovor postanejo učiteljeva vprašanja pestrejša, njegov 

odnos do počasnejših otrok pa strpnejši (James idr., 2006). 

 

Black in Wiliam (2003) opažata spremembe v mišljenju učiteljev, ki so 

sodelovali v delavnicah za izboljšanje zastavljanja vprašanj. Učitelji so zaradi 

razmisleka spremenili svojo vlogo. 

 
 

 
Shema 2: Razmišljanja učiteljev glede zastavljanja vprašanj (povz. po Black in Wiliam, 2003, 

str. 230─231) 

 

Ustrezno zastavljanje vprašanj v načrtovanem vzgojno-izobraževalnem 

procesu bo vplivalo na učinkovitejši pouk, učenci bodo razvili sposobnost 

zastavljanja vprašanj in bodo aktivno sodelovali pri pouku, hkrati pa bo 

njihovo razumevanje globlje (James idr. 2006). 

 

 

Od predstavljanja 
lastne ideje k 
ugotavljanju idej 
učencev in 
vključevanje učencev 
v raziskovanje. 

Učenci postanejo 
aktivnejši, ko ugotovijo, 
da je učenje odvisno od 
pripravljenosti, da 
predstavijo lastno 
mišljenje in se lahko o 
njem pogovarjajo. 

Učitelji ugotovijo, da 
morajo več časa 
posvetiti oblikovanju 
vprašanj, ki omogočajo 
razvoj učenčevega 
razumevanja. 
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1.2.4.1.1.3 Povratne informacije 
 

V literaturi se pojavljajo poleg povratne informacije tudi sopomenski izrazi, kot 

so vzvratni tok, komunikacijski feedback, povratna komunikacija (Novak, 

2004). 

 

Cilj komunikacije je, da sogovornik razume pošiljateljevo sporočilo tako, kot je 

želel. Košir (1999) pravi, da moramo za svoje sporočilo prevzeti odgovornost 

in bi bilo smiselno upoštevati pet pravil dobre komunikacije: bodi zaključen 

(zaključi svojo misel), točen, jasen, vljuden, kratek in jedrnat. 

Da bi se izognili napačnemu razumevanju sporočila, je potrebno razumevanje 

preverjati in mu prilagajati povratno informacijo. 

 

Povratna informacija naj bi bila podana v obliki komentarja, neverbalnega ali 

verbalnega. Ker ima vsaka komunikacija svoj vsebinski in odnosni vidik, 

nekateri povratno informacijo razumejo kot odziv na kvaliteto dosežka ali 

dejavnosti, spet drugi se pri povratni informaciji osredotočijo na čustveno plat, 

torej podajajo pohvale in graje. Povratna informacija, ki spodbuja učenje 

učenja, vsebuje tako emocionalni kot tudi odziv na kvaliteto izdelka. 

Emocionalna komponenta povratne informacije je ključna za motiviranje 

učencev, odziv na kvaliteto dosežka ali dejavnosti pa usmerja nadaljnji razvoj.  

 

Stvarno povratno informacijo potrebuje učenec, ki je notranje motiviran in ga 

povratna informacija usmerja pri nadaljnjem delu. Nasprotno ima pravilno 

izrečena pohvala večji učinek pri pretežno zunanje motiviranih učencih, pri 

tistih, ki se spopadajo s strahom pred neuspehom, nesamostojnostjo in pri 

tistih, ki potrebujejo socialno podkrepitev in čustveno oporo s strani učitelja 

(Marentič Požarnik, 2003).  

 

Če se učitelj pri podajanju povratne informacije osredotoči bolj na osebo kot 

na učenje, se lahko zgodi, da ima povratna informacija negativni učinek 

(James idr. 2006). 

Pohvala vzbuja v učencu prijeten občutek, a pripomore k izboljšanju 

njegovega učenja le, če se nanaša na to, kar je učenec naredil dobro. Zato 
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naj bo pohvala usmerjena na dosežke ali dejavnosti, naj bo stvarna in naj ne 

bo primerjanje z drugimi učenci v razredu. Ob uporabi “individualnega” 

kriterija imajo vsi učenci enake možnosti biti pohvaljeni (Marentič Požarnik, 

2003). 

 

Tomičeva (2002) svetuje, naj bo povratna informacija tudi opisna, ne le 

ocenjevalna. Naj bo takšna, da opišemo, kaj vidimo, mislimo, čutimo, torej 

opišemo dogodek in čustva, ne ocenjujemo pa osebnosti in značaja. 

 

Povratna informacija naj upošteva potrebe prejemnika in pošiljatelja, naj bo 

specifična in naj vsebuje elemente, ki jih prejemnik potrebuje za razumevanje. 

Osredotočena naj bo na vedenje, ki se je pravkar zgodilo in ki ga prejemnik 

lahko nadzira. Povratna informacija je učinkovitejša, če je prejemnik prosil 

zanjo (Tomič, 2002). 

 

Učinkovite informacije se od področja do področja precej razlikujejo, je pa 

priporočljivo, da se učitelji vsaj do neke mere poenotijo glede podajanja 

povratnih informacij, s čimer bi preprečili zmedo pri učencih glede njihovega 

pomena (James idr., 2006). 

 

James idr. (2006) predstavljajo rezultate raziskovalnega projekta, ki je potekal 

v Veliki Britaniji (LHTL ali Learning how to learn trough assessment for 

learning med letoma 2001─2005) in je pokazal, kakšna naj bo oblika 

povratnih informacij, da bo učenje učenja čimbolj spodbujeno: 

- povratna informacija je lahko ustna ali pisna in je bolj učinkovita, kadar je 

osredotočena na nalogo in ne na osebo; 

- pohvalo pogosteje uporabljajo uspešnejši učitelji; 

- pohvala mora biti določena in opisovati mora, kaj je pohvalno; 

- nakazovanje možnosti za izboljšanje šolskega dela (namesto posredovanja 

rešitev) spodbuja razmišljanje; 

- povratne informacije, ki se nanašajo na posameznika, naj se posredujejo 

individualno. Na nivoju razreda je koristna povratna informacija, namenjena 

celotnemu razredu, v obliki splošne diskusije. 
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1.2.4.2 Ocenjevanje v procesu “učenje učenja” 

 

Po navadi se ocenjevanje zgodi po poučevanju in učenju, lahko je pa 

ocenjevanje tudi del poučevanja in učenja, a zahteva reformiranje pomena in 

načina poučevanja in usposabljanje strokovnih delavcev. 

 

Če govorimo o ocenjevanju kot dejavniku učenja učenja je njegov osnovni 

namen podpora učenju. 

Formativno ocenjevanje je del poučevanja in učenja in služi ugotavljanju 

trenutnega znanja učencev oz. njihovih potreb in s tem ugotavljanje oblike 

potrebne pomoči s strani učitelja; kako kvalitetno je znanje učencev ter šibka 

in močna področja znanja. Sumativno ocenjevanje nastopi ob koncu učenja in 

z njim ugotavljamo, kaj je učenec dosegel glede na postavljene standarde. 

 

Ocenjevanje lahko spodbuja učenje, če je namen povratne informacije 

izboljšati oz. “uglasiti” proces poučevanja s procesom učenja. Pri pouku, kjer 

ima ocenjevanje vlogo podpore učenju, se meje med poučevanjem in 

ocenjevanjem izbrišejo (Eržen, 2008). 

 

Ko se učitelji pripravljajo na poučevanje, morajo hkrati razmišljati tudi o 

ocenjevanju, saj naj bi bila oba procesa v praksi prepletena.  

James idr. (2006) navajajo “high-quality learning”, ki je osredotočeno na 

napredek učenca pri učenju, kaj je cilj učenja in kakšna je najboljša pot do tja. 

Poleg merjenja znanja naj bi bil namen takšnega poučevanja tudi 

izboljševanje učenja. Potrebno je vključevati načine dela, ki: 

- pomagajo učencem razumeti, katero je učenje na višji ravni; 

- pomagajo učencem graditi na njihovih močnih področjih in presegati ovire pri 

učenju; 

- pomagati učencem s konstruktivno povratno informacijo pri izboljšanju 

učenja in razvijanju motivacije za to; 

- pomagati učencem, da bodo za boljše razumevanje uporabili pomoč 

sovrstnikom in prevzeli odgovornost za učenje. 
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1.2.4.3 Samoocenjevanje in vrednotenje vrstnikov 

 

Samovrednotenje in vrednotenje vrstnikov sta obliki avtentičnega 

ocenjevanja, novejša pristopa, ki sta se izkazala kot zanesljiva in utemeljena. 

Spadata med ključne spremembe, ki bi podpirale učenje učenja (James idr., 

2006). 

 

Če učitelj v svoje delo vnaša samoocenjevanje učencev, so učenci bolj 

vključeni v učni proces in njihova vloga postane pomembnejša, kar povečuje 

njihovo odgovornost in jih usposablja za vseživljenjsko učenje z nenehnim 

samonadzorom (Holcar, 2009). 

 

Namesto da učenci le prestanejo razna preverjanja in ocenjevanja znanja, jih 

je bolj smiselno spodbujati, da samoocenjevanje opravijo, še preden bo 

ocenjevanje opravil učitelj. Učence se lahko vključi že v pripravo in določanje 

kriterijev ocenjevanja. Potrebno se je spraševati o smislu učenja, razmišljati o 

kriterijih in dati ustrezen odziv. Ob tem pridobijo največ učenci, za katere smo 

predhodno ocenili, da imajo slabše osnovne sposobnosti. Slednje nakazuje, 

da so slabi rezultati v šoli v veliki povezavi s tem, da učenci ne vedo, kaj se od 

njih pričakuje in zato slabo opravijo naloge (Holcar, 2009). 

 

Razdevšek Pučkova (1998) navaja, da je potrebno posebno pozornost 

nameniti usposabljanju učencev za samovrednotenje in samoocenjevanje. 

Samovrednotenje je širši pojem, ker lahko učenec sam določa kriterije, pri 

samoocenjevanju pa so kriteriji že vnaprej znani. Samovrednotenje 

opredeljuje kot lastno presojanje dosežkov, kot identifikacijo močnih in šibkih 

točk ter razmišljanje o načrtovanju aktivnosti za izboljšanje lastnih rezultatov. 

Samovrednotenje prispeva k oblikovanju odgovornega in vseživljenjskega 

učenja ter razvija samostojnost, učitelju pa prikaže učenčevo razmišljanje in 

razumevanje ter mu omogoča spoznavanja učenčevih spoznavnih procesov. 

 

Samovrednotenje se dopolnjuje z vrednotenjem vrstnikov, saj je za uspešno 

ocenjevanje svojega dela pomembno, da učenci z nekom izmenjajo poglede 
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na svoje delo. Prav tako se lahko pri samovrednotenju učenci vživijo v vlogo 

učitelja in učenje doživijo z drugega zornega kota (Race, 2001). 

 

Za samovrednotenje in vrednotenje vrstnikov mora učenec obvladati številne 

veščine, med katere sodijo razumevanje namena naloge, razumevanje 

kriterijev ocenjevanja, razvijanje kriterijev za ocenjevanje, prevzemanje dela 

nadzora nad lastnim učenjem, trenutno učenje povezovati s prejšnjim in 

prihodnjim učenjem in vzdrževanje motivacije za učenje. Pri razvijanju teh 

veščin igra pomembno vlogo učitelj s svojim načinom dela (James idr., 2006). 

 

James idr. (2006) predlagajo več načinov samovrednotenja in vrednotenja 

vrstnikov: 

- učenci skupinsko ocenjujejo delo lastne skupine in drugih skupin; 

- učenci izpolnjujejo individualne liste za samovrednotenje (sami ocenijo, kaj 

bi bilo potrebno izboljšati); 

- “luči semaforja” za vrednotenje razumevanja (če učenci menijo, da nalogo 

razumejo, to nakažejo z zeleno barvo, kadar so negotovi, uporabijo rumeno in 

kadar ne razumejo, rdečo. Učenci, ki nakažejo zeleno, lahko pomagajo 

ostalim); 

- učenec v zadnjih petih minutah povzame bistvo učenja in drugi ga dopolnijo; 

- učenci se preizkusijo v znanju pri isti nalogi in samoocenijo napredek; 

- učenci izdelajo mapo izdelkov vsega razreda, kjer bodo razvidna 

pričakovanja učitelja do učencev; 

- učenci predstavijo izdelek pred razredom in pred učiteljem, da pridobijo 

mnenje drugih in se naučijo, kako najbolje predstaviti svoj izdelek. 

 

Ocenjevanje sošolcev lahko koristi samoocenjevanju, saj učenec dobi 

vpogled v delo vrstnikov, poveča se motivacija, učenec prevzema 

odgovornost, razvija avtonomijo, sprejema ocenjevanje kot del učenja, 

napake sprejema kot priložnost za učenje, uri evalvacijske sposobnosti 

(James idr., 2006). 

 

Učiteljevo spodbujanje višjih taksonomskih ciljev in refleksija učencev o 

lastnem učenju dvigne raven njihovega sodelovanja pri pouku in izboljšala naj 
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bi se samopodoba, saj so učenci sposobni izraziti področja primanjkljajev, ne 

da bi se bali neuspeha (Holcar, 2009). 

 

 

1.2.4.4 Pomen vodstva šole v procesu “učenje učenja” 

 

Za pospeševanje učenja učenja so potrebne spremembe. V učiteljevo 

vsakdanje delo proces učenje učenja vnese veliko novosti, ki jim mora biti 

naklonjena celotna šola. Vodstvo šole mora učitelje podpreti in jih opogumiti 

pri njihovem profesionalnem razvoju in uvajanju učenja učenja ter ugotoviti, 

kako prispevati k doseganju cilja. 

 

Način vodenja šole pomembno vpliva na način poučevanja. Za ugotavljanje 

pripravljenosti šolskega prostora na spremembe je potrebno izvedeti, kakšne 

predstave imajo učitelji o šolski kulturi in klimi, katere načine učenja zaposleni 

podpirajo ter kakšni so njihovi načini poučevanja (James idr., 2006). 

 

Spremembe v šolskem prostoru potekajo na strukturalnem (organizacijskem) 

in na normativnem nivoju (kako resnično delujejo) in resnične spremembe 

nastanejo s spremembami na obeh nivojih.  

Za spodbujanje učenja učenja so potrebni pogoji na šoli, ki so določeni z 

načinom vodenja, pogoji dela, šolsko kulturo, šolsko klimo, stilom vodenja in s 

pogoji v razredu, ki jih najbolje določa učitelj sam. Od njega je odvisno, koliko 

bo pripravljen uvajati novosti v svojem razredu. (Rupar, 2004). 

 

James idr. (2006) so prišli do spoznanja, da je za spodbujanje učenja učenja 

pri učencih za učitelja najpomembnejše raziskovanje dela v razredu kot tudi 

raziskovanje lastnega učenja. 
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Shema 3: Šolski in razredni pogoji, ki spodbujajo učenje učenja (James idr., 2006, str. 63) 

 
 
Zaposleni v šolskem polju morajo biti seznanjeni in se strinjati z vizijo šole, ta 

pa mora imeti pregled nad strokovnim znanjem in mora nuditi možnosti za 

profesionalni razvoj in nuditi podporo za povezovanje učiteljev. 

Dejavniki, ki jih mora upoštevati vodstvo šole, spodbudno vplivajo na 

učiteljevo učenje prek raziskovanja dela v učilnici. Če bo vodstvo šole učitelju 

dajalo občutek, da je raziskovanje in izboljšanje lastnega dela pomembno in 

da je delo mogoče izboljšati, bo učitelj dejansko to počel.  

Na drugi strani je učitelj, ki mora ugotavljati, razjasnjevati in reagirati na 

moteče vplive na učenje učenja v učilnici. Najpomembnejši in hkrati najtežje 

dosegljiv dejavnik za doseganje učenja učenja je po mnenju učiteljev 

avtonomija učencev. Prilagajanje učnih ciljev predznanju in sposobnostim 

učencev je stvar ciljne usmerjenosti. 

 

Za ugotavljanje ravni šolske kulture, za raziskovanje mnenj učiteljev in 

spremljanje sodelavcev lahko uporabimo nekatere inštrumente. 

Raziskovanje, kako se zaposleni lotevajo strokovnega izpopolnjevanja in kako 

so zadovoljni z vodenjem šole, je začetek v ustvarjanju podpornega okolja za 

učenje učenja. James idr. (2006) predlagajo anketne vprašalnike, ki 

ugotavljajo razkorak med vrednotami učiteljev in njihovo dejansko prakso. 

Kot eno izmed možnosti za ugotavljanje šolske kulture James idr. (2006) 

predstavljajo matriko, ki naj bi med sodelavci izzvala diskusijo o načinu dela in 

tako spodbudila v učiteljih potrebo po spremembah. V matriki je nakazano, da 

se šole lahko razvijajo v smeri poglabljanja in v smeri razširjanja. 

RAZISKOVANJE 

UČITELJ V UČILNICI 

- ugotavljanje, razjasnjevanje, 
reagiranje; 

- podpiranje samostojnega 
učenja (avtonomije); 

- ciljna usmerjenost: 
prilagajanje ciljev učencem 
glede na učni načrt. 

ŠOLA Z VIZIJO 

- razvijanje jasne vizije in 
predanost viziji; 

- podpiranje profesionalnega 
razvoja; 

- strokovno znanje in 
povezovanje med učitelji. 
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Spremljanje dela sodelavcev je način, ki je namenjen učiteljem, da bi skupaj 

razmišljali o svojem delu, iskali strategije za izboljšanje prakse in načine, kako 

svoje znanje posredovati drugim. Učitelji dobro sprejemajo spremljanje dela 

kolegov, ker ga ne dojemajo kot pritisk, saj jim ni vsiljeno in lahko kolege 

učitelje povabijo k sodelovanju, namesto da njihovo delo spremljajo vodilni 

delavci šole. 

 

Razvijanje spodbudnega okolja za učenje učenja je dolgoročni projekt, v 

katerem se učinki v praksi pojavijo postopoma in je smiseln za šole, ki so 

usmerjene k spremembam in razvojnem delu, katerega predpogoj je 

pripravljenost na kvalitativne spremembe. 
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1.3 SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SREDNJEGA 

POKLICNEGA IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

 
 
Srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje je zelo dinamičnem 

podsistem izobraževanja, saj se mora hitro in učinkovito odzivati na 

gospodarske, tehnološke, organizacijske in socialne spremembe. 

 

V Sloveniji imamo več vrst izobraževalnih programov poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (Bela knjiga, 2011, str. 224─226): 

- nižje poklicno izobraževanje (NPI), ki traja 2 leti in se zaključi z 

zaključnim izpitom (izdelek in zagovor); 

- srednje poklicno izobraževanje (SPI); 

- srednje strokovno izobraževanje (SSI), ki traja 4 leta in se zaključi s 

poklicno maturo; 

- poklicno tehniško izobraževanje (PTI) za dijake z zaključenim SPI, ki 

traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo.  

 

V srednjem poklicnem izobraževanju se dijaki izobražujejo za širša poklicna 

področja. Programi so pretežno praktično naravnani, saj vključujejo najmanj 6 

mesecev praktičnega usposabljanja z delom. Vanje se lahko vpiše, kdor je 

končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega 

izobraževanja. Praviloma trajajo tri leta in se zaključijo z zaključnim izpitom, ki 

obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev z 

zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo dijaki možnost zaposlitve ali 

nadaljevanja izobraževanja v dveletnem izobraževalnem programu poklicno-

tehniške šole (CPI, 2014). 

Za dijake triletnih poklicnih šol je značilno, da so manj intelektualno sposobni 

in tako tudi manj šolsko uspešni. Zanje je značilno, da lastne uspehe ali 

neuspehe bolj pripisujejo zunanjim okoliščinam kot pa lastnim notranjim 

atributom, se bolj obračajo po pomoč k družini in krogu prijateljev kot na šolo, 

so manj zadovoljni v šoli in so manj navezani nanjo ter da izhajajo iz družin s 

pomembno nižje izobraženimi starši. So obrat profila dijakov splošnih ali 
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strokovnih gimnazij (Bela knjiga, 2011, str. 236─237). Takšno stanje je tudi 

posledica vse večjega vpisa dijakov, ki so končali programe nižjega 

poklicnega izobraževalnega programa, v programe srednjega poklicnega 

izobraževanja. 

Med najpogostejše poklice, pridobljene s srednjo poklicno izobrazbo, sodijo 

administrator, avtomehanik, trgovec, frizer, klepar, mesar, mizar, pek, 

slaščičar, cvetličar idr. 

 

Programi srednjega strokovnega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so 

končali osnovno šolo, ali dijakom, ki so zaključili program nižjega poklicnega 

izobraževanja. Srednje strokovno izobraževanje traja štiri leta, zajema 

praktično usposabljanje, ki traja med 4 in 10 tedni in se zaključi s poklicno 

maturo.  

Poklici, pridobljeni po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja, so 

aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, 

geodetski tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko prehranski tehnik ipd. 

 

 

1.3.1 »Učenje učenja« in metakognicija v slovenskih izobraževalnih programih 

srednjega poklicnega izobraževanja 

 

Učenje učenja tudi v Sloveniji prodira v strokovno in širšo zainteresirano 

javnost in se promovira kot ključna kompetenca vseživljenjskega učenja pa 

tudi samostojno. 

 

Na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja pouk skušajo izvajati v skladu s 

sodobnimi edukacijskimi teorijami in trendi.  

Center za poklicno izobraževanje (CPI) se je lotil prenove poklicnega in 

strokovnega izobraževanja zaradi večje trajnosti znanja in vseživljenjskega 

učenja v letih 2003/04 in 2007/08 s ciljem povečanja kakovosti in trajnosti 

pridobljenega znanja.  Da bi dijaki poleg strokovnega znanja in razvitih 

poklicnih kompetenc bili tudi učinkoviti misleci, reševalci problemov in uspešni 

vseživljenjski učenci, so izdelali načrt, kako učenje učenja vključiti v 
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izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja. Dijaki naj bi 

razvili svoje sposobnosti, spretnosti in vrednote na motivacijskem področju, 

na kognitivnem področju (zajema kognitivne in učne strategije) in 

metakognitivnem področju.  

 

Učenje učenja je na posameznika usmerjen proces, ki poteka vse življenje in 

v različnih življenjskih kontekstih (v šoli, v prostem času, na delovnem mestu). 

Ažman idr. (2003) navajajo temeljna načela ključne kvalifikacije učenja učenja 

v srednješolskem izobraževanju, ki so navedena v naslednji shemi. 

 
 

 
Shema 4: Temeljna načela ključne kvalifikacije učenja učenja (povz. po Ažman idr., 2003, str. 

1) 

 

Ažman idr. (2003) navajajo, da naj bi dijaki razvili svoje sposobnosti, 

spretnosti in vrednote na motivacijskem področju, kognitivnem področju in 

metakognitivnem področju. Globalne cilje metakognicije so praktično 

naravnali v operativne cilje in podali priporočene dejavnosti, ki so ali 

didaktično priporočilo učitelju za delo ali konkretne dejavnosti, ki naj jih dijaki 

izvedejo. 

 

 

 

DIJAK  

je v središču procesa 
učenje 

UČITELJ 

- dijakov sodelavec; 

- organizator ustreznih okoliščin 
za učinkovito učenja učenja; 

- prenaša deklarativno znanje; 

- uresničuje procesne cilje: razvija 
sposobnosti iskanja, zbiranja, 

procesiranja informacij; 

- razvija sposobnosti 
razumevanja, analiziranja, 
sintetiziranja, uporabe in 

vrednotenja pridobljenega znanja. 

UČENJE UČENJA 

- zavesten proces; 

- temelji na pridobivanju 
metakognitivnega znanja, 

refleksiji in izkustvenem učenju;  

- poteka kot kontinuum 
spoznavnih, motivacijskih in 

socialnih osebnostnih 
komponent 
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Temeljne zmožnosti Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

Se orientira in razmišlja o 
načrtovanju svojega 
učenja. 

– Prouči učne vsebine in naloge 
ter razmisli o želenih ciljih in 
potrebnih dejavnostih. 
– Jasno oblikuje in izrazi cilje 
učenja. 
– Našteje dejavnosti, ki jih mora 
izvesti, da bi dosegel cilj. 
– Našteje potrebne pripomočke. 
– Zmore izbirati in se odločiti o 
svojih ciljih, jih razvrstiti po 
pomembnosti in zna izbirati med 
sredstvi, da bi cilje dosegel. 
–  Premisli o posledicah in jih zna 
predvideti. 
– Izdela načrt uresničevanja. 

Oblikovanje ciljev in 
dejavnosti na začetku 
vsake učne ure v obliki 
diskusije; priprava učnega 
načrta in predstavitev v 
skupini.  
Dijak vodi individualni 
dnevnik učenja za enega 
ali več predmetov, ki je 
sestavljen tako, da 
omogoča načrtovanje, 
spremljanje in vrednotenje 
učenja.  
 

Spremlja in vrednoti 
svoje učenje in 
napredovanje. 

– Opazuje svoj proces učenja. 
– Oceni, ali je bil pri učenju 
uspešen in je dosegel zastavljene 
cilje. 
– Razloži, kaj je opravil dobro. 
– Označi težave in nakaže rešitve. 
– Razvija zavedanje o svojih 
močnih in šibkih področjih.  
 

Izpolni vprašalnik, pogovor 
v skupini ob koncu vsake 
ure.  
Dijak ovrednoti potek 
učenja in doseganje ciljev 
po vsaki končani učni 
enoti, samoevalvacija je 
lahko del dnevnika učenja 
(v obliki kritične ocene ali 
grafično v obliki traku, 
razdeljenega na dele, ki jih 
dijak osenči). 

Razloži proces učenja pri 
sebi.  
 

– Razmišlja o procesu učenja.  
– Presodi, kako se je učil določeno 
snov in katere kognitivne strategije 
učenja in reševanja problemov je 
uporabil. 
– Primerja učne izkušnje in išče 
boljše rešitve. 
– Določi vrzeli v znanju in poišče 
vzroke za (ne)uspešno učenje. 
– Pozna svoj zaznavni stil in 
uporabi to znanje pri učenju. 
– Spozna pomembnost ustreznega 
notranjega razpoloženja in 
motivacije za učenje.   

Analiza primera: dijak 
prouči, kaj izbrana učna 
naloga zahteva, načrtuje in 
spremlja proces (ali poteka 
tako, kot je bil zamišljen, 
katere strategije učenja je 
uporabil), ovrednoti, koliko 
se je naučil in ali mora 
spremeniti način učenja.  
Dijak izpolni vprašalnik o 
zaznavnih stilih. 
Skupinska diskusija in 
pogovor o motivaciji za 
učenje. 

Razume zahteve učitelja 
in njegovo vlogo. 

– Postavlja vprašanja zakaj, kdaj, 
kako, kje, s kakšnim namenom, do 
kdaj, v kakšnem obsegu, kaj je 
najpomembnejše. 
- Pozna metode in oblike 
poučevanja, ki jih uporablja učitelj, 
in oceni, kako ustrezajo 
njegovemu stilu učenja. 

Igra vlog. 
Dijak izpolni vprašalnik za 
evalvacijo učiteljevega 
dela.  

Tabela 1: Temeljne zmožnosti, operativni cilji in priporočene dejavnosti metakognicije v 

konceptu učenje učenja v programih srednjega poklicnega izobraževanja (Ažman idr., 2003, 

str. 10─11) 
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Avtorji koncepta vključevanja učenja učenja v izobraževalne programe 

srednjega poklicnega izobraževanja podajajo tudi predloge glede oblik in 

kriterijev za preverjanje in ovrednotenje doseženih rezultatov. Predlagajo 

preverjanje doseganja zastavljenih operativnih ciljev pri učencih z ocenjevalno 

lestvico, v obliki projektne naloge, z reševanjem problemskih nalog. Ob tem je 

pomembno, da dijaki poznajo zakonitosti učenja, učinkovito uporabljajo učne 

strategije in pristope v svojem vsakdanjem življenju in pridobivajo kompetence 

vseživljenjskega učenja. 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

V okviru empiričnega dela naloge želimo dobiti podrobnejši vpogled v 

strukturo in zastopanost različnih metakognitivnih strategij pri dijakih prvega in 

tretjega letnika srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega 

izobraževanja.  Prav tako želimo preveriti, v kolikšni meri učitelji pri 

poučevanju razvijajo metakognitivne strategije dijakov ter obe skupini 

ozavestiti o pomembnosti metakognitivnih strategij pri učenju. 

Poznavanje in obvladovanje metakognitivnih strategij ter njihovo apliciranje v 

učenju je zelo pomembno, saj se na tak način olajša usvajanje znanja, znanje 

se osmišljuje in informacije se povezujejo, prav tako pa se vpliva na kvaliteto 

znanja, ki se ga lažje nadgrajuje. Z učenjem spretnosti učenja se ustvarjajo 

potenciali, ki pripomorejo k vseživljenjskemu učenju, ki pomembno vpliva na 

funkcioniranje posameznika. 

Osvetlitev zastopanosti metakognitivnih strategij v učenju pri dijakih bo 

pripomoglo k vpogledu v prisotnost in njihovo uporabo pri učenju. Ugotavljanje 

prisotnosti in značilnosti poučevanja metakognitivnih strategij s strani učiteljev 

bo pripomoglo k prepoznavanju elementov in raznolikosti v metodičnem 

smislu. 

 

Cilji: 

 pridobiti vpogled o zastopanosti in pogostosti uporabe 

metakognitivnih strategij pri dijakih prvega in tretjega letnika 

srednjega poklicnega izobraževanja, 

 pridobiti vpogled o zastopanosti in pogostosti uporabe 

metakognitivnih strategij pri dijakih prvega in tretjega letnika 

srednjega strokovnega izobraževanja, 

 preveriti razlike med dijaki v uporabi metakognitivnih strategij 

znotraj posameznega programa glede na letnik, 
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 preveriti razlike med dijaki v uporabi metakognitivnih strategij 

znotraj posameznega programa in med programoma glede 

na spol, 

 preveriti vključevanje posredovanja metakognitivnih strategij 

s strani učiteljev pri poučevanju. 

 

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednje raziskovalne hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja v manjši meri 

uporabljajo metakognitivne strategije pri učenju kot dijaki srednjega 

strokovnega izobraževanja. 

Hipoteza 2: Obstajajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij med dijaki prvega in tretjega letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja. 

Hipoteza 3: Obstajajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij za podpodročja »načrtovanje«, »spremljanje« in »evalvacija« med 

dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in dijaki srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

Hipoteza 4: Dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v zastopanosti 

metakognitivnih strategij kot dijaki enakih programov. 

Hipoteza 5: Dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v zastopanosti 

metakognitivnih strategij kot dijakinje prvih letnikov enakih programov. 

Hipoteza 6: Učitelji srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja pri poučevanju pogosto vključujejo posredovanje 

metakognitivnih strategij na področjih »načrtovanje«, »spremljanje«, 

»evalvacija«. 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

55 

 

2.2 METODE DELA 

 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne 

metode. Pristop je bil kvantitativen. 

 

 

2.2.1 Opis vzorcev 

 

V raziskavo je bilo vključenih 177 dijakov in 25 učiteljev Biotehniškega 

izobraževalnega centra Ljubljana. 

 

Prvi vzorec je zajemal dijake, ki so obiskovali prvi in tretji letnik srednjega 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz porazdelitve vzorca po smeri izobraževanja 

 

Od 177 dijakov, ki so obiskovali prvi in tretji letnik omenjenih programov, jih je 

89 obiskovalo programe srednjega poklicnega izobraževanja, kar predstavlja 

50,28 % vzorca, 88 dijakov pa je obiskovalo programe srednjega strokovnega 

izobraževanja, kar predstavlja 49,72 % vzorca. 

 
 
 
 
 
 
 

Srednje  
poklicno 

izobraževanje 

Srednje 
strokovno 

izobraževanje 

Vzorec dijakov po smeri izobraževanja 
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Graf 2: Grafični prikaz porazdelitve vzorca dijakov po spolu 

 

Če si ogledamo strukturo vzorca po spolu, lahko ugotovimo, da je prvi in tretji 

letnik programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja obiskovalo več dijakinj kot dijakov. 

Programe srednjega poklicnega izobraževanja je obiskovalo 50 dijakinj in 39 

dijakov, medtem ko je programe srednjega strokovnega izobraževanja 

obiskovalo 49 dijakinj in 39 dijakov. Če povzamemo, je obiskovalo programe, 

ki so bili zajeti v vzorec, 99 dijakinj (55,93 %) in 78 dijakov (44,07 %). 

 

 

Biotehniški izobraževalni 

center Ljubljana 

Srednje poklicno 

izobraževanje 

Srednje strokovno 

izobraževanja 

ƒ ƒ % ƒ ƒ % 

1. letnik 
DIJAKI 16 17,98 21 23,86 

DIJAKINJE 37 41,57 29 32,96 

3. letnik 
DIJAKI 23 25,84 18 20,46 

DIJAKINJE 13 14,61 20 22,73 

SKUPAJ 89 88 

Tabela 2: Porazdelitev dijakov po spolu glede na letnik in smer izobraževanja 

 

 

Ženske 

Moški 

Vzorec dijakov po spolu 
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Iz podrobnejše analize števila dijakov, ki so obiskovali določeni program z 

upoštevanjem spola, lahko ugotovimo, da smo v vzorec zajeli 37 dijakov in 66 

dijakinj, ki so obiskovali prvi letnik, ter 41 dijakov in 33 dijakinj, ki so obiskovali 

tretji letnik omenjenih programov. Iz tabele je razvidno, da je le v tretjem 

letniku srednjega poklicnega izobraževanja bilo manj dijakinj kot dijakov, kar 

nakazuje, da se dekleta v večji meri kot fantje odločajo za srednje poklicno oz. 

srednje strokovno izobraževanje. 

 

Drugi vzorec je zajemal 25 učiteljev v programih srednjega poklicnega  in 

srednjega strokovnega izobraževanja.  Od tega je bilo 19 učiteljic (76 %) in 6 

učiteljev (24 %). Vsi so poučevali v obeh programih. 

 

 

2.2.2 Pripomočki 

 

Pripomoček za zbiranje podatkov sta bila dva anketna vprašalnika, eden za 

dijake ter drugi za učitelje srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja. Anketna vprašalnika sta zajemala opis treh podpodročij 

metakognitivnih strategij, načrtovanje, spremljanje in evalvacijo. 

V vprašalniku je bilo 30 spremenljivk, ki se nanašajo na uporabo 

metakognitivnih strategij, ter tri vprašanja, ki se nanašajo na spol, letnik in 

izobraževalni program.  

 

Vprašanja, ki se nanašajo na uporabo metakognitivnih strategij smo merili s 5-

stopenjsko Likartovo lestvico, kjer so za uporabo posamezne metakognitivne 

strategije veljale vrednosti 1=nikoli, 2=redko, 3=občasno, 4=pogosto in 

5=vedno. S tem je bila vsaka od teh spremenljivk merjena na ordinalni 

lestvici.   
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2.2.3 Spremenljivke 

 

Spremenljivke spol, letnik in izobraževalni program so dihotomne – imajo 

možne samo dve vrednosti; spol (moški/ ženski), letnik (prvi/ tretji), 

izobraževalni program (srednje poklicno izobraževanje/ srednje strokovno 

izobraževanje). 

 

Poleg spremenljivk, ki so v vprašalniku, smo generirali še štiri dodatne 

spremenljivke, ki so pomembne za preverjanje hipotez. To so: 

- “Načrtovanje skupno”, ki predstavlja povprečno vrednost desetih vprašanj, ki 

se nanašajo na tiste metakognitivne strategije, ki so povezane z elementi 

načrtovanja v kontekstu metakognitivnih strategij za vsakega dijaka posebej; 

- “Spremljanje skupno” za vsakega dijaka posebej predstavlja povprečje tistih 

desetih spremenljivk, ki se nanašajo na metakognitivne strategije, povezane s 

spremljanjem učenja; 

- “Evalvacija skupno” za vsakega dijaka posebej je povprečje tistih desetih 

vprašanj, ki se nanašajo na metakognitivne strategije v smislu vrednotenja, 

- “Metakognitivne strategije_skupno” je spremenljivka, ki je za vsakega dijaka 

posebej povprečje vseh 30 vprašanj, v zvezi z metakognitivnimi strategijami. 

 
 

2.2.4 Zbiranje podatkov 

 

Vsem v raziskavo vključenim dijakom programov srednjega izobraževanja ter 

njihovim učiteljem so bile ankete izročene osebno. Razloženi so jim bili 

kriteriji, po katerih bodo ocenili svoje vedenje med učenjem oz. poučevanjem 

glede na zapisane trditve in razložen jim je bil namen ankete, ki pa je tudi 

zapisan na začetku ankete. Dijaki so imeli neomejen čas reševanja. Vse 

ankete smo osebno predali in prevzeli.  
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2.2.5 Obdelava podatkov 

 

Podatke smo obdelali z osnovnimi postopki opisne statistike z računalniškim 

programom SPSS in Microsoft Excel. Uporabljena je opisna in inferenčna 

statistika. 

Pri osnovnih postopkih opisne statistike smo za opisne spremenljivke 

izračunali relativne frekvence (f) in strukturne odstotke (f %), za numerične 

spremenljivke pa smo izračunali aritmetično sredino, najpogostejšo vrednost, 

srednjo vrednost, standardni odklon, minimalne in maksimalne vrednosti ter 

asimetričnost (KA) in sploščenosti (KS).  

Normalnost porazdelitve smo ugotavljali z metodo Kolmogorov-Smirnov, 

izraženo z Z vrednostjo in kritično P vrednostjo 0.05. 

Za ugotavljanje razlik smo v okviru inferenčne statistike uporabili t-test za 

nedovisne vzorce, “enovzorčni” t-test (ang. one sample t-test) in Mann-

Whitneyev test. Homogenost varianc smo preverili z Levenejevimn testom. 

Vse hipoteze smo preverjali na ravni 5-odstotnega statističnega tveganja. 

Rezultati so predstavljeni tabelarično in grafično. 
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2.3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

2.3.1 Opisna statistika 

 

Če si ogledamo rezultate opisne statistike za vseh 30 spremenljivk iz 

vprašalnika, ugotovimo, da ima največjo povprečno vrednost spremenljivka 

S8 - Učim se samo tisto snov, ki bo zajeta v testu = 3,78; če upoštevam 

dejstvo, da je ta spremenljivka v smislu lestvice od 1 do 5, ena izmed štirih 

spremenljivk, ki je naravnana tako, da 5 pomeni slabo, 1 pomeni pa dobro. 

Skoraj enako vrednost ima spremenljivka S9 - Učim se samo pred 

ocenjevanjem znanja, za katero tudi velja, da ocena 5 v smislu 

metakognitivnih strategij pomeni slabo.   

 

Od spremenljivk, kjer ocena 5 pomeni dobra uporaba metakognitivnih 

strategij, ima največjo povprečno vrednost spremenljivka S8 - Učim se samo 

tisto snov, ki bo zajeta v testu, in sicer 3,78. Drugo najvišjo vrednost ima 

spremenljivka N6 - Učim se iz lastnih zapiskov. in sicer 3,75. Tretja po vrsti je 

najvišjo vrednost dosegla spremenljivka S9 - Učim se samo pred 

ocenjevanjem znanja z vrednostjo 3,63. 

Lahko povzamemo, da dijaki srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja zanima le snov, ki bo v testu, da se pretežno učijo iz lastnih 

zapiskov, in sicer le pred ocenjevanjem znanja. 

 

Najnižjo povprečno vrednost ima spremenljivka S5 - Učitelj mi poda napotke, 

kako se učiti doma, ki ima vrednost samo 1,99. Druga najslabša je E9 - Če 

ugotovim, da sem se prepozno začel/a učiti, preneham z učenjem z 

vrednostjo 2,07, kar pomeni, da se dijaki na preverjanje in ocenjevanje znanja 

pripravljajo kljub časovni stiski. Tretja najslabša je  vrednost spremenljivke S7 

- Učim se s pomočjo miselnih vzorcev, 2,29, kar pomeni, da dijaki zelo malo 

poskušajo s smiselnimi zapiski struktirati znanje. Četrta najslabša oziroma bolj 

zaskrbljujoča je S4 - Med poukom pogosto vprašam učitelja za dodatna 

pojasnila, z vrednostjo 2,55.  
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Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da dijaki z učiteljevim  podajanjem snovi 

niso preveč zadovoljni. Če bi se jim zdelo, da učitelj dobro in zanimivo 

predstavi snov, bi več spraševali in verjetno bi se iz razlage več naučili in bi 

bila vrednost razlage S5 večja, tudi če učitelj ne bi dajal eksplicitnih napotkov 

za učenje doma. 

Če pogledamo mediano, je ta pri večini odgovorov 3. Pri nekaterih izjemnih 

odgovorih je mediana 4 (pri tistih, ki imajo povprečje nad 3,5): 

- N6 - Učim se iz lastnih zapiskov.  

- S2 - Med poukom poslušam in zapisujem, kar se mi zdi pomembno. 

- S8 - Učim se samo tisto snov, ki bo zajeta v testu.  

- S9 - Učim se samo pred ocenjevanjem znanja. 

- E3 - Moji zapiski so dobri in se iz njih lahko učim.  

- E8 - Če mi ne gre, se preneham učiti in se čez čas spet vrnem k učenju. 

Vrednost mediane je 2 pri štirih odgovorih:  

- S4 - Med poukom pogosto vprašam učitelja za dodatna pojasnila.  

- S5 - Učitelj mi poda napotke, kako se učiti doma.  

- S7 - Učim se s pomočjo miselnih vzorcev.  

- E9 - Če ugotovim, da sem se prepozno začel/a učiti, preneham z učenjem. 

 

Modus poda podatek, ki pove, katero vrednost so dijaki največkrat izbrali. 

Zanimiv rezultat smo dobili pri N6 - Učim se iz lastnih zapiskov, kjer je največ 

dijakov izbralo, da se učijo iz lastnih zapiskov. Enako velja za spremenljivko 

S9 - Učim se tisto snov, ki bo zajeta v testu. 

V obratni smeri je največ odogovorv S5 - Učitelj mi da napotke, kako se učiti 

doma in S7 - Učim se s pomočjo miselnih vzorcev, kjer so največkrat izbrali 

oceno 1. Torej je največ dijakov takšnih, ki ne čutijo, da bi jim učitelj dajal 

napotke za domače delo, in največ takšnih, ki ne uporabljajo miselnih vzorcev 

ali drugih metakognitivnih strategij oziroma tehnik za izboljšanje razumevanja 

in pomnjenja snovi. 

 

Če si ogledamo standardni odklon, imajo vse spremenljivke standardni odklon 

večji od 1 in manjši od 1,78. Slednje pomeni, da se odgovori kar precej 

razlikujejo med seboj, v povprečju za eno stopnjo na petstopenjski lestvici. 

Najbolj pestri odogovori so pri S9 - Učim se samo pred ocenjevanjem znanja. 
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Glede najmanjših in najvišjih vrednosti lahko rečemo, da za vse spremenljivke 

velja, da so najmanjše in najvišje vrednosti enake. Pri vseh vprašanjih velja, 

da je minimalna vrednost 1 in maksimalna vrednost 5.  

 

Če si ogledamo skupne spremenljivke (“Načrtovanje skupno”, “Spremljanje 

skupno”, Evalvacija skupno”), imajo vse aritmetično sredino blizu 3, kar za 

ostale ne velja. V primerjavi z ostalimi spremenljivkami imajo skupne 

spremenljivke standardni odklon manjši, od 0,5 do 0,7. Najmanjše vrednosti 

pri skupnih spremenljivkah so 1, kar pomeni da ne posvečajo pozornosti 

metakognitivnim strategijam, najvišje vrednosti pa so od 4,2 do 5, kar pomeni, 

da obstajajo tudi dijaki, ki metakognitivne strategije pogosto uporabljajo. 

 

V primeru koeficientov sploščenosti in asimetričnosti vrednosti ne odstopajo 

prav veliko od 0, razen v nekaterih redkih primerih in pri teh spremenljivkah ni 

velikega odstopanja od normalne porazdelitve. 

 

 

2.3.2 Preverjanje hipotez 

 

Hipoteza 1: Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja v manjši meri 

uporabljajo metakognitivne strategije pri učenju kot dijaki srednjega 

strokovnega izobraževanja. 

 

Uporabo metakognitivnih strategij bomo merili s spremenljivko, ki je povprečje 

vseh odgovorov na vprašanja v zvezi z načrtovanjem, spremljanjem in 

evalvacijo, torej povprečjem vseh tridesetih vprašanj, ki se nanašajo na 

metakognitivne strategije iz vprašalnika. 

 

Če si pred izvedbo testa ogledamo rezultate opisne statistike za vsako 

skupino posebej, vidimo, da se povprečja zelo malo razlikujejo (M=2,953 in 

M=3,041), zato pričakujemo, da test ne bo odkril pomembnih razlik. 
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Hipoteze bomo preverili s t-testom aritmetičnih sredin za dva neodvisna 

vzorca.  

K-S test: 

 dijaki srednjega poklicnega izobraževanja: 

 Z = 0,079, 

    = 0,2; 

 dijaki srednjega strokovnega izobraževanja: 

 Z = 0,089, 

    = 0,084. 

Ker je vrednost »p« v obeh primerih večja od 0,05 (p > 0,05), to pomeni, da 

test ni pokazal pomembnih odstopanj od normalne porazdelitve, kar nakazuje, 

da lahko uporabimo parametrično različico testa. 

 

Pred izvedbo t-testa moramo najprej preveriti, če velja predpostavka za 

izvedbo parametričnega testa, in to je, da sta varianci spremenljivke po obeh 

skupinah enaki. Program SPSS to hipotezo preveri z Leveneovim testom, 

skupaj s t-testom.  

Levene test: 

 F = 2,329, 

   = 0,129. 

Rezultat pomeni, da test ni odkril pomembnih razlik med variancama po obeh 

skupinah in zato lahko uporabimo osnovno različico t-testa. 

t-test: 

 t = -1,125, 

   = 0,131. 

Slednje pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo oziroma da test ni pokazal  

značilnih razlik med skupinama. Test torej ni pokazal, da dijaki v programih 

srednjega poklicnega izobraževanja v manjši meri uporabljajo metakognitivne 

strategije kot dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja. 
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Hipoteza 2: Obstajajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij med dijaki prvega in tretjega letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

Če si za orientacijo ogledamo opisno statistiko za vsako skupino posebej, 

ugotovimo, da je povprečna vrednost spremenljivke za dijake prvega letnika 

srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja 

M=2,983, za dijake tretjega letnika srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja pa M=3,016. Na osnovi teh rezultatov 

pričakujemo, da test ne bo pokazal značilnih razlik v zastopanosti 

metakognitivnih strategij. 

 

Hipotezo preverimo na osnovi iste spremenljivke kot pri prvi hipotezi, skupini 

pa se tvorita na osnovi letnika izobraževanja (prvi ali tretji), ki ga posamezni 

dijak  obiskuje. 

 

Najprej opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 dijaki prvega letnika srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja: 

 Z = 0,099, 

    = 0,015; 

 dijaki tretjega letnika srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja: 

 Z = 0,108, 

    = 0,034. 

Na podlagi rezultatov ugotovimo, da spremenljivka po skupinah statistično 

značilno odstopa od normalne porazdelitve. Očitno je, da spremenljivka ni 

porazdeljena normalno, zato za preverjanje hipoteze uporabimo Mann-

Whitneyjev preizkus. 
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M-W test: 

 U = 3618,500, 

   = 0,567. 

Na osnovi rezultata   = 0,567 ugotovimo, da test ni pokazal značilnih razlik 

oziroma test ni pokazal, da obstaja razlika v uporabi metakognitivnih strategij 

med dijaki prvega letnika in dijaki tretjega letnika srednjega poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

Če nas zanima pomembnost razlik v zastopanosti metakognitivnih strategij le 

med dijaki prvega in tretjega letnika srednjega poklicnega izobraževanja, je 

vrednost spremenljivke za prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja 

M=2,836. Vrednost spremenljivke za tretji letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja je M=3,124. Na podlagi teh rezultatov lahko pričakujemo 

pomembne razlike med skupinama. 

 

Najprej opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 dijaki prvega letnika srednjega poklicnega izobraževanja; 

 Z = 0,077, 

    = 0,2; 

 dijaki tretjega letnika srednjega poklicnega izobraževanja: 

 Z = 0,121, 

    = 0,2. 

Test ni pokazal pomembnih odstopanj od normalne porazdelitve, zato 

predpostavimo, da je spremenljivka porazdeljena normalno in uporabimo t-

test. 

Levene test: 

 F = 1,840, 

   = 0,179. 
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Leveneov test je pokazal rezultat, na podlagi katerega predpostavimo enakost 

varianc. 

t-test: 

 t = -2,518, 

   = 0,014. 

Z uporabo t-testa dobimo rezultat   = 0,014, kar pomeni, da lahko s 

tveganjem 1,4  % trdimo, da je povprečna vrednost spremenljivke med 

skupinama različna. Potrdimo tretjo hipotezo, saj med dijaki prvega in tretjega 

letnika srednjega poklicnega izobraževanja obstajajo značilne razlike v 

uporabi metakognitivnih strategij.  

 

V primeru, da nas zanimajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij le med dijaki prvega in tretjega letnika srednjega strokovnega 

izobraževanja, ugotovimo, da smo za dijake prvega letnika srednjega 

strokovnega izobraževanja dobili povprečno vrednost M=3,139, za dijake  

tretjega letnika srednjega strokovnega izobraževanja pa M=2,913. Na 

vzorčnih podatkih kaže, da dijaki prvega letnika srednjega strokovnega 

izobraževanja v večji meri uporabljajo metakognitivne strategije. Če so razlike 

statistično pomembne, bo pokazal test.  

 

Najprej opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 dijaki prvega letnika srednjega strokovnega izobraževanja; 

 Z = 0,113, 

    = 0,129; 

 dijaki tretjega letnika srednjega strokovnega izobraževanja 

 Z = 0,153, 

    = 0,025. 

Test je pokazal, da porazdelitev spremenljivke za tretji letnik srednjega 

strokovnega izobraževanja značilno odstopa od normale. Očitno je, da 
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spremenljivka ni porazdeljena normalno, zato za preverjanje hipoteze 

uporabimo Mann-Whitneyjev preizkus. 

M-W test: 

 U = 718,000, 

   = 0,051. 

Ker je    vrednost zelo blizu kritične meje 0,05 in če smo pripravljeni tvegati 

več od 5 %, lahko trdimo, da se uporaba metakognitivnih strategij pri dijakih 

srednjega strokovnega izobraževanja po letnikih razlikuje, zato lahko 

zaključimo, da so razlike značilne. S tem testom smo uspeli dokazati, da se 

uporaba metakognitivnih strategij med dijaki prvega in tretjega letnika 

srednjega strokovnega izobraževanja razlikuje.  

 

 

Hipoteza 3: Obstajajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij za podpodročja »načrtovanje«, »spremljanje« in »evalvacija« med 

dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in dijaki srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

 

Glede na opisno statistiko smo za dijake srednjega poklicnega izobraževanja 

dobili povprečno vrednost M=2,902, za dijake srednjega strokovnega 

izobraževanja pa M=3,138. Na vzorčnih podatkih ni opaziti velikih razlik v 

uporabi metakognitivnih strategij za podpodročje »načrtovanje«.  

 

Najprej opravimo test normalnosti porazdelitve: 

K-S test:  

 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »načrtovanje« 

pri dijakih srednjega poklicnega izobraževanja:  

 Z = 0,091, 

    = 0,066; 

 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »načrtovanje« 

pri dijakih srednjega strokovnega izobraževanja:  
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 Z = 0,116, 

    = 0,005. 

Test je pokazal, da porazdelitev spremenljivke za dijake srednjega 

strokovnega izobraževanja za podpodročje »načrtovanje« značilno odstopa 

od normale. Očitno je, da spremenljivka ni porazdeljena normalno, zato za 

preverjanje hipoteze uporabimo Mann-Whitneyjev preizkus. 

 

M-W test: 

 U = 3129,000, 

   = 0,021. 

Na podlagi rezultatov testa lahko sklepamo, da so razlike med dijaki 

srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja 

za podpodročje »načrtovanje« pomembne. Lahko rečemo, da dijaki v 

programih srednjega strokovnega izobraževanja v večji meri uporabljajo 

načrtovalne metakognitivne strategije.  

 

 

Če nas zanima pomembnost razlik v zastopanosti metakognitivnih strategij za 

podpodročje »spremljanje« med dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in  

dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, lahko ob ogledu opisne statistike 

ugotovimo, da smo za dijake srednjega poklicnega izobraževanja dobili 

povprečno vrednost M=3,03, za dijake srednjega strokovnega izobraževanja 

pa M=3,033. Na vzorčnih podatkih ni opaziti velikih razlik v uporabi 

metakognitivnih strategij za podpodročje »spremljanje«. Predvidevamo, da 

test ne bo pokazal razlik. 

 

Opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »spremljanje« pri 

dijakih srednjega poklicnega izobraževanja:  

 Z = 0,085, 

    = 0,135; 
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 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »spremljanje« 

pri dijakih srednjega strokovnega izobraževanja:  

 Z = 0,090, 

    = 0,076. 

 

Test ni pokazal pomembnih odstopanj od normalne porazdelitve, zato 

predpostavimo, da je spremenljivka porazdeljena normalno in uporabimo t-

test. 

Levene test: 

 F = 2,213, 

   = 0,139. 

Leveneov test je pokazal rezultat, na podlagi katerega osnovnim množicah 

predpostavimo enakost varianc. 

t-test: 

 t = -0,030, 

   = 0,976. 

 

Na podlagi rezultatov ugotovimo, da test oziroma anketa ni pokazala 

statistično značilnih razlik v zastopanosti metakognitivnih strategij za 

podpodročje »spremljanje« med  dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in 

dijaki srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

 

V primeru, da nas zanimajo pomembne razlike v zastopanosti metakognitivnih 

strategij za podpodročje »evalvacija« med dijaki srednjega poklicnega 

izobraževanja in dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, lahko iz opisne 

statistike razberemo, da smo dobili za dijake srednjega poklicnega 

izobraževanja za podpodročje »evalvacija« povprečno vrednost M=2,926, za 

dijake srednjega strokovnega izobraževanja pa povprečno vrednost M=2,953. 

Na vzorčnih podatkih ni opaziti velikih razlik v uporabi metakognitivnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

70 

 

strategij za podpodročje »evalvacija«. Predvidevamo, da test ne bo pokazal 

razlik. 

 

Opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »evalvacija« pri 

dijakih srednjega poklicnega izobraževanja;  

 Z = 0,078, 

    = 0,2; 

 zastopanost metakognitivnih strategij za podpodročje »evalvacija« pri 

dijakih srednjega strokovnega izobraževanja:  

 Z = 0,084, 

    = 0,179. 

Levene test: 

 F = 1,028, 

   = 0,312. 

Uporabimo t-test: 

 t = -0,279, 

   = 0,781. 

 

Test ni pokazal značilnih razlik, kar pomeni, da anketa ni odkrila razlik v 

zastopanosti metakognitivnih strategij za podpodročje »evalvacija« med  dijaki 

srednjega poklicnega izobraževanja in dijaki srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

 

 

Hipoteza 4: Dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v zastopanosti 

metakognitivnih strategij kot dijaki enakih programov. 
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Iz opisne statistike je razvidno, da smo za dijakinje srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja dobili povprečno 

vrednost M=3,024, za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja pa povprečno vrednost M=2,962. Na vzorčnih 

podatkih dekleta res v večji meri uporabljajo metakognitivne strategije kot 

fantje, vendar razlika ni izrazita. 

 

Opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega 

izobraževanja:  

 Z = 0,108, 

    = 0,047; 

 dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega 

izobraževanja  

 Z = 0,090, 

    = 0,025. 

Uporabimo M-W test: 

 U = 3783,500, 

   = 0,41. 

 

Test ni pokazal statistično pomembnih razlik oziroma ni pokazal, da bi 

dijakinje srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja v večji 

meri uporabljale metakognitivne strategije kot dijaki enakih programov. 

 

 

Hipoteza 5: Dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v zastopanosti 

metakognitivnih strategij kot dijakinje prvih letnikov enakih programov. 
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Opisna statistika pokaže, da smo za dijakinje prvih letnikov srednjega 

poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja dobili 

povprečno vrednost M=2,979, za dijakinje tretjih letnikov srednjega 

poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja pa smo 

dobili povprečno vrednost M=3,113. Iz vzorčnih podatkov je razvidno, da 

dekleta tretjih letnikov obeh programov res v večji meri uporabljajo 

metakognitivne strategije kot dekleta prvih letnikov omenjenih programov, kar 

govori v prid hipotezi. 

 

Opravimo test normalnosti porazdelitve. 

K-S test: 

 dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja: 

 Z = 0,088, 

    = 0,2; 

 dijakinje prvih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja: 

 Z = 0,116, 

    = 0,029. 

Levene test: 

 F = 0,301, 

   = 0,584. 

t-test: 

 t = -1,41, 

  = 0,162. 

 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupinama. Slednje pomeni, da dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega 
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izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja metakognitivnih 

strategij ne uporabljajo v večji meri kot dijakinje prvih letnikov enakih 

programov.  

 

Uporabimo M-W test: 

 U = 925,500, 

   = 0,113. 

Tudi ta rezultat ne pokaže, da dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja v večji meri uporabljajo 

metakognitivne strategije kot dijakinje prvih letnikov enakih programov.  

 

 

Hipoteza 6: Učitelji srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja pri poučevanju pogosto vključujejo posredovanje 

metakognitivnih strategij na področjih »načrtovanje«, »spremljanje«, 

»evalvacija«. 

 

Preverjanje hipoteze zahteva izračune štirih t-testov (angl. one sample), in 

sicer za vsak sklop metakognitivnih strategij posebej. Predvidevamo, da 

učitelj pri poučevanju pogosto posreduje elemente metakognitivnega učenja 

in uspešno spodbuja dijake k uporabi metakognitivnih strategij, če je 

povprečna vrednost skupine odgovorov za vsako podskupino metakognitivnih 

strategij enaka ali večja od 3,5. 

 

Če si ogledamo rezultate opisne statistike, ugotovimo, da se na področjih 

»načrtovanje«, »spremljanje«, »evalvacija« in »metakognitivne 

strategije_skupno« (»MKS_skupno«) povprečna vrednost nahaja nad 3,5,  

čeprav izrazito večja od 3,5 je samo pri »načrtovanje«.  
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Opisna statistika 

  
N Min Maks M SD 

Načrtovanje 
skupno 

25 3.0 5.0 3.816 .5520 

Spremljanje 
skupno 

25 2.8 4.3 3.532 .4007 

Evaluacija 
skupno 

25 2.4 4.5 3.448 .5197 

Metakognitivne 
strategije 
skupno 

25 2.83 4.23 3.5987 .42092 

          

Tabela 3: Opisna statistika za posredovanje metakognitivnih strategij s strani učiteljev 

 

 

Vse omenjene štiri hipoteze bomo preverili s testom aritmetičnih sredin. 

Hipotezi se v tem primeru glasita: 

   :   ≥ 3,5, 

   :   < 3,5.  

 

Preverimo, če so spremenljivke porazdeljene normalno. Če je spremenljivka 

porazdeljena normalno, potem lahko uporabimo parametrično različico t-testa 

(ang. one sample t-test).  

 

 »Načrtovanje« »spremljanje« »evalvacija« »MKS_skupno« 

Kolmogorov-

Smirnov test 

Z = 0,143 

  = 0,2 

Z = 0,108 

  = 0,2 

Z = 0,086 

  = 0,2 

Z = 0,173 

  = 0,052 

Tabela 4: Odstopanja pri posredovanju metakognitivnih strategij s strani učiteljev 

 

K-S test ni odkril pomembnih odstopanj od normalne porazdelitve, zato lahko 

uporabimo t-test, kjer se hipotezi glasita: 

   :   ≥ 3,5, 

   :   < 3,5.  
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Hipotezi postavimo za vsako podskupino metakognitivnih strategij 

(»načrtovanje«, »spremljanje«, »evalvacija«) posebej ter za »MKS_skupno« 

na splošno. 

 

»Načrtovanje« »spremljanje« »evalvacija« »MKS_skupno« 

t = 2,862; 

  = 0,005 

t = 0,399; 

  = 0,347 

t = -0,50 

  = 0,621 

t = 1,172; 

  = 0,127 

Tabela 5: Rezultati t-testov za posredovanje metakognitivnih strategij s strani učiteljev 

 

Za podpodročje »načrtovanje« smo dobili rezultate, ki kažejo, da so razlike  

pomembne in povprečna vrednost spremenljivke je pomembno večja od 3,5, 

torej učitelji pri poučevanju dobro posredujejo elemente metakognitivnega 

učenja v okviru načrtovanja in uspešno spodbujajo dijake k uporabi 

načrtovalnih metakognitivnih strategij. 

 

Za podpodročje »spremljanje« test ni zaznal značilnih razlik in lahko trdimo, 

da učitelji pri poučevanju dobro posredujejo elemente metakognitivnega 

učenja v okviru spremljanja in uspešno spodbujajo dijake k uporabi 

spremljevalnih metakognitivnih strategij. 

 

Pri podpodročju »evalvacija« je vrednost testne statistike manjša od 0, kritično 

območje pa se nahaja pri dovolj velikih pozitivnih t-jih in lahko sprejmemo 

hipotezo   , torej smo dokazali, da učitelji pri poučevanju dobro posredujejo 

elemente metakognitivnega učenja v okviru evalvacije in uspešno spodbujajo 

dijake k uporabi evalvacijskih metakognitivnih strategij. 

 

Glede »MKS_skupno« lahko rečemo, da je test pokazal neznačilne razlike. 

Slednje pomeni, da smo uspeli dokazati, da učitelji srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja pri poučevanju 

pogosto vključujejo posredovanje metakognitivnih strategij na področjih 

»načrtovanje«, »spremljanje«, »evalvacija«. 
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3 RAZPRAVA 
 
 

Prva trditev, ki smo jo zastavili, je, da dijaki srednjega poklicnega 

izobraževanja v manjši meri uporabljajo metakognitivne strategije pri 

učenju kot dijaki srednjega strokovnega izobraževanja.  

Na podlagi rezultatov testov ugotovimo, da dijaki v programih srednjega 

poklicnega izobraževanja v enaki meri uporabljajo metakognitivne strategije 

kot dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja. 

Tako v programe srednjega poklicnega izobraževanja kot v programe 

srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil 

osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja, v katerega se 

lahko tudi vpišejo tudi učenci, ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim 

programom. 

Glede na vpisne pogoje, trajanje in vsebino programov ter možnostih 

napredovanja in oblik zaključnega preverjanja znanja bi pričakovali, da bodo 

dijaki srednjega poklicnega izobraževanja glede na svoje sposobnosti v 

manjši meri uporabljali metakognitivne strategije kot dijaki srednjega 

strokovnega izobraževanja. Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS 

(2011, str. 236-237) je navedeno, da je za dijake triletnih poklicnih šol 

značilno, da so manj intelektualno sposobni in tako tudi manj šolsko uspešni 

in da je stanje posledica vse večjega vpisa dijakov nižjega poklicnega 

izobraževanja v programe srednjega strokovnega izobraževanja. 

Vse to govori v prid rezultatom oziroma ugotovitvi, da so dijaki srednjega 

poklicnega izobraževanja v enaki meri učinkoviti v uporabi metakognitivnih 

strategij kot dijaki srednjega strokovnega izobraževanja. To lahko pojasnimo z 

navedbami Schunk (1995), ki pravi, da so učenci učinkoviti pri učnem delu ali 

da pridobivajo na znanju, kar načelno podkrepi njihovo motivacijo za učenje in 

da pomanjkanje uspeha ali počasno napredovanje nujno ne zniža zaznane 

učinkovitosti, če so učenci prepričani, da lahko postanejo učinkovitejši 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).  
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Druga postavljena trditev pravi, da obstajajo pomembne razlike v 

zastopanosti metakognitivnih strategij med dijaki prvega in tretjega 

letnika srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

Teze ne moremo potrditi, saj testi niso pokazali razlik v uporabi 

metakognitivnih strategij med dijaki prvega in tretjega letnika srednjega 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. 

Woolfolk (2002) navaja, da s kognitivnim razvojem otroci postajajo 

sposobnejši za uporabo izvršne kontrole in uporabo ter presojanje različnih 

kognitivnih strategij za različne namene. Lahko jih tudi navajamo na rabo 

različnih metakognitivnih strategij. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so dijaki 

programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega programa srednje 

dobro opremljeni za uporabo metakognitivnih strategij pri učenju. Slednje 

lahko pripišemo posredovanju metakognitivnih strategij s strani učiteljev 

osnovnošolskega izobraževanja ali učiteljev programov nižjega poklicnega 

izobraževanja ter vlogi šolske svetovalne službe kot podpori učnega okolja. 

Po drugi strani pa lahko rečemo, da smo dobili vzpodbuden rezultat, da  so 

dijaki posredovane metakognitivne strategije prepoznali kot uspešne in 

njihovo uporabo med izboraževanjem tudi vzdržujejo. 

 

Za zastopanost metakognitivnih strategij le med dijaki prvega in tretjega 

letnika srednjega poklicnega izobraževanja smo ugotovili, da dijaki tretjega 

letnika v večji meri uporabljajo metakognitivne strategije kot dijaki prvih 

letnikov srednjega poklicnega izobraževanja. 

Samoučinkovitost vsebuje sodbe o sposobnostih, ki so specifične za določeno 

nalogo, in se gradi na izkušnjah obvladovanja, ravnjo vzburjenja ob soočanju 

z nalogo, izkušnjah opazovanja (učenje po modelu) in socialnega 

prepričevanja (povratna informacija o dosežku) (Woolfolk, 2002). 

Dijakom tretjih letnikov lahko vsekakor pripišemo več kvalitetnejših učnih 

izkušenj glede na trajanje izobraževanja kot dijakom prvih letnikov. Rezultate 

bi lahko prav tako pojasnili z dejstvom, da naj bi se strategije organizacije 

učenja skozi leta šolanja spontano izboljševale, metakognitivne strategije pa 

razvijale in utrjevale (Funčič Masič, 2009).  
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Pri dijakih srednjega strokovnega izobraževanja smo nasprotno kot pri dijakih 

srednjega poklicnega izobraževanja dobili rezultat, da dijaki prvih letnikov 

srednjega strokovnega izobraževanja v večji meri uporabljajo metakognitivne 

strategije kot dijaki tretjih letnikov enakih programov.  

T. Funčič Masič (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da so dijaki prvih letnikov 

srednjega izobraževanja bolj notranje motivirani za učenje na področjih 

temeljitega razumevanja vsebine, izbire tudi težjih nalog in v zavedanju 

koristnosti učnih vsebin. Prav tako so dijaki prvih letnikov bolj zunanje 

motivirani glede pomembnosti, naučiti se v šoli obravnavanih učnih vsebin in 

izkazovanju svojih sposobnosti pred svojimi bližnjimi. Dijaki prvih letnikov 

pogosteje sprašujejo o stvareh, preverjajo verodostojnost slišanega ali 

prebranega, znova prebirajo zapiske in ostala gradiva, si pogosteje zastavljajo 

vprašanja med učenjem, bolje organizirajo učno gradivo, pogosteje 

preletavajo snov, pogosteje pišejo kratke povzetke iz učbenikov in svojih 

zapiskov, imajo bolj urejene zapiske, si naredijo osnutke med učenjem, iščejo 

pomembne ugotovitve v zapiskih, pogosteje poiščejo dodatno učno pomoč pri 

sošolcih in bolje prevzemajo odgovornost za naučeno izključno nase. Slednje 

lastnosti bi lahko pripisali dijakom prvih letnikov srednjega strokovnega 

izobraževanja in tako pojasnili reziltate. 

 

 

Raziskali smo tudi tezo, da obstajajo pomembne razlike v zastopanosti 

metakognitivnih strategij za podpodročja »načrtovanje«, »spremljanje« 

in »evalvacija« med dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in dijaki 

srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

Podpodročje »načrtovanje« 

Rezultati testov so pokazali, da dijaki v programih srednjega strokovnega 

izobraževanja v večji meri uporabljajo načrtovalne metakognitivne strategije 

kot dijaki srednjega poklicnega izobraževanja.  

Rezultat, da dijaki srednjega strokovnega izobraževanja bolje obvladajo 

načrtovalne metakognitivne strategije, lahko pojasnimo z Meichenbaumovim 

opisom metakognicije, ki je le-to opisal kot posameznikovo zavedanje latnega 

kognitivnega mehanizma in načinom delovanja tega mehanizma (Woolfolk, 
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2002). Če proceduralno znanje (»KAKO« nekaj narediti), kot del kognitivne 

strukture, ki se kaže v izvajanju nekega postopka, navadno pridobimo po 

daljšem izvajanju neke aktivnosti (Tulving, 1983; Peklaj, 2000) in lahko 

obstaja najprej kot deklarativno znanje (»KAJ?«), za katerega predvidevamo, 

da je kvalitetnejše in obsežnejše pri dijakih srednjega strokovnega 

izobraževanja, lahko sklepamo, da so zaradi tega dijaki srednjega 

strokovnega izobraževanja bolje razvili metakognitivne strategije na področju 

»načrtovanje« kot dijaki srednjega poklicnega izobraževanja. 

 

Podpodročje »spremljanje« 

Na podlagi rezultatov testov ugotovimo, da ni razlik v zastopanosti 

metakognitivnih strategij za podpodročje »spremljanje« med  dijaki srednjega 

poklicnega izobraževanja in dijaki srednjega strokovnega izobraževanja. 

Sklepamo lahko, da so dijaki obeh programov srednje motivirani za aktivno 

delo med poukom (zapisovanje, poslušanje, razmišljanje, spraševanje) in med 

samostojnim učenjem (povzemanje gradiva, ustvarjanje miselnih vzorcev, 

organiziranje obsega in časa za učenje). Slednje bi lahko pripisali znanju o 

okoliščinah (»KDAJ? in »ZAKAJ?«), ki se kaže v uporabi različnih postopkov 

in strategij glede na kontekst situacije (Pečjak, Košir, 2003) in pomeni 

uporabo deklarativnega in proceduralnega znanja oziroma, v katerih primerih 

aktivirati posamezne strategije reševanja problema ali doseganja cilja. 

Uporabljene strategije so lahko primerne ali pa so samooviralne – izogibanje, 

zavlačevanje ipd. Za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in dijake 

srednjega strokovnega izobraževanja lahko predvidevamo, da imajo po 

Flavellovem modelu metakognicije (Peklaj, 2000) določeno metakognitivno 

znanje in da srednje dobro obvladajo spremljevalne metakognitivne spretnosti 

po Wollfolku (2002), kar pomeni, da bi lahko izboljšali svoje zavedanje o 

procesu reševanja problemov – svojo pozornost bi lahko bolj usmerjali na 

snov, se zavedali nivoja razumevanja, iskali napake v lastnem razumevanju 

ter presojali ustreznost rabe kognitivnih strategij. 
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Podpodročje »evalvacija« 

Rezultati testov niso odkrili razlik v uporabi metakognitivnih strategij za 

podpodročje »evalvacija« med dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in 

dijaki srednjega strokovnega izobraževanja. 

Ugotovili smo tudi, da so izmed metakognitivnih strategij pri dijakih srednjega 

poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja najmanj 

zastopane evalvacijske metakognitivne strategije, kar pomeni, da dijaki obeh 

programov slabše presojajo o procesih in rezultatih mišljenja in učenja ter 

slabše ukrepajo na podlagi teh sodb. Njihova uporaba učnih strategij je toga, 

njihovi zapiski so zadovoljivi, redkeje prosijo učitelje ali sošolce za pomoč in 

potrebujejo pomoč pri načrtovanju časa za učenje.  

Kognitivne strukture so samosenzitivne še preden postanejo samorefleksivne 

(Demetriou, 1998; Bakračevič Vukman, 2000) in metakognitivne izkušnje 

imajo velik vpliv na kognitivne cilje, na formiranje metakognitivnega znanja in 

aktiviranje kognitivnih akcij oziroma strategij. Morda dijaki slabše 

prepoznavajo določene pomanjkljivosti v procesu učenja ali reševanju 

problemov zaradi pomanjkanja izkušenj, motivacije, časa ali drugih dejavnikov 

iz okolja. 

 

 

Teza, da dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega 

strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v zastopanosti 

metakognitivnih strategij kot dijaki enakih programov izhaja iz 

predpostavke, da so dekleta so bolj vestna, imajo višjo samopodobo na 

področju študijskih in poklicnih ciljev ter imajo bolj razvit občutek za dolžnost 

in odgovornost, kar kaže na bolj razvito samopodobo na področju morale, 

zato se bolj kot fantje ukvarjajo s šolo in opravili v gospodinjstvu (Marčič, 

2006). 

Rezultati testov te teze se v našem vzorcu niso potrdili oziroma se ni 

pokazalo, da bi dijakinje srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja v večji meri uporabljale metakognitivne strategije kot dijaki 

enakih programov. 

Glede na rezultate oziroma ugotovitve, da dijakinje v enaki meri uporabljajo 

metakognitivne strategije kot dijaki, se ne skladajo tudi navedbe Šemnove 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

81 

 

(2006; Čreslovnik, 2007), ki pravi, da so dekleta bolj notranje in zunanje 

motivirana za šolsko delo in da dajejo pri pouku prednost učnim vsebinam, ki 

jim predstavljajo izziv in jim omogočajo, da se lahko naučijo nečesa novega. 

Prav tako raziskava Čreslovnikove (2007) potrjuje razliko v storilnostni 

motivaciji po spolu, ki je pri dekletih nekoliko višja kot pri fantih. Poleg tega 

imajo dekleta boljše oblikovane učne pogoje, torej imajo bolj urejene šolske 

potrebščine in boljšo organizacijo učenja (Čreslovnik, 2007). 

Dobljene rezultate lahko pojasnimo z enakomerno zastopanostjo vzorca po 

spolu ali pa so metakognitivne spretnosti dijakinj in dijakov srednjega 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja dejansko na 

enakovrednem nivoju. 

 

 

Hipoteza, da dijakinje tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja 

in srednjega strokovnega izobraževanja dosegajo boljše rezultate v 

zastopanosti metakognitivnih strategij kot dijakinje prvih letnikov enakih 

programov se z uporabo testov ni potrdila.  

Če se opremo na ugotovitve, ki jih navajajo avtorji mnogih raziskav in glede 

na časovni razpon vključenosti v izobraževalne ustanove, bi sklepali, da bodo 

dijakinje višjih letnikov v večji meri uporabljale metakognitivne strategije kot 

dijakinje nižjih letnikov. Zimmerman in Martines-Pons (1990, v Pečjak, Košir, 

2003) sta namreč ugotovila, da dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo 

strategije shranjevanja zapiskov, spremljanja, strukturiranja okolja, 

postavljanja ciljev in načrtovanja. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi M. 

Puklek Levpušček (2001) in ugotovila, da dekleta uporabljajo več strategij za 

organizacijo učnega gradiva, bolje strukturirano okolje in načrtujejo svoje učne 

naloge pri zelo zahtevnih nalogah (v Pečjak, Košir, 2003). Marsh (1990, v 

Kobal 2000), ki je v raziskavo zajel skoraj 8000 učencev in dijakov, je ugotovil, 

da imajo starejša dekleta v splošnem poleg bolj izraženih področij bralnih in 

verbalnih sposobnosti in splošne akademske samopodobe tudi bolj izražena 

področja, ki se dotikajo iskrenosti, zanesljivosti, religioznosti in duhovnosti. 

Rezultati naše raziskave kažejo na to, da dekleta srednjega poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja kljub svoji v splošnem pozitivni 

naravnanosti do šolskih aktivnosti in mentalnim lastnostim ter učnim navadam 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

82 

 

v času srednješolskega izobraževanja ne nadgrajujejo, spreminjajo oz. 

razvijajo načrtovalnih, spremljevalnih in evalvacijskih metakognitivnih strategij. 

Morda zaradi pomanjkanja interesa ali pomanjkljivo posredovanih 

metakognitivnih strategij s strani učiteljev. 

 

 

Ker verjamemo, da učitelji poznajo metakognitivne strategije, se zavedajo 

pomena njihove rabe in se jih trudijo pri svojem delu posredovati dijakom, 

smo postavili hipotezo, da učitelji srednjega poklicnega izobraževanja in 

srednjega strokovnega izobraževanja pri poučevanju pogosto 

vključujejo posredovanje metakognitivnih strategij na področjih 

»načrtovanje«, »spremljanje«, »evalvacija« če je povprečna vrednost 

skupine odgovorov za vsako podskupino metakognitivnih strategij enaka ali 

večja od 3,5.  

Za podpodročje »načrtovanje« se je izkazalo, da učitelji pogosto posredujejo 

načrtovalne strategije metakognitivnega učenja in dijake spodbujajo k njihovi 

uporabi. Enako smo ugotovili tudi za podpodročji »spremljanje« in 

»evalvacija«.  

Če splošno pogledamo posredovanje vseh elementov metakognitivnih 

strategij s strani učiteljev smo uspeli dokazati, da učitelji srednjega poklicnega 

izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja pri poučevanju 

pogosto vključujejo posredovanje metakognitivnih strategij na področjih 

»načrtovanje«, »spremljanje«, »evalvacija«. 

Rupnikova in Komparetova (2006) navajata, da ni smiselno pričakovati 

kognitivnega znanja in uporabe metakognitivnih strategij, če učencem pri 

pouku načrtno ne razvijamo sposobnosti razumevanja, analize, sinteze in 

vrednotenja. Izkazalo se je, da se učitelji zavedajo pomembnosti 

posredovanja metakognitivnih strategij in da menijo, da dijake poleg 

posredovanja načrtovalnih metakognitivnih strategij usmerjajo tudi v 

spremljanje in ozaveščanje samosenzitivnih in samorefleksivnih izkustev.  

Menimo, da je dobro posredovanje načrtovalnih metakognitivnih strategij s 

strani učiteljev rezultat obsežnih in vsebinsko poglobljenih vsebin na temo 

načrtovanja v času študija in s tem boljše ozaveščanje pomembnosti te etape 

v učnem procesu. Glede posredovanja spremljevalnih in evalvacijskih 
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metakognitivnih strategij dijakom lahko rečemo, da v pedagoški praksi v 

tradicionalni šoli le-ta pogosto daje prednost programu pred dijakom, kar pa 

ne velja za šolo, kjer smo izvajali anketo. Rezultati so pokazali, da učitelji v 

programih srednjega strokovnega in srednjega strokovnega izobraževanja 

namenjajo čas tudi refleksivnosti ter usmerjanju dijakov v iskanje pomena, 

razumevanju, analizi sestavin ter reorganizaciji in sintezi v doseganju novih 

pomenov. Je pa morda zaskrbljujoče, da sta pri dijakih najnižje povprečne 

vrednosti dosegli spremenljivki S5 - Učitelj mi poda napotke, kako se učiti 

doma, in S4 - Med poukom pogosto vprašam učitelja za dodatna pojasnila, 

torej lahko sklepamo, da se ocene učiteljev glede lastnega posredovanja in 

spodbujanja uporabe metakognitivnih strategij razlikujejo glede na podatke 

dijakov. 
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4 SKLEP 
 

Rezultati raziskave o zastopanosti metakognitivnih strategij pri dijakih prvih in 

tretjih letnikov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 

kažejo, da dijaki obeh programov v enaki meri uporabljajo metakognitivne 

strategije. Dijaki v programih SSI sicer v večji meri uporabljajo načrtovalne 

metakognitivne strategije, v uporabi spremljevalnih in evalvacijskih 

metakognitivnih strategij pa ni razlik v primerjavi z dijaki SPI. Slednje pomeni, 

da učitelji na osnovnošolski ravni namenjajo ustrezno pozornost razvijanju 

ključnih kompetenc za življenje, med njimi tudi metakognitivnim strategijam, 

kar navaja tudi Funčič Masičeva (2009) 

Čeprav smo glede na raziskave veliko avtorjev pričakovali razlike v uporabi 

metakognitivnih strategij tudi po spolu, v prid dekletom, smo ugotovili, da 

dijakinje v enaki meri uporabljajo metakognitivne strategije kot dijaki. 

Ugotovili smo tudi, da ni razlik v uporabi metakognitivnih strategij med dijaki 

glede na program in letnik šolanja (prvi in tretji) in izobraževalni program, le 

da dijaki tretjega letnika SPI v večji meri uporabljajo metakognitivne strategije 

kot dijaki prvih letnikov enakih programov, dijaki prvih letnikov SSI pa v večji 

meri uporabljajo metakognitivne strategije kot dijaki tretjih letnikov enakih 

programov. 

Če je naloga poklicnega izobraževanja zagotovitev strokovnih in splošnih 

znanj, ki posamezniku omogočajo spremljanje razvoja stroke, participacijo v 

razvoju in tudi nadgradnjo poklica (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 2011), potem je pričakovati, da dijaki razvijajo kompetence 

učenja učenja za življenje. Pri tem imajo ključno vlogo njihovi učitelji, za 

katere smo ugotovili, da pogosto dijake seznanjajo z različnimi kognitivnimi in 

metakognitivnimi strategijami ter ji navajajo na samoopazovanje lastnega 

procesa učenja. Le če učitelji poznalo kulturna in disciplinarna načela 

konstruiranja znanja ter načela dobre poučevalne prakse, lahko izgrajujejo 

svoje znanje in znanje ter strategije dijakov (Ažman idr., 2003). V programih 

srednjega izobraževanja je poudarjeno razvijanje kompetenc, da bodo 

posamezniki uspešno delovali v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih 

okoliščinah v poklicu, družbi in osebnem življenju (Bahovec idr., 2007). 
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Če povzamemo, smo pričakovali boljše rezultate glede zastopanosti 

metakognitivnih strategij pri dijakih, še posebej glede na program in glede na 

letnik izobraževanja. Zaskrbljujoče je, da se dijaki večinoma učijo samo tisto 

snov, ki bo zajeta v testu in samo pred ocenjevanjem znanja, da med poukom 

praktično ne sprašujejo učitelja za dodatna pojasnila in da jim učitelji redko 

podajo napotke za domače učenje. Povprečno srednje dobre izide anketiranja 

dijakov lahko morda pojasnimo z navedbami v literaturi, da zavedanje lastnih 

mentalnih procesov kaže slabo izraženost v adolescenci (Bakračevič, 1996) in 

si želimo porasta v zgodnji odrasli dobi ter višek v obdobju zrelosti. Rezultate 

pa lahko pojasnjuje tudi struktura dijakov v programih SPI in SSI. Veliko 

raziskav na slovenskem območju kaže tendenco, da so v primerjavi z dijaki, 

zajetimi v vzorcu, učno uspešnejši dijaki gimnazij in drugih srednjih strokovnih 

šol, in sicer na večini področij učnega polja. Na to lahko navežemo raziskave, 

ki so pokazale relativno slabo funkcioniranje metakognitivne kapacitete pri 

manj privilegiranih subjektih, npr. Demetriou, Brokowski in Brown s sodelavci 

zagovarjajo idejo, da bi s kultiviranjem metakognitivne kapacitete mentalno, 

socialno in ekonomsko manj privilegiranih oseb lahko učinkovito izboljšali 

njihovo kognitivno funkcioniranje (Bakračevič Vukman, 2000b). 

Raziskavo bi lahko še razširili s preverjanjem motivacijskih in kognitivnih 

zmožnosti ter ugotavljali njihovo povezavo z metakognitivnimi strategijami. 

Morda bi v anketo lahko dodali še variablo »šolski uspeh v preteklem šolskem 

letu« in ugotavljali korelacije med rezultati. Smiselno bi bilo tudi ugotavljati 

razlike v uporabi metakognitivnih strategij z enako anketo v različnih 

programih srednjega izobraževanja. In ne nazadnje bi bilo dobro izvesti 

kontinuiran program usposabljanja učiteljev za posredovanje metakognitivnih 

strategij in v programe srednješolskega izobraževanja za določeno obdobje 

namensko vključiti spoznavanje metakognitivnih strategij in njihovo praktično 

uporabo pri vseh šolskih predmetih ter preveriti učinke po določenem času. 

Učitelji, kot eden od ključnih dejavnikov razvoja družbe, lahko vplivajo na 

razvoj in uspešno uporabo metakognitivnih strategij in kompetenc učenja 

učenja, ki poleg razvoja strokovne kompetentnosti posamezniku omogoča 

sodelovanje in uspešnost v družbi znanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za dijake 

 

VPRAŠALNIK 

 

Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim raziskati področje metakognitivnih 

strategij in zanima me, kakšne strategije uporabljate pri svojem učenju. Zato 

Vas naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo v 

pomoč pri empiričnem delu naloge. 

Vprašalnik je anonimen in odgovori bodo uporabljeni izključno za namene 

mojega diplomskega dela. Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. Tadeja 

Belšak  

 

 

Spol:   M     Ž 

 

 

Izobraževalni program (obkroži): 

a) Slaščičar 

b) Pek 

c) Mesar 

č) Naravovarstveni tehnik 

d) Živilsko prehranski tehnik 

 

 

Oddelek: _________ 
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1 -  Nikoli       2 - redko      3 - občasno      4 - pogosto       5 – vedno 

 

Za spodnje trditve označi (obkroži številko), kako pogosto: 

 

1. Načrtujem čas, ki ga bom porabil/a za učenje. 1 2 3 4 5 

2. Pred učenjem razmislim, kako se bom lotil/a dela. 1 2 3 4 5 

3. Pred učenjem se vprašam, ali že kaj vem o tej temi. 1 2 3 4 5 

4. Pred učenjem hitro preletim snov. 1 2 3 4 5 

5. Pri učenju imam vedno isto strategijo. 1 2 3 4 5 

6. Učim se iz lastnih zapiskov. 1 2 3 4 5 

7. Učim se iz učbenika. 1 2 3 4 5 

8. Učim se iz drugih virov. 1 2 3 4 5 

9. Pred učenjem pregledam zapiske in nato preletim besedilo v učbeniku. 1 2 3 4 5 

10. V besedilu označim, kar je pomembno. 1 2 3 4 5 

 

11. Med poukom zapisujem, kar je potrebno, vendar o tem ne razmišljam. 1 2 3 4 5 

12. Med poukom poslušam in zapisujem, kar se mi zdi pomembno. 1 2 3 4 5 

13. Med poukom se mi porajajo vprašanja o vsebini. 1 2 3 4 5 

14. Med poukom pogosto vprašam učitelja za dodatna pojasnila. 1 2 3 4 5 

15. Učitelj mi poda napotke, kako se učiti doma. 1 2 3 4 5 

16. Med učenjem delam izpiske oz. povzemam gradivo. 1 2 3 4 5 

17. Učim se s pomočjo miselnih vzorcev. 1 2 3 4 5 

18. Učim se samo tisto snov, ki bo zajeta v testu/pri spraševanju. 1 2 3 4 5 

19. Učim se samo pred ocenjevanjem znanja. 1 2 3 4 5 

20. Neham se učiti, ko imam občutek, da znam dovolj za pozitivno oceno. 1 2 3 4 5 

 

21. Za učenje različnih predmetov uporabim različne strategije. 1 2 3 4 5 

22. Strategijo učenja spremenim, če dobim slabo oceno. 1 2 3 4 5 

23. Moji zapiski so dobri in se lahko iz njih učim. 1 2 3 4 5 

24. 
Zapiske dopolnim z informacijami, ki jih najdem v dodatni literaturi/ na 

internetu. 
1 2 3 4 5 

25. Če naletim na oviro pri učenju, prosim za pomoč sošolca/sošolko. 1 2 3 4 5 

26. Če naletim na oviro pri učenju, prosim za pomoč učitelja/ico. 1 2 3 4 5 

27. Z učenjem začnem pravočasno.  1 2 3 4 5 

28. Če mi ne gre, se preneham učiti in se čez čas spet vrnem k učenju. 1 2 3 4 5 

29. Če ugotovim, da sem se prepozno začel/a učiti, preneham z učenjem. 1 2 3 4 5 

30. S svojim izdelkom/naučenim sem zadovoljen. 1 2 3 4 5 
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Priloga 2: Vprašalnik za učitelje 

 

VPRAŠALNIK 

 

Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim raziskati področje metakognitivnih 

strategij pri srednješolcih in zanima me, kakšne strategije uporabljate pri 

svojem delu. Naprošam Vas, da izpolnite vprašalnik, saj mi bodo Vaši 

odgovori v pomoč pri empiričnem delu naloge. 

Vprašalnik je anonimen in odgovori bodo uporabljeni izključno za namene 

diplomskega dela. Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. Tadeja Belšak  

 

 

Spol:   M     Ž 

 

 

Izobraževalni program, v katerem učite (obkroži): 

a) Slaščičar 

b) Pek 

c) Mesar 

č) Naravovarstveni tehnik 

d) Živilsko prehranski tehnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Tadeja Belšak; diplomsko delo 

94 

 

1 -  Nikoli       2 - redko      3 - občasno      4 - pogosto       5 – vedno 

 
Za spodnje trditve označite (obkrožite številko), kako pogosto za Vas velja: 

 

1. Dijakom svetujem, kako načrtovati čas, ki ga bodo porabili za učenje.  1 2 3 4 5 

2. Dijake usmerjam, kako naj se lotijo dela. 1 2 3 4 5 

3. Dijake pred obravnavanjem teme vprašam, ali že kaj vedo o tej temi. 1 2 3 4 5 

4. Dijakom svetujem hitro preletavanje snovi pred učenjem. 1 2 3 4 5 

5. Dijakom svetujem, katero strategijo naj uporabijo pri učenju 1 2 3 4 5 

6. Dijakom svetujem učenje iz lastnih zapiskov. 1 2 3 4 5 

7. Dijakom svetujem učenje iz učbenika. 1 2 3 4 5 

8. Dijakom svetujem učenje iz drugih virov. 1 2 3 4 5 

9. 
Dijakom svetujem, da pred učenjem pregledajo zapiske in preletijo besedilo 

v učbeniku. 
1 2 3 4 5 

10. Dijake navajam, da v besedilu označijo pomembne podatke. 1 2 3 4 5 

 

11. Dijaki med poukom zapisujejo, kar je potrebno, vendar o temi ne razmišljajo. 1 2 3 4 5 

12. Dijaki med poukom poslušajo in zapisujejo kar se jim zdi pomembno. 1 2 3 4 5 

13. Dijakom se med poukom porajajo vprašanja o vsebini. 1 2 3 4 5 

14. Dijaki med poukom pogosto vprašajo za dodatna pojasnila. 1 2 3 4 5 

15. Dijakom dajem napotke, kako se učiti doma. 1 2 3 4 5 

16. Dijakom svetujem, da med učenjem delajo izpiske oz. povzemajo gradivo. 1 2 3 4 5 

17. Dijake navajam, da se učijo s pomočjo miselnih vzorcev. 1 2 3 4 5 

18. 
Od dijakov pričakujem, da se naučijo snov, ki bo zajeta v testu/pri 

spraševanju. 1 2 3 4 5 

19. Dijake z nasveti pripravljam na ocenjevanje znanja. 1 2 3 4 5 

20. Zame osebno je dovolj, da se dijaki naučijo za pozitivno oceno. 1 2 3 4 5 

 

21. Dijakom pri učenju različnih predmetov svetujem različne strategije. 1 2 3 4 5 

22. Dijake opomnim, naj v primeru slabe ocene spremenijo strategijo učenja. 1 2 3 4 5 

23. Moji dijaki izdelajo zapiske, iz katerih se lahko učijo. 1 2 3 4 5 

24. Dijakom svetujem, kje najti informacije, s katerimi lahko dopolnijo zapiske. 1 2 3 4 5 

25. Dijakom svetujem, kako naj si med učenjem medsebojno pomagajo. 1 2 3 4 5 

26. Dijaki me prosijo za pomoč, če pri učenju naletijo na oviro. 1 2 3 4 5 

27. Dijakom svetujem, kdaj začeti z učenjem.  1 2 3 4 5 

28. 
Dijakom svetujem, da v primeru težav prenehajo z učenjem in se čez čas 

spet vrnejo k učenju. 1 2 3 4 5 

29. Dijakom svetujem rešitve v primeru, če so se prepozno začeli učiti. 1 2 3 4 5 

30. Dijake navajam na samooceno izdelkov oziroma znanja. 1 2 3 4 5 
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Priloga 3: Podatki opisne statistike vprašalnika o metakognitivnih strategijah za dijake 

 
M Me Mo SD KA KS Min Maks 

N1 - Načrtujem čas, ki ga bom porabil/a za učenje. 2.86 3 3 1.13 0.02 -0.56 1 5 

N2 - Pred učenjem razmislim, kako se bom lotil/a dela. 3.05 3 4 1.32 -0.08 -1.13 1 5 

N3 - Pred učenjem se vprašam, ali že kaj vem o tej temi. 2.88 3 3 1.35 0.05 -1.16 1 5 

N4 - Pred učenjem hitro preletim snov. 3.05 3 3 1.31 -0.10 -1.09 1 5 

N5 - Pri učenju imam vedno isto strategijo. 3.22 3 4 1.31 -0.23 -1.04 1 5 

N6 - Učim se iz lastnih zapiskov. 3.75 4 5 1.29 -0.71 -0.65 1 5 

N7 - Učim se iz učbenika. 2.79 3 3 1.22 0.16 -0.91 1 5 

N8 - Učim se iz drugih virov. 2.74 3 3 1.22 0.13 -0.90 1 5 
N9 - Pred učenjem pregledam zapiske in nato preletim 
besedilo v učbeniku. 2.72 3 3 1.25 0.17 -0.96 1 5 

N10 - V besedilu označim, kar je pomembno. 3.15 3 4 1.37 -0.19 -1.18 1 5 
S1 - Med poukom zapisujem, kar je potrebno, vendar o tem ne 
razmišljam. 3.37 3 3 1.170 -0.38 -0.51 1 5 
S2 - Med poukom poslušam in zapisujem, kar se mi zdi 
pomembno. 3.64 4 4 1.12 -0.57 -0.31 1 5 

S3 - Med poukom se mi porajajo vprašanja o vsebini. 2.83 3 3 1.13 0.15 -0.63 1 5 
S4 - Med poukom pogosto vprašam učitelja za dodatna 
pojasnila. 2.55 2 2 1.12 0.41 -0.54 1 5 

S5 - Učitelj mi poda napotke, kako se učiti doma. 1.99 2 1 1.17 1.06 0.26 1 5 

S6 - Med učenjem delam izpiske oz. povzemam gradiva. 3.13 3 3 1.30 -0.10 -1.05 1 5 

S7 - Učim se s pomočjo miselnih vzorcev. 2.29 2 1 1.22 0.59 -0.60 1 5 

S8 - Učim se samo tisto snov, ki bo zajeta v testu. 3.78 4 5 1.20 -0.81 -0.18 1 5 

S9 - Učim se samo pred ocenjevanjem znanja. 3.63 4 4 1.21 -0.71 -0.26 1 5 
S10 - Neham se učiti, ko imam občutek, da znam dovolj za 
pozitivno oceno. 3.01 3 3 1.30 0.04 -1.08 1 5 
E1 - Za učenje različnih predmetov uporabim različne 
strategije. 2.84 3 3 1.29 0.12 -0.98 1 5 

E2 - Strategijo učenja spremenim, če dobim slabo oceno. 2.79 3 2 1.35 0.28 -1.09 1 5 

E3 - Moji zapiski so dobri in se iz njih lahko učim. 3.53 4 4 1.25 -0.52 -0.71 1 5 
E4 - Zapiske dopolnim z informacijam, ki jih najdem v dodatni 
literaturi oz. internetu. 2.62 3 1 1.28 0.23 -1.05 1 5 
E5 - Če naletim na oviro pri učenju, prosim za pomoč sošolca 
ali sošolko. 3.28 3 4 1.23 -0.41 -0.76 1 5 
E6 - Če naletim na oviro pri učenju, prosim za pomoč učitelja 
ali učiteljico. 2.81 3 3 1.21 0.07 -0.87 1 5 

E7 - Z učenjem začnem pravočasno. 2.87 3 3 1.24 0.11 -0.90 1 5 
E8 - Če mi ne gre, se preneham učiti in se čez čas spet vrnem 
k učenju. 3.06 3 4 1.25 -0.21 -0.94 1 5 
E9 - Če ugotovim, da sem se prepozno začel/a učiti, preneham 
z učenjem. 2.07 2 1 1.15 0.80 -0.35 1 5 

E10 - S svojim izdelkom/naučenim sem zadovoljen. 3.51 4 4 1.04 -0.33 -0.42 1 5 

Načrtovanje skupno 3.02 3.2 3.2 0.70 -0.55 0.36 1 4.8 

Spremljanje skupno 3.03 3 2.9 0.57 0.25 2.22 1 5 

Evaluacija skupno 2.94 2.9 2.7 0.66 -0.16 0.58 1 5 

Matakognitivne strategije skupno 3,00 3.1 3,1 0.52 -0.81 1.39 1 4.2 

 

 


