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POVZETEK 

Pričujoče diplomsko delo raziskuje učne strategije nadarjenih učencev. Cilj dela je ugotoviti 

značilnosti učnih strategij pri nadarjenih učencih in njihovih sošolcih. Iskali bomo tudi razlike 

v uporabi učnih strategij med spoloma nadarjenih učencev, na koncu pa bomo ugotavljali 

odnos med učnimi strategijami nadarjenih učencev  in njihovo oceno o kakovosti svojega 

učenja. 

V teoretičnem delu sta predstavljena pojma nadarjenosti in učnih strategij. Pri tem sem se 

opiral na dela različnih avtorjev s področja izobraževanja. V prvem delu je opisan pojem 

nadarjenosti in značilnosti nadarjenih učencev ter povzel situacijo nadarjenih učencev v 

Sloveniji in opisal proces njihovega prepoznavanja. V drugem delu pa sem predstavil pojem 

učnih strategij, njihovo delitev in navedel nekaj najpogostejših primerov. 

V empiričnem delu je uporabljena kavzalna neeksperimentalna metoda, za analizo pa je 

uporabljena kvantitativna analiza raziskovanja. Raziskava je bila izvedena v letu 2014 na treh 

osnovnih šolah iz okolice Kočevja. V raziskavi je sodelovalo 93 učencev 9. razreda osnovne 

šole. Ankete so izpolnjevali nadarjeni učenci in njihovi sošolci. 

Raziskava je pokazala, da večina učencev opredeljuje svoje učenje kot kakovostno in da se 

nadarjeni učenci v uporabi učnih strategij v povprečju bolje ocenjujejo kot njihovi sošolci. 

Pokazale so se tudi razlike v uporabi kognitivnih učnih strategij med nadarjenimi učenci in 

njihovimi sošolci. Po drugi strani pa v uporabi metakognitivnih učnih strategij med obema 

skupinama učencev ni bilo razlike. Pri uporabi motivacijskih učnih strategij se je pokazala 

razlika med nadarjenimi učenci in njihovimi sošolci. Opaziti je bilo mogoče tudi pozitiven 

odnos med oceno lastnega učenja in uporabo učnih strategij. 

Ključne besede: nadarjeni učenci, učne strategije, samoocena učenja, osnovna šola 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper addresses learning strategies of gifted pupils. The purpose of this research is to 

determine the characteristics of gifted pupils’ learning strategies and compare them to those of 

their schoolmates. We will also compare learning strategies of gifted female pupils and male 

pupils. Lastly, we will determine how learning strategies of gifted pupils correlates with how 

they evaluate their learning. 

The theoretical part of this paper will define the concept of giftedness and learning strategies. 

The definitions are based on works by various authors from the field of education. The first 

part explains giftedness, characteristics of gifted students, presents the situation of gifted 

students in Slovenia and the process of identifying them. The second part defines learning 

strategies and describes some of the most common examples. 

The empirical part of this paper was carried out using a causal non-experimental method, 

while the analysis was conducted using a quantitative research analysis. The research was 

carried out in 2014 in elementary schools from the Kočevje region of Slovenia. There were 93 

elementary school pupils (aged 12-13) who participated in the research.  

The research shows that a large proportion of the pupils believed they were good learners, 

while gifted students believed that they were better learners than their classmates. According 

to the research, there is a difference in the use of cognitive strategies between gifted pupils 

and their classmates, while no difference was recorded in the use of metacognitive learning 

strategies. However, there is a difference in the use of motivational learning strategies 

between gifted students and their classmates. The research also shows that students who use 

learning strategies have a better outlook on their learning skills. 

Keywords:  gifted pupils, learning strategies, self-evaluation of learning, elementary school 
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1. UVOD 

V diplomskem delu bom raziskal povezavo med tematiko učnih strategij, ki je zelo raziskano 

področje v panogah psihologije, in izhodiščem nadarjenih učencev v slovenskem prostoru ter 

tako poglobil svoje znanje o obeh tematikah, obenem pa odprl novo polje raziskav o tem, 

kako se nadarjeni učenci učijo. Raziskal bom njihove učne strategije, kako ocenjujejo svoje 

učenje in tako skušal dvigniti raven nacionalne ozaveščenosti o izobraževanju nadarjenih 

učencev. V Republiki Sloveniji je to področje namreč še vedno precej neraziskano. 

Raziskovanje učnih strategij je danes izjemno pomembno, predvsem zaradi vse hitrejšega 

spreminjanja informacij na področjih znanja in poklicev. (Marentič-Požarnik, 2003). Kot 

samoregulacijo učenja pa avtorica navaja, da šola zahteva od učencev samostojno učenje in 

postopno prevzemanje odgovornosti za lastno učenje. Učne strategije so prav tako pomemben 

dejavnik, ki vpliva na uspešnost v šoli (Marentič-Požarnik, 2003). 

Preučevanje učnih strategij nadarjenih učencev je pomembno, saj lahko pripomore k 

trajnostnemu razvoju izobraževanja nadarjenih in učence spodbudilo, da krepijo svojo 

nadarjenost. Vendar je pomembno omeniti, da tako nadarjeni učenci kot njihovi vrstniki lahko 

naletijo na ovire pri učenju, zato mislim, da bi to diplomsko delo lahko pripomoglo k odpravi 

teh ovir in spodbudilo raziskovanje tega področja v Sloveniji. Delo lahko staršem in učiteljem 

služi tudi kot pomoč pri vzgoji in poučevanju. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Nadarjenost 

2.1.1 Pojem nadarjenosti 

V strokovni literaturi je težko najti enotno definicijo nadarjenosti. Nadarjene osebe namreč 

niso homogena skupina, saj se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. 

Zakon o osnovni šoli nam pravi, da »nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v 

umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje 

tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključite v dodatni 

pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.« (Zakon o 

osnovni šoli, 2006) 

Koncept za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli navaja, da 

nekatere starejše definicije zamenjujejo nadarjenost z inteligentnostjo. Te ugotovitve ne 

ustrezajo kasnejšim spoznanjem o prognostični veljavnosti testov inteligentnosti za 

ustvarjalnost. Torrance (1962) tako ugotavlja, da bi tako izgubili kar 75 % otrok, ki dosegajo 

visoke rezultate na testih ustvarjalnosti. Taylor (1968) pa meni, da ima tako rekoč vsakdo 

svoje posebne sposobnosti, zato bi lahko teoretično vsakdo veljal za nadarjenega ali 

talentiranega. Definicijo nadarjenosti bi tako bilo treba razširiti (Koncept, 1999). 

Sodobne teorije nadarjenosti so produkt razvoja idej skozi zgodovino in so obogatene z 

novimi sestavinami, ki izhajajo iz novejših raziskovalnih ugotovitev, predvsem tistih o 

pomenu vpliva okolja oziroma socialnega konteksta ter razvojne dimenzije nadarjenosti od 

potencialov k dosežkom. Čeprav so njihovi koncepti različni, se teorije nadarjenosti 

pravzaprav ukvarjajo s podobnimi problemi, saj skušajo odgovoriti na vprašanji o 

prepoznavanju ter o negovanju nadarjenosti. Do danes znanstveno-raziskovalni krogi še 

nimajo enotnega odgovora na ti dve vprašanji, gredo pa poskusi v različne smeri, da bi se 

približali globljemu razumevanju in uravnavanju fenomena nadarjenosti (Juriševič, 2012). 

Ena izmed najpogosteje uporabljenih definicij je zapisana v ameriškem Zakonu o 

izobraževanju iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in 

mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke 

dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem 
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ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 

prilagojene programe in dejavnosti (Travers, Elliot in Kratochwill, povzeto po Koncept, 

1999). Ta definicija najprej poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z 

dejanskimi visokimi dosežki, kot tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na 

naslednjih področjih (Koncept, 1999): 

 splošna intelektualna sposobnost, 

 specifična akademska (šolska) zmožnost, 

 kreativno ali produktivno mišljenje, 

 sposobnost vodenja, 

 sposobnost za vizualne in odrske umetnosti. 

Psihomotorične sposobnosti v tej definiciji niso posebej izpostavljene, ker so psihomotorični 

talenti umetnostne narave, kot je ples, zaobseženi v sposobnosti za odrske umetnosti, za 

nadarjene športnike pa naj bi bilo v ameriških šolah zadovoljivo poskrbljeno. Definicija ne 

govori samo o visoki intelektualni sposobnosti, ampak tudi o talentih na specifičnih 

akademskih področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja. To pomeni, da je 

nadarjenost lahko splošna ali specifična. V definiciji se za visoko splošno sposobnost, ki 

omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, uporablja izraz 

"nadarjenost". Za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih 

pa se uporablja izraz "talentiranost". Takšno terminološko razlikovanje obeh vrst nadarjenosti 

je smiselno, zato bi ga morali bolj dosledno uporabljati v komunikaciji na področju 

nadarjenosti. Končno omenjena definicija tudi poudarja, da nadarjeni in talentirani učenci 

poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi prilagojen pouk in dejavnosti, da lahko 

razvijajo svoje sposobnosti (Koncept, 1999). 

2.1.2 Značilnost nadarjenih učencev 

Nadarjeni učenci so otroci in mladostniki, ki pokažejo izjemen talent ali pokažejo potencial za 

doseganje izredno visokih dosežkov v primerjavi s svojimi vrstniki, glede na njihovo starost, 

izkušnje ali okolje. Ti otroci in mladostniki izkazujejo veliko potenciala na intelektualnem, 

ustvarjalnem in/ali umetniškem področju, imajo nenavadne učne sposobnost ali pa prednjačijo 

drugim v specifičnih akademskih področjih. Zato potrebujejo opravila ali dejavnosti, ki jih 

običajne šole po navadi ne ponujajo (Kerr, 2009). 

 Izjemno talentirani otroci in mladostniki so prisotni v vseh kulturnih skupnostih, ekonomskih 

slojih in vseh področjih človeških prizadevanj (Ross, 1993; povzeto po Kerr, 2009). 
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V Konceptu (1999) je izpostavljeno, da mnoge raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci 

nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih, ali pa so pri nadarjenih 

bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih se nanašajo na različna 

področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko socialno-čustveno. Najbolj 

tipične so naslednje (Koncept, 1999): 

Miselno-spoznavno področje 

 razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

 razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), 

 nenavadna domišljija, 

 natančnost opazovanja, 

 dober spomin, 

 smisel za humor. 

Učno-storilnostno področje 

 široka razgledanost, 

 visoka učna uspešnost, 

 bogato besedišče, 

 hitro branje, 

 spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), 

 motorična spretnost in vzdržljivost 

Motivacija 

 visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 

 radovednost, 

 raznoliki in močno izraženi interesi, 

 vztrajnost pri reševanju nalog, 

 visoka storilnostna motivacija, 

 uživanje v dosežkih. 

Socialno-čustveno področje 

 nekonformizem, 

 močno razvit občutek za pravičnost, 
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 neodvisnost in samostojnost, 

 sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 

 izrazit smisel za organizacijo, 

 empatičnost. 

Bolj dosledno ko se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, bolj verjetno je, da je učenec 

nadarjen. 

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pa pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih 

ovirajo pri šolskem delu (Koncept, 1999): 

 nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, 

 strah pred spraševanjem, 

 nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, 

 nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, 

 učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, 

nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.), 

 slaba pozornost, 

 hiperaktivnost, 

 čustvena in socialna nezrelost. 

Te lastnosti nas ne bi smele "zaslepiti" pri prepoznavanju nadarjenih učencev.  

2.1.3 Renzullijeva definicija nadarjenosti 

Z namenom predstavitve koncepta, da nadarjenost pomeni visoko doseganje uspeha na skoraj 

vseh intelektualnih in umetniških področjih, je Jozeph Renzulli leta 1987 predlagal svojo 

definicijo o nadarjenosti (Sousa, 2009). Predlagal je, da je nadarjenost rezultat interakcije treh 

dejavnikov. Prvi dejavnik so splošne sposobnosti, kot so obdelava informacij, integracija 

izkušenj in abstraktno mišljenje ali pa specifične sposobnosti, kot so količinsko pridobivanje 

znanja in izvedba dejavnosti, ki se menijo kot nadpovprečne. Drugi dejavnik je predanost 

nalogi, pod katerega spadajo vztrajnost, dojemljivost, samozavest in posebna 

privlačnost/zanimanje za določeno delo ali predmet. Tretji dejavnik je opisan kot 

ustvarjalnost, h kateri spadajo fluentnost, fleksibilnost, originalnost, odprtost za nove 

izkušnje, občutljivost na stimulacijo in pripravljenost k tveganju. 
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Vse pojme je predstavil v trikrožnem modelu nadarjenosti, nekaj let kasneje pa je razčlenil 

dva tipa nadarjenosti. Prva je nadarjenost za šolsko delo, ki je opredeljeno s kakšno lahkoto 

učenec pridobiva znanje in opravlja teste ter svoje znanje dokaže pokaže z visokim uspehom  

na testih in visokimi šolskimi ocenami. Ta vrsta nadarjenosti je merilo, ki je najpogosteje 

uporabljeno pri izbiri učencev za premestitev v individualizirane programe (programi za 

nadarjene učence). Druga vrsta je nadarjenost za ustvarjalne produkte, ki vključujejo 

ustvarjanje novih izdelkov in idej, oblikovanih tako, da naredijo vtis na specifičnega 

poslušalca ali področje.  

V Renzullijevem obširnem ustvarjalnem opusu lahko zasledimo tri razvojne trende, katerim 

ustrezajo trije znanstveni modeli, ki so med seboj povezani, a se kljub temu razlikujejo po 

predmetih poučevanja, predvsem pa v svojih praktičnih implikacijah. Model obogatitvene 

triade je bil razvit za delo z visoko sposobnimi učenci in opisuje tri tipe obogatitev rednega 

šolskega dela ter način njihove interakcije. Model vrtljivih vrat služi pripravi sistematičnega 

postopka identifikacije nadarjenih učencev, ki se vključujejo v posamezne oblike 

obogatitvenih aktivnosti. Model vsešolske obogatitve pa se osredotoči na izboljšavo celotnega 

sistema izobraževanja na podlagi uporabe spoznanj pridobljenih pri delu z nadarjenimi učenci 

(Varga, 2000 v Korban, 2003). 

Model obogatitvene triade je bil razvit za delo z visoko sposobnimi učenci. Opisuje tri tipe 

obogatitve rednega šolskega dela in način njihove interakcije. Model je oblikovan za 

bogatenje učnih aktivnosti in za pridobivanje izkušenj, ki jih učenci v okviru rednega šolskega 

dela ne bi dobili (Varga, 2000 v Korban, 2003). Gre za pomoč posameznemu nadarjenemu 

otroku za čimbolj popolno in celovito izobraževalno udejstvovanje (razvija kreativnost, 

kognitivni stil, aktivni kritični odnos do znanja, divergentno in globalno mišljenje, 

metakognicijo) (Varga, 2000 v Korban, 2003). 

Model identifikacije vrtljivih vrat služi pripravi sistematičnega postopka identifikacije 

nadarjenih učencev. Tradicionalni programi za nadarjene so večinoma namenjeni zgolj 3-5 % 

učencem. Raziskave odraslih posameznikov, ki so uspeli na različnih ustvarjalnih področjih, 

pa so pokazale, da ti ne prihajajo iz tako ozke populacije, temveč iz vrhnjih 15-20 % 

najuspešnejših učencev. Prvi korak k uvajanju tega modela v praksi je oblikovanje pool 

talentov (talent pool). Glede na izkazane sposobnosti je pool talentov skupina, ki jo sestavlja 

vrhnjih 15-20 % celotne šolske populacije po splošnih sposobnostih ali področjih specifičnih 

storitev. Ta skupina tvori potencial za razvoj nadarjenega vedenja. Posameznik se uvrsti v 
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pool talentov na podlagi rezultatov testiranja, priporočil učiteljic in učiteljev, staršev in drugih 

kriterijev. Vendar uvrstitev posameznika v pool talentov še ne pomeni, da je tudi nadarjen, 

ampak da ima določene nadpovprečne sposobnosti in s tem potenciale za nadaljnji razvoj 

nadarjenega vedenja (Korban, 2003). 

Model vsešolske obogatitve je model, ki se je razvil na podlagi sinteze praktičnih spoznanj iz 

modela obogatitvene triade in modela identifikacije vrtljivih vrat. Njegov glavni namen je 

omogočiti diferencirane učne izkušnje, ki upoštevajo sposobnosti, interese in učne stile 

vsakega učenca, ne glede na področje dejavnosti, ki je posameznemu učencu blizu. Model 

sam po sebi ne označuje učencev kot nadarjenih ali nenadarjenih, temveč označuje posamezne 

vrste izobraževalnih aktivnosti kot bolj ali manj primerne za posameznega učenca (Korban,  

2003). 

Reznulli v treh modelih tako opiše smernice za delo z nadarjenimi učenci in njihovimi sošolci. 

Te modele lahko uresničimo z uvedbo učnih strategij v šolski učni program in tako obogatimo 

poučevanje vseh učencev, posebej pa obogatimo delo z nadarjenimi učenci.    

2.1.4 Nadarjeni učenci v Sloveniji 

V Sloveniji se v zadnjem desetletju k problemu prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci 

pristopa bolj sistematično kot v preteklosti, in sicer v osnovni šoli (Juriševič, 2012) na osnovi 

dokumentov Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli in 

Operacionalizacija koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 

šoli ter v zadnjih letih tudi na ravni srednjega izobraževanja po Konceptu vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki  v srednjem izobraževanju ter Operacionalizaciji 

koncepta: vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju. 

Koncepta predstavljata novo obdobje obravnave nadarjenih učencev v slovenskem šolskem 

prostoru, za katerega je značilna nacionalno poenotena in stabilnejša zasnova in sistematično 

načrtovana operacionalizacija. Poudarek je na psihometrični in procesni diagnostiki, 

kompleksnosti instrumentarija in integriranem pedagoškem pristopu vzgojno-izobraževalnega 

dela k nadarjenim učencem z elementi inkluzivnosti. Koncepta OŠ in SŠ zato pomenita 

kakovostno pridobitev za slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, saj se v času njunega 

uvajanja oziroma izvajanja v osnovni in srednji šoli kažejo pozitivni učinki tako v povečanem 

obsegu možnosti za osebnostno uresničevanje nadarjenih učencev kot tudi v razvoju stroke na 

tem področju. To vidimo predvsem v različnih vrstah izobraževanj za učitelje in druge 

strokovne delavce, zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, povečanje literature v 
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knjižnicah na temo nadarjenosti in usmerjanje raziskovalne pozornosti (Juriševič, 2012 po 

Bezić, 2011). 

 2.1.5 Prepoznavanje nadarjenih učencev 

Prepoznavanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku prepoznavanja 

sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki 

(Koncept, 1999). 

Odprto je tudi samo vprašanje, kako začeti postopek odkrivanja, kajti razumljivo je, da vseh 

predlaganih metod ni mogoče uporabiti na celotni generaciji učencev, da bi tako odkrili 

nadarjene. Take množice metod ni mogoče aplicirati predvsem zaradi organizacijskih, 

finančnih, etičnih in drugih razlogov. Zato je treba najprej na enostavnejši način opraviti širši 

izbor učencev, ki bi lahko bili nadarjeni in potem samo na njih preizkusiti z bolj veljavnimi 

metodami. Glede na metodološko nedorečenost je v Sloveniji obveljal model odkrivanja 

nadarjenih učencev. Odkrivanje poteka po treh stopnjah (Koncept, 1999): 

1. evidentiranje 

2. identifikacija 

3. seznanitev in mnenje staršev 

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih 

kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji: 

a) učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v prvi triadi se upošteva 

opisna ocena). 

b) dosežki– izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih. 

c) učiteljevo mnenje – ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim 

procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo 

znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz družbeno prikrajšanega 

okolja, drugačnega kulturnega okolja, imajo specifične učne ali vedenjske težave. 

d) tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. 

e) hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega 

nadpovprečne rezultate. 

f) mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na 

osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi 

učitelji, knjižničarjem ter mentorji interesnih in drugih dejavnosti.  
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Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo 

obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila: 

a) ocena učiteljev - učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo 

posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja: 

razumevanje in pomnjenje snovi, sposobnost sklepanja, ustvarjalnost, 

motiviranost, interese, vodstvene sposobnosti, telesno-gibalne sposobnosti in 

izjemne dosežke na različnih področjih. 

Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko neoporečni instrumenti, ki 

zajemajo zgoraj navedena področja. 

b) test sposobnosti 

c) test ustvarjalnosti 

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. 

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev 

dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, na testu 

ustvarjalnosti se njihov rezultat uvrsti med 10 odstotkov najboljših rezultatov evidentiranih 

učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno oceno na 

posameznem področju nadarjenosti. Ustreznost ocene presodi šolska svetovalna služba skupaj 

z učiteljem, ki je učenca ocenil. 

Ugotovitev nadarjenosti učenca se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na 

katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni 

šolski svetovalni delavec. 

Tretja in zadnja stopnja prepoznave nadarjenih je seznanitev in mnenje staršev. Ko svetovalna 

služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok prepoznan za nadarjenega, 

pridobi njihovo mnenje o otroku. 

Za učence, ki so bili zaradi različnih razlogov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma 

spregledani, se postopek ponovno izvede v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se 

tekoče spremlja (procesna diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na 

šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba. 
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2.2 Učne strategije  

V strokovni literaturi prav tako težko najdemo enotno opredelitev in poimenovanje osnovnih 

pojmov pri učnih strategijah. Gre namreč za načine izboljšanja procesa samega učenja, t. i. 

učenje učenja. (Marentič-Požarnik, 2003)  

Marentič-Požarnikova definira učno strategijo kot zaporedje ali kombinacijo v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede 

na zahteve situacije. Delimo jih na spoznavne (pomnjenje in strukturiranje snovi) in 

materialne (izdelava izpiskov, zapiskov). Ne smemo jih zamenjevati s pojmi, ki sledijo. Učne 

taktike so bolj specifične in usmerjene v konkreten cilj in predstavljajo del širše strategije. 

Pojmovanje učenja je sistem pogosto napačnih idej, ki jih ima posameznik o namenu in bistvu 

učenja. Učni pristop je kombinacija učnih strategij in je odvisen od okoliščin, zahtevnosti 

snovi in vrste preverjanja. Učna usmerjenost je celota osebno in čustveno obarvanih ciljev, 

motivov in pričakovanj v povezavi z učenjem. Samostojno učenje je zmožnost samostojnega 

uravnavanja in kontroliranja učenja, ter sprejemanja pomembnih odločitev o učenju. To 

zmožnost naj bi razvijali zlasti v srednjem in visokem izobraževanju in v izobraževanju 

odraslih. Metaučenje je zavestno uravnavanje lastnega učnega procesa tako, da učenec o njem 

razmišlja, ga nadzoruje in ustrezno spreminja. 

2.2.1 Delitev učnih strategij 

Poznamo več poskusov taksonomije strategij učenja. Uporabna je razdelitev na primarne in 

sekundarne strategije. Primarne neposredno vplivajo na predelavo informacij, pomnjenje in 

razumevanje med učenjem, kot je pisanje povzetkov in miselnih vzorcev. Sekundarne ali 

podporne strategije pa krmarijo proces predelave informacij ter vplivajo na pozornost in 

motivacijo, npr. načrtovanje časa, ureditev pisalne mize in prostora, glasba v prostoru, 

udobnost sedežev, primerno razpoloženje, učenje sede ali leže itd. (Marentič Požarnik, 2003) 

Po Vermuntu povzemamo naslednje širše uporabno klasifikacijo uspešnih učnih strategij 

(Marentič-Požarnik, 2003): 

1. Pojmovanje učenja ali mentalni model učenja določa, kako učenec interpretira učno 

situacijo, okoliščine in kako izbira učno strategijo. 

2. Strategije predelave snovi, ki jih delimo na mentalne in materialne. Mentalne strategije 

obsegajo spoznavne procese, povezane s predelavo snovi, dejstev, pojmov, teorij, ki 

vodijo k pomnjenju, razumevanju in uporabi znanja. To pomeni vzpostavljanje povezav 

med deli v celoto ter med znanimi in novimi informacijami. Pomeni tudi strukturiranje oz. 
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povezovanje prej ločenih informacij v organizirano celoto, analiziranje celote, 

konkretiziranje in memoriziranje. Materialne učne strategije pa so vidne navzven in 

pomenijo znati podčrtovati bistvo v besedilu, delati dobre zapiske po razlagi, izpiske iz 

literature, sheme, povzetke, referate, miselne vzorce in poročila. 

3. Metakognitivne strategije ali sposobnost metaučenja kažejo, do katere mere znamo 

razmišljati o svojem učenju, ga spremljati, kontrolirati in krmariti. 

4. Obvladovanje čustveno-motivacijskih stanj pred in med učenjem vodi do optimalnih 

spoznavnih procesov in usmerja energijo v razmišljanje in učenje. Sem sodijo 

samovrednotenje, koncentracija, pripisovanje svoje uspešnosti naporu in uporabljenim 

strategijam in ne slučaju. V to kategorijo umeščamo tudi visoko vrednotenje določenih 

ciljev in želja in pripravljenost vložiti napor v učenje, obvladovanje negativnih čustev, 

povezanih z učenjem, kot so strah, tesnoba, jeza, negotovost, nemoč ter primerno 

reagiranje v stresnih in frustracijskih situacijah. 

5. Primerna razlaga učnih okoliščin in zahtev vključuje zahteve in pričakovanja ter način 

ocenjevanja rezultatov. 

 

2.2.2 Samoregulativno učenje 

Pintrich (1999) kot pomemben del strategij opisuje tudi model samoregulativnega učenja. 

Samoregulativno učenje ponuja pomemben pogled na akademsko učenje v sedanjih 

raziskavah v pedagoški psihologiji (Schunk in Zimmerman, 1994; povzeto po Pintrich, 1999). 

Čeprav obstajajo številni različni modeli iz velikega izbora različnih teoretičnih perspektiv, 

največ modelov predvideva kognitivne in metakognitivne strategije kot pomemben vidik 

samoregulativnega (samostojnega) učenja. Ta model opisuje tri glavne kategorije strategij: (1) 

kognitivne učne strategije, (2) samoregulativne strategije za nadzor kognicije in (3) strategije 

organiziranja virov. 

1.1 Kognitivne strategije  

Pintrich kognitivne učne strategije priznava kot pomembne, predvsem v povezavi z 

akademskim delom znotraj učilnice. Te strategije se lahko nanašajo na preproste miselne 

naloge, kot so priklic v spomin, določene besede ali seznam. Lahko pomenijo tudi 

opravljanje bolj kompleksnih nalog, ki zahtevajo uvid informacij, kot je razumevanje dela 

besedila ali literature. (Weinstein in Mayer, 1986; povzeto po Pintrich, 1999). Pod slednje 

spadajo ponavljalne strategije, ki vključujejo glasno branje besedila, pasivno podčrtovanje 

ali označevanje besed brez refleksije. Elaboracijska strategija pa pomaga učencem 



Fink, B. (2015). Učne strategije nadarjenih učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

12 

 

izluščiti ključne informacije iz besedila in jo obdržati v delovnem spominu, čeprav to ne 

odraža globlje stopnje procesiranja informacij. Elaboracijske strategije največkrat 

vključujejo parafraziranje in povzemanje naučenega materiala, ustvarjanje analogije in 

izdelave zapiskov. To se razlikuje od pasivnih linearnih zapiskov, razlage idej v gradivu 

drugi osebi, postavljanje vprašanj in podajanje odgovorov. 

 

1.2 Metakognitivne strategije 

Poleg kognitivnih strategij imajo tudi metakognitivne strategije velik vpliv na učenčeve 

dosežke. Poznamo dva glavna vidika metakognicije: znanja o kogniciji in samoregulacija 

kognicije. Večina modelov metakognitivne kontrole ali samoregulatornih strategij 

vključuje tri splošne tipe strategij: načrtovanje,Sledenje  (monitoring) in regulacijo. 

Načrtovanje, ki je bilo raziskano na učenju mnogih učencev. Vključuje postavljanje 

ciljev za učenje, pregled besedila pred samim branjem, oblikovanje vprašanj pred branjem 

besedila in analiziranje problema ali naloge. Te aktivnosti pomagajo učencu načrtovati 

uporabo kognitivnih strategij in aktiviranje predznanja, kar olajša organizacijo in samo 

razumevanje snovi. 

Sledenje (monitoring) posameznikovega razmišljanja in akademskega obnašanja je 

pomemben vidik samoregulativnega učenja. Za samoregulacijo mora najprej biti 

postavljen kriterij, ki primerja in vodi proces sledenja. Weinstein in Mayer (povzeto po 

Pintrich, 1999) obravnavata metakognitivne aktivnosti kot del sledenja in razumevanja, 

kjer učenci preverijo svoje razumevanje glede na cilj, ki so si ga zastavili. Sledenje 

vključuje tudi spremljanje pozornosti med samim branjem besedila ali med samo učno uro 

Prav tako je pomembno, da učenec testira samega sebe s pomočjo vprašanj in nadzoruje 

svoje razumevanje učne snovi, pri čemer je treba slediti tudi hitrosti in porabi časa pri 

pisanju testa.. Sledenje opozarja učenca na njegove padce pozornosti ali razumevanja, ki 

jih nato "popravi" s pomočjo regulacije. 

Regulacija je tesno povezana s sledenjem. Učenec uporabi strategijo regulacije pri 

svojem učenju in/ali nastopu in jo primerja s svojimi postavljenimi cilji in kriteriji. Če 

ugotovi, da se je med sledenjem pojavil proces odstopanja od zastavljenih kriterijev, tu 

nastopi proces regulacije, ki popravi učenčevo vedenje do namenjenega kriterija. Primeri 

regulacije so: ponovno branje teksta, postavljanje vprašanj, počasnejše branje 

kompleksnejših nalog ali delov teksta, preskakovanje težjih testnih vprašanj, na katere se 

učenec vrne pozneje ipd. Vse te strategije predvidoma izboljšajo učenje tako, da popravijo 

njihovo učno vedenje in dopolnijo primanjkljaje v njihovem razumevanju. 
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1.3 Strategije organizacije virov 

Zadnja komponenta modela za učenje (Pintrich, 1999) so strategije organizacije virov. To 

so strategije, ki jih učenec uporabi, kadar nadzoruje svoje učno okolje. Primeri teh 

strategij so razporeditev časa, njegovega truda in njegovega fizičnega okolja v katerem se 

uči, ter ostalih ljudi, vključno z učitelji in sošolci. 

2.2.3 Raziskava učnih strategij 

Avtorici v eni izmed raziskav (Pečjak in Košir, 2003) nista ugotovili pomembnih razlik v 

uporabi učnih strategij med učno bolj in manj uspešnimi učenci. Vsebinska analiza 

posameznih postavk je pokazala, da se pri učno manj uspešnih in pri učno bolj uspešnih 

učencih kažejo določene razlike v strategijah, ki jih ti učenci uporabljajo. Tako vsi učenci 

usmerjajo svojo pozornost na bistvene informacije v učnem gradivu, pri čemer se učno manj 

uspešni zadovoljijo zgolj s podčrtovanjem bistva, učno bolj uspešni pa skušajo razumeti tudi 

odnose med bistvenimi informacijami. Učno bolj uspešni navajajo tudi več strategij, ki jih 

uporabljajo, kot učno manj uspešni, kar pa izhaja tudi iz njihovega pripisovanja pomembnosti 

učnim strategijam. Učno bolj uspešni učenci so navedli kar sedem strategij (pregled ključnih 

besed pred branjem, pozorno branje, predstavljanje prebranega v mislih, pojasnitev neznanih 

besed, delitev snovi na manjše dele in oblikovanje povzetka), učno manj uspešni pa pomen 

pripisujejo le eni (oblikovanje lastnega mnenja o snovi).   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Nadarjeni učenci so v Zakonu o osnovni šoli opredeljeni kot »učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, 

v umetnosti ali športu« (ZOsn-H, 2011; 11. člen). To pomeni, da je nadarjenost v 

zgodnjem obdobju življenja mogoče razumeti kot izjemen učni potencial, ki ga bo učenec 

v naslednjih življenjskih obdobjih najverjetneje uresničil, v kolikor bo v svojem učnem 

okolju zaznal in izkusil dovolj učnih priložnosti oziroma spodbud in podpore za 

osebnostno napredovanje v skladu s svojimi učnimi zmožnostmi (Juriševič, 2014). S 

kakovostnimi učnimi strategijami lahko učenec delno nadomesti primanjkljaje v 

sposobnostih, zaradi vse hitrejšega kopičenja informacij in spreminjanja področij znanja 

in poklicev pa je usposobljenost za kakovostno vseživljenjsko učenje predstavlja 

pomembno kvalifikacijo za preživetje v družbi prihodnosti (Marentič-Požarnik, 2003).   

 

Podobna opazovanja, ki sem jih doživel v času svojega študija in pedagoške prakse, 

predvsem pa spoznanja, ki sem jih z uporabo učnih strategij dosegel na lastnem učnem 

uspehu, so spodbudila do bolj poglobljenega razmišljanja v smeri uporabe učnih strategij 

kot obvezen in po mojem mnenju pomemben del učnih procesov. S podrobnimi 

raziskavami v skupini nadarjenih učencev lahko ta raziskava in druge njej podobne 

pripomorejo k razumevanju obeh pojmov.   

3.1.1 Cilji raziskave 

 

Cilji raziskave, ki sem si jih zastavil v tem delu, so: 

 ugotoviti, katere učne strategije uporabljajo nadarjeni učenci v primerjavi z 

njihovimi sošolci, 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike med spoloma nadarjenih učencev pri uporabi učnih 

strategij, in 

 ali uporaba učnih strategij pri nadarjenih učencih vpliva na njihovo oceno kako 

dobro se znajo učiti. 
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3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 Ali se nadarjeni učenci razlikujejo od svojih sošolcev v uporabi učnih strategij? 

 Ali obstajajo razlike med spoloma pri uporabi učnih strategij nadarjenih učencev? 

 Kako je povezana uporaba učnih strategij nadarjenih učencev z njihovo oceno o 

kakovosti svojega učenja? 

3.1.3 Hipoteze 

 Nadarjeni učenci se od svojih sošolcev razlikujejo v uporabi učnih strategij.  

 Nadarjeni učenci se po spolu razlikujejo v uporabi učnih strategij. 

 Pri nadarjenih učencih obstaja pozitiven odnos med oceno lastnega učenja in uporabo 

učnih strategij. 

 

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.2.1 Raziskovalna metoda 

Pri raziskavi sem uporabil deskriptivno raziskovalno metodo, pri kateri sem uporabil domačo 

in tujo literaturo, ki se je navezovala na tematiko mojega diplomskega dela. Tako sem bolje 

spoznal pojem »nadarjeni učenci« in »učne strategije«. S pridobljenim znanjem sem tako 

komentiral pridobljene rezultate. Za izvedbo empiričnega dela sem uporabil kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Podatke sem analiziral s kvantitativno analizo raziskovanja. 

3.2.2 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 93 učencev 9. razreda iz treh osnovnih šol na Kočevskem. Pri tem je 

prva šola prisostvovala s 36 učenci (38,7 %), druga s 30 učenci (32,3 %) in tretja s 27 učenci 

(29,0 %). 

Tabela 1: Porazdelitev učencev vključenih v raziskavo po osnovnih šolah. 

 f f % 

OŠ 1 36 38,7 

OŠ 2 30 32,3 

OŠ 3 27 29,0 

Skupaj 93 100,0 
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V vzorcu je bilo zastopanih 46 deklet (49,5%) in 47 fantov (50,5%). 

Tabela 2: Porazdelitev učencev, vključenih v raziskavo po spolu. 

 f f % 

Fantje 46 49,5 

Dekleta 47 50,5 

Skupaj 93 100,0 

 

Od tega jih je po delitvi s strani šolskih psihologov in razrednikov, ki so mi pomagali izvesti 

raziskavo, bilo 31 nadarjenih učencev (33,3 %), ostalih 62 učencev (66,7 %) pa je bilo 

njihovih sošolcev. 

Tabela 3: Porazdelitev učencev na nadarjene in njihove sošolce. 

 f f % 

Nadarjeni 31 33,3 

Sošolci 62 66,7 

Skupaj 93 100,0 

 

3.2.3 Opis instrumenta 

Pripomoček, ki sem ga uporabil za empirično raziskovanje je bil delno prirejen vprašalnik 

MSLQ (Pintrich, Garcia in Mc Keache, 1991; prevod: Juriševič in Gradišek, 2011), in sicer 

sem za raziskavo uporabil 50 trditev iz vprašalnika, ki se nanašajo na različne kognitivne in 

metakognitivne ter motivacijske strategije pri učenju. Učenci so stopnjo strinjanja izrazili na 

5-stopenjski ocenjevalni lestvici in na osnovi dodatnega vprašanja ocenili kakovost svojega 

učenja. 

3.2.4 Potek zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov sem izvedel v času svoje pedagoške prakse med 1. in 14. aprilom 

2014. Dogovoril sem se za individualne sestanke s šolskimi psihologi iz vseh treh šol. Po 

kratki predstavitvi problema svoje diplomske naloge so se pridružili raziskavi in pomagali pri 

njeni izvedbi. S psihologi sem se dogovoril, da med tekočim tednom razdelijo vprašalnike pri 

razrednih urah. Pri tem so ločili vprašalnike na dve skupini: na skupino nadarjenih učencev in 

njihovih sošolcev. Med razdelitvijo in izpolnjevanjem vprašalnika nisem bil prisoten. 
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Psihologi so me obvestili o izpolnjenih vprašalnikih, ki sem jih nato prevzel. Od vseh treh šol 

sem prejel v celoti izpolnjene ankete. 

3.2.5. Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelal s kvantitativno metodo, in sicer tako, da sem podatke iz vprašalnikov 

najprej uredil v Microsoft Excelu in jih nato uvozil v program SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Pri tem sem uporabil izračun osnovnih statistik in t-test. Vprašanja iz 

delno prirejenega vprašalnika MSLQ sem razdelil na 3 skupine, in sicer glede na to, ali se je 

vprašanje nanašalo na kognitivno, metakognitivno ali motivacijsko učno strategijo in jih kot 

skupino vnesel v program SPSS. Nato sem z ustreznimi ukazi v programu dobil obdelane 

podatke. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

S pomočjo prvega raziskovalnega vprašanja sem želel ugotoviti sledeče: 

V1: Ali se nadarjeni učenci razlikujejo od svojih sošolcev v uporabi učnih strategij? 

Tabela 4: Uporaba učnih strategij pri nadarjenih učencih. 

 Kognitivne Metakognitivne Motivacijske 

n                               31 31 31 

M 2,95 3,0984 3,4234 

SD 0,64 0,55550 0,77371 
 

 

V povprečju nadarjeni učenci najpogosteje uporabljajo motivacijske učne strategije (M = 

3,42; SD = 0,77). Sledijo metakognitivne (M = 3,09; SD = 0,55) in kognitivne (M = 2,95, SD 

= 0,63) učne strategije. 

Tabela 5: Uporaba učnih strategij: nadarjeni in njihovi sošolci. 

 n M SD 

KOGNITIVNE 

Nadarjeni 

 

31 

 

2,9516 

 

0,63506 

Sošolci 62 2,7280 0,57540 

METAKOGNITIVNE 

Nadarjeni 

 

31 

 

3,0984 

 

0,55550 

 Sošolci 62 3,0984 0,47864 

MOTIVACIJSKE 

Nadarjeni 

 

31 

 

3,4234 

 

0,77371 

Sošolci 62 3,3710 0,70201 

 

Tako nadarjeni učenci kot njihovi sošolci se v isti meri posegajo po metakognitivnih učnih 

strategijah (M = 3,09; SD = 0,55; SD = 0,48). Kognitivne v povprečju uporabljajo nadarjeni 

(M = 2,95; SD = 0,63), medtem ko so bile motivacijske strategije približno izenačene v 

uporabi. 
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Tabela 6: Uporaba učnih strategij: nadarjeni in njihovi sošolci 2 

 Levenov test za enakost 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

 F Sig. t df p 

Kognitivne  0,243 0,623 1,706 91 0,091 

Metakognitivne  0,558 0,457 0 91 1 

Motivacijske  0,667 0,416 0,328 91 0,744 

 

Vrednost t-testa statistično ni pomembna, zato iz osnovne množice ne moremo podati 

ugotovitev. Vendar študije kažejo na vsesplošno učinkovitost samoregulativnega učenja pri 

vseh skupinah učencev (Sontag in Stoeger, 2015). V raziskavah so dotični avtorji tudi 

dokazali, da je samoregulativno učenje koristno tudi za visoko inteligentne učence in te, ki 

stremijo za visokimi rezultati v običajnem učnem kontekstu. Avtorji tako predlagajo 

spremenjene programe poučevanja. Za dosego želenega učinka je nujno, da učitelji razumejo, 

katere so ključne komponente, ki jih morajo uporabiti in poudariti pri svojem poučevanju – 

eksplicitno poučevanje strategij, obilo priložnosti, da se učenci naučijo uporabljati pridobljene 

strategije in učno vedenje, nuditi sistematične povratne informacije, glede na učenčev 

napredek in jim tako pomagati zaznati povezavo med učnim vedenjem in njihovimi dosežki. 

V2: Ali obstajajo razlike med spoloma pri uporabi učnih strategij nadarjenih učencev? 

Tabela 7: Uporaba učnih strategij nad. učencev in nad. učenk. 

  n M SD 

Kognitivne Deklice 16 3,1875 0,62144 

 Dečki 15 2,7000 0,56481 

Metakognitivne Deklice 16 3,1687 0,62367 

 Dečki 15 3,0233 0,48250 

Motivacijske Deklice 16 3,5234 0,73203 

 Dečki 15 3,3167 0,82763 

 

Iz tabele je razvidno, da se razlike med spoloma pojavijo v vseh treh kategorijah. Največja 

razlika je opažena v kognitivnih učnih strategijah pri deklicah (M = 3,18; SD = 0,62) in pri 

dečkih (M = 2,70; SD = 0,56). Lahko sklepamo, da je uporaba kognitivnih učnih strategij 
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najbolj zastopana pri nadarjenih učenkah. Tudi pri ostalih učnih strategijah lahko opazimo, da 

nadarjene učenke uporabljajo tako metakognitivne in motivacijske učne strategije v večji meri 

kot nadarjeni učenci, vendar razlika ni statistično pomembna. 

Tabela 8: Uporaba učnih strategij nad. učencev in nad. učenk 2. 

 Levenov test za homogenost 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

 F Sig. t df p 

Kognitivne  0,042 0,839 2,281 29 0,03 

Metakognitivne 1,777 0,193 0,723 29 0,476 

Motivacijske  0,144 0,707 0,738 29 0,466 

 

Vrednost t-testa je statistično pomembna le pri kognitivnih strategijah (t = 2,28; df = 29; p ≤ 

0,05). Pri ostalih strategijah je tveganje preveliko, da bi lahko posploševal na osnovno 

množico in o njej ne moremo podati nobene ugotovitve. Iz tega lahko sklepamo, da se 

nadarjene učenke bolj zavedajo pomembnosti kognitivnih učnih strategij. Tudi raziskava 

avtorjev Zimmerman in Martinez-Pons je pokazala, da obstaja razlika med spoloma v uporabi 

samoregulacijskega učenja in učnih strategij. Pri dekletih je bila opažena znatno večja 

izdelava zapiskov in spremljave (monitoringa), priprave učnega okolja in načrtovanja učenja 

v primerjavi z dečki (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). Juriševič (2012) v svoji raziskavi, 

v kateri je zajela nadarjene osnovnošolce in gimnazijce, ugotavlja, da nadarjeni učenci ne 

poročajo o posebnih spremembah, ki naj bi jih opazili pri sebi, odkar so bili identificirani kot 

nadarjeni, oziroma so ti po njihovi oceni manjšega pomena, kot na primer boljši učni rezultati, 

večje osebno zadovoljstvo in samozaupanje. Nadarjena dekleta in fantje dokaj podobno 

zaznavajo »posledice« identifikacije njihove nadarjenosti. Učenke devetega razreda so 

statistično pomembno višje od svojih nadarjenih kolegov ocenila zaznavo večje odgovornosti 

do šolskega dela, ki jo prinaša identifikacija, medtem ko fantje višje ocenjujejo zaznavo večje 

pomembnosti v primerjavi z drugimi. Avtorica sklepa, da nadarjeni učenci ne zaznavajo 

večjih oziroma pomembnejših sprememb na področju šolskega in osebnega delovanja. 

Razlike, ki se pojavijo med spoloma, pa se povezujejo pri dekletih bolj s šolskim delom, pri 

fantih pa s socialnim uveljavljanjem. Te ugotovitve bi lahko primerjali z rezultati pričujoče 
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raziskave, saj imajo podobni raziskovalni vzorec in zastavljajo podobna raziskovalna 

vprašanja. 

V3: Kako je povezana uporaba učnih strategij nadarjenih učencev z njihovo oceno o tem, 

kako dobro se znajo učiti? 

Tabela 9: Samoocena vseh učencev o lastnem učenju. 

 f F % 

Zelo slabo 4 4,3 

Slabo 7 7,5 

Niti dobro niti slabo 32 34,4 

Dobro 37 39,8 

Zelo dobro 13 14,0 

Skupaj: 93 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da večina učencev ocenjuje svoje učenje kot kvalitetno. Obenem je treba 

poudariti tudi nekoliko manjši del, ki se glede svojega učenja ne more tako dobro opredeliti. 

Med značilnostmi drugačnega ocenjevanja obstaja tudi težnja po večji vključenosti učencev v 

proces ocenjevanja. To naj bi povečalo njihovo odgovornost in pripeljalo do odgovornih 

učencev, ki so pripravljeni na vseživljenjsko učenje brez nenehne kontrole in prisile 

(Razdevšek-Pučko, 1996). Samovrednotenje lahko poteka na osnovi nekih notranjih 

kriterijev, učenec sam določa bistvene elemente, ki jih kritično ovrednoti ter načrtuje 

nadaljnje potrebne aktivnosti. Pri samoocenjevanju gre za samostojno presojanje dosežkov 

glede na neke poznane kriterije (Razdevšek-Pučko, 1998).  

Spodbujanje učencev k refleksiji pomeni spodbujanje razmišljanja o tem, kaj in kako delajo, 

kaj so naredili, kako so se ob tem počutili, primerjava s tem, kaj so nameravali narediti in 

kako v skladu s tem ocenjujejo svoje dosežke. Učenci na tak način spoznavajo razliko med 

procesom in dosežkom, spoznavajo svoje pristope, svoja močna in šibka področja 

(Razdevšek-Pučko, 1998). 

S temi trditvami bi lahko povezal samoocenjevanje učencev pri uporabi učnih strategij. 

Samoocenjevanje, ki je po trditvah avtorice alternativna oblika ocenjevanja in ni pomembna 

le zaradi izboljšanja veljavnosti ocenjevanja samega, temveč tako izboljša tudi poučevanje 

(Razdevšek-Pučko, 1998). Menim, da lahko povežemo vzporednice s samostojnim učenjem 
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pri učencih, saj se tako njihova pozornost usmeri tudi v proces učenja in tako botruje k 

njihovemu izboljšanju. Učenci se tako po mojem mnenju zavejo procesa učenja in postanejo v 

njemu bolj samostojni. 

Tabela 10: Ocena nadarjenih učencev in njihovih sošolcev. 

 N M SD 

Nadarjeni 31 3,84 1,036 

Sošolci 62 3,35 0,907 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da se nadarjeni učenci v povprečju ocenjujejo bolje (M = 3,84; 

SD = 1,03) kot njihovi sošolci (M = 3,35, SD = 0,9), kar zadeva uporabo učnih strategij 

Tabela 11: Ocena nadarjenih učencev in njihovih sošolcev 2. 

 Levenov test za homogenost 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

 F Sig. t df p 

Ocena 0,285 0,595 2,312 91 0,023 

 

Vrednost t-testa je statistično pomembna (t = 2,31; df  = 91, p ≤ 0,05). Zato lahko trdimo, da v 

osnovni množici obstaja razlika v tem, kako se nadarjeni učenci in njihovi sošolci ocenjujejo 

v uporabi učnih strategij. Robinson in Clinkenbeard (2008) navajata, da se nadarjeni učenci 

razlikujejo predvsem v stopnji in ne po vrsti kognitivnih procesov. To pomeni, da se nadarjeni 

učenci nagibajo k pridobivanju in obdelavi informacij ter boljšemu in hitrejšemu reševanju 

problemov. Raziskave so pokazale, da imajo nadarjeni učenci večji in bolj učinkovit spomin, 

bolj organizirane pojmovne mreže ter da uporabljajo bolj kompleksne in aktivne strategije 

obdelave informacij. Vendar sta povzeli tudi, da si nadarjeni učenci pogosto otežijo preproste 

naloge, imajo veliko potrebo po ekstremni natančnosti, kar lahko pomeni slabše izvajanje 

kognicije. Kar zadeva metakognitivnih razlik, avtorici opisujeta razlike predvsem v vrstah 

strategij, izbranih za različne probleme, ter hitrost in fluentnost pri uporabi teh strategij. 

Nadarjeni učenci imajo več faktografskega znanja o metakogniciji kot njihovi sošolci, boljše 

uporabljajo transfer in uporabo strategij iz konteksta, v katerem so bile naučene. Vendar 

pridobljeni podatki iz raziskav ne podpirajo trditev, da so nadarjeni učenci boljši v uporabi 

metakognitivnih učnih strategij kot njihovi sošolci. Kar se tiče motivacijskih strategij, 
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nadarjeni učenci večkrat izhajajo iz lastne notranje motivacije, kar kaže na notranje razloge za 

učenje, notranji lokus kontrole in avtonomnosti. Ugotovljeno je tudi, da nadarjeni učenci bolj 

verjetno izrazijo pozitivne atribucije za uspeh in neuspeh. Uspeh na primer pripišejo lastni 

sposobnosti in trudu, medtem ko si neuspeh razlagajo kot spodrsljaj ali pa neprimerni izbiri 

strategije (Robinson in Clinkenbeard, 2008). 

Tabela 12: Povezava med oceno učenja in učnimi strategijami nadarjenih učencev. 

  Kognitivne Metakognitivne Motivacijske Ocena 

Kognitivne r 1 0,849
**

 0,509
**

 0,246 

 p  0,000 0,003 0,183 

 n 31 31 31 31 

Metakognitivne r 0,849
**

 1 0,594
**

 0,283 

 p 0,000  0,000 0,122 

 n 31 31 31 31 

Motivacijske r 0,509
**

 0,594
**

 1 0,494
**

 

 p 0,003 0,000  0,005 

 n 31 31 31 31 

Ocena r 0,246 0,283 0,494
**

 1 

 p 0,183 0,122 0,005  

 n 31 31 31 31 

 

Iz tabele je razvidno, da je ocena učencev o kakovosti svojega učenja, statistično pomembno 

povezana z motivacijskimi učnimi strategijami z enoodstotnim tveganjem za r = 0,494 pri p = 

0,005. Pri ostalih učnih strategijah je na tem vzorcu šibka povezava. Tudi Zimmerman in 

Martinez-Pons (1990) v svoji raziskavi ugotavljata, da rezultati njihove raziskave kažejo na 

večjo uporabo samoregulativnega učenja in učnih strategij pri nadarjenih učencih kot pri 

povprečnih učencih. Nadarjeni učenci pokažejo večjo stopnjo organiziranja in oblikovanja 

zapiskov. Prav tako pogosteje poiščejo pomoč s strani svojih sošolcev in odraslih – tako 

učiteljev kot staršev (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). Pečjak v svojem delu navaja 

bralne učne strategije kot smernice za samostojno učenje (Pečjak, 2002), medtem ko Van 

Deur v svoji raziskavi o samostojnem delu nadarjenih učencev ugotovi, da je raziskana 

skupina zelo poudarila pomembnost motivacije v samostojnem učenju. Kot iskanje virov 

motivacije so navedli samoregulacijske učne strategije in vase usmerjene strategije (Van 

Deur, 2004). 
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5. SKLEPI 

Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da večina učencev, obravnavanih v raziskavi 

ocenjuje svoje učenje kot kakovostno. 

Hipoteze raziskave so bile sledeče: 

Hipoteza 1: Nadarjeni učenci se od svojih sošolcev razlikujejo v uporabi učnih strategij. 

Rezultati empirične raziskave (Tabela 4) so pokazali, da se nadarjeni učenci raje odločajo za 

metakognitivne in motivacijske učne strategije, kognitivne učne strategije pa so postavili na 

zadnje mesto. Nadarjeni učenci se od svojih sošolcev ne razlikujejo po uporabi 

metakognitivnih učnih strategij (Tabela 5), vendar je v uporabi motivacijskih učnih strategij 

opazna razlika. Iz tabele je razvidno, da nadarjeni učenci bolj posegajo po motivacijskih učnih 

strategijah kot njihovi sošolci. V primerjavi s svojimi sošolci pa nadarjeni učenci bolj 

uporabljajo kognitivne učne strategije. Vendar teh trditev ne moremo posplošiti na celotno 

skupino nadarjenih učencev, ker vrednost t-testa ni statistično pomembna. Do razlik ni prišlo 

zaradi premajhnega števila vzorca nadarjenih učencev, zato je tudi z uporabo t-testa težko 

priti do trdnih ugotovitev. 

Hipoteza 2: Nadarjeni učenci se po spolu razlikujejo v uporabi učnih strategij. 

V raziskavi so se pokazale razlike med spoloma nadarjenih v uporabi vseh učnih strategijah. 

V tabeli (Tabela 7) lahko vidimo, da nadarjene učenke v večji meri uporabljajo vse učne 

strategije. Od njih so najbolj poudarjene kognitivne učne strategije. To si lahko razlagamo 

tako, da se nadarjene učenke učijo z večjo učinkovitostjo kot njihovi nadarjeni sošolci, kar 

morda kaže na "prenos učenja in konstrukcijo znanja, učno snov, ki jo pojmujejo kot podlago 

za izgradnjo svoje miselne strukture" (Peklaj, 2000). 

Hipoteza 3: Pri nadarjenih učencih obstaja pozitiven odnos med oceno lastnega učenja in 

uporabo učnih strategij. 

Po podatkih iz tabele 12 obstaja pozitiven odnos med oceno lastnega učenja pri nadarjenih 

učencih in motivacijskimi učnimi strategijami, pri drugih pa je povezava šibka. 

Med branjem literature sem ugotovil, da nihče ni neposredno povezal nadarjenosti in učnih 

strategij, kar je precej otežilo iskanje povezav. Na koncu raziskave sem ugotovil, da bi bilo 

smiselno povečati vzorec učencev, ki so sodelovali v raziskavi, saj bi tako lahko pridobil več 
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statistično pomembnih podatkov. Tako bi tudi zmanjšal tveganje in lažje posplošil vzorec 

nadarjenih učencev na osnovno množico. Pri izdelavi diplomskega dela sem spoznal, da bi 

bilo treba poglobiti poznavanje in uporabo učnih strategij tako pri nadarjenih učencih kot pri 

njihovih sošolcih, saj te osmislijo pomen učenja in pomagajo poglobiti znanje, naj gre bodisi 

le za učenje za test pri predmetu bodisi za vseživljenjsko učenje.  

Težko je bilo poiskati neposredne povezave med nadarjenimi učenci in učnimi strategijami. Iz 

tega lahko sklepamo, da strokovnjaki tega področja najverjetneje še niso docela raziskali. 

Zato upam, da bo moje diplomsko delo pripomoglo k usmeritvi pozornosti na te teme. Vendar 

sem v delu "Celovitost nadarjenosti" avtorja Ivana Ferbežerja našel odstavek, ki bi lahko 

povezal ta dva pojma:   

»Vse bolj priporočljivi bodo psihološki argumenti za neprekinjeno reorganizacijo vsebin v 

smislu premika od materialne k funkcionalni vzgoji, premik v smer kakovosti učnih 

programov, ki bodo učno-ciljno sledili razvoju miselnih procesov ter omogočili maksimalno 

individualizacijo. V integriranem in v delno ločenem organizacijskem okvirju bo z 

nadarjenimi učenci delal redni učitelj, specialist za nadarjene in mentor.« (Ferbežer, 2002) 

Vzgojno-izobraževalni programi za nadarjene bo v prihodnosti lovil ravnotežje v treh oblikah 

dela (Ferbežer, 2002):  

 samostojno učenje in individualno mentorsko vodenje  

 vzgojno-izobraževalno delo v starostno in razvojno heterogenih skupinah 

 sodelovanje vzgojno-izobraževalne aktivnosti izključno z nadarjenimi vrstniki ali ob 

uveljavljeni vertikalni ali horizontalni mobilnosti s starejšimi in mlajšimi talenti. 

Avtor v svojem delu predstavi razvoj smernic dela z nadarjenimi učenci, katere bi lahko 

razvijali z dodatno uporabo učnih strategij kot oblike samostojnega učenja. Učitelj bi pri tem 

nastopal kot mentor, učenec pa bi tako povečal svojo avtonomijo v razredu. Strinjam se z 

avtorjevimi predlogi in v njih vidim koristna priporočila za delo z nadarjenimi učenci, vendar 

najbolj bi rad izpostavil prvi predlog, ki govori o samostojnem učenju in individualnem 

mentorskem vodenju. 
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7.PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik MSLQ (prirejeno po Pintrich, Garcia in Mc Keachie, 1991, prevod: 

Juriševič in Gradišek, 2011) 
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Pozdravljen/a! 

Sem Blaž Fink študent 4. letnika Pedagoške fakultete, smeri biologija – gospodinjstvo in v 

okviru svojega diplomskega dela opravljam anketo o Učnih strategijah. Prosim vas, da 

odgovorite na spodnja vprašanja, saj mi boste v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju. 

 

SPOL (obkroži):          M          Ž               Razred:___________ 

Vprašalnik MSLQ (prirejeno po Pintrich, Garcia in Mc Keachie, 1991, prevod: 

Juriševič in Gradišek, 2011) 

                                                                                                                           1-zame                

5- zame   

                                                                                                            nikakor ne velja       

povsem velja 

1 Pri učenju iz učbenika si z izpiski pomagam organizirati svoje misli. 1 2 3 4 5 

2 Pri pouku pogosto preslišim pomembne stvari, ker pogosto razmišljam  o drugih stvareh 1 2 3 4 5 

3 Kadar se učim neko snov, jo pogosto skušam razložiti prijatelju/ -ici ali sošolcu/ -ki 1 2 3 4 5 

4 Običajno se učim tam, kjer se lahko zberem za učenje. 1 2 3 4 5 

5 Pri branju snovi usmerjam svojo pozornost tako, da si postavljam vprašanja. 1 2 3 4 5 

6 Pri učenju se pogosto dolgočasim ali pa se mi hitro ne ljubi več, zato se neham učiti predem 

končam, kar sem načrtoval/ -a. 

1 2 3 4 5 

7 Pogosto preverjam stvari, ki jih slišim ali preberem v šoli, da ugotovim, če držijo. 1 2 3 4 5 

8 Ko se učim si snov v mislih večkrat ponovim. 1 2 3 4 5 

9 Tudi kadar imam težave pri učenju poskušam delati sam/ -a, brez pomoči. 1 2 3 4 5 

10 Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam razčistiti 

nejasnosti. 

1 2 3 4 5 

11 Pri učenju iz učbenika in mojih zapiskov poskušam najti najpomembnejše ideje. 1 2 3 4 5 

12 Čas za učenje si znam dobro razporediti. 1 2 3 4 5 

13 Če je učna snov, ki jo berem, težka, spremenim način branja. 1 2 3 4 5 

14 Pri reševanju nalog za šolo sodelujem s sošolci. 1 2 3 4 5 

15 Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje zapiske in snov iz učbenika. 1 2 3 4 5 

16 Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku, razmišljam o tem, ali o 

tem, ali za njo obstaja dovolj dokazov. 

1 2 3 4 5 
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17 V šoli se potrudim, da stvari dobro naredim, tudi, če mi ni všeč, kar delamo 1 2 3 4 5 

18 Pri učenju si pomagam organizirati učno snov s preprostimi skicami, tabelami ali grafi. 1 2 3 4 5 

19 Ko se učim, si pogosto vzamem čas, da se o predelani snovi pogovorim s sošolci/sošolkami. 1 2 3 4 5 

20 Učno snov vzamem za izhodišče, da poskušam razvijati svoje ideje. 1 2 3 4 5 

21 Težko se držim svojega urnika za učenje. 1 2 3 4 5 

22 Ko se učim neko snov, zbiram podatke iz različnih virov kot so učiteljeva razlaga, učbeniki, 

knjige, zapiski, in diskusije. 

1 2 3 4 5 

23 Preden se začnem učiti novo snov, jo hitro preletim, da dobim vpogled vanjo. 1 2 3 4 5 

24  Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim. 1 2 3 4 5 

25 Svoj način učenja skušam prilagoditi učiteljevemu stilu poučevanja in zahtevam pri 

posameznemu predmetu. 

1 2 3 4 5 

26 Pogosto se zalotim, da ne razumem tega, kar preberem. 1 2 3 4 5 

27 Kadar česa ne razumem, za dodatno razlago učitelja ali učiteljico. 1 2 3 4 5 

28 Zapomnim si ključne besede, da me spomnijo na pomembne stvari, ki smo se jih učili pri 

pouku. 

1 2 3 4 5 

29 Ko je snov zahtevna, se jo neham učiti, ali pa se učim lažje dele. 1 2 3 4 5 

30 Novo snov se bom raje naučil/ -a tako, da bom najprej razmislil/ -a, kaj naj se iz nje naučim, 

kot pa da bi jo sam prebral/ -a. 

1 2 3 4 5 

31 Kadar je mogoče, poskušam med seboj povezovati snov iz različnih predmetov. 1 2 3 4 5 

32 Ko se učim, si preberem zapiske in označim ključne pojme. 1 2 3 4 5 

33 Ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, kar že znam. 1 2 3 4 5 

34 Vedno se učim na istem mestu.  1 2 3 4 5 

35 Rad/-a se poigravam z različnimi idejami o temah, ki jih obravnavamo na šoli. 1 2 3 4 5 

36 Pri učenju si pišem kratke povzetke prebrane snovi. 1 2 3 4 5 

37 Če česa ne razumem, vprašam sošolce za dodatno razlago. 1 2 3 4 5 

38 Snov skušam razumeti tako, da razlago pri pouku povezujem z vsebinami iz literature. 1 2 3 4 5 

39 Redno pišem naloge in opravljam svoje obveznosti (npr. seminarje, poročila).  1 2 3 4 5 

40 Ko pri urah delamo zaključke o določenih temah, razmišljam o drugih možnih zaključkih.  1 2 3 4 5 

41 Iz strokovnih izrazov, ki smo jih obravnavali na šoli, naredim seznam in si ga zapomnim. 1 2 3 4 5 

42 Redno obiskujem pouk. 1 2 3 4 5 

43 Tudi če je snov dolgočasna in nezanimiva, vztrajam z učenjem do konca. 1 2 3 4 5 

44 V razredu poskušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je to potrebno. 1 2 3 4 5 

45 Pri učenju poskušam ugotoviti, katerih konceptov ne razumem dobro. 1 2 3 4 5 

46 Zaradi drugih aktivnosti ne porabim veliko časa za učenje. 1 2 3 4 5 

47 Pri učenju si postavim cilje, ki usmerjajo moje aktivnosti v času učenja. 1 2 3 4 5 

48 Kadar se med šolsko uro zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim. 1 2 3 4 5 
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49 Pred testom redko najdem čas, da pregledam zapiske. 1 2 3 4 5 

50 Znanje, ki ga pridobim iz literature, poskušam uporabiti pri aktivnostih pri predmetu (med 

poslušanjem razlage, v diskusijah s kolegi …). 

1 2 3 4 5 

 

Dodatno: Oceni, kako dobro se znaš učiti. 

zelo dobro                 dobro                niti dobro niti slabo              slabo              zelo slabo 

 

 

 


