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I 

 

FENOMENOLOŠKI IN PEDAGOŠKOPSIHOLOŠKI VIDIKI UČENJA V OSMEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

Izvleček 

 

Raziskovalna tema magistrske naloge je fenomenologija procesa učenja. Cilj naloge je bil 

raziskati učenčevo doživljanje procesa učenja in ugotoviti, ali je ta doživljajska kategorija 

sestavljena iz več modalnosti (Kordeš, 2009). Da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje, je 

bila opravljena raziskava, ki je bila izvedena v obliki fenomenološke multiple študije primera. 

Usmerjena je bila v raziskovanje doživljanja učenja zgodovine pri osnovnošolskih učencih. 

Intervjuji šestih učencev 8. razreda osnovne šole so bili izvedeni v treh fazah. Analiza je 

potekala po principu komparativne študije primera in gradnje poskusne teorije po Glaserju in 

Straussu (1967, v Strauss in Corbin, 2008). Rezultati in analiza naloge kažejo, da je učenje 

mogoče razlikovati glede na namen (učenje s težnjo po poznavanju celote in ciljno naravnano 

učenje osredotočeno v uspešno opravljeno preverjanje znanja), prisotne so različne 

modalnosti tipov mentalnih predstav, ki se ob učenju pojavljajo, poleg teh pa je opaziti vrsto 

strategij, ki jih udeleženci pri učenju uporabljajo. Kaže se tudi, da imajo počutje in občutki ter 

motivacija veliko vlogo pri tem, kako učenci doživljajo učenje. Predstavljeni sta poskusni 

teoriji, ki vključujeta opis naštetih modalnosti. Rezultati raziskovanja doživljanja prispevajo k 

novim prvoosebnim informacijam o doživljanju učenja zgodovine učencev v osnovni šoli, 

poleg tega imajo te za udeležence pomen, saj raziskovanje doživljanja omogoča boljše 

poznavanje lastnega učenja. 

 

KLJUČNE BESEDE: doživljanje učenja, kognitivni stili, učni stili, prvoosebno raziskovanje, 

eksplikativni intervju 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

THE PHENOMENOLOGICAL AND PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL 

PERSPECTIVES OF LEARNING AMONG YEAR 8 STUDENTS OF THE PRIMARY 

SCHOOL 

Abstract 

 

The topic of my master’s thesis research is phenomenology of learning. The main goal of the 

research has been to explore experience of learning process and to discover if its 

phenomenological categories consist of different modalities. To answer the research 

questions, a study has been conducted in the form of phenomenological multiple case studies. 

The study is aimed to explore the experience of history in lower secondary school. Interviews 

with six eighth grade students have been done in three phases. Analysis has proceeded 

following the principle of comparative case studies and establishing grounded theory (Glaser 

and Strauss, 1967, in Strauss and Corbin, 2008). Results and analysis of the research suggest 

that learning studying can be differentiated based on its goal (i.e., studying with aim of 

knowing whole story and goal-directed learning focused on successfully graded knowledge 

testing). Different modalities of types of mental representations can also be observed during 

learning. Furthermore, different studying strategies that students use were observed. In 

addition, it is shown that emotions, physical and psychological well-being and motivation 

play a crucial role in determining the learning experience. Two grounded theories are 

proposed, describing these modalities. Results of phenomenological research contribute to 

new, fist-person data about students learning history in lower secondary school. In addition, 

phenomenological research performed for the purpose of this research has a value also for the 

participating students, since investigating their inner experience allowed them to discover 

their own learning approaches and habits. 

 

KEYWORDS: phenomenology of learning, learning experience, cognitive styles, learning 

styles, first-person research, explicative interview 
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1. UVOD 

Učenje je zapleten kognitivni proces in ena od stvari, ki zagotovo definira naše vedenje in 

življenje. Védenje o tem, kako se v družbi obnašati, kako nekaj narediti in izvajati, imajo 

pomembno vlogo v našem življenju, prav tako tudi védenje o tem kako se učimo. 

Osrednja tema magistrskega dela je doživljanje učenja. Zanima me doživljajski vidik procesa 

učenja in odgovori na vprašanja, kako informacije organiziramo ter kako jih ohranjamo v 

spominu. K izbiri teme me je vodil problem pomanjkanja raziskav usmerjenih izključno v 

doživljajski aspekt na področju učenja zgodovine v osnovni šoli, kakor tudi splošno 

pomanjkanje kvalitativnih podatkov o doživljanju učenja učencev v slovenskih šolah. 

Odločila sem se za izvedbo kvalitativne raziskave, v kateri sem proučevala fenomenologijo 

učenja zgodovine v osnovni šoli. S tem sem želela vzpostaviti most med kognitivno znanostjo 

in edukacijo. Menim namreč, da je za kvaliteto proučevanja kognicije nujno povezovanje 

disciplin. Proučevanje učenja ne more biti ločeno od učnih situacij, izsledki raziskav pa 

utegnejo koristiti s praktično aplikacijo na področju vzgoje in izobraževanja in drugih 

disciplin, ki se jih proučevani fenomen dotika. 

 

2. KOGNITIVNA ZNANOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  

Kognitivna znanost je interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z raziskovanjem duševnih 

procesov. Izšla je iz kibernetskega gibanja, ki se je pojavilo v petdesetih letih dvajsetega 

stoletja (Thagart, 2005; Kordeš in Markič, 2007). Vključuje naslednje discipline, ki skozi 

različne perspektive proučujejo kognicijo: filozofijo, psihologijo, lingvistiko, antropologijo, 

računalništvo in nevroznanost. Leta 1997 so k šestim disciplinam priključili še sedmo – 

edukacijo (v Kordeš in Markič, 2007). Zaradi potrebe po celostnem razumevanju duševnosti 

so se v kognitivni znanosti v zadnjih tridesetih letih razvili številni interdisciplinarni 

raziskovalni pristopi. V naslednjih podpoglavjih opisujem nekatere stične točke kognitivne 

znanosti ter vzgoje in izobraževanja. To so področja nevroedukacije, informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in fenomenologije. 

2. 1. Nevroedukacija 

Razvoj znanosti je v zadnjih treh desetletjih doprinesel k novim spoznanjem na področju 

razumevanja kognicij, ki imajo pomembne implikacije za področje vzgoje in izobraževanja. 

Nova spoznanja prispevajo k razvoju in načrtovanju novih kurikulumov in načinov 
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poučevanja ter ocenjevanja znanja (Bransford, Brown in Cocking, 2000). Preoblikovanje    

vzgojno-izobraževalnega sistema izhaja iz potrebe po uspešnem soočanju z izzivi sodobne 

družbe, ki od posameznika pričakuje prilagajanje nenehnim spremembam, inovativnost, 

kritično mišljenje, komunikacijske spretnosti ter zmožnost ustvarjanja in uporabe znanja 

(Tancig, 2014). Povezovanje znanstvenikov in interdisciplinarno raziskovanje kognicij skozi 

prizmo disciplin združuje znanja posameznih področij in ob tem omogoča širše razumevanje 

proučevanega fenomena (npr. učenja, mišljenja, spomina). T. i. MBE (angl. Mind, Brain and 

Education Science) znanost (slovensko UMI: um, možgani in izobraževanje) povezuje 

raziskovalce na področju psihologije, nevroznanosti ter vzgoje in izobraževanja (Ansari in 

Coch, 2006). Njihova znanja lahko apliciramo na vzgojno-izobraževalnem področju, saj 

pedagogom omogočajo globlje razumevanje učenja in lastne izobraževalne prakse, to pa 

omogoča ustrezno pripravo učencev na izzive sodobne družbe (Tancig, 2014). Še pred nekaj 

leti raziskovalci pri proučevanju kognicij niso sodelovali s pedagogi, zato je raziskovanje 

potekalo daleč od prostorov učenja – učilnic. Dandanes kognitivni znanstveniki sodelujejo z 

učitelji in osnovane teorije preverjajo na realnih izkušnjah v razredu (Bransford, Brown in 

Cocking, 2000).  

 

Spoznanja nevroznanosti so doprinesla k razumevanju številnih uveljavljenih psiholoških 

spoznanj o pozornosti in učenju, omogočajo tudi razlago o vplivu učenja na fizično strukturo 

možganov in na funkcionalno organizacijo možganov (Bransford, Brown in Cocking, 2000). 

Razumevanje plastičnosti možganov in upoštevanje vpliva okolja je pomembno pri 

načrtovanju učenja, in sicer tako z vidika načrtovanja učnega okolja kot tudi načina 

poučevanja (Tancig, 2014). Razumevanje nevroloških osnov branja, pisanja in aritmetike 

raste, skladno s tem razumevanjem je mogoče prilagajati prakso poučevanja (Goswami, 

2006). Obstoj t. i. prostorske mentalne številčne linije nakazuje, da imajo možgani 

naklonjenost k različni reprezentaciji množice števil (Dehaene, 2008), zato učiteljem 

predlagajo naj poleg klasične umestitve na premico pri poučevanju ordinalnosti in pozicije 

števil uporabljajo tudi orodja za reprezentacijo števil na prostorski mentalni številčni 'liniji' 

(Goswami, 2006). Spoznanje, da človek v svoji genetski predispoziciji ni naravnan na učenje 

branja in pisanja ter poznavanje mentalnih struktur potrebnih za razvoj teh znanj, nam 

omogoča lažje razumevanje različnih motenj, kot je na primer disleksija. Za slednjo so 

znanstveniki  pri opazovanju možganskih regij (med udeleženci brez motnje in z dislektično 

motnjo) ob branju opazili razlike v aktivaciji določenih predelov, ključnih pri branju 

(Goswami, 2006). Na področju proučevanja kognitivnih stilov so M. Kozhenikov, Kosslyin in 



 

3 

 

J. Shephard (2005; Kozhenikov, 2009), upoštevajoč  vprašalnik, ki določa verbalni ali 

vizualni tip (angl. verbalizer-vizualizer questionnare),  dopolnili obstoječe znanje o vizualnih 

tipih, saj so na podlagi nevroloških raziskav opazili dve skupini vizualnih tipov: objektne in 

prostorske. Ti se razlikujejo glede na dve različni poti vidnega procesiranja v možganih, to sta 

t. i. 'kje' in 'kaj pot'. 'Kje pot' podaja informacijo o prostoru, medtem ko 'kaj pot' poda 

informacijo o objektu. Opazila je tudi, da t. i. objektni tipi procesirajo slike analitično, 

medtem ko jih prostorski procesirajo holistično. 

 

Opozoriti velja, da so se kljub kratki zgodovini proučevanja možganov v šolstvu uveljavili 

nekateri nevromiti: to so ovržene teorije, ki ponekod še danes veljajo za uveljavljena dejstva 

(Goswami, 2006). Eden takih je mit o hemisferičnosti možganskih polovic (levi in desni 

polovici), ki je edukacijskim vedam zaradi vpeljevanja različnih učnih metod, ki so jih 

znanstveniki oblikovali glede na dominantnost možganskih hemisfer, morda celo nekoliko 

koristil (Erčulj, 2013). Po J. Erčulj (2013) teorija o hemisferičnosti možganskih polovic ne 

velja, zato je razvrščanje učencev na levohemisferični celostni tip in desnohemisferični 

analitični tip: »Znanstveno zelo vprašljivo, družbeno pa škodljivo in tudi etično sporno,« 

(Erčulj, 2013, str. 52). Goswami (2006) poudarja problematiko o številčnosti t. i. na možganih 

osnovanih učnih metodologij (angl. brain based learning methodologies), ki navadno celo 

nimajo znanstvene osnove. Poudarja, da razširjenost in številčnost le-teh prispeva k širjenju 

nevromitov. Za grajenje povezav med edukacijo in nevroznanostjo je prav zato potreben 

kvaliteten, multidisciplinaren, kolaborativen pristop, ki bo t. i. MBE znanost (angl. Mind, 

Brain and Education Science) pripeljal do merljivih rezultatov, uporabnih za raziskovalce, 

učitelje in nenazadnje za učence (Ansari in Coch, 2006). 

Kot kaže je razvoj nevroznanosti doprinesel k novim spoznanjem o kognicijah, na katere pa 

zagotovo vplivajo tudi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jih opisujem v 

nadaljevanju. 

2.2. Informacijsko komunikacijske tehnologije in kognitivna znanost 

Tehnološka revolucija konec 20. stoletja je razlog za prisotnost informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (krajše IKT) v vsakdanjem življenju. Uspešno delovanje v svetu 

zahteva uporabo le-teh. Otroci so vzgojeni v svetu takojšnjega dostopa do informacij in so 

navajeni na okolje, v katerem kontrolirajo pretok in dostop do informacij preko različnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij (Strommen in Lincoln, 1992), ki so dandanes za 

učenje zelo pomembne. Strommen in Lincoln (1992) menita, da je smiselna uporaba in 
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vključevanje IKT na vzgojno-izobraževalno področje. Številne študije o poskusih 

implementacije IKT v šolske sisteme in analize uporabe (Ronkvist, Dexter in Anderson, 2000; 

Gülbahar in Slater, 2005; Bransword, Brown, in Cocking, 2000) dokazujejo pozitivne učinke 

na poučevanje in učenje, saj informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo 

reprezentacijo abstraktnega znanja v konkretni obliki,  razvijanje znanja in reflektiranje v 

vizualni in slušni obliki ter uporabo in obnavljanje znanja. Internetne mreže povezujejo 

učence ter s tem omogočajo razvijanje skupnega znanja, razumevanja in kolaborativnega 

učenja (Sawyer, 2006). Gülbahar in Slater (2005) v svojem članku o uspešni integraciji IKT v 

šole izpostavljata, da je uporaba IKT zaradi pozitivnih učinkov pri poučevanju nujna, in 

poročata, da jih učitelji ne uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu. Poleg tega Gülbahar in 

Slater (2005) poudarjata, da je potrebno vključevati IKT v cilje učenja, za kar je potrebno 

primerno število računalnikov v razredu (Gülbahar in Slater, 2005). Siemens (2008) je na 

konferenci informacijsko-komunikacijske tehnologije poudaril, da se je način učenja in 

poučevanja z razvojem tehnologije popolnoma spremenil, zato so potrebne sistematične 

spremembe na vzgojno-izobraževalnem področju. Do tehnološkega napredka je bil glavni vir 

znanja učitelj, medtem ko je dostop do informacij in znanja danes mogoč preko spleta: za 

študij so na spletu dostopne številne znanstvene revije, širjenje informacij in dialog pa 

omogočajo tudi družabna omrežja (Siemens, 2008). Siemens (2008) predlaga teorijo učenja, 

ki epistemološko sloni na konekcionizmu (Downes, 2006 v Siemens, 2008), in v kateri znanje 

obstaja v mreži (angl. network), učenje pa je razumljeno kot oblikovanje in upravljanje s 

podatki iz mreže. Ta teorija učenja je vezana na tehnologijo in razumeva učenje kot proces, ki 

se pojavi v okoljih, ki konstantno spreminjajo bistvene elemente: prav zato učenje tudi ni 

popolnoma pod kontrolo posameznika (Siemenes, 2005). Bistveno za učenje, kot ga razumeva 

Siemens (2005), je, da posameznik lahko upravlja z vozli (angl. nodes) podatkov, ki jih 

uspešno najde med podatki znotraj ali zunaj sebe, in jih med seboj povezuje. O tem da meje 

uma niso nujno meje našega telesa in ideji razširjene kognicije (angl. extended cognition)  sta 

razpravljala tudi filozofa Chalmers in Clark (1998), ki menita, da je tehnologija, ki jo 

uporabljamo, del razširjene kognicije posameznika. Um in znanje nista samo v naših 

možganih, temveč tudi v okolju, s katerim smo v interakciji. 

Konekcionizem in nevronske mreže ter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij so 

kot kaže vplivali tudi na razvoj teorije učenja, ki kaže na korenito spremembo v razumevanju 

učenja in vlogi učitelja kot 'administratorja mreže' (Fisher, 2003, v Siemens, 2008), 

upravljalca, ki usmerja učence k virom oziroma priložnostim učenja (Bonk, 2007, v Siemens, 

2008) in skrbnika, ki vodi in spodbuja učenčevo raziskovanje (Siemens, 2008). 
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Fenomenologija, ki se ukvarja s proučevanjem doživljanja, pa k razumevanju učenja prispeva 

na drugačen način.  

2.3. Fenomenologija 

Fenomenologija: »Želi doseči in razumeti primeren opis eksperimentalne strukture naših 

mentalnih/utelešenih življenj; njen namen ni razviti naturalistične razlage zavesti, niti ne želi 

odkriti biološkega izvora, psihološke motivacije, in podobno,« (Gallangher in Zahavi, 2012, 

str. 9). Proučevanje doživljanja ni nikoli izoliran proces, saj se vedno navezuje na svet zunaj: 

na fizično ter tudi kulturno in družbeno okolje. Ta intencionalna struktura zavesti, naše 

percepcije, spominov, presoje je vedno o nečem (Hribar, 1993). S podrobno fenomenološko 

analizo lahko natančno proučimo intencionalno, časovno-prostorsko in tudi fenomenalno 

strukturo doživljanja – z opisom te lahko dopolnimo obstoječe obrazložitve psihologov in 

nevroznanstvenikov, ki se ukvarjajo s proučevanjem istega fenomena skozi drugačne 

metodološke pristope (Gallangher in Zahavi, 2012).  

V kognitivni znanosti termin fenomenologija označuje prvoosebne pristope tipa 'kako je biti', 

ki se osredotočajo na proučevanje doživljanja drugih (Kordeš, 2008). Gallanger in Zahavi 

(2012) menita, da fenomenologija lahko prispeva k proučevanju različnih kognitivnih 

mehanizmov, saj omogoča tako konceptualna orodja kot tudi deskriptivne distinkcije, ki 

doprinesejo k novemu vpogledu v raziskovani fenomen. Poudarjata nujno interakcijo med 

fenomenologijo in kognitivno znanostjo, saj lahko ta način raziskovanja proučevanemu 

fenomenu doprinese več kot posamezne discipline ločeno (Gallanger in Zahavi, 2012). 

Langeveld (1983, v Van Mannen, 1996) je bil eden prvih, ki se je fenomenološkega 

raziskovanja lotil na področju vzgoje in izobraževanja. K proučevanju učenja fenomenologija 

lahko prispeva z opisom posameznikovih izkušenj učenja oziroma natančnim opisom 

doživljanja ob učenju, kar je na primeru množičnih odprtih spletnih predavanj (angl. Massive 

Online Open Courses) raziskovala C. Adams (Adams, Yin, Vargas in Mullen, 2014). 

Raziskave na področju doživljanja so omogočile vpogled v doživljanje učnih motenj (Cornett-

DeVito in Worley, 2005) kot tudi v doživljanje učenja različnih disciplin, npr. arheološke 

teorije (Wood, 2008), in doživljanje učnih pristopov, kot so npr. na tekstu zasnovane diskusije 

(Alverman, Young, Weaver, Hinchman, Moore, Phelps, Thrash in  Zalevski, 1996). 
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3. UČENJE KOT PROCES 

V drugem poglavju sem opisala različne pristope k raziskovanju učenja in poudarila 

interdisciplinarost raziskovanja fenomena učenja. Učenje je širok pojem, ki ga je potrebno 

razumeti kot proces, v katerem se oblikuje znanje. V tem poglavju predstavljam psihološko 

literaturo na področju učenja, teorij učenja, dejavnikov učenja,  kognitivnih stilov in strategij 

učenja. Odpiram tudi področje fenomenoloških raziskav, ki se navezujejo na učenje. 

3.1. Znanstvene teorije učenja 

Pečjak (2001, str. 8) učenje definira kot: »Spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z 

razmeroma trajnim učinkom,«. B. Marentič  Požarnik (2000, str. 8) poudarja, da imamo 

učenje za 'znano-neznani pojem', saj ga strokovnjaki po eni strani na področju izobraževanja 

vsakodnevno uporabljajo, po drugi strani pa ga različno pojmujejo, kar pa vpliva tudi na to, 

kako učimo, poučujemo in presojamo rezultate učenja. Oba sta učenje razdelila na enostavne 

in zapletene oblike učenja (Pečjak, 2001) oziroma na kognitivno nižje in kognitivno višje 

ravni učenja (Marentič Požarnik, 2000). 

Po A. Woolfolk (2002) se učenje pojavi ob izkušnji oziroma interakciji osebe z okoljem. 

Bistveno za učenje je, da te izkušnje povzročijo: »Relativno trajno spremembo v 

posameznikovem znanju ali vedênju,« (Woolfolk 2002, str. 153).  Prav razlika med njima 

ločuje prvi dve raziskovalni paradigmi v psihologiji, ki sta zaznamovali proučevanje učenja, 

to sta behaviorizem in kognitivizem. Ti, poleg drugih znanstvenih paradigem, opisujem v 

nadaljevanju. 

 

Behaviorizem je smer, ki se je pojavila v zgodnjem dvajsetem stoletju kot poskus razvoja 

objektivnih znanstvenih metod psihologije, ki ustrezajo pozitivističnim kriterijem znanosti. 

Behavioristični psihologi so raziskovali le tiste aspekte, ki so dostopni objektivnim 

znanstvenim metodam: ekstraspektivno opazovanje in psihološki eksperiment (Kompare, 

Stražiščar, Dogša, Vec, Jauševec, Curk, 2002; Musek, 2003). Zaradi težnje po objektivnem in 

preverljivem se je behavioristična psihologija odpovedala notranjim duševnim procesom, 

introspekciji in čustvom ter se osredotočila na preučevanje dražljajev in odzivov nanje 

(Kompare idr., 2002). Teoretski prodor klasičnega behaviorizma je osnoval Watson (1913, v 

Musek, 2003), pomembna predstavnika behaviorizma pa sta Ivan Pavlov, ruski fiziolog, ki je 

razvil teorijo učenja s klasičnim pogojevanjem, in Burrhus Frederic Skinner, ki je osnoval 

temelje instrumentalnega pogojevanja. Učenje s pogojevanjem je vrsta učenja, kjer je 

bistveno ponavljanje in tvorjenje asociativnih zvez med dražljaji in vedênjem. Skinner je v 



 

7 

 

svoji teoriji podkrepitve pokazal, da je lahko z ustreznimi pozitivnimi ali negativnimi 

podkrepitvami (nagradami ali kaznimi)  vedênje organizma operacija in hkrati tudi sredstvo 

za dosego cilja (Marentič Požarnik, 2000). Behavioristični pogled torej poudarja vpliv 

zunanjega okolja na učenje in predpostavlja, da je: »Rezultat učenja sprememba v vedênju,« 

(Woolfolk, 2002, str. 153), ki jo lahko objektivno proučujemo. Posameznikovo vedênje je 

mogoče razložiti brez potrebe po vključitvi notranjih mentalnih stanj ali zavesti, učenec je 

pasiven in odziven na okoljske stimule. 

 

Kognitivizem je smer, ki se je razvila v šestdesetih letih dvajsetega stoletja kot kritika 

behaviorističnega pristopa v psihologiji. Razvoj kognitivizma so spodbudili računalniška 

revolucija, poti reševanja problemov v računalništvu in njihova primerjava s človekovim 

reševanjem problemov (Newell in Simon, 1972), spremembe pri razumevanju jezikovnega 

izvora (Chomsky, 1972) in študije o razvoju kompleksnih človeških sposobnosti (Miller, 

1978). Kognitivisti menijo, da znanje, pričakovanja, občutki, interakcije z drugimi in okoljem 

ter načini, kako razmišljamo o situacijah, vplivajo na to, kaj in kako se učimo (Woolfolk, 

2002). Kognitivizem se osredotoča na notranje mentalne aktivnosti, odpre t. i. črno škatlo 

človeškega uma, s katero se behaviorizem ni ukvarjal. S spoznanjem, da je učenje aktiven 

miselni proces, ki zajema vse prej naštete elemente (znanja, pričakovanja, občutke, interakcije 

z okoljem), so pedagoške psihologe začeli zanimati načini človeškega razmišljanja, učenja in 

reševanja problemov (Woolfolk, 2002). V osemdesetih letih je v raziskovanju prevladoval 

informacijsko-procesni model spomina (ki uporablja računalniško metaforo uma, pri kateri 

informacijo sprejmemo in jo obdelamo, kar vodi do različnih 'outputov'), raziskovalci pa so se 

večinoma osredotočili na proučevanje načinov učenja in pomnjenja. Prav zato sta bili glavni 

temi raziskovanja pozabljanje in pomnjenje (Woolfolk, 2002), oblikovali pa so se tudi temelji 

kognitivnega delovanja z modeli kognicije in spomina (na primer Atkinsonov in Shiffrinov 

informacijsko-procesni model: Attkinson in Shiffrin, 1968). Proučevali so tudi osebnostne 

razlike v delovanju kognitivnih procesov, na podlagi katerih so se oblikovali številni 

kognitivni slogi, ki jih bom predstavila v nadaljevanju. 

 

Konstruktivizem je ena od perspektiv v psihologiji ter v vzgoji in izobraževanju. Osnovana je 

na pedagoški filozofiji Johna Deweyja, temelje te perspektive pa sta razvila razvojna 

psihologa Piaget in Vigotsky (Woolfolk, 2002). Znana predstavnika konstruktivizma v 

edukaciji sta tudi Maria Montessori in David Kolb (Woolfolk, 2002). Slednji je osnoval eno 

od teorij kognitivnih stilov. Epistemologijo konstruktivističnega modela je mogoče na kratko 
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opisati tako: »Znanje ni nekaj, kar obstaja objektivno, neodvisno od tistega, ki spoznava, 

ampak je subjektiven konstrukt, ki ga ustvarja vsak učeči se v procesu osmišljevanja svojih 

izkušenj,« (Marentič Požarnik, 2000, str. 17). Konstruktivizem poudarja aktivni učenčev 

prispevek k razumevanju in osmišljanju informacij ob individualni in socialni aktivnosti 

(Woolfolk, 2002). Učenec je konstruktor informacij, učenje pa aktiven in konstruktiven 

proces. Konstruktivizem se je razvil v več vej: psihološko-konstruktivistična veja, katere 

predstavnik je Piaget, posveča pozornost notranjemu psihičnemu življenju, medtem ko                       

socialno-konstruktivistična veja, katere predstavnik je Vigotsky, poudarja pomen socialnih 

interakcij in kulture pri oblikovanju posameznikovega razvoja in učenja (Woolfolk, 2002). 

Skupna stališča konstruktivistov poudarjajo učno okolje polno izzivov, raznovrstne 

predstavitve vsebine, družabnih pogajanj in deljene odgovornosti. Pouk naj bo usmerjen v 

učenca, nujno pa je tudi razumevanje, da je znanje skonstruirano in ne objektivno (Woolfolk, 

2002). 

 

Humanizem kot perspektiva v psihologiji ter v vzgoji in izobraževanju temelji na delih 

psihologov Abrahama Maslowa, Carla Rogersa in Ericha Fromma (Musek, 2003). 

Humanistična teorija je osnovana na kritiki behaviorizma in tudi terapevtskih praks 

psihoanalize. Za humanizem je značilen fenomenološko-eksistencialni pristop, in sicer s 

poudarkom na razlaganju osebnosti z upoštevanjem človekove subjektivnosti njegovega 

doživljajskega sveta, saj je tako svet, kot ga vidimo, kakor tudi naše mišljenje – naše 

doživljanje. Prav to izhodišče je Rogers v svoji fenomenološki teoriji osebnosti in 'h klientu 

usmerjeni psihoterapiji' tudi upošteval (Musek, 2003). Predmeti proučevanja v humanistični 

psihologiji so motivacija, vrednote, ustvarjalnost, osebnostna rast in samoaktualizacija 

(Kompare idr., 2002). Za proučevanje teh, bolj kompleksnih vidikov duševnosti, je potrebna 

drugačna, kvalitativna, raziskovalna metodologija – v humanistični psihologiji so se zato 

uveljavili intervjuji in študije primerov (Kompare idr., 2002). Z vidika humanistov je učenje 

osebni akt, ki vodi k izpopolnitvi posameznikovega potenciala. Učenje je osebno in 

osredotočeno na študenta, učitelji pa spodbujajo razvoj samoaktualiziranih oseb v 

kooperativnem in spodbujevalnem okolju (Gage in Berliner, 1991). Glavni principi 

humanizma v izobraževanju so: učenec naj sam usmerja svoje učenje, šole naj spodbujajo 

učence k notranji motivaciji za učenje, glavna oblika evalvacije znanja naj bo učenčeva 

samoevalvacija, splošno ocenjevanje naj bo nerelevantno (Gage in Berliner, 1991). 

Poudarjajo tudi pomen varnega, neogrožujočega okolja ter pomen čustev kot bistvenih 

elementov v procesu učenja (Huitt, 2009; Marentič Požarnik, 2000). 
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Konekcionizem je nastal s proučevanjem delovanja nevronskih mrež, katerih temelje je 

osnoval Santiago Ramon y Cayal, v osemdesetih pa je konekcionizem postal popularna 

perspektiva različnih disciplin, kot na primer komputacijske nevroznanosti, strojnega učenja 

in umetne inteligence, saj je zgled delovanja nevronskih mrež omogočil oblikovanje modelov 

za širjenje binarnega principa pri umetnih sistemih (Marentič Požarnik, 2000;  Musek, 2003; 

Connectionism, b.d.) V psihologiji so po zgledu delovanja nevronskih mrež nastali številni 

modeli reprezentacij (npr. model lokalne reprezentacije), ki z oblikovanjem nekakšnih 

povezovalnih enot – vozlišč, ki povezujejo več elementov, dopolnjujejo asociativistične 

teorije (Musek, 2003). Konekcionizem se je kot teorija učenja razvil zaradi potrebe po teoriji 

učenja v digitalni dobi. Nastal je kot kritika behaviorizma, kognitivizma in konstruktivizma, 

saj te perspektive ne zajemajo učenja, ki je neformalno, mrežno (angl. networked) in vezano 

na tehnologijo. Siemens (2005) učenje razume kot proces, ki povezuje specializirane 

vozle/jedra (angl. nodes) v mreži informacij. Siemens (2005) meni, da lahko učenec svoje 

učenje izboljša eksponentno, če ga povezuje z obstoječo mrežo podatkov (Siemens, 2005). Za 

konekcionistično teorijo učenja je značilno, da učenec sam usmerja svoje učenje v iskanje 

vsebine, da so vsebina in viri individualno izbrani, da se prepoznavanje in interpretacija 

vzorcev (angl. patterns) ter učne skupine vzpostavljajo spontano in da je znanje kolaborativno 

(Siemens, 2005). 

 

Po pregledu glavnih psiholoških teorij učenja je opaziti, da proučevanje duševnosti, z izjemo 

humanistične teorije, ni vključevalo proučevanja doživljanja. Humanistični psihologi pa 

poudarjajo pomen izkušnje (angl. experience) kot bistvene za učenje in razvoj (Kolb, 1984; 

Kolb in Kolb, 2005). Učenje je kontinuiran proces, kjer se znanje oblikuje s transformacijo 

izkušnje (Kolb, 1984; Kolb in Kolb, 2005). Humanistična psihologija poudarja pomen 

motivacije, vrednot, ustvarjalnosti in osebnostne rasti. 

3.2. Subjektivne teorije učenja  

Raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem učiteljevih kognicij (Turnšek, 2008) uporabljajo 

pojem subjektivne teorije. Nanašajo se na osebne in neznanstvene razlage realnosti, ki se 

oblikujejo v povezavi s praktičnim pedagoškim delom. Vzgojitelji in učitelji oblikujejo 

subjektivne teorije o ključnih vprašanjih in temeljnih dilemah, s katerimi se pogosto srečujejo 

ob opravljanju pedagoškega poklica. Ta védenja imajo pomembne implikacije za pedagoško 

delo. A. Polak (1996) povzema ugotovitve številnih avtorjev s tega področja in pravi, da so 
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subjektivne teorije mentalni konstrukti, ki so nastali v posameznikovem miselnem sistemu. 

To so individualne predstave, ki predstavljajo posameznikovo integrirano celoto pogledov, 

stališč, vrednot in idealov. Ena od pomembnejših značilnosti subjektivnih teorij je njihov 

konstrukcijski značaj, njihova oblikovanost v teorijo in vezanost na delovno prakso oziroma 

posameznikovo delovanje v okviru institucij (Turnšek, 2008). Integralni del subjektivnih 

teorij so stališča, norme in vrednote posameznika, pomembne pa so tudi socialne 

reprezentacije. Proces kreiranja subjektivnih teorij je namreč individualen, vendar tudi 

socialno konstruiran, saj se subjektivne teorije oblikujejo v kontekstu interakcij in 

komunikacij med udeleženci (Turnšek, 2008). 

Subjektivne teorije učenja je preučeval Sӓljo (1979, v Gibbs, 1981, v Polak 1996), ki je z 

raziskovanjem pridobil pet različnih kategorij pojmovanja učenja: učenje kot kopičenje 

znanja, učenje kot memoriranje, učenje kot abstrahiranje pomena, učenje kot pridobivanje 

dejstev, postopkov in spretnosti ter učenje kot interpretativni proces, katerega cilj je 

razumevanje realnosti. Marton (Marton, Dall'alba in Beaty, 1993, v Polak, 1996), ki se je prav 

tako ukvarjal s subjektivnimi teorijami učenja, je v svojem delu ločil pojmovanja učenja od 

kategorij opredelitev učenja – pojmovanja imajo podlago v izkušnjah, medtem ko so 

kategorije opredelitev učenja nekakšno orodje za kategorizacijo pojmovanj. Skladno s tem je 

predstavil šest pojmovanj učenja: učenje kot naraščanje znanja posameznika, učenje kot 

memoriranje in reproduciranje, učenje kot uporaba, učenje kot razumevanje, učenje kot 

videnje nečesa na drugačen način in učenje kot osebnost posameznika.  

Z metodo analize metafor sta M. Drakenberg in A.-L. Leino (1994, v Polak, 1996) predstavili 

naslednje kategorije subjektivnih teorij o učenju: učenje kot kopičenje znanja (informacij), 

učenje kot proces, ki je kontinuiran, učenje kot osebnostno spreminjanje in razvijanje ter 

učenje kot proces, ki zahteva posameznikovo osebno vpletenost. A. Polak (1996) je v svojem 

deu predstavila rezultate subjektivnih teorij o učenju in znanju študentov razrednega pouka, 

študentov naravoslovno-pedagoških smeri, študentov družboslovno-pedagoških smeri in 

učiteljev razrednega pouka, učiteljev predmetnega pouka ter učiteljev brez pedagoške 

izobrazbe. V povzetku rezultatov predstavlja naslednje ugotovitve o subjektivnih teorijah 

izbranih skupin: 

 največ subjektivnih teorij je na ravni preoblikovanja; preoblikovanje informacij in 

uporaba le-teh v spremenjenih okoličinah predstavlja osnovno opredelitev znanja; 

 prevladujejo sestavljene subjektivne teorije o znanju, saj je velika večina teorij 

sestavljena na več ravneh; 
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 subjektivne teorije o znanju in učenju so parcialne narave, le malo je holističnih 

subjektivnih teorij, kar pomeni, da je celostni pogled na učenje redko prisoten, 

značilne so sestavljene subjektivne teorije zgrajene predvsem iz zvez med pojmovanji 

najnižje ravni (npr. učenje kot kopičenje faktografskih podatkov), 

 največ subjektivnih teorij o učenju je na najnižji ravni – tj. na ravni kopičenja 

faktografskih podatkov; 

 o učenju prevladujejo enostavne subjektivne teorije, kar pomeni, da vključujejo 

pojmovanja učenja na eni ravni (tj. niso sestavljene iz več pojmovanj učenja – npr. 

pojmovanje učenja na ravni faktografije in pojmovanje učenja kot preoblikovanje); 

 velika večina subjektivnih teorij poudarja procesno naravo učenja; 

 pri subjektivnih teorijah o poučevanju prevladujejo pojmovanja na najnižji ravni, saj 

preizkušanci v poučevanju vidijo predvsem prenašanje znanja; 

 o poučevanju prevladujejo enostavne subjektivne teorije. 

 

V nadaljevanju predstavljam izsledke raziskave A. Polak (1996) s področja subjektivnih teorij 

učenja. Pojmovanja učenja študentov razrednega pouka vključujejo pojmovanja učenja na 

ravni kopičenja faktografskih podatkov, učenje kot prakticiranje in učenje kot preoblikovanje 

znanja. Subjektivne teorije o učenju pri študentih razrednega pouka so v večji meri enostavne, 

prevladujejo tudi parcialna pojmovanja učenja. Pojmovanja študentov naravoslovno-

pedagoških smeri večinoma vključujejo pojmovanja učenja na ravni faktografije, po 

pogostosti sledi pojmovanje učenja kot preoblikovanje, sledi učenje kot razumevanje in 

učenje na ravni vrednotenja. Tudi v primeru študentov družboslovno-pedagoških smeri so 

pojmovanja učenja večinoma enostavna, prevladujejo parcialna pojmovanja učenja. 

Subjektivne teorije učiteljev razrednega pouka v največji meri vključujejo pojmovanja učenja 

na ravni faktografskih podatkov in memoriranja. Po pogostosti sledijo pojmovanja učenja kot 

prakticiranja, nato pa pojmovanje učenja na ravni razumevanja učne snovi. Pojmovanja 

učenja pri učiteljih razrednega pouka so tako enostavna kot sestavljena, večina subjektivnih 

teorij pa je parcialnih in ne holističnih, kar pomeni, da je celostni pogled na učenje redko 

prisoten. Učitelji predmetnega pouka pojmujejo učenje večinoma na ravni faktografskih 

podatkov, sledi pojmovanje učenja kot razumevanja ter pojmovanje učenja kot prakticiranja 

in preoblikovanja znanja. Tudi pri učiteljih predmetnega pouka je delež enostavnih pojmovanj 

največji, prevladujejo parcialna pojmovanja učenja. Pri učiteljih brez pedagoške izobrazbe je 

pojmovanje učenja na ravni faktografije in pojmovanje učenja kot prakticiranja približno 
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enako zastopano. Sledijo razmeroma pogosta pojmovanja učenja na ravni preoblikovanja. 

Tudi pri učiteljih brez predagoške izobrazbe prevladujejo enostavna pojmovanja učenja in se 

bistveno ne razlikujejo v deležu parcialnih in holističnih pojmovanj (Polak, 1996).  

Poznavanje subjektivnih teorij učenja pomembno prispeva k poglabljanju in razumevanju 

znanstvenih teorij učenja. Subjektivne teorije podajajo drugo perspektivo na razumevanje 

učenja in pomnjenja in kot alternativa znanstvenim teorijam učenja prispevajo k kritičnemu 

pogledu na različne raziskovalne pristope raziskovanja učenja in pomnjenja. 

3.3. Informacijsko-procesni model spomina  

Prejšnji poglavji kažeta na to, da obstajajo različne teorije učenja, ki so lahko subjektivne ali 

pa znanstvene. Da bi razumeli, kako poteka proces pomnjenja, so psihologi osnovali različne 

modele spomina – na tem mestu omenjam le enega. 

Glede na informacijsko-procesni model spomina ločimo tri tipe spominskega shranjevanja 

(Atkinson in Shiffrin, 1968), in sicer senzorno shranjevanje, kratkoročno shranjevanje in 

dolgoročno shranjevanje. Pri senzornem shranjevanju gre za shranjevanje informacij 

specifičnih modalnosti – v grobem ločujemo vizualno in slušno shranjevanje. S pozornostjo te 

senzorne informacije sprejmemo v kratkoročni spomin, za katerega je značilno, da ima 

omejeno kapaciteto. Miller (1956, v Eysenck in Keane, 2010), je prvi ugotovil, da je delovni 

spomin pri človeku omejen na približno 7 enot. S ponavljanjem in vajo lahko informacije v 

kratkoročnem spominu prenesemo v dolgoročni spomin, s priklicem pa lahko informacije, 

shranjene v dolgoročnem spominu, spet prikličemo v uporabo v kratkoročnem spominu 

(Eysenck in Keane, 2010).   

Kratkoročni spomin nekateri imenujejo tudi delovni spomin – njegovo strukturo je opisal 

Baddeley (2001). Delovni spomin vključuje 4 komponente. Prva komponenta, t. i. 'centralni 

izvršitelj' je s svojo omejeno kapaciteto pomemben pri izvršilnih procesih kot so: načrtovanje, 

spremljanje, inhibicija nerelevantnih informacij in prehajanje med nalogami z menjavo 

pozornosti. 'Fonološka zanka' je komponenta delovnega spomina, ki ima funkcijo 

shranjevanja informacij v besedni obliki, medtem ko je 'vidno-prostorska skicirka' 

komponenta, ki začasno shranjuje in manipulira vizualne in prostorske informacije. Četrta 

komponenta je 'epizodični medpomnilnik', njegova glavna funkcija je kombinacija in 

integracija informacij delovnega spomina (Eysenck in Keane, 2010; Baddeley, 2001). 

Dolgoročni spomin v grobem delimo na eksplicitni in implicitni spomin. Eksplicitni ali 

deklerativni spomin vključuje zavestno spominjanje dejstev in dogodkov, medtem ko 

implicitni ali nedeklerativni ne vključuje zavestnega spominjanja. Implicitni spomin vključuje 
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asociativno (npr. pogojevanje) in neasociativno (npr. habituacija) učenje ter proceduralni 

spomin, ki se nanaša na učenje različnih motoričnih in kognitivnih nalog, kot sta na primer 

plavanje in vožnja s kolesom. Eksplicitni spomin se v grobem razdeli na dve vrsti: epizodični 

spomin oziroma t. i. spomin za dogodke in semantični spomin oziroma t. i. spomin za dejstva. 

Epizodični spomin je povezan z različnimi dogodki v posameznikovem življenju in vključuje 

rekognicijo informacij o kontekstu in specifičnih predmetih ter priklic, ki je lahko prost ali 

vezan na določeno asociacijo oziroma predmet obravnave. Pri raziskovanju semantičnega 

spomina so bili raziskovalci večinoma osredotočeni na organizacijo konceptov oziroma 

mentalnih reprezentacij. Oblikovali so se številni mrežni oziroma semantični modeli, ki so 

organizirani v hierarhične mreže na osnovi semantične sorodnosti in oddaljenosti konceptov 

(Eysenck in Keane, 2010). 

Informacijsko-procesni model spomina ne vključuje dveh na vsakodnevni spomin vezanih  

definicij spomina: avtobiografski spomin (tj. spomin na osebno pomembne dogodke, ki lahko 

segajo daleč v preteklost) in prospektivni spomin (tj. spomin za planiranje načrtovanih dejanj 

v bližnji prihodnosti). Obe vrsti spomina se navezujeta na osebno dimenzijo spomina: prvi se 

navezuje na pretekle osebne spomine, medtem ko drugi zajema vsakodnevni spomin 

posameznika, ki je potreben za organizacijo dejanj v prihodnosti (Eysenck in Keane, 2010). 

Na primer: »Ko bom šel v trgovino, moram kupiti …« ali: »Danes ob osmih imam sestanek, 

do takrat moram pripraviti …,«. Da si določene informacije lahko zapomnimo, uporabljamo 

tudi različne metode. 

Mnemotehnike so metode, ki nam omogočajo lažjo zapomnitev in spominjanje (OʹBrein, 

2002), izraz označuje tudi znanost, ki se ukvarja z urjenjem spomina (Hilton, 1997), pa tudi  

notranji spominski pripomoček (Baddeley, 2004). Poznamo več vrst mnemotehnik, ki jih 

različni avtorji različno klasificirajo. Ločujemo organizacijske in kodne mnemotehnike 

(Belezza, 1996), v katere umeščamo metodo lokacij oziroma lokalizacije, metodo zgodbe, 

verižno metodo, metodo opornih točk, metodo ključnih besed, metodo rime in ritma ter 

različne besedne metode.  

Med znane besedne metode spadajo akronimi. Akronimi so okrajšave besed, sestavljeni so iz 

začetnih črk in zlogov neke besede, katere omogočajo, da si informacijo zapomnimo. 

Akronime lahko razširimo tako, da iz začetnih črk oziroma zlogov tvorimo nove besede, ki jih 

združimo v smiseln stavek (npr. 'Kam si dev kape?' – pomaga pri učenju geoloških dob – 

kambrij, silur, devon, karbon, perm; Marentič Požarnik, 2000). Akronima in akrostiha ne 

moremo ponovno uporabiti, saj se nanaša samo na specifično nalogo (O'Brien, 2002).  

Belezza (1996) piše, da metodo ključnih besed sestavljata fonetična vez in slikovna vez. 
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Fonetična vez povezuje besedo, ki bi se jo radi naučili s ključno besedo, medtem ko slikovna 

vez povezuje ključno besedo s pomenom besede. Metoda ključnih besed je zelo učinkovita za 

učenje pomena besed, za samo pomnjenje pa naj ne bi bila tako učinkovita (McPherson, 

2000).  

Zvočni figuri, kot sta ritem in rima sta tudi pomembni metodi za učinkovito pomnjenje, ki jih 

navadno uporabljamo, ko podatkov ne moremo asociativno povezati s slikami (Ličen, 2003). 

Mnemotehnična tehnika, ki so jo uporabljali že v antiki, je metoda lokalizacije. Gre za 

tehniko, kjer vsako besedo asociiramo z ustrezno lokacijo na podlagi vizualnih predstav 

(Marentič Požarnik, 2000). 

S pomočjo metode zgodbe (O'Brein, 2002) je mogoče nizati seznam stvari ali dogodkov skozi 

zgodbo, ki smo si jo ustvarili. Za sestavljanje zgodbe so pomembne vizualne, slušne in 

kinestetične mentalne predstave. 

Verižna metoda je podobna metodi zgodbe v tem, da vizualna predstava predstavlja vez med 

serijo besed (Belezza, 1996), metoda opornih točk pa besede povezuje s številkami ali 

vizualnimi predstavami, ki jih učenec asociativno povezuje z besedami. 

Ličen (2003, str. 124) pravi, da med najbolj učinkovite mnemotehnike sodi: »Vizualizacija, 

imaginacija slike, niza slik in ustvarjanje zgodb z informacijami, ki si jih želimo zapomniti,«. 

Z vizualizacijo se oblikujejo mentalne slike, ko pa podatkov ne moremo povezati z vizualnim 

gradivom, uporabimo zvočne figure ali iščemo povezave med informacijami in čustvi ter 

informacijami in preteklimi izkušnjami (Ličen, 2003). 

Pri mnemotehnikah je pomembno, da si vsak posameznik ustvari svojo mnemotehniko. 

Namreč vsak učenec isto stvar asociira drugače, ima pa tudi drugačno znanje in kognitivni stil 

(O'Brein, 2002; Hilton, 1997). 

Informacijsko-procesni model spomina poskuša razložiti celoten proces pomnenja in 

organizacijo spominskega sistema. Že v prvi fazi, tj. fazi senzornega shranjevanja, so 

informacije, ki jih sprejmemo, selektivne, na celotnen proces učenja pa vplivajo številni 

dejavniki, ki jih opisujem v nadaljevanju. 

3.4. Dejavniki učenja 

Na učenje vplivajo različni dejavniki: umske sposobnosti, učni in spoznavni stili, družbeno 

okolje, učno okolje pa tudi telesna stanja in počutje učenca.  

B. Marentič Požarnik (2000) dejavnike učenja klasificira glede na tiste dejavnike, ki so v 

učencu samem (notranji dejavniki) in na dejavnike, ki so prisotni v učenčevem okolju 

(zunanji dejavniki). Notranji dejavniki so fiziološki in psihološki, zunanji dejavniki pa so 



 

15 

 

fizikalni in socialni. Poudarja, da ne delujejo ločeno eden od drugega, temveč se med seboj 

prepletajo. 

Slika 1 predstavlja kognitivni model dejavnikov učne uspešnosti, ki so jo zasnovali kognitivni 

psihologi. V središče postavlja učenčevo dojemanje učnih okoliščin, glede na to pa  

dejavnike, ki vplivajo na učne rezultate, delimo na predhodne ali vstopne in vmesne ali 

procesne. Predhodni dejavniki so tisti, ki jih učenec prinese v učno situacijo (npr. učenčeve 

sposobnosti), procesni dejavniki pa so tisti, ki jih učenec uporablja (npr. strategije). »Oboji 

vplivajo na izid oziroma izstopne značilnosti…«, tj. »…predvsem na učne rezultate,« 

(Marentič Požarnik, 2000, str. 130). Na te vplivata tako učenčeva kot učiteljeva razlaga 

rezultatov, ki določata način učenja in pouka (Marentič Požarnik, 2000).  

 

 

Slika 1: Kognitivni model dejavnikov uspešnega učenja, (Marentič Požarnik, 2000, str. 131). 

 

Spoznavni dejavniki učenja so umske sposobnosti in obstoječa kognitivna struktura (tj. 

predznanje) ter kognitivni stili, zaznavni stili in učne strategije, ki jih bom predstavila v 

nadaljevanju. Na tem mestu se osredotočam na čustveno-osebnostne, socialno-psihološke, 

socialno-ekonomske, fizikalne in fiziološke dejavnike učenja.  

Čustva in osebnost sta pomembna dejavnika učenja, saj načini čustvenega odzivanja (npr. 

odzivanje na stres) in posebnosti v čustvovanju (npr. stopnja anksioznosti) vplivajo na načine, 

kako se učenec loteva različnih nalog v procesu učenja in kakšne rezultate dosega. Na to 

vplivajo tudi učenčeva samopodoba in samovrednotenje ter samospoštovanje (Marentič 

Požarnik, 2000). Čustva imajo velik pomen za učenje, saj nanj vplivajo na različne načine: 

tako, da vplivajo na motivacijo, zaznavo, predelavo in pomnenje informacij, na izbiro in 

realizacijo učnih strategij itd. Pozitivna čustva torej pozitivno vplivajo na učenje, medtem ko 



 

16 

 

negativna čustva učenje lahko ovirajo. Pekrun (1998, v Žagar, 2009) je ugotovil, da so 

pozitivna in negativna čustva v procesu učenja na splošno uravnotežena. Veselje, olajšanje, 

upanje in ponos učenci navadno doživljajo med poukom in po njem, medtem ko se strah 

pojavlja v povezavi s situacijami preverjanja znanja, jeza pa ob informiranju o ocenah. Med 

poukom in učenjem se od negativnih čustev pogosto pojavljata odpor in dolgočasje. 

Ker je učenje v bistvu tudi socialni proces, velja omeniti t. i. socialno-psihološke dejavnike 

učenja. Razred je formalna skupina, v kateri učenci v interakciji z učiteljem in vrstniki 

pridobivajo informacije in oblikujejo vzorce mišljenja. Na uspešnost učenja, motivacijo in 

počutje učencev vplivajo načini vodenja pouka, skupinsko vzdušje, uspešno reševanje 

konfliktov ipd. Učitelj lahko vpliva na učno uspešnost učencev s pričakovanji in vodenjem 

pouka oziroma razreda. B. Marentič Požarnik (1980) opredeljuje avtoritarni, demokratični in 

anarhični tip vodenja, med vrstniki pa se lahko vzpostavi tekmovalno vzdušje ali pa je 

prisotno sodelovalno učenje. Oba vplivata na učno uspešnost, raziskava Qin, Johnson in 

Johnson (1995, v Marentič Požarnik, 2000) potrjuje večjo uspešnost učencev, ki so deležni 

sodelovalnega učenja. 

Socialno-ekonomski status učenca pomembno vpliva na učno uspešnost že v nižjih razredih 

osnovne šole (Toličič in Zorman, 1977). Vpliv socialno-ekonomskih razmer na učno 

uspešnost je lahko: »neposreden,« (npr. »pomanjkanje materialnih sredstev za vzdrževanje 

otroka med šolanjem«) ali »posreden,« (npr. »nizko vrednotenje pomena izobraževanja ali 

nespodbudni odnosi v družini,«).  Ti neposredni in posredni vplivi so med seboj v interakciji 

(Toličič in Zorman, 1977, str. 245-256, V Kaukovič, 2009, str. 52). M. Pregar-Kuščer (2003, 

str. 110) piše, da »Otroci iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom dosežejo v 

povprečju višjo stopnjo izobrazbe kot otroci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom,« neenakost otrok pa vpliva na izobraževalne dosežke otrok na različne načine. Ti 

vplivi so lahko materialne narave (npr. stroški za šolanje), pa tudi psihološke, kot so 

pričakovanja staršev ter učiteljeve vrednote in stališča. Za izobrazbo otrok so namreč 

pomembne tudi ambicije in pričakovanja staršev ter tudi učiteljeve vrednote in stališča. Otroci 

iz prikrajšanih okolij, ki se niso naučili sprejemljivo izražati čustev in mnenj in ki se ne 

vedejo v skladu z učiteljevimi normami in vrednotami, so namreč velikokrat depriviligirani v 

tem, da učitelj zaradi neskladja norm, vrednot in stališč ne prepozna otrokovih sposobnosti 

(Pregar-Kuščer, 2003). 

K uspešnemu učenju prispevajo tudi fizikalni in fiziološki dejavniki. B. Marentič Požarnik, L. 

Magajna in C. Peklaj (1995) kot pomembne dejavnike v fizičnem okolju (fizikalni dejavniki) 

izpostavljajo temperaturo prostora, svetlobo, opremljenost in oblikovanost prostora, nivo 
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hrupa ter količino in kakovost učnih pripomočkov, gradiva in tehnologije. Prav tako na učenje 

vplivajo tudi različni fiziološki dejavniki (Ažman, 2008), kot so začasna stanja organizma 

(utrujenost, lakota, žeja, zaspanost) ali trajna stanja organizma (npr. ostrina vida ali sluha). 

Poleg prej navedenih dejavnikov učenja je pomemben tudi vpliv preverjanja in ocenjevanja 

znanja. B. Marentič Požarnik (2000) vplive ocenjevanja deli na spoznavne, čustvene in 

motivacijske. Spoznavni vpliv ocenjevanja je npr. izbor učnih metod, na katerega vpliva 

ocenjevanje; učenec namreč pozornost usmeri na učenje za preizkus ocenjevanja znanja, 

zahtevni preizkusi znanja z veliko spominskih vprašanj pa učenca silijo k uporabi 

površinskega pristopa k učenju (Marentič Požarnik, 2000). Ocenjevanje in preverjanje znanja 

imata tudi motivacijski vpliv –  je t. i. zunanja spodbuda, ki učence spodbuja k učenju celotne 

snovi. Preverjanje znanja ima tudi čustven vpliv. B. Marentič Požarnik (2000) opozarja, da so 

za številne učence preizkusi znanja zelo stresni,  pogosto se pojavlja trema, napetost, ki iz nje 

izhaja, pa se lahko tudi prenaša iz učitelja na učenca, iz učenca na sošolca.  

Kot kaže na učenje vplivajo številni dejavniki. Eden od pomembnih je tudi učna motivacija, 

ki jo bom obravnavala v naslednjem poglavju. 

3.5. Učna motivacija 

Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij, ki so prisotne v učni situaciji. 

Obsega vse, kar daje pobude za učenje in ga usmerja. Je: »Stanje spoznavnega in čustvenega 

vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje (učenje) in sproži obdobje vztrajnega 

intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje,« (Marentič Požarnik, 

2000, str. 184).  

B. Marentič Požarnik (2000) razlikuje med tremi vrstami učne motivacije: zunanjo ali 

ekstrinsično, notranjo ali intrinsično ter storilnostno motivacijo. 

Pri zunanji motivaciji gre za učenje, ki je podkrepljeno z zunanjimi motivi – cilj namreč ni v 

dejavnosti (npr. naučiti se nekaj novega) temveč v določeni posledici (npr. dobiti dobro 

oceno). Sredstva zunanje motivacije so torej pohvala in graja, nagrada in kazen. Zunanja 

motivacija običajno ni trajna – ko izgine vir zunanje spodbude, običajno preneha tudi 

dejavnost (Woolfolk, 2002; Marentič Požarnik, 2000).  

O notranji motivaciji govorimo, ko je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa v 

nas samih. Notranja motivacija je: »Naravna težnja iskanja in osvajanja ciljev, ko sledimo 

osebnim interesom in urimo sposobnosti,« (Deci in Ryan, 2000; Reeve, 1996 v Woolfolk, 

2002, str. 320). Prednost notranje motivacije je v zadovoljstvu in njeni trajnosti, saj 

motivacija traja tudi ob odsotnosti zunanje kontrole oziroma brez zunanjih spodbud (Marentič 
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Požarnik, 2000). Marentič Požarnik (2000) vidi vire notranje motivacije v radovednosti, 

interesih, vrednotah, jasnih učnih ciljih in nivoju aspiracije.  

Storilnostna motivacija je: »Pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju 

zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki 

vsebujejo tudi element tveganja,« (Marentič Požarnik, 2000, str. 194). Ljudje se razlikujemo 

po stopnji razvitosti storilnostne motivacije. Način, kako se lotevamo nalog v storilnostnih 

situacijah, je odvisen od posameznikove čustvene usmerjenosti, odnosa do prihodnosti, merila 

uspeha in vzroka – komu ali čemu pripisujemo oseben uspeh ali neuspeh (Marentič Požarnik, 

2000).  

Ker je učenje kompleksen fenomen, motivacija pa ena ključnih spremenljivk v njem, je jasno, 

da med motivacijo, učnimi procesi in učnimi dosežki obstajajo določeni odnosi. Po 

Rheinberg, Vollemeyer in Rollet (2000, v Juriševič, 2006, str. 11) se: »Vpliv motivacije na 

učenje kaže v treh ravneh: v trajanju in pogostosti učnih aktivnosti; v obliki izvajanih učnih 

aktivnosti; v funkcionalnem razpoloženju učenca med učno aktivnostjo,«. Prva raven je 

odvisna od trajanja in pogostosti učnih aktivnosti, kar lahko imenujemo tudi čas aktivnega 

učenja, v katerem gre za zapleteno zvezo z motivacijo in učnimi dosežki. Namreč v vseh 

primerih ni nujno, da daljši čas učenja vpliva na boljše dosežke, saj so pomembne tudi druge 

spremenljivke učenja, kot so sposobnosti, strategije, predznanje. Na drugi ravni motivacija na 

obliko učnih aktivnosti vpliva na dva različna načina: »Po eni strani vpliva na uravnavanje 

napora, ki ga učenec vlaga v učenje /…/, po drugi strani pa vpliva na uporabo strategij,« s 

katerimi bo učenec dosegel svoje učne cilje (Juriševič, 2006, str. 12). Na tretji ravni ima 

motivacija močan vpliv na učenje v razpoloženju učenca med učno aktivnostjo: namreč za 

uspešno učenje je potrebno optimalno psihološko stanje med učenjem. Kot kaže, motivacija 

ne vpliva le na kvantiteto procesov pri učenju, temveč tudi na kognitivne procese med 

učenjem (Juriševič, 2006). M. Juriševič (2006) poroča o raziskavah, ki so nakazale, da je 

motivacija povezana tako s skladiščenjem informacij v dolgoročni spomin kot tudi z njihovim 

prepoznavanjem in priklicem, poroča pa tudi o korelaciji med naučeno snovjo in interesi za 

snov, ki je neodvisna od težavnosti besedila, tipa nalog, bralnih sposobnosti, starosti ali 

šolskega razreda. M. Juriševič (2006) navaja rezultate raziskave o naravi učne motivacije, v 

kateri so proučevali tri vidike motivacije: sestavine učne motivacije, motivacijske 

usmerjenosti in motivacijske vzorce. V raziskavo so bile zajete naslednje sestavine učne 

motivacije: interes za učenje, zunanja učna spodbuda, zaznana pomembnost učenja, zaznana 

težavnost učenja, motivacijski cilji, učna samopodoba in atribucije za uspeh ter neuspeh. M. 

Juriševič (2006) v rezultatih raziskave predstavlja strukture učne motivacije: zunanjo 
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motivacijsko usmerjenost, notranjo motivacijsko usmerjenost ter nemoč in izogibanje. Poleg 

obeh pričakovanih, tj. usmerjenosti k učenju in usmerjenosti k dosežkom je tretja, nemoč in 

izogibanje pomembna motivacijska usmerjenost, ki je ne smemo zanemariti, saj boljše 

pojasnjuje motivacijsko strukturo in v pedagoško sprejemljivejšo vlogo postavlja zunanjo 

učno usmerjenost (Juriševič, 2006). Na podlagi motivacijskih vzorcev so opazne razlike med 

učenci, glede na katere je mogoče oblikovati različne skupine. To so: učno nemotivirani 

učenci, učno tekmovalni učenci, učno nesamozavestni učenci, učno pasivni učenci in učno 

aktivni učenci. Tovrstna razvrstitev učencev v skupine kaže, da se učenci med seboj po eni 

strani razlikujejo v stopnji izraženosti posameznih motivacijskih usmerjenosti, po drugi strani 

pa kaže tudi na medsebojno kombiniranje motivacijskih vzorcev (Juriševič, 2006).  

Zdi se, da ima motivacija različne sestavine, ki vključujejo različne dejavnike, od katerih so 

odvisni motivacijski vzorci in nenazadnje motivacijska usmerjenost. Ta zagotovo vpliva na 

učenje in rezultate učenja, pa čeprav raziskava M. Juriševič (2006) pojasnjuje le dobrih deset 

odstotkov učne uspešnosti, ki so najbolj povezani z učno tekmovalnimi učenci. Poleg 

motivacije na učenje in učno uspešnost zagotovo vplivajo tudi spoznavni dejavniki, kot so 

kognitivni in učni stili, ki jih predstavljam v naslednjem poglavju. 

3.6. Kognitivni in učni stili 

Messick je že leta 1976 definiral kognitivni stil kot stabilno držo, naklonjenosti  ali strategije 

navad, ki določajo posameznikov način zaznavanja, pomnjenja, mišljenja in reševanja 

problemov (v Kozhenikov, 2007). Witkin, Moore, Goodenough in Cox so leta 1977 

kognitivni stil opredelili kot individualne razlike v načinu zaznavanja, mišljenja, učenja in 

reševanja problemov (v Kozhenikov, 2007). Riding in Rayner (1998) poudarjata, da so 

kognitivni stili relativno stabilni v nasprotju z učnimi strategijami, ki jih posameznik lahko 

razvija in s tem izboljša delovanje v učnih situacijah. Na področju industrijske in 

organizacijske psihologije je kognitivni stil obravnavan kot pomemben faktor, ki determinira 

tako individualno kot organizacijsko vedenje (Allinson in Hayes, 1996), in kot ključna 

spremenljivka v selekcijskem postopku, kariernem vodenju in svetovanju ter pri upravljanju 

konfliktov (Hayes in Allinson, 1994, v Kozhenikov, 2007). Na področju vzgoje in 

izobraževanja imajo po Sterbergu in Zangu (2001, v Kozhenikov, 2007) kognitivni stili moč 

napovedati učni uspeh, Hamblin (1982, v Riding in Rayner, 1998) pa opozarja, da spretnosti 

učenja in učenje učenja ne bi smele biti prepuščene naključju ali individualni prilagodljivosti 

posameznikov, temveč naj bi učitelji spodbujali učence k prepoznavanju in oblikovanju 

učnega stila, ki omogoča produktivnost in je (ravno zaradi tega) za posameznika pomemben. 
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Riding in Rayner (1998) opozarjata, da so na področju vzgoje in izobraževanja potrebne nove 

raziskave na področju individualnih razlik in stilov učenja. Cilj le-teh pa naj bi bilo boljše 

razumevanje individualnih razlik med učenci pri učenju in poučevanju.   

Skozi tematsko-časovni pregled raziskovanja na področju kognitivnih stilov, ki ga 

predstavljam v nadaljevanju, sem želela prikazati smernice raziskovanja le-teh, na tem mestu 

pa najprej navajam definicije, ki sodijo na področje kognitivnih stilov. Kognitivne stile 

poimenujemo tudi spoznavni stili oziroma stili spoznavanja, s katerimi označujemo: 

»Razmeroma dosledne in trajne individualne posebnosti v spoznavni organizaciji in 

funkcioniranju posameznika glede na to, kako sprejema informacije, jih predeluje, organizira 

in na njihovi osnovi rešuje probleme,« (Kogan, 1971, 1976 v Marentič Požarnik, Magajna in 

Peklaj, 1995, str.152). »Raziskovalce na področju stilov spoznavanja mnogo bolj zanima 

struktura kot sama vsebina razmišljanja. Preučiti in osvetliti želijo predvsem, kako ljudje 

razmišljajo, kako sprejemajo in predelujejo informacije ter organizirajo svoje odzivanje, ne 

pa toliko, kaj razmišljajo. Izraz struktura se nanaša na načine, kako je mišljenje organizirano, 

medtem ko z izrazom vsebina poimenujemo razpoložljive informacije,« (Marentič Požarnik 

idr., 1995, str. 11).  

Posebno področje so tudi 'učni stili', ki jih A. Woolfolk (2002) sicer ne razlikuje od 

kognitivnih stilov, saj trdi, da termin 'učni stili' uporabljajo predvsem strokovnjaki na 

področju izobraževanja, medtem ko termin 'kognitivni stili' uporabljajo psihologi. Učne stile 

definira kot za posameznika značilne pristope k učenju in jih ločuje od učnih preferenc, ki so 

posamezniku najljubši načini učenja oziroma pristopi k učenju (Woolfolk, 2002). Ryding in 

Ryner (1998) ločujeta med učnimi in kognitivnimi stili glede na različen raziskovalni pristop. 

Kognitivni stili so vezani na pristop, ki je osredotočen na proučevanje kognicije, medtem ko 

so učni stili vezani na pristop, ki je osredotočen na učenje. Pri modelih kognitivnih stilov 

ločujeta med modeli, ki zajemajo holistično-analitično dimenzijo, in modeli, ki zajemajo 

vizualno-verbalno dimenzijo. Avtorja navajata (Riding in Rayner, 1998) štiri skupine 

modelov učnih stilov:  

(1.)  učni stili, vezani na učni proces; 

(2.)  učni stili, osnovani na orientaciji študija; 

(3.)  učni stili, osnovani glede na preference navodil; 

(4.)  učni stili, osnovani na kognitivnih veščinah. 

Učni stil po B. Marentič Požarnik idr. (1995, str. 76) je: »Za posameznika značilna 

kombinacija učnih strategij,  ki jih običajno uporablja v večini situacij. Učni stil tvori zbirka 

strategij, ki jim posameznik daje prednost in ki so v nekaterih situacijah bolj, v drugih pa 
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manj ustrezne,«. Učne strategije pa opredeljuje kot specifično kombinacijo mentalnih 

operacij, ki jih posameznik uporablja pri opravljanju različnih problemskih nalog (Marentič 

Požarnik idr., 1995). Opredeljuje tudi učni stil v širšem smislu, ki poleg kombinacij strategij 

vključuje tudi čustveno motivacijske sestavine, kot so cilji in namere v zvezi z učenjem ter 

pojmovanja o učenju, ki vključujejo mentalni model učenja (Marentič Požarnik idr., 1995). Po 

mnenju M. Kozhenikov (2007) lahko učne stile umestimo kot podkategorijo kognitivnih 

stilov, in sicer v obdobje, ko se raziskovanje na področju kognitivnih stilov nadaljuje na 

raziskovanju kompleksnih kognitivnih funkcij – med njimi učenja. Opaziti je, da so 

poimenovanja in razlikovanja med kognitivnimi stili in učnimi stili različna, jasne definicije, 

ki bi razlikovala med stiloma in njuno funkcijo, ni.   

Poleg kognitivnih oziroma spoznavnih stilov ter učnih stilov je znana tudi klasifikacija 

oziroma določanje zaznavnih stilov. Zaznavne stile zaznamuje: »Zaznavni kanal oziroma 

čutilo, ki mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranjem predstavljanju 

dražljajev iz okolja,« (Marentič Požarnik, 2000, str. 153). V splošnem ločimo vidni, slušni, 

telesno-gibalni oziroma vizualni, avditivni in kinestetični stil. Značilnosti vidnega stila so, da 

posameznik: »Uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise, ima jasne 

predstave in vidi bistvo problema,« (Marentič Požarnik, 2000, str. 153). Prav tako je zanj 

značilna organiziranost, sistematičnost, mirnost, premišljenost, zapomnitev slikovnega 

gradiva. Manj pogosto učenca vidnega stila moti hrup, raje bere kot posluša navodila, stvari 

ureja po barvah in potrebuje pregled na papirju, na primer s skicami ali miselnimi vzorci. Za 

ljudi z slušnim oziroma avditivnim stilom je značilno, da si več zapomnijo ob predavanjih, 

diskusijah in razpravah. Pri branju premikajo ustnice, radi glasno berejo, govorijo sami s 

seboj in pri učenju uporabljajo notranji dialog, govorijo ritmično, radi imajo glasbo, bolje 

govorijo kot pišejo. Za ljudi s kinestetičnim stilom pa je značilno, da se veliko gibljejo, da se 

dotikajo stvari, gestikulirajo, da se najlažje učijo ob ravnanju s predmeti, da si ob branju 

kažejo s prstom, da si bolje zapomnijo celovito izkušnjo kot podrobnosti in da govorijo počasi 

(Marentič Požarnik, 2000). 'VAK' oziroma 'VARK' (angl. Visual, Auditory, Reading/writing, 

Kinesthetic) je model, ki ga je leta 2001 predstavil Fleming (Fleming, 2001) in je izšel iz 

prvih teorij nevrolingvističnega programiranja. V skladu z modelom 'VAK' lahko 

posameznike glede na zaznavne preference uvrstimo v vidni, slušni ali telesno-gibalni stil, 

uvrstiti jih je mogoče tudi glede na preferenco branje/pisanje. Model poudarja, da imajo 

nekateri ljudje lahko različne preference (naklonjenosti k stilom) ali pa so le-te tudi 

popolnoma enakovredne in jih zato uvrščamo v multimodalni stil. 
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Področje kognitivnih stilov so raziskovalci intenzivno proučevali od poznih štiridesetih do 

zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja (1940–1970). Na področju eksperimentalnega 

proučevanja kognitivnih stilov so bili eni od prvih raziskovalcev Klein (1951) in Witkin, 

Lewis, Hertzman, Machover, Heissner, Wapner (1954).  Klein (1951) je predstavil študijo o 

presoji sprememb zaznavnih stimulov, po kateri še danes ločujemo niveliranje (posamezniki 

iščejo podobnosti med stimuli, angl. 'levelers') in izostrovanje (posamezniki prej opazijo 

razlike med stimuli angl. 'sharpeners'). Witkin in Goodenough (1981) opredeljujeta: 

»Kognitivni stil odvisnost – neodvisnost od polja kot sposobnost, da oseba premaga vdelane 

kontekste na področju zaznavanja oziroma da lahko loči del od organizirane celote,« (v 

Marentič Požarnik idr., 1995, str. 41). Oseba odvisna od polja zaznava polje kot celoto in ga 

jemlje tako, kot je podano, medtem ko oseba neodvisna od polja lahko iz celote izlušči 

posamezne dele in jih reorganizira. V poznih petdesetih je ideja o bipolarnosti sprožila velik 

interes, razvijale so se še številne druge dimenzije stilov, kot na primer t. i. konceptualni 

tempo oziroma impulzivnost nasproti refleksivnosti, ki razlikuje med stopnjema, do katerih 

posameznik reflektira o veljavnosti svojih odgovorov (Kagan, 1958; 1966, v Kozhenikov 

2007).  

V Tabeli 1 je v drugi vrstici predstavljenih nekaj najznačilnejših teorij od skupno več kot 

štiridesetih (Keffe, 1988 v Kozhenikov, 2007; Coffied, Moseley, Hall, Ecclestone, 2004), ki 

so nastale v omenjenem času. Številne med njimi so v uporabi še danes.  

 

Tabela 1: Pregled obdobij raziskovanja kognitivnih stilov (oblikovala M. Lesar). 

Obdobje 

raziskovanja 

kognitivnih stilov: 

Opis obdobja: Morebitne delitve 

področij 

raziskovanja: 

Raziskovalci: 

Prvo obdobje 

raziskovanja 

kognitivnih stilov 

1940-1970 

Raziskovanje s 

fokusom na razlikah 

v percepciji 

 Witkin (1948, 1954), 

Klein (1951), 

Gardner (1959), 

Petitgrew (1958), 

Harvey (1961), 

Messick (1963), 

Bieri (1966), 

Pask (1972)  
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Obdobje 

raziskovanja 

kognitivnih stilov: 

Opis obdobja: Morebitne delitve 

področij 

raziskovanja: 

Raziskovalci: 

Drugo obdobje 

raziskovanja 

kognitivnih stilov 

1970-1990 

Proučevanje stilov 

povezanih s 

kompleksnimi 

kognitivnimi 

nalogami 

Stili odločanja Rowe in Mason 

(1987), 

Kirton (1989), 

Agor (1989) 

  Stili osebnosti Alloy (1999), 

Peterson (1982), 

Myers in McCaulley 

(1985) 

  Učni stili Gregorc (1982,1984), 

Kolb (1974, 1976, 

1984), 

Dunn, Dunn in Price 

(1989), 

Entwistle idr. (1979) 

Tretje obdobje 

raziskovanja 

kognitivnih stilov 

Od 1990 dalje 

Trendi v 

raziskovanju 

kognitivnih stilov 

Meta teorije Kholodnaya (2002) 

  Teorije združevanja Allinson in Hayes 

(1996), 

Riding in Cheema 

(1991), 

Sternberg in Zhang 

(2001) 

  Teorije hierarhične 

organizacije stilov 

Miller (1987), 

Nosal (1990) 

 

Kljub številnosti teorij in na podlagi njih nastalih dimenzij znanstveniki niso uspeli združiti 

teorij, pa čeprav so uporabljali podobne eksperimentalne metode, v katerih je bila 

najpogosteje predstavljena preprosta naloga z navadno dvema možnima načinoma za rešitev 

problema (Kozhenikov, 2007). Raziskovalci kognitivnih stilov naj bi razvili dve enako 

učinkoviti poti za reševanje naloge, M. Kozhenikov (2007) pa trdi, da je bila največkrat ena 

bolj učinkovita kot druga, kar dokazuje z različnimi testi ('Witkinsov Embedded Figure test' 

in 'Kaganov MFFT test'). Drugi problem, ki ga omenja, je uporaba mediane kot merila 

sredine. Veliko težavo predstavlja tudi pomanjkanje teoretičnih temeljev za identifikacijo 

dimenzij kognitivnih stilov. Po mnenju M. Kozhenikov (2007) so zaradi tega prisotne 

prekrivne dimenzije in arbitrarne distinkcije, tj. nejasno razločevanje med dimenzijami 

kognitivnih stilov. 
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Messick je leta 1976 po pregledu do takrat znane literature povzel splošno definicijo 

kognitivnih stilov, ki predstavljajo: »Konsistentne individualne razlike v izbranih načinih 

organizacije in obdelave informacij ter izkušenj… ne gre za preproste navade … razvijajo se 

postopoma in z izkušnjami, ni jih mogoče zlahka spreminjati s specifičnim poučevanjem in 

usposabljanjem,« (Messick, 1979, str. 4–6, v Kozhenikov, 2007).  

 

Medtem ko so se zgodnje študije kognitivnih stilov osredotočale na razlike v zaznavanju 

oziroma na razlike v osnovnih kognitivnih funkcijah, se je raziskovanje konec sedemdesetih 

let 20. stoletja usmerilo v proučevanje stilov skozi bolj kompleksne kognitivne funkcije. Tako 

so nastajale teorije na področju stilov odločanja, učenja, osebnosti. Te so predstavljene tudi v 

Tabeli 1. 

Na področju stilov odločanja sta Rowe in Mason (1987, v Kozhenikov, 2007) predstavila 

model na dimenziji kognitivne in okoljske kompleksnosti ter tako klasificirala posameznike v 

štiri stile: direktivni (praktični, angl. power-oriented), analitični (logični, angl. task-oriented), 

konceptualni (ustvarjalni, angl. intuitive) in vedenjski (angl. supportive, receptive, people-

oriented). Poudarjala sta pomen razumevanja stilov za karierno uspešnost.  

Tudi na področju osebnostnih stilov (angl. personal style) se je v tem času  razvilo več teorij, 

od katerih naj omenim še danes uporaben 'Myers-Briggsov indikator tipov', ki je bil razvit na 

nadgradnji štirih Jungovih dimenzij osebnosti (angl. extraversion-introversion, sensing-

intuition, thinking-feeling, judging-perceiving) in določa šestnajst tipov osebnosti. Ta model 

je zaradi povezave posameznikovega stila osebnosti s poklicno specializacijo še danes eden 

najpogostejših inštrumentov na področju kariernega svetovanja (Stilwell, Wallick, Thai in 

Burleson, 1998, v Kozhenikov 2007). 

Tretje področje pa je področje učnih stilov, na katerem so v želji po razumevanju 

individualnih razlik v učnem procesu delovali številni teoretiki, med njimi Gregorc, Dunn in 

Kolb. Njihove teorije kognitivnih stilov so se uveljavile tudi v šolstvu (Coffield, Moseley, 

Hall, Ecclestone, 2004). V nadaljevanju omenjam raziskavi na področju učnih stilov, pri 

katerih je bila za proučevanje stilov uporabljena kvalitativna metoda. 

Fenomenološko perspektivo pri proučevanju kognitivnih stilov je v svoji študiji uporabil 

Gregorc (1984). V svojem prispevku poroča o raziskovanju tega,  kako učenci sprejmejo in 

organizirajo nove informacije. Rezultati so pokazali, da so zaznavne preference pri 

pridobivanju informacij odvisne od abstraktnih ali konkretnih procesov oziroma kombinacije 

obeh. Abstraktna percepcija uporablja intuicijo in razum, medtem ko se konkretna percepcija 

nanaša na uporabo čutil pri procesiranju informacij. Poleg tega naključni ali zaporedni vzorci 
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indicirajo učenčevo preferenco organizacije informacij pri razvrščanju, prioriteti in uporabi 

informacij (Gregorc, 1984; Wilson, 2011). Gregorc je kasneje, na podlagi rezultatov 

kvalitativne analize, osnoval 'Gregorc Style Delineator', orodje, ki na podlagi 

samoevalvacijskih vprašalnikov pomaga identificirati posameznikov učni stil. Razlikuje med 

štirimi možnimi stili učenja: abstrakten-zaporeden, konkreten-zaporeden, abstrakten-

naključen, konkreten-naključen (Gregorc, 1984). Vsak od teh tipov ima določene 

karakteristike. Posameznik lahko z izpolnjevanjem samoevalvacijskega vprašalnika, v 

katerem izbira izraze, ki ga najbolje opisujejo, odkrije svoj kognitivni stil.  

Entwistla in Ramsdena (1983) je pri proučevanju kognitivnih stilov zanimalo tudi doživljanje 

učenja, na podlagi katerega sta se odločila, da poleg ostalih kvantitativnih metod v raziskavo 

vključita fenomenografsko raziskovalno metodo, s katero proučujeta doživljanje učencev. 

Intervjuvala sta 57 študentov različnih smeri, intervjuji so bili polstrukturirani, v njih so 

raziskovalci izpraševali učence o učenju, ocenjevalnih strategijah, učnem kontekstu, pisanju 

esejev, reševanju problemov in pisanju poročil. V kvalitativni analizi so se pokazale 

kategorije globinskih in površinskih pristopov k učenju. Učenci, ki so poročali o ugodnih 

pogojih  za učenje v povezavi s predmetom oziroma temo, so navadno ubrali globinski pristop 

k učenju,  medtem ko so v neugodnih pogojih večkrat izbrali površinski pristop (Entwistle in 

Ramsden, 1983). Oba raziskovalca sta za določanje kognitivnih stilov uporabila kvalitativno 

metodo. Teoriji stilov, ki sta ju predstavila, sta izšli iz raziskovanja doživljanja 

(fenomenografije). Fenomenografija, ki jo je razvila göteborška raziskovalna šola, je eden od 

kvalitativnih pristopov v vzgoji in izobraževaju, ki jo podrobneje opisujem v poglavju 

Raziskovanje doživljanja učenja, tj. na strani 49-50. 

 

Skupna značilnost vseh teorij stilov odločanja, osebnosti in učenja je, da predstavljajo t. i. 

dvonivojske modele kognitivnih stilov, ki delujejo tako na ravni percepcije kot na ravni 

kompleksnih kognitivnih aktivnosti, kar je tudi najpomembnejši prispevek teh teorij 

(Kozhenikov, 2007). Pomembna karakteristika je tudi vsem skupna metoda za določanje 

stilov: to je uporaba t. i. samoevalvacijskih vprašalnikov. Teoretiki tistega časa so v svojih 

študijah, za razliko od starejših teoretikov, upoštevali tudi zunanje faktorje, ki vplivajo na 

oblikovanje posameznikovih stilov, in spoznali, da se kognitivni stili, čeprav relativno 

stabilni, spreminjajo glede na okoljske in situacijske zahteve ter življenjske izkušnje. Glavni 

problem tako teh kot predhodnih teorij je številčnost novonastalih dimenzij stilov, ki so slabo 

definirani in se med seboj ne povezujejo (Kozhenikov, 2007).  
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V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so se začeli razvijati novi pristopi v raziskovanju 

kognitivnih stilov, ki jih lahko razdelimo na tri kategorije, kar sem prikazala tudi v Tabeli 1. 

Prve so študije, v katerih so raziskovali stile na metakognitivni ravni in katerih glavna 

značilnost je prožnost kognitivnih stilov. M. A. Kholodnaya (2002, v Kozhenikov, 2007) je v 

svoji raziskavi predstavila idejo metakognicije in definirala kognitivni stil kot psihološki 

mehanizem, ki kontrolira in regulira posameznikovo kognitivno funkcioniranje. Na podlagi 

raziskovanja metakognicije so ugotovili, da kognitivni stili niso togi in neprilagodljivi na 

različne situacije, temveč fleksibilni, kar kaže, da so kognitivni stili bolj kompleksne 

strukture, kot so domnevali predhodniki.  M. Kozhenikov (2007) poudarja, da sta regulacija 

kognitivnega funkcioniranja in samonadzorovanje izjemno pomembna, saj pojasnjujeta, zakaj 

določenega kognitivnega stila ne moremo generalizirati skozi različne naloge. Glede na 

pozicijo na metakognitivni dimenziji lahko določimo posameznikovo fleksibilnost oziroma 

mobilnost med kognitivnimi stili – fleksibilen posameznik lahko glede na situacijske zahteve 

uporablja različne stile. 

Naslednja raziskovalna veja se je pojavila v devetdesetih letih kot odziv na nejasnost in 

številčnost teorij ter zajema poskus združitve obstoječih modelov v koherentne in praktično 

uporabne modele (Kozehnikov, 2007). To sta storila Allinson in Hayes (1996), ki sta na 

podlagi šestindvajsetih dimenzij kognitivnih stilov oblikovala že omenjeni 'Cognitive Style 

Index', ki ga še danes uporabljajo v menedžmentu. Svoj poskus združitve obstoječih modelov 

sta predstavila Riding in Cheema (1991), ki sta na podlagi pregleda družin kognitivnih stilov 

določila dve vseobsegajoči dimenziji: holistično-analitično ter vizualno-verbalno (angl. 

verbal-imagery). Glavni prispevek tega trenda je sistematizacija kognitivnih stilov in 

združitev doslej povsem ločenih teorij v eno vseobsegajočo strukturo. Številne raziskave so v 

kritiki tega trenda izrazile dvom v možnost poenotenja in združevanja teorij na eni oziroma 

dveh dimenzijah (Kozhenikov, 2007).  

Tretja raziskovalna veja vključuje nekaj študij, ki so želele zgraditi hierarhični model stilov na 

več ravneh. Ta veja povezuje kognitivne stile z ostalimi psihološkimi konstrukti in procesi 

(Kozhenikov, 2007). Miller (1987) je eden tistih, ki je v kontekstu informacijsko-procesne 

teorije osnoval model kognitivnih stilov, ki ga prikazuje Tabela 2. Analitično-holistično 

dimenzijo je povezal s pozornostjo, spominom, sklepanjem in predstavil hierarhični model 

individualnih razlik v kognitivnem procesiranju informacij. Na analitično-holistično dimenzijo 

je vezal vertikalno dimenzijo, ki reprezentira različne ravni procesiranja: raven percepcije, 

raven spomina in raven mišljenja. Posameznik lahko na vsaki stopnji procesiranja uporablja 

različen kognitivni stil (Miller, 1987). 
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Tabela 2: Millerjev hierarhičen model stilov (v Kozhenikov, 2007, str. 475). 

Percepcija Prepoznavanje vzorcev Relacija del - 

celota 

Analitični in holistični 

stil 

 Pozornost Selektivna 

pozornost 

Odvisnost in 

neodvisnost od polja 

Spomin Reprezentacija Kodiranje 

spomina 

Analitično-verbalni in 

vizualno-analogni stil 

 Organizacija Konceptualne 

mreže 

Konceptualna 

kompleksnost 

Mišljenje Induktivno sklepanje Klasifikacija: 

Analogično 

sklepanje: 

Presoja: 

Serijski in holistični 

 

Tesen in ohlapen 

Intuitivna in aktuarska 

 

Nosal (1990, v Kozhenikov, 2007) pa je prvi, ki je predstavil teoretične osnove za hierarhično 

klasifikacijo kognitivnih stilov glede na operacijsko raven procesiranja informacij (od 

perceptualnih do reševanja problemov) in glede na tip regulacije procesiranja informacij (od 

avtomatskega vkodiranja podatkov do zavestne razporeditve mentalnih virov). Torej, 

predlagal je teorijo kognitivnih stilov, ki operira na različnih ravneh kognitivne kompleksnosti 

in na različnih tipih mentalnih procesov, ki so lahko uporabljeni na katerikoli ravni. Na 

vodoravno dimenzijo je uvrstil:  

 raven zaznavanja oz. percepcije (oblikovanje reprezentacij zunanjega okolja), raven 

oblikovanja konceptov in kategorij; 

 raven preoblikovanja oz. modeliranja (proces reorganizacije, asimilacije novih 

informacij glede na subjektivne izkušnje in razvoj obstoječih struktur znanja) in  

 programsko raven (oziroma raven metakognitivnega funkcioniranja).  

Vodoravni dimenziji je leta 1990 dodal vertikalno dimenzijo, v katero je vključil ravni 

procesiranja informacij:  

 raven oblikovanja polja, tj. način, kako posamezniki selektivno kodirajo podatke in 

preklapljajo med relevantnimi in nerelevantnimi podatki; 

 raven skeniranja polja, kjer je predstavil metode skeniranja podatkov, na primer 

sistematično (usmerjajo ga notranja pravila) ali naključno (usmerjajo ga zunanji 

stimuli); 
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 raven konceptualne ekvivalence, na kateri posameznik reflektira način, kako združuje 

informacije v celoto, kot je analiza nasproti sintezi in raven kontrolne alokacije, na 

kateri poteka samousmerjanje in regulacija intelektualnega funkcioniranja, npr. 

refleksivnost nasproti impulzivnosti ali rigidnost nasproti fleksibilnosti kontrole.  

M. Kozhenikov (2007) opozarja, da Nosalov model ne upošteva vpliva osebnostnih lastnosti 

na kognitivne stile, poudarja pa, da je njegov model obetavna smernica k možnostim 

sistematizacije stilnih dimenzij v povezavi s sodobnimi teorijami kognitivnih stilov. Dodaja 

tudi, da je to prva teorija, ki predpostavlja, da kognitivni stili operirajo na različnih ravneh 

kognitivne kompleksnosti in na različnih tipih mentalnih procesov, ki so prisotni na različnih 

ravneh procesiranja informacij (Kozhenikov, 2007). 

 

Da pa se raziskovanje na področju kognitivnih stilov še ni zaključilo, dokazuje vrsta sodobnih 

študij na področju nevroznanosti in kognitivne znanosti. Nevroznanstvene študije so 

preverjale teorije kognitivnih stilov, na primer Witkinovo dimenzijo odvisnosti in 

neodvisnosti od polja, ki jo razlagajo z obstojem razlike med medhemisferno koherenco in 

individualnimi razlikami z variacijami učinkovitosti kognitivnih procesov, povezanih s 

prefrontalnim režnjem in centralnim izvršiteljem delovnega spomina (Miyake, Witzki in 

Emerson, 2001). Prav zaradi tega Miyake idr. (2001) predlagajo, da bi morali kognitivne stile 

upoštevati kot sposobnosti. M. Kozhenikov (2007; 2009) se je raziskovanja lotila na področju 

vizualno-verbalne (angl. vizulizer-verbalizer) dimenzije, in sicer je raziskovala nevrološke 

korelacije vizualne tipologije. Glede na 'kje pot' (ki poteka od zatilnega režnja k temenskemu 

režnju tj. dorzalno) in 'kaj pot' (ki poteka od zatilnega režnja k senčnemu tj. ventralno) 

procesiranja informacij v možganih je vizualni tip razdelila v dve kategoriji: objektnega in 

prostorskega. Objektni uporablja vidne podobe (ang. imagery) za konstrukcijo koherentne 

slikovne predstave, medtem ko prostorski uporablja vidne podobe za reprezentacijo 

prostorskih relacij med objekti in predstavo kompleksnih prostorskih transformacij 

(Kozhenikov, 2007; 2009).  

Na osnovi časovnega pregleda kognitivnih in učnih stilov lahko ugotovimo, da so se smernice 

raziskovanja skozi čas razlikovale. Raziskovalci so na podlagi teh oblikovali različne teorije 

kognitivnih in učnih stilov, kar se kaže v številnosti različnih kategorizacij kognitivnih in 

učnih stilov. 
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3.7 Učne strategije 

Med spoznavne dejavnike učenja umeščamo tudi učne strategije. 

Učne strategije so po Ridingu in Raynerju (1998) nekakšna kognitivna orodja posameznika, 

ki so uporabna za uspešno dokončanje specifičnih nalog, so odzivi posameznika na zahteve 

okolja. Posameznik razvije učne strategije zaradi lažjega soočanja z učnim materialom, ki se 

ne ujema s posameznikovim kognitivnim stilom. Za razliko od učnih oziroma kognitivnih 

stilov, ki so relativno stabilni, se kognitivnih strategij lahko priučimo in jih tudi spreminjamo, 

saj variirajo tudi glede na naravo naloge (Riding in Rayner, 1998). Tudi B. Marentič Požarnik 

idr. (1995, str. 76) poudarjajo, da so učne strategije: »Specifična kombinacija mentalnih 

operacij, ki jih posameznik uporablja glede na zahteve konkretne učne situacije,«  medtem ko 

Hume in Weinstein (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) definicijo strategij zastavljata širše, in 

sicer kot: »Vsako vedenje, mišljenje ali akcijo posameznika v procesu učenja, katere namen je 

zadržati določene informacije, jih shraniti v spominu ter jih v prihodnosti povezati na nov 

način,« (Pečjak, 2012, str. 48). Učne strategije učenec uporablja z namenom dosega cilja, zato 

Alexander, Graham in Harris (1998, v Pečjak in Gradišar,  2012) poudarjajo, da je pri učnih 

strategijah ključen namen, ki je ciljno usmerjen.  

Obstaja več poskusov taksonomije strategij učenja, med drugim na primarne in sekundarne, 

znotraj katerih prve neposredno vplivajo na predelavo informacij, druge pa vplivajo posredno 

– in sicer na pozornost in motivacijo ter tako usmerjajo proces predelave informacij (Marentič 

Požarnik, 2000). Pogosta je tudi klasifikacija na kognitivne, metakognitivne in afektivne učne 

strategije.  

Kognitivne strategije so različni kognitivni procesi in vedênja, ki so lahko zavestni ali pa 

avtomatični, torej takšni, ki se jih učenec ne zaveda. C.E. Weinstein in Mayer (1986, po 

Hofer, Yu in Pintrich, 1998, v Peklaj, 2000) poudarjata, da so za šolsko uspešnost pomembni 

trije sklopi kognitivnih strategij: strategije ponavljanja, elaboracijske strategije in 

organizacijske strategije. Pri prvih gre za ponavljanje posameznih delov besedila oziroma 

informacij, vključevanje vizualnih predstav in različnih mnemotehnik kot pomoč za 

zapomnitev nesmiselnih informacij. Elaboracijske strategije vključujejo parafraziranje, 

zapisovanje, povzemanje, pa tudi povezovanje idej, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 

nanje (Peklaj, 2000). Pri tej vrsti strategij gre predvsem za povezovanje novih informacij s 

predznanjem. Organizacijske strategije pa omogočajo urejanje informacij z izbiro ključnih 

konceptov, ki jih učenci organizirajo na svoj način in vključijo v obstoječo kognitivno 

strukturo – te strategije vključujejo iskanje osrednje ideje, ključnih pojmov, podčrtovanje in 

oblikovanje miselnih vzorcev oziroma kakršnih koli pojmovnih mrež (Pečjak in Gradišar, 
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2012; Tomec idr. 2006; Peklaj 2000). Vermunt (1989) nasprotno, poroča o osmih aktivnostih 

kognitivnega procesiranja: povezovanju, strukturiranju, analiziranju, konkretiziranju znanja in 

uporabi učnih vsebin v praksi, memoriranju, kritičnem presojanju in selekcioniranju med 

bistvenim in nebistvenim. Poznamo tudi kognitivne bralne učne strategije (Pečjak in Gradišar, 

2012), ki prav tako vključujejo strategije ponavljanja, elaboracijske strategije in 

organizacijske strategije. Strategije ponavljanja omogočajo prenos informacij iz 

kratkoročnega v dolgoročni spomin (Pečjak in Gradišar, 2012) in ob preprostejših nalogah 

vključujejo:  

 glasno obnavljanje ključnih besed in povedi; 

 ponovno prebiranje gradiva; 

 ponovno zapisovanje gradiva v obliki obnov; 

 uporabljanje mnemotehnik (npr. melodije, rime, slike). 

Ob zahtevnejših nalogah, kot je npr. učenje določene vsebine v učbeniku pa so prisotne še 

aktivnosti, kot so: 

 glasno ponavljanje informacij; 

 povzemanje ključnih naslovov; 

 oblikovanje zapiskov; 

 podčrtovanje informacij; 

 označevanje delov besedila; 

 prepisovanje določenih informacij; 

 zapisovanje predavanj (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Elaboracijske strategije pri branju vključujejo povzemanje gradiva s svojimi besedami, 

postavljanje vprašanj o gradivu in odgovarjanje nanje, poučevanje drugih o prebrani temi, 

iskanje podrobnosti in razlik v gradivu in analiziranje odnosov med informacijami in deli 

besedila. Organizacijske strategije vključujejo združevanje podatkov v širše pojmovne 

kategorije, odkrivanje hierarhičnih odnosov ter grafično in shematsko prikazovanje učnega 

gradiva (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Metakognitivne strategije pomagajo kontrolirati različne vidike mišljenja in učenja, poleg 

tega pa omogočajo tudi uravnavanje učnega procesa, ki se nanaša na načrtovanje poteka 

učenja in značilnosti vključenih nalog (Pečjak in Gradišar, 2012; Vermunt, 1989). Vermunt 

(1989) tako med metakognitivne strategije uvršča orientiranje, načrtovanje, nadzorovanje, 

preverjanje, diagnosticiranje, popravljanje, evalviranje in reflektiranje. Orientiranje in 

načrtovanje vključujeta preučitev učne naloge, situacije in ocenjevanja, pa tudi strategijo 
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evalvacije oziroma načrtovanja učnega procesa. Preverjanje razumevanja oz. zapomnitve in 

diagnosticiranje učenja omogočata presojo znanja, določitev vrzeli in vzrokov za uspešno 

oziroma neuspešno učenje. Popravljanje učne aktivnosti, evalvacija učnega procesa in 

reflektiranje procesa učenja in učnih aktivnosti pa so končne metakognitivne strategije. C. 

Peklaj (2000) metakognitivne procese uvršča v tri sklope: glede na to, v kateri fazi učenja jih 

učenci uporabljajo, jih deli na strategije načrtovanja učenja, strategije spremljanja učenja in 

strategije uravnavanja učenja. Strategije načrtovanja učenja vključujejo izbiranje ciljev, prelet 

učnega gradiva ter postavljanje vprašanj z namenom aktiviranja predznanja. Strategije 

spremljanja vključujejo samotestiranje, zavestno osredotočanje misli na učno gradivo, 

strategije reševanja testov oz. nekakšno sprotno preverjanje znanja (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Zadnji sklop, strategije uravnavanja učenja,  se navadno pojavijo na koncu učenja, ko učenec 

reflektira o naučenem in se le-tega znova loti, v kolikor je svoje znanje ocenil kot 

pomanjkljivo (Peklaj, 2000). McInerney in McInerney (2002, v Pečjak in Gradišar, 2012) 

poleg teh strategij v metakognitivne strategije uvrščata tudi strategije usmerjanja učenja. To 

so strategije v procesu učenja, ko učenec prilagaja hitrost branja, se loti ponovnega branja, v 

kolikor besedila ni dobro razumel, in pregleda prebrano tako, da znova preleti besedilo 

(ključne pojme – v obliki odebeljenih besed, grafičnih prikazov, slik). 

Afektivne strategije so sklop strategij, ki se nanaša na čustvene prvine. Ena od t. i. afektivnih 

strategij je pripisovanje uspeha oz. neuspeha vzročnim dejavnikom. Tako Vermunt (1989) kot 

Weiner (v Peklaj, 2000) jo razvrščata glede na tri dimenzije: glede na stalnost (spremenljivost 

oziroma nespremenljivost), lokacijo (ki se nanaša na odvisnost ali neodvisnost od učenca) in 

možnost vplivanja (jih lahko oz. jih ne moremo kontrolirati). Naslednja afektivna strategija je 

motiviranje – tj. izgrajevanje in ohranjanje volje za učenje oziroma vzbujanje interesa 

(Vermunt, 1989). Ocenjevanje pomembnosti naloge je strategija, ki se nanaša na vrednost 

naloge – glede na njo učenec v nalogo vloži primerno raven energije. Presojanje zmožnosti 

samega sebe je za učenca pomembna strategija, ki omogoča lastno presojo zmožnosti in v 

skladu z njo ustrezno izbiro strategij učenja in motivacije. Vlaganje napora vključuje 

zastavljanje nalog, ki vključujejo mentalni napor in pozornost, koncentriranje pa omogoča 

usmerjanje pozornosti na relevantne vidike učne naloge in obvladanje motečih dejavnikov. 

Vzbujanje čustev je naslednja afektivna strategija, v sklopu katere učenec obvladuje negativna 

čustva in ohranja oz. vzbuja pozitivna. Izgrajevanje pričakovanj o poteku in rezultatih učenja 

pa je zadnja afektivna strategija, ki močno vpliva na učenje, saj je ob učenju pomembno h 

kakšnim ciljem je učenec usmerjen. Dweck (v Peklaj, 2000) razlikuje učence usmerjene v 

učni proces in učence usmerjene v dosežke. 
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Poleg afektivnih strategij poznamo tudi kognitivne strategije za izboljšanje spomina. B. 

Marentič Požarnik (2000, str. 73) jih deli v dve skupini in sicer na ukrepe: »Za izboljšanje 

zapomnitve manj smiselne in nepovezane snovi /…/« ki vključuje »/…/ večkratno ponavljanje 

(memoriranje), prekomerno učenje,« grupiranje delov snovi, mnemotehnike, in zahtevnejše 

strategije pri zapomnjevanju bolj smiselne snovi. Med slednje sodijo: 

 upoštevanje in priklic pomembnega predznanja, shem; 

 preoblikovanje ali dopolnjevanje predznanja, shem; 

 »/…/ iskanje in izločevanje bistvenih pojmov in njihovih odnosov; 

 vaja osmišljevanja, kodiranja in elaboracije; 

 organiziranje znanja v sistem; 

 upoštevanje organizacije tiskanega besedila (naslovov, podnaslovov, povzetkov); 

 povezovanje sistemov besednega, slušnega, vidnega spomina; 

 uporabljanje matemagenskih dejavnosti, kot so npr. zapisovanje, izpisovanje /…/,« 

(Marentič Požarnik, 2000, str. 73). 

 

Pečjak in Gradišar (2012) sta strategije v učnem procesu razdelili na strategije pred branjem, 

med branjem in po branju. Pred branjem se pojavijo strategije za aktiviranje predznanja 

učencev, spoznavanje zgradbe besedila, določitev cilja branja, napovedovanje vsebine in 

postavljanje vprašanj. Med branjem so prisotne strategije, kot so strategije za dopolnjevanje 

manjkajočih podatkov, strategije za določanje zaporedij dogajanj v besedilu, strategije za 

označevanje novih informacij in strategije za opisovanje in zapisovanje bistvenih informacij. 

Po branju pa se pojavljajo strategije, kot so: odgovarjanje na vprašanja (lastna ali učiteljeva), 

iskanje in določanje bistvenih informacij, določanje pomembnih podrobnosti, oblikovanje 

grafičnih prikazov pomembnih informacij (kot so pojmovne mreže, miselni vzorci, 

primerjalne matrike, časovni trakovi), ki vključujejo prikazovanje podrobnosti in razlik med 

bistvenimi informacijami, prikazovanje vzročno posledičnih odnosov ali prikazovanje 

zaporedja dogajanja bistvenih informacij. Poleg teh so pomembne strategije po branju tudi 

povzemanje vsebine s povzetki in zapiski, kritično branje besedil, strategije branja grafičnih 

besedil in strategije za razvijanje besedišča (Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

Narava učenja razvoja strategij vključuje interakcijo med relativno stabilnimi individualnimi 

lastnostmi in učnimi aktivnostmi. Razvoj učnih strategij je obširen proces, ki se nenehno 

izvaja in ga posameznik navadno razvija spontano (Riding in Rayner, 1998). Weinstein in 
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Van Mater Stone (1996, v Riding in Rayner, 1998) sta predstavila ključne karakteristike in 

vêdenja posameznika ob učenju strategij, t. i. strateškega učenca (angl. strategic learner), ki 

ga prepoznamo po načinu uporabe naslednjih znanj:  

 o sebi kot o učečem se učencu; 

 o različnih tipih šolskih nalog; 

 o različnih strategijah in taktikah za osvajanje, integracijo in aplikacijo novih znanj; 

 o vsebini; 

 o trenutnih in prihodnjih kontekstih, v katerih bi zanje lahko bilo uporabno. 

Da lahko učenec pristopi k takšnemu načinu učenja strategij in uporabi le-teh, pa so 

pomembna ključna védenja, ki pripomorejo k razvoju metakognitivnega zavedanja in razvoju 

strategij, ki posamezniku omogočajo organizirati in nadzorovati svoj učni proces. Ta védenja 

»Vključujejo: 

 oblikovanje načrta za dosego cilja; 

 izbiro specifičnih strategij ali metod za dosego tega cilja; 

 uporabo izbranih metod za izpeljavo načrta; 

 spremljanje napredka, tako sprotno kot končno; 

 spreminjanje načrta, metode ali celo cilja, v kolikor je potrebno; 

 evalvacijo rezultata z namenom odločitve o prihodnjem učenju,« (Riding in Rayner, 

1998, str. 89, 90). 

 

Ta proces sta predstavila Weinstein in Van Mater Stone (1996, v Riding in Rayner, 1998) kot 

pristop, ki pomaga učencem, da zgradijo repertoar strategij, ki jih lahko prikličejo, ko se 

pojavi situacija s podobnim problemom.  

Razvoj učenja učnih strategij po Ridingu in Raynerju (1998) zajema štiri faze: prva zajema 

zaznavanje in izbiranje, v kateri posameznik zazna format učnega materiala in preferira 

obliko predstavljanja. V drugi fazi se pojavi selekcija, v kateri posameznik izbere način ali 

strukturo, ki mu najbolj ustreza in ki ga lahko vodi do bolj učinkovitega, zavestnega razvoja 

strategij. Na tem mestu je pomembno poudariti, da ne obstaja pravi način učenja, ki bi bil 

uporaben za vse posameznike, saj kognitivni stili predstavljajo kvalitativno različne tipe 

mišljenja. Prav zato Riding in Rayner (1998, str. 93) zagovarjata, da je: »Potrebno učence 

spodbujati, da uporabljajo tiste, ki se jim osebno zdijo najustreznejše,«. V tretji fazi učne 

strategije razširjamo in prilagajamo potrebam. V tej fazi se pojavijo trije ključni procesi: 

prenos  informacije iz oblike, ki ne ustreza posameznikovem stilu v njemu ustrezno obliko 

(npr. opis slike z besedami); prilagoditev stila, kjer posameznik prilagodi stil zato, da ne 
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izgubi pomembnega podatka, in zmanjšanje obremenitve procesiranja, katerega namen je 

zniževanje: »Obremenitve procesiranja informacij s pomočjo strategije, ki to procesiranje kar 

najbolj optimizira,« (Riding in Rayner, 1998, str. 94). Na primer: holist podčrta besede v 

tekstu, da dobi ključne besede, ki pojasnjujejo strukturo. V zadnji, četrti fazi se razvije 

repertoar učnih strategij. Ta vključuje kombinacijo različnih strategij posameznika, ki jih 

učenec dopolnjuje z oblikovanjem boljših strategij, primernih svojemu kognitivnemu stilu. Z 

izkušnjami in spodbudo učiteljev in trenerjev, ki pomagajo pri izbiri najbolj uporabnega 

pristopa k določeni učni nalogi, pa je učencem omogočeno tudi širjenje znanj in pridobitev 

strategij, ki segajo tudi izven določenega posameznikovega kognitivnega stila (Riding in 

Rayner, 1998). 

Zavedanje o svojem učenju, prepoznavanje lastnega kognitivnega stila in upravljanje s 

strategijami, ki segajo izven posameznikovega kognitivnega stila sodi tudi na področje 

metakognicije in samoregulacije učenja, ki ju obravnavam v naslednjem poglavju. 

3.8. Metakognicija in samoregulacija učenja 

Metakognitivne in samoregulacijske spretnosti predstavljajo enega od dejavnikov v procesu 

učenja,  ki neposredno vplivajo na učno uspešnost.  

Po Vigotskem je samoregulacija: »Namerna kontrola lastne pozornosti, mišljenja in vedenja 

oz. akcije. Razvoj samoregulacije poteka od osnovne kontrole pozornosti preko kontrole 

vedenja h kontroli in usmerjanju mišljenja, ki izraža progresivno ponotranjenje in abstrakcijo 

jezikovnih funkcij,« (Bakračevič Vukman, 2010, str. 8). Samoregulacija je povezana z učnimi 

dosežki, emocionalnostjo, odložitvijo nagrade ter s kognicijo, prilagajanjem in socialno 

kompententnostjo (Eisenberg, Smith, Sadovsky in Spinrad, 2004, v Bakračevič Vukman, 

2010). Ta otrokova zmožnost se kaže tako, da je učenec zmožen nadzirati stres, lahko 

vzdržuje usmerjeno pozornost in je sposoben interpretirati mentalna stanja sebe in drugih 

(Bakračevič Vukman, 2010). Gestsdottir in Lerner (2008, v Bakračevič Vukman, 2010)  

samoregulacijo delita na organizmično oziroma biološko pogojeno regulacijo, pri kateri so 

pomembne fizične strukture in funkcije (npr. bioritem), in na vedenjske funkcije in procese 

(npr. temperament in kognitivni stil). Namerna oziroma voljna samoregulacija se pojavi v 

kasnejših razvojnih obdobjih in vključuje ciljno orientirane procese – kontrolne procese, 

procese selekcije, optimizacije, kompenzacije, asimilacije.  

Štirikomponentni model samoregulativnega učenja (Hofer, Yu, Pintrich, 1998, v Peklaj 2000), 

ki temelji na socio-kognitivnem modelu motivacije in kognicije, vključuje področje motivacije 

in kognicije, znotraj katerih obstajata dva organizacijska konstrukta – védenja in prepričanja ter 

strategije, ki jih posameznik uporablja za regulacijo le-teh. Model prikazuje Tabela 3. 
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Tabela 3: Štirikomponentni model samoregulativnega učenja (Hofer, Yu, Pintrich, 1998, v 

Peklaj 2000). 

 Kognicija Motivacija 

Védenje, prepričanja Kognitivna struktura 

(védenja in prepričanja) 

Motivacijska  struktura 

(védenja in prepričanja) 

Strategije Kognitivne in 

metakognitivne strategije 

Motivacijske strategije 

 

Metakognicija je termin za skupino kognitivnih spretnosti višjega reda, ki se navezujejo na 

znanje in razmišljanje o lastnih kognitivnih pojavih (Bakračevič Vukman, 2010; Peklaj, 

2000). Flavel (1979, v Bakračevič Vukman, 2010) poudarja, da metakognicija vključuje 

metakognitivno znanje, metakognitivna izkustva, metakognitivne spretnosti in strategije ter 

metakognitivne cilje. Kluwe (1982, v Peklaj, 2000) pa dodaja, da sta temeljni značilnosti, ki 

določata metakognicijo, dve. Prva značilnost je, da ima misleči subjekt znanje o svojem 

mišljenju ter drugih ljudeh. Druga pomembna značilnost metakognicije pa je, da je misleči 

subjekt sposoben spremljati in uravnavati tok svojega mišljenja.  

Metakognicija in kognicija sta med seboj tesno prepleteni, med njima je prisotna stalna 

interkacija, saj metakognicija nadzira in upravlja ter vodi kognitivni sistem. Bakračevič 

Vukman (2010) piše, da večina avtorjev omenja dve komponenti metakognicije – 

metakognitivno znanje in metakognitivne spretnosti oz. metakognitivno kontrolo. 

Metakognitivno znanje vključuje deklarativno znanje o nalogah in strategijah za reševanje 

problemov, v katero spada tudi znanje oz. védenje o lastnem učenju, metakognitivne 

spretnosti pa vključujejo proceduralno znanje, ki omogoča zavestno kontrolo učenja, 

načrtovanje in izbiranje strategij, opazovanje napredovanja učenja in popravljanje napak ter 

spreminjanje učnega vedenja ter strategij, kadar je to potrebno (Bakračevič Vukman, 2010; 

Woolfolk, 2002).  

Metakognitivno znanje se razvija postopoma, razvoj se začne nekje v obdobju od tretjega do 

petega leta, ko se začne razvijati konceptualno znanje in sposobnost verbalizacije. 

Metakognitivno znanje se razvija vzporedno z razvojem intelektualnih sposobnosti in 

navadno nastaja spontano (Bakračevič Vukman, 2010). 

Učenje učenja je ena od pomembnih ključnih kompetenc, ki vključuje določena znanja, 

veščine in naravnanosti, ki omogočajo nadgradnjo predhodnih učnih in življenjskih izkušenj v 

različnih okoliščinah. To so znanja in veščine kot na primer poznavanje in zmožnost uporabe 
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učnih strategij, poznavanje prednosti in pomanjkljivosti lastnega znanja, sposobnost 

samomotiviranja, zmožnost premagovanja ovir ipd. (Bakračevič Vukman, 2010). Učenje 

učenja je močno povezano z metakognicijo, saj je le-ta pomembna pri komunikaciji, 

pozornosti, spominu, socialni kogniciji in reševanju problemov, kar predstavlja pomemben 

dejavnik učenja učenja (Bakračevič Vukman, 2010). 

V poglavju metakognicija in samoregulacija učenja in tudi v prejšnjih poglavjih sem 

izpostavila številne dejavnike učenja. V naslednjem poglavju pišem o rezultatih učenja.  

3.9. Rezultati učenja 

V prejšnjem poglavju omenjeni različni dejavniki učenja prispevajo k različnim rezultatom 

učenja. 

Proces učenja vodi do določenih rezultatov, to so navade, spretnosti in znanje (Pečjak, 2001). 

Navade se razvijejo s ponavljanjem neke dejavnosti in nastajajo spontano, na primer s 

pogojevanjem, posnemanjem in mišljenjem. Spretnosti so t. i. motorične navade, ki se jih 

posameznik nauči. O znanju pa naj bi govorili, kadar je spominsko gradivo besedno. Znanje 

temelji na pomenu in ga izražamo s pojmi, besednimi opisi, sklepi in definicijami (Pečjak, 

2001). 

Razlikujemo med nižjimi in višjimi ravnmi znanja – pri prvi gre za sprejemanje podatkov, ki 

med seboj niso povezani, medtem ko gre pri višjih ravneh znanja za povezovanje, 

razčlenjevanje, presojanje, sklepanje in iskanje zakonitosti podatkov (Pečjak, 2001). 

Bloomova taksonomija (Kompare idr., 2002; Rudman, 2012) znanje razvršča na 6 ravni: na 

raven poznavanja, razumevanja, uporabe, analize, sinteze in evalvacije. Za prvo raven, tj. 

raven poznavanja, sta bistvena zapomnitev in priklic ter obnova dejstev, definicij, teorij ali 

metod. Na drugi ravni se pojavi razumevanje kot dojemanje smisla in bistva sporočila, 

navajanje primerov in razlaganje naučenega s svojimi besedami. Raven uporabe znanja se 

kaže s sklepanjem in povezovanjem novih primerov z že znanimi načeli in teorijami. Za raven 

analize je ključno iskanje vzročno-posledičnih odnosov, organizacijskih načel in perspektive 

ter teoretičnih predpostavk avtorja ideje. Raven sinteze zajema povezovanje in ustvarjanje 

nove celote na nov način ter samostojno razvijanje teorij za pojasnjevanje določenih 

problemov in pojavov. Zadnja raven je raven vrednotenja oziroma evalvacije, vključuje 

presojanje teorij in metod po različnih kriterijih ter primerjanje oziroma iskanje podobnosti in 

razlik med  le-temi (Kompare idr., 2002; Rudman, 2012).  
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Predstavila sem psihološke rezultate učenja, med njimi tudi znanja. S filozofijo zanja se 

ukvarja gnoseologija, ki obravnava teorije znanja, kognicije ter lastnosti učenja. Termin 

gnoseologija izhaja iz antične Grčije, kjer 'gnosis' pomeni znanje, 'logos' pa vedo oziroma 

diskurz (Ule, 2001). Fenomenologija obravnava znanje oziroma védenje tako, kot se kaže 

(angl. appearance as such) – znanje se razvije iz stvari,  kot se nam kažejo, in nastane preko 

objektov percepcije, tj. konkretnih fenomenov v fizičnem in mentalnem svetu, objektov 

intuicije, npr. preko posameznikove subjektivne kognicije, volje (angl. volition) in presoje 

(angl. valuation) ali objektov konceptov (angl. conception), tj. preprostih ali kompleksnih 

povzetkov predhodnih doživetij (Sion, 2005).  

Sodobna empirična fenomenologija proučuje različne vidike doživljanja, vendar ne vemo 

veliko o tem, kakšno je doživljanje učenja in pomnjenja, medtem ko je fenomenologija čustev 

dobro raziskana (Varela, 1996). V psihologiji je že od sedemdesetih let prisotno raziskovanje 

načinov zaznavanja, pomnjenja, mišljenja in reševanja problemov in rezultati vseh teh 

raziskav se kažejo v identifikaciji številnih različnih kognitivnih stilov, ki sem jih že opisala v 

poglavju Kognitivni in učni stili. Raziskovalci so za raziskovanje stilov uporabljali različne 

metodološke pristope, med njimi tudi fenomenološko oziroma fenomenografsko metodo. V 

nadaljevanju predstavljam raziskave učenja, ki temeljijo na fenomenološki ali 

fenomenografski metodi. 

 

3.10. Raziskovanje doživljanja učenja 

V poglavju predstavljam raziskave, ki se osredotočajo na doživljanje učenja – to so tako 

fenomenološke kot fenomenografske raziskave, ki so za raziskovanje doživljanja učenja 

uporabile kvalitativno metodo – intervju. 

Fenomenološke raziskave učenja se usmerjajo k različnim specifičnim področjem – na primer 

k doživljanju učenja masovnih odprtih spletnih predavanj (Adams idr., 2014), učenju 

matematike (Freudenthal, 1973; Nemirovsky, Rasmussen, Sweeney in Warwo, 2012), učenju 

glasbe (Fink Jensen, 2007; Bresler, 1995), učenju arheološke teorije (Wood, 2008). Če jih 

primerjamo z že opisanimi kvalitativnimi raziskavami na področju kognitivnih stilov se te 

razlikujejo v sodobnejši fenomenološki metodologiji. 

Specifičnost raziskanih področij je najbrž eden od razlogov, da so raziskovalci ubrali različne 

fenomenološke pristope k proučevanju doživljanja. Za raziskovanje doživljanja glasbe pri 

otrocih je Bresler (1995) sledil hermenevtični fenomenologiji po Ricoeurju, medtem ko so za 

raziskovanje množičnih odprtih spletnih predavanj uporabili Van Mannenovo raziskovalno 
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metodologijo 'Phenomenology of practice' (Adams idr., 2014, Van Mannen, 2014).  

Nekateri raziskovalci so se lotili tudi raziskovanja doživljanja učenja v različnih situacijah: 

npr. učenja na delovnem mestu ob podpori mentorja (Wareing, 2011), učenja psihologov ob 

raziskovalnih projektih (Pietersen, 2002), učenja s perspektive turista (Van Winkle in Lagay, 

2011), učenja v organizacijah (Kupers, 2008). Raziskovalni pristopi teh raziskav so ne glede 

na to, da so vsi uporabili fenomenološko metodologijo in intervju, različni. Wareing (2011) se 

je zgledoval po hermenevtični fenomenologiji, medtem ko so Pietersen (2002), Kupers (2008) 

ter Van Winkle in Lagay (2011) sledili eksistencialnemu fenomenološkemu pristopu. Razlike 

med njimi opisujem v naslednjem poglavju. 

Fenomenološka raziskovalna metodologija se je pokazala kot uporabna tudi za proučevanje 

učnih težav. Cornett-DeVito in Worley (2005) sta raziskovala doživljanje učencev z učnimi 

težavami ob upoštevanju in razumevanju navodil učitelja. Ugotovila sta, da za razliko od 

otrok brez učnih težav učenci z učnimi težavami potrebujejo jasnejša navodila z vizualnimi 

dopolnili in učitelje, ki so čustveno topli, prijazni in fleksibilni. Cornett-DeVito in Worley 

(2005) sta uporabila Van Manenovo metodo 'Phenomenology of practice' (Van Manen, 1990).  

Petitmengin (2006) je z metodo eksplikativnih intervjujev raziskovala memorizacijo matrice 

figur, prevzete od Guillaume (1932, Petitmengin, 2006). Matrica figur je tabela, ki vključuje 

številke, katere so si morali udeleženci zapomniti. Petitmengin (2007) je zanimalo doživljanje 

procesa memorizacije številk v matrici. Opazila je, da posamezniki pri reševanju problema 

ubirajo različne strategije – nekateri si matrico zapomnijo slikovno in jo nato v mislih 

ponovno preberejo, nekateri v številkah iščejo vzorce, ki jim omogočajo lažjo zapomnitev 

pozicije števil v matrici, spet tretji si v mislih ponavljajo številke, medtem ko si jih poskušajo 

zapomniti linearno (Petitmengin, 2006). Njena metoda intervjujev s poglabljanjem sinhrone in 

diahrone dimenzije, ki ju uporablja za poglabljanje opisa doživljanja v določenem trenutku, se 

zdi obetavna za proučevanje doživljanja učenja. Podrobneje jo obravnavam v naslednjem 

poglavju. 

Tudi na širšem področju vzgoje in izobraževanja se je razvilo več poskusov fenomenološkega 

raziskovanja. Uporaba fenomenoloških metod za raziskovanje specialne pedagogike (Bourke, 

2007; McPhail, 1995) se kaže kot pomembna zaradi svoje deskriptivne narave. 

Fenomenološko raziskovanje na področju specialne pedagogike omogoča učencem s 

primanjkljaji na različnih področjih učenja ustvarjanje pomena pri učenju, poleg tega pa 

raziskovalcem omogoča razumevanje posameznikov z motnjami učenja, saj pojasnjuje 

načine, kako učenci s primanjkljaji na različnih področjih učenja oblikujejo in uporabljajo 

pomene v svojem življenju (McPhail, 1995). McPhailova (1995) raziskava metodološko 
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temelji na Giorgijevi metodi eksistencialne fenomenologije, ki jo bom prav tako predstavila v 

naslednjem poglavju. 

Raziskovalci so se lotili tudi proučevanja doživljanja ob različnih nalogah. Fenomenologijo 

bralnih procesov je proučeval Iser (1974), ki poudarja, da je literarno delo dinamično, saj je 

razpeto med tekstom in odzivom bralca (Iser, 1974). Fenomenologijo učenja matematike in 

pomen didaktike matematike je raziskal Freudenthal (1973, v Gravemeier in Terwel, 2002), ki 

se je ukvarjal s pomenom didaktike matematike in proučeval fenomenologijo različnih 

matematičnih struktur, kot na primer dolžine, teže, geometrijskih mrež ipd. (Gravemeier in 

Terwel, 2002). Podrobnejših rezultatov na tem mestu ne predstavljam, saj sem se osredotočila 

na metodologijo raziskav. Gravemeijera, Bakkerja in Koena (2006) je zanimala 

fenomenologija aritmetične sredine in mediane. Rezultati njihove raziskave omogočajo 

razumevanje konceptov aritmetične sredine in mediane, hkrati pa doprinesejo k temu, da se 

učitelji seznanijo z doživljanjem učenca ob učenju. Z razumevanjem tega lahko pripravijo 

primerne učne oblike in metode za poučevanje (Gravemeijer, Bakker in Koeno, 2006). Tako 

omenjeni raziskovalci kot tudi sam Freudenthal so uporabili Freudenthalovo metodo 

historične fenomenologije (Freudethal, 1983; Gravemeijer idr., 2006), ki je uporabna za 

proučevanje razvoja konceptov in odnosov med fenomeni, ki so do teh konceptov pripeljali. 

Freudenthalova metoda historične fenomenologije se ne osredotoča na proučevanje 

doživljanja s pomočjo intervjujev, temveč uporablja analizo literature. 

O doživljanju na besedilu osnovanih diskusij in njihove vloge pri učenju poroča multipla 

študija primera, v kateri so raziskovalci na podlagi intervjujev z učenci ugotovili, da se učenci 

zavedajo pogojev, ki so potrebni za dobro diskusijo, da so jim znane naloge in teme, ki 

vplivajo na udeleženost v diskusijah in se zavedajo, da so le-te pomembne za razumevanje 

obravnavane tematike pri predmetu (Alvermann idr., 1996). Raziskovalna metoda, ki so jo 

uporabili, so bile fokusne skupine, učenci so poleg svojega doživljanja poročali tudi o 

doživljanju sošolcev.  

Max Van Mannen, kanadski profesor na področju vzgoje in izobraževanja, je v veliki meri 

zaslužen za uporabo fenomenološke metode v izobraževanju (Friesen, Henriksson, Saevi, 

2012; Van Mannen, 1996). Njegova utemeljitev hermenevtične fenomenološke metodologije 

je povezala pragmatični severnoameriški raziskovalni pristop z bolj interpretativnim 

zahodnoevropskim. Velik vpliv na razvoj njegove metode je imela ultrechtova šola, ki je 

delovala le kratek čas (1946–1857), vendar je pustila velike spremembe s tem, da je poskušala 

aspekte hermenevtične fenomenologije aplicirati kot raziskovalno metodo v različnih 

disciplinah, od psihologije, sociologije, pedagogike, pediatrije, psihiatrije ipd. (Friesen, 
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Henriksson, Saevi, 2012; Van Mannen, 1996). Van Mannen (1996) je svoje raziskovalno delo 

posvetil aplikaciji svoje metode v izobraževanje, raziskoval je fenomenologijo pisanja in 

fenomenologijo spletnega pisanja. V eni od raziskav je proučeval posameznikovo doživljanje 

virtualnega prostora ter medosebnih odnosov in interakcij, ki preko spletnega branja in 

pisanja ustvarjajo pogoje, situacije in akcije pomembne za učenje na spletu. Njegovo delo je 

bilo zgled številnim raziskavam, na primer že omenjeni študiji C. Adams idr. (2014) in študiji 

M. M. Cornett DeVito in Worley (2005); vsi omenjeni so za raziskovanje uporabili njegovo 

metodo. 

Po pregledu fenomenoloških  raziskav na področju vzgoje in izobraževanja oz. učenja, je med 

raziskovalnimi metodologijami opaziti razlike. Po mnenju Langdridge (2007) se 

fenomenološka metodologija razlikuje glede na filozofske tokove, ki so prispevali k temu, da 

so raziskovalci razvili različne metodološke pristope. 

Opaziti je, da ni raziskave, ki bi se osredotočala izključno na doživljanje učenja – vse 

raziskave imajo svoje specifike, osredotočajo se na določen aspekt (npr. motnje učenja ipd.), 

kar je hkrati lahko prednost in slabost. Osredotočanje na določen aspekt omogoča podroben 

vpogled v tematiko, ki je za raziskovalca smiseln, a ne omogoča širšega vpogleda v 

doživljanje učenja. Vse raziskave za pridobivanje informacij uporabljajo intervju, vendar 

uporabljajo različne metode, na katere so vplivali filozofski tokovi 20. stoletja. Dandanes je 

za proučevanje doživljanja mogoče uporabiti sodobnejše tehnike intervjujev, kot je npr. 

eksplikativni intervju (Petitmengin, 2006, Vermerch, 2009) ali deskriptivno vzorčenje 

izkustva (Hurlburt in Akhter, 2006; Hurlburt, 2009).     

Nekoliko različen raziskovalni pristop, fenomenografijo, je razvila göteborška šola 

raziskovalcev, ki je delovala predvsem na področju vzgoje in izobraževanja. Razvila se je iz 

interesa po kvalitativnem raziskovanju učenja in se od sedemdesetih let dalje pojavlja kot ena 

ključnih kvalitativnih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Fenomenografije naj ne bi 

zamenjevali s fenomenologijo, kljub temu da obe stremita k proučevanju doživljanja. 

Fenomenografija je za razliko od fenomenologije manj osredotočena na proučevanje 

individualnega doživljanja in poudarja kolektivni pomen. Izpostavlja refleksivno in ne 

prereflektivno izkušnjo doživljanja, kar pomeni, da se doživljanje opisuje kot je razumljeno. 

To pomeni, da poročanje o doživljanju že vključuje posameznikovo interpretacijo doživljanja. 

Fenomenografska analiza vodi k identifikaciji konceptov in zunanjega okolja (Barnard, 

McCosker in Gerber, 1999).  

Na področju doživljanja učenja zgodovine sta Simpson in Nist (1997) opravila 11 študij 

primera (učitelj in 10 učencev) učenja zgodovine na univerzitetni ravni. V kvalitativni analizi 
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so se pojavile tri kategorije – prepričanja učencev, strateško znanje učencev in zmožnost 

fleksibilnosti učencev. Eden od zaključkov raziskave je, da so bili pri predmetu uspešni tisti 

študenti, ki so bili fleksibilni v svojem sistemu prepričanja o zgodovini in so uporabili 

strateške pristope. Fenomenografska metodologija, na kateri sloni raziskava, temelji na 

poglobljenih intervjujih in študentskih zapiskih (Simpson in Nist, 1997). Ta metoda izhaja iz 

göteborške raziskovalne skupine, katere začetnika sta Marton in Sӓljo (Gibbs, Morgan in 

Taylor, 1982). Takšen pristop so uporabljali tudi Pask, Entwistle in Ramsden pri raziskovanju 

na področju kognitivnih stilov. Ta vrsta fenomenografske metodologije se je še nedavno 

uporabljala v vzgoji in izobraževanju (Gibbs, Morgan in Taylor, 1982). 

Na osnovi predstavitve različnih študij, ki so se osredotočale na proučevanje doživljanja 

učenja, lahko torej ugotovimo, da so si te različne tako v področjih proučevanja učenja kot 

tudi v raziskovalni metodologiji. V naslednjem poglavju se osredotočam na teoretično 

podlago fenomenološkega raziskovanja in predstavljam izbrano fenomenološko raziskovalno 

metodo. 

 

4. KVALITATIVNO FENOMENOLOŠKO RAZISKOVANJE 

Kvalitativna raziskovalna paradigma in razvoj kvalitativnega raziskovanja je posledica t. i. 

spora okoli pozitivizma, nastalega po drugi svetovni vojni z razmahom v šestdesetih letih 

dvajsetega stoletja. Nova raziskovalna paradigma je nastala na podlagi kritike pozitivističnih 

pristopov raziskovanja oziroma kvantitativnih raziskovalnih metod. Tem so očitali, da 

raziskovalne metode, ki so se izkazale kot uspešne v naravoslovju, niso uspešne pri 

proučevanju ljudi in socialnih interakcij, saj vprašanje odnosa med človekom in družbo ne 

more biti tako enoznačno in enostavno, kot ga jemljejo pozitivisti. Proučevanje oseb oziroma 

družbe ne moremo reducirati in na podlagi vzročno-posledičnih povezav spet sestaviti 

(Vogrinc, 2008; Mesec, 1998), kot je to značilno za kvantitativno raziskovanje, katerih glavna 

metoda je eksperiment, ki se je zaradi težnje po objektivnosti in s tem 'znanstvenosti' razširil 

tudi v večino družboslovnih znanosti (Mažgon, 2001).  

Za kvalitativno raziskovanje je značilno, da teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju 

pojavov v realnem kontekstu: v konkretnih okoliščinah in naravnih razmerah. Ker se 

kvalitativno raziskovanje osredotoča na raziskovanje posameznih primerov, kar imenujemo 

idiografski pristop, raziskovanja večinoma potekajo kot študije primera. Prav zato poteka 

zbiranje podatkov v besedni obliki, temu prilagojena pa je tudi kvalitativna analiza (Simons, 

2009). Raziskovalec je vključen v okolje in se mora zavedati, da s svojo prisotnostjo in 

pogledi tudi vpliva na dogajanje in interpretacijo proučevanega (Vogrinc, 2008).  
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4.1. Fenomenološka metoda 

Fenomenološka metoda ima filozofsko podlago v fenomenologiji, katere začetnik je filozof in 

matematik Edmund Husserl, ki je svojo filozofijo osnoval na kritiki psihologizma, 

empiricizma, relativizma, subjektivizma in neokantovskega transcendentalizma (Vogrinc, 

2008). V svoji knjigi 'Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija' (Husserl, 

2005) je jasno izrazil kritiko o prevladujoči pozitivistični naravnanosti v znanosti in redukciji 

ideje znanosti na golo znanost o dejstvih, saj v osnovi pozitivistična znanost izključuje 

proučevanje: »Ravno tistih vprašanj, ki so za človeka najbolj pereča,« (Husserl, 2005, str. 

17–19). Njegov poziv 'Nazaj k stvarem samim!' je usmerjen k razumevanju pojavov 

(fenomenov), kot se kažejo, kar zahteva, da zavržemo vse ovire, ki nam preprečujejo dostop 

do stvari samih. Husserlova ideja je, da vse, kar lahko spoznamo o svetu, pride skozi izkustvo. 

Naše prvoosebno doživljanje je torej primarno, saj gre vse, kar spoznamo o svojem notranjem 

ali zunanjem svetu, skozi posameznikovo zavestno doživljanje. Husserl trdi, da je izkušnja 

vedno izkušnja česa, misel pa je vedno misel na nekaj (Hribar, 1993), zato skuša spremeniti 

razliko med subjektom in objektom spoznavanja v korelacijo med doživetim (angl. 

experienced, gr. noema) in načinom doživljanja (angl. the way it is experienced, gr. noesis). 

To korelacijo poimenuje intencionalnost (Langdridge, 2007; Hribar, 1993). Ta intencionalna 

korelacija privede do tega, da se osredotočimo na doživljanje stvari, kot se nam kažejo 

(Langdridge, 2007). Uporaba njegove raziskovalne metode zahteva, da pri proučevanju 

doživljanja pustimo običajne: »Privzetke o stvareh ob strani, jih 'postavimo v oklepaje' /…/,« 

(gr. epoche) in se osredotočimo na fenomenološko redukcijo – tj. redukcijo opazovanega na 

fenomene: »Kot tisto edino, kar je dano v izkustvu in gotovo,« (Kordeš, 2008, str. 13). 

Poudarek fenomenološke metode je na raziskovanju tistega, kar je dano izključno v izkustvu, 

vnaprej ustvarjene sodbe pa je potrebno 'postaviti v oklepaj' (Kotnik, 2003). Besedna zveza 

'postaviti v oklepaj' pomeni, da opustimo lastne interpretacije in razlage o doživljanju in se 

osredotočimo izključno na proučevanje doživljanja samega. Ključna smernica fenomenološke 

metode, ki jo predlaga Husserl je t. i. fenomenološka deskripcija fenomenov, ki pa je le 

navidezno zelo lahka: izvedba je namreč: »Zelo kompleksna in zahteva dobršno mero 

refleksije in spretnosti,« (Kordeš, 2008, str. 13), saj je ključna naloga samo opisovanje 

doživljanja,  katero naj ne bi vsebovalo naših prepričanj, interpretacij in teorij oziroma 

ocenjevanj 'realnosti' določenih fenomenov (Kordeš, 2008; 2009). Ne zanima nas namreč, ali 

opazovani fenomeni obstajajo zunaj realnosti, zato presojo resničnosti fenomenov t. i. 

'postavimo v oklepaj', tj.: »Opazujemo polje izkustva kot se nam kaže, brez presojanja,« 

(Kordeš, 2008, str. 13). Pomembno vodilo je tudi iskanje strukture in konstantnih značilnosti 
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opazovanih fenomenov, kar vodi k razvoju transcendentalne znanosti, t. i. sistema: »Ki 

presega samo enkratno minljivo konkretno izkustvo in iz njega izloči bistvene 

(transcendentalne) elemente,« (Kordeš, 2008, str. 13). 

V prejšnjem poglavju sem omenjala raziskave doživljanja učenja, ki so se, kljub temu da se 

uvrščajo v fenomenološke raziskave, metodološko nekoliko razlikovale. Na fenomenološko 

raziskovalno metodo sta namreč vplivala nadaljnja filozofska tokova: eksistencializem in 

hermenevtika. 

Eksistencialistični fenomenologi (kot so Heidegger, Sartre, S. de Beauvoir, Merlou-Ponty) so 

ohranili Husserlovo idejo, da je človekova eksistenca intencionalna, razšli pa so se v mnenju, 

ki zadeva naravno naravnanost: namreč za razliko od Husserla niso verjeli, da lahko 

popolnoma vse 'postavimo v oklepaj', saj verjamejo, da smo praktično preveč vključeni v 

svet, da bi lahko abstrahirali do te mere. Vsi pa so se strinjali, da je nujno potrebno v 'oklepaj 

postaviti' znanstveno naravno naravnanost, da bi lahko opisali stvari, kot se nam kažejo 

(Langdridge, 2007).   

Hermenevtični obrat Heideggera, Gadamerja in Ricoeurja je k fenomenološki metodi 

prispeval tako, da je deskriptivni naravi fenomenologije dodal interpretacijo. Nastala je 

potreba po preiskovanju zgodb, ki nam jih o svojem doživljanju pripovedujejo ljudje – 

pogosto z uporabo specifične hermenevtike oz. metode interpretacije. »Fenomenološko 

razumevanje se ne ukvarja z ustvarjanjem zgodovinskih in kulturnih resnic o svetu in našim 

zaznavanjem le-tega, temveč se ukvarja z ustvarjanjem znanja, ki je zgodovinsko in kulturno 

kontingenteno – odvisno od zgodovine in kulture,« (Langdridge, 2007, str. 52, 53).«  

Ricoeurjeva kasnejša dela so se iz hermenevtike usmerila k narativnosti. Ta je rezultat 

poskusa organizacije različnih elementov doživljanja v pomenske celote, skozi katero lahko 

identitete razlagamo kot zgodbe (Langdridge, 2007). 

Na podlagi predstavljenih filozofskih tokov so se oblikovali številni metodološki pristopi k 

proučevanju doživljanja, od katerih tri omenjam v nadaljevanju.  Prvega je razvil Amadeo 

Giorgi (Langdridge, 2007), predstavnik Duquesne šole empirične-strukturalne 

fenomenologije oziroma Husserlove fenomenološke psihologije, ki je izhajal iz 

fenomenologije Husserla in njegove metode. Drugi metodološki pristop je razvila, t. i. 

Sheffieldova šola, ki izhaja iz Giorgijeve metode, vendar jo je Ashworth (2003, v Langdridge, 

2007) pod vplivom eksistencializma razvil v metodo z eksplicitnim fokusom na eksistencialne 

prvine živega sveta (angl. lifeworld, nem. Lebenswelt). Tretji pristop je baziran na 

hermenevtični fenomenologiji, h kateremu je veliko prispeval Van Mannen. Ta pristop se je 

močno razširil na področju zdravstvene nege in vzgoje in izobraževanja (Langdridge, 2007). 
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Opaziti je, da je mogoče večino prej omenjenih fenomenoloških raziskav učenja umestiti v 

sklop teh treh metodoloških raziskovalnih pristopov. 

Van der Mecht (2004, v Kordeš, 2008, str. 14) opozarja, da fenomenološko raziskovanje: 

»Nima samo enega pomena /…/« in ga »/…/ zaradi njegove subjektivne in kvalitativne narave 

nekateri pripisujejo vsakemu interpretativnemu kvalitativnemu raziskovanju /…/«, zmedo pa 

še povečuje »/…/ ohlapna uporaba pridevnika ʹfenomenološkoʹ v vzgoji, izobraževanju in 

menedžmentu,«. Schweitzer (2002, v Kordeš, 2008) razdeli fenomenološko raziskovanje v 

dve skupini. Prva, t. i. Husserlianska skupina raziskovalcev sledi Husserlovemu modelu 

fenomenološke redukcije pri kateri gre za introspektivno opazovanje lastnega doživljanja, 

medtem ko drugo skupino raziskovalcev zanima 'Kako doživljajo? ' oziroma 'Kako je biti?', ki 

vključuje vse metode, ki skušajo zajeti doživljanje drugih, tudi zgoraj omenjene (Kordeš, 

2008, Galagher in Zahavi, 2008).   

Kot kaže so na raziskovanje doživljanja vplivali filozofski tokovi na podlagi katerih so se 

razvile različne metode proučevanja doživljanja. Da bi lahko razumeli doživljanje drugih so 

potrebni posebni metodološki pristopi. Enega od sodobnejših opisujem v nadaljevanju. 

4.2.  Eksplikativni intervju 

Eksplikativni intervju je prvi omenil Vermersch (2009), nanj pa so močno vplivala dela 

psihologov Ericssona in Titchenerja. Tichener je delal po metodi introspektivne analize, na 

podlagi katere se je tudi Vermerschjeva in C. Petitmenginova metoda eksplikativnega 

intervjuja oddaljila od klasične fenomenologije, saj je Husserl zavrnil fenomenologijo kot 

formo introspekcije (Zahavi, 2014). Pri tej vrsti intervjuja gre za tehniko raziskovanja 

izbranega doživetja, kjer je pomembno, da intervjuvanca pripeljemo do tega, da opiše 

popolno doživljajsko izkušnjo, ki ne vključuje posameznikove interpretacije le-te. Proces 

opisa popolne doživljajske izkušnje se imenuje proces eksplikacije, iz katerega izhaja tudi 

izraz eksplikativni intervju, ki ga uporabljata tako Vermersch (2009) kot C. Petitmengin 

(1999; 2006). Slednja (Bitbol in Petitmengin, 2013) je v svojem nedavnem članku začela z 

uporabo izraza intervju elicitacije in proces elicitacije, ki v prevodu pomeni 'izvleči kaj iz 

koga'.  

S pomočjo fenomenološkega intervjuja oziroma tehnike eksplikativnega intervjuja lahko 

pridemo do opisa doživljajskega sveta sogovornika, katerega prostor poskuša s svojimi 

vprašanji odpirati raziskovalec (Kordeš, 2008; Kordeš 2009): intervju usmerja v teme, ki so 

za sogovornika najbolj žive, vnaprej pripravljene teme pa so le smernice ob izgubi bistva 

pogovora. Pomembno je, da se med njima vzpostavi zaupanje in da se raziskovalec vzdrži 
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vnaprejšnjih sodb, idej in prepričanj ter skuša biti kar se da radoveden o tem, kaj in kako 

doživlja sogovornik (Kordeš, 2008; Kordeš, 2009). 

Bistvo eksplikativnega intervjuja je tudi osredotočanje na spraševanje 'kako' namesto 

vprašanj, ki se začnejo na 'kaj' ali 'zakaj'. Z vprašanji 'kako', omogočimo osredotočanje 

pozornosti na dejanje samo (angl. act of consciousness) in se odmaknemo od vsebine. 

Pomembno je tudi usmerjaje doživete izkušnje k različnim dimenzijam oziroma aspektom te 

izkušnje, kar lahko dosežemo s povpraševanjem po vidnih, slušnih, telesno-gibalnih in ostalih 

čutnih in čustvenih dimenzijah te izkušnje (Bitbol in Petitmengin, 2013). 

Proces eksplikacije (Vermersch, 2009) oziroma elicitacije (Bitbol in Petitmengin, 2013) se 

razvije v treh fazah, katerih cilj je podoživljanje, stabilizacija in artikulacija izbranega 

doživljajskega vzorca (Petitmengin Peugeot, 1999). Posebnost eksplikativnega intervjuja 

(Petitmengin, 2006) je proučevanje edinstvenega doživetja (edinstvene izkušnje), kar 

omogoča obujanje določenih delov doživljanja. Priklic v določen časovno-prostorski kontekst 

omogoča večkratno poročanje o doživeti izkušnji na podlagi vživljanja oziroma ponovnega 

doživljanja. Za to (uspešno poročanje o doživljanju) je potrebna stabilizacija pozornosti na 

edinstveno doživetje, katero lahko dosežemo: 

 s poskusom prekinitve vseh drugih misli in osredotočenostjo na intervju;  

 s ponavljanjem delčkov poročanega, katerih pravilnost naj potrdi sogovornik; 

 z vrnitvijo pogovora na raven deskripcije doživljanja, takoj ko sogovornik začne s 

pojasnjevanjem oziroma interpretacijo doživetega; 

 z izoliranjem relevantega dela izkušnje od ozadja (Petitmengin, 2006). 

 

Med eksplikativnim intervjujem je pomembno, da pazimo na ustrezno strukturo spraševanja 

in se je držimo. Velikokrat je potrebno, da udeleženec poglobi opis doživljanja na določeni 

ravni, zato je potrebno udeleženca z vprašanji usmeriti – uberemo lahko t. i. časovno oziroma 

diahrono dimenzijo, ki se nanaša na opisovanje izkušnje in se razpira glede na čas, ali pa 

uberemo poglabljanje na nečasovni oziroma t. i. sinhroni dimenziji (Petitmengin, 2006). 

Doživljanje je v tem primeru povezano s prostorskimi, motivacijskimi, čustvenimi ali drugimi 

senzornimi registri, zato poročanje glede na potek v času ni relevantno. Potrebno je 

poglabljanje doživete izkušnje tako, da usmerimo pozornost na različne aspekte doživljanja: z 

vprašanji poskušamo odpreti čustveni del doživete izkušnje, senzorne elemente, prostorske 

vsebine ipd. (Petitmengin, 2006; 2007). Izredno pomembno je, da kot raziskovalec skušamo 

slediti poročanju udeleženca, ter da o razumevanju njegovega doživljanja tudi poročamo 

(ponavljamo kaj je povedal) – tako imamo možnost da nas intervjuvanec popravi oziroma 

dopolnjuje (Petitmengin, 2006).  
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V nadaljevanju besedila poleg besedne zveze eksplikativni intervju ponekod uporabljam le 

besedo intervju, s čimer pa imam v mislih to vrsto intervjuja.  

4.3. Fenomenološka študija primera 

Študija primera vključuje proučevanje posameznega primera ali majhnega števila primerov, ki 

jih med seboj primerjamo. Namen proučevanja študije primera je odkritje konkretnih spletov 

značilnosti, različnih potekov dogodkov in raznoličnih možnosti doživljanja in ravnanja 

sistemov (Simons, 2009; Mesec, 1998). S t. i. idiografskim pristopom lahko: »Poskušamo 

razumeti delovanje, probleme in pojave konkretnega sistema iz njega samega in njegovih 

interakcij z okoljem oziroma kontekstom,« (Mesec, 1998, str. 44). Proučevanje konkretnega 

primera je lahko tudi izhodišče za oblikovanje hipotez in teorij ali pa za preverjanje že 

obstoječih. Študija primera je torej: »Celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. 

opis značilnosti primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa 

raziskovanja samega,«  (Mesec, 1998, str. 45). 

Multipla študija primera je tip študije primera, v kateri proučujemo več primerov z namenom, 

da bi raziskali določen fenomen. Po analizi posameznega primera opravimo še primerjalno 

analizo, ki se osredotoča na proučevanje podobnosti in razlik med posameznimi primeri 

(Flick, von Kardoff in Steinke, 2004; Flick, 2009).  

Fenomenološka študija primera je rezultat daljše serije intervjujev, katere rezultat je jasen in 

sistematičen opis doživljajskega sveta raziskovane osebe, brez poskusov teoretskih primerjav, 

klasifikacij in podobnega (Kordeš, 2008). Za fenomenološko študijo primera Creswell (2009, 

v Lah, 2011) predlaga 5–25 udeležencev, kar raziskovalcu omogoča obvladljivost z vidika 

transkribiranja in analiziranja, poleg tega pa lahko omejevanje udeležencev zaradi ideje 'manj 

je več' pripomore k informacijsko bogatim podatkom (Alderson, 2004 v Lah, 2011).  

Udeleženost raziskovalca je ena od značilnosti kvalitativnega raziskovanja. Pri pozitivistični 

raziskovalni metodi, kot je eksperiment, se raziskovalec kolikor mogoče izključi iz 

opazovanega dogajanja, medtem ko pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalca ne moremo 

izključiti iz dogajanja, ki ga proučuje, saj nanj vpliva: raziskovani se ne odzivajo samo na 

raziskovalno situacijo, temveč tudi na navzočnost raziskovalca in/ali na njegove postopke. S 

tem ko je raziskovalec vključen v kontekst, predmet raziskovanja ni nikoli popolnoma očiten, 

ampak ga raziskovalec postopno odkriva s tem, da širi interpretacijo o proučevanem. Njegovo 

sodelovanje in njegov odnos do proučevanih pojavov igra pri raziskavi veliko vlogo (Mesec, 

1998). 
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V fenomenološkem raziskovanju oziroma skozi potek fenomenološkega intervjuja udeleženci 

igrajo vlogo soraziskovalca, ki je: »Aktivni subjekt /…/ nosilec enakopravne vloge v 

raziskovanju,« (Mažgon, 2001, str. 44). Pomembno je, da je soraziskovalec pripravljen 

raziskovati svoje doživljanje in o njem poročati, kar se pogosto izkaže za težavno dejanje. Za 

udeleženca ima fenomenološko raziskovanje vrednost, saj mu omogoči vpogled v doživljanje, 

oblikuje se 'veščina samoopazovanja' (Kordeš, 2008). Fenomenološki intervju je nepogrešljiv 

pripomoček pri samoraziskovanju, pri katerem se vlogi v intervjuju obrneta: raziskovalec 

postane tisti, ki odgovarja, spraševalec pa mu nudi le oporo pri proučevanju svojega 

doživljajskega sveta (Kordeš, 2008).  

V poglavju sem pisala o fenomenološki metodi in značilnostih fenomenološkega 

raziskovanja. Podrobneje sem opisala tehniko eksplikativnega intervjuja, definirala študijo 

primera in opozorila na pozicijo udeleženosti raziskovalca. Izoblikovanje raziskovalnega 

problema v kvalitativnem raziskovanju, nas na eni strani omejuje, po drugi strani pa je nujno, 

saj na ta način usmerimo raziskovanje na določen vidik. Za kvalitativno raziskovanje velja, da 

je: »Del raziskave same posvečen iskanju pravega problema, po tem ko smo v začetku 

problem definirali provizorično,« (Mesec, 1988, str. 68). V skladu s tem dejstvom in 

fenomenološkimi smernicami proučevanja doživljanja 'kot se nam kaže' (Kordeš, 2008; 

Kordeš, 2009) sem definirala problem in zastavila raziskovalna vprašanja. 

5. PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Empiričnemu delu magistrskega dela sem določila sledeč raziskovalni cilj: raziskati doživljanje 

učenja in morebitne različne načine tega doživljanja oziroma modalnosti (Kordeš, 2009). Zaradi 

širine tematike sem se odločila omejiti na raziskovanje doživljanja učenja zgodovine pri učencih v 

tretjem triletju osnovne šole. Raziskovalna vprašanja, ki izhajajo iz splošnega cilja, so sledeča: 

 Kako učenec doživlja proces učenja zgodovine? 

 Ali ima doživljanje učenja zgodovine različne modalnosti? 

 Kakšne so doživljajske lastnosti teh modalnosti?  

Raziskovalni del magistrske naloge temelji na predpostavki, da je poznavanje doživljanja učenja 

ključno za razumevanje učenja. V skladu s tem lahko tudi usmerjamo in kontroliramo učenje in 

poučevanje. 

Pri pregledu znanstvenih objav sem zasledila pomanjkanje raziskav usmerjenih izključno v 

doživljajski aspekt učenja. Različne raziskovalne metodologije proučevanja doživljanja učenja in 

obširna, a pomanjkljiva vsebina raziskav me je vodila k izbiri te tematike in temu primerne 

raziskovalne metodologije.  
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6. METODA  

6.1. Raziskovalni načrt 

Raziskovalni načrt predvideva uporabo multiple fenomenološke študije primera, katere namen 

je raziskati in opisati doživljanje učenja zgodovine šestih učencev v osnovni šoli. Cilj 

fenomenoloških študij je raziskati učenčevo doživljanje učenja in poiskati morebitne različne 

modalnosti doživljanja ter jih opisati. Pri oblikovanju raziskovalnega načrta sem upoštevala 

smernice mentorja in se zgledovala po strokovnih člankih C. Petitmengin (2006; 2007), v 

katerih je avtorica natančno opisala postopek izvedbe eksplikativnih intervjujev, opozorila na 

specifičnosti tovrstnega intervjuja in jih ponazorila s transkribiranimi izseki. 

6.2. Udeleženci 

Izvedenih je bilo šest vzporednih študij primera, v katerem je vsaka vključevala 

fenomenologijo učenja zgodovine enega učenca. Izbor majhnega števila udeležencev 

raziskovalcu omogoča, da se vsakemu posameznemu primeru posveti več časa, poleg tega pa 

manjše število udeležencev omogoča obvladljivost raziskave tako s strani obdelave gradiva 

kot analize (Schulter, 2008, v Lah, 2011). 

Vzorčenje oziroma izbor (Mesec, 1998) je potekal priložnostno. Nalogo sem predstavila vsem 

učencem v razredu in s pomočjo učiteljice izbrala tiste, ki jih je tema zanimala, saj je 

zanimanje ključen dejavnik fenomenoloških raziskav, ker raziskava od udeleženca zahteva 

posvečeni čas in omogoča vstopanje v zasebni prostor doživljanja (Kordeš, 2008; Lah 2011). 

Glede na fenomenološko dialoške metode, kjer udeleženci igrajo vlogo soraziskovalca 

(Kordeš, 2008) je raziskava usmerjena tako, da ima za udeleženca vrednost v smislu večanja 

samorefleksije in zavedanja svojih kognitivnih procesov. 

Starost udeležencev sem omejila na tretje triletje osnovne šole, saj se mlajši udeleženci 

(mladostniki) fenomenoloških raziskav bolje izkažejo pri poročanju o svojem doživljanju 

(Hurlburt in Heavey, 2008; Hurlburt, 2011). Udeleženci so bili učenci osmega razreda, stari 

13 let. Glede na spol so bili izbrani čim bolj enakomerno, glede učne uspešnosti v šoli pa čim 

bolj raznoliko. 

Udeleženci so bili informirani o anonimni naravi raziskave kot tudi o namenu, metodah, 

postopkih in trajanju raziskave. Udeležence sem obvestila, da lahko kadarkoli prekinejo 

raziskovanje in da bom skušala ohraniti zaupnost podatkov s tem, da bom v svojem 

raziskovalnem delu uporabila izmišljena imena. Ker udeleženci še niso polnoletni, sem 

pridobila tudi ustrezna dovoljenja staršev udeleženih otrok. 
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V svojem magistrskem delu uporabljam izraz udeleženec, saj: »Implicira participacijo 

sodelujočih v raziskovalnem procesu,« (Tancig, 2009, str. 30). Slednje se tudi sklada z načeli 

fenomenološkega raziskovanja, kjer udeleženec igra vlogo soraziskovalca. 

Kot raziskovalka sem se zavedala, da vplivam na raziskovalni proces in sem odgovorna za 

njegovo kakovost.  

6.3.  Merski instrumentarij 

Empirični podatki so bili pridobljeni s serijo eksplikativnih intervjujev (Petitmengin, 2006). 

Ker sem doživljanje učenja raziskovala v treh kontekstih, sem v skladu s tem izvedla vsaj tri 

intervjuje na udeleženca. Prva faza intervjujev je bila namenjena spoznavanju posameznikov 

z doživljanjem učenja. V tej fazi so udeleženci brali dano besedilo in o njem poročali. Takoj 

za tem je bil izveden prvi intervju. V drugi fazi intervjujev, ki so bili opravljeni po 

predavanju, je bilo proučevano doživljanje učenja v razredu. Tretja faza intervjujev pa je bila 

usmerjena v raziskovanje učenčevega doživljanja procesa učenja ob samostojnem učenju 

oziroma pripravi na preverjanje znanja. Intervjuje v tej fazi sem pridobila po ustnem 

preverjanju znanja udeležencev. Ker je glede na smernice izvajanja eksplikativnega intervjuja 

pomembno, da udeleženec razvije čim natančnejšo sposobnost introspekcije (Kordeš, 2008), 

sem udeležencem pustila, da se v prvi fazi urijo v poročanju o doživljanju. Zato smo v tej fazi 

z vsemi udeleženci izvedli dva intervjuja. Trajanje intervjujev je variiralo, in sicer v razponu 

od dvajset do petdeset minut. Intervju smo zaključili, ko se je začela kazati utrujenost 

udeležencev (slabša koncentracija in nezmožnost poročanja o doživljanju). Intervjuji so bili 

tudi posneti z diktafonom. Slika 2 prikazuje strukturo procesa intervjujev. 

 

Slika 2: Faze intervjujev. 

3. faza: Doživljanje učenja zgodovine doma, za preverjanje znanja 

Intervju 4 

2. faza: Doživljanje učenja zgodovine na predavanjih 

Intervju 3 

1. faza: Spoznavanje doživljanja z branjem in poročanjem o prebranem 

Intervju 1 Intervju 2 
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Za eksplikativni intervju je značilna usmerjenost v oblikovanje vprašanj, ki se namesto z 

vprašalnico 'kaj' ali 'zakaj' začenjajo z vprašalnico 'kako'. S tem vprašanjem omogočimo 

osredotočanje pozornosti na trenutek doživljanja in se odmaknemo od vsebine ter 

interpretacije doživljanja (Bitbol in Petitmengin, 2013). V nadaljevanju predstavljam nekaj 

vprašanj, ki sem jih uporabljala pri proučevanju doživljanja učenja učencev, v upanju, da 

utegnejo koristiti komu, ki bi ga proučevanje te teme zanimalo: 

 Povej mi, o čem si bral/-a. 

 Kako si to doživljal/-a?  

 Kako se spomniš, kaj piše v besedilu? 

 Kako se ta spomin pojavi? 

 Kako si v mislih ponovil/-a? 

 Kako si se spomnil/-a začetne misli, ki ti omogoča, da poročaš naprej? 

 Kako pa je v mislih? 

 Kako si imel/-a v mislih besede? 

 Kako je izgledala slika? Opiši jo. 

 Kako si se ob sliki spomnil/-a, kar si bral/-a? 

 Kako je glas zvenel? Kakšen je bil? Opiši ga. 

 Kako si v mislih iskal/-a odgovor? 

 Kako si se poskušal/-a spomniti? 

 Kako je izgledalo besedilo? Opiši ga. 

 Torej ga nisi videl. Kako se je to besedilo pojavilo? 

 Kako si si ob branju poskušal/-a predstavljati? 

 Kako mi lahko to opišeš? 

 Kako izbereš, kaj je pomembno? 

 Kako doživljaš ob poročanju? 

 Kako doživljaš okolje/zunanjost? 

 Kako se 'izklopiš', ko razmišljaš/bereš? 

 Kako se pojavljajo čustva, če se ob tem pojavljajo? 

6.4. Opis postopka raziskave 

Po formuliranju problema in raziskovalnih vprašanj ter pojasnitvi teoretičnega okvirja, iz 

katerega izhajam, poskušam le-tega 'postaviti v oklepaj', saj je pomembno, da med raziskavo: 

»Vzdržujemo kolikor mogoče odprto teoretično občutljivost,« (Mesec, 1998, str. 55). 
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Izbor enot raziskovanja oziroma primerov je potekal načrtno: izbirala sem med učenci 

zgodovine v gimnaziji ali osnovni šoli in se odločila za slednjo, saj je bilo z vidika različnosti 

to najprimerneje. Iz svojega socialnega kroga sem izbrala učenko, ki je v tistem času 

obiskovala 9. razred osnovne šole. Z njo sem izvedla pilotsko raziskavo, katera mi je 

omogočila načrtovanje trajanja in poteka intervjujev ter pripravo vprašanj. Pri osnovnošolskih 

otrocih sem imela možnost pridobiti udeležence z različnim učnim uspehom in preden se 

strokovno usmerijo, poleg tega pa naj bi bili mladostniki veliko bolj vešči v poročanju o 

svojem doživljanju (Hurlburt in Heavey, 2008; Hurlburt, 2011). Ključni pogoj pri izboru 

udeležencev je bilo zanimanje za tematiko in želja po raziskovanju svojega doživljanja ter 

pripravljenost za poročanje o doživljanju. S pomočjo učiteljice, ki je imela vpogled v učni 

uspeh učencev, sem med udeleženci, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, izbrala šest 

udeležencev. Zbiranje empiričnega gradiva je potekalo skozi serijo eksplikativnih intervjujev, 

kjer smo raziskovali doživljanje v treh že omenjenih (glej poglavje Merski instrumentarij) 

različnih učnih kontekstih. 

Intervjuji so potekali v prosti učilnici, kar je omogočilo mirno okolje za raziskovanje 

doživljanja. V prvi fazi intervjujev, v kateri so udeleženci brali in poročali o zgodovinskem 

članku, smo se urili v proučevanju doživljanja: udeleženci so se srečali s prepoznavanjem 

svojega doživljanja in poročanja o njem, jaz pa sem proučevala načine pristopov in strukturo 

vprašanj z namenom, da poskušam udeležence pripeljati do jasnega načina poročanja o 

svojem doživljanju. S časom in prakso so se udeleženci naučili poročati o svojem doživljanju, 

poleg tega pa se je z vsakim srečanjem gradil odnos zaupanja. Tekom intervjujev, ki sem jih 

snemala, sem si mnoge stvari tudi zapisovala, saj sem le tako uspela slediti toku poročanja o 

doživljanju, ki je bil nelinearen. V zvezek sem si torej zapisala ključne besede, ki so mi 

omogočale, da postavim novo vprašanje in se poglobim v določen aspekt doživljanja. Vanj 

sem sproti zapisovala tudi svoje misli, kritike lastne tehnike spraševanja in podobno.  

6.5. Proces reflektiranja intervjujev 

Med intervjuji in po vsakem zaključku intervjuja ter ob transkribiranju sem razmišljala o 

poteku intervjujev in o svojem spraševanju. Reflektirala sem, kako bi lahko morda kakšno 

stvar še drugače vprašala, kako bi lahko vprašala tako, da bi udeležencem bilo razumljivo in 

dovolj stimulativno, da udeleženec lažje odpre svoj prostor doživljanja in ga opiše. Gledano 

po fazah intervjujev je bila prva faza zagotovo najzahtevnejša, saj se pred tem spraševalec, 

torej jaz, in udeleženec nisva poznala in sva bila tako še v fazi spoznavanja. Za eksplikativni 

intervju je pomembno, da se med spraševalcem in udeležencem vzpostavi zaupanje, ki 
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omogoča vstop v zasebni prostor doživljanja (Kordeš, 2008; Petitmengin, 2006). Poleg tega 

so se udeleženci v tej fazi seznanjali s prepoznavanjem doživljanja in se učili poročanja o 

njem. Jaz kot spraševalec pa sem se na vsakemu udeležencu posebej učila tehnike intervjuja 

in jo poskušala po vsakem intervjuju izboljšati, saj sem le tako 'odpirala prostore' v 

doživljanje udeležencev. Prvo fazo smo prav zaradi tega ponovili, saj je za fenomenološko 

spraševanje in poročanje o doživljanju procesa nujno učenje ter s časom in spoznavanjem 

vzpostavljeno zaupanje. Prva faza intervjujev je prebila led med udeležencem in 

spraševalcem, zato sta druga in tretja faza potekali lažje. Udeleženci so bili z vsakim 

intervjujem bolj vešči poročanja o trenutkih svojega doživljanja, jaz kot spraševalec pa sem se 

naučila pravega načina 'odpiranja doživljanja' pri vsakem udeležencu posebej. Kljub temu sta 

tudi druga in tretja faza zahtevali sprotno refleksijo mojega procesa spraševanja, saj smo 

doživljanje raziskovali v različnih kontekstih, glede na katere je bilo potrebno prilagoditi tudi 

vprašanja.  

6.6. Urejanje gradiva 

Urejanje gradiva pridobljenega z intervjuji je bilo dolgotrajno, transkribiranih je bilo 15 ur 

glasovnih posnetkov. Jezik, ki so ga govorili udeleženci, je bil v veliki meri narečen, zato sem 

pri postopku transkribiranja z namenom večje jasnosti nekatere narečne besede zamenjala s 

slovenskim zbornim jezikom. Pri tem sem skrbno pazila, da nisem spremenila pomena 

povedanega. Tudi v fazi urejanja gradiva sem določen čas namenila oceni svojih vprašanj in 

celotnega poteka intervjuja ter si zapisala, na katerih mestih bi lahko nadaljevala drugače. Ker 

sem transkribirala in analizirala sproti, sem lahko sproti izboljševala tudi tehniko spraševanja 

za vsako fazo intervjujev. 

 

7. REZULTATI Z ANALIZO 

Urejenemu gradivu je sledila analiza podatkov. Analizo posameznega primera sem opravila 

sledeč postopku teoretičnega kodiranja, ki sta ga razvila Glaser in Strauss (1987, v Strauss in 

Corbin, 2008). Glavna značilnost tega postopka je konstantno prepletanje zbiranja podatkov, 

njihove analize in raziskovalčeve interpretacije. V fazi analize in interpretacije razlikujemo 

različne faze, kot so odprto kodiranje, osno kodiranje in odnosno kodiranje (Mesec, 1998; 

Gibbs, 2007), ki niso ločeni postopki analize, temveč različni načini operiranja s tekstom. 

Proces interpretacije se začne z odprtim kodiranjem in konča z odnosnim.  
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7.1. Primer analize Žige 

V nadaljevanju predstavljam postopek analize enega udeleženca – Žige. Na podlagi opisa 

izbranega primera bom predstavila postopek analize podatkov in pokazala, kako sem 

pridobila kategorije. Kodiranje je potekalo induktivno. Enak postopek analize sem uporabila 

tudi pri analizi vsebine intervjujev drugih udeležencev. 

V prvem koraku analize sem poslušala vse posnetke in prebrala vse njegove transkripte. Ob 

tem sem njegovim opisom prosto pripisovala pojme, v slogu 'brainstorminga' (Gibbs, 2007) 

sem zapisala vse svoje misli, ki so se pojavile ob prebranem oziroma slišanem. Rezultat tega 

je bilo veliko število neurejenih in nepovezanih kodov, ki sem jih ob ponovnih branjih 

transkripta še dodajala. Šele po četrtem branju sem kode smiselno uredila v kategorije. 

Kodiranje je potekalo induktivno. Deskriptivni elementi v besedilu, ki se nanašajo na odprti 

kod so bili šifrirani po sledečem postopku, ki ga predstavljam na primeru: Ž1b je kratica za 

intervju z Žigo, v prvi fazi, drugič (kar nakazuje črka b). Torej prvi znak v šifri predstavlja 

kratico imena, drugi znak fazo intervjuja, tretji znak pa predstavlja serijo ponovitve faze, saj 

je prva faza imela dve ponovitvi – prvi intervju je šifriran s črko a, drugi intervju s črko b. 

Ostali fazi intervjujev nista bili ponovljeni, zato je Ž2 kratica za intervju z Žigo, v drugi fazi 

intervjujev. 

Za zadnji pregled skozi transkripte sem uporabila tudi program za kvalitativno obdelavo 

podatkov QSR N'Vivo (Version 8; QSR International Pty Ltd.). Na velikem plakatu sem 

oblikovala miselni vzorec, sestavljen iz kod vseh udeležencev. Podobne kode sem s 

samolepilnimi listki lepila na mesta tako, da so si bili blizu – na podlagi tega sem iz mnoštva 

kod oblikovala kategorije. Plakat mi je v kasnejši fazi analize omogočil iskanje podobnosti in 

razlik med udeleženci. 

Sledilo je osno kodiranje, kjer sem kategorije primerjala med seboj in združila tiste, ki so se 

navezovale na podobno temo. Tako sem vzpostavila nekakšno hierarhijo med kategorijami in 

podkategorijami oziroma kategorijami prvega reda in kategorijami drugega reda (Mesec, 

1998; Gibbs, 2007;  Simons, 2009). Te sem prikazala v kodirni knjigi. V spodnji Tabeli 4 je 

prikazan del kodirne knjige za Žigo, kjer so v stolpcih jasno razvidni odprti kod in utemeljitev 

koda z deskriptivnimi elementi ter kategorija prvega in drugega reda, kamor je bil umeščen 

odprti kod.  
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Tabela 4: Kodirna knjiga za učenca Žigo. 

Kategorija 2. reda: Lastnosti predstav 

Kategorija 1. reda Odprti kod Deskriptivni elementi, iz katerih izhaja kod 

Lastnosti animacije menjanje 

predstav kot 

iskanje 

informacij 

Ja, zelo hitro, ck ck ck ck, tako so šle (Ž1b); Če pa kaj 

pozabim, mi pa pride nazaj besedilo, tako kot kakšna 

tablica. Zk pride nazaj besedilo, pogledam, sk, nazaj 

animacija (Ž1b); Na začetku, če te ne zanima, samo 

preskočiš (Ž3). 

Perspektiva 

predstave 

perspektiva 

predstave 

Jaz sem tako gledal, tako nekako gor, kot da bi iz 

zgornjega desnega kota sobe gledal (Ž2); Gledal sem od 

tam, kjer je koš v tisti učilnici, takoj pri vratih zgoraj. Od 

zgoraj sem gledal (Ž1b); 

Spreminjanje 

predstave 

manipulacija 

predstav 

/.../ lahko tudi približal pa obrnil sliko (Ž2) 

Predstava    

in doživljanje okolja 

predstave in 

doživljanje 

okolja 

Skoncentriral sem se na to, nič drugega se ni dogajalo 

(Ž1b); V možganih sem bral, nisem nič v zunanjem okolju 

(Ž1b); Če je mir, si vse to zapomnim in znam tudi potem 

po vrsti povedati (Ž1b); Če pa govorijo, se pa na zunanje 

okolje koncentriram in sploh ne vem, kaj berem (Ž1b).  

Trajanje predstav trajanje 

predstav 

Ja, zelo hitro, ck ck ck ck, tako so šle (Ž1b); v parih 

sekundah (Ž2); Kratek (spomin), bi rekel, da ni bil dolgo v 

predstavi (Ž2); Zelo hiter, bi bilo težko opisati to (Ž2); 

Ker je pač zelo hiter, to zleti v dveh sekundah in to, da ti 

opišeš v petnajstih minutah, je težko (Ž2); Zelo hitro čez 

vse vprašanja, mislim primere, ki sem jih zdaj naštel, pa 

še dosti več jih je, zletijo in te spomnijo (Ž2); Možgani to 

naredijo v sekundi, dveh. Oni, kar rabim jaz v pol ure, oni 

naredijo v eni sekundi (Ž2); Razmišljajo možgani in 

potem samo odgovore po vrsti, ampak to gre zelo hitro, ne 

tako, kot grem jaz (Ž3); Se spomnim na to, vem, na hitro 

se mi prikaže vse o razsvetljenstvu (Ž3) 

Kategorija 2. reda: MP ob priklicu 

Kategorija 1. reda Odprti kod Deskriptivni elementi, iz katerih izhaja kod 

priklic s pomočjo 

animacije 

spomin na 

podlagi 

animacije 

Ko govorim obnovo, se kar animacije pokažejo. Gre po 

animacijah (Ž1b); Če imam kakšno slikico v spominu, potem 

slikica (Ž2); Na hitro se mi prikaže vse o razsvetljenstvu 

(Ž3); Glede na to, da je to zlata mrzlica, sem se jaz spomnil 

na zlato, kako ga kopljejo, in potem sem se še lažje spomnil 

na besedilo, ker mi je tisto malo pomagalo, animacija (Ž1b); 

Besedilo izgine, potem ko berem, potem ko obnovo govorim, 

sploh ni več besedila, ampak imam kar animacije, ki se same 

naredijo tačas, ko jaz to berem (Ž1b); Ko govorim obnovo, 

se kar animacije pokažejo. Gre po animacijah (Ž1b);...  

Priklic besedila besede kot 

na PPT 

Samo besede letijo, tako kot so tu, na primer (Ž3); Besede 

kot  na Power Pointu, drugo je nevidno, ekran je črn, samo 

beseda je pobarvana (Ž3); Ja, večinoma, to pa kot Power 

Point izgleda, Ludvik XIV., potem 'next slide' je Francija, 

'next slide' je, kaj je bilo v Franciji. Pač opis Francije v 

tistem času (Ž3) 
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7.2. Definicija kategorij  

Sledila je naslednja stopnja analize – definicija kategorij, ki jih definiram v nadaljevanju. 

Temu je sledilo odnosno oziroma selektivno kodiranje (Strauss in Corbin, 2008). V slednjem 

sem dobljene kategorije primerjala, jih povezala ter razporedila v odnose. Pri tem sem bila 

pozorna na časovne in vzročno-posledične odnose (Mesec, 1998; Vogrinc, 2008). Enak 

postopek analize sem uporabila tudi pri drugih udeležencih. 

Kategorije tretjega reda s pripadajočimi kategorijami drugega reda sem v nadaljevanju 

poglavja definirala. Pri definiciji kategorij sem bila pozorna, da so izhajale iz besedila, saj je 

pomembno, da so kategorije utemeljene v kontekstu (Mesec, 1998), kar tudi ponazarja 

zgornja tabela, v kateri so zapisani izbrani deskriptivni elementi, odprti kod in kategorije, ki 

izhajajo iz koda. Podatke sem nato organizirala tako, da sem sorodne kode združila v 

kategorije 1. reda, sorodne kategorije 1. reda sem združila v kategorije 2. reda, te pa sem 

združila v tri sklope, tj. tri kategorije 3. reda. Osno kodiranje kategorij mi je omogočilo 

pregled nad odnosi znotraj določene kategorije oziroma med njenimi podkategorijami 

oziroma kodi. Tabela 5 ponazarja kategorije prvega, drugega in tretjega reda, ki so nadalje 

tudi definirane.  
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 Tabela 5: Pregled vseh kategorij. 

Kategorije 1. reda Kategorije 2. reda Kategorije 3. reda 

Perspektiva gledanja, Spreminjanje predstav, 

Predstave in doživljanje okolja, Predstave iz 

vtisov vsakdanjega življenja, Trajanje predstav, 

Lastnosti animacije, Slušne predstave, Vidne 

predstave, Vizualna predstava besedila, 

Predstava učiteljice, ki govori, Glas učiteljice, 

Predstava kot risanka, Predstava kot 

animacija/filmček, Animacija kot beseda, 

Vizualizacija abstraktnega, Fotografski spomin, 

Slika kot vsebina, Zvok kot vsebina in film kot 

vsebina, Pojav animacije, Pojav vidne 

predstave, Pojav slušne predstave, Nastanek 

animacij, Nastanek predstav 

Tipi predstav, Lastnosti 

predstav, Pojav 

predstav, Nastanek 

predstav, Mentalne 

predstave kot vsebina 

Mentalne predstave 

Ključne besede omogočajo priklic, Spomin na 

podlagi animacije, Najboljši možen podatek, 

Ključne besede, Iskanje informacij, Meglena 

predstava besedila, Šibek vizualni spomin,  

Mentalne predstave ob 

priklicu, Mentalne 

predstave ob 

nezmožnosti priklica 

Priklic 

Umeščanje podatkov, Povezovanje informacij, 

Pomnjenje imen in letnic, Ključne besede, 

Ciljno naravnano učenje, Zgodba, Ostale 

strategije pri delovanju s podatki, Učitelj kot 

kriterij, Presoja znanja,  Počutje in občutki, 

Stališča in mnenja, Motivacija, Način branja, 

Branje in pomnjenje,  Tavanje misli 

Podatki, Učitelj kot 

kriterij, Presoja znanja,  

Dejavniki, ki vplivajo 

na učenje, Način branja, 

Branje in pomnjenje,  

Tavanje misli 

Učne strategije 

 

Prikazane zgornje kategorije so fenomenološke. Kategorijo Mentalne predstave, katero ime 

izhaja iz psihologije, bi fenomenološko uvrstili v doživljajska stanja, medtem ko kategoriji 

Priklic in Učne strategije opisujeta doživljajske vzorce dinamik. Poleg navedenih kategorij so 

prisotne tudi naslednje vedenjske kategorije, ki jih ne vključujem v Tabelo 5, saj so 

kvalitativno različne od doživljajskih kategorij. To so: Preverjanje znanja, Potek učenja, 

Sodelovanje pri pouku. Kljub temu jih vključujem v raziskavo in jih opisujem na koncu 

poglavja Definicija kategorij. 
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Mentalne predstave 

Mentalne predstave sem poimenovala kategorijo tretjega reda, ki zajema vse podatke o 

mentalnih strukturah, ki se pojavljajo med učenjem in poročanjem. Mentalne predstave so 

doživljajski podatki o načinih pojavljanja misli, nastanku in pojavu le-teh. Kategorija zajema 

tudi informacije o značilnostih mentalnih predstav. V kategoriji tretjega reda Mentalne 

predstave so nastale naslednje kategorije drugega reda: Tipi predstav, Lastnosti predstav, 

Pojav predstav, Nastanek predstav in Mentalne predstave kot vsebina. Prikazane so v Sliki 3. 

 

Slika 3: Grafični prikaz kategorije tretjega reda Mentalne predstave s pripadajočimi 

kategorijami drugega reda. 

 

Kategorija Lastnosti predstav zajema opis lastnosti pojavljajočih se mentalnih predstav. 

Lastnosti mentalnih predstav vključujejo vse vsebine, ki opisujejo značilnosti mentalnih 

predstav oziroma opisujejo, kaj mentalne predstave opredeljuje. Lastnosti mentalnih predstav 

se razlikujejo glede na to, kje in koliko časa se pojavljajo in iz česa nastajajo. 

Lastnosti predstav zajemajo naslednje kategorije prvega reda: Perspektiva gledanja, 

Spreminjanje predstav, Predstave in doživljanje okolja, Predstave iz vtisov vsakdanjega 

življenja, Trajanje predstav, Lastnosti animacije. Perspektiva gledanja označuje možne načine 

perspektiv pojavljanja predstav, saj se predstave pojavljajo v različnih zornih kotih: 

udeleženec je v sliki in dogajanje gleda s svoje perspektive, lahko je izven slike in opazuje 

sebe z različnih zornih kotov, lahko pa določeno stvar/dogajanje na predstavi opazuje z 

različnih strani: recimo zgornjega desnega kota: »Jaz sem tako gledal, tako nekako gor, kot da 

Mentalne 
predstave 

Tipi 
predstav 

Lastnosti 
predstav 

Pojav 
predstav 

Nastanek 
predstav 

Mentalne 
predstave 

kot 
vsebina 
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bi iz zgornjega desnega kota sobe gledal,« (Ž2). Kategorija Spreminjanje predstav zajema vse 

načine, s katerimi lahko posameznik z lastno mentalno predstavo operira: »Lahko sem tudi 

približal pa obrnil sliko,« (Ž2). Predstava in doživljanje okolja se nanašata na vprašanje 

možnosti oz. nezmožnosti hkratnega doživljanja mentalnih predstav in doživljanja okolja. 

Zajema vse vsebine, v katerih udeleženec poroča o tem, na primer: »Skoncentriral sem se na 

to, nič drugega se ni dogajalo,« (Ž1b). Kategorija Predstave iz vtisov vsakdanjega življenja se 

nanaša na dejstvo, da velika večina predstav izhaja iz vtisov vsakdanjega življenja, 

posameznikovih izkušenj, znanja, kar dokazujejo primeri, kot je na primer mentalna predstava 

Lizbone: »Sem si predstavljal eno mesto. Večje. Ker ne vem, kako Lizbona zgleda, ker če ne 

bi tisto sliko uporabil,« (Ž1b). Kategorija Trajanje predstav se nanaša na opise trajanja 

predstav – le-te se pojavljajo: »Zelo hitro, ck ck ck ck, tako so šle,« (Ž1b). Kategorija 

Lastnosti animacije se nanašajo na lastnosti posebnega tipa mentalnih predstav: animacije, ki 

se pri Žigu pogosto pojavljajo. Gre za opise animacij kot na primer: »Imela je malo zvoka, 

ampak to samo takrat, ko kopljejo zlato. Ko tolčejo kramp ob kamen,« (Ž1b). 

 

Pojav predstav je kategorija drugega reda, ki obsega vsebine, ki govorijo o tem, kako se 

mentalne predstave pojavijo. Predstave se pojavljajo same od sebe, spontano. Udeležencu se 

za to, da se predstava pojavi, ni potrebno truditi: »Mi je samo hodilo v spomin,« (Ž1b). 

Kategorija Pojav predstav vključuje kategorije pojavljanja različnih tipov predstav: Pojav 

animacije, Pojav vidne predstave, Pojav slušne predstave. Vsem je skupno, da se pojavijo 

spontano, za kar ni potreben poseben trud posameznika. Za pojavljanje predstav je značilno 

tudi, da se ponavadi pojavijo pred posameznikom (oziroma, da posamezniki doživijo, kot da 

se je predstava pojavila pred njim): »Kot da bi jih gledala /…/ se mi pač prikaže pred 

mano,«(P1). 

 

Kategorija drugega reda Tipi predstav se nanaša na poročanja o različnih modalnostih 

mentalnih predstav. Predstave se lahko pojavljajo na različne načine oziroma v različnih tipih: 

lahko so slikovne, lahko so slušne, lahko vsebujejo slušne in vidne prvine hkrati. Kategorija 

Tipi predstav zajema in opisuje vse informacije o načinih pojavljanja mentalnih predstav. 

Kategorije prvega reda vključujejo opise naslednjih tipov predstav: Slušne predstave, 

Realistične vizualne predstave, Vizualna predstava besedila, Predstava učiteljice, ki govori, 

Slušne predstave učiteljice, Predstava kot risanka, Predstava kot animacija/filmček oz. 

Gibljiva slika z zvokom ali brez in Vizualna predstava zemljevida. V grobem bi tipe predstav 

razdelila na slušne (»V mislih imela ta glas, svoj glas in tisto besedo, ki sem si jo takrat ven 
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vzela,« (L1a).), vidne (»Takrat ko že znam to snov, mi 'grejo' slikice hitro čez,« (L3).) in 

slušno-vidne tj. takšne v obliki filma (»Tako enega človeka, ki zabija z žebljem tako en velik 

list. In je gor napisano, kaj mu ni všeč. In se sliši to zabijanje. Ko on zabija po vratih,«(P3)). 

Ostale so nekakšne podkategorije slednjih: Predstava učiteljice, ki govori, so vidne ali vidno-

slušne predstave, v katerih se pojavi učiteljica, ki poda vsebino: »/.../ besed, kako je ona to 

izgovorila /…/ Ja, v razredu, kot je bila ob razlagi,« (Lo2). Podategorija Slušne predstave 

učiteljice se nanaša na slušne predstave, ki se navezujejo na učiteljičin glas: »Slišala sem, ko 

je povedala,« (T2a) in: »Kar nam učiteljica reče, si mogoče predstavljam kot učiteljičin glas, 

ki to konkretno stvar reče,« (Lo3). Vizualne predstave so različnih oblik, lahko gre za 

Vizualno predstavo besedila (»Si predstavljam, kakor da ga berem,« (T1a)), bolj realistično, 

'Fotografsko' predstavo dogajanja (»Navadna, barvna. Pa so bile hiše poškodovane, pa ceste 

so razdrte /…/ kakor fotografija, (T1a)), Narisano predstavo (»Narisana je bila. V bistvu je 

bila črno-bela,« (T1b)) ali Predstavo kot risanko (»Kot iz risanke. Kot na sliki v učbeniku. 

Imel je dolge kodre, v tistih špičastih čevljih je bil, ki so jih imel moški. Pač lepo je bil 

oblečen,« (P2)). Predstava je lahko kot slikana (vsebina zvezka ali kraja: »Kakor da bi jo 

slikal in sem si zapomnil, da je letnica in sem potem v bistvu prebral iz glave,«(Lo1a)). 

Pomembno je izpostaviti, da so pogosto prisotne slušno-vidne predstave v obliki animacije 

oziroma kratkega filma, torej velikokrat se mentalna predstava pojavi hkrati vidno in slušno. 

Poleg tega se lahko predstave v animaciji pojavljajo brez zvoka, velikokrat pa so gibljive. 

Pogostokrat se kot mentalna predstava pojavi tudi Vizualna predstava besedila, kjer gre za 

mentalno predstavo napisanega besedila v zvezku, knjigi ali prosojnici: »Četrta točka je bila 

razsvetljenstvo, potem peta točka je bila Enciklopedija, (Ž2). Z besedo Animacije Žiga 

poimenuje vse mentalne predstave o določeni temi, ki so vizualno povezane: »To pa kot 

Power Point izgleda, Ludvik XIV., potem 'next slide' je Francija, 'next slide' je, kaj je bilo v 

Franciji. Pač opis Francije v tistem času,« (Ž3).  

Kategorija drugega reda Nastanek predstav vsebuje opise, ki se nanašajo na informacije o 

nastanku predstav. Ta kategorija zajema informacije o tem, kako predstave nastanejo: te v 

mislih udeleženca nastanejo tekom učenja, ko udeleženec nove informacije spontano združi v 

predstave. Kategorija prvega reda, Nastanek animacij, se nanaša na to, kako nastanejo 

animacije (»Ko govorim obnovo, se kar animacije pokažejo,« (Ž1b)), medtem ko se kategorija 

Nastanek predstav nanaša na nastanek samo slušnih ali samo vidnih predstav: »Slikovne 

podobe tudi pridejo, na primer ko sem bral, da je po revoluciji počasi začel vzpenjati 

Napoleon, sem si predstavljal Napoleonovo sliko, ki sem jo pač nekje videl,« (Lo3)). 

Predstave nastanejo v procesu učenja in se pojavljajo ob poročanju o naučenem:  

»Ko govorim obnovo, se kar animacije pokažejo. Gre po animacijah«, (Ž1b).  
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Kategorija drugega reda Mentalna predstava kot vsebina, ki vključuje kategorije prvega reda 

Slika kot vsebina, Zvok kot vsebina in Film kot vsebina se nanaša na vlogo (nastajanja in 

pojavljanja) mentalnih predstav: te se vedno pojavljajo kot nosilke vsebine in ne glede na tip 

predstave nosijo informacije, ki si jih je posameznik shranil v sebi ljubi obliki oziroma so kot 

takšne nastale tekom učenja: »Imam kar animacije, ki se same naredijo, tačas ko jaz to 

berem,« (Ž1b). Mentalne predstave se pojavljajo tudi: »Če kaj pozabim, mi pa pride nazaj 

besedilo, tako kot kakšna tablica. Zk, pride nazaj besedilo, pogledam, sk, nazaj animacija,« 

(Ž1b). Mentalne predstave torej nosijo vsebino in: »Glede na to, da sami animacijo 

ustvarjamo, a ne, če pozabiš, kaj se je dogajalo, ni nič animacije,« (Ž1b). 

 

Priklic 

Kategorija tretjega reda Priklic vključuje vse informacije o udeleženčevem doživljanju 

poročanja o naučenem oziroma prebranem. Ob poročanju o doživljanju ob priklicu informacij 

so prisotna različna poročila o pojavljanju mentalnih predstav kot na primer: »Vsi njeni 

glasovi pridejo po vrsti in praktično se potem združijo v enega. In potem jaz to drdram,« (Ž3), 

in: »Vidim samo obrobe besedila, ima ene petnajst, šestnajst na oko ocenjenih vrstic pa 

spodaj od ene osem do šestnajst se zožijo za sliko«. Priklic vključuje dve kategoriji drugega 

reda: Mentalne predstave ob nezmožnosti priklica in Mentalne predstave ob priklicu. Te so 

prikazane tudi grafično v Sliki 4. 

 

Slika 4: Grafični prikaz kategorije tretjega reda Priklic s pripadajočima kategorijama 

drugega reda. 
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Mentalne predstave ob priklicu se nanašajo na predstave, ki se pojavljajo ob priklicu 

informacije iz spomina. Priklic se pojavi na podlagi ključne besede, slike ali animacije  

oziroma, kar učenec označi kot, 'najboljši možni podatek'. Opis primera priklica na podlagi 

slike oziroma animacije je takšen: »Tam sem se pa s slikami spomnil. Glede na to, da je to 

zlata mrzlica, sem se jaz spomnil na zlato, kako ga kopljejo, in potem sem se še lažje spomnil 

na besedilo, ker mi je tisto malo pomagalo, animacija,« (Ž1b). Priklic informacije iz spomina 

je mogoč tudi preko ključnih besed, s pomočjo katerih je omogočen priklic širše vsebine 

določene tematike: »Če se ne moreš spomniti, potem pa samo ne vem, ključno besedo, 

asociacijo, karkoli prebereš (op. ali pa se pojavi) pa te spomni na vse tisto: 'Aja, to je bilo to, 

tisto je bilo takrat ...'« (Ž3). Priklic iz spomina se po poročanju Žige po njegovem mnenju 

pojavi na podlagi 'najboljšega možnega podatka', ki ga v tistem trenutku ima. Mentalne 

predstave, ki nosijo vsebino, so različnih oblik, najboljši možen podatek pa je posamezniku 

preferiran tip predstave, ki se pojavi v trenutku, ko je od njega zahtevan priklic: »Odgovor je 

pa najboljši, če je filmček, na primer če se spomnim na kakšen film, če se ne spomnim na 

noben film, greš na pač najboljše, kar je možno (za tem), se spomniš na sliko, če še slike ne 

veš, na primer pri Mariji Tereziji se spomnim samo na besedo. Pa povsod je zraven beseda 

napisana, v vsakem primeru, lahko se slike spomniš, pa potem vidiš, kdo je to,« (Ž3). Ob 

priklicu se pogosto pojavlja ključna beseda, ki se lahko pojavi hkrati z drugimi informacijami.  

Kategorija drugega reda Mentalne predstave ob nezmožnosti priklica vključuje vsa poročanja 

o predstavah, ki se pojavljajo, kadar udeleženec določene informacije ni mogel priklicati v 

spomin. Nezmožnost priklica je povezana z nejasnimi mentalnimi predstavami, zaradi katerih 

udeleženec ne prikliče informacij, ki jih želi. Mentalne predstave ob nezmožnosti priklica 

vključujejo kategorije prvega reda Iskanje informacij, Meglena predstava besedila, Šibek 

vizualni spomin. Iskanje informacij je kategorija, ki se nanaša na iskanje pravih informacij, 

pri kateri gre za proces, ki se dogaja v času, ko določeno informacijo iščemo. V tem procesu 

iskanja prave informacije: »/…/ samo besede letijo, kot slika /…/« (Ž3) in v kolikor te vsebina 

teh: »/…/ ne zanima, samo preskočiš,« (Ž3). Pri tej kategoriji je pomembno izpostaviti, da se 

iskanje informacij lahko konča s priklicem določene informacije in se torej zaključi s 

kategorijo Mentalne predstave ob priklicu, lahko pa ostane v procesu iskanja določene 

informacije in v fazi nezmožnosti priklica. Meglena predstava besedila je pri udeleženih 

učencih pogostokrat prisotna kategorija prvega reda, pri kateri gre za nezmožnost priklica 

vsebine, ki je dana v mentalni predstavi besedila: »Nisem ga podrobno prebral in vidim samo 

obrobe besedila, ima okoli petnajst, šestnajst na oko ocenjenih vrstic, pa spodaj tam od osem 
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do šestnajst se zožijo za sliko,« (Ž2). Mentalne predstave ob nezmožnosti priklica se pojavijo 

tudi v drugih vizualnih oblikah: pojavljajo se šibke, medlo vidne predstave drugih oblik (npr. 

medla slika, katero uvrščam v kategorijo prvega reda Šibek vizualen spomin), kot je: »Tako 

malo popačena /slika/, da ni čisto točno taka, kakor je recimo bila na enem plakatu,« (Lo3). 

Slušnih mentalnih predstav ob nezmožnosti priklica ni bilo veliko in prav zato ni prisotne 

kategorije slušnih mentalnih predstav ob nezmožnosti priklica. Ena izmed udeleženk je o 

nezmožnosti priklica poročala: »/…/ da sem čisto pozabila na tisto in kakor da si ne morem 

predstavljati, kaj je bilo takrat, in takrat se mi nič ne prikazuje, ni glasu,« (L3). 

 

Učenje 

Kategorija tretjega reda je Učenje in vključuje vse opise, ki se nanašajo na poročanje 

udeležencev o doživljanju učenja, ki sem ga raziskovala v dveh fazah – v šoli in doma. 

Znotraj kategorije Učenje se pojavljajo naslednje kategorije drugega reda: Podatki, ki 

obravnavajo strategije učenca pri delovanju s podatki, Učitelj kot kriterij, Presoja znanja, 

Dejavniki, povezani z učenjem, Način branja, Branje in pomnjenje ter Tavanje misli. Vse 

kategorije drugega reda v kategoriji Učenje prikazuje Slika 5. 

 

Slika 5: Grafični prikaz kategorije tretjega reda Učenje s pripadajočimi kategorijami 

drugega reda. 

 

Kategorija Podatki vključuje poročanja udeležencev, ki se nanašajo na načine upravljanja z 

informacijami oziroma podatki. To so različne strategije, ki jih udeleženec ubere med 
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učenjem, ki mu omogočajo operiranje z novimi informacijami in morda vplivajo na 

učinkovitejše pomnjenje. Podatki zajemajo naslednje kategorije prvega reda: Umeščanje 

podatkov, Povezovanje informacij, Pomnjenje imen in letnic, Ključne besede, Ciljno 

naravnano učenje, Zgodba in Ostale strategije. Te bom v nadaljevanju definirala, grafično jih 

prikazujem na Sliki 6 na strani 65. 

Umeščanje podatkov se nanaša na različne načine umestitve novih informacij. Pri umeščanju 

podatkov udeleženec nove podatke dodaja obstoječemu znanju ali pa umeščanje poteka 

povsem na novo. V tem primeru podatke umesti v nekakšno strukturo, ne da bi novo znanje 

povezal s starim.  

Udeleženec nove podatke lahko umešča:  

 v zemljevid: »Vse naokoli se je videlo, in celo Ameriko, samo Brazilija je bila pa 

obrobljena pa posebej poudarjena,« (Ž1b); 

 v besedilo: »Spomnil sem se pa, kje naj bi bile številke,« (Ž1b); 

 na časovno premico: »/.../ so jo pozneje odkrili, čeprav ne vem letnice,« (Ž2); 

 v miselni vzorec: »Lahko imaš več smeri /…/ in odvisno, v katero smer greš. Če greš ti 

razsvetljenstvo kot, kaj se je zgodilo potem s šolami, ali pa razsvetljenstvo, kar se je 

zgodilo z vladarji,« (Ž3). 

Povezovanje informacij je kategorija prvega reda, ki se nanaša na povezovanje med novimi 

informacijami, ki se tičejo vsebine: »/…/ povezat besedilo s številko,« (Ž1a), in povezovanje 

novih informacij s starimi. Nove informacije so s starimi povezane z asociacijami, ki se 

nanašajo na vsebine pri različnih šolskih predmetih: »Ker ga je učiteljica omenila pri 

zgodovini, sem ga povezal s fiziko, ko smo se učili zakone,« (Ž2), informativnih oddajah:  

»Povežem s čim, ja, zdaj na primer na Discoveryju, zdaj ko gledam, zlato izkopavajo, tam je 

na primer zvok, kako dinamit eksplodira, to se spomnim,« (Ž1a) oziroma so vezane na 

kakršnokoli drugo predhodno znanje. Informacije udeleženec povezuje po sistemu: »Kar je 

logično, da bi spadalo skupaj,« (Ž2), pri čemer se morajo ujemati kraj, čas, udeleženec in/ali 

dogodek: »Spomnil sem se, da je tam tudi neka železnica potekala, in sem mislil, da je to isto. 

Pač vse se je ujemalo, ampak potem na koncu, se ni,« (Ž2). Pri Povezovanju informacij je 

pomemben tudi čas, saj z razpoložljivim časom narašča število asociacij: »Če si pa vzameš 

pet minut, pa študiraš, s čim je vse še povezano, pa vidiš potem še druge animacije,« (Ž1b). 

Pomnjenje imen in letnic je kategorija prvega reda, ki vsebuje vsa poročila o pomnjenju imen 

in letnic. Ta kategorija vključuje strategije, ki jih posameznik uporablja pri soočanju z 

letnicami in imeni. Udeleženci poročajo, da je v primeru predmeta zgodovina letnic in imen 
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preveč: »Če je pa milijon imen pa letnic se za navadit', potem je pa kar nekaj,« (Ž2). 

Udeleženec poroča, da si je z lahkoto zapomnil tri letnice, ki jih je povezal s tremi dogodki, 

prav na tem primeru pa je tudi  ponazoril strategijo za lažje učenje letnic: s pomočjo vizualne 

predstave besedila, v katerem so bile poudarjene letnice oziroma številke, in poznavanja 

vsebine besedila, je dve letnici in število povezal s časovnim sosledjem dogodkov v besedilu: 

»/…/ sem si zapomnil da so bile tri številke. Je bila 3 številka pa dvopičje, pa so bile letnice 

zapisane. Tako tri pa dvopičje, pa letnice so bile po točkah po vrsti napisane,« (Ž1b).  

Ciljno naravnano učenje je kategorija za način oziroma strategijo učenja, pri kateri 

posameznik usmerja svoje učenje glede na potrebe: uči se tisto, kar potrebuje za uspešno 

opravljeno preverjanje znanja, predpostavlja vprašanja: »Prebral sem vse pojme, vse pod 

slikicami, pa vse v rubriki ʹAli vešʹ. Pa v tistih kvadratkih, kar je. Tisto, kar je pomembno, kar 

sigurno vpraša,« (Ž3). V ciljno naravnano učenje spada tudi strategija učenja tistega, kar 

učenec ve, da ne ve: »Če vem, da ne vem, potem grem prebrat, ampak naključen odstavek,« 

(Ž3). Ciljno naravnano učenje je nelinearno, saj so v procesu učenja pomembne in iskane le 

informacije, ki so potrebne. 

Ena od strategij, ki se pojavlja so tudi Ključne besede, zaradi katerih si: »Zapomnim kakšno 

besedo ali pa kaj takega, pa mi gre lažje,« (Ž1a). Kategorija prvega reda Ključne besede 

vključuje vsa poročanja o omembi in doživljanju ključnih besed, ki se pojavljajo ob učenju in 

so bistvene za kasnejši priklic informacij. Za ključne besede so navadno izbrane tiste besede, 

ki so pomembne za lažje pomnenje informacij in/ali uspešno poročanje, kot na primer letnice 

in imena: »Številke, letnice so bile črne pa na beli podlagi. Tri, dvopičje, pa letnica. 175 

blabla. Tako pač po letnicah,« (Ž1b). 

Zgodba je kategorija, ki se nanaša na strategije udeleženca o povezovanju informacij v 

zgodbo. Namreč, da udeleženec lažje poveže nove informacije, si o njih ustvari zgodbo – 

nekakšno vidno ali vidno-slušno predstavo dogajanja o prebranem: »Na primer če jaz to 

berem potem si predstavljam kakor kakšno zgodbico /…/ in si jo pripovedujem. Ja v sebi,« 

(P1a).  

V kategorijo Ostale strategije vključujem poročanja o doživljanju ostalih strategij, ki se 

pojavljajo pri udeležencih. Na primer pri Žigu je to miselni vzorec. Kategorija vključuje opise 

o poročanju uporabe miselnih vzorcev pri učenju. Gre za strategijo učenja pri kateri 

udeleženec o temi naredi miselni vzorec, tj. grafičen prikaz podatkov o določeni tematiki: 

»Kakor če bi Ludvik 14. miselni vzorec potem pa samo črte vlečeš, pač kaj je bil vse on 

pomemben,« (Ž3). Udeleženec poroča, da se največ nauči, če sam naredi miselni vzorec:  

»/.../ najboljše naučiš, če sam delaš miselni vzorec,« (Ž3).  
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Slika 6: Grafični prikaz kategorije drugega reda Podatki s pripadajočimi kategorijami prvega 

reda. 

 

Kategorija drugega reda Dejavniki, povezani z učenjem, vključuje vse v intervjujih omenjene 

dejavnike o katerih so poročali udeleženci, ki so pomembni v kontekstu učenja in nanj 

vplivajo. V to skupino spadajo kategorije prvega reda Počutje in občutki, Stališča in mnenja 

ter Motivacija, kar prikazuje tudi Slika 7 na naslednji strani. Prav vse izmed kategorij so 

lahko pozitivne ali negativne valence. V kategorijo Počutje in občutki spadajo poročanja o 

čustvenih stanjih udeleženca, ki se pojavljajo ob učenju in poročanju. Ta je lahko negativne 

valence, kot je na primer sledeči primer: »Živčno, napeto se počutim, živčno, imam metuljčke 

v trebuhu /…/ v telesu je napetost,« (P2), ali pa je počutje pozitivne valence: »Vesel sem bil in 

bolj me je zanimalo, kot da bi telo hotelo nekaj več,« (E2). Zanimanje, tj. pozitivna notranja 

Motivacija, se pri Žigu pojavi, kadar nekaj malega o temi že ve: »Sem že malo vedel o tem, 

nisem pa vse vedel in me je zanimalo, kaj se je še dogajalo,« (Ž2). Zanimanje spremlja nek 

občutek, ki pa ga Žiga ne more opisati: »Občutek je zanimalo, kaj se je zgodilo, kaj se bo 

zgodilo. Kje, zakaj, kako, kje. Karkoli, vse kar je z vprašanjem /povezano/. In potem sem na 

koncu vse zvedel ane. Sem bil dobre volje, tudi občutek je bil boljši,« (Ž2). Motivacija je 

lahko tudi negativna, ta se navezuje na nezanimanje oziroma nezainteresiranost: »Učiteljica 

nekaj govori, nekaj dobrega in potem nek sošolec vpraša nekaj drugega, tisto kar mene ne 

zanima, jaz nekak', izklopim,« (E2). Zavzemanje Stališča in mnenja je tudi dejavnik, ki vpliva 
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na učenje, kar dokazuje primer jeze ob preganjanju Indijancev: »Sem se spomnil na Brazilijo, 

na tisto sliko, a ne, je bila jeza, zato ker so uni, napredna civilizacija, ki bi lahko bila še bolj 

napredna, pa so jih vse uničili,« (Ž1b). Poročanja o Stališčih ali mnenjih se navadno 

pojavljajo ob poročilih o čustvenem doživljanju določenega zgodovinskega dogodka.  

 

Slika 7: Grafični prikaz kategorije drugega reda Dejavniki, povezani z učenjem s 

pripadajočimi kategorijami prvega reda. 

 

Presoja znanja je kategorija drugega reda, ki je nastala zaradi udeleženčevih pogostih 

poročanj o samoevalvaciji znanja. Udeleženci tekom učenja konstantno evalvirajo svoje 

znanje, preverjajo se, koliko že znajo ter česa se še morajo naučiti. Pri Žigu je značilno, da se 

uči tisto, kar ve, da ne ve: »Če vem, da ne vem, potem grem prebrat, ampak grem naključen 

odstavek. Ne grem kar tako. Ker včasih imaš tako znanje ane, potem se pa spomniš, aja saj to 

je bilo to, aja potem pa že vse vem,« (Ž3), kar pomeni, da je njegovo celotno učenje 

organizirano na podlagi presojanja znanja. Presojanje znanja je torej prisotno med poukom 

med ponavljanjem ali spraševanjem: »/.../ učiteljica med uro ponavlja in ti vidiš, da ne veš 

tega,« (Ž3) kot tudi v začetnem procesu samostojnega učenja: »Potem pa pogledam … verske 

vojne, protireformacijo znam, nizozemsko osvobodilno vojno sem /.../,« (Ž3). 

Kategorija Učitelj kot kriterij se nanaša na poročila, kjer je očitno prisotna učiteljičina vloga: 

njena pričakovanja, želje ali način poučevanja. Vključuje vsa poročanja o omembi učiteljice, 

ki se navezujejo na učenje, kot je ta: »/…/ ko smo se pogovarjali, ko je učiteljica rekla Marija 

Terezija, sem se spomnila na tisti kip,« (P2). Učiteljičina vloga pri učenju se kaže v 

poročanjih o doživljanju, natančneje s pojavljanjem mentalnih predstav: »/.../ je učiteljica 
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milijonkrat povedala, pa zvok pride ven. Torej zvok je kot asociacija,« (Ž3). 

Kategorija drugega reda Tavanje misli vključuje doživljajske informacije o procesu tavanja 

misli, ki se pojavlja ob učenju, ko udeleženec ni več 'pri stvari', ker ga misli odpeljejo 

drugam. Misli tavajo takrat, ko se udeleženčeva pozornost od učenja oziroma pouka 

preusmeri drugam. Predstavljam primer tavanja misli Žige, ki se je zgodilo med predavanjem 

in se je nanašalo na prihajajoče preverjanje znanja pri slovenščini naslednjo šolsko uro. 

Učiteljice, ki je predavala zgodovinsko snov ni poslušal, pojavile so se mentalne predstave, ki 

so se nanašale na prihajajoče pisanje spisa pri slovenščini:  »Predstavljal sem si ta zadnji spis, 

le da je bilo tokrat sporočilo, malo sem šel po zvezkih /…/ besedilo sem si predstavljal in 

barvo,« (Ž2). To tavanje misli je bilo nekakšno miselno ponavljanje pred prihajajočim testom.  

Način branja je kategorija drugega reda, ki se nanaša na notranje procese pri branju. To so 

poročanja o doživljanju branja v procesu samostojnega učenja. Vključuje vsebine, ki podajo 

informacije o doživljanju branja: »Vidim besede za besedo. In potem tisto besedo, ki jo 

preberem, izgine,« (Ž1b). Ob branju se poskuša skoncentrirati in tudi: »/.../ malo vživeti, pa 

malo domišljije,« (Ž1b). Tekom branja poteka ustvarjanje predstav: »/.../ ki se same naredijo 

tačas, ko jaz to berem,« (Ž1b). Prav te ustvarjene predstave se v podobni obliki tudi prikažejo 

takrat, ko udeleženec o prebrani stvari poroča. 

Branje in pomnjenje je kategorija drugega reda, ki vključuje izbor informacij, ki se nanašajo 

na to, kako je branje povezano s pomnjenjem: »Ko berem, pač je isto kar ena slika, si nekaj 

predstavljam, na primer te iskalce. In pač slika je. In potem si lažje predstavljam in tudi 

zapomnim,« (P1a).  

 

Ostale kategorije 

Poleg zgornjih doživljajskih kategorij se ob učenju pojavljajo tudi naslednje, nedoživljajske 

kategorije, ki so prav tako pomembne za razumevanje učenja, zato jih opisujem v 

nadaljevanju. 

Potek učenja je vedenjska kategorija, ki se nanaša na poročanja o poteku učenja doma, ob 

branju knjige ali zvezka. Učenje se navadno začne z listanjem po knjigi ali zvezku, kar 

udeležencu omogoča pregled nad vsebino, ki se jo namerava naučiti in omogoča načrtovanje 

učenja. Temu sledi učenje iz knjige, ki ima prav tako svojo strukturo: udeleženec npr. prebere 

prvi odstavek, si ga v mislih ponovi ali si postavi vprašanje, na katero lahko na podlagi 

odstavka odgovori. Na koncu poglavja udeleženec ponovi prebrano, s pomočjo vprašanj v 

učbeniku odgovarja ter s tem evalvira svoje znanje. Pri Žigi je učenje velikokrat prekinjeno, 

nekaj časa se uči, nato gre gledat televizijo, igrat računalniške igrice, pit ali jest. Poroča o 
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listanju po učbeniku, pri katerem je prisotna presoja znanja: »Na začetku malo preberem, 

potem pa, če me na kaj spomni, sploh ne grem brat, če pa ne, pa pač preberem, dokler me ne 

spomni,« (Ž3). Načeloma se učenja loti po vrsti, vendar poroča o 'skakanju' na nekaj bolj 

zanimivega, če to pritegne njegovo pozornost (Ž3). Njegov proces učenja se zdi nelinearen, v 

besedilu išče stvari, ki ga pritegnejo (Ž3) oziroma tisto, kar še ne zna.  

Sodelovanje pri pouku je naslednja vedenjska kategorija, v kateri so zbrane vse informacije, 

ki so kakorkoli povezane s sodelovanjem med poukom. Ta kategorija vključuje poročanja 

udeležencev ob tej aktivnosti. Gre za sodelovanje med poukom, kjer učiteljica z vprašanji 

spodbudi učence k dvigu rok in odgovarjanju na njena vprašanja. Žiga je poročal o 

sodelovanju, ker »/.../ me ni bilo nič strah in vse kar zraven pride poleg strahu, nič ni bilo. 

Danes je bilo bolj sproščeno kot včeraj, pa bolj sem sodeloval tudi. Sem imel le redke 

pogovore,« (Ž3). 

Preverjanje znanja je kategorija drugega reda, ki vključuje vsa poročanja o informacijah, ki se 

nanašajo na preverjanje znanja v šoli, kot npr: »Nisem nobenega /imena/ znal … zaradi 

treme« (Ž3), in: »Tresel sem se kot šiba na vodi, ker bi bil lahko zgodovino vprašan in danes 

je edini dan ko se nisem učil,« (Ž2). Kategorija vključuje informacije o doživljanju ob 

morebitnem preverjanju znanja in akcije, ki so povezane s tem: »Še bolj /sem se/ s prijateljem 

pogovarjal, da bi še bolj potlačil, da me ne bi bilo tako strah,« (Ž2). 

7.3. Odnosno kodiranje  

V fazi odnosnega oziroma selektivnega kodiranja (Mesec, 1998) sem dobljene kategorije 

primerjala med seboj ter jih poskušala povezati na podlagi časovnih oziroma               

vzročno-posledičnih odnosov. Iskala sem razlike med ključnimi in manj pomembnimi 

kategorijami z namenom, da bi zajela osnovno temo raziskave, na podlagi katere lahko 

gradim poskusno teorijo (Gibbs 2007; Strauss in Corbin, 2008). Vse kategorije drugega reda, 

ki sem jih opisala v prejšnjem poglavju, se na nek način tičejo raziskovalnega vprašanja: 

Kako učenec doživlja proces učenja zgodovine? V nadaljevanju prikazujem povezave med 

nekaterimi kategorijami, ki jim sledi tudi opis korelacij. 
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Slika 8: Povezave kategorij Podatki, Mentalne predstave ob priklicu oz. ob nezmožnosti 

priklica in Tipi predstav s svojimi podkategorijami.  

 

Opaziti je, da je kategorija prvega reda ciljno naravnano učenje povezana s kategorijo 

mentalne predstave ob nezmožnosti priklica. Te mentalne predstave se pojavljajo kot meglene 

predstave besedila ali kot medle slikovne predstave (šibek vizualni spomin), kar prikazuje 

tudi Slika 8. Pri kategoriji zgodba mentalne predstave, povezane z nezmožnostjo priklica, niso 

pogoste, mentalne predstave ob priklicu pa se pojavljajo kot vidne ali slušno-vidne predstave 

različnih tipov: npr. predstava kot risanka, realistične vizualne predstave, gibljiva slika/film z 

zvokom ali brez njega. Te mentalne predstave ob priklicu so pogosto povezane s kategorijo 

predstave iz vsakdanjega življenja. Te povezave prikazuje tudi Slika 8. 
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Slika 9: Povezave kategorij Počutje in občutki, Motivacija, Tavanje misli in Preverjanje 

znanja. 

 

Med kategorijami, ki so prikazane v zgornji Sliki 9 na desni strani, je mogoče najti 

povezanost, saj je sodelovanje med poukom povezano z dejavniki, povezanimi z učenjem, saj 

počutje in občutki vplivajo na sodelovanje pri pouku – npr. udeleženci poročajo, da bolj 

sodelujejo pri pouku, če so dobre volje in so dobro počutijo. Poleg tega je pozitivno 

razpoloženje, tj. počutje in občutki, povezano z motivacijo pa tudi s kategorijo povezovanje 

informacij. Počutja in občutki negativne valence se povezujejo s kategorijo tavanje misli, pa 

tudi kategorijo preverjanje znanja, saj so ob preverjanju znanja pogosto prisotna negativna 

čustva, kot je na primer strah, kar prikazuje tudi leva shema na Sliki 9. S počutji in občutki 

negativne valence se povezuje tudi nezainteresiranost,  nezanimanje, tj.odsotnost motivacije. 

 

Analiza odnosov kategorij drugega reda v kategoriji tretjega reda učenje mi je omogočila, da 

sem opazila razliko v pojavljanju kategorij v različnih kontekstih učenja. Glede na drugo in 

tretjo fazo intervjujev, ki sta bili izvedeni v različnih kontekstih, so se v kategoriji učenje 

pojavljale kategorije, ki so prisotne pri samostojnem učenju in kategorije, ki so prisotne v 

času šolskega pouka. Kategorije, ki se nanašajo na samostojno učenje so: potek učenja, način 

branja ter branje in pomnjenje, medtem ko se kategoriji sodelovanje pri pouku in tavanje misli 

nanašajo na učenje v času šolskega pouka. Opaziti je, da se v obeh kontekstih pojavljajo tudi 

naslednje skupne kategorije: podatki, učitelj kot kriterij, presoja znanja ter dejavniki, povezani 

z učenjem. 

7.4. Rezultati analize primerov 

Predno nadaljujem s primerjalno analizo, predstavljam rezultate analize študije primerov. 
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7.4.1. Rezultati analize Žige 

Slika 10: Študija primera Žige. 

 

Žiga se uči tako, da podatke umešča in povezuje z že znanimi stvarmi: podatke razvršča na 

časovno premico in glede na to, kdaj se je nekaj zgodilo, povezuje z drugimi podatki (»Vem, 

da so jo pozneje odkrili, čeprav ne vem letnice. /…/ Ker so bili takrat še brez elektrike. In 

potem so imeli tiste oljenke ali kaj, ki so imele sveče na olje, elektriko so pa potem v 

dvajsetem stoletju ali pa konec devetnajstega odkrili šele,« (Ž2)). Informacije povezuje tudi z 

drugimi predmeti – spomni se recimo govora učiteljice slovenščine ali pa slike nekoga v 

učbeniku in poveže novo informacijo s staro (»Žiga Zois narisan v glasbeni in se ga od tam 

spomnim. In potem še na filozofe, ki so bili razsvetljeni filozofi in potem, ker je on imel tudi ta 

krožek, a ne,« (Ž3)). Podatke umešča pa tudi prikliče iz miselnega vzorca, na podlagi tega 

lahko tudi govori o nečem v določenem kontekstu (»Kakor če bi Ludvik 14. miselni vzorec, 

potem pa samo črte vlečeš, pač zakaj je bil vse on pomemben,« (Ž3)). Njegov proces učenja 

ne poteka linearno, učbenika ne bere po vrsti, loti se tistega, kar ve, da ne ve, ali pa tistega, 

kar bo zagotovo pomembno pri spraševanju (»Prebral sem vse pojme, vse pod slikicami, pa 

vse 'Ali veš'. Pa v tistih kvadratkih, kar je. Tisto kar je pomembno, kar sigurno vpraša,« (Ž3)). 

Svoje znanje o nečem presodi na podlagi vprašanj oziroma ponavljanja pri pouku: »Učiteljica 

med uro ponavlja in ti vidiš, da ne veš tega /…/ in pogledaš doma,« (Ž3). Pomembne stvari, 

kot pravi, pa so tiste, katere učiteljica pričakuje, da znajo: gre za odebeljene besede, besedila 

v modrih okvirčkih, vprašanja 'Ali veš' ter pojme pa tudi letnice in imena (ciljno naravnano 
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učenje). Povezuje stvari, ki po logiki spadajo skupaj, skrbi, da se določene stvari ujemajo – 

presoja glede na letnico, kraj, udeležence, naslov poglavja (»Pogledam, če vem, kaj, kdaj je 

bilo to, se spomnim na letnico in če se letnica ujema, grem na naslednjo. Ne vem, se spomnim 

na ta dogodek, na primer če je bil v Ameriki, pa drugi v Evropi, potem to ravno ni isto, 

spomnim na kraj, na lego, če je kaj povezano z morjem /.../ še to gledam. In potem še naprej 

bolj podrobno. Samo zdaj se ne spomnim, kaj bi bilo še bolj podrobno. Pač, kdo je bil 

udeleženec, če govorimo, kako so se meščani prepirali s plemiči in ne bodo kmeti vmes, pač 

če je bil kmečki upor se verjetno niso meščani upirali, ampak so se kmetje. Večinoma po 

naslovu, no  /…/,« (Ž3)). Podatki, ki jih podaja o snovi se hitro širijo, po principu vejanja 

drevesa (»Čisto normalno po vrsti prihaja, povezano. Začne se z najmanjšim, potem pa se 

vedno razširi,« (Ž2)). Potek samostojnega učenja je kratek, vmes počne še druge stvari – igra 

igrice na telefonu, gleda televizijo, hodi pit in se nato spet vrne ter pogleda nekaj kar ve, da ne 

zna: »Če vem, da ne vem, potem grem prebrat, ampak naključen odstavek. Ker včasih imaš 

tako znanje, a ne, potem se pa spomniš: 'Aja, saj to je bilo to!' Potem pa že vse vem,« (Ž3). 

Težko si zapomni imena, za letnice sam zase pravi, da je dober, vendar meni, da je imen in 

letnic preveč (»Milijon ljudi, pa vsak ima dve letnici, ker so že vsi pokojni. In potem imaš dva 

milijona letnic, ki si jih ne zapomniš,« (Ž1b)). Ob branju ter tudi na predavanjih se pojavijo 

mentalne predstave, t. i. animacije, ki jih ustvari sam na podlagi neke slike, televizijskega 

dokumentarne oddaje oziroma kakršnega koli predhodnega znanja. Za njegove animacije ni 

nujno, da so iste, kot jih je nekje že videl: »Jaz sem si svojo s pomočjo slike spremenil v 

animacijo. Tisto jabolko ni samo stalo pri miru, ampak je padlo na glavo, se odbilo, padlo na 

tla in potem ga je Newton prijel v roke in začel razmišljati,« (Ž2). Ob zavzetem branju je ves 

čas prisotna domišljija (»Če pa dovolj zavzeto berem, prav notri padem in imam prav 

domišljijo. Zgleda, kot da je resnično. Sem tako notri /…/, da se zunaj nič več ne dogaja, jaz 

samo še strmim v tisto knjigo notri, listam in si vse predstavljam sproti, kaj se dogaja. Na 

primer: je vzdignil roko, je premaknil prst, vse vidim, kakor če bi bilo poleg mene. Kakor če 

bi bil, tako kot sem rekel prej, nad njimi pa malo vstran, tako,« (Ž1a)). O animacijah poroča, 

da se pojavljajo spontano, da so le-te kratke in da se pri poročanju hitro menjujejo: »Ta 

spomin, ker je pač zelo hiter, to zleti v dveh sekundah,« (Ž3). So različnih tipov, njemu 

najboljši možen podatek je filmček, nato slika, učiteljičin glas, v najslabšem primeru pa je to 

napisana beseda: »/…/ najboljši možni podatek /…/ najboljši bi bil filmček, pa še vedno od 

spodaj napisano, o čem se gre. Pač vsaj ena beseda, ki te spomni,« (Ž3). Napisana beseda se 

poleg ostalih tipov podatkov pojavi zraven v vsakem primeru. Oblikoval je tudi določene 

strategije za pomnjenje recimo letnic in dogajanj. Te ponavadi poveže s številkami: v besedilu 
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si zapomni pozicijo letnic in glede na to dodaja vsebino dogajanja k določeni letnici: »Ja, 

videl sem besedilo, tako pač letnice sem videl in potem sem tisto, kar sem prebral poskusil na 

hitro potegnit' ven pa z letnicami povezat' /.../,« (Ž1a). Ključne informacije torej umesti v 

besedilo, na podlagi le-te lahko potem poroča o snovi. Poroča v animacijah, saj ko: »/.../ 

govorim sploh ni več besedila, ampak imam kar animacije, ki se same naredijo ta čas, ko jaz 

to berem. In potem ko govorim obnovo, se kar animacije pokažejo. /…/ Če pa kaj pozabim, mi 

pa pride nazaj besedilo, tako kot kakšna tablica: zk, pride nazaj besedilo, pogledam, sk, nazaj 

animacija.  /…/ Ker glede na to, da sami animacijo ustvarjamo, a ne, če pozabiš, kaj se je 

dogajalo, ni več animacije,« (Ž1b). Poroča tudi, da več časa kot ima, več animacij se mu 

pojavi, z več stvarmi lahko stvari poveže in vsaka mu da vsebino za poročanje o še nečem s 

tem povezanim: »Če bi pa sliko pogledal, bi bilo pa še lažje, ker bi bila še slika noter pa bi 

lahko filozofiral še o sliki, ko bi mi zmanjkalo prostora,« (Ž1a). V kolikor pa se nečesa ne 

more spomniti, se mu pojavi meglena predstava besedila, ki ga ne more prebrati in se pojavlja 

kot 2D besedilo: »Vidim sam' tako, kjer je ta Charles M pa Jean Jacques Rousseau, ta dva 

vidim, drugo besedilo je pa tako, črke so tako oblikovane, da je vse črno. Tako kot če bi risal 

2D črke, tako da so odebeljene, sam' da je čisto vse pobarvano skupaj. Na primer, d pa da je 

a združen skup, da je združen in potem vse zapolnjeno, tudi tisti u pa a, je v sredini, je 

pobarvano vse. Samo obroba se vidi, pa še to ne morem podrobno videti,« (Ž2). Močno 

prisoten je tudi strah pred preverjanjem znanja  – z njim je povezan stres, tresenje nog, 

pogovarjanje s prijateljem: »/.../ da bi še bolj potlačil, da me ne bi bilo tako strah,« (Ž2) in 

odsotnost pri predavanjih oziroma tavanje misli: »Predstavljal sem si ta zadnji spis /…/ 

pogledat sem šel malo po zvezkih, ker sem zjutraj malo ponavljal, to pismo pa to. In sem se 

spomnil,« (Ž2). Žiga si oddahne, ko ugotovi, da učiteljica ne bo preverjala znanja. Takrat 

postane dobre volje, se manj pogovarja in več sodeluje. Pravi: »Nisem bil več tako živ, umiril 

sem se /…/ ni me bilo več strah  /…/ tudi začel sem potem sodelovati,« (Ž2). 

V sklopu kategorije Podatki je pri Žigu opaziti, da podatke razvršča na mnogo različnih 

načinov: umeščanje na nekakšno časovno premico in na zemljevid sveta mu omogočata 

pregled nad krajem in časom zgodovinskega dogajanja v primerjavi z drugimi dogodki v 

zgodovini. Poleg tega je izključno pri njem mogoče opaziti umeščanje podatkov v nekakšen 

miselni vzorec, na podlagi katerega vleče potrebne informacije, ki se nanašajo na določeno 

vsebino (na primer Marija Terezija in spremembe v šolstvu, Marija Terezija in ostale reforme, 

življenje Marije Terezije, Marija Terezija in vojne). Nove informacije povezuje z že znanimi 

vsebinami, vsakdanjim življenjem in izkušnjami ter s šolskimi predmeti in multimedijskimi 

vsebinami, kot so televizijske dokumentarne oddaje ali računalniške igrice. Povezovanje 
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informacij mu omogoča strategija samovprašanj tipa kdaj/kje/kdo, s pomočjo katerih Žiga 

ugotovi, ali obstaja korelacija med dogodkoma. Ciljno naravnano učenje se kaže na dva 

načina: učenje usmerja na podlagi pričakovanih vprašanj na preverjanju znanja in na podlagi 

učenja tistega, kar ne ve.  

Drugi tip usmerjenega učenja je izrazit le pri njem in se močno povezuje s kategorijo presoja 

znanja, ki je pri Žigi prisotna tako ob samostojnem učenju kot pri učenju pri pouku. Žiga že 

na podlagi ponavljanja pri pouku presodi, kaj se še mora naučiti in kaj že zna, ob 

samostojnem učenju doma pa v branje izbira vsebine, ki so mu neznane. Te izbira na podlagi 

vprašanj ali pa ob naključno izbranem besedilu presoja poznavanje vsebine. 

Tipi mentalnih predstav je kategorija, znotraj katere se pri Žigu pojavlja poseben tip mentalne 

predstave, tj. animacija. Animacija je mentalna predstava, ki se pojavi ob določeni temi in se 

lahko pojavlja kot serija vidnih, slušnih ali vidno-slušnih predstav, vezanih na isto vsebino. 

Animacijo si Žiga na podlagi dane vsebine ustvari sam. Prav zato je tudi kombinacija 

različnih tipov mentalnih predstav in se pojavlja kot glas, predstava besedila, realistična 

vizualna predstava in kot gibljiv kratek film. 

Medtem ko se mu mentalne predstave ob priklicu najpogosteje pojavljajo v obliki animacij, se 

mentalne predstave ob nezmožnosti priklica pojavljajo kot meglena predstava besedila, kar je 

prisotno tudi pri večini ostalih udeležencev. Posebnost njegove mentalne predstave besedila 

je, da se pojavlja, kot da so črke odebeljene in zapolnjene s črnilom tako, da se vidi le obrise 

besed, ni pa mogoče prepoznati vsebine. Žiga jih primerja z zapolnjenim 2D tiskom. 

Od dejavnikov, povezanih z učenjem, je pri Žigu močno prisotno poročanje o strahu in 

doživljaju stresa zaradi morebitnega preverjanja znanja. Strah se kaže s tresenjem nog, 

šklepetanjem zob, povezan je s tavanjem misli in klepetanjem s sošolcem. Strah pred 

preverjanjem znanja je eden od razlogov, da Žiga klepeta s sošolcem, saj na tak način 'potlači' 

te občutke. Tavanje misli se lahko pojavlja tudi kot miselna priprava na preverjanje znanja, 

kot nekakšno ponavljanje pred testom. 
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7.4.2. Rezultati analize Laure 

 

Slika 11: Študija primera Laure. 

Laura ima organizirano strategijo branja in učenja. Najprej prebere naslov, s pomočjo 

katerega si skuša nato vizualno predstavljati, kaj se bo v tem poglavju dogajalo. Ko bere 

besedilo, si pomembno ponovi tako, da v mislih ključno besedo vidi in ponovi (»Ampak kot, 

da je 'en', ki je že bil v tem potresu, da bi mi že to razlagal, ampak zdaj pa sebi razlagam,« 

(L1b)). Na slike v učbeniku je precej pozorna, saj ji omogočajo predstavo dogajanja. Ob 

branju se pojavlja njen notranji glas skupaj s slikovno predstavo branega dogajanja, ki ji 

omogoča razumeti dogajanje in počutje ljudi: »/.../ skušala doživljati, kako so se oni počutili – 

žalostni ljudje, jokajo,« (L1a). Notranji glas ob branju ima dva tipa: po navadi sliši svoj glas, 

če pa v besedilu nekdo poroča, si predstavlja, da je ona na kraju dogodka in da ji udeleženec 

razlaga o dogajanju (»Če piše, da je nekdo razlagal to, potem slišim, kakor da bi nekdo meni 

govoril,« (L1b)). Ko na koncu besedila pri sebi ponavlja prebrano, to sliši v svojem notranjem 

glasu: »Ko razmišljam, kaj bom povedala, slišim svoj glas – kakor da imam v mislih 

shranjeno, kaj moram povedati,« (L1a), hkrati se pojavljajo tudi vizualni spomini prebranega 

dogajanja, ki izgledajo kot fotografije iz kraja dogajanja: »Pač vse slikice, kakor da imam 

kolaž narejen in da je v eni slikici več slikic in potem si ponovim, kaj je bilo v tem odstavku,« 

(L2). Tudi na predavanjih si Laura na podlagi slišanega oblikuje predstavo dogajanja. 

Mentalne predstave pogosto oblikuje na podlagi ključnih besed oziroma besed, ki jih je 

podčrtala, zato si mora, če gre za težko snov, več stvari podčrtati, ker si mora več stvari 

predstavljati, da si bo lahko zapomnila (»Sem si morala 'ful' dosti stvari podčrtat', da sem si 
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čim bolj predstavljala, da sem potem vedela o tem,« (L3)). Svoje znanje evalvira na podlagi 

tega, kako se ji prikazujejo predstave in kako sliši svoj glas: »Slikice se mi tako hitro 

menjujejo, da jih vidim, potem pa recimo, ko moram govorit' o tem, slikic ni, mi pa samo glas 

počasi potiho govori, počasi, o čem moram jaz govoriti,« (L3).  

Laura ob poročanju o prebranem vidi slike, ki jo spomnijo na to, kaj je brala. Slika je kot iz 

učbenika in ob sliki se spomni, kaj je brala. Iz prebranega besedila vzame besedo, ki jo ob 

poročanju sliši in na podlagi katere lahko govori (»Tisto besedo, ki sem jo ven vzela, mi je 

ostala in potem sem tisto slišala in sem lahko naprej govorila,« (L1a)). Torej ko je zahtevan 

priklic dejstev iz spomina, se Lauri informacija pojavi v obliki predstave, ki si jo je ustvarila 

ob branju ali poslušanju besedila oz. predavanj. To slikovno predstavo si ustvari na podlagi 

prebranega ali slišanega – včasih ji poda slikovni material slikica v učbeniku, včasih pa si 

sliko ustvari sama. Vizualne predstave si ustvari, pravi, zaradi lažjega razumevanja. Vizualne 

predstave se lahko pojavljajo tudi kot fotografije, ki ji jih nekdo kaže ali pa kot gibljiv 

filmček, v katerem se pojavlja tudi sama (»Pač recimo, da imam jaz sliko pred sabo in potem, 

jaz si pač predstavljam, kakor da je nekdo bil recimo v tistem času Marije Terezije, da mi jo 

pokaže in potem da si pri sebi, moj glas slišim, kaj moram recimo reči,« (L2)). V trenutku, ko 

se nečesa spomni, vidi pred seboj sliko in njen glas izgovori ključni stavek, ki odpre tematiko 

oziroma začne povezovati te predstave med sabo – prikaže se ji slika, glas ji opiše sliko in 

tako se odpirajo nove teme. Poroča, da te slikovne predstave z glasom trajajo nekaj sekund, v 

tistem trenutku tudi njen glas pove ključni stavek, potem pa se slika izbriše in ona še kar 

pripoveduje dodatne informacije v zvezi z odprto temo. Nato se ji pojavi nova slika ter 

vzporeden glas in tako nadaljuje. V trenutku, ko se ne more spomniti oziroma v trenutku, ko 

pozabi, pa se ji slika ne prikaže, tudi glas se ne pojavi: »Ja, recimo, ko me je učiteljica 

vprašala, kje je rudnik živega srebra bil in pač, ker si nisem mogla Idrije predstavljati, sem 

potem, vem, kaj je bilo tam, da je bilo premogovništvo pa to, in so se mi od tiste snovi ostale 

slikice prikazovale in potem ko sem ob ostalih slikicah, ko se mi te slikice pa glas, kaj je na tej 

slikici, in potem v nekem času sem se potem spomnila, da sem omenjala še Idrijo, da je najbrž 

to živo srebro tam,«. (L3).  

Močno prisoten je pri Lauri aspekt vživljanja v dogajanje, v ljudi na kraju dogajanja. Glede na 

to, kako so se počutili ljudje takrat, se ji spreminja ton njenega notranjega govora, ki poroča o 

zadevi. Prav tako v vizualnih predstavah vidi nasmejane ali objokane obraze. Glede na to se 

spreminja tudi njeno počutje: »Dobro sem se počutila, pri sebi, sem si tudi bolj zapomnila, 

ker vem, da se je nekaj dobrega zgodilo in vem, da ni bila žalostna zgodba in sem si hitreje 

zapomnila. Kadar je bila pa slaba, sem pa tudi morala še ponoviti, da sem si zapomnila, ker 
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pač ni bilo tako, ker je bila slaba zgodba in tudi meni ni bila všeč in potem si nisem tako hitro 

zapomnila,« (L2). 

Znotraj kategorije Podatki se pri Lauri pojavljajo naslednje posebnosti. Ključne besede, ki se 

pri vseh udeležencih pojavljajo kot osnovne vsebinske informacije, ki se pojavijo ob priklicu, 

se pri Lauri pojavijo v glasovni obliki (medtem ko se pri ostalih večinoma pojavljajo v vidni, 

besedni obliki). Laura v svoji glavi sliši ključne besede s svojim glasom, ki ji pove, o čem 

mora poročati. Ključno informacijo ji poda njen glas. Med Laurine ostale strategije pri 

delovanju s podatki spada sledeča strategija učenja: Laura med branjem podčrtuje določene 

besede zato, da si jih lahko predstavlja. Poroča, da si ob zahtevnem besedilu podčrta veliko 

več besed, ob tem pa si jih v mislih poskuša vizualno predstavljati. Oblikovanje teh mentalnih 

predstav je ključno za to, da si informacije zapomni in jih kasneje tudi prikliče. Naslednja 

strategija, ki je značilna za Lauro je oblikovanje kolaža slik o določeni tematiki – ob učenju 

zgradi kolaž slik, zgrajenih na podlagi mentalnih predstav, ki si jih ustvari tekom branja na 

zgoraj omenjen način. Ta kolaž sestavljajo slikice različnih vsebin, vezanih na dogodek. 

Laurino presojanje znanja je odvisno od ustvarjenih mentalnih predstav, ki jih oblikuje ob 

branju ali poslušanju. Svoje znanje presoja glede na to, kako hitro se ji menjajo slikovne 

mentalne predstave, medtem ko poroča o določenem dogodku. Poleg tega svoje znanje 

presoja tudi na podlagi hitrosti pojavljanja glasu, saj presoja, da tematiko obvlada, če se ji glas 

pojavi dovolj hitro. 

V kategoriji tipi predstav je pri Lauri potrebno izpostaviti, da se izrazito pogosto pojavljajo 

slušne mentalne predstave in da so te precej bolj pogoste kot pri ostalih udeležencih. Slušne 

mentalne predstave imajo dva tipa: pojavljajo se kot njen lasten glas ali pa kot glas nekoga 

drugega, ki poroča o dogodku. Ta dva različna tipa slušnih predstav nastaneta ob branju 

zaradi različnega pripovedovalca besedila. V kolikor je pripovedovalec tretjeosebni, se pri 

Lauri pojavi njen glas, ki pripoveduje, v kolikor pa gre za prvoosebnega pripovedovalca, se 

kot glas pojavi nek tuj glas, glas druge osebe. Ena od lastnosti teh slušnih tipov predstav je 

razlika v tonu glasu: ta je lahko vesel ali žalosten in je odvisen od vsebine tematike. Na 

vsebino tematike so vezane tudi lastnosti slikovnih mentalnih predstav, kjer se pojavljajo 

veseli ali pa žalostni in objokani obrazi.  

Pri Lauri je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na učenje, vživljanje, ki je prisoten skozi 

Laurino poročanje o doživljanju učenja. Laura pravi, da si tekom učenja pogostokrat poskuša 

predstavljati, kako so se ljudje ob določenem dogodku počutili. Poskuša se vživeti v njihova 

čustva, obenem pa se poskuša vživeti tudi v dogajanje samo. Pravi, da si predstavlja, kot da je 

ona tam, da opazuje dogajanje ali pa govori s kom, ki je bil v dogodku udeležen. To 

značilnost njenega učenja lahko zagotovo razumemo tudi kot nekakšno neozaveščeno 

strategijo. 
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Kar zadeva mentalne predstave ob priklicu se te pojavljajo kot kolaž fotografij in kot slišana 

ključna beseda. Glas ji opiše prvo sliko, ki se pojavi v kolažu fotografij, z nadaljevanjem 

opisovanja dogajanja na naslednjih slikah v kolažu pa se odpira nova vsebina o tematiki (ta se 

nadaljuje, dokler tudi glasovna mentalna predstava ne izčrpa vseh znanih podatkov). V 

trenutku nezmožnosti priklica informacije se mentalne predstave pri Lauri pojavljajo kot 

listanje med vizualnimi predstavami, slikicami, ki niso prave. Slika se lahko tudi ne pojavi, 

prav tako kot se ob nezmožnosti priklica tudi glas ne pojavi. 

Laura daje vtis novinarja, ki na podlagi kolaža fotografij poroča o dogodku. Tekom svojega 

procesa učenja poroča tudi o tem, da si predstavlja, da je bila na kraju dogajanja in je 

spraševala nekoga, ki je bil v dogodku udeležen. Njene mentalne predstave ob priklicu bi 

lahko primerjali tudi s televizijskimi novicami. 

7.4.3. Rezultati analize Erika 

 

Slika 12: Študija primera Erika. 

 

Znotraj kategorije podatki pri Eriku izpostavljam umeščanje podatkov na zemljevid ter 

povezovanje znanja med predmeti in v povezavi z interesi. Erik se umeščanja novih 

informacij v obstoječo strukturo znanja loteva z umeščanjem podatkov na zemljevid sveta: s 

tem dogajanju pripiše lokacijo, obenem pa jo tudi poveže z že znanim. Povezuje med 

predmeti in z znanjem, ki ga je pridobil z različnimi interesi, kot je na primer rokomet, 

košarka, nogomet, ameriške nanizanke. Prav povezovanje z interesi mu omogoča umestitev 

dogajanja v zemljevid.  

Izmed dejavnikov, povezanih z učenjem, se pogosto pojavljajo interesi ter stališča in mnenja. 

Interesi (košarka, nogomet, rokomet ipd.) mu v veliki meri olajšujejo delovanje s podatki ter 

Erik 

Interesi 

Stališča 
in 

mnenja 

Ključne 
besede 

Motivaci
ja - 

predzna-
nje 

Presoja 
znanja 

Film, 
slike 

Zemljevid 



 

79 

 

so na nek način neozaveščena strategija, ki jo ubere pri delovanju s podatki. Prav tako stališča 

in mnenja, zaradi katerih poroča, da se določenega podatka lažje spomni. Pri Eriku je ključ 

motivacije to, da ga začetek pouka pritegne, za kar je ključno predznanje: poroča, da pri 

pouku sodeluje in ga tematika zanima, če o njej nekaj malega že ve. To zanimanje in 

sodelovanje pa močno vpliva tudi na njegovo počutje in pozitivne občutke. 

Presoja znanja je pri Eriku prisotna ob samostojnem učenju. Na koncu vsakega prebranega 

poglavja si zastavlja vprašanja, ki si jih je ob branju izpisal ali pa odgovarja na zastavljena 

vprašanja na koncu vsakega poglavja v knjigi. Glede na to, kako dobro poroča, presoja o tem, 

koliko že zna oz. koliko se je že naučil. 

Od tipov predstav se pogosto pojavljajo predstave kot film, gibljive slike, prisotne so tudi 

vizualne predstave besedila ter realistične slikovne predstave. Pogosto se pojavlja tudi 

vizualna predstava zemljevida. Mentalne predstave poimenuje domišljija, ki si jo ustvarja 

sam, tekom učenja. 

7.4.4. Rezultati analize Polone 

 

Slika 13: Študija primera Polone. 

 

Znotraj kategorije podatki se pri drugih strategijah pri delovanju s podatki pri Poloni 

izpostavlja učenje s pomočjo asociacij na določeno barvo, kar pomeni, da določeni 

informaciji pripiše določeno barvo. Na primer, ker jo beseda razsvetljenstvo spominja na 

rumeno barvo, se ob priklicu mentalna predstava pojavlja kot beseda razsvetljenstvo, ki je 

napisana z rumenimi črkami. Pri povezovanju informacij je pri Poloni ključno, da se novo 

pridobljene informacije povežejo v zgodbo, ki svežim podatkom daje pomen. 

Tipi predstav, ki so pri Poloni izrazito prisotni in pomembni pri oblikovanju zgodbe, so 
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predstave kot film in realistične slikovne predstave, posebna lastnost njenih predstav pa je, da 

se pojavljajo v prostoru pred njo. Zgodba se pojavlja kot eden od zgornjih tipov predstav, 

poleg pa je pogosto prisotna slušna predstava udeleženkinega glasu, ki zgodbo pripoveduje. 

Tavanje misli se pojavlja kot miselna predstava na prihajajoče preverjanje znanja, torej kot 

nekakšna miselna priprava na test oziroma ponavljanje pred testom. Tavanje misli je 

povezano s strahom in stresom pred preverjanjem znanja. Ti negativni občutki in počutje, ki 

se pojavljajo, so pomemben element dejavnikov, povezanih z učenjem. 

7.4.5. Rezultati analize Tinkare 

 

Slika 14: Študija primera Tinkare. 

 

Skozi intervjuje in analizo primera Tinkare nisem opazila nikakršnih izstopajočih vsebin, na 

podlagi katerih bi lahko opisala specifičnost njenega primera. To je morda posledica njene 

zadržanosti na intervjujih in/ali moje nezmožnosti pristopa k njej. Vsebine, o katerih je 

poročala, so prisotne tudi pri vseh ostalih udeležencih, zato Slika 14 predstavlja njeno 

poročanje o doživljanju učenja, ki je precej splošno. 
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7.4.6. Rezultati analize Lovra 

Slika 15: Študija primera Lovra. 

 

Znotraj kategorije podatki se pri Lovru izpostavljajo pogosta poročanja o ciljno naravnanem 

učenju, ki ga usmerja na podlagi pričakovanih vprašanj na preverjanju znanja. Povezovanje 

informacij med predmeti se pojavlja pogosto, zanj pa je značilno, da te informacije med 

predmeti uporablja tudi kot zasilni izhod, v trenutkih, kadar se ne spomni informacije, ki jo 

potrebuje. To pomeni, da zaradi nezmožnosti poročanja o pravi informaciji poroča o nečem, 

kar je s tisto informacijo povezano. Povezovanje informacij je prisotno na podlagi nečesa, kar 

je sam že doživel, ali pa informacijo poveže z asociacijo na druge ljudi, ki jih pozna, in ki jih 

lahko na kakršenkoli način poveže z novo informacijo. Poleg tega je zanj značilna uporaba 

ključnih besed, ki tako kot pri drugih delujejo kot strategija za lažji priklic informacij, vendar 

se razlikujejo v tipu predstav. Za razliko od drugih se pri Lovru vizualne predstave besedila v 

obliki ključnih besed pojavljajo v kombinacijami z besedami, ki 'slušno obdajo tekst'. Te 

slušne predstave so slušne predstave udeleženčevega glasu ali glasovne predstave učiteljice. 

Izmed tipov predstav se pri Lovru precej pogosto pojavljajo predstave tipa vizualna predstava 

besedila, ki vključujejo zgoraj omenjeno pojavljanje napisanih ključnih besed, izjemno 

pogosto pa se pojavljajo tudi vizualne predstave besedile, ki imajo podobo zapisa v zvezku. S 

temi predstavami je povezana tudi kategorija mentalne predstave ob nezmožnosti priklica 

oziroma ob poskusu priklica, o katerih Lovro poroča, da iskanje določene informacije v 

spominu poteka tako, da v mislih lista po besedilnih slikah zvezka, dokler ne najde prave 

informacije. To listanje primerja z listanjem fotografij v galeriji na telefonu. 
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7.5. Primerjalna analiza 

Odnosni analizi in študijam primera sledi primerjalna analiza, kjer bom udeležence na podlagi 

izbranih kategorij primerjala med seboj. Ob tem bom poskusila pojasniti tudi različne odnose 

med kategorijami, ki jih vključujem v primerjalno analizo. Na podlagi tega bom poskusila 

skonstruirati poskusno teorijo.  

 

Namen primerjalne analize podatkov je primerjava udeležencev na podlagi izbranih kategorij, 

ki so pomembne tako za moje raziskovalno vprašanje kot tudi za poskusno teorijo. Analiza je 

potekala v skladu s spoznanji Gibbsa (2007), Simonsa (2009) in Flicka, von Kardoffa in 

Steinka (2004), v kateri sem poskušala udeležence primerjati med seboj na podlagi grupiranih 

deskriptivnih elementov udeležencev. Kategorije, na podlagi katerih sem opravila primerjalno 

analizo, so bile izbrane glede na relevantnost za raziskovalna vprašanja in za oblikovanje 

poskusne teorije. Z namenom, da bi poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali ima 

doživljanje učenja različne modalnosti in kakšne le-te so,  sem v primerjalno analizo vključila 

kategorijo tretjega reda mentalne predstave, v kateri sem analizirala vse kategorije drugega 

reda, ki jih vključuje. Poleg tega sem v kvalitativno analizo vključila tudi eno kategorijo iz 

kategorije učne strategije, to je kategorija drugega reda, in sicer podatki. 

 

Primerjalna analiza kategorije Tipi predstav 

V nadaljevanju na primeru kategorije tipi predstav v Tabeli 6 predstavljam potek primerjalne 

analize. Pri vsaki kategoriji sem uredila podatke tako, da sem za vsakega udeleženca v 

transkriptu poiskala deskriptivne elemente, ki opisujejo določene tipe mentalnih predstav, ki 

se pri udeležencu pojavljajo.  

 

Tabela 6: Primerjalna analiza kategorije Tipi predstav. 

Udeleženec Nekateri deskriptivni elementi 

kategorije 

Tipi predstav  

Žiga Odgovor je pa najboljši, če je filmček. 

Nato slika, če še slike ne veš … se 

spomniš samo na besedo. Pa povsod 

je zraven beseda napisana, v vsakem 

primeru, lahko se slike spomniš, pa 

potem vidiš, kdo je to; Njen glas, ki je 

pač to govoril, kar sem jaz zdajle 

razlagal; Risanka neke vrste pač; 

Besedilo sem videl;  

Animacija, film (z zvokom; brez 

zvoka), predstava kot risanka, 

slikovna predstava (realistična 

vizualna predstava), vizualna 

predstava besedila, slušna predstava 

učiteljice, vizualna predstava kot 

fotografski spomin, vizualna 

predstava zemljevida 
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Laura Mi je pred očmi nastala slika; V 

mislih imela že besede; V mislih 

slišala svoj zvok; Zvok, kot da mi 

nekdo, ki je bil v tem potresu, to 

razlaga;  

Film (z zvokom; brez zvoka), 

slikovna predstava (realistična 

vizualna predstava), glas drugega, 

glas udeleženca/-ke, vizualna 

predstava besedila  

Erik Sem prav videl jih; Besede napisane; 

/.../ še vidi se /…/ na zemljevidu; V 

glavi je glas; pač zemljevid je bil; 

Slišim kar učiteljica reče; /.../ kot 

filmček, kako so se stavbe rušile 

Film (z zvokom; brez zvoka), 

slikovna predstava, vizualna 

predstava besedila, slušne predstave 

udeleženčevega glasu, glasovne 

predstave učiteljice, animacija (pojav 

slike z zvokom), vizualna predstava 

zemljevida 

Polona 

 

besede sem videla; predstavljam si 

jih;  Kakor filmček, so se premikali in 

govorili; kot v risanki; Nekako 

preberem s te slike, ki jo vidim; Se mi 

pač prikaže, kako se napiše /…/, kot 

da bi bil pred mano. 

Vizualna predstava besedila, slikovna 

predstava, film (z zvokom bolj pogost 

kot brez zvoka), vizualna predstava 

kot risanka, slušne predstave 

udeleženčevega glasu, predstava 

besedila v prostoru 

Tinkara Ustvariš eno sliko in potem po tistem 

poveš; kakor fotografija; besedilo je 

bilo; narisana je bila; moj glas slišim; 

kaj je učiteljica povedala; v mislih 

govorim; vidim besede in na hitro 

tako v stavku povem; Kakor da bi dal 

eno sliko in bi jo potem začel 

opisovati. 

Slikovna predstava, vizualna 

predstava kot fotografski spomin, 

vizualna predstava besedila, vizualna 

predstava kot risanka, slušne 

predstave udeleženčevega glasu, 

glasovne predstave drugih, vizualna 

predstava zemljevida, slušna 

predstava učiteljice 

Lovro sliko si v glavi predstavljam; kako 

kopljejo zlato pa je gibljiva slika; kot 

foto v moji glavi; predstavljal kot 

napisane; Stala je tam zraven tiste 

mize /…/ in pač govorila; kot en glas, 

eno moje mišljenje; /.../ učiteljičinih 

besed, kako je ona to izgovorila.  

Slikovna predstava,vizualna predstava 

besedila, film (z zvokom),vizualna 

predstava kot fotografski spomin, 

vizualna predstava učiteljice, ki 

govori, vizualna predstava kot 

risanka, slušna predstava učiteljice, 

slušne predstave udeleženčevega 

glasu  

 

Skozi primerjalno analizo kategorije tipi predstav sem pridobila informacije o različnih tipih 

predstav in pogostosti pojavljanja le-teh. Na podlagi te je bila dopolnjena kategorija tipi 

predstav z novimi kategorijami prvega reda, poleg tega pa sem lahko tudi primerjala, katere 

predstave se izmed vseh predstav najpogosteje pojavljajo pri vseh udeležencih. To so slikovne 

predstave (oziroma realistične vizualne predstave) in vizualne predstave besedila. Slikovne 

predstave oziroma realistične vizualne predstave so tipi predstav, ki se pojavljajo kot 

realistična slika dogajanja, ki je običajno barvna in statična. Te tipe predstav so udeleženci ob 

opisovanju predstav pogosto primerjali s fotografijami. Vizualne predstave besedila so tipi 

predstav, v katerih se najpogosteje pojavlja slikovna predstava besedila kot slikanega iz 

zvezka, knjige. Vizualna predstava besedila se pojavlja kot besedilo, napisano na neki 
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podlagi, ki se udeležencu prikaže kot ključna beseda ob priklicu informacij. 

Primerjalno analizo sem nadaljevala s proučevanjem pogostosti pojavljanja določenih 

kategorij za vsakega udeleženca. Na tem mestu se mi zdi pomembno izpostaviti, da tudi 

znotraj določenih tipov obstajajo posebnosti, ki so specifične glede na udeleženca, vendar 

dovolj sorodne, da jih lahko umestimo v izbrane tipe predstav. 

Pri Žigu se glede na poročanje o tipih mentalnih predstav najpogosteje pojavljajo animacije, 

slikovne predstave in vizualne predstave besedila. Laura ima izrazito prisotne različne slušne 

predstave (slušne predstave udeleženčevega glasu, glasovne predstave drugih), medtem ko so 

Erikove predstave najpogostejše med kategorijami slikovna predstava, vizualna predstava 

zemljevida in vizualna predstava besedila. Pri Poloni izstopajo kategorije filma (z zvokom) in 

slušne predstave udeleženčevega glasu. Pri Tinkari in Lovru se najpogosteje pojavlja tip 

vizualnih predstav besedila, katerim sledijo slikovne predstave. Pri Lovru za slednjimi sledijo 

vizualne predstave učiteljice, ki govori (torej slušno-vidne predstave učiteljice) ter film (z 

zvokom), medtem ko se pri Tinkari pojavljajo slušne predstave udeleženčevega glasu. 

Kategorija tipi predstav se povezuje z vsemi ostalimi kategorijami, ki jih vključuje kategorija 

tretjega reda mentalne predstave. Poleg teh je opaziti povezave s kategorijami podatki, učitelj 

kot kriterij ter branje in pomnenje. Namreč kategorija branje in pomnenje vključuje 

pričevanja o pojavljanju mentalnih predstav različnih tipov ob branju oz. samostojnem 

učenju, znotraj kategorije učitelj kot kriterij pa se pojavljajo poročanja o oblikovanju 

mentalnih predstav učiteljice ob razlagi. Kategorijo podatki vključujem zato, ker se različni 

tipi mentalnih predstav pojavljajo kot podatki, ki nosijo vsebino. 

Rezultat primerjalne analize kategorije tipi predstav je jasna opredelitev različnih tipov 

mentalnih predstav, ki se pojavljajo pri udeležencih. S primerjalno analizo kategorije tipi 

predstav lahko odgovorim na raziskovalni vprašanji 'Ali ima doživljanje učenja različne 

modalnosti? ' in 'Kakšne so doživljajske lastnosti teh modalnosti?'. Tipi mentalnih predstav so 

različne modalnosti doživljanja mišljenja, ki se pojavljajo pri vseh udeležencih v času učenja, 

prisotne pa so tudi ob poročanju o naučenem. Ključno za mentalne predstave je, da nosijo 

vsebino, informacije skozi različne tipe. Tipe predstav predstavljam v Tabeli 7.  
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Tabela 7: Tipi predstav. 

 

Vizualna predstava besedila 

Predstava učiteljice, ki govori 

Predstava kot risanka 

Predstava kot animacija / film 

Animacije 

Realistične vizualne predstave 

Slušne predstave učiteljice 

Slušne predstave nekoga drugega 

Slušne predstave udeleženca/sebe 

Gibljiva slika / film z zvokom 

Gibljiva slika / film brez zvoka 

Vizualna predstava zemljevida 

 

Primerjalna analiza drugih kategorij, ki jih vključuje kategorija mentalne predstave 

 

V nadaljevanju je prikazana Tabela 8, ki je rezultat primerjalne analize drugih kategorij 

drugega reda, ki jih vključuje kategorija mentalne predstave. Postopek analize je bil enak 

zgornjemu primeru analize kategorije tipi predstav, tabela pa se razlikuje, saj združuje 

informacije več kategorij. Tabela vključuje tudi kategorijo mentalne predstave ob 

nezmožnosti priklica, ki se pojavlja znotraj kategorije priklic. Na podlagi Tabele 8 lahko 

primerjam kategorije med udeleženci raziskave. 
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Tabela 8: Primerjalna analiza ostalih kategorij drugega reda Mentalne predstave in kategorije Mentalne predstave ob nezmožnosti priklica. 

Ime/ 

Mentalne 

predstave 

Nastanek predstav Pojav predstav Lastnosti predstav  Mentalne predstave kot vsebina MP ob nezmožnosti priklica 

Žiga Kako: sam ustvari, ko si naredi 

animacijo, združi več informacij ter 

jih poveže. 

Kdaj: ob samostojnem učenju, ob 

učenju v šoli 

Kje: pred njim 

Kdaj: spontano, ob priklicu 

informacije in ob poročanju 

Kaj: slike, animacija, glas 

Perspektiva: pred njim, z višine,v 

odnosu do sebe (s hrbta) 

Spreminjanje predstav: da 

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz vtisov VŽ: da 

Trajanje predstav: kratke, nekaj 

sekund (2–3) 

Da, nosi jo animacija, slika, 

vizualna predstava besedila … 

Ne prikazuje nobena animacija: »Glede na to, da 

sami animacijo ustvarjamo, a ne, če 

pozabiš,  kaj se je dogajalo, ni nič 

animacije«; »Vidim samo obrobe 

besedila /…/, kot če bi risal 2D 

črke, tako da so odebeljeno, samo 

da je čisto vse pobarvano skupaj.« 

Laura Kako: sama ustvari - kolaž, pomaga 

si s slikami iz učbenika, podčrtuje, 

da si lahko predstavlja 

Kdaj: ob samostojnem učenju, ob 

učenju v šoli (ko govori učiteljica, 

se ji prikazuje slika, pojavlja glas) 

Kje: pred njo, v velikosti normalno 

velike fotografije 

Kdaj: spontano, ob priklicu 

informacije, ob poročanju 

Kaj: glas, kolaž slik 

Perspektiva: / 

Spreminjanje predstav: /  

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz vtisov VŽ: da 

Trajanje predstav: kratko, nekaj 

sekund traja slika (2 s), zvok se 

nadaljuje.  

Da, npr.: »Sem si ga pred sabo 

predstavljala in sem pač, ko je 

povedala, da je knjigo izdal, potem 

sem si predstavljala njega, pa kako 

je to knjigo imel, pa kako je drugim 

hotel razlagati o tej knjigi«. 

Ne prikazuje nobena slika, tudi 

glasu ne sliši: »In takrat se mi nič 

ne prikazuje, ni glasu«. 

Erik Kako: sam ustvari - domišljijo sem 

si naredil 

Kdaj: ob samostojnem učenju, ob 

učenju v šoli 

Kje: / 

Kdaj: spontano, ob priklicu 

informacije, ob poročanju 

Kaj: tri, štiri slike na eno tematiko 

Perspektiva: pred njim/ v odnosu do 

sebe (gleda se od daleč)  

Spreminjanje predstav: / 

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz vtisov VŽ: da 

Trajanje predstav: kratke, nekaj 

sekund (2–3) 

Da  

Polona Kako: sama ustvari -zgodbico 

Kdaj: ob samostojnem učenju, ob 

učenju v šoli (ko govori učiteljica, 

se ji prikazuje slika) 

Kje: Pred njo v prostoru, v velikosti 

računalniškega ekrana (s 3D sliko) 

Kdaj: spontano, ob priklicu 

informacije 

Perspektiva: pred njo v prostoru 

(kot da gleda 3d)/v odnosu do sebe 

(s hrbta) 

Spreminjanje predstav: / 

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz VŽ: da 

Trajanje predstav: / 

Da »Se pač ne spomnim vsega, na vse 

tisto, kar se spomnim, imam pa tako 

jasno sliko pred sabo, drugo pa, 

kakor da je tako zamegljeno. 

Ampak vem, da je nekaj napisano, 

samo ne vidim,  a ne.« 

Tinkara Kako: sama ustvari - sliko 

Kdaj: ob samostojnem učenju 

Kje: / 

Kdaj:/ 

Kaj: slike različnih velikosti (kot 

manjši ekran), glas  

Perspektiva: / 

Spreminjanje predstav: / 

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz VŽ: / 

Trajanje predstav: / 

 

Da »Eno besedilo, a ne, in potem je 

tam tako, kakor da bi bilo 

zamegljeno, da ga ne bi videla.« 

Lovro Kako: sam ustvari - si predstavlja 

sliko dogodka 

Kdaj: ob samostojnem učenju, ob 

učenju v šoli 

Kje: v moji glavi, pred njim 

Kdaj: spontano: »Napisane besede 

so kar prišle.«  

Kaj: normalno velike fotografije,  

predstave besedila 

Perspektiva: pred njim 

Spreminjanje predstav: / 

Doživljanje okolja: ne 

Predstave iz VŽ: da 

Trajanje predstav:  / 

Da Meglena predstava besedila: 

»Kakor da bi listal med slikami teh 

črk v zvezku in dokler ne najdem ta 

prave, moram pač listati.« 
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Kategorija drugega reda nastanek predstav se nanaša na poročanje udeležencev o doživljanju 

ob nastanku predstav. Primerjalna analiza kategorije nastanek predstav, kaže da mentalne 

predstave nastanejo ob samostojnem učenju ali pa ob učenju v šoli, tj. tekom predavanj. 

Skladno s tem se lahko oblikujejo tudi različni tipi predstav: npr. zaradi poslušanja predavanj, 

pri katerih nekateri udeleženci poročajo o vizualnih predstavah učiteljice, ki govori, ali o 

slušnih predstavah učiteljičinega govora. Na podlagi teh poročanj je razvidno, da je tovrstna 

mentalna predstava nastala med učenjem v šoli. Na vprašanje, kako nastanejo predstave, 

udeleženci poročajo o tem, da mentalne predstave (predvsem vizualnih tipov) ustvarjajo sami. 

Drobce informacij različnih tipov združijo v animacijo, kolaž oziroma si predstavljajo sliko 

ali serijo slik. Vire za nastanek predstav črpajo iz okolja: iz prebranega besedila, iz slik v 

učbeniku, iz učiteljičinega govora ali pa iz drugih dogodkov v vsakdanjem življenju 

udeleženca. Kategorija nastanek predstav se povezuje z ostalimi kategorijami drugega reda v 

sklopu kategorije tretjega reda mentalne predstave, poleg tega pa tudi s kategorijami podatki, 

branje in pomnenje, sodelovanje pri pouku, presoja znanja, učitelj kot kriterij, tavanje misli in 

način branja. 

Pojav predstav je kategorija drugega reda, v kateri so zbrana poročanja o tem, kako se 

predstave pojavljajo. Primerjalna analiza te kategorije kaže, da večina udeležencev poroča, da 

se vsi tipi vidnih predstav v različnih oblikah pojavljajo v njihovih glavah, a vendar se jim 

zdi, kot da bi jih gledali pred seboj. Polona na primer poroča, da se mentalne predstave 

vizualnih tipov pojavljajo v prostoru pred njo, pri katerih ima občutek, kot da gleda film v 3D 

projekciji. Velikost predstav vidnega tipa se po poročanjih udeležencev razlikuje od 

udeleženca do udeleženca in se giblje od velikosti fotografije do velikosti televizijskega 

ekrana. Poročanje o mentalnih predstavah slušnih oblik se pojavlja pri vseh udeležencih kot 

glas v glavi, pri katerem gre največkrat za udeleženčev glas, pogosto pa je prisoten tudi glas 

učiteljice. Primerjalna analiza kaže, da je pojavljanje predstav pri vseh udeležencih spontano 

in se dogaja ob priklicu informacije v spomin oziroma ob poročanju. Za to, da se določena 

predstava pojavi, se udeležencu ni potrebno posebno truditi, pojavi se sama od sebe. 

Udeleženec 'miselni tok' tudi nadaljuje s pojavljanjem novih mentalnih predstav. Kot kakšne 

se pojavljajo, pa obsežno opisuje zgoraj opisana primerjalna analiza tipov predstav. Tudi 

kategorija pojav predstav se povezuje z vsemi kategorijami drugega reda, ki jih vključuje 

kategorija tretjega reda mentalne predstave. Poleg teh pa se kategorija povezuje tudi s 

kategorijo podatki, ter vsemi kategorijami, ki se pojavljajo v kategoriji tretjega reda priklic, tj. 

preverjanje znanja, mentalne predstave ob priklicu in mentalne predstave ob nezmožnosti 

priklica.   



 

88 

 

Sledi primerjalna analiza kategorije lastnosti predstav. Perspektiva gledanja se nanaša na 

poročanja udeležencev o tem, s kakšne perspektive se predstave vizualnih tipov pojavljajo. 

Opaziti je, da se vidne mentalne predstave pojavljajo tako, da imajo udeleženci občutek, da 

nekaj gledajo pred seboj, pojavijo pa se tudi predstave, v katerih udeleženci gledajo z 

različnih perspektiv – npr. pogled z višine: Žiga poroča o perspektivi kot da bi gledal iz 

zgornjega desnega kota. Poleg tega udeleženci poročajo tudi o perspektivi v odnosu do sebe – 

v primeru, ko so udeleženci pojavijo v predstavi: udeleženci poročajo, da gledajo sebe s 

strani, od spredaj (Laura), od zadaj, nekako čez hrbet (Polona), lahko pa vidijo sebe tudi od 

daleč, npr. ob nekem dejanju, kot je npr. igranje rokometa  (Erik).   

O kategoriji prvega reda spreminjanje predstav poroča le Žiga. Spreminjanje predstav je 

lastnost, ki jo ima predstava, in sicer, da lahko udeleženec z njo operira. Vidno predstavo 

lahko približa, poljubno obrača ipd. Ni znano, ali je spreminjanje predstav prisotno tudi pri 

drugih udeležencih, saj o tem niso poročali. 

Kar zadeva predstave in doživljanje okolja, vsi udeleženci pripovedujejo, da mentalnih 

predstav in okolja ne morejo doživljati hkrati. Za okolje pravijo, da vedo, da je, da se nekaj 

dogaja oziroma spreminja, a vendar sočasno ne doživljajo okolja in mentalnih predstav. Po 

poročanjih ob doživljanju mentalne predstave, na katero se osredotočajo, zvoke iz okolja, kot 

je na primer dogajanje v učilnici med predavanji slišijo potiho, pridušeno (na primer govor 

učiteljice), prav tako se zavedajo prostora učilnice, a ga ob prisotnosti mentalne predstave ne 

vidijo. To se dogaja tudi ob prepisovanju s prosojnice: udeleženci se v svojem doživljanju 

osredotočijo na prepisovanje in ohranjanje informacije v spominu, zato ne doživljajo okolja in 

s tem predavanja učiteljice. 

Da predstave izhajajo iz vtisov vsakdanjega življenja potrjujejo poročanja vseh udeležencev, 

saj predstave sestavljajo vsebine, ki obstajajo v vsakdanjem življenju: mentalne predstave 

vključujejo snov, ki jo obravnavajo pri pouku, prebrani material iz učbenika, pa tudi dogodke 

in kraje, kjer je udeleženec že bil oziroma kar je že izkusil. Kljub temu da udeleženci 

poročajo, da mentalno predstavo ustvarijo sami, ta izhaja iz izkustvenih vsebin posameznika: 

na primer Polona si predstavlja iskanje zlata v južni Afriki, kot da nek gospod išče zlato v 

slovenskih gorah, na Kofcah, kjer je že bila. O podobnih primerih pričajo tudi poročila ostalih 

udeležencev. 

Da je trajanje predstav izjemno kratko, poroča polovica udeležencev (to so Erik, Laura in 

Žiga), medtem ko ostali o trajanju niso poročali. Trajanje predstav je izjemno kratko, trajajo 

nekaj sekund, mogoče 2 ali 3. Predstave se izjemno hitro menjajo, ko izgine ena, se takoj 

pojavi druga: »Ja, zelo hitro, ck ck ck ck, tako so šle,« (Ž1b). 

Primerjalna analiza kategorije prvega reda mentalne predstave kot vsebina kaže, da se pri 

vseh udeležencih pojavljajo poročanja o tem, da mentalne predstave nosijo vsebino slušnih in 



 

89 

 

vidnih oblik v različnih, zgoraj opisanih tipih. Mentalne predstave so torej nosilke vsebine in 

ne glede na tip predstave nosijo informacije, ki so si jih udeleženci shranili v sebi ljubi obliki 

oziroma so kot takšne nastale med učenjem. Le v enem primeru mentalne predstave ne 

predstavljajo informacij, ki jih udeleženci potrebujejo – gre za mentalne predstave ob 

nezmožnosti priklica, ki jih opisujem v naslednjem odstavku. 

Vsi udeleženci poročajo o mentalnih predstavah, ki se pojavijo ob nezmožnosti priklica 

želene informacije. Žiga, Polona, Laura, Erik, Tinkara in Lovro poročajo, da se ob poskusu 

priklica zgodijo trenutki, ko se želene informacije ne morejo spomniti. V takih trenutkih se 

mentalne predstave pojavljajo kot zamegljene in medle, v kolikor gre za mentalne predstave 

vizualnih tipov. Izjemno pogosto je poročanje o zamegljeni vizualni predstavi besedila, pri 

kateri se udeležencem Žigi, Eriku, Tinkari in Lovru pojavi predstava besedila, iz katere ne 

morejo ničesar prebrati, saj so črke meglene, zapolnjene oziroma kakorkoli deformirane. Prav 

zaradi te deformacije posameznik tudi ne more dostopati do iskane informacije. Udeleženci 

velikokrat poročajo o nekakšnem listanju med vizualnimi predstavami, ki se pojavlja kot 

proces iskanja relevantne informacije. V primeru, da udeleženec nekaj popolnoma pozabi ali 

pa da nečesa sploh ni nikoli vedel, se mentalna predstava ne pojavlja: »Če pozabiš, kaj se je 

dogajalo, ni nič animacije,« (Ž1b). V takih primerih se nič ne prikazuje, pa tudi glasovne 

predstave se ne pojavljajo. Udeleženki Laura in Polona poročata o trenutkih popolne tišine, ko 

določene vsebine ni mogoče priklicati. 

Kategorija mentalna predstava kot vsebina se povezuje s kategorijami drugega reda pojav 

predstav, nastanek predstav in tipi predstav, pa tudi s kategorijami podatki, branje in 

pomnenje, presoja znanja in učitelj kot kriterij. Kategorija mentalne predstave ob nezmožnosti 

priklica je povezana s kategorijami preverjanje znanja, pojav predstav in podatki. Analiza 

kategorije tretjega reda mentalne predstave in kategorije drugega reda mentalne predstave ob 

nezmožnosti priklica delno odgovarja na raziskovalno vprašanje 'Kako poteka doživljanje 

učenja zgodovine?'. Odpre nam namreč skriti svet doživljanja udeležencev ob učenju in ob 

poročanju o naučenem, ki se nanaša na mentalne predstave, vizualne in verbalne dele 

mišljenja, ki ob procesu učenja tvorijo znanje oziroma védenje o nečem. Analiza kategorije 

tipi predstav pa podaja tudi odgovor na preostali dve raziskovalni vprašanji. Opaziti je 

različne modalnosti učenja, definirana je tipizacija predstav. 

 

Primerjalna analiza kategorije Podatki 

Primerjalna analiza kategorije Podatki zajema primerjavo udeležencev v tem, kako operirajo s 

podatki – te uvrščam v 7 podkategorij, na podlagi katerih tudi primerjam udeležence, kar 

prikazuje tudi Tabela 9. Z velikimi začetnicami v tabeli poudarjam težave, s katerimi se 

soočajo udeleženci. 
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Tabela 9: Primerjalna analiza kategorije drugega reda Podatki. 

Ime/ 

Podatki 

Umeščanje 

podatkov 

Povezovanje informacij Ključne besede Pomnjenje imen in letnic Ciljno naravnano 

učenje 

Zgodba   Ostale strategije  

Žiga V zemljevid/ 

besedilo/na 

časovno 

premico/miselni 

vzorec 

Znotraj nove vsebine (besedilo s 

številko), med predmeti/z 

informativnimi oddajami/z 

dejavnostmi v VŽ (kraji)/kar 

spada skupaj na podlagi 

kdaj/kje/kdo 

Pojavljajo napisane 

 

 

Strategija za pomnjenje letnic: 

letnice povezuje na podlagi 

pozicije v besedilu in dogajanja v 

besedilu 

 

PREVEČ IMEN IN LETNIC, 

ZAPLETENA IMENA 

Kar vem, da ne 

vem; pričakovanja 

učiteljice 

/ Oblikovanje miselnega 

vzorca; stališča in 

mnenja – omogočajo, da 

si zapomni, da se spomni 

 

Laura V kolaž/ na 

časovno premico/ 

Znotraj nove vsebine (besedilo s 

številko, besedo s sliko, sliko s 

sliko – kolaž)/ z vsakdanjim 

življenjem (primerjava)/ med 

predmeti 

Pojavljajo slišane, lahko 

tudi napisane v 

kombinaciji s slikovno 

predstavo 

Zapisuje letnice; ponavlja v 

mislih; Strategija za pomnjenje 

letnic: poveže z znanim 

datumom 

PREVEČ IMEN IN LETNIC, 

ZAPLETENA IMENA 

/ Da: o dogodku želi 

imeti celotno zgodbo 

– da bi zadostila temu 

ustvarja predstave, na 

podlagi česar poveže 

v zgodbo 

Podčrtovanje prebranega 

v besedilu za lažje 

oblikovanje slikovnih 

predstav, kolaža; 

oblikovanje kolaža; 

vživljanje v počutje 

tistih, o katerih se uči. 

Erik V zemljevid/ 

besedilo 

Med predmeti/ z dejavnostmi v 

VŽ (interesi) 

Pojavljajo napisane, 

lahko tudi v kombinaciji 

s slikovno predstavo 

Zapisuje letnice;  

PREVEČ IMEN IN LETNIC, 

ZAPLETENA IMENA 

Pričakovanja 

učiteljice 

/ Stališča in mnenja –  

omogočajo, da si 

zapomni, da se spomni. 

Polona V /besedilo/na 

časovno premico 

Znotraj nove vsebine (v zgodbo, 

besedo s sliko)/z dejavnostmi v 

VŽ (kraji) 

Pojavljajo napisane (op. 

v prostoru) 

Zapisuje težka imena; 

Strategija za pomnjenje: sestavlja 

letnice (18 in 30) 

 

 ZAPLETENA IMENA 

/ Da: »še nisem vedela 

za kaj se gre, vedela 

sem da je ustanovila 

šole, ampak nisem pa 

vedela zgodbe. 

Manjkalo mi je vmes 

(P3)« 

Tematske asociacije na 

določeno barvo (npr. 

razsvetljenstvo – 

rumena); zapisovanje 

vsebine po točkah. 

Tjaša V besedilo Znotraj predmeta Pojavljajo  napisane Ponavlja letnice in imena  v 

mislih (glasovno); zapisuje težka 

imena 

 

ZAPLETENA IMENA 

 

 

Pričakovanja 

učiteljice 

/ / 

Lovro V besedilo Znotraj nove vsebine (besedilo z 

številko)/Med predmeti/ s 

knjigami/ Z dejavnostmi v VŽ 

(kraji,ljudmi) 

Pojavljajo napisane Strategija za pomnjenje letnic: 

prvo znano poveže z drugo 

neznano v besedilu, letnice 

povezuje na podlagi pozicije v 

besedilu in dogajanja v besedilu 

Pričakovanja 

učiteljice 

/ Stališča in mnenja-

omogočajo da si 

zapomni/spomni 
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Kategorija prvega reda umeščanje podatkov se nanaša na poročanje udeleženca o doživljanju 

ob umeščanju podatkov. Primerjalna analiza kaže, da udeleženci novo pridobljene podatke 

umeščajo v predstavo besedila, na zemljevid sveta ali na časovno premico dogodkov v 

zgodovini. Slednji vključujejo znanje o časovnem sosledju dogodkov v zgodovini ali o 

poziciji držav/mest na zemljevidu sveta. Žiga poroča tudi o umeščanju podatkov v nekakšen 

miselni vzorec, ki je že vezan na predznanje o določeni tematiki: pri tem v obstoječo shemo 

znanja o določeni tematiki doda novo vejo v miselnem vzorcu. Strategija umeščanja 

podatkov, ki se pojavlja pri veliki večini udeležencev (5 udeležencev) precej pogosto, je 

umeščanje podatkov v besedilo. Pri tem gre za to, da si določene podatke poskušajo 

predstavljati na podlagi besedila oziroma jih na ta način, s pomočjo vizualne predstave, 

prikličejo. Primer, ki se po poročanju udeležencev pogostokrat pojavlja, je vizualna predstava 

besedila, v kateri se kažejo določeni podatki oziroma jih udeleženec lahko prikliče zato, ker 

znotraj vizualne predstave besedila opazi iskano informacijo. 

Primerjala sem tudi zbrane podatke udeležencev o poročanju o povezovanju informacij. Analiza 

kaže, da se povezovanje informacij pojavlja znotraj nove vsebine, znotraj predmeta, med 

šolskimi predmeti, v povezovanju z dogodki, ljudmi, kraji in interesi v vsakdanjem življenju 

udeleženca ter z drugimi viri informacij o tematiki (multimedijskimi vsebinami, knjigami). 

Povezovanja znotraj vsebine in predmeta se kažejo kot poročanja o povezovanju slike z 

besedilom, številke z besedilom ali slike s sliko. Tovrstno povezovanje je prisotno pri Žigi, 

Lauri, Poloni, Tjaši in Lovru. Povezovanje med šolskimi predmeti se nanaša na povezovanje 

zgodovinskih podatkov s tistimi pri slovenščini, angleščini, glasbi, fiziki ali katerimkoli drugim 

predmetom, ki se kakorkoli povezuje z novo informacijo. Je precej pogost način povezovanja 

informacij, ki se pojavlja pri polovici udeležencev, tj. pri Žigi, Eriku in Lovru. Povezovanje z 

dogodki, ljudmi, kraji in interesi v vsakdanjem življenju se nanaša na poročanje o asociacijah, 

ki jih udeleženci  dobijo v povezavi z dogodki, kraji, ljudmi v svojem življenju: gre za to, da 

udeleženca nova informacija spomni na nekaj, kar je že doživel, na primer kraj, kjer je že bil, ali 

pa na določeno osebo v njegovem življenju. Tovrstno povezovanje informacij se pojavlja pri 

vseh udeležencih, z izjemo Tjaše, ki o tem ne poroča. Lažji priklic enemu od udeležencev, 

Eriku, omogočajo tudi povezave novih podatkov z interesi, kot je na primer povezovanje 

zgodovinskega dogodka (bostonske čajanke) z informacijami o bostonski košarkaški ekipi 

(E1a). Udeleženka Laura dogodke povezuje tudi s primerjavo zgodovinskega dogodka s 

situacijami v svetu danes (na primer kako živimo danes in kako so živeli včasih (L1a; L2; L3)). 

Povezovanje informacij z drugimi viri informacij o tematiki pa se nanaša na asociacije, kjer 

novo znanje udeleženci povežejo z isto tematiko, ki jim je bila že prej znana, o kateri so že prej 

izvedeli iz prebranih knjig ali drugih virov, npr. multimedijskih vsebin, kot je TV oddaja. O tej 

strategiji povezovanja informacij poročata Žiga in Lovro. 
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Ključne besede so tiste izbrane informacije, ki jih udeleženci med učenjem opazijo kot 

pomembne, saj se jim izpostavijo: (»Bistvo je bilo izpostavljeno ven/,« (Ž2)) oziroma jih 

udeleženci tekom učenja podčrtajo ali zapišejo. Primerjalna analiza kaže, da se pri vseh 

udeležencih ključne besede običajno pojavljajo v napisani obliki, o slišani ključni besedi 

poroča le Laura. Kaže, da je ključna beseda običajno prva misel, ki se pojavi ob priklicu 

informacije. Ključne besede so torej tiste najpomembnejše informacije, ki odprejo vsebino, o 

kateri udeleženci poročajo. Navadno so to imena in letnice oziroma katerekoli kratke 

informacije, ki udeležencem omogočajo nadaljnji priklic vsebine. S pomočjo ključnih besed 

lahko udeleženec prikliče nadaljnje podatke, vezane na temo, o kateri mora poročati: »/…/ se 

lahko potem opiram na te točke,« (L2). 

Primerjalna analiza kategorije pomnjenje imen in letnic med udeleženci kaže, da večina 

udeležencev poroča o lastno zasnovanih učnih strategijah za pomnjenje imen in letnic. Poleg 

pogoste strategije zapisovanja in ponavljanja težkih besed v mislih, se pojavlja tudi 

povezovanje letnic ali imen z dogodki na podlagi predstave pozicije letnic oz. imen v besedilu 

in povezovanje letnic z drugo letnico, na primer že znano. Pri vseh udeležencih se pojavlja 

poročanje o težavah pri pomnjenju imen in letnic zaradi številčnosti le-teh. Poročajo, da je 

letnic preveč, da si številna imena težko zapomnijo, ker so zapletena, in da si brez težav 

zapomnijo približno tri letnice. V kolikor je le-teh več, oblikujejo lastno strategijo za 

zapomnitev letnic.  

Ciljno naravnano učenje je strategija učenja, pri kateri posameznik usmerja svoje učenje glede 

na potrebe, saj se uči tisto, kar je potrebno za uspešno opravljeno preverjanje znanja. Tovrstno 

ciljno naravnano učenje se pojavlja pri večini udeležencev (opaziti ga ni le pri Poloni in 

Lauri). Zanj je značilno, da se udeleženci osredotočajo na učenje podatkov, ki so v učbeniku 

napisani pod slikami, v modrih okvirčkih, v rubriki, ki pojasnjuje nove pojme, in v 

odebeljenem besedilu. Tovrstno ciljno naravnano učenje je osredotočeno na uspešno 

opravljanje preverjanja znanja in je močno povezano s pričakovanji učiteljice, saj udeleženci 

poročajo, da se na učenje zgornjega osredotočajo zato, ker je to: »/.../ tisto, kar je pomembno 

/…/ tisto, kar sigurno vpraša,« (Ž3). Pri Žigu se ciljno naravnano učenje pojavlja tudi kot 

učenje tistega, kar ve, da ne ve – pri čemer gre za to, da svoje učenje usmeri samo v iskanje in 

učenje tistih informacij, ki jih o določeni tematiki ne ve in tako dopolni obstoječe znanje. 

Primerjalna analiza kaže, da je kategorijo prvega reda zgodba moč opaziti le pri dveh 

udeleženkah: Lauri in Poloni. Gre za strategijo učenja, ki se nanaša na težnjo po oblikovanju 

zgodbe na podlagi podanih podatkov. To so nekakšne vidne ali slušno vidne predstave 

zgodovinskega dogajanja, povezane v celoto: »Na primer če jaz to berem potem si 

predstavljam kakor kakšno zgodbico /…/ in si jo pripovedujem. Ja v sebi,« (P1a). Podatke 

organizirane v nekakšno celoto, zgodbo, je po poročanjih udeleženk namreč lažje priklicati, 
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zato drobci informacij, ki niso povezani v zgodbo ne zadostujejo: »Še nisem vedela za kaj se 

gre, vedela sem, da je ustanovila šole, ampak nisem pa vedela zgodbe. Manjkalo mi je vmes,« 

(P3). 

Kategorija prvega reda ostale strategije pri delovanju s podatki vključuje druge strategije, ki 

jih udeleženci omenjajo kot uporabne pri učenju zgodovine. Te so specifične glede na 

udeleženca, kot na primer izdelava miselnega vzorca, zapisovanje vsebine po točkah, 

tematske asociacije na vsebino z barvo, vživljanje v počutje (tistih, o katerih se uči), miselno 

oblikovanje kolaža – tj. serije mentalnih predstav, ki so vezane na isto tematiko. Poleg teh se 

pri polovici udeležencev, tj. pri Žigi, Eriku in Lovru, pojavljajo tudi stališča in mnenja, ki 

omogočajo, da si določeno stvar zapomnijo. Gre za nekakšno intuitivno strategijo (udeleženci 

strategije zavestno ne zaznajo), ki omogoča, da se udeleženec določenega podatka zaradi tega 

dejavnika lažje spomni.  

Kategorija podatki se z vsemi zgoraj definiranimi podkategorijami povezuje z naslednjimi 

kategorijami: mentalne predstave kot vsebina, nastanek predstav, tipi predstav, pojav 

predstav, preverjanje znanja, mentalne predstave ob priklicu, mentalne predstave ob 

nezmožnosti priklica, dejavniki, povezani z učenjem, učitelj kot kriterij, potek učenja, način 

branja, branje in pomnenje, sodelovanje pri pouku. Celotna vsebina kategorije podatki 

vključuje različne strategije, ki jih udeleženci uberejo za operiranje s podatki. Te tipe strategij 

povzemam v spodnjem grafičnem prikazu, Tabeli 10. 

 

Tabela 10: Seznam tipov strategij. 

Umeščanje 

podatkov 

Povezovanje 

informacij 

Ključne 

besede 

Pomnjenje imen 

in letnic 

Ciljno 

naravano 

učenje 

Zgodba Ostale 

strategije pri 

delovanju s 

podatki 

V zemljevid Znotraj nove 

vsebine 

Pojavljajo 

napisane 

Na podlagi 

pozicije v 

besedilu 

Pričakovanja 

učiteljice 

Težnja po 

celoti 

Zapisovanje 

po točkah 

V besedilo Med predmeti Pojavljajo 

slišane 

Zapisovanje 

letnic in imen 

Kar vem, da 

ne vem 

 Vživljanje v 

počutje 

Na časovno 

premico 

Z vsakdanjim 

življenjem (kraji) 

V kombinaciji s 

slikovno 

predstavo 

(slišane) 

Miselno 

ponavljanje 

letnic in imen 

  Asociacije na 

barvo 

V miselni 

vzorec 

Z drugimi 

informacijskimi 

viri(TV, knjige) 

Pojavljajo v 

kombinaciji s 

slikovno 

predstavo 

(napisane) 

Povezovanje z že 

znanim datumom 

  Stališča in 

mnenja 

V kolaž Z vsakdanjim 

življenjem 

(interesi) 

 Sestavljanje 

letnic po ključu 

(18 + 80) 

  Interesi 

 Z vsakdanjim 

življenjem (ljudmi) 
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Da bi podrobneje preučila dve strategiji, ki se kažeta kot nasprotni in se pri različnih 

udeležencih različno pojavljata, sem opravila primerjalno analizo kategorije ciljno naravnano 

učenje in zgodba. Ti kategoriji sem primerjala s kategorijami mentalne predstave ob priklicu, 

tipi predstav, mentalne predstave ob nezmožnosti priklica in ostalimi kategorijami prvega 

reda kategorije podatki. 

Kategorija ciljno naravnano učenje je povezana s povezovanjem informacij znotraj nove 

obravnavane vsebine in povezovanjem med predmeti. Pogosto se povezuje z umeščanjem 

podatkov v besedilo, na katerega se nanašajo tudi specifične strategije za pomnenje imen in 

letnic: na podlagi pozicije v besedilu; zapisovanje letnic in imen; prvo znano letnico poveže z 

drugo neznano v besedilu; glasovno ponavljanje imen in letnic. Kategorija zgodba je 

povezana s povezovanjem informacij z vsakdanjim življenjem (kraji, ljudmi in interesi), 

pomnjenjem imen in letnic, ki se nanašajo na povezovanje z že znanim datumom ali 

sestavljanjem letnic ter pogostim poročanjem o umeščanju podatkov na časovno premico. 

Opaziti je, da gre pri opisovanju strategij zgodba in ciljno naravnano učenje za dva različna 

pristopa k učenju. Skladno s tem, se kažejo specifične strategije učenja in kvalitativno 

različne mentalne predstave, ki nastajajo ob učenju in se pojavljajo ob priklicu oziroma ob 

nezmožnosti priklica. Rezultat primerjalne analize teh kategorij je poskusna teorija, ki jo 

podrobneje opisujem in utemeljujem v naslednjem poglavju. 

7.5. Poskusna teorija 

Pred oblikovanjem poskusne teorije predstavljam nekaj splošnih ugotovitev povezanih z 

učenjem in priklicem informacij pri sodelujočih v raziskavi. 

Učenje in priklic informacij sta povezana z oblikovanjem in pojavom mentalnih predstav. 

Predstave večinoma nastajajo ob sprejemanju informacij, kot takšne pa se shranijo v spominu 

in se pri priklicu informacij oziroma ob poročanju o nečem pojavljajo v mislih. Učenje je 

povezano z nastankom mentalnih predstav, ki vsebujejo vizualne in slušne elemente oziroma 

se pojavljajo v različnih tipih mentalnih predstav. Priklic naučene informacije se zgodi na 

podlagi pojava različnih tipov mentalnih predstav v mislih posameznikov. 

Velik pomen pri učenju je nastajanje mentalnih predstav, saj učenci poročajo o tem, da si ob 

učenju naredijo domišljijsko predstavo, animacijo, zgodbico, filmček. Te predstave so 

različnih tipov, pojavijo se kot statične slike, fotografije s kraja dogajanja, narisane risbe oz. 

slike, lahko so kratki filmčki z zvokom ali filmi z glasovno spremljavo oz. napisi ključnih 

besed o dogodku. Udeleženci poročajo o tem, da iz podanih informacij naredijo predstavo na 

podlagi besedila, slike oziroma slišane informacije, ki jim je dana. Za razumevanje teme jim 

je namreč pomembno, da si vsebino lahko predstavljajo. Nastanek predstav ob učenju je 

povezan z novo pridobljenimi informacijami o temi, kot tudi že znanimi informacijami (kot je 



 

95 

 

na primer povezovanje informacij s podatki iz multimedijskih vsebin). Te udeleženci združijo 

z vtisi iz vsakdanjega življenja (npr. s tem, da si predstavljajo kraje, kjer so že bili) in interesi 

(kot je npr. predstave čajne skodelice Boston Celtics in asociacija na dogodek bostonske 

čajanke (E1b)) oziroma drugimi dejavniki, povezanimi z učenjem. To povezovanje informacij 

omogoča oblikovanje oziroma nastanek predstav različnih tipov, katerih različnost je 

posledica različnih virov, iz katerih informacijo oblikujejo. 

Predstave nastajajo spontano, ključno pri njih pa je, da se pojavljajo tudi pri poročanju 

oziroma ob priklicu informacij iz spomina. Te predstave so različnih tipov, velikokrat se 

prikažejo v obliki vizualne predstave besedila, lahko se pojavljajo kot glas (učiteljice, 

učenca), ki pripoveduje o tej temi, ključno pa je, da so podobne predstavam, animacijam, ki 

so nastale ob učenju. Udeleženci trdijo, da je pojav predstav ključen v poročanju, saj je 

sposobnost poročanja onemogočena, dokler se predstave ne prikažejo: »Glede na to, da sami 

animacijo ustvarjamo, a ne, če pozabiš, kaj se je dogajalo, ni nič animacije,« (Ž1b). To 

dokazujejo tudi mentalne predstave, povezane z nezmožnostjo priklica, ki se pojavljajo v 

situacijah, ko udeleženci želijo priklicati določeno informacijo, a je ne morejo. V teh primerih 

se pojavljajo predstave zamegljenega besedila, ki ga ne morejo prebrati, informacije iščejo po 

predstavah besedila v mislih, na način, kot da bi listali po knjigi ali pa se pojavljajo druge 

slikovne vidne predstave, ki so šibke, medle oziroma zamegljene. Jasen pojav predstav nosi 

vsebino in je povezan z nastankom predstav ter s tem učenjem. Ena od lastnosti predstav je 

tudi kratko trajanje predstav: udeleženci poročajo o nekajsekundnih mentalnih predstavah in 

prehodih, ki se hitro menjajo. Na podlagi teh učenci nadalje poročajo o snovi. Mentalne 

predstave se pojavljajo, dokler posameznik ne pove vsega, kar se o tematiki spomni. Ko se 

predstave ne pojavljajo več pomeni, da se je vsebina izčrpala.  

Operiranje udeležencev s podatki v procesu učenja je ena ključnih stvari pri procesu 

pomnjenja. Te strategije, ki zajemajo umeščanje podatkov, povezovanje informacij, 

pomnjenje imen in letnic, ključne besede, ciljno naravnano učenje, zgodbo (težnjo po celoti) 

in ostale strategije učenca pri delovanju s podatki, omogočajo lažje pomnjenje informacij in 

so povezane z nastajanjem predstav in pojavom predstav ob priklicu informacije. Znotraj teh 

so za priklic informacije izrazito pomembne ključne besede, ki se večinoma pojavljajo kot 

napisane predstave, ki se udeležencem pojavijo kot prve informacije, ki na nek način 'odprejo' 

zalogo informacij o določeni temi. Navadno so to predstave določenih naslovov, imen ali 

letnic, ki udeleženca spomnijo na vsebino. So torej prve predstave, ki se pojavijo ob priklicu 

informacije iz spomina, obenem pa služijo kot povod za pojav drugih mentalnih predstav, ki 

omogočajo poročanje o nadaljnji vsebini. Pomembne strategije učenja so tudi povezovanje 

informacij, ki poteka na različne načine (znotraj nove vsebine, med predmetom zgodovina, 

med drugimi šolskimi predmeti ter z dejavnostmi, interesi, kraji in ljudmi v vsakdanjem 
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življenju) ter umeščanje podatkov, ki omogoča umestitev novih podatkov v strukturo 

(besedila, zemljevida, časovne premice). 

 

Poskusna teorija 1: 

Bistvene razlike v fenomenologiji učenja se kažejo glede na namen učenja. Primerjalna 

analiza je pokazala, da sta pri udeležencih prisotna dva kvalitativno različna pristopa k učenju 

– učenje za uspešno opravljeno preverjanje znanja in učenje s težnjo po védenju o celoti. 

Tabeli, prikazani v nadaljevanju, sta rezultat primerjalne analize kategorij ciljno naravnano 

učenje in zgodba. Ti kategoriji sem primerjala s kategorijami mentalne predstave ob priklicu, 

tipi predstav, mentalne predstave ob nezmožnosti priklica in ostalimi kategorijami prvega 

reda kategorije podatki. V Tabeli 11 številke v oklepajih predstavljajo število udeležencev, pri 

katerih se določena kategorija pojavlja.   

Tabela 11: Primerjalna analiza kategorij ciljno naravnano učenje, zgodba, mentalne 

predstave ob priklicu, tipi predstav, mentalne predstave ob nezmožnosti priklica in ostalih 

kategorij kategorije drugega reda podatki. 

 Ciljno naravnano učenje (4) Zgodba (2) 

Mentalne predstave 

ob priklicu 

Priklic na podlagi ključne besede (4), priklic na 

podlagi slikovne predstave (4)  

Ni podatka 

 

Tipi predstav Vizualna predstava besedila (4) 

Predstava učiteljice, ki govori (4)  

Glas učiteljice (4) 

Predstava kot risanka (3)  

Predstava kot animacija / film (3)  

Realistične vizualne predstave (4)  

Slušne predstave nekoga drugega (1)  

Slušne predstave udeleženca (3)  

Gibljiva slika z zvokom (3) 

Gibljiva slika brez zvoka (1)   

Vizualna predstava zemljevida (2)  

Vizualna predstava besedila: / 

Predstava učiteljice, ki govori / 

Glas učiteljice / 

Predstava kot risanka (1) 

Predstava kot animacija / film (2) 

Realistične vizualne predstave (2) 

Slušne predstave nekoga drugega (1)  

Slušne predstave udeleženca (2) 

Gibljiva slika z zvokom (2)  

Gibljiva slika brez zvoka (2)  

Vizualna predstava zemljevida / 

Mentalne predstave 

ob nezmožnosti 

priklica 

Meglena predstava besedila (4) 

Šibek vizualni spomin (4)  

/ 

Podatki – umeščanje 

podatkov 

Umeščanje podatkov:  

v besedilo: (4) 

v zemljevid: (3)      

Na časovno premico: (2)  

v miselni vzorec: (1)  

v kolaž: / 

Umeščanje podatkov:  

v besedilo: / 

v zemljevid: / 

na časovno premico: (2)  

v miselni vzorec: (2)  

v kolaž: (2)  

Podatki – 

povezovanje 

informacij 

Povezovanje informacij:  

znotraj nove vsebine: (3) 

Med predmeti: (3)  

z drugimi informacijskimi viri: (2)  

z vsakdanjim življenjem – kraji: (1) 

z vsakdanjim življenjem – ljudmi: (1)  

z vsakdanjim življenjem – interesi: (1) 

Povezovanje informacij:  

znotraj nove vsebine: / 

Med predmeti: / 

z drugimi informacijskimi viri: / 

z vsakdanjim življenjem - kraji: (2)  

z vsakdanjim življenjem – ljudmi: (2) 

z vsakdanjim življenjem – interesi: (2)  

Podatki – Pomnenje 

imen in letnic 

Pomnenje imen in letnic: 

na podlagi pozicije v besedilu (3)  

zapisovanje imen in letnic (2)  

miselno ponavljanje letnic in imen (3)  

povezovanje z že znanim datumom (1)   

sestavljanje letnic po ključu: / 

Pomnenje imen in letnic: 

na podlagi pozicije v besedilu: / 

zapisovanje imen in letnic (1)  

miselno ponavljanje letnic in imen (1)  

povezovanje z že znanim datumom (2)  

sestavljanje letnic po ključu (2)  
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T. i. ciljno naravnano učenje je učenje za preverjanje znanja, je vedênje oziroma strategija 

učenca, ki se pripravlja za uspešno preverjanje znanja, in je povezano tudi z učiteljičinimi 

pričakovanji. Učenec v želji po uspešno opravljenem testu posveti posebno pozornost učenju 

besedila ob slikah, odebeljenemu besedilu, besedilu v modrih okvirčkih in pojmom na koncu 

poglavja, saj učiteljica poudarja pomen védenja naštetega. Vloga učiteljice pri učenju, 

natančneje, učiteljičina pričakovanja o znanju določenih podatkov so povezana s ciljno 

naravnanim učenjem udeležencev, ki je osredotočeno na uspešno opravljeno preverjanje 

znanja. Pri ciljno naravnanem učenju, kjer učenec išče le relevantne informacije, ki so 

potrebne za uspešno opravljeno preverjanje znanja, se pogosto pojavljajo vizualne predstave 

besedila in strategija umeščanja podatkov v besedilo. Te vizualne predstave besedila se kot 

takšne skupaj s ključnimi besedami pojavljajo ob poročanju, precej pogoste pa so tudi 

meglene predstave besedila in nejasne vizualne informacije, ki jih ni mogoče priklicati v 

celoti. 

Te so precej bolj pogoste pri ciljno naravnanem učenju, medtem ko učenje, ki ima težnjo po 

celotni zgodbi pogosto vključuje slušno-vidne predstave, ki so povezane v zgodbo, ki jo 

navadno nekdo govori, kar pomeni, da so pogosto prisotne glasovne predstave. Takšne vrste 

so tudi mentalne predstave ob priklicu informacije, saj se le-ta zgodi na podlagi slike ali 

animacije/filma z zvokom ali brez. Pri tem načinu učenja so precej manj prisotne mentalne 

predstave povezane z nezmožnostjo priklica, saj poročanja o meglenih predstavah niso 

pogosta. Pri tem načinu učenja se namreč informacija bodisi pojavi v celoti, bodisi je sploh ni. 

Precej pogosto je pri tej strategiji učenja opaziti povezovanje informacij z dogodki, ljudmi, 

kraji v vsakdanjem življenju in povezanost učenja s počutjem in občutki – pri udeleženkah je 

namreč moč opaziti vživljanje v zgodovinsko zgodbo, situacijo ali povezovanje informacij z 

vsakdanjim življenjem, ki je povezano z določenimi čustvenimi situacijami iz vsakdanjega 

življenja. S tem načinom učenja, to je z učenjem z željo po razumevanju celotne zgodbe, so 

povezane specifične strategije pomnenja imen in letnic. Udeleženec imena in letnice poveže z 

že znanim datumom iz svojega življenja in/ali uporablja strategijo sestavljanja letnic (npr. 

19+70= leto 1970). Pri tem načinu učenja je pogosto umeščanje podatkov na časovno 

premico, prisotne pa so tudi druge strategije umeščanja podatkov. 

Ta pristop k učenju je kvalitativno različen, ker se navezuje na izkušnje v vsakdanjem 

življenju in je zastavljen širše kot ciljno naravnano učenje oziroma učenje z namenom 

uspešno opravljenega preverjanja znanja. Pri ciljno naravnanem učenju je namreč 

povezovanje informacij prisotno zgolj znotraj nove vsebine in predmeta zgodovine ter med 

šolskimi predmeti, kar se nanaša na povezovanje zgodovinskih podatkov s tistimi pri 
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slovenščini, fiziki in glasbi. Tudi strategije pomnenja imen in letnic so drugačne: učenci si 

letnice zapomnijo na podlagi pozicije v besedilu, z zapisovanjem imen in letnic, z glasovnim 

ponavljanjem letnic ter s povezovanjem prve znane letnice z drugo neznano v besedilu. Poleg 

drugih strategij umeščanja podatkov pa je vedno prisotno tudi umeščanje podatkov v besedilo. 

 

Tabela 12 z drugimi besedami opisuje primerjalno analizo, ki sem jo prikazala in opisala v 

Tabeli 11 ter povzema poskusno teorijo. 

 

Tabela 12: Interpretacija primerjalne analize. 

Namen učenja: Priprava na preverjanje znanja Težnja po celoti 

Strategije priklica 

informacij 

Priklic na podlagi ključne besede, priklic na 

podlagi slikovne predstave 

Ni znano 

Tipi predstav Vizualna predstava besedila – zvezka, 

učbenika ali prosojnice 

Drugi tipi – film z zvokom ali brez, kolaž, 

statične slike s podnapisi 

Nezmožnost pojava 

informacij 

Meglene predstave besedila, meglene 

vizualne predstave 

Vse ali nič 

Strategije Povezovanje: med šolskimi predmeti; nove 

vsebine s staro 

Umeščanje podatkov: v besedilo; v 

zemljevid; na časovno premico 

Pommenje imen in letnic: na podlagi pozicije 

v besedilu, z zapisovanjem, z glasovnim 

ponavljanjem, s povezovanjem znane letnice 

z neznano v besedilu 

Povezovanje: s primeri iz vsakdanjega 

življenja: kraji, ljudmi, interesi 

Umeščanje podatkov: na časovno premico 

 

Pomenenje imen in letnic: sestavljanje letnic, 

povezovanje zanega datuma z neznanim 

 

Ta poskusna teorija priča o dveh različnih strategijah oziroma načinih učenja, ki se navezujeta 

na namen učenja. Učenje z zgodbo predstavlja težnjo po celostnem pregledu nad zgodovinsko 

temo, ki se nanaša na povezovanje informacij z vsakdanjim življenjem in jasnimi mentalnimi 

predstavami ob priklicu, ki se pojavljajo v obliki zgodbe tj. kolaža ali filmčka o dogajanju. 

Drug način učenja je učenje, ki je ciljno naravano v učenje določenih faktov, h katerim 

udeležence navadno spodbudijo pričakovanja učiteljice in težnja po uspešno opravljenem 

preverjanju znanja. Tovrstno učenje je močno vezano na besedilo, saj so nanj vezane 

strategije operiranja s podatki in tudi pojavljanje mentalnih predstav, v katerih je prisotno 

besedilo, zaradi katerega so pogoste tudi meglene mentalne predstave ob nezmožnosti 

priklica. 
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Poskusna teorija 2: 

 

 

Slika 16: Grafični prikaz poskusne teorije o povezanosti počutja in občutkov z motivacijo in 

drugimi dejavniki. 

 

Počutje in občutki, stališča in mnenja ter motivacija so dejavniki, ki so povezani z učenjem. Za 

učenje so ti dejavniki izjemno pomembni, saj nanj vplivajo. Ti dejavniki so med seboj povezani, 

kar prikazuje tudi Slika 16. Na pozitivno motivacijo za učenje vplivajo pozitivno počutje in 

občutki, povezave pa delujejo tudi obratno. Razpoloženje oziroma počutje kot eden od notranjih 

dejavnikov je ključni element učenja, saj je z njim povezana motivacija oziroma zanimanje za 

tematiko – pri pozitivnem počutju in dobri volji je večja verjetnost, da učence nekaj zanima in 

obratno. Poleg tega je s prijetnim razpoloženjem in zanimanjem povezano tudi sodelovanje pri 

pouku ter povezovanje informacij s predhodnim znanjem. V primeru negativnih občutkov in 

slabega počutja, nasprotno, učenec ne sledi in ne sodeluje, pri učenju odtava z mislimi drugam, 

tematika ga ne pritegne. Negativno razpoloženje je po poročanju učencev pogosto prisotno zaradi 

strahu pred preverjanjem znanja, prisotno pa je tudi takrat, ko se učenec, ki sodeluje pri pouku, 

zmoti in se zaradi neodobravanja in posmeha s strani sošolcev spremeni tudi njegovo počutje. 

Opaziti je vpliv nezanimanja (odsotnosti motivacije) na negativine občutke in počutje in obratno – 

negativno počutje in občutki vplivajo na nezainteresiranost (odsotnost motivacije). S tem so 

povezani tako dejavniki v šoli (npr. stres pred preverjanjem znanja) kot tudi zunajšolski dejavniki 

(kot na primer pokvarjen računalnik). Pozitivno počutje in prijetni občutki vplivajo na zanimanje 

oziroma motivacijo, motivacija pa vpliva tudi na pozitivno počutje in občutke. Oboje je povezano 

s povezovanjem informacij in s sodelovanjem pri pouku. Zavzemanje stališč in mnenj je tudi 

dejavnik, ki močno vpliva na učenje, kar dokazujejo pogosta poročanja udeležencev, pri katerih je 

stališče oziroma mnenje povezano z določenim čustvom, počutjem ali občutki. Rezultat teh 

povezav je nekakšna intuitivna strategija (uspešnega) učenja, saj oblikovanje stališč in mnenj 

omogoča lažje pomnjenje in priklic informacij.  
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8. DISKUSIJA 

V tem poglavju bom razpravljala o pomembnejših spoznanjih o doživljanju učenja, ki sem jih 

pridobila s svojo raziskavo. Ta bom poskusila povezati z drugimi spoznanji s področja 

psihologije in pedagogike.  

Z zgornjima teorijama kratkega obsega oziroma poskusnima teorijama je mogoče odgovoriti 

na moje prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 'Kako učenec doživlja proces učenja 

zgodovine?' Raziskava je omogočila vpogled v posameznikovo doživljanje procesa učenja in 

predstavlja novo teorijo, osredotočeno na doživljajsko plat učenja. Poskusna teorija 1 kaže na 

to, da obstajata dva kvalitativno različna učna pristopa, ki se razlikujeta glede na namen. 

Prvega bi lahko imenovali tudi ciljno naravnano učenje oziroma pomnenje relevantnih 

informacij, usmerjeno v uspešno opravljeno preverjanje znanja, medtem ko je drugi namen 

učenja težnja po celoti, nekakšnem celostnem razumevanju. Analiza podatkov kaže, da sta ta 

dva pristopa k učenju fenomenološko precej različna.  

V poskusni teoriji 2 se dotikam dejavnikov, povezanih z učenjem – to so počutja in občutki, 

stališča in mnenja ter motivacija. Predstavljam povezave med njimi, med počutjem in občutki 

ter motivacijo pa je prisotna tudi vzročna povezanost med kategorijama – ena vpliva na drugo 

in obratno. Podrobneje bi bilo vredno preučiti vse povezave, ki jih ima kategorija dejavniki, 

povezani z učenjem z drugimi kategorijami, vendar so ti podatki manj prisotni v transkriptih 

udeležencev. Morda je za to kriva moja tehnika spraševanja, ki se manj osredotoča na 

čustvene aspekte doživljanja, morda pa je bilo udeležencem enostavno lažje poročati o 

miselnem/racionalnem doživljanju kot o čustvenem doživljanju. 

Da bi lahko odgovorila na moje drugo raziskovalno vprašanje 'Ali ima doživljanje učenja 

zgodovine različne modalnosti?' sem se osredotočila na poročanja udeležencev, ki so se 

nanašala na modalnosti mentalnih predstav. V primerjalni analizi sem zato opravila analizo 

kategorije tipi predstav, ki nam odpira vednost o različnih modalnostih doživljanja mentalnih 

predstav. Te se namreč pojavljajo v različnih tipih, ki sem jih sama razdelila v vidne, slušne in 

slušno-vidne. Vsak tip vizualne predstave ima svoje posebnosti – npr. predstava kot risanka se 

navadno pojavlja kot statična slika narisana z barvicami, lahko pa se pojavlja tudi kot gibljiva 

slika z zvokom, podobna otroški risanki. Slušne predstave so tudi različnih tipov – vključujejo 

lahko udeleženčev glas, glas nekoga drugega, učiteljičin glas. Tudi predstave vidnih oblik so 

različne – lahko so statične, popolnoma fotografske, lahko so gibljive, morda vključujejo 

ključne besede, ki se pojavljajo kot podnapisi ipd. Analiza je pokazala, da so mentalne 

predstave različnih tipov in se pri udeležencih pojavljajo različno – tudi znotraj določene 

kategorije so udeleženčeve predstave specifične.  Zagotovo pa je, da se pri udeležencu ne 
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pojavljajo izključno samo slušne ali samo vidne mentalne predstave. Tipe predstav lahko 

povežem s kognitivnimi in učnimi stili, natančneje z vizualno-verbalno dimenzijo po Riding 

in Rayner (1998), kjer so verbalne in vizualne prvine pri posamezniku prisotne v različnih 

dimenzijah, ki so odvisne od individualnih preferenc v spoznavni organizaciji. Rezultati moje 

raziskave kažejo, da se ne pojavljajo izključno vizualni ali izključno slušni tipi in da je na 

vizualno-verbalni dimenziji navadno prisotna mešanica obeh, to so t. i. filmi z zvokom, vidne 

predstave učiteljice, ki govori, animacije, realistične vizualne predstave z zvokom idr. 

Z analizo kategorije podatki in Poskusno teorijo 1, ki govori o dveh različnih učnih pristopih, 

tj. ciljno naravnanim učenjem in učenjem s težnjo po celotni zgodbi, je mogoče najti 

vzporednice z drugo dimenzijo po Riding in Rayner (1998), tj. holistično-analitično 

dimenzijo. Način učenja s težnjo po celotni zgodbi se navezuje na holistično, celostno 

obravnavo zgodovinske snovi in ga zato povezujem s holistično dimenzijo po Riding in 

Rayner (1998). Ciljno naravnano učenje je način učenja, ki je usmerjeno v podatke, zato je 

specifično in natančno – ta učni pristop povezujem z analitično dimenzijo po Riding in 

Rayner (1998). Poskusna teorija 1 sicer določa samo dva pola, povsem možno pa je, da sta 

dva načina učenja mogoča v različnih dimenzijah. To je tudi eden od razlogov, zakaj bi bilo 

potrebno nadaljnje preučevanje teh dveh pristopov učenja.  

Ker so me zanimale doživljajske lastnosti modalnosti učenja (moje tretje raziskovalno 

vprašanje), sem analizirala kategorijo tretjega reda mentalne predstave, ki vključuje tako 

lastnosti mentalnih predstav kot tudi nastanek in pojavnost predstav. Z analizo celotne 

kategorije tretjega reda mentalne predstave, katero sem predstavila v predprejšnjem poglavju, 

sem pridobila veliko informacij o doživljanju mentalnih predstav ̶ kakšne so, kdaj se 

pojavljajo, kako nastanejo, kakšne lastnosti imajo in podobno. To je zagotovo kvaliteta, ki jo 

ima proučevanje doživljanja učenja. Verjamem, da je s tem mogoče pridobiti širše 

razumevanje doživljanja mentalnih predstav in njihovih tipov, npr. njihov namen, zakaj se te 

pojavljajo, podatke o trajanju ipd. Ne izvemo samo, kakšen tip predstave se pojavi, analiza 

pove veliko tudi o ostalih lastnostih mentalnih predstav. S tem lahko oblikujemo širšo sliko 

razumevanja tega pojava. 

Ugotovitve primerjalne analize kategorije podatki kažejo, da so prisotne različne strategije, ki 

jih udeleženci uporabljajo med učenjem. Te so izjemnega pomena za razumevanje učenja 

posameznikov. Analiza je pokazala, da se mnogo strategij, ki so jih udeleženci uporabljali, 

pojavlja pri vseh udeležencih. Te so si med seboj podobne. To so ključne besede, 

povezovanje informacij, različne strategije pomnenja imen in letnic. Morda le umeščanje 

podatkov med posamezniki poteka na nekoliko različne načine, specifičnosti individualnih 
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strategij udeležencev pa se kažejo v kategoriji druge strategije pri delovanju s podatki. Te 

strategije so: oblikovanje kolaža fotografij, povezovanje informacij z barvo, povezovanje 

informacij z interesi itd. Rezultat primerjalne analize in študija posameznih primerov mi je 

omogočila vpogled v individualne specifike učenja, ki vedno znova opozarjajo, da se 

doživljanje učenja razlikuje od udeleženca do udeleženca, od osebe do osebe. Kljub temu je s 

primerjalno študijo mogoče opaziti nekatere skupne lastnosti – na primer strategije, ki jih 

uporabljajo vsi udeleženci ali tipe mentalnih predstav, ki se pojavljajo pri vseh primerih. Tu 

imam v mislih strategije, ki se pojavljajo pri vseh udeležencih (npr. ključne besede), kjer je 

kljub skupnim lastnostim (npr. namen ključnih besed) opaziti individualne specifike – na 

primer pojav ključnih besed, ki je različen glede na posameznika (ključne besede kot napisane 

v zvezku, ključne besede kot učiteljičin glas ipd.) 

Opaziti je tudi dva različna učna pristopa, ki sta si nasprotna (v smislu pojavljanja pri 

udeležencih) – to sta dva načina učenja: učenje, kot priprava na preverjanje znanja (t. i. 

strateško učenje) in učenje s težnjo po poznavanju celotne zgodbe, ki sem ju utemeljila tudi v 

Poskusni teoriji 1. Ciljno naravnano učenje je učenje, ki je osredotočeno v učenje določenih 

informacij, ki jih udeleženec potrebuje za uspešno opravljeno preverjanje znanja. Učenec v 

želji po uspešno opravljenem testu posveti posebno pozornost specifičnim podatkom, kot je  

npr. besedilo ob slikah, odebeljeno besedilo, pojmi na koncu poglavja v učbeniku, saj 

učiteljica poudarja pomen védenja naštetega. Pri ciljno naravnanem učenju, kjer učenec išče 

le relevantne informacije, ki so potrebne za uspešno opravljeno preverjanje znanja, so pogoste 

vizualne predstave besedila in strategija umeščanja podatkov v besedilo, ki jo pedagoški 

psihologi strokovno imenujejo metoda lokalizacije (Marentič Požarnik, 2000). Posledično se 

vizualne predstave besedila kot takšne skupaj s ključnimi besedami tudi pojavljajo ob 

poročanju, precej pogoste pa so tudi meglene predstave besedila in medle vizualne predstave. 

Te so precej bolj pogoste pri ciljno naravnanem učenju, medtem ko pristop k učenju s težnjo 

po celotni zgodbi pogosto vključuje slušno-vidne predstave, ki so povezane v zgodbo, ki jo 

navadno nekdo govori. Pomembna lastnost tovrstnega načina učenja je namreč težnja po 

celosti, kjer se podatki v celoto združijo ravno s sestavljanjem zgodbe. S tem pristopom k 

učenju se pogosto pojavljajo mentalne predstave, ki so vezane na zgodbo in so slušno-vidnih 

tipov. Ob nezmožnosti priklica se ne pojavljajo medle predstave različnih tipov, temveč je 

prisotna praznina (nič). Pogosto je pri tej kategoriji opaziti povezovanje informacij z 

vsakdanjim življenjem in povezava učenja s počutjem in občutki – namreč pri udeleženkah je 

mogoče opaziti vživljanje v zgodovinsko zgodbo, situacijo ali povezovanje informacij z 

vsakdanjim življenjem, ki je povezano z določenimi čustvenimi situacijami iz vsakdanjega 
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življenja. Torej opažam dva pristopa k učenju glede na namen/cilj – želja po uspešno 

opravljenem preverjanju znanja, za katero so potrebni določeni podatki (ki jih učiteljica 

zagotovo vpraša) in želja po zgodbi, nekakšni celostni predstavi nekega (zgodovinskega) 

dogajanja. Slednje je mogoče povezati z afektivno strategijo 'Izgrajevanje pričakovanj o 

poteku in rezultatih učenja' (Peklaj, 2000). Kot kaže je učenec lahko usmerjen v različne cilje. 

Dweck (1986, v Peklaj, 2000) razlikuje učence usmerjene v učni proces in učence usmerjene 

v dosežke. Kategorijo ciljno naravnano učenje je mogoče povezati z učenci, ki so usmerjeni v 

dosežke, medtem ko je učenje s težnjo po celotni zgodbi mogoče povezati s tipom učenca, 

usmerjenim v učni proces. Ta dva pristopa k učenju je v primeru učenja s težnjo po celotni 

zgodbi mogoče povezati z usmerjenostjo v osebni smisel (Marentič Požarnik, Magajna, 

Peklaj, 1995), medtem ko je pristop učenja, ki je usmerjen v uspešno opravljen preiskus 

znanja, mogoče povezati z usmerjenostjo v reprodukcijo (Marentič Požarnik idr., 1995). 

Poleg tega je ciljno naravnano učenje mogoče povezati tudi s površinskim učnim pristopom, 

učenje s težnjo po celotni zgodbi pa z globinskim pristopom k učenju (Marentič Požarnik, 

2000). Opozoriti velja, da gre pri teh dveh pristopih k učenju, ki se razlikujeta glede na 

namen, za fenomenološko različna procesa. Udeleženci, katerih namen je želja po uspešno 

opravljenem znanju, uporabljajo različne strategije priklica, kot so na primer ključne besede 

ali vizualne predstave besedila, poleg tega brskajo po spominu z 'listanjem po straneh', 

pojavljajo se tudi meglene predstave, kadar določene informacije ni mogoče priklicati. Pri 

udeležencih, katerih namen je želja po razumevanju celote, ni poročanj o pojavljanju nejasnih 

mentalnih predstav ob priklicu, namreč, v kolikor se informacija pojavi, je priklicana v celoti 

ali pa je sploh ni (torej udeležencec lahko prikliče celotno informacijo ali popolnoma nič ) – v 

tem primeru poročajo o popolni praznini in tišini. Bitbol in C. Petitmengin (2013) pišeta o 

spontanem pojavu sestavnih elementov priklica, ki se pojavijo nenamerno in nepričakovano 

(angl. involuntary), brez posameznikove zavestne kontrole. Morda gre v tem primeru učenja, 

tj. učenje z namenom po razumevanju celote in grajenju znanja, za tovrsten pojav priklica 

informacij. 

Tudi ostale strategije, ki sem jih obravnavala v primerjalni analizi kategorije podatki, je 

mogoče povezati s kognitivnimi, metakognitivnimi ali afektivnimi strategijami učenja – 

ključne besede, ki si jih učenci zapisujejo in jih ponavljajo, je mogoče povezati s kognitivno 

strategijo, ki sodi v strategije ponavljanja (Weinstein in Mayer, v Tomec idr., 2006). 

Povezovanje informacij sodi v elaboracijske strategije, umeščanje podatkov pa v 

organizacijske strategije, ki vključujejo združevanje podatkov v širše pojmovne kategorije, 

hierarhične odnose ali grafične podobe (Pečjak in Gradišar, 2012). Povezovanje informacij z 
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vsakdanjim življenjem, poročila o trenutkih, ko nova informacija  udeleženca spomni na nekaj 

kar je že doživel, vključuje asociativno učenje (Eysenck in Keane, 2010; Woolfolk, 2002), 

povezovanje informacij z drugimi viri, kot so na primer oddaje na televiziji in knjige pa 

vključuje povezovanje s predznanjem (Marentič Požarnik, 2000; Pečjak in Gradišar, 2012). 

Prisotne so tudi različne mnemotehnike za lažje pomnenje imen in letnic, ki jih vsak 

posameznik ustvari sam. Opaziti je tudi metodo lokalizacije (Marentič Požarnik, 2000), saj 

udeleženci na podlagi mentalne predstave informacije v zvezku glede na lokacijo te 

informacije prikličejo potrebno informacijo, kar sem sama imenovala umeščanje podatkov v 

besedilo. V mnemotehnične strategije je mogoče uvrstiti tudi strategije priklica informacije na 

podlagi ključne besede in slikovnih predstav (OʹBrein, 2002; Ličen 2003). Metakognitivne in 

organizacijske miselne strategije je mogoče opaziti tudi znotraj kategorij branje in pomnenje, 

način branja, presoja znanja in potek učenja. V njih so prisotna pričevanja o načrtovanju 

učenja, nadzorovanju učenja, evalvaciji učenja oziroma presoji znanja. Poleg tega je v 

procesu učenja zaznati presojo znanja in prelet učnega gradiva, ki se kaže kot prilagajanje 

hitrosti branja z namenom boljšega razumevanja. Udeleženci pričajo tudi o različnih tehnikah 

branja ob učenju – prelet celotnega besedila pred učenjem in navzkrižno oz. diagonalno 

branje, katerega namen je doseči bistvene točke v besedilu (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Da so za proces učenja ključni tudi počutje in občutki dokazujejo poročanja udeležencev, ki jih 

združujem v Poskusni teoriji 2, ki so skozi svoje proučevanje doživljanja poročali o pozitivnih 

občutkih in počutju, ki so pozitivno stimulirali motivacijo k učenju. Za razliko od teh so 

udeleženčeva poročanja o negativnih občutkih oziroma počutju povezana s tavanjem misli, 

nesodelovanjem in pomanjkanjem oz. odsotnostjo motivacije. Počutje in občutki vplivajo na 

motivacijo, kaže pa, da vplivi potekajo tudi v obratno smer, kar pomeni, da med tema dvema 

dejavnikoma učenja poteka krožna vzročnost. Počutje in občutki in motivacija torej odločno 

definirajo kvaliteto učenja. Da so čustva močno povezana z učenjem dokazujejo tudi sodobne 

nevroznanstvene raziskave: limbični sistem, t. i. čustveni del možganov, je močno povezan s 

frontalnim korteksom, katerega aktivacija korelira z reševanjem problemov in delovnim 

spominom. Negativna čustva, kot na primer stres in strah, zavirata učne procese v možganih, 

medtem ko jih pozitivna čustva spodbujajo (Tancig, 2014 v Devjak, 2014 str. 428). Poznani so 

programi t. i. socialno-emocionalnega učenja, ki vključujejo čustveno zavedanje, kontrolo čustev 

v stresnih situacijah, odgovorno odločanje ipd. Payton idr. (2008, v Tancig, 2014) poudarjajo, da 

le-ti pozitivno vplivajo na učne dosežke. V šolstvu se pojavljajo tudi t. i. programi čuječnosti, 

namenjeni izboljšanju pozornosti ter uravnavanju stresa, rezultati se kažejo v zmanjšanju 

anksioznosti in depresije ter boljšem uravnavanju pozornosti (Holzel idr., 2009, v Tancig, 2014).  
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Eden od pomembnih aspektov doživljanja učenja je bilo tudi poročanje o udeleženčevih 

stališčih in mnenjih, ki so na nek način vplivala na učenje, saj so si s pomočjo teh učenci 

mnogokrat zapomnili določeno informacijo oziroma jo priklicali. Ta strategija učenja, ki jo 

označujem kot intuitivno in neozaveščeno, saj se udeleženci te strategije niso zavedali, je 

izjemno uporabna strategija, ki bi jo v vzgoji in izobraževanju, pri poučevanju, po mojem 

mnenju zagotovo lahko bolje izkoristili. Vrednost le-te je, da je izjemno močna, saj vključuje 

posameznikova prepričanja, mnenja in tudi čustva, ki omogočajo, da se posamezniki 

informacije lažje zapomnijo. Zato se mi zdi pomembno, da pouk vključuje debate, kjer 

udeleženci lahko do določene zgodovinske situacije zavzamejo stališče, se o njej ne strinjajo 

ali jo analizirajo. Tudi Tancig (2014, str. 428) poudarja pomen socialnih interakcij in 

povzema, da: »Poučevalni pristopi, ki spodbujajo socialne interakcije med učenci, kot so: 

diskusije, kooperativne in kolaborativne oblike učenja, reflektivno in izkustveno problemsko 

učenje, ustvarjajo socialne kontekste, ki spodbujajo učenje.«  

Iz izsledkov raziskave je mogoče ugotoviti tudi, da igra pomembno vlogo pri učenju 

motivacija. Ključno, da udeleženca tematika zanima, je, da mora vsaj nekaj o tematiki že 

vedeti. Pomembno je, da se pri učenju opiramo na predznanje in tako nove informacije lažje 

umestimo v kontekst. Zato se zdi smiselno, da se pri poučevanju upošteva to dejstvo in da 

učitelj za motivacijski uvod v šolsko uro povpraša, kaj o tematiki učenci že vedo. To potrjuje 

tudi Stipek (1996, v Woolfolk, 2002), ki pravi da se interes poveča, če imajo učenci občutek, 

da so kompetentni in četudi morda učenci sprva niso zainteresirani, je mogoče, da to 

postanejo, če pri predmetu ali aktivnosti doživijo uspeh. Motivacija je odvisna tudi od 

posameznikovih pričakovanj glede doseganja ciljev ter vrednosti, ki jo cilj predstavlja, kar 

pedagoški psihologi imenujejo teorija pričakovanja (Marentič Požarnik, 2000).  

Analiza intervjujev potrjuje pomembno vlogo učiteljice pri učenju. Ta ima vlogo pri 

motivaciji, ki vzbudi željo po učenju, in s tem pripomore, da k učenju pritegne ali odvrne. 

Tudi če občasno izrazi kritiko nad klepetavim učencem, je za vrnitev pozornosti na snov 

bolje, kot če tega ne bi storila. Poleg tega je učitelj pomemben dejavnik, ki učence vodi v 

ciljno naravnano učenje, tj. učenje za uspešno opravljeno preverjanje znanja. Namreč opaziti 

je korelacijo med učiteljičimi pričakovanji in poznavanjem njenega stila ocenjevanja znanja 

ter ciljno naravnanim učenjem, usmerjenim v poznavanje določenih informacij, ki so ključne 

za uspešno opravljeno preverjanje znanja. Zdi se, da je tovrstno učenje dolgoročno manj 

efektivno, saj se v sklopu tega učenja izjemno pogosto pojavljajo vizualne predstave besedila 

– številčnost le-teh gre sčasoma, v skladu z krivuljo pozabljanja, ki sta jo razvila Peterson in 

Peterson (1959, Eysenck in Keane, 2010), v pozabo. Tovrstno reproduciranje je rezultat ciljno 
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naravnanega učenja, ki vodi v uspešno opravljen preizkus znanja, in je sestavljeno iz 

elementov podrobnosti, ne omogoča pa pregleda celotne zgodbe nad zgodovinskim 

dogodkom. Poznavanje celotne zgodbe o dogodku je za razumevanje in priklic informacij za 

nekatere udeležence zelo pomembna, zato se mi zdi smiselno, da pedagog usmerja učence 

tako, da o tematiki oblikujejo celotno zgodbo. To morda lahko stori z usmerjanjem v izbiro 

ključnih besed, ki se pri vseh udeležencih pojavljajo kot prve informacije pri priklicu. V 

kolikor bi bile te nekoliko povezane v zgodbo, bi udeležencu omogočale jasno strukturirano 

poročanje o zgodovinskem dogodku v celoti, podrobnostim pa bi se v tem primeru 

odpovedali. Da je tovrstna učna usmerjenost dobra, po Entwistlu povzema tudi Marentič 

Požarnik idr. (Entwistle,1983, v Marentič Požarnik idr., 1995), ki globinski, celosten oziroma 

holistični učni pristop povezuje z učno usmerjenostjo v osebni smisel. Ta je povezana z 

notranjo motivacijo, učni rezultati pa kažejo na globlje razumevanje problema. Na drugi strani 

je učna usmerjenost v reprodukcijo povezana z zunanjo motivacijo in strahom pred 

neuspehom in površinskim učnim pristopom in razumevanjem, ki jo je mogoče povezati s 

ciljno naravnanim učenjem. Entwistle (1983, v Marentič Požarnik, 1995) omenja tudi učno 

usmerjenost v storilnost, ki pa je v svojih podatkih nisem zasledila.     

Opaziti je, da učenci informacije želijo povezati in jih umestiti v širšo sliko, kar lahko 

uvrstimo med elaboracijske strategije (Pečjak in Gradišar, 2012). Povezovanje informacij se 

včasih pojavi spontano, lahko pa gre za namerno iskanje povezav. Udeleženci poročajo, da so 

v času učenja v šoli povezovali informacije, kadar jih je na to opozorila učiteljica. Vloga 

učitelja pri učenju v zvezi z povezovanjem informacij, se mi zdi izredno pomembna, saj ima 

učitelj možnost, da učenca usmerja tako, da povezuje in umešča informacije širše v svojo 

shemo znanja. Pomembno se zdi, da pedagog povezuje oziroma sprašuje po povezavah in da 

na ta način učenec informacije povezuje širše – glede na poročanje udeležencev je pogosto 

povezovanje med predmeti, zato se mi zdi smiselno, da se pedagog pri poučevanju usmerja 

tudi v medpredmetno povezovanje, za kar pa je potrebno poznavanje tematike in obravnavane 

snovi pri drugih predmetih. Predmet zgodovina se zdi za tovrstno povezovanje idealen, saj 

lahko v sklopu le-te učenci razmislijo tudi o času in razvoju znanosti drugih predmetov. 

Širjenje semantične spominske mreže, ki je pomembna pri tvorjenju konceptov je pomembna 

za spomin – podatki o nekem konceptu namreč niso shranjeni le na enem mestu v možganih – 

povezani so v mrežo, širša mreža pa omogoča več nevronskih povezav, kar omogoča 

shranjevanje na več mestih v možganih in posledično lažje ohranjanje in priklic iz spomina 

(Eysenck in Keane, 2010).   
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Dva izmed izjemno pogostih negativnih dejavnikov učenja, ki sta prisotna pri veliki večini 

udeležencev, sta stres in strah pred preverjanjem znanja. Negativna čustva vplivajo na učenje 

(Tancig, 2014) tako, da ga zavirajo, zato bi bilo vredno razmisliti o problematiki ocenjevanja 

znanja, ker je med poukom, zaradi pričakovanja bližnjega preverjanja znanja pri nekem 

drugem predmetu prisotno tavanje misli in stres. Ta zavira učenje tudi pri predmetih, kjer 

preverjanje znanja na tisti dan ne poteka.  

Za učenje zgodovine so specifični naslednji izsledki, ki sem jih pridobila z analizo multiple 

študije primera in s primerjalno analizo: preveč letnic in imen je ena od težav, ki se pojavlja 

po poročanju večine udeležencev. Učenec si precej enostavno zapomni eno ali dve letnici 

oziroma eno ali dve imeni navezani na določeno tematiko. V kolikor je teh preveč, je s tem 

povezana negativna motivacija, težji je tudi priklic. Pogosta so tudi poročanja o težavah pri 

učenju zapletenih tujih imen. Poleg tega je opaziti močno potrebo po vizualizaciji snovi. 

Predlagam, da se pri učenju oziroma poučevanju uporablja vizualno gradivo, kot so 

dokumentarni filmi o tistem času, slike in fotografije. Namreč udeleženci poročajo: »Da nekaj 

vem, si moram predstavljati,« (L2). Prisotna je tudi potreba po prostorski in časovni umestitvi 

dogajanja – zato da si učenci lažje predstavljajo določen zgodovinski čas, bi bila koristna 

uporaba slik, ki predstavljajo tisto časovno obdobje, za predstavo kraja dogajanja pa 

zemljevid in fotografije krajev, kjer se je zgodovinski dogodek dogajal.  

 

9. SKLEPNE MISLI IN USMERITVE 

 

Cilj raziskave je bil odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Raziskava nam je 

podala odgovor na vprašanje, kako učenec doživlja proces učenja in ali ima učenje različne 

modalnosti. Opaziti je, da je učenje mogoče razlikovati glede na namen, prisotne so različne 

modalnosti tipov mentalnih predstav, ki se ob učenju pojavljajo, poleg tega pa je zaznati tudi 

tipizacijo strategij, ki jih udeleženci pri učenju uporabljajo. Predstavljena je bila poskusna 

teorija, ki je vključevala opis naštetih tipizacij. Tekom analize in interpretacije sem opazila, 

da sem veliko odkrila o miselnem doživljanju učenja, medtem ko je bilo manj prisotnih 

informacij o čustvenem doživljanju, kar bi po mojem mnenju lahko bila posledica nekoliko 

težjega poročanja o doživljanju čustev. Tudi o socialnih odnosih med učenjem nisem 

pridobila dovolj informacij. To je morda posledica samostojnega učenja in frontalne oblike 

poučevanja v šoli. 
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Ob analizi in interpretaciji pridobljenih podatkov sem razmišljala tudi o uporabnosti izbrane 

metode. Fenomenološka metoda eksplikativnega intervjuja je omogočila podroben vpogled v 

doživljanje učencev ob učenju zgodovine. Ker je cilj fenomenološkega raziskovanja 

razumevanje fenomena skozi oči soraziskovalca, sem po usmeritvah C. Petitmengin Peugeot 

(1999) tekom intervjuja konstantno ponavljala udeleženčeve odgovore in s tem preverjala 

svoje razumevanje doživljanja udeležencev. 

Pri ocenjevanju veljavnosti raziskave je pomembna tako konsenzualna validacija kot tudi 

analiza nasprotnih primerov, obsežen postopek obdelave podatkov, stalna primerjalna metoda, 

postopek ovrgljivosti in uporaba tabelaričnih prikazov (Vogrinc, 2008). Od naštetih sem v 

analizi zagotovo uporabila prve tri. Multipla študija primera je omogočila večkratno ponovno 

pojavljanje istih vzorcev doživljanja, kar povečuje zaupanje v trdnost elementov in njihovih 

povezav (Mesec, 1998). Za zagotavljanje veljavnosti nisem uporabila triangulacije metod in 

virov podatkov (Vogrinc, 2008). V prihodnje bi zagotovo razmislila, na kakšen način bi za 

zagotavljanje veljavnosti uporabila triangulacijo virov podatkov: učenec – učitelj – 

raziskovalec. Namreč, pri proučevanju doživljanja učenja učencev intervjuji o doživljanju 

učenja z učiteljem niso smiselni. Da bi zadostila veljavnosti s triangulacijo metod, bi lahko za 

raziskovanje doživljanja učenja uporabila še metodo deskriptivno vzorčenje izkustva 

(Hurlburt in Akhter, 2006; Hurlburt, 2009), s pomočjo katere bi pridobila informacije o 

doživljanju s pomočjo opisov naključnih trenutkov doživljanja v procesu učenja. S pomočjo 

njih bi nato z eksplikativnim intervjujem raziskala tudi naključne opise doživljanja učenja in 

ne samo tistih, ki se jih udeleženec spomni in o njih poroča. 

K analizi podatkov sem pristopila z analitično indukcijo – poskušala sem poiskati univerzalno 

razlago, tj. razlago, ki ustreza vsem raziskovalnim primerom. Izbrane kategorije, iz katerih 

izhajam, je mogoče najti bolj ali manj pri vseh udeležencih. Vogrinc (2008) opozarja, da sicer 

analitična indukcija ni ustrezen kriterij za presojanje kvalitete kvalitativnega raziskovanja, saj 

je v nasprotju s temeljnimi izhodišči kvalitativnega raziskovanja. 

Poskusna teorija oziroma teorija kratkega ali srednjega dosega (Mesec, 1998) je zadnja faza 

kvalitativne analize podatkov. Na podlagi podanih rezultatov in analize sem pri oblikovanju 

poskusne teorije stremela k oblikovanju zgodbe, ki izhaja iz teh in pojmovno opisuje 

doživljanje učenja zgodovine ter ga pojasnjuje. Zavedam se, da je teorijo kratkega ali 

srednjega dosega mogoče le omejeno posploševati, a vendarle omogoča širjenje našega 

razumevanja in usmerja praktično ravnanje (Mesec, 1998; Strauss in Corbin, 2008), kar 

najverjetneje velja tudi za mojo teorijo.   
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Vloga in spraševanje raziskovalca imajo velik pomen – raziskovalec namreč usmerja 

spraševanje in poglablja vsebine subjektivno/intuitivno. Z drugačno tehniko spraševanja 

utegnemo dobiti drugačne rezultate. Poleg tega je vloga raziskovalca pomembna tudi v 

odnosu do udeležencev – nekateremu morda bolj ustreza drugačen način vodenja po 

raziskovanju doživljanja, morda bi nekomu drugemu zaupali prej ipd. Kljub temu da ima 

raziskovalec svoja mnenja, stališča in teoretske naravnosti je te potrebno 'postaviti v oklepaj', 

saj imajo morda vpliv na analizo oz. interpretacijo rezultatov (Gibbs, 2007; Simons, 2009, 

Mesec, 1998, Vogrinc, 2008). Skozi konstantno refleksijo vplivov, odnosov in stališč sem 

poskusila zadostiti veljavnosti, kot refleksivnemu pristopu (Vogrinc, 2008). 

Kvalitativno ocenjevanje veljavnosti Vogrinc (2008) imenuje subtilni realizem. Pri tem je 

pomembno veljavno poročilo, ki natančno predstavlja značilnosti proučevanega pojava, 

ugotovitve pa naj bi bile podkrepljene z ustreznimi dokazi, zbranimi v raziskovalnem procesu. 

Kriteriju subtilnega realizma moja naloga zagotovo ustreza, saj poskusne teorije izhajajo iz 

primerjalne analize in interpretacije kategorij, ki so podkrepljene s citati – dokazi, ki so zbrani 

v raziskovalnem procesu. 

Poleg kriterija veljavnosti, merila za ugotavljanje kakovosti, osnovane na postpozitivističnem 

pristopu, vključujejo še druge kriterije. Eno od teh je relevantnost (Vogrinc, 2008). 

Pomembno je namreč, da je raziskava pomembna za praktike in raziskovalce. Ocenjujem, da 

je raziskava relevantna za raziskovalce doživljanja, pripomore lahko tudi k razumevanju 

učenja. Poleg tega mora biti relevantna tudi za udeležence. Poročanje o doživljanju je za 

udeležence imelo pomen – namreč naučili so se prepoznati in poročati o doživljanju, s 

pomočjo poglobljenih intervjujev pa so imeli možnost prepoznati lastne načine učenja, za 

katere se prej niso zavedali, da so različni od drugih. Poznavanje doživljanja učenja utegne 

biti koristno tudi vsem pedagogom pri delu z učenci: verjamem namreč, da bi poznavanje 

različnosti učenčevih posebnosti utegnilo izboljšati poučevalni pristop učitelja, ki bi v želji po 

znanju učencev morda poskušal prilagoditi poučevanje predmeta glede na te posebnosti. Že 

informacija o tem, kaj učenci doživljajo ob prepisovanju s prosojnice ali branju prezentacije, 

kaže na to, da je nesmiselno v takih trenutkih tudi predavati, saj učenci okolja ne doživljajo, 

ko se osredotočajo na prepisovanje ali branje iz prosojnice. Menim, da bi lahko že v skladu s 

to informacijo učitelj prilagodil poučevanje. 

Poleg teh kriterijev se v postpozitivističnem pristopu uporabljata še dva kompleksna kriterija: 

avtentičnost in verodostojnost (Vogrinc, 2008). Kriteriju avtentičnosti sem zadostila le delno: 

trudila sem se, da sem bila nepristranska pri različnih teoretičnih izhodiščih, pogledih in 

ugotovitvah, zadostila sem izobraževalni avtentičnosti, saj je raziskava pomagala 
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udeležencem pri razumevanju doživljanja učenja in okoliščin učenja. Raziskava pa ne 

zadostuje ontološki, katalitični in taktični avtentičnosti. Tudi kriteriju veljavnosti raziskava 

zadostuje le delno: kredibilnosti, prenosljivosti in doslednosti nisem zagotavljala s pomočjo 

refleksivnega dnevnika, sem pa vse svoje pomisleke, opažanja, razlago položajev, težave in 

načrte za nadaljnje delo pisala sproti ob analizi ob straneh zapiskov in transkriptov. 

Izbrana metoda, eksplikativni intervjuji so se izkazali kot dobra tehnika pri kvalitativnem 

raziskovanju: s poglobljenimi intervjuji je namreč mogoče odkriti, kaj ima v mislih nekdo 

drug, fleksibilnost intervjuju omogoča, da spremenimo smer raziskovanja in se osredotočimo 

tudi na druge aspekte, poleg tega pa z njimi izvemo več, kot bi izvedeli samo iz opazovanja 

ali zaprtih vprašalnikov (Simons, 2009). Morda je slabost metode ta, da je za odkrito 

poročanje o doživljanju potrebna vztrajna pot do iskrenosti in da je dostopnost (Vogrinc, 

2008) do proučevanja doživljanja otežena dvojno: najprej mora udeleženec prepoznati svoje 

doživljanje, nato pa se mora naučiti o njem tudi poročati. Tovrstno raziskovanje namesto 

znanstvene resnice uporablja zaupanje (Kordeš, 2004). Za raziskovanje doživljanja je metoda 

eksplikativnih intervjujev zagotovo ustrezna. Zahteva sicer precej časa, poleg tega je 

kompleksna tudi analiza. Raziskava je omogočila vpogled v doživljanje udeležencev ob 

učenju zgodovine, ki sem jih predstavila v dveh poskusnih teorijah. Menim, da je za dobro 

poznavanje procesa učenja nujno poznavanje doživljanja učenja, ki ga je mogoče pridobiti z 

metodo eksplikativnih intervjujev. Izsledki raziskav doživljanja pri različnih predmetih 

utegnejo koristiti pedagoški teoriji in praksi na vseh področjih poučevanja – od razrednega 

pouka do poučevanja družboslovja in naravoslovja. Poleg tega so se po poročanjih 

udeležencev eksplikativni intervjuji izkazali kot koristni za lastno poznavanje in razumevanje 

učenja,  kar je zagotovo ena od kvalitet poglobljenega fenomenološkega raziskovanja. 

 

V pričujoči razpravi sem želela razmisliti o metodoloških in epistemoloških možnostih 

raziskovanja učenja in preučiti smiselnost uporabe fenomenološkega pristopa k proučevanju 

fenomena učenja. Ta se je izkazal za dobro izbiro, saj je omogočil podroben vpogled v 

doživljanje učenja zgodovine. Moji teoriji kratkega dosega oziroma poskusni teoriji, osnovani 

na študiji primera šestih udeležencev, raziskovalcev doživljanja učenja, lahko dopolnjujejta 

obstoječe teorije učenja, hkrati pa je mogoče za številne izsledke najti podporno literaturo, 

izsledke raziskav ali pa obstoječe psihološke teorije, ki določene aspekte doživljanja učenja 

potrjujejo. Raziskava nam je podala odgovor na vprašanji, 'Kako učenec doživlja proces 

učenja? ' in 'Ali ima učenje različne modalnosti? '. Opaziti je dva različna pristopa k učenju, 

različna glede na namen (učenje s težnjo po poznavanju celote in ciljno naravnano učenje, 
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usmerjeno v uspešno opravljeno preverjanje znanja), prisotne so različne modalnosti tipov 

mentalnih predstav, ki se ob učenju pojavljajo, poleg tega pa je zaznati tudi tipizacijo 

strategij, ki jih udeleženci pri učenju uporabljajo. Predstavljena je bila poskusna teorija, ki je 

vključevala opis naštetih tipizacij. Izkazalo se je, da obstajajo različne modalnosti učenja, ki 

se kažejo ob proučevanju mentalnih predstav. Kažejo se tudi različne strategije učenja, ki so 

precej splošne in se pojavljajo pri večini udeležencev. Na tem zadnjem mestu izpostavljam, 

da je za tak duševen pojav, kot je učenje, vredno razumevanje in vpogled v prvoosebno 

doživljanje tega fenomena, saj nam le-ta omogoča, globlje razumevanje dejavnikov učenja ter 

individualnih specifik posameznika. Poznavanje teh je po mojem mnenju ključno za vse, ki se 

ukvarjajo z učenjem in poučevanjem.  

Da bi še bolje razumeli različne načine učenja, predlagam kvalitativno fenomenološko 

raziskavo, ki bo osredotočena na primerjavo doživljanja dveh kvalitativno različnih načinov 

učenja: učenje za preverjanje znanja (tj. ciljno naravnano učenje) in učenje z radovednim 

zanimanjem (tj. učenje s težnjo po poznavanju celotne zgodbe). Morda je prvi način učenja 

bolj značilen za formalno učenje, tj. v kontekstu šolstva, učenje z radovednim zanimanjem pa 

je morda značilno za neformalno učenje in bi ga veljalo proučiti v kontekstu druge inštitucije, 

ki ima izobraževalno vlogo – npr. v kontekstu muzeja. Poleg tega bi bilo vredno razmisliti o 

aplikaciji spoznanj o doživljanju učenja v pedagoško prakso. V prihodnje bi pri bilo pri takšni 

raziskavi doživljanja učenja vredno proučiti morebitne korelacije med strategijami učenja in 

mentalnimi predstavami, ki jih v tokratni raziskavi zaradi obsežnosti vsebine nisem zajela. 
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