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POVZETEK 

 

Ena bolj poudarjenih vlog v prenovljeni šoli je tudi usposabljanje učencev za učenje. Eden 

izmed načinov, ki spodbuja proces učenja posameznika, je uvajanje bralnih učnih strategij 

pri učencih.  

V magistrski nalogi predstavljamo razredni projekt »Učimo se učiti«, ki je potekal v dveh 

oddelkih petega razreda. Projekt smo izvedli kot akcijsko raziskovanje v eksperimentalni 

skupini  (oddelek 5. b) v šolskem letu 2008/09.  

Osnovno izhodišče naloge učenje učenja so bile ključne kompetence za vseživljenjsko 

učenje (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje, sprejeto 18. 12. 2006, (2006/962/ES)) in Strategija 

vseživljenjskega učenja v Republiki Sloveniji, ki učiteljem postavlja nalogo, da učence 

naučijo učiti se (Jelenc,  2007). V procesu uvajanja projekta smo razvijali učenčevo 

aktivno vlogo v učnem procesu in opisali možnosti za razvijanje učnih strategij pri 

učencih. Med strategijami učenja so bile  posebej izpostavljene kompleksne bralne učne 

strategije in grafične ponazoritve (Pečjak in Gradišar, 2012). 

V teoretičnem delu smo izhajali iz ključne kompetence učenje učenja za vseživljenjsko 

učenje (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta) ter samoregulacijskega učenja. 

Da bi postavili strategije v širši koncept, smo jih povezali s samoregulacijskim učenjem, 

ki  vodi h kompetenci »znati se učiti«.  

Med  teorijami, ki razlagajo samoregulacijsko učenje, smo izhajali iz socialno-kognitivne 

teorije samoregulacije učenja po štirikomponentnem modelu samoregulacijskega učenja 

avtorjev Hofer, Yu in Pintrich (Pečjak in Gradišar, 2012).  

V nalogi predstavljamo projekt uvajanja bralnih učnih strategij z vključevanjem treh 

sklopov elementov samoregulacijskega učenja (kognitivni, metakognitivni ter 

motivacijski) s spreminjanjem učenčeve vloge v aktivnega sooblikovalca lastnega učenja.  

V teoretičnem delu smo predstavili analizo in primerjavo strokovne in znanstvene 

literature različnih avtorjev, ki so se ukvarjali z učenjem učenja ter možnostmi razvijanja 

bralnih učnih strategij pri učencih s poudarkom na samoregulacijskem učenju. 

S poglavjem o učiteljevem uvajanju sprememb ob akcijskem raziskovanju smo se 

navezali na raziskovalni del, kjer smo opisali potek in rezultate uvajanja bralnih učnih 

strategij v praksi, ki je potekalo v dveh akcijskih korakih. Oba akcijska koraka 

predstavljamo z opisom dejavnosti in odzivanjem učencev, ki je bilo skladno z našimi 

pričakovanji. V procesu uporabe različnih strategij učenja ob učiteljevem vodenju so 



 
 

imeli učenci tudi možnost izbirati drugačen način učenja, če so spoznali, da je zanje 

ustreznejši od ponujenega. Da so se učenci lahko samostojno odločali za sebi 

najprimernejši način učenja, je učence dodatno motiviralo in se je pokazalo kot 

učinkovito. 

Nalogo smo zaključili z izhodišči in možnostmi za nadaljnje delo z učenci s cilji »učenje 

učenja«. 

Preučevanje samoregulacije opozarja, da so samoregulativni procesi tisti, ki pomembno  

vplivajo na  učne dosežke učencev, in sicer s postavljanjem učnih ciljev, uporabo 

učinkovitih strategij učenja, spremljanjem in ocenjevanjem napredka, spodbudnim učnim 

okoljem in razvijanjem kompetence učenje učenja. Pomembne so tudi povratne 

informacije, ki morajo učence usmerjati v iskanje pomoči (če je ta potrebna), spodbujajo 

vztrajnost in trud ter postavljajo nove cilje, ko so zastavljeni cilji doseženi. 

 

Ključne besede: učenje učenja, samoregulacijsko učenje, bralne učne strategije, 

akcijsko raziskovanje, osnovna šola 



 
 

ABSTRACT 

 

Learning to Learn: Teachers' Opportunities to Develop Pupils' Learning Strategies  

 

One of the more emphasized roles of the primary school curricular reform in Slovenia is 

training pupils how to learn. One of the ways to encourage the individual's process of 

learning is to introduce reading learning strategies to pupils. 

This master's thesis presents a class project »We're learning to learn«, conducted in two 

fifth grade classes. The project was carried out as an action research in an experimental 

group (class 5. b) in school year 2008/09.  

The starting point of the learning to learn assignment were key competence skills for 

lifelong learning (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)), and the 

Strategy on lifelong learning in the Republic of Slovenia, which gave the teachers the 

assignment to teach the pupils to learn (Jelenc, 2007). In the process of implementing the 

project, a pupil’s active role in the studying process was developed, and options to 

develop pupils’ learning strategies were described.  

Complex reading learning strategies and graphic organizers were highlighted among the 

learning strategies (Pečjak and Gradišar, 2012). 

The theoretical part of this thesis is based on the key learning-to-learn competence for 

lifelong learning (Recommendation of the European Parliament and of the Council) and 

self-regulatory learning.  

To place the strategies into a broader concept they were linked to self-regulatory learning, 

which leads to “knowing to learn” competence.  

Among the theories explaining self-regulatory learning the social-cognitive theory based 

on the four-component model of self-regulatory learning by Hofer, Yu and Pintrich 

(Pečjak in Gradišar, 2012) was chosen. 

The thesis presents the project of introducing reading learning strategies by implementing 

three sets of elements of self-regulatory learning (cognitive, metacognitive and 

motivational) and by changing the pupil’s role into an active creator of his/her own 

studying.  

The theoretical part presents an analysis and comparison of technical and scientific 

articles of various authors, who dealt with learning to learn strategies and options for 

evolving the pupils’ reading learning strategies, with the emphasis on self-regulatory 

learning. 



 
 

In the section on the teacher introducing changes during action research there is a 

reference made to the experimental part of the thesis, which describes the course and the 

results of the two-step field trial of reading learning strategies implementation. Both 

action steps are presented by the description of the action and of pupils' reaction. Their 

reaction was in accordance with initial expectations. In the process of using various 

learning strategies introduced by the teacher, the pupils could choose a different learning 

strategy, if the one offered did not fit their needs properly. Giving the pupils the option 

of free choice for choosing the way of learning that fits them best has proven effective. It 

also gave the pupils extra motivation.  

In the end, the thesis offers the basis and possibilities for further work with pupils using 

the “learning to learn” goals. 

Self-regulation studies stress that the process of self-regulation is the one to influence 

pupils’ learning achievements efficiently by setting learning goals, using effective 

learning strategies, monitoring and evaluating progress, stimulating learning 

environment, and developing learning to learn competence. What is also important is the 

feedback information, which should direct the pupil to seek help (when needed), 

encourage persistence and hard work, and set new goals when the previous ones have 

been achieved. 

 

Keywords: learning to learn, self-regulatory learning, reading learning strategies, action 

research, primary school 
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I. UVOD  

Kako učence naučiti učiti se 

Vse, kar človek zna delati, se je moral enkrat naučiti, npr. hoditi po nogah ali rokah, jesti 

z žlico, graditi mostove, reševati različne probleme, izvajati znanstvene eksperimente itd. 

Za vsako od teh situacij je moral človek pridobiti in uporabiti različna znanja in spretnosti. 

 

Eno pa je vsem skupno, in sicer, če je hotel priti do rezultatov, se je moral na različne 

načine pripraviti in vlagati delo v določene izdelke. To je počel s pomočjo znanja, ki ga 

je pridobil skozi več let učenja v šolah in tudi izven njih, z ustvarjalnostjo, domiselnostjo 

in težnjo po napredku in biti uspešen.  

 

Spremembe v obdobju, v katerem živimo, postavljajo pred učitelje nove zahteve in 

pričakovanja (Peklaj idr., 2009). 

 

Sodobna družba, ki daje izobrazbi velik pomen, to pričakuje tudi od vsakega od nas. 

Spremembe šolskega sistema in znotraj tega pristop k učenju in poučevanju so zaradi 

radikalnih sprememb v sodobni družbi (hitri tehnološki razvoj, ki omogoča vse večjo 

povezanost in soodvisnost vseh delov našega planeta) nujne. Učenje ima v družbi znanja 

osrednjo vlogo (Cencič, Cotič in Medved Udovič, 2008). 

 

Pod družbo znanja se pojmuje to, da se ljudje nenehno izobražujejo – učijo zaradi 

rastočega znanstvenega, tehnološkega in izobraževalnega področja, slednja imata v 

družbi vse večji pomen. Šola uči učenca, da znanje spoštuje, je smiselno, ga razume in je 

v njem udeležen (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 »Nova kultura učenja in poučevanja postavlja v središče posameznika, proces učenja, ki 

ga opravi, njegovo razumevanje učne vsebine in lastnega procesa učenja ter načine 

uporabe znanja ob upoštevanju njegovih individualnih posebnosti. Učenje poteka preko 

aktivnega pridobivanja oziroma izgrajevanja znanja, kjer gre predvsem za razumevanje 

in uporabo« (Šalamun, 2011, str. 21).  

 

Menimo, da se v začetku šolanja postavljajo temelji učenju. Učenec se bo učil vse 

življenje, tudi ker bo po statistikah sodeč vsak delovno sposoben človek službo do 

upokojitve zamenjal do šestkrat. Torej gre poleg klasičnega šolskega učenja še za en 
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proces,  to je vseživljenjsko učenje. Zato je izrednega pomena, da se učenec učenja nauči, 

kajti le tako bo obvladal orodje, s katerim se bo lahko učinkovito spoprijel z učenjem in 

znanjem. 

 

V predšolskem obdobju je potrebno nameniti veliko pozornost psihološkim dispozicijam 

(motivacija, vedoželjnost, pozitivna stališča ter odnos do znanja in učenja, do lastne 

kompetentnosti in osebnostne rasti, samopodobe, zmožnost in pripravljenost angažirati 

se, nekaj narediti s pridobljenimi spretnostmi in znanjem, veselje do učenja in delovanja) 

in podlagam za nadaljnje učenje. V tem obdobju se postavljajo podlage za samostojno 

učenje, otroka učimo učiti se in ga usmerjamo v vseživljenjsko učenje. 

 

V obdobju otroštva se postavljajo temelji za izobraževanje in znanje v šoli. Šolanje v tem 

obdobju je ključno, da posameznik oblikuje odnos do poznejšega izobraževanja in 

posredno do vseživljenjskega učenja. 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole poteka učni proces tako, da se 

učenci učijo opazovati okolje, dogajanje okrog sebe. Tako otrok spoznava osnovne 

pojave neposredno v okolju, v katerem živi. Spozna svet črk in matematični jezik. 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole se učna snov razširi v 

podrobnosti. Tako se morajo učenci spoprijeti z daljšimi besedili pri predmetih družba, 

naravoslovje in tehnika ter slovenščina. Samo branje besedila ni več dovolj, da bi lahko 

rekli, da je to učenje. Nujno je, da načrtujemo način učenja pri vsakem posamezniku in 

mu ponudimo več strategij, ki jih bo glede na stil spoznavanja uporabil za učenje. 

 

S sodobnimi pristopi k učenju želimo oblikovati orodje, ki ga bo učenec uporabljal za 

učenje. Prvi pogoj je, da bo učenec prebrano razumel. Šele nato si bo učno snov zapomnil 

in, kar je najvažnejše, pridobljeno znanje uporabljal v življenjskih situacijah. 

Razvoj bralnih sposobnosti se začne v predšolskem obdobju in poteka preko različnih 

stadijev do stadija zrelega bralca, ki ga učenci dosežejo v različnih obdobjih (nekateri žal 

niti v odraslosti ne  

 

V začetku šolanja (2. razred) se učenec preko različnih dejavnosti uči brati. To pomeni, 

da se uči spretnosti, ki so nujne, da avtomatizira bralno tehniko. Tako učenec v tretjem 

razredu utrjuje tehniko branja, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
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osnovne šole pa že poteka razvoj metakognitivnih sposobnosti branja (bralnih strategij, 

samoregulacijskih mehanizmov), ko se učenec s pomočjo branja uči. Nujno je, da učence 

v tem razvoju spodbujamo, da jih učitelji naučimo, kako se učiti pri posameznih 

predmetih. 

 

Učenje je  tudi učinkovita pot za soočanje z izzivi, ki jih prinašajo zahteve sodobnega 

časa. 

Vsi si želimo biti kos tem izzivom in biti uspešni pri delu ne glede na poklic, ki ga 

opravljamo.  

 

Temeljna izobrazba je izhodišče za nenehno spopolnjevanje znanja v nadaljnjem 

izobraževanju in učenju. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. KLJUČNE KOMPETENCE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Vseživljenjskost učenja omogoča, da izpolnimo zahtevo po enakih možnostih pri 

izobraževanju za vse ljudi. Evropska komisija postavlja vseživljenjskost učenja v 

ospredje svojih politik urejanja trga, dela, raziskovanja in izobraževanja.  

Pedagog Karel Ozvald velja za slovenskega »očeta« koncepta in strategije 

vseživljenjskosti učenja in sodi tudi med pionirje koncepta in strategije vseživljenjskosti 

učenja v svetu (Jelenc, 2007, str. 32). 

 

Že v 70. letih 20. stoletja so se v javnosti začela širiti spoznanja o pomenu 

vseživljenjskosti učenja zaradi a) sodobnega življenja, ki zahteva, da se čas priprave in 

usposabljanja in čas delovne dejavnosti ves čas izmenjujeta in dopolnjujeta; b) človekove 

zmožnosti učiti se vse življenje, v vseh obdobjih in potrebe po učenju; c) spoznanj in 

izkušenj, pridobljenih v posameznem obdobju, ki so človeku pomembna v naslednjem 

obdobju njegovega življenja, č) dejstva, da je uspešnost učenja odvisna od razvijanja 

spretnosti, ki omogočajo pridobitev znanja: spretnosti za komuniciranje, izražanje, 

pridobivanje (Jelenc, 2007, str. 31, 32). 

 

Wing On (2014) je na osnovi analize značilnosti življenja v 21. stoletju ugotovila, da 

moramo vsakemu posamezniku omogočiti vseživljenjsko učenje, če želimo, da bomo v 

prihodnosti pripravljeni na izzive, ki nas čakajo. 

 

Strategija vseživljenjskosti učenja mora zlasti pri temeljnem izobraževanju namenjati 

ustrezno pozornost razvijanju ključnih kompetenc za učenje. Ključne kompetence so 

vodilo učinkovitega in kakovostnega izobraževanja, skupnega vsem članicam Evropske 

unije (Medved Udovič, 2008, str. 25; Peklaj idr., 2009; Jelenc, 2007, str. 9). 

 

Ključne kompetence so kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih 

okoliščinam. So tiste, ki jih vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno 

državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Poudarek je tudi na tem, da se mora 

razvijanje teh kompetenc omogočiti vsem skupinam ljudi, tudi tistim s posebnimi 

potrebami, nezaposlenim in tistim, ki izkazujejo nizko raven pismenosti. Za doseganje 

ciljev na področju izobraževanja je Evropska komisija določila osem ključnih kompetenc: 

sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, matematična 
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kompetentnost in osnovne kompetence v znanosti ter tehnologiji, digitalna pismenost, 

učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, 

kulturna zavest in izražanje (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, 2006). 

 

V ključnih kompetencah se pojavljajo tri neločljivo povezane in prepletene pomembne 

sestavine: a) spoznavno-sistematična (povezava znanja in zmožnost ravnanja s tem 

znanjem); b) čustveno-motivacijska (pozitivna stališča do znanja in učenja nasploh ter do 

posameznih področij znanja, do lastne kompetentnosti in osebnostne rasti); c) akcijska 

(zmožnost in pripravljenost angažirati se, nekaj narediti s pridobljenim znanjem, ga 

smiselno in koristno uporabiti) (Jelenc, 2007, str. 38). 

 

»Koncept ključnih kompetenc je vedno povezan s potrebnimi učnimi dispozicijami, ki si 

jih pridobijo in uporabijo pri reševanju problemov posamezniki/člani socialne skupine. 

Ker je kompetence deloma mogoče razvijati v učnem/izobraževalnem procesu, je za 

pridobivanje kompetenc nujno vseživljenjsko učenje.« (Ažman idr., 2011, str. 3) 

 

Kompetence pomenijo prilagajanje v današnjem hitro razvijajočem se globaliziranem 

svetu. Pogoj uspeha v družbi znanja je sposobnost učiti se. Gre za nova spoznanja in 

odkritja, stara spoznanja zastarajo, zato mora človek svoje znanje neprestano širiti, 

poglabljati in prilagajati hitremu razvoju znanosti in tehnike.  

 

V prihodnosti se ne bomo mogli izogniti nastajanju in izumiranju poklicev. Zaradi novih 

poklicev se mora človek izobraževati vse življenje. Že danes se učimo za poklice, ki sploh 

še ne obstajajo, zato sta nujnost in pomen vseživljenjskega učenja toliko večja. 

 

Za šolsko prakso je pomemben odgovor na vprašanje, kako v šoli doseči, da se bodo 

učenci sami znali prilagajati na hitre spremembe v učenju in slediti strateški razvojni 

viziji, ki je usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja in blaginjo vseh posameznikov.  

 

1.1 Opredelitve učenja učenja kot ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 

Ključne kompetence, med katerimi sta učenje učenja in kompetence za vseživljenjsko 

učenje, so bile na priporočilo Evropske komisije sprejete 18. 12. 2006 (Priporočilo 

Evropskega parlamenta in Sveta, 18. december 2006). 
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Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje,  

ključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami; individualno in v 

skupinah. Pridobivanje teh kompetenc je pomembno zaradi spoznanja o hitri rasti znanja, 

pomenu znanja za družbo in uporabnosti znanja, ki ga učenci želijo uporabiti (Priporočilo 

Evropskega parlamenta in Sveta, 18. december 2006). 

 

Higgins idr. (2007) v »The Campaign for Learning« definirajo učenje učenja (Learning 

to Learn) kot proces odkrivanja o učenju učenja. Ta vključuje vrsto načel in spretnosti, s 

pomočjo katerih se učenci, ki jih razumejo in uporabljajo, učijo učinkoviteje  in tako 

postanejo učenci za vse življenje.  

 

Koren in MacBeath (2010) in Rodd (2002, str. 8) navajajo, da kompetenca učenje učenja 

vključuje zavest in sposobnost poznavanja samega sebe o upravljanju in napredovanju v  

lastnem učnem procesu s poudarkom na praktičnem znanju o funkciji strategij učenja ter 

potrebah. Vključuje tudi prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost 

premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje 

novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci 

nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih 

okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Za posameznikove  

kompetence sta  odločilni motivacija in zaupanje vase.  

 

Hofmann (2008, str. 175 in 176) podobno ugotavlja, da učenje učenja vključuje zavest  o 

lastnem učenju (ne le v zvezi z izobraževanjem), motivacijo za učenje, učne cilje, 

strategije za učenje, tudi sodelovanje z drugimi učenci.  

 

Marentič Požarnik (2000) opredeljuje  ključno kompetenco »učenje učenja«  kot 

zmožnost in pripravljenost prilagoditi se novim nalogam, aktivirati zmožnost mišljenja, 

osebno zavzetost in perspektivo upanja na uspeh z vzdrževanjem in samouravnavanjem 

učne aktivnosti na spoznavni in čustveni ravni.  
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Slika 1: Učenje učenja kot kognitivni model dejavnikov uspešnega učenja – kaj vpliva na 

pristop k učenju   

Vir: Marentič Požarnik, 2000, str. 166. 

 

Ažman (2008, str. 7) razlaga, da je učenje učenja ena ključnih življenjskih spretnosti za 

človeški obstoj in razvoj. Zanjo je več izrazov: veščina, kompetenca, sposobnost, 

pismenost. Pojem kompetenca opredeljujejo kot zmožnost posameznika, da pridobljeno 

znanje in veščine v skladu s svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, 

raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Ažman idr., 2011, str. 3). 

 

Vsekakor učenje učenja od posameznika zahteva, da pozna in uporablja učne strategije, 

ki mu najbolj ustrezajo, prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja in kvalifikacij ter da 

zna poiskati priložnosti, usposabljanje in nasvete in/ali podporo, ki so mu na voljo. 

 

Za današnje učenje potrebujemo temeljne spretnosti in zmožnosti, ki so opredeljene v 

štirih ravneh pismenosti: 1. branje, 2. računanje (tradicionalno temeljno znanje), 3. 

obvladovanje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, 4. tuji jeziki, 
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tehnološka kultura, podjetništvo, socialne spretnosti, občutek za umetniške vrednote 

(Jelenc 2007, str. 38). 

 

Na podlagi teh znanj mora biti posameznik sposoben pridobiti, obdelati in sprejeti novo 

znanje in spretnosti ter tudi najti dostop do tega novega znanja in spretnosti. Zato mora 

biti sposoben vztrajati pri učenju tudi dalj časa ter kritično razmišljati o namenu in ciljih 

učenja. Kadar je to primerno, mora biti sposoben organizirati lastno učenje, oceniti lastno 

delo in poiskati nasvet, informacije in podporo. Posameznik mora biti zmožen posvetiti 

čas avtonomnemu učenju in s samodisciplino pa tudi s skupinskim delom izkoristiti 

prednosti heterogene skupine ter deliti naučeno (Jelenc, 2007). 

 

Učenje učenja je v različnih dokumentih  Evropske unije po navajanju Bakračevič 

Vukman (2010, str. 7) pogosto omenjeno kot temeljna oz. ključna kompetenca (Koren 

idr., 2014, str. 12) vseživljenjskega učenja, kar pomeni, da jo za osebno izpolnitev in 

razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev potrebujejo vsi 

posamezniki.  

 

Učenje učenja vključuje določena znanja, veščine in naravnanosti, npr. poznavanje in 

zmožnost uporabe ustreznih učnih strategij, poznavanje prednosti in pomanjkljivosti 

lastnega znanja, svojih močnih in šibkih področij, dobro upravljanje s časom in z 

informacijami, sposobnost samomotiviranja, vztrajanje v procesu učenja, zmožnost 

premagovanja ovir (Bakračevič Vukman, 2010). 

 

Kompetenca učenje učenja je ena izmed najpomembnejših kompetenc, ki jo Bakračevič 

Vukman (2010, str. 57) in Peklaj idr. (2009) opredeljujejo kot eno najpomembnejših 

ključnih kompetenc za uspešno delovanje posameznika v družbi, saj predstavlja možnost 

in pripravljenost prilagoditi se novim nalogam in s pomočjo kognitivne, motivacijske in 

čustvene samoregulacije aktivirati zmožnosti mišljenja, osebno zavzetost in perspektivo 

upanja na uspeh. 

 

Navajamo kompleksno opredelitev učenja učenja iz dokumenta Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje (2006, str. 8) in razčlenitev na posamezne vidike, ki jih navajata 

Pečjak in Gradišar (2012, str. 12). 
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Kompetenca učenje učenja je opredeljena kot sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, 

potrebna za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja; za učinkovito upravljanje s 

časom in informacijami pri učenju (kognitivni vidik) tako individualno kot skupinsko. 

Vključuje zavedanje svojih potreb in procesa učenja (metakognitivni vidik), sposobnost  

prepoznavanja danih priložnosti in premagovanja ovir (kognitivni in metakognitivni 

vidik) za uspešnejše učenje. Hkrati označuje sposobnost pridobivanja, procesiranja in 

asimilacije novega znanja in spretnosti kot tudi iskanja in uporabe pomoči ter ocenjevanje 

lastnega dela (kognitivni in metakognitivni vidik). Pri tem kompetenca spodbuja učenca 

k uporabi znanja in spretnosti v različnih kontekstih: doma, na delovnem mestu, v 

izobraževanju in urjenju, pri čemer imata ključno vlogo motivacija in zaupanje 

posameznika v lastne zmožnosti (motivacijsko-čustveni vidik).  

 

Peklaj idr. (2009) menijo, da k spoznavnemu vidiku kompetenc (deklarativnih in 

proceduralnih) spadajo sposobnosti kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov 

ter znanje na določenem področju. Kompetence vključujejo tudi motivacijske in čustvene 

vidike našega delovanja (stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost) in vedenjsko 

raven (sposobnost ustrezno uskladiti in uporabiti svoje potenciale v kompleksnih 

situacijah). 

 

Kompetenco učenje učenja sestavljajo tri širša področja, ki jih navaja Ažman (2011, str. 

11, 12): motivacijsko področje s socialnim kontekstom, ki vključuje notranje (vrednote, 

stališča, čustva) in zunanje dejavnike (ožje in širše učno okolje), ki spodbujajo učenje. 

Kognitivno področje obsega kognitivne in učne strategije: kompleksno mišljenje, 

spretnosti procesiranja informacij ter miselnih navad in neposredno učenje uspešnih učnih 

strategij (navade, metode in tehnike). Znanje o učenju je na treh ravneh: vem, kaj se učiti; 

vem, kako se učiti; vem, zakaj in kdaj uporabiti določene učne metode in tehnike. 

Metakognitivno področje vključuje razvoj metakognitivnih strategij ali sposobnost 

metaučenja, ki kaže, koliko znajo učenci »razmišljati o svojem učenju, ga spremljati, 

kontrolirati in krmariti«. 

 

Pečjak in Gradišar (2012, str. 12) navajata analizo opredelitve učenja učenja na osnovi 

aktivnosti učenca v procesu učenja in kognitivno-konstruktivistične teorije učenja, ki je 

ena od teoretskih podlag samoregulacijskega učenja: 
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1. Aktivnost učenca v procesu učenja je opredeljena s ključnimi besedami iz 

opredelitve učenja učenja (organiziranje, usmerjanje lastnega učnega procesa, 

upravljanje s časom, zavedanje učnega procesa, procesiranje). 

2. Tovrstno pojmovanje vloge učenja v procesu učenja najdemo tudi v kognitivno-

konstruktivističnih teorijah učenja (predstavniki Piaget, Bruner, Ausubel, 

Vigotski), ki pojmujejo učenje kot aktivno vgrajevanje (asimilacijo) novih 

informacij v obstoječo strukturo znanja posameznika, učenec pa izbira, organizira 

in integrira nove informacije v obstoječo shemo predznanja (aktivni procesor). 

 

V  dobi informacijsko-komunikacijske tehnologije mora mlad človek imeti sposobnost in 

znanje o tem, kako znanje obvladati in ga uporabljati. Zato mora biti sposoben ločevati 

bistvo od nebistva. 

 

Po navajanju Pečjak V. (1986) mora sodobnik zaradi  zahtev, ki jih postavlja čas, nenehno 

izpopolnjevati svoje umske sposobnosti. 

 

Nujne sposobnosti, ki jih vsak posameznik potrebuje v 21. stoletju, so učljivost, 

pripravljenost in zmožnost za nenehno spreminjanje sebe in sveta okrog nas zaradi 

razvoja in napredka na področju znanosti in tehnologije. Informacije se povečujejo z 

vrtoglavo hitrostjo in jih je potrebno poznati ter znati izluščiti bistvo, ki je v danem 

trenutku zanimivo, predvsem pa uporabno v danih problemskih situacijah. 

 

Če bodo učenci imeli razvite strategije učenje učenja, bodo sposobni, bodo znali in bodo 

pripravljeni naučiti se kasneje tisto, česar jih v šoli nismo uspeli naučiti.  

 

Učenje učenja in pridobivanje strategij učenja se dobro ujemata z idejo, da bi se moralo 

v spreminjajočem se svetu izobraževanje v 21. stoletju ukvarjati z razvijanjem 

intelektualnega in socialnega kapitala v korist vsakega posameznika in družbe kot celote 

(James idr., 2007). 
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1.2 Učenje učenja – priporočeni pristopi, izkušnje in temeljne ugotovitve v šolski 

praksi 

Marentič Požarnik (spletni vir) poudarja komplementarnost aktivnosti učitelja in učenca, 

ki šele v povezavi vodijo do uspešnega samostojnega učenja, in hkrati pomembnost in 

zahtevnost spreminjanja učenčevih učnih strategij. Izpostavlja kombinacijo posrednega 

načina razvijanja učnih strategij za spodbujanje učenja učenja z uporabo pri pouku 

(navajanje učencev na problemsko razmišljanje s skupinskim reševanjem problemov) in 

neposrednega (v pogovoru s svetovalno službo o načinih učenja na razredni uri) (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 178 in 179). 

 

Glavni cilj učenja v današnjem času je znati se učiti in hoteti se učiti, biti dejaven, 

vedoželjen, iščoč in raziskujoč. Zato je potrebno na začetku izobraževanja s pozitivnimi 

izkušnjami, kakovostnim, poglobljenim in razumljivim znanjem razvijati spretnosti, ki 

omogočajo  uspešno napredovanje in veselje do učenja. 

 

Vsakega posameznika je v vseh življenjskih obdobjih potrebno spodbujati, da je v svojem 

ravnanju raziskujoč, aktiven opazovalec in sprejemalec. Otroci si na tak način oblikujejo 

in utrjujejo odnos do učenja in življenja. 

Učenci se morajo zavedati, da je učenje vrednota, da jim pri učenju želimo pomagati, da 

se bodo laže učili ter da bodo več znali in imeli boljše ocene. Šolska ocena o procesu 

učenja malo pove. Zato je toliko bolj pomembno, da se učenci zavedajo svojih 

prizadevanj, vloženega truda in časa, ki so ga namenili učenju. Učenje ni nekaj 

avtomatičnega, saj ne pomeni, da se učiš, če hodiš v šolo. Rozman (2010) izpostavlja 

formativno ocenjevanje, ker z njim ugotavljamo napredek učenca v učenju, kvaliteto 

znanja, pomembni so vzroki, šibka in močna področja znanja. Namen takega ocenjevanja 

naj bi bilo izboljševanje učenja, ne le merjenje znanja (Bakračevič Vukman, 2010, str. 

72). 

 

Za strategijo vseživljenjskosti učenja je pomembno, da se zagotovi izbira raznovrstnih in 

učinkovitih metod učenja in poučevanja ob upoštevanju posameznikovih potreb, zahtev 

in specifičnih zmožnosti. Začetno izobraževanje mora upoštevati učenčevo radovednost 

in vedoželjnost. Učencem bi morali omogočiti, da spoznavajo različne strategije in 

pristope.  Pomembno je tudi, da učenci lastne učne izkušnje nadgradijo z 

metakognitivnimi strategijami (Bakračevič Vukman, 2010, str. 58). 
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Kuntarić (1993, str. 7) navaja, da je učenje učenja potrebno vsem šolskim udeležencem – 

od učencev in učitelja do ustvarjalcev šolskih programov.  

 

Peklaj idr. (2009) priporočajo, da bi bilo v prihodnje treba tem vidikom nameniti več 

pozornosti znotraj posameznih učnih predmetov in ustrezno usposobiti učitelje za to 

pomembno vlogo. 

 

To pomeni, da je potrebno učitelje spodbujati k izobraževanju in usposabljanju s področja 

različnih učnih strategij (didaktike, metodike, oblik poučevanja, primerov dobre prakse 

in drugega vzgojno-izobraževalnega dela) za omogočanje in podporo vseživljenjskega 

učenja ter jih vključevati v oblikovanje kurikula. S svetovanjem, usmerjanjem in 

motiviranjem učencev pri učenju lahko učitelji  zvišujejo samozaupanje in pozitivno 

samopodobo učenca. 

Učitelji v osnovnih in srednjih šolah se strinjajo (89,5 %), da je njihova naloga učenca 

naučiti, kako se učiti – tako je bilo ugotovljeno v raziskavi Učiteljske kompetence (Peklaj 

idr., 2009), kar kaže, da se zavedajo pomembnosti svoje vloge v razvoju kompetence 

učenje učenja. Na drugi strani pa Kunaver (1996) trdi, da so veščine učenje učenja v veliki 

meri naloga staršev. 

 

Ivanek (1993, str. 10) navaja, da težave pri učenju na prehodu iz osnovne v srednjo šolo 

izhajajo ravno iz nezadovoljive mentalne kognicije, ki poleg usposobljenosti za 

učinkovito organizacijo učenja vključuje tudi usposobljenost za logično branje 

(razlikovanje bistva od nebistva v prebranem besedilu) in ustvarjalnost v obdelavi in 

transformaciji vsebine učenja. 

 

Problem, ki ga Paradis-Šprajc (1993) navaja, je, da učenci pridejo v srednje šole s 

skromnimi delovnimi navadami in pomanjkljivim znanjem o racionalnem učenju. Učenja 

učenja se je potrebno lotiti z mentalno-higienskega vidika, ko gre za to, da prekinemo 

šolsko neuspešnost, ki je eden od pogostih generatorjev psihičnih motenj v adolescenci. 

Ponuja rešitev, in sicer: učencem je potrebno omogočiti aktivno sodelovanje pri reševanju 

problemov s področja učenja učenja; projicirati jim je potrebno njihove probleme o 

razvijanju zavesti o osebni odgovornosti in moči, da se z njimi soočijo (prav tam). 
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Učenje učenja ni novost v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Že dolgo  je 

prisotno v teoriji in praksi učenja in poučevanja.  

Raziskav  o uvajanju učnih strategij je v zadnjem času vedno več, kar kaže na to, da se 

učitelji zavedajo pomembnosti kompetence učenje učenja in so o njej osveščeni. 

Zaradi dejstev o pomenu učenja učenja ter osveščanja učiteljev o pomembnosti temeljnih 

kompetenc Evropske unije za vseživljenjsko učenje je učenje učenja v ospredju mnogih 

šolskih projektov in reform (Koren in MacBeath, 2010). 

 

Koren idr. (2014, str. 14 in 15) tako navajajo stanje kompetence učenje učenja v 

slovenskem šolskem okolju. Ugotavljajo, da se s tem področjem v zadnjih nekaj letih 

ukvarjamo na vseh ravneh izobraževanja, od  predšolske vzgoje do izobraževanja 

odraslih. Nastali so zapisi  o prizadevanjih posameznih šol, izvajajo se usposabljanja, ki 

jih izvajata oziroma sta jih izvajala Zavod RS za šolstvo in Šola za ravnatelje. Vse več je 

znanstvenih in strokovnih publikacij in prispevkov (Ažman, 2008; Bizjak, 2013; Rutar 

Ilc, 2013) ter različnih priročnikov o tej tematiki (npr. Ažman idr., 2011;  Brejc idr., 

2014).  

 

Koren idr. (2014, str. 15) navajajo izsledke raziskav o pouku in metodah poučevanja v 

slovenskih šolah, ki kažejo, da premočno prevladuje učiteljev monolog, da imajo učenci 

malo prostora za izražanje in izmenjavo idej ter za razmislek in pogovor o svojem učenju 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). Pri metodah poučevanja prevladujeta razlaga 

in pogovor, manj je metod demonstracije in dela s tekstom, ob čemer si učenci najbolj 

želijo samostojnega dela in dela v paru. Benčič (2003) in Peklaj idr. (2009) npr. 

ugotavljajo, da učenci izkusijo predvsem posredovanje učne snovi, redkeje so spodbujeni 

k navajanju predlogov in zamisli, redko delajo v skupinah, še redkeje jih spodbujajo za 

projektno raziskovalno delo in izdelovanje plakatov. 

 

Podobne ugotovitve navaja Hofmann (2008, str. 176), ki pravi, da je večina odraslih 

Evropejcev pri frontalnem pouku potrebovala veliko časa in vaj za dosego rezultatov, kar 

je v nasprotju s konceptom učenja učenja. Zato svetuje notranjo motivacijo, vztrajnost pri 

reševanju problemov, pozitivno samozavest, samozavedanje, primeren odnos do učenja 

in sprejemanje pobud za učenje. 
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Novejše raziskave nekaterih elementov na področju kompetence učenje učenja pri dijakih 

srednjih poklicnih šol namreč potrjujejo zaskrbljujoče rezultate (Funčič Masič idr., 2011), 

saj se z leti izobraževanja slabša samopodoba dijakov ter upadajo dejavniki njihove 

zunanje in notranje motivacije. Avtorice so mnenja (prav tam), da so dobljeni rezultati v 

nasprotju s strategijo vseživljenjskega učenja ter da zahtevajo dodatno preučevanje in 

ukrepanje. 

Koren idr. (2014, str. 15) izpostavljajo razmislek o kompetenci učenje učenja, ki ni nekaj 

novega, česar učitelji ne bi poznali in tako ali drugače udejanjali v svoji praksi 

poučevanja.  Je pa vprašanje, koliko to prakso poznajo celovito, v vsej njeni razsežnosti, 

koliko imajo na posamezni šoli nanjo skupen pogled in kako različne učne strategije 

uporabljajo (prav tam). 

Po navajanju Vesel (2006) marsikateri dijak potoži, da ne ve, kako naj se loti učenja, in 

zna malo povedati o sebi kot »učeči se osebi« ali pa izraža izdelane racionalizacije lastnih 

učnih težav ali neuspehov. Srednješolski učitelji učne težave učenca pogosto pripisujejo 

»nerazvitim učnim navadam«, ki jih učenci niso uspeli pridobiti v osnovni šoli; v 

paradigmi samoregulacije vedenja bi lahko rekli, da učenci ne obvladajo samoregulacije 

lastnega učenja. 

 

Sestavina samostojnega učenja so tudi individualne učne strategije učencev, ki vplivajo 

na uspešnost v šoli, hkrati pa so ključna sestavina vseživljenjskega učenja. 

 

V preteklosti je bilo prepuščeno učencu samemu, staršem in občasno šolski svetovalni 

službi, če je imel učenec resne učne težave. Vsi pa so se ukvarjali predvsem s tem, kakšne 

so ocene, ne pa z znanjem. Zato je danes zelo pomembno, da imamo na voljo  dovolj 

znanja, pripomočkov in priročnikov kot pomoč za delo z učenci, ki majo težave pri 

učenju. Najtežja in nova točka v procesu je tudi, ko se mora učenec doma učiti, se 

motivirati, si dati pozitivne spodbude za učenje. Informacije in znanje se zelo hitro 

pozabi, če se učenci ne učijo sproti in nimajo učiteljeve in starševske podpore.  

 

Raziskave kažejo (Cencič, Cotič in Medved Udovič, 2008), da je za premik k modernim 

oblikam učenja in poučevanja koristno uporabiti raziskovalne in sodelovalne oblike 

učenja in poučevanja, kajti te spodbujajo učence k aktivnemu učenju, verbalizaciji 

reševanja problemov, primerjanju in izmenjavi različnih strategij reševanja ter 

metakogniciji. 
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Po splošnem prepričanju ne gre spregledati dejstva, da morajo učenci in dijaki v šoli 

razviti odnos do učenja, da bodo po končanem šolanju postali in ostali učljivi, da se bodo 

hoteli učiti. 

 

1.3 Učiteljeva vloga pri učenju učenja 

Učenje učenja si lahko zamislimo kot proces učenja, ki omogoči učencu, da spozna, kako 

se je najbolje lotiti učenja različnih stvari, ne le šolskih predmetov, ampak tudi drugih 

pomembnih oblik znanja, spretnosti, stališč in sposobnosti (James idr., 2007). 
 

 
Slika 2: Shematski prikaz nastajanja kompetence učenje učenja, kot ga opisujejo 

dokumenti EU 

Vir: Rozman, 2010, str. 10 (lastna izdelava). 

 

Rozman (2010, str. 11) navaja, da je treba podrobneje opredeliti učenje učenja v 

pedagoškem procesu ter vlogo učitelja kot spodbujevalca teh procesov. 

 

Vloga učitelja pri razvijanju kompetence učenje učenja je pomoč učencem pri razvijanju 

učnih strategij, navajanje na uporabo višjih miselnih procesov in podpora v razvoju 

spretnosti in stališč, potrebnih za nadaljnje uspešno učenje (Perić in Rijavec-Strosar, 

2013, str. 88). 
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Učitelj je oseba, ki naj bi posameznika »opremila« s temi kompetencami za preživetje v 

vse kompleksnejšem okolju pa tudi s kompetencami, ki bi spodbujale še hitrejši razvoj 

tega okolja (Peklaj idr., 2009). 

 

Vesel (2006) je prepričana, da so učitelji najbolj usposobljeni za učenje. Vsak učitelj je 

moral predelati in obvladati določene strategije učenja, da je postal učitelj. 

Učitelj je dolžan razvijati učne strategije, ki so primerne kognitivnemu razvoju njegovih 

učencev. Učencem je potrebno predstaviti, da obstaja več različnih strategij, in jim na 

konkretnem primeru pokazati način uporabe strategije. 

Pripraviti jim je potrebno naloge v konkretnih situacijah učenja, v katerih bo učenec 

uporabo učinkovitih strategij vadil do stopnje avtomatizacije. 

Dobro usposobljeni učitelji so temeljni pogoj, da učenci razvijajo in pridobivajo ključne 

kompetence za družbo znanja. Učitelji se za to nalogo dobro usposobijo v kakovostnem 

in učinkovitem izobraževalnem sistemu.   

 

Pomembnost vseživljenjskega učenja se kaže tudi v tem, da pridemo iz šole z jasno in 

trdno sestavo temeljnega znanja in spretnosti, na katerih lahko solidno gradimo; da 

učenec v šoli pridobi strategije za nadaljnje pridobivanje znanja; da je znanje življenjsko, 

da smo pridobili zmožnost za reševanje »resničnih« problemov – to je npr. mogoče doseči 

z medpredmetnimi povezavami, projektnim delom, raziskovalnim učenjem. Pomen 

uporabe učnih strategij posameznik pokaže pri samostojnem učenju ter pri neformalnem 

in naključnem ali priložnostnem učenju. Samostojno učenje lahko poteka v lastni 

organizaciji ali pa je organizirano in vodeno s pomočjo posebnih središč in 

strokovnjakov. Poleg poznavanja učnih strategij k samostojnemu učenju pripomoreta tudi 

razvijanje in uporaba učne tehnologije  (npr. učenje z IKT tehnologijo). Usposabljanje za 

samostojno učenje, ki je široko prenosljivo v nove situacije, in pridobitev usposobljenosti 

za kakovostno vseživljenjsko učenje predstavljata pomembno ključno kompetenco za 

preživetje v družbi prihodnosti. Da bi to dosegli, se morata povečati delež in vloga 

učenčeve dejavnosti (avtonomno učenje) v primerjavi z učiteljevo dejavnostjo in vlogo. 

Pomemben je tudi učenčev odnos do učenja in sebe ter njegova motivacija, samozavest 

in samopodoba.  

 

Žal pa učitelji čedalje večkrat opažamo, da bi učenci radi dosegali visoke učne rezultate, 

čeprav vedo, da v učenje ne vlagajo dovolj. Pri pouku niso aktivni in samostojni in se 
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zelo radi oddaljijo od učnega procesa v svoj zamišljen svet. Velikokrat sploh ne slišijo 

učiteljevih navodil oz. jih preslišijo in jih ne upoštevajo. Povrhu so še neodgovorni v 

obnašanju in iščejo take rešitve, ki bodo za njih ugodne. 

 

Izkušnje učiteljev tudi kažejo, da se stanje na področju uporabe učnih strategij in znanju 

ter učenju kot vrednoti poslabšuje. Npr. učenci pri branju z razumevanjem sploh ne vedo, 

kaj preberejo. Zmoti jih npr. velikost ali tip pisave. Z mislimi in razmišljanji se ne 

osredotočajo na vsebino prebranega, kar je najpomembnejše pri branju z razumevanjem. 

Rezultat je, da ob koncu učne ure ne dokončajo naloge kljub učiteljevemu nenehnemu 

spodbujanju in nudenju pomoči, tudi pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, dodatni 

strokovni pomoči … 
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2. SAMOREGULACIJA UČENJA 

Po navajanju Bakračevič Vukman (2010, str. 9) se je zaradi naraščanja interesa za 

samoregulacijo v izobraževalnem okolju pojavil (v glavnem v devetdesetih letih 20. 

stoletja) nov koncept, poimenovan samoregulacijsko učenje.  

 

Samoregulacijsko učenje (SRU) je značilnost učenja, v katerem učenec uporablja 

samoregulacijske spretnosti (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 13). 

 

Samoregulacijsko učenje je temelj kompetence učenje učenja in morda bi lahko rekli, da 

gre za sinonima (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 13). 

 

Perić in Rijavec-Strosar (2013, str. 87) sta mnenja, da učenje učenja ali samoregulacijsko 

učenje pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti, iskanje 

in uporabo nasvetov ter nadgrajevanje predhodnih izkušenj. Zelo pomembna sta tudi 

posameznikova motivacija in zaupanje vase. Od posameznika zahteva, da se zaveda 

razlogov in namena učenja, lastnih kognitivnih zmožnosti in zahtev naloge, da zmore 

kontrolirati sredstva in regulirati dosežek. Izrazito je povezano z metakognicijo, miselnim 

procesom višjega razreda, s katerim načrtujemo in sledimo lastni miselni aktivnosti. 

 

Bakračevič Vukman (2010, str. 60, 65) navaja nekaj konceptov (inteligentnost, reševanje 

problemov, učne strategije, globinsko procesiranje, metakognicija), ki so po mnenju 

nekaterih raziskovalcev (Hoskins in Fredriksson, 2008, v Bakračevič Vukman, 2010, str. 

64) blizu učenju učenja ali z njim delno sovpadajo. Med njimi je omenjeno tudi 

samoregulacijsko učenje. 

 

Lončarić in Peklaj (2008, str. 75) opredeljujeta samoregulacijo učenja kot aktiven pristop 

k učenju, v katerem si učenci postavljajo cilje, vztrajajo pri njih, spremljajo in vrednotijo 

svoje rezultate in ravnanje spreminjajo glede na te ugotovitve. Ljudje s samoregulativnim 

pristopom pri učenju uporabljajo sposobnost nadzora svojih notranjih stanj, procesov in 

vedenja, načrtovanja, upiranja lastnim impulzom, prilagajanja in spreminjanja trenutnega 

vedenja z namenom doseganja svojih relativno oddaljenih ciljev (prav tam). 

 

Zimmerman (1998) je utrl pot konstruktu samoregulacijskega učenja in ga definira kot 

proces, v katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko udeleženi. Tako 

učenje vključuje učenčeve misli, občutja, situacije in vedenja, ki so usmerjena k 
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doseganju njegovih učnih ciljev. Med drugim je razvijanje samoregulacije pomembno za 

uspešno prilagoditev učencev na šolsko okolje.  

 

Pintrich (2000, str. 453) definira samoregulacijsko učenje kot aktiven, konstruktiven 

proces, v katerem učenci postavljajo cilje za svoje lastno učenje in nato poskušajo 

spremljati, regulirati in nadzorovati procese v svojem učenju (zaznavanje, motivacijo in 

vedenje).  

Bistvenega pomena za Pintricha (2000) in njegovo definicijo samoregulacijskega učenja 

je, da obravnava učenje kot zavestni proces na vseh stopnjah učenja. V skladu s tem 

poudarja,  da če se npr. aktiviranje predznanja zgodi avtomatično, tega ne moremo 

obravnavati kot samoregulacijsko učenje. Učenci morajo torej biti sposobni zavestno 

spremljati svoje učenje in razmišljati o njem v vseh fazah in na vseh področjih.  

 

Zimmerman (1998, str. 1 in 2) poudarja, da učna samoregulacija ni psihična sposobnost, 

kot je npr. inteligentnost, niti učna spretnost, kot je tehnika branja. Je samousmerjevalen 

proces, s katerim usmerjamo svoje psihične sposobnosti in učne spretnosti.  

V Pečjak in Košir (2002, str. 140) zasledimo misel, da samoregulacijo učenja učenci 

pojmujejo kot sistematičen proces, ki se odvija pod njihovo kontrolo. Je tudi 

samousmerjevalni proces, v katerem učenec transformira svoje mentalne sposobnosti v 

spretnosti (prav tam). 

 

Različnim opredelitvam samoregulacijskega učenja je skupno pojmovanje, da je učenec 

metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktiven udeleženec pri pouku (v procesih 

lastnega učenja). Skupne značilnosti definicij samoregulacijskega učenja, ki jih 

povzemamo po (Pečjak in Košir, 2002, str. 141, Vesel, 2006, str. 6), so: 

 Z namerno uporabo specifičnih procesov, strategij ali odgovorov učencev 

poskušamo dosegati boljše učne uspešnosti. Pomembno pri tem je, da se učenci 

zavedajo pomena uporabnosti procesov, ki omogočajo oz. izboljšujejo njihov učni 

uspeh. 

 Orientacija učencu je, da si med potekom učenja učenec sam daje povratne 

informacije, (po Zimmermanu, 2000) spremlja učinkovitost lastnih učnih metod 

ali strategij. Neučinkovite strategije zamenja z učinkovitejšimi – opazne so 

spremembe v vedenju. Spremembe v zaznavanju sebe pa so odraz odzivanja na 

spremembe v občutkih lastne učinkovitosti. 
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 Definicije vsebujejo opis, kako in zakaj učenci izbirajo različne samoregulacijske 

procese, strategije in odzive. 

Iz vseh dejstev lahko povzamemo, da so pogoj za samoregulativno učenje učinkovite učne 

strategije, oblikovane na podlagi metakognicije. Samoregulativno učenje je proces, ko si 

učenci postavljajo cilje za doseganje napredka pri učenju kot posledico lastnega  

spremljanja, usmerjanja in nadziranja mišljenja, motivacije in vedenja v procesu učenja.  

 

2.1 Razvoj samoregulacijskega učenja 

Samoregulacijske spretnosti je potrebno razvijati, da z njimi  učenci uravnavajo svoje 

lastno učenje. V šolah uporabljajo različne modele, ki z uporabo naborov bralnih učnih 

strategij pri pouku razvijajo samoregulacijske spretnosti učencev (Regent, 2010). Razvoj 

samoregulacijskih spretnosti in strategij začetnikov poteka s pomočjo modeliranja, 

neposrednega poučevanja in spodbujanja k uporabi. Samoregulacija učenja se ne razvija 

avtomatično z zorenjem in nemogoče jo je pridobiti brez lastne aktivnosti. Na razvoj 

pomembno vplivajo fizični, še posebej kognitivni razvoj posameznika, socialno okolje 

(učitelji, starši, vrstniki) in lastne izkušnje učenca (prav tam). 

 

Wagener (2013, str. 308) omenja različne vidike, ki vplivajo na razvoj 

samoregulacijskega učenja in metakognicije mlajših otrok. Na razvoj vplivajo splošni 

kognitivni pogoji (Wigfield, Klauda, & Cambria, 2011, v Wagener,  2013, str. 308): 

starost in zrelost učenca, vpliv imajo tudi različne vsebine in navodila. Na možnosti za 

razvoj učenja, socialnega in učnega konteksta (Pintrich in Zusho, 2002, v Wagener, 2013, 

str. 308) vplivata tudi predznanje in poznavanje učnih strategij. 

 

Tudi Schunk (2009) navaja, da učenci ne samoregulirajo svojega učenja samodejno, 

ampak je to odvisno od kognitivnega razvoja in vseživljenjskega učenja. Najbolj je razvoj 

samoregulacijskega učenja odvisen od notranjega govora posameznika. Za razvijanje 

samoregulacijskih kompetenc je nujna pomoč staršev in učiteljev. 

 

Raziskave kažejo, da se metakognitivne sposobnosti pojavljajo po starosti od 8 do 10 let 

(Veenman et al., 2006, v Wagener, 2013, str. 308), kar pomeni, da mlajši otroci niso 

sposobni opravljati kompleksnih kognitivnih in metakognitivnih dejavnosti 

samoregulacijskega učenja. 

Nedavne raziskovalne študije so podvomile v to pojmovanje (npr. Whitebread, Bingham, 

Grau, Pasternak in Sangster, 2007, v Wagener, 2013, str. 308) zaradi jezikovnih omejitev, 
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ki so jih imeli otroci pri odzivanju na hipotetična vprašanja. Ko so opravili opazovalne 

študije mlajših in predšolskih otrok v za njih primernih pogojih, so namreč ugotovili, da 

so sposobni uporabljati metakognicijo in regulirati svoje vedenje (Perry, 1998; Wagener, 

2010; Whitebread et al., 2007, v Wagener, 2013, str. 308). 

 

Z vidika razvojnih sprememb Zimmerman in Martinez-Pons ugotavljata (v Schunk, 

2009), da v času od 5.  do 8. razreda  narašča uporaba načrtovanja in  postavljanja ciljev.  

Boekaerts in Niemivirta (2000) tudi ugotavljata pomen šole in pouka za razvijanje 

samoregulacije. Poudarjata pomembnost postavljanja notranjih ciljev pri učenju ter 

diferenciacijo in individualizacijo pri učenju s poudarkom, kako narediti učenje čim bolj 

učinkovito.     

 

Kateri so vzroki (osebni, socialni in okoliščine), da učenci postajajo spretnejši pri učenju?  

Schunk in Zimmerman (v Zimmerman, 1998, str. 10 navajata dve skupini vzrokov: 

socialne (starši, trenerji, učitelji, vrstniki) in samousmerjevalne izkušnje (znanje in 

spretnosti), ki se nanašajo  na tehnike učenja (učenje s posnemanjem,  jezikovno 

poučevanje, svetovanje,  sodelovalno učenje, vzajemno učenje). 

 

Kopp (v Schunk, 2009) navaja, da povečevanje samoregulacije vključuje odzive otrok 

skozi interakcije z odraslimi z uporabo govora, načrtovanja in spremljanja 

posameznikovih dejavnosti.  

 

Schunk (2009) poudarja izboljšave samoregulacijskega učenja s kognitivnim razvojem in 

učenjem ter poučevanjem. Starejši učenci bolje uporabljajo samoregulacije elemente, kot 

so načrtovanje, postavljanje ciljev, spremljanje razumevanja, ocenjevanje napredka in 

prilagoditev učne strategije. Morajo pa imeti možnosti evalvacije svojega učenja glede 

napredka, težav, slabosti in izboljšav za učenje v prihodnje. 

 

Učenci z razvito samoregulacijo so metakognitvno, motivacijsko in vedenjsko aktivno 

udeleženi v procesu lastnega učenja. K metakognitivnim procesom spadajo načrtovanje, 

postavljanje ciljev, organizacija, spremljanje sebe in ocenjevanje sebe med učenjem. 

Motivacijsko samoregulativni učenci so visoko učinkoviti, imajo visoke aspiracije, so 

notranje motivirani za nalogo. Vedenjska aktivnost pa se kaže v izbiri, strukturiranju in 

ustvarjanju učnega okolja, ki optimizira učenčevo učenje (Boekaerts in Cascallar, 2006, 

v Regent, 2010). 
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Pintrich (2000, str. 456) razlikuje štiri faze samoregulacijskega učenja, ki se pojavljajo na 

štirih različnih področjih: spoznavnem, motivacijskem, vedenjskem in vsebinskem. Prva 

faza se imenuje premišljevanje, načrtovanje in aktiviranje ter vključuje postavljanje 

ciljev. Druga faza je spremljanje učenja. Strateška akcija se izvaja v tretji fazi, ki se 

imenuje regulacija in krmiljenje. Četrta faza se pojavi po učenju in se imenuje reakcije in 

razmišljanja, vključno z ocenami, mnenji in razmišljanji o prejšnjih fazah. Pintrich (prav 

tam) poudarja, da ni nujno, da se opisane faze  odvijajo v zaporedju, lahko se pojavljajo 

tudi istočasno in interaktivno. 

Bistveno vprašanje samoregulacijskega učenja je, kako lahko učenci usmerjajo svoje 

učenje. Nedvomno bo učenec zadovoljen s svojim učnim rezultatom, če bo sam ugotovil, 

da so npr. podaljšan čas učenja, več pozornosti in vloženi napor ter trud pri uporabi učnih 

strategij pripomogli k uspehu. Vse to vodi k večji motivaciji za  uporabo 

samoregulacijskega učenja.   

 

2.2 Samoregulacijsko učenje in metakognicija 

Nujen pogoj za proces samoregulacije učenja so razvite učenčeve metakognitivne 

sposobnosti. Lahko trdimo, da sta pojma samoregulacijsko učenje in metakognicija 

konceptualno povezana in prepletena. Razlike med pojmoma se kažejo predvsem v 

različnih teoretičnih osnovah in pristopih.  

 

Pečjak in Gradišar (2012, str. 14) izpostavljata, da so avtorji pri opredelitvah 

samoregulacijskega učenja enotni ter da jedro tega učenja predstavljajo razvite 

metakognitivne sposobnosti učencev. Z razvijanjem metakognitivnih sposobnosti 

postavljamo temelje samostojnemu in aktivnemu učenčevemu učenju (Peklaj, 2009). 

 

Večinoma samoregulacijsko učenje vključuje aspekte samoregulacije kot metakognicije 

(Zimmerman in Schunk, 2001, v Bakračevič Vukman, 2010, str. 9). 

 

Fox in Riconscente (2008, v Bakračevič Vukman, 2010, str. 7) ugotavljata, da segajo 

korenine koncepta metakognicije in samoregulacije v dela W. Jamesa, J. Piageta in L. S. 

Vigotskega. Oba  koncepta potekata vzporedno,  se prepletata, a vendarle razlikujeta  

(prav tam). 
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Flavell je metakognicijo definiral kot »mišljenje o mišljenju« in jo operacionaliziral na 

štirih ključnih področjih: metakognitivno znanje, metakognitivna izkustva, cilji in 

aktivacija strategij  (Bakračevič Vukman, 2010, str. 8). 

 

Amalathas (2010) in Scott (2013) opredeljujeta metakognicijo kot proces, ki vključuje 

proces razmišljanja o lastnem učenju, okoliščinah učenja in poteh za doseganje ciljev ter 

je bistvenega pomena za učenje, kako se učiti. Torej je metakognicija ključnega pomena 

pri razvoju samoregulacijskega učenja učencev. 

 

Flavell (1976, v Schleifer in Dull, 2009) opisuje metakognicijo kot znanje o lastnih 

kognitivnih procesih. Metakognicija je opredeljena tudi kot razmišljanje o razmišljanju 

(Georghiades, 2004, v Schleifer in Dull, 2009), razmišljanje o učenju (Jackson, 2004, v 

Schleifer in Dull, 2009), učenje o učenju (Case et al., 2001, v Schleifer in Dull, 2009), 

vedenje o učenju (Meyer, 2004, v Schleifer in Dull, 2009), znanje o znanju (Yore in 

Treagust, 2006, v Schleifer in Dull, 2009) in kaj vemo o tem, kar vemo (Halpern, 1998, 

v Schleifer in Dull, 2009). 

 

V konceptih metakognicije, samoregulacije in samoregulacijskega učenja se pojavljajo 

procesi, kot so sledenje (monitoring), kontrola in načrtovanje kognicije in vedenja ter 

njihovo usmerjanje. To kaže na bistvene konceptualne povezave in prepletanja (npr. med 

kognitivno samoregulacijo in metakognicijo) ter razlike (v teoretičnih osnovah, pristopih 

in »merjenju« omenjenih pojavov) (Bakračevič Vukman, 2010, str. 10). 

 

Metakognicija je nepogrešljiva za uspešno učenje. Z metakognitivnimi strategijami 

namreč razmišljamo o svojem mišljenju in lastnem učenju v smislu spremljanja, kontrole 

in presojanja o rezultatih mišljenja in učenja. 

 

Metakognicija je sposobnost učenca, da spremlja svojo trenutno stopnjo poznavanja snovi  

ter predvidi svojo uspešnost pri različnih nalogah. Uspešni učenci si znajo samostojno 

zastavljati cilje, izbirati prave strategije za njihovo dosego, znajo oceniti svoj (hitrejši) 

napredek na poti do teh ciljev. Strategijo pa znajo prirediti, če napredek ni skladen s 

pričakovanji (Beers, 2007, str. 25 in 28). S spodbujanjem razvijanja metakognicije 

odpravljamo težave oz. napake, ki jih dela učenec. 

Iz vseh teh definicij lahko povzamemo, da je metakognicija proces  zavedanja  in 

reguliranja lastnih kognitivnih (spoznavnih) procesov in načinov, kako miselni procesi 
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delujejo. Je spretnost uravnavanja  lastnega mišljenja in razmišljanje  o svojem delu, kar 

vodi k večjemu učnemu uspehu. Ko učenec nadzoruje svoje učenje, si postavi cilje, 

spremlja svoj napredek glede na zastavljene cilje. Otrok se zgodaj nauči razumeti samega 

sebe in vse, kar mu pomaga, da se učinkovito osamosvaja. 

 

Vsak učenec išče in ugotavlja, kateri pristop je zanj najboljši. Z razmišljanjem o učnem 

procesu lahko sam ali s pomočjo učitelja in vrstnikov ugotovi, ali se najbolje uči, če npr. 

na hitro preleti poglavja, se vrne in usvoji še podrobnosti ali če si med prvim branjem 

dela podrobne zapiske. 

 

Razvoj metakognicije poteka postopoma, ni prirojen. Začne se v obdobju od tretjega do 

petega leta in se nadaljuje v razvijanje metaspomina in metakognitivnega znanja, ki se 

razvija vzporedno z razvojem intelektualnih sposobnosti. Veščine in strategije se 

razvijajo pri reševanju različnih problemov (Bakračevič Vukman, 2010, str. 37). 

 

2.3 Učna uspešnost in samoregulacijsko učenje 

Preučevanje samoregulacije opozarja, da so samoregulativni procesi tisti, ki pomembno  

vplivajo na različne učne dosežke. Hkrati se s samoregulacijskim učenjem izboljšajo 

dosežki učencev na področju učenja, in sicer s postavljanjem učnih ciljev, izvajanjem 

učinkovitih strategij učenja, spremljanjem in ocenjevanjem napredka, spodbudnim učnim 

okoljem in razvijanjem kompetence učenje učenja. Povratne informacije morajo učence 

usmerjati v iskanje pomoči (če je to potrebno), spodbujajo vztrajnost in trud ter 

postavljanje novih ciljev, ko so zastavljeni cilji doseženi. 

 

Samoregulacijsko učenje kot pojem učinkovitega učenja pri učenju Vesel (2006, str. 5 in 

6) pojasnjuje kot koncept, ki opisuje učenje, kako lahko učenec s kontroliranjem in 

uravnavanjem svojih misli, čustev ter aktivnosti doseže učno uspešnost in/ali kako jo 

lahko izboljša (prav tam). To tudi pomeni, da pri učenju zajema lastno generiranje misli, 

občutkov in vedenj, ki so orientirani k doseganju učnih ciljev.  

 

Bakračevič Vukman (2010, str. 66) in Vesel (2006, str. 6) pojasnjujeta, da je tipična 

značilnost samoregulacijskega učenja proaktiven pogled na učenje. Učenci delujejo 

proaktivno, ker se zavedajo svojih moči in omejitev, vodijo jih osebno postavljeni cilji 

ter glede na nalogo in okoliščine izbrane učne strategije. Samoregulacija izhaja iz notranje 
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motivacije učencev za učenje. Učenci na tak način kontrolirajo svoje učno vedenje s 

pomočjo zastavljenih ciljev in s samorefleksijo spremljajo lastno aktivnost. 

Samozadovoljstvo se okrepi in povečuje se motivacija za stalno izboljševanje lastnega 

načina učenja (prav tam). 

 

Razvite samoregulacijske spretnosti omogočajo aktivno vlogo učenca v procesu učenja 

(Pečjak in Gradišar, 2012, str. 13) in so pot k oblikovanju kompetence učenje učenja. 

 

Vesel (2006, str. 5) navaja, da raziskovalce samoregulacijskega učenja zanima, kako se 

učenci s stalnim spreminjanjem svojih učnih spretnosti prilagajajo dinamičnemu in 

spremenljivemu okolju (različnim učnim situacijam). 

 

Učenci, ki kontrolirajo svoje učno vedenje s pomočjo zastavljenih ciljev in s 

samorefleksijo, spremljajo lastno aktivnost, krepijo občutke lastne uspešnosti in s tem se 

krepi motivacija za stalno izboljševanje lastnega načina učenja. Taki učenci imajo zaradi 

nadpovprečne motiviranosti in prilagodljivosti svojega učenja večje možnosti za uspeh  v 

različnih  šolskih situacijah  (Vesel, 2006, str. 6). 

 

Pomembno je, da učenec sam pri učenju izboljšuje zmožnost učenja, da izbere sebi 

najprimernejše metakognitivne in motivacijske strategije. Učenec mora biti prepričan, da 

brez napora in truda ne bo dosegel ciljev učenja, ki si jih je zastavil. Še težje bo kontroliral 

usvajanje znanja in ga izkazal pri uporabi v novih okoliščinah. Zato je pomembno, da zna 

organizirati take okoliščine, ki mu bodo koristile pri učenju. Učitelj pa mora učencu  

prisluhniti in upoštevati njegovo vključevanje in s tem njegovo pomembno vlogo pri 

izbiri oblik in obsegu poučevanja. 

 

2.4 Socialno-kognitivne teorije samoregulacije učenja 

Oče socialno kognitivne teorije učenja je Bandura, ki v svoji teoriji (Pečjak in Košir, 

2003, str. 51) govori o vzajemnem delovanju treh medsebojno avtonomnih dejavnikov: 

osebnostnih (prepričanja) in vedenjskih dejavnikov (uporaba strategij) ter dejavnikov 

okolja (povratne informacije učitelja). Vsi trije dejavniki pomembno vplivajo na 

samoregulacijo pri učenju. Ob interakciji vseh treh dejavnikov ima učenec občutek lastne 

kontrole. 

Ena od teoretskih podlag samoregulacijskega učenja je kognitivno-konstruktivistična 

teorija učenja, ki pri učenju poudarja pomen notranjih, miselnih procesov (npr. vpliv 
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predznanja, posameznikovih pričakovanj, pripisovanj, izgrajevanja pomena itd.) na 

izgrajevanje znanja (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 14). 

 

Za opisovanje značilnosti modelov samoregulacijskega učenja v okviru kognitivno-

konstruktivističnih teorij raziskovalci najpogosteje izhajajo iz teorije informacijsko-

procesne in iz socialno-kognitivne paradigme, slednje so najbolj razdelane in 

raziskovalno podprte ter izvirajo iz Bandurove teorije socialnega učenja (Bakračevič 

Vukman, 2010, str. 9; Pečjak in Gradišar, 2012, str. 14; Radovan, 2009, str. 36; Vesel, 

2006, str. 21). Omenjena Bandurova teorija socialnega učenja predstavlja (Pečjak in 

Košir, 2003, str. 51) podlago našemu raziskovanju bralnih strategij po štirikomponentnem 

modelu samoregulacijskega učenja avtorjev B. Hofer, C. Yu in Pintrich, v Pečjak in 

Gradišar, 2012, str. 30. 

 

Schunk (2009) navaja skupne značilnosti kognitivnih teorij samoregulacijskega učenja, 

in sicer, da  učenci v proaktivnem učenju razvijajo svoje strategije za nadzorovanje svojih 

učnih procesov in okoliščin učenja. Samoregulacija je cikličen proces, v katerem učenci 

spremljajo svoj učni napredek in po potrebi spremenijo strategijo, če menijo, da ni 

učinkovita. Motivacija za učenje in samoregulacija za učenje se ne razvijeta samodejno, 

če učenec nima postavljenih ciljev. Pomembna so tudi osebna prepričanja o lastnih 

zmožnostih učenja in opravljanja dejavnosti glede na zahtevnostne stopnje učenja. 

 

Socialno-kognitivna perspektiva poudarja učinkovitost samoregulacije, saj mora učenec  

opazovati in spremljati vsako fazo procesa učenja skozi tri k sebi usmerjene 

povratne zanke. Zanke se nanašajo na ciklične procese, v katerih učenci opazujejo 

učinkovitost svojih učnih metod in strategij (Lončarić in Peklaj, 2008). Prva vključuje 

vedenjsko samoregulacijo (samoopazovanje in strateško prilagoditev), druga vključuje 

okoljsko samoregulacijo (opazovanje in prilagajanje okoljskih pogojev) in  zadnja 

vključuje prikrito samoregulacijo (to je spremljanje in prilagajanje kognitivnih in 

afektivnih izjav) (Zimmerman in Cleary, 2009, v Hutchison, 2015, str. 41). 

 

Model informacijskega procesiranja avtorjev Atkinsona in Shiffrina (1968, v Pečjak in  

Gradišar, 2012, str. 16) pojmuje učenca kot posameznika, ki aktivno procesira (izbira, 

organizira in vključuje) nove informacije v obstoječo shemo predznanja. Ključni element 

v modelu informacijskega procesiranja pri učenju je spominski proces, saj ta model 



 
Potočar, M. (2016). Učenje učenja: možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih, magistrsko delo. 

 
 

38 

govori o tem, kakšni miselni procesi potekajo pri učenju med dražljajem (npr. učna 

naloga, dano bralno gradivo) in odgovorom učenca (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 16). 

Uspešnost v šoli je z vidika socialno-kognitivnega modela samoregulacijskega učenja 

torej pogojena s kognitivnimi in motivacijskimi vplivi. 

 

2.5 Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja 

Model samoregulacijskega učenja Pintricha in sodelavcev (Hofer, Yu in Pintrich, 1998, 

v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 30, 31 in 32; Pečjak in Košir, 2002, str. 145; Pečjak in 

Košir, 2003, str. 52): vključuje kognitivne, metakognitivne strategije in motivacijske 

sklope elementov samoregulacijskega učenja. S križanjem dveh področij 

((meta)kognitivnega, motivacijskega) in dveh splošnih organizacijskih konstruktov 

(znanj, prepričanja in strategij) dobimo štirikomponentni model samoregulacijskega 

učenja. Model vključuje kognitivna (metakognitivna) znanja in prepričanja, kognitivne 

(metakognitivne) strategije ter motivacijska znanja/prepričanja in motivacijske strategije. 

Omenjeni model tudi poudarja, kako pomembne so povezave med kognitivnimi in 

motivacijskimi komponentami učenja. 

 

Tabela 1: Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja  

 Kognicija Motivacija 

 

Znanja, 

prepričanja, 

védenja 

Kognitivna in metakognitivna 

struktura: 

- vsebinska (deklarativna) znanja 

- proceduralna znanja 

  (o postopkih, strategijah) 

Motivacijska struktura: 

- prepričanja o kompetentnosti, 

o  

  pomembnosti učenja,   

  predmeta … 

- načini atribuiranja 

- motivacijskociljna 

usmerjenost  

Strategije 

Kognitivne in metakognitivne 

strategije: 

Motivacijske strategije: 

 

- konstruktivno atribuiranje 

- strategije za zmanjševanje  

  bojazni 

- samooviranje 

- ponavljanje 

- elaboracija 

- organizacije 

- načrtovanja 

- spremljanja 

- usmerjanja 

 

Vir: Hofer, Yu in Pintrich, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 31; Peklaj, 2000, str. 

138. 

 

V nadaljevanju povzemamo bistvene poudarke omenjenega modela (Pečjak in Gradišar, 

2012, str. 30, 31 in 32; Pečjak in Košir, 2002, str. 145, 146 in 147; Pečjak in Košir, 2003, 
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str. 52 in 53), ki kot prvi ponazarja premik s področja preučevanja kognicije in 

metakognicije k povezovanju kognitivnih in čustvenih procesov ter njihovega celostnega 

obravnavanja v procesu samoregulacije (Peklaj, 2000, str. 137). 

 

Posameznik za regulacijo znanja in prepričanja uporablja dva splošna organizacijska 

konstrukta: znanja in prepričanje ter strategije znotraj področja kognicije in motivacije.  

V (meta)kognitivno strukturo so vključene tri vrste znanj (Peklaj, 2000, str. 138; Pečjak 

in Košir, 2002, str. 146): 

 deklarativno  znanje o stvareh se pojavlja v različnih oblikah (poznavanje dejstev, 

pojmov, mrež in shem). Pri tej vrsti znanja odgovarjamo na vprašanje KAJ  (npr. 

Kaj je samoregulacijsko učenje?); 

 proceduralno znanje se kaže v izvajanju nekega postopka in ga pridobimo po 

daljšem izvajanju neke aktivnosti. Ta vrsta znanja odgovarja na vprašanje KAKO 

(npr. Kako poteka proces samoregulacijskega učenja?) ter 

 znanje o okoliščinah, ki pove, kdaj in kje uporabiti deklarativno in proceduralno 

znanje in zakaj ju je pomembno uporabiti.  

 

Kognitivna struktura učenca se oblikuje v času šolanja in vpliva na to, kako se loteva 

učenja in koliko samoregulacije uporablja pri tem. V njej je zajeto subjektivno 

pojmovanje: kaj je učenje in kaj je znanje (Pečjak in Košir, 2002, str. 146). 

 

Kognitivne in metakognitivne strategije ter strategije za regulacijo motivacije so 

drugi organizacijski konstrukt. 

Za šolsko uspešnost so pomembni trije sklopi kognitivnih strategij (C. Weinsten in 

Mayer, 1986, v Pečjak in Košir, 2002, str. 145): 

 strategije ponavljanja so pomembne za zapomnitev podatkov v delovnem 

spominu. Lahko je ponavljanje delov besedila, branje na glas, vključevanje 

vizualnih predstav, podčrtavanje …; 

 z elaboracijskimi strategijami učenec preoblikuje informacije ter odnose med deli 

učnih vsebin, ki jih predeluje (ponavljanje bistva učne snovi z izdelavo povzetkov, 

z razlago učne snovi drugemu, s postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem nanje);  

 organizacijske strategije se nanašajo na izbiranje glavne ideje iz besedila, ključnih 

pojmov ter uporabo specifičnih tehnik za selekcioniranje ter organiziranje učnega 

gradiva (miselni vzorci, pojmovne mreže). 
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Metakognitivne strategije po navajanju Peklaj (2000, str. 141) ter Pečjak in Košir (2002, 

str. 146) razvrstimo v tri velike sklope, ki se uporabljajo glede na učenčevo fazo učenja: 

načrtovanje, spremljanje in uravnavanje. Med strategije načrtovanja spadajo tiste, ki jih 

učenec izvede pred procesom učenja in ki aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega 

znanja. Pomagajo mu uporabiti ustrezne kognitivne strategije in s tem je razumevanje 

učne snovi mnogo lažje. S strategijami spremljanja učenec ocenjuje učinkovitost uporabe 

različnih strategij pri reševanju problemov ali učenju. Po končanem učenju učenec 

uporabi strategije uravnavanja in če oceni, da nekaj v procesu učenja ali reševanja ni bilo 

v redu, to spremeni (npr. učenec se loti ponovnega branja, če npr. ni razumel prebranega 

gradiva ali navodila, loti se nalog po načelu od lažjega k težjemu ali ponovno pregleda 

učno snov). Če ugotovi napake, jih popravi. 

 

Motivacijska struktura vključuje vrednotenje posameznega predmeta in interes zanj, 

prepričanja o samoučinkovitosti na nekem področju (pomembna je realistična, zdrava 

samopodoba), čustva, povezana z učenjem (npr. anksioznost), vrsto ciljev, ki si jih učenec 

zastavlja (cilji obvladovanja, cilji dosežkov) ter atribucije učnih rezultatov, ki jih je 

mogoče spodbujati s primernimi povratnimi informacijami in prizadevanji za uporabo 

ustreznih učnih strategij (Vesel, 2006, str. 37, 38). 

 

Z motivacijskimi strategijami (po Vesel, 2006, str. 38) učenci uravnavajo svojo učno 

motivacijo (strategije za zmanjšanje anksioznosti, strategije konstruktivnega atribuiranja, 

samopotrjevanje z vrednotenjem svojih uspehov tudi na drugih področjih pa tudi 

samooviranje in naučena nemoč, defenzivni pesimizem). 

 

Raziskave s področja samoregulacije poudarjajo pomen uporabe kognitivnih in čustvenih 

vidikov za izboljševanje učnega uspeha. Pri načrtovanju letnih priprav bi bilo torej 

potrebno samoregulacijo vključevati med učne cilje. Raziskave, ki preučujejo, kaj 

resnično vpliva na učenje in učne dosežke, poudarjajo sprotne povratne informacije o 

tem, kaj bi lahko pri učenju še izboljšali, odnos učitelj–učenec (ali se zna učitelj vživeti v 

učence) ter poučevanje metakognitivnih strategij, to je navajanje na razmišljanje o 

lastnem razmišljanju ter učenju. 
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3. BRALNA PISMENOST 

Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenci pridobijo v prvih letih 

šolanja.  Otrok je bralno pismen, ko usvoji tehniko branja, bere z razumevanjem ter 

usvojeno znanje uporablja. Bralna pismenost pomeni temelj za nadaljnje učenje vseh 

predmetov v šoli pa tudi učenje izven nje, omogoča osebnostno rast v vseh obdobjih 

življenja. Bralno pismen učenec bere tekoče, prebrano razume ter informacije, 

pridobljene z branjem, uporablja pri  reševanju težav in pri osebnostnem razvoju. Bralno 

pismen človek je sposoben fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto 

bralnega gradiva in cilj branja (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 58). 

 

Štraus idr. (2013, str. 21) navajajo opredelitev bralne pismenosti v raziskavah PISA 

(mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti): 

»Uspešnost pri branju predstavlja podlago za dosežke na drugih področjih in za uspešno 

delovanje v odraslem življenju. Raziskava PISA v pojmovanje bralne pismenosti 

vključuje široko paleto kognitivnih kompetenc, od osnovnega dekodiranja preko 

poznavanja besed, slovnice, jezikovnih in besedilnih struktur in značilnosti do znanja o 

svetu. Prav tako vključujejo zavedanje in zmožnost uporabe različnih strategij med 

obdelavo besedila.«   

Tako je bralna pismenost v raziskavi PISA opredeljena kot »razumevanje, uporaba, 

razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča 

doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v 

družbi.« 

 

Leta 1991 so slovenski učenci v pismenosti presegali učence iz razvitih držav. Leta 2006 

so bili z njimi v povprečju. Rezultati 2009 pa so pokazali velik padec v zmožnosti 

razumevanja prebranega besedila. Leta 2012 se slovenski dosežek v bralni pismenosti od 

leta 2009 ni pomembno spremenil. So pa slovenski učenci pri bralni pismenosti dosegli 

nižje število točk od povprečja OECD (Štraus idr., 2013, str. 3). 

 

Raziskava iz leta 2012 je pokazala, da slovenski 15-letniki dosegajo podpovrečne 

rezultate v bralni pismenosti. Ugotovitve tudi kažejo na to, da učenci imajo znanje. Žal  

učenci niso usmerjeni v reševanje problemov, ne znajo prenašati pridobljenega znanja v 

realno življenje. 
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Iz rezultatov PISE 2009 v Puklek Levpušček idr. (2012, str. 105, 114, 115, 116, 119 in 

120) lahko na področju metakognitivnih in učnih strategij razberemo (oba koncepta sodita 

v področje učenja učenja), da uspešnejši slovenski dijaki pri strategijah pomnjenja in 

zavedanja o najpomembnejših strategijah za pomnjenje informacij uporabljajo manj 

strategij memoriranja naučenega in več kontrolne učne strategije. Te se navezujejo na 

zavedanje dijakov, da kljub prebranemu še vedno ne razumejo vsega prebranega; gre tudi 

za to, ali se dijaki prepričajo, ali si res zapomnijo bistvene informacije iz besedila, in ali 

iščejo dodatne informacije, da bi pojasnili tisto, česar ne razumejo dobro. 

 

Z vidika kognitivnih strategij slovenski dijaki v nekoliko večji meri uporabljajo strategije 

elaboracije učnega gradiva (povezovanja novega učnega gradiva z že znanim in z drugimi 

šolskimi predmeti ter strategije iskanja uporabnosti novo naučene snovi) kot njihovi 

vrstniki v državah OECD.   

 

»Rezultati raziskave PISA 2009 so tudi pokazali, da je pomembno, da se učenci zavedajo, 

še bolj pa, da uporabljajo ustrezne strategije branja in učenja. Učenci z višjimi dosežki so 

torej tisti učenci, ki samousmerjajo lastno učenje in vedo, kako bodo besedilo razumeli 

ter si zapomnili in povzeli pomembne informacije. Razlika v dosežkih med učenci, ki se 

zavedajo in uporabljajo ustrezne strategije, znaša več kot eno raven na bralni lestvici.« 

(OECD PISA, 2009) 

 

Motivirani učenci pri branju uporabljajo kompleksnejše bralne strategije. Pri učenju 

poskušajo prebrano povezati s predhodnim znanjem, ločujejo med pomembnimi in 

nepomembnimi informacijami v besedilu, zastavljajo cilje, se trudijo, regulirajo svoj trud 

in spremljajo razumevanje ter napredek pri branju. 

 

Strateško vedenje pri branju se kaže v tem, da se bralci samostojno in namerno ukvarjajo 

z načrtovanjem svojega branja. Strateško branje v tem primeru odraža metakognicijo in 

motivacijo bralcev, ti pa morajo poznati različne bralne strategije in jih biti pripravljeni 

uporabiti. Aktivnost bralca je usmerjena v lastno kontrolo in aktivnost, ki zajema tudi 

odgovornost za doseganje bralnih oz. učnih ciljev in zavedanje, kaj od nove snovi že 

poznajo in česa še ne. Rešitve iščejo sami oz. jih poiščejo pri učitelju, sošolcu ali starših 

(Regent, 2010). 



 
Potočar, M. (2016). Učenje učenja: možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih, magistrsko delo. 

 
 

43 

Dom in družina (družinske okoliščine) imajo po navajanju mnogih raziskav (Nolimal, 

2011) največji vpliv na razlike v bralnih dosežkih otrok iz različnih socialnih skupin in 

pri opismenjevanju.  

 

Kaj lahko naredi šola? V prihodnje moramo delati to, kar govorimo. Razvijati moramo 

kreativnost in kritičnost v smislu principa »manj je več«: delati bolje in bolj poglobljeno. 

Iskati dobro in ne napak, kajti tako lahko gradimo pozitivne vrednote. 

 

Pomen učenja branja in pisanja (opismenjevanja) je potrebno poudarjati na vseh stopnjah 

izobraževanja glede na cilje in vsebino pouka pri vseh predmetih. S tem vsakemu učencu 

omogočimo, da razvije svoj potencial pri dvigovanju pismenosti. Zato na šolah potekajo 

različne zanimive aktivnosti z namenom osveščanja pomena branja in pisanja: metoda 

dolgega branja, domače branje, sodelovanje za bralno značko, Andersenov večer, projekt 

Rastoča knjiga … Poudarek je tudi na branju za zabavo, kar pomeni, da lahko učenci 

samostojno berejo po lastni izbiri. 
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4. UČNE STRATEGIJE 

Kvalitetno, sodobno in inovativno učenje zaznamuje odkrivanje, reševanje problemov, 

raziskovanje in tudi odnose v pedagoškem procesu (Pivac, 1995). 

 

Učne strategije so tesno povezane z osebno usmerjenostjo in motivacijo (kaj nas spodbuja 

k učenju). V učenju moramo videti smisel in biti nalogam kos. Učne strategije so bistvene 

pri tem, da lahko pridobljene informacije na različne načine organiziramo, ponavljamo in 

jih prenesemo v dolgoročni spomin.  

 

»Učiteljeva podpora učencem pri učenju, upoštevanje razlik med učenci, dajanje ustrezne 

povratne informacije in ustvarjanje spodbudnega razrednega okolja so povezani z večjo 

motiviranostjo za učenje in z boljšimi učnimi dosežki.« (Peklaj idr., 2009, str. 114) 

Učitelj s takim načinom vodenja pouka vpliva na razvoj socialne kompetentnosti učencev. 

Opazen je napredek v sodelovanju učencev z drugimi v njihovih komunikacijskih 

veščinah, samouravnavanju v različnih situacijah, ko je v razredu treba izražati čustva na 

prilagojen način ali se potruditi, prilagajati potrebam drugih, ter tudi v situacijah, ko mora 

učenec sam zaključiti učno nalogo (Peklaj idr., 2009). 

 

Učitelj razvija in spodbuja različne strategije pouka, ki ustrezajo sodobni didaktični 

paradigmi, kot so npr. raziskovalni pouk, problemski pouk … 

Učenec je uspešen pri neposrednem uvajanju učnih strategij le, če dobi od učitelja med 

poukom ustrezne povratne informacije o svoji uspešnosti učenja. Obenem morajo biti vse 

faze učnega procesa, še posebej preverjanje in ocenjevanje, usklajene s priporočenimi 

načini učenja. Le tako se jih bo učenec dolgoročno držal. 

 

Na drugi strani je uspešen učitelj, ki pri posredovanju podpore pri učenčevem učenju 

skrbno razvija učenčev interes za doseganje ciljev ter ustrezno in zadostno sprotno 

motivira in usmerja učenčevo aktivnost za postopno doseganje ciljev (Good in Brophy, 

2000, v Peklaj idr., 2009). 

 

Učenci z višjo samoučinkovitostjo so po navajanju Schunk in Pajares (2001, v Peklaj idr., 

2009, str. 133) pri učenju vztrajnejši, vlagajo več napora in uporabljajo več različnih 

strategij učenja kot učenci z nižjo samoučinkovitostjo, zato je njihov rezultat lahko boljši. 

Na podlagi različnih samoevalvacijskih poročil (anketni vprašalniki) ugotavljamo, da so 

zavodi (vrtci, OŠ, SŠ) pri projektih »učenje učenja« pozorni pretežno na zunanje vidike 
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učenja (merljive, opazne, v bistvu posredne in behavioristične vidike učenja, kot je 

opravljanje domačih nalog, na spoznavanje in urjenje različnih tehnik). Učitelji tudi 

velikokrat pozabljajo, da ni dovolj urjenje posameznih tehnik učenja v različnih 

delavnicah, ki jih učenci premalo poznajo. Zato je potrebno imeti tukaj v mislih metavidik 

v smislu (samo)spraševanja učencev o tem, ali jim določen pristop pri učenju ustreza (kar 

pomeni, da se mora učenec vprašati, ali si npr.  z zapisovanjem v obliki miselnih vzorcev 

zapomni več, hitreje, ali mu miselni vzorci pomagajo pri ponavljanju učnih vsebin ter 

predvsem ali z njihovo pomočjo učne vsebine bolje povezuje, loči bistvo ob nebistvenega 

…) (Brejc idr., 2014). 

 

V 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole je poudarek na branju za učenje 

– učiti se s pomočjo branja (učenje učenja). Poudarek je na razvijanju metakognitivnih 

sposobnosti branja (bralnih strategij in samoregulacijskih mehanizmov). 

Učenje je prenašanje informacij skozi tri spominske sisteme (gl. Sliko 3). 

 

 
 

Slika 3: Vloga bralnih učnih strategij pri procesu učenja je, da se informacije prenesejo 

v dolgoročni spomin 

Vir: Pečjak, Grosman, Ivšek, 2006, str. 6. 

 

Učne strategije so koraki, ki omogočajo različne načine organizacije informacij. Tako 

lahko učenec lažje ponavlja ključne besede (7 ± 2 pomenskih enot, ki jih lahko človek 

procesira) in te se  »usidrajo« v dolgoročni spomin. 

Ko o novih ključnih besedah malo pomislimo, jih npr. povežemo z asociacijami, se lahko 

shranijo v kratkoročni spomin. S pomenskim osmišljevanjem se pomnjenje izboljša. 
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S ponavljanjem ključnih besed dosežemo, da jih prenesemo v dolgoročni spomin. 

»Vendar samo ponavljanje ne zadrži informacij v spominu tako dolgo, kot če jih 

pomensko osmislimo. Koliko časa bodo informacije ostale v dolgotrajnem spominu, pa 

je odvisno od naše pozornosti, zanimanja, čustev in konteksta.« (Beers, 2007, str. 27) 

 

»S kakovostnimi učnimi strategijami lahko učenec delno nadomesti primanjkljaje v 

sposobnostih, vendar manj sposobni učenci potrebujejo še posebno skrbno in načrtovano 

pomoč, da se naučijo učiti se.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 166) 

 

Če želimo znanje obdržati, moramo vedeti, kako deluje človeški spomin. To dosežemo s 

poučevanjem o strategijah iskanja, zbiranja, organiziranja in ovrednotenja informacij, ki 

so pomembne za učenje. 

 

Pozabljanje poteka najprej hitro in potem počasi. Zato je treba naučeno učno snov 

ponoviti še isti ali naslednji dan. Že po 20 minutah učenja pozabimo več kot 40 % tistega, 

kar smo se naučili. Po devetih urah znamo komaj 40 % naučenega. Zato Miljković (1993, 

str. 17) svetuje, da je treba prvi del predvidenega časa za učenje nameniti za ponavljanje 

gradiva, ki se ga je obravnavalo tisti dan v šoli: pisanje domače naloge, pregled in 

dopolnjevanje zapiskov. Nato se je treba učiti za jutri. 

 

4.1 Učne strategije kot pomembna sestavina aktivnega učenja 

Rezultatov učenja si v vsakdanjem življenju ne predstavljamo. Brez rezultatov učenja bi 

odrasel človek psihološko in motorično nazadoval na raven dojenčka. Ne bi vedel, čemu 

služi hrana, voda v kozarcu, oblačila, jedilni pribor, kaj je prav in kaj ne, kako se 

sporazumevati itd. 

 

Motivi, ki jih imamo v sebi, odločajo o tem, ali bomo  možnosti, ki jih imamo v 

sposobnostih, izkoristili in usmerili k doseganju cilja, ki smo si ga zadali. Z učenjem, ki 

ga spremljajo vztrajnost, vlaganje truda in prizadevnost, lahko celo nadomestimo 

pomanjkljive sposobnosti. Uspeh, ki ga pri tem dosežemo, nas spodbudi, da se še naprej 

trudimo z učenjem oz. nadgrajujemo lasten sistem znanja.  

 

Problem znanja današnjih učencev je, da se na pamet učijo opisov zapletenih pojavov. 

Učenje na pamet je smiselno npr. pri učenju besed, formul, simbolov … Vendar učenci 

ne znajo uporabiti istih pojmov v novi situaciji. Snov nalagajo v spomin in jo potegnejo 
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na dan (pogosto napačno), ko se jim zdi, da bi bilo ustrezno. Učenci pogosto bolje poznajo 

dejstva kot razumejo vsebine, ki se jih učijo, veliko pa je tudi zgrešenih pojmov in 

napačnega razumevanja prebranega. Če želimo, da bodo naši bodoči rodovi razvili globlje 

razumevanje, mora današnje poučevanje vključevati mnogo več med seboj prepletenih 

sestavin. Poučevanje za razumevanje namreč upošteva veliko različnih vrst znanja, 

inteligentnosti in učnih stilov. Upošteva tudi predznanje učencev, osredotoča se na višje 

učne in miselne procese, pozornost namenja socialni in čustveni plati učenja, povezuje 

učenje z resničnim življenjem in daje učencem resnično vlogo pri njihovem lastnem 

učenju (Stoll, 2005). 

 

Pomemben korak pri razvijanju odgovornosti učencev za učenje predstavlja razvoj 

učinkovitih učnih strategij. So pomemben dejavnik v vseživljenjskem učenju. Gre za to, 

da učenec ozavesti proces učenja: da ve, kako pri učenju procesira nove informacije in da 

razvija sistematičen pristop k učenju (veliko učencev ne razmišlja o tem, kako se učijo). 

 

Vrste znanja, ki jih učenec pri učenju bralnih učnih strategij potrebuje, so znanje o 

strategijah (vrste in uporaba), o samem sebi kot učencu v učnem procesu 

(samoopazovanje, spremljanje), o nalogah (vrste in kriteriji za doseganje minimalnih 

standardov), o vsebini (poznavanje določene snovi) in kontekstno znanje (o okoliščinah 

učnega procesa) (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Učenje učenja vključuje dva vidika učenja: behavioristični vidik, ki vključuje 

spoznavanje in urjenje tehnik, kot so podčrtovanje, razdelitev besedila, različne oblike 

zapiskov idr., ter kognitivni vidik, ki pomeni metaučenje v smislu spremljanja lastnega 

učenja, metarazumevanje, ugotavljanje sebi najprimernejšega pristopa, različne oblike 

samopreverjanja … 

 

Zaradi zanimanja za človekovo mišljenje in način funkcioniranja v 70. in 80. letih 20. 

stoletja se je zgodil preobrat pod geslom: »Nazaj h kogniciji!« (Peklaj idr., 2009). 

Marentič Požarnik zato izpostavlja (2000, str. 167), da se zaradi spremenjene znanstvene 

perspektive vse bolj poudarjajo učne strategije – premik od behaviorističnega h 

kognitivnemu pogledu, ki se osredotoča na razumevanje in uravnavanje učnih procesov, 

ki se dogajajo v učenčevi glavi. 
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Čudina-Obradović (1993, str. 46) navaja načela besednega učenja na osnovi raziskav o 

notranjih procesih učenja, in sicer različne ravni kognitivnega zavzemanja: površinska, 

perceptivna raven ter globinska raven, ki zahteva iskanje smisla in organizacijo gradiva.    

 

Behaviorizem je teorija učenja, ki se osredotoča predvsem na preučevanje opazovanega 

vedenja, manj pa na preučevanje mentalnih aktivnosti, npr. učitelj, ki spodbuja učence k 

učenju z ocenami.  

 

Osnovna ideja behaviorizma je, da bodo določeni dražljaji spodbudili določene odzive.  

Višje oblike učenja niso mogle biti pojasnjene s strani behaviorističnih teorij. Pomislek 

je bil tudi, ali res lahko s preprostimi principi učenja razlagamo kompleksno učenje v 

resničnih situacijah in dinamičnost učenja pri pouku (Peklaj idr., 2009). 

 

Kritiki behaviorizma trdijo, da ta teorija ne upošteva aktivnosti možganov, torej ne 

razloži, kako pride do vedenjskih sprememb in učenja, kadar nagrade in kazni izostanejo 

(Beers, 2007, str. 22). 

 

Kognitivisti poudarjajo, da se učimo pomena, smisla in da so za potek učenja odločilnega 

pomena mentalni procesi predstavljanja, mišljenja ter že obstoječe znanje. Npr. D. 

Ausubel (Marentič Požarnik, 2000, str. 17) pri učenju smiselnega besednega učenja 

poudarja bistveni vpliv človekovega obstoječega znanja na to, kako se bo kdo učil novih 

vsebin, kako jih bo organiziral okoli glavnih idej ter kako uspešno jih bo priklical. 

 

Kognitivisti tudi pravijo, da gre pri besednem učenju (učenje besed, kemijskih in 

glasbenih simbolov) za dva kakovostno različna procesa: ko imamo v mislih besedno 

učenje nižje ravni (asociacije med besedami v slovenskem in tujem jeziku, npr. vrata – 

door), na drugi strani pa besedno učenje višje ravni ali smiselno besedno učenje (naučeno 

poskušamo razumeti, vsebino miselno predelati in jo po potrebi izraziti v spremenjeni 

obliki) – učimo se smisla  (miselne operacije razlikovanja, primerjanja, povezovanja, 

posploševanja) in pri tem gre za višje oblike učenja, kot so učenje pojmov, reševanje 

problemov. 

 

Povezanost obeh vidikov je izražena v evropski definiciji kompetence »učenje učenja« 

(Bakračevič Vukman, 2013) ter v nekaterih oblikah metakognitivnih strategij, npr. 

strategija samopoučevanja s samonavodili (Pečjak, 2012, str. 10–18). 
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Marentič Požarnik (2000, str. 12) še navaja, da kakovostno učenje učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira. Temu pravi aktivno učenje, kar pomeni, da gre za višjo 

stopnjo aktivnosti. S transakcijo in transformacijo učenja, ki poteka s samostojnim 

iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez, je učenje uspešnejše.Tako učenje človeka miselno in čustveno 

aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine, z njim bomo 

dosegli trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, bolje bomo razumeli sebe in 

svet ter tudi pametneje posegali vanj. 

 

Da bi bilo učenje res učinkovito, mora učenje učenja zajeti in povezati oba vidika učenja 

(behavioristični in kognitivni), za evalvacijo učinkov pa morajo biti temu prilagojeni tudi 

indikatorji uspešnosti. 

 

V prispevku »School Effectiveness Framework« najdemo dobre primere indikatorjev 

kompetence »učenje učenja«, ki zajemajo oba vidika učenja in poučevanja: vključene so 

kognitivne komponente, kar pomeni, da učenci izkazujejo mišljenje na višjih ravneh; 

izkazujejo integrirano, sintetizirano znanje v novih  zvezah, uporabljajo znanje v novih 

situacijah. Strategije poučevanja so usmerjene v usposabljanje učencev za učenje. 

Indikatorji tega so: spoznavanje njihovih lastnih učnih značilnosti, razvijanje 

metakognitivnih strategij, spodbujanje k refleksiji pristopov k učenju, izražanju spoznanj, 

vprašanj in dilem, postavljanje vprašanj, kontrola razumevanja in uporaba različnih, 

učenčevim lastnim značilnostim prilagojenih učnih pristopov. Učenci so angažirani z 

raziskovanjem realnega sveta in rešujejo avtentične probleme; učitelj demonstrira, 

poučuje, prakticira in razvija kritično mišljenje. Učitelj v poučevanju demonstrira proces 

metakognicije; učenci razvijajo in izkazujejo metakognitivne strategije, nadzorujejo 

lasten proces učenja in miselnih procesov; imajo možnost in priložnosti, da svoje učenje 

organizirajo v skladu s spoznanimi preferencami  na področju lastnih učnih stilov (berejo 

na glas, izpisujejo ključne vsebine v obliki miselnih vzorcev, ob ponavljanju se sprehajajo 

po prostoru); in na socialnem področju  učenja (učijo se sami, v dvojicah ali v skupini).     

 

O indikatorjih v svojem prispevku razpravlja tudi Bakračevič Vukman (2013). V 

prispevku je predstavljen tudi instrument za merjenje indikatorjev kompetence »učenje 

učenja« ter usmeritve, ki jih nakazuje raziskava z uporabo tega instrumenta. Ugotavlja, 

da je z evalvacijskim vprašalnikom ugotovljeno, da se učenci le nizko strinjajo s postavko 

»učenje v šoli mi je pomagalo pri reševanju testa«. Tudi v drugih državah, kjer je potekala 
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pilotska študija, ugotavljajo enako. Temeljna ugotovitev strokovnjakov je, da razvijanju 

različnih aspektov kompetence učenje učenja v šoli še vedno namenjamo premalo 

pozornosti. 

 

Rogers in Freiberg (1994, v Peklaj, 2009, str. 22) pravita, da je pomembna značilnost 

sodobnega pouka (spoznavno-konstruktivistični model pouka, transformacijski model ali 

tudi interakcijski model pouka), da se učni proces ne konča, ko se učenec nauči 

predvidene učne vsebine, zajete v učnih ciljih, temveč šele tedaj, ko se pojavi pomemben 

napredek na področju učenja o učenju. 

 

Zato je toliko pomembneje, da učitelji pri poučevanju učencem pokažemo čim več 

različnih strategij na konkretnih primerih, kako jih lahko uporabljajo, ter smo pri tem 

dosledni in vztrajni. Ko učitelj prepusti učencem, da sami uporabljajo učne strategije, in 

ko ugotovi, katerim učencem je potrebno svetovati pri izbiri novih učnih strategij, naj 

uporabljajo predvsem metakognitivne strategije. Te pokažejo, ali razmišljamo o svojem 

učenju, ali ga spremljamo, kontroliramo in nadzorujemo. Ob tem se moramo naučiti tudi, 

kako spremeniti način učenja, če je to potrebno. 

 

4.2 Definicija in vrste učnih strategij 

Pod vplivom spoznanja kognitivne psihologije je Marentič Požarnik (2000, str. 167) 

izraze za metode, tehnike, navade nadomestila s širšim izrazom učne strategije, ker 

vsebujejo ciljno usmerjenost. Prav tako je izpostavila notranje procese – pojmovanja 

učenja to, kar se dogaja v glavi, način izvajanja posameznih dejavnosti (branja, 

zapisovanja) med učenjem, in okoliščine (primeren čas, prostor) (prav tam). 

Med avtorji je opredeljevanje učnih strategij različno, ker prihaja do različnega 

poudarjanja pomena zavedanja strategij, njihove stabilnosti in kompleksnosti (Vesel, 

2006, str. 6). 

 

Weinstein in Hume (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 48) pravita, da je (bralna) učna 

strategija vsako védenje, mišljenje ali akcija učencev v procesu učenja, katere namen je 

zadržati določene informacije, jih shraniti v spominu, povezati informacije v prihodnosti 

na nov način. Bralne učne strategije so torej na področju branja z učenjem opredeljene 

kot zavestna izbira določenih miselnih operacij (korakov) pri branju, ki bralcu v specifični 

učni situaciji omogočajo doseganje učnega cilja (prav tam). 
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Bakračevič Vukman (2010, str. 64) je mnenja, da so učne strategije koncept, ki je 

podoben, a ne enak učenju učenja. Povezujejo se z metakognicijo in refleksivnim 

mišljenjem (prav tam). 

 

Polak (2008, str. 25) in Marentič Požarnik (2000, str. 167) opredeljujeta učne strategije 

kot zaporedje ali kombinacijo v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik 

uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije; so specifična 

kombinacija mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne 

situacije ali naloge (npr. prelet – branje – izpisovanje – podčrtovanje – miselni vzorec – 

vprašanja …).  

 

Pečjak (2013, str. 149) navaja, da so ključni element samoregulacijskega učenja (ki 

pomeni sposobnost usmerjanja lastnega učenja do končnega cilja) različne učne 

strategije.  Pojavljajo se različne delitve, pri čemer številni avtorji (Dexter in Hughes, 

2012; Dongil s sod., 2008; Guthrie s sod., 2004; v Pečjak, 2013, str. 152) najpogosteje 

uporabljajo naslednjo klasifikacijo strategij: kognitivne strategije – opisujejo miselne 

procese, ki poskrbijo za predelavo učnega gradiva, njegovo skladiščenje, priklic in 

ponovno uporabo tega gradiva; metakognitivne strategije – poskrbijo, da učenec 

zavestno spremlja, kontrolira in usmerja proces učenja od začetka (načrtovanja) do konca 

učnega procesa ter naredi razmislek o učenju; motivacijske strategije – služijo 

ohranjanju učenčeve pripravljenosti za učenje, za vztrajanje v učnem procesu in za 

zmanjševanje različnih čustvenih napetosti, npr. bojazni, ki znižujejo učinkovitost učenja. 

 

Marentič Požarnik navaja (2000, str. 168), da je najuporabnejša razdelitev na primarne in 

sekundarne strategije. Prve neposredno vplivajo na predelavo informacij, boljšo 

zapomnitev in razumevanje med učenjem (pisanje povzetkov, miselnih vzorcev).  

Sekundarne ali podporne krmarijo proces predelave informacij ter vplivajo na pozornost 

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

primerno razpoloženje). Podporne strategije so hkrati tudi povezane z motivacijo in s 

strategijami obvladovanja čustev, npr. imeti jasne cilje, biti samozavesten, znati se lotiti 

naloge brez zaskrbljenosti ipd. 
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Vermunt v Marentič Požarnik (2000, str. 168 in 169) navaja še drugo klasifikacijo 

uspešnih učnih strategij.  

1. Mentalni model ali osebna pojmovanja učenja določa, kako učenec interpretira (si 

razloži) učno situacijo, okoliščine in kako izbira učno strategijo. Učenec, ki pojmuje 

učenje kot zapomnjenje, bere, ponavlja, zapisuje učno snov v glavnem dobesedno; 

učenec, ki pojmuje učenje kot globlje razumevanje in povezovanje novega z že 

znanim, pa bere, zapisuje bolj selektivno. 

2. Strategije predelave snovi (kognitivne):  

a. Mentalne (miselne) strategije ali postopki na miselni ravni obsegajo 

spoznavne procese, povezane s predelavo snovi (dejstev, pojmov, teorij), ki 

vodijo do zapomnitve, razumevanja in uporabe znanja. To so: vzpostavljanje 

zvez in odnosov, strukturiranje, analiziranje, konkretiziranje, memoriziranje. 

b. Materialne učne strategije so na zunaj vidne. Pomeni znati podčrtovati bistvo 

v besedilu, izdelovanje zapiskov po razlagi, izpiskov in povzetkov, shem, 

miselnih vzorcev, referatov, poročil, plakatov. 

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

razmišljati o svojem učenju, ga spremljati, kontrolirati in krmariti ter ga po potrebi 

spremeniti. 

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

spoznavnih procesov in usmerja energijo v razmišljanje in učenje (samovrednotenje, 

koncentracija, pripisovanje svoje uspešnosti, visoko vrednotenje določenih ciljev,  

obvladovanje negativnih čustev, primerno reagiranje v stresnih in frustracijskih 

situacijah). 

5. Razlaga učnih okoliščin in zahtev, ki vključuje zahteve in pričakovanja ter način 

ocenjevanja rezultatov … 

 

Marentič Požarnik (2000, str. 168–176) navaja tudi najpomembnejše strategije: 

 strategije uspešnega branja, ki predstavljajo pomembno sestavino učnih strategij; 

 učenje iz učbenikov in drugih virov – učencu se mora prilagajati učbenik in 

obratno. Učenci pa morajo poznati take učne strategije, ki so za posameznika kar 

najbolj učinkovite. Podobno kot drugi viri pa Marentič Požarnik (2000, str. 172) 

navaja nove elektronske medije in pravi, da ti nudijo nove možnosti pri razvijanju 

strategij uspešnega učenja: učenje z računalnikom, zgoščenke, iskanje informacij 

po internetu, spletne učilnice. Ker tehnologija pomeni neomejeno dostopnost 
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virov, lahko pomeni tudi novo kakovost v učnih strategijah in rezultatih. Po 

mnenju Marentič Požarnik (prav tam) pa je pogoj, da se nova tehnologija navezuje 

na sodobnejša pojmovanja učenja, poučevanja in vloge učitelja in učenca, da se 

osredotoča na razvijanje višjih spoznavnih procesov ob za učence smiselnem 

učenju in da se učence vseskozi navaja na selekcijo, strukturiranje in kritičen 

razmislek ob poplavi informacij. Tudi iz izkušenj se lahko marsikaj naučimo in iz 

njih se je treba znati učiti; 

 učenje s poslušanjem; 

 učenje z miselnimi vzorci in s pojmovnimi mrežami. 

 

4.2.1 Bralno razumevanje, učenje (branje) z razumevanjem 

Razvite sposobnosti razumevanja prebranega in usvojena bralna tehnika so nujne za 

uspešnost vsakega otroka v šoli. 

 

Učenje preko branja in poslušanja sta še zmeraj najosnovnejša načina pridobivanja  

znanja, saj je kljub sodobni informacijsko-komunikacijski tehnologiji večina informacij 

še vedno v knjižni obliki. Zato je za uspešnost v šoli nujno potrebno, da imajo učenci 

razvite sposobnosti razumevanja prebranega in usvojeno bralno tehniko. 

 

Pečjak (1996) navaja, da je funkcionalna bralna pismenost pojem, ki predstavlja najvišjo 

stopnjo v razvoju bralnih sposobnosti. V njem je zajeta sposobnost hitrega branja z 

razumevanjem in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Dobro usvojena 

– avtomatizirana tehnika branja in bogato besedišče učencev sta pogoj za bralno 

pismenega bralca. Nujno je, da prebrano tudi razumemo. Z razvijanjem bralne tehnike 

imamo v mislih (Pečjak, 1996, str. 5 in 6) vaje za razvijanje specifičnih perceptivnih 

sposobnosti in pasivni besedni zaklad učencev.  

Avtomatizirana bralna tehnika pomeni, da prepoznavamo besede brez večjega miselnega 

napora, da bralec porabi za proces dekodiranja (pretvarjanje grafičnega koda skozi besede 

v glasovni kod) minimalno količino miselne energije in da mu zato v njegovem delovnem 

spominu ostane več miselne energije za proces razumevanja in pomnjenja prebranega. Za 

ta proces  je nujno vidno zaznavanje in identificiranje (prav tam). 

 

Razumevanje pri branju je rezultat iskanja pomena prebranim besedam. S povečanjem 

obsega besedišča učencev pomembno izboljšamo tudi njihovo bralno razumevanje. 
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Kako hitro bralec določi pomen besedam, je odvisno: od pogostnosti besed, ali so besede 

eno- ali večpomenske, od tega, če se beseda pojavi v sobesedilu, v določeni besedni zvezi 

(lažje in hitreje določi besedam pomen) ali  se beseda pojavlja izolirano (težje določi), od 

obsega besednega zaklada (večji ko je obseg, hitreje lahko bralec določi pomen) (Pečjak, 

1996). 

 

Bralno razumevanje je moč tudi povečevati v modelu poučevanja strategij, ki pomagajo 

učencem razumeti vsa besedila. S strateškimi procesi učencu predstavljajo orodje 

razumevanja branega besedila. Za učence je pomembno, da se naučijo nekaterih 

specifičnih strategij za razumevanje, ki jih lahko kasneje sami uporabijo na katerem koli 

besedilu, ki ga bodo brali (Regent, 2010). 

 

Pečjak (1996, str. 13) navaja, da večina avtorjev poudarja naslednje dejavnike bralnega 

uspeha: percepcijske dejavnike (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje), kognitivne 

dejavnike (sposobnosti – splošno sposobnost in specifične sposobnosti), motivacijo, 

interes, socialno-kulturne dejavnike (socialno-ekonomski status – SES, socialne in 

kulturne vplive iz ožjega in širšega okolja). 
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Tabela 2: Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti – kako do boljšega branja 

 

HITROST PRI BRANJU 
METODE IN TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE 

RAZUMEVANJA BRANJA 

 Vaje za razvijanje 

percepcije 

 Vaje za razvijanje 

vidnega in slušnega 

razločevanja 

 Vaje za razširitev 

vidnega polja 

 Utrjevanje in 

ohranjanje pridobljene 

širine vidnega polja 

 Vaje skokovitega branja 

(prva stopnja, druga 

stopnja, tretja stopnja) 

 Besedne igre 

 Vstavljanje 

manjkajočih 

besed 

 Dopolnjevanje 

pričete besede 

 Dodajanje pripon 

 Spreminjanje črke 

v besedi 

 Iskanje besed z 

nasprotnim 

pomenom 

 Deli besed 

 Črke se igrajo 

 Iskanje rim 

 Odkrivanje novih 

besed 

 Od povedi do povedi 

 Vsiljiva beseda 

 Iščemo nadpomenke 

 

Vir: Holy-Šinkovec in Pečjak, 1996a in 1996b. 

 

Holy-Šinkovec in Pečjak (1996a in 1996b) navajata vaje za izboljšanje bralne 

učinkovitosti – kako do boljšega branja. Cilj vaj je nadgraditi in izboljšati bralno tehniko, 

povečati besednjak in izboljšati razumevanje pri branju. Pogoj pa je usvojena tehnika 

branja – opismenjenost. 

 

Naloga današnje šole je, da posreduje bistvene podatke, pojme, zakonitosti in da učence 

pouči o uspešnih načinih, kako se učiti – pridobiti znanje, strategije iskanja, izbiranja, 

organiziranja in vrednotenja informacij, ki so pomembne, da se nek problem reši. Učence 

je zato potrebno naučiti učnih strategij, saj te odločajo o razlikah med odličnimi in prav 

dobrimi učenci. 

 

Učitelji imajo nalogo vsakega učenca spodbuditi za učenje in znanje. Z uvajanjem 

različnih strategij bo učencu, ki prehaja iz vloge pasivnega poslušalca v aktivnega 

oblikovalca lastnega učenja, omogočeno učenje z lastno hitrostjo, individualizirano 

učenje, večja samostojnost učenja, večja trajnost in uporabnost znanja ter razvoj 

ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja.  

 

Pressley in McCormick (1995) sta ugotovila, da s pomočjo strategij dosežemo kognitivne 

vsebine (npr. zapomnitev), možnost zavedanja in kontroliranja v cilj usmerjenih 

dejavnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve 

situacije. Strategije pa delimo na spoznavne (kako si učno snov zapomniti, strukturirati) 
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in materialne (kako delati izpiske, zapiske). Schoenbach idr. (1999, v Keck, 2012) tudi 

navaja, da učenci z razvitimi in ponotranjimi bralnimi strategijami  lažje razumejo 

vsebino prebranega. 

 

Vse poučevanje in učenje poteka s pomočjo jezika. Branje in pisanje sta tako  

najpomembnejši veščini, ki se ju otrok nauči v osnovni šoli. Od sposobnosti branja in 

pisanja sta v veliki meri odvisna otrokov celotni učni uspeh in šolski napredek.  

Uspešnost pouka je v veliki meri odvisna od sporazumevalnih zmožnosti učitelja. 

Učitelji, ki posvečajo dovolj pozornosti odzivom učenca in njegovemu učenju (ob 

poučevanju), bodo  zelo uspešni (Grosman, 2006, str. 133). 

 

Dejavniki učne uspešnosti so odvisni tudi od okoliščin in priložnosti, ki so učencu na 

področju poučevanja in učenja ponujene v obliki dobrih, kakovostnih pristopov in 

strategij (Guthrie idr., Skinner in Pitzer v OECD 2013c, v Štraus, 2013, str. 41). 

Marentič Požarnik (2000, str. 166) trdi, da je učna uspešnost v veliki meri odvisna od 

tega, kako se zna kdo učiti, ali uporablja dobre, kakovostne pristope in strategije, kako 

zna informacije, ki jih dobi o rezultatih svojega učenja, vgraditi v izboljšanje svojih učnih 

postopkov in ali o svojem učenju sploh razmišlja. 

 

Rezultati učenja so po navajanju Kunturić (1993, str. 7) odvisni od individualnih 

sposobnosti in stilov učenja, interesov in nagnjenj ali načinov poučevanja in preverjanja 

znanja učencev, ki zelo regulirajo način učenja. 

Johnson (2006, v Keck, 2012) navaja pomembnost sposobnosti branja z razumevanjem, 

ki povečuje šolski uspeh in vseživljenjsko učenje. Zato je toliko pomembneje, da 

upoštevamo številne študije od osemdesetih let preteklega stoletja dalje, ki kažejo, da so 

slabši učni dosežki učencev pogosto pomembno povezani z neuporabo oziroma 

neustrezno rabo učnih strategij (Pečjak, 2013, str. 155). 

 

Beers (2007, str. 60) poudarja, da je potrebno aktivirati čim več različnih načinov 

zaznavanja in najti tako strategijo, ki omogoča učencem, da sami obvladujejo informacije, 

namesto da bi jih le pasivno sprejemali. Veliko tradicionalnih praks zavira učenje, na 

drugi strani pa je na voljo veliko učinkovitih strategij poučevanja, ki spodbujajo učenje. 

Poučevanje bi morala usmerjati spoznanja o načinu, kako delujejo možgani in kako 

poteka učni proces (prav tam). 

 

http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Keck,+Dana+Ann/$N?accountid=16468
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Trud, ki ga moramo vložiti v učenje, izhaja iz nas samih. Učna motivacija izzove moč, ki 

je v nas, da vztrajamo, četudi včasih ni po naši volji. Učna motivacija izzove spoznavne 

procese (pozornost, mišljenje, sposobnosti, spomin …) in spodbuja ter usmerja druge 

procese (energijo, čustva) v učenje. Učna motivacija učencev in odraslih je zato eden 

izmed bistvenih problemov v današnjem izobraževanju (Marentič Požarnik, 2003, str. 

96). 

 

4.2.2 Razvijanje bralnih učnih strategij 

Dobro usposobljeni učitelji morajo za kvalitetno delo poznati predmetno področje, ki ga 

poučujejo, ter pridobiti tudi ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Ker je učiteljski 

poklic kompleksen, morajo obvladati stroko, kompetence za vodenje in podporo učencev, 

upoštevanje njihovih individualnih razlik in ustrezen odnos do učencev. Učitelju moramo 

omogočiti, da bo svoj poklic res lahko opravljal tako, da bo v centru njegovega dela v šoli 

proces učenja (Peklaj idr., 2009). 

 

Regent (2010, str. 69) glede samoregulacijskih spretnosti ugotavlja, da se ne pojavijo 

same od sebe, ampak jih je potrebno razvijati, zato v šolah uporabljajo različne modele, 

ki z uporabo naborov bralnih učnih strategij pri samostojni uporabi pri pouku razvijajo 

samoregulacijske spretnosti učencev. Hkrati poudarja (prav tam) koristnost skrbno 

načrtovane izvedbe bralnih učnih strategij pri pouku. 

 

Vesel (2006, str. 8) navaja, da je eno od centralnih področij samoregulacijskega učenja 

učenčevo poznavanje ter zmožnost izbiranja, kombiniranja in koordiniranja različnih 

učnih strategij. V najširšem smislu jih opredeljuje kot urejeno zaporedje operacij, ki služi 

optimiziranju nekega dosežka. 

 

Juriševič (2012, str. 13) definira samoreguliranega učenca kot »učenca, ki proaktivno 

kritično načrtuje, izvaja in vrednoti svoje učenje s ciljem učnega dosežka; za učenje je 

dobro motiviran, v procesu učenja je aktiven in učinkovito uporablja učne strategije; 

učenje pojmuje kot sistematičen proces, ki ga ima pod nadzorom.« 

 

Učiteljem so na voljo različne metode za spodbujanje kompetence učenje učenja pri 

pouku. Namen teh metod je, da učence spodbudimo k učenju z različnimi, pestrimi 

aktivnostmi. Te dejavnosti so zanimive, tudi zabavne in učence pritegnejo (motivirajo) 
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za učenje v vseh fazah učnega procesa (v glavnem delu obravnave učne snovi, pri 

ponavljanju in utrjevanju ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja).  

Učenci morajo preko nalog vaditi in avtomatizirati uporabo teh strategij. Hkrati morajo 

doživeti povezavo in pomen med uporabo strategije in uspešnim reševanjem nalog v 

procesu učenja. 

 

Da bomo usposobili učence, da bodo znali samostojno uravnavati lastno učenje, je nujno, 

da učitelj prepušča vse več kontrole in odgovornosti za učenje samim učencem. Mora jih 

načrtno navajati, dajati jasna navodila za delo, izraziti jasna pričakovanja glede končnih 

izdelkov. 

 

»Uspešni sistemi razvijanja učnih strategij povezujejo trening spretnosti s spodbujanjem 

širšega zavedanja smisla, razmišljanja in motivacije.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 180) 

Ker se danes poudarja, da se učenci samostojno učijo in prevzemajo odgovornost za 

lastno učenje, je nujno vključevati učenje učnih strategij, ker učenci le tako regulirajo 

svoj lasten proces učenja. Zelo pomembno je, da učitelj svoje učence pouči in jim pojasni 

uporabo učnih strategij na konkretnih primerih. 

 

Na šolah se spodbuja samostojno delo učencev (samostojno reševanje nalog, branje 

besedil) v kontekstu aktivnega učenja. Pogosto imamo v mislih časovni vidik deleža 

samostojnega učenja (se celo popoldne uči). Pozabljamo pa na vprašanja o vrsti in vsebini 

samostojnega dela, o stopnji razumevanja ali o deležu odgovorov učencev, ki kažejo na 

razumevanje, na ustvarjalni  pristop, na odgovore, ki dokazujejo, da so učenci besedilo 

ne le sami brali in v njem iskali neznane besede, ampak tudi, kakšen je bil njihov pristop 

do »neznanih« besed – so iskali razlago, so te besede uporabili v novih zvezah, so skušali 

najti sopomenke …).   

 

Pečjak in Košir (2002, str. 140) se sprašujeta in odgovarjata, kako lahko učenci postanejo 

strokovnjaki pri lastnem procesu učenja. To vprašanje, na katerega so hoteli dobiti 

odgovore v različnih raziskavah že v 80. letih prejšnjega stoletja, je zelo aktualno, kajti 

večina učencev je mnenja, da se samega učenja sploh ni treba učiti, se pravi, sploh ne 

razmišljajo o procesih, ki ob učenju potekajo (npr. izpisovanje, ponavljanje, 

podčrtovanje, prilagajanje in uravnavanje lastnega procesa učenja, postavljanje ciljev, 

doživljanje lastne uspešnosti).  
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Učitelji morajo po navajanju Rodd (2002, str. 8) učence postaviti v vlogo učečega; učitelji 

morajo: a) spodbujati učence, da  se v učenje splača vlagati; b) pomagati učencem 

odkrivati pomen njihovih izkušenj znotraj in zunaj šole; c) pomagati učencem razviti in 

uporabiti ustrezne učne spretnosti in vedenja ter č) spodbujati učence, da razvijejo 

pozitivno samopodobo o sebi in da regulirajo svoje lastno učenje. 

 

Rogers in Freiberg (1994, v Peklaj, 2009, str. 22) pravita, da je pomembna značilnost 

sodobnega pouka (spoznavno-konstruktivistični model pouka, transformacijski model ali 

tudi interakcijski model pouka), da se učni proces ne konča, ko se učenec nauči 

predvidene učne vsebine, zajete v učnih ciljih, temveč šele tedaj, ko se pojavi pomemben 

napredek tudi na področju učenja o učenju. 

 

Ključno je, da se lahko učenja naučimo (Lucas & Greany, 2000b, v Rodd, 2002) in da 

zmožnost učenja, (Claxton, 1990, v Rodd, 2002), to je opremljenost s pravim orodjem, 

lahko razvijamo.  

 

Pressley in McCormick (1995) navajata pomembna dejstva, zaradi katerih je poučevanje 

strategij nujno, in sicer: ko učencem damo spominsko nalogo, pogosto ne znajo uporabiti 

spominskih strategij, ker jih preprosto ni nihče naučil, da je poučevanje strategij nujno. 

To  se je pokazalo v mnogih eksperimentih. Raziskovalci so odkrili, da se strategij lahko 

naučimo in jih koristno uporabimo pri različnih nalogah. Ne moremo pa vseh strategij 

razviti pri vseh učencih. Kljub usvojenim strategijam ni zagotovila, da jih bodo učenci 

tudi uporabljali. Vzrok je pomanjkanje metakognitivnega razumevanja uporabe strategije. 

V primeru neuspeha pri učenju  morajo učenci iskati vzroke v iskanju izboljšav, da 

spremenijo učno strategijo, če se je ta izkazala kot neuspešna. 

 

Le redki učitelji so usposobljeni za razvijanje učnih strategij. To počnejo, če se zavedajo 

pomena učnih strategij, ki jih učenci potrebujejo pri procesu pridobivanja znanja. 

Obenem je tukaj pomemben tudi proces poučevanja. Pouk mora potekati tako, da pri 

učencih razvijamo višje spoznavne cilje. S samostojnim mišljenjem se razvijejo tudi 

zahtevnejše strategije.  
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Glavne faze uvajanja učencev v strategije uspešnega učenja, ki jih navaja Marentič 

Požarnik (2000,  str. 179), so: 

 ozaveščanje učencev o pomenu strategij in razmislek o obstoječih, 

samodiagnoza (z razgovorom, vprašalniki), 

 seznanitev z glavnimi značilnostmi raznih strategij, 

 demonstracija, kako posamezna strategija poteka (to lahko opravi učitelj 

ali boljši učenci), 

 vaja na konkretnih primerih (pri čemer dopuščamo individualne variacije), 

 avtomatizacija ali uglasitev na več različnih nalogah, 

 spodbujanje razmisleka, kaj posamezniku bolj ustreza in zakaj; navajanje 

na stalno spremljanje, samopreverjanje in samopopravljanje (elementi 

metakognicije oz. metaučenja). 

Te faze se navezujejo tudi na neposredno poučevanje (razvijanje) bralnih strategij. 

Učitelj najprej učencem predstavi strategijo in razloži namen in pomen, stopnje in 

posebnosti učenja. Potem učitelj na konkretnem primeru pokaže uporabo učne bralne 

strategije. Pomembno je, da razmišljamo v posameznih stopnjah. Z vizualizacijo in 

analogijo lahko dosežemo,  da so nam stopnje jasne in nedvomljive. Verbalizacija 

nejasnosti je izredno pomembna, saj z njo razjasnimo nejasnosti in dvome. Tukaj je 

učiteljeva vloga nepogrešljiva. 

 

Nato se učenci sami s pomočjo učitelja na novih primerih urijo v uporabi strategije. 

Učitelj jim obvezno poda povratno informacijo o učinkovitosti in  pravilnosti uporabe 

strategije. Po večkratni uporabi posamezne strategije so jo učenci sposobni samostojno 

uporabljati na novih vsebinah. 

 

Vsaka učna ura mora biti navajanje na uspešno učenje. Zato mora učitelj načrtovati  čim 

bolj raznolik pouk z izborom najrazličnejših metod in oblik poučevanja, ki vključujejo 

tudi različne strategije učenja.  

Pomoč učitelja se kaže v tem, da  učencem posreduje tudi znanje, kako se učiti pri 

predmetu določeno učno snov. Učitelj se ne sme opirati zgolj na učno strategijo, ki je 

njemu najbližja, ampak mora ponuditi učencem čim širši nabor, saj le tako lahko zadosti 

različnim kognitivnim stilom učenja učencev. 
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Tak pouk je za učence tudi zanimivejši in učenci so bolj samostojni in aktivni pri 

pridobivanju trajnega, uporabnega in kvalitetnega znanja. 

 

Pečjak (2013, str. 161) navaja splošne sklepe o učinkovitosti učnih strategij: »Prvič, ker 

v procesu samoregulacijskega učenja interaktivno sodelujejo kognitivne, metakognitivne 

in motivacijske strategije, je kombinacija uporabe vsaj dveh vrst strategij najbolj 

učinkovita (npr. kognitivnih in metakognitivnih ali metakognitivnih in motivacijskih), in 

drugič, v pouk je smiselno vključevati učne strategije že od začetka šolanja. Pri tem jih v 

prvih dveh letih učitelj modelira in se hkrati z učenci pogovarja o uporabljenih strategijah, 

v nadaljevanju pa spodbuja učence k samostojni uporabi strategij.«  

 

Keck (2012) zato priporoča, da se v kurikulum pismenost vključi s poudarjanjem 

metakognitivnih bralnih strategij. 

 
Slika 4: Bralne učne strategije  

Vir: Pečjak in Gradišar, 2012, str. 10. 
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4.2.3 Kompleksne bralne učne strategije  

So kombinacije različnih strategij ter zajamejo celotni učni proces za delo z vsem 

razredom. Učence vodijo po bralnem učnem procesu (dejavnost pred in med branjem ter 

po  njem) z namenom razumevanja in zapomnitve prebranega (Pečjak in Gradišar, 2012, 

str. 309). 

 

Paukova strategija 

Paukova strategija je primerna za iskanje ključnih besed pri samostojnem učenju iz 

učbenikov (Walter Pauk, 1973, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 337–341): pomembno je, 

da učenec izbere bistvene informacije in pomembne podrobnosti ter dejavnosti za 

zapomnitev teh podatkov. Učenci to strategijo samostojno uporabljajo po učiteljevem 

vodenju. Poudarek je na dejavnostih po branju, predvsem pri ponavljanju s pomočjo 

ključnih besed. Učenci se učijo povzemati vsebino (s povzetki in zapiski), naučijo se 

iskati pomembne informacije in jih razlikovati od nepomembnih. Strategija omogoča 

učinkovito ponavljanje in pomnjenje pridobljenih informacij s pomočjo ključnih besed. 

Številne raziskave (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 341) navajajo jedro te strategije, to je  

oblikovanje zapiskov za oblikovanje dobrega razumevanja učnega gradiva.  

Paukova strategija ima 5 stopenj (Harris in Sipay, 1979, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 

338): 

1. Učenci si poleg besedila vzamejo prazen list papirja in ga s črto razdelijo na 

dve koloni. 

2. Besedilo berejo v celoti (če je krajše) ali pa si ga razdelijo na smiselne dele. 

Besedilo prvič le pozorno preberejo. 

3. Pri drugem branju si izberejo pomembne informacije in jih zapišejo v levo 

kolono. Oblika zapisa se prilagaja učenčevim željam, še bolj pa značilnostim 

besedila. Tako je lahko zapis v obliki povzetka, izvlečka, bistvenih povedi ali pa 

si učenci zapišejo ključne informacije s podrobnostmi. 

4. Ko končajo zapis v levi koloni, se vrnejo na začetek in v desno kolono zapisujejo 

le najbolj ključne besede ali fraze. 

5. Nato list prepognejo (ali prekrijejo levo stran) in s pomočjo desne kolone 

ponavljajo besedilo. Če tega še ne zmorejo, se vračajo s pogledom na levo stran 

lista, kjer so informacije bolj popolne. Pri ponavljanju lahko ugotovijo, da morajo 

na levi ali desni strani kakšno informacijo še dopolniti iz izvirnega besedila. 
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Če poenostavimo navodila in jih uporabimo za delo v razredu, po potrebi učencem 

razložimo korake podrobneje. 

1. List razdeli na dve koloni. 

2. Pozorno preberi tekst. 

3. Ponovno preberi, v levo kolono zapiši pomembne informacije. 

4. Vrneš se na začetek in v desno kolono zapišeš samo ključne besede. 

5. Ponavljaš ob desni koloni. 

 

Strategija VŽN  

Primerna je za poučevanje, kjer učenci že imajo nekaj predznanja (Pečjak in Gradišar, 

2012, str. 310 in 311). Vsa tri vprašanja se navezujejo na drugi del učnega procesa in so 

še posebej uporabna za aktiviranje predznanja. Tako se povečuje motivacija za branje.  

Strategija je zgrajena iz treh vprašanj (Kaj vemo? Kaj želimo izvedeti? Kaj smo se 

naučili?). Vsako vprašanje se navezuje na drug del učnega procesa. 

Strategijo VŽN avtorice Donne M. Ogle (1989, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 310) 

običajno najdemo v literaturi pod imenom K – W – L (What we know? What we want to 

know? What we learned?). Namen pa je, da aktiviramo predznanje. 

Osnovni strategiji daje okvir tabela s tremi kolonami, ki nakazujejo potek dela in 

vsebujejo omenjena vprašanja.  

Kaj že Vem o snovi/vsebini?  

V prvi koloni učenci zapišejo, kaj o učni snovi že vedo. Gre za oceno predhodnega znanja. 

Kaj Želim še  izvedeti o učni snovi? 

V drugi koloni zapišejo vprašanja o tem, kar želijo še izvedeti, kaj v zvezi z učno snovjo 

jih še zanima. 

Kaj sem se Naučil? 

V tretjo kolono zapišejo, kaj so izvedeli, se naučili iz prebranega besedila – gre za 

povzetek nove učne snovi. 

Stopnje pri delu v razredu: 

1. Učitelj izhaja iz predznanja učencev in na tablo piše njihove odgovore o 

napovedani temi (ključne besede, pojmovni zemljevid, kratke povedi, fraze). 

Učitelj zapiše vsako idejo učencev na šolsko tablo.  

2. Učenci postavljajo vprašanja, na katera bi radi dobili odgovore v besedilu. Učenci 

si lahko sami izberejo svoja vprašanja. 

3. Sledi pozorno branje besedila in zapisovanje odgovorov. 
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Učenci sami pišejo odgovore na vprašanja, ki jih najdejo v učbenikih, 

enciklopedijah, leksikonih ali s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Lahko zapišejo samo ključne besede. Če gre za krajše besedilo, ga 

preberejo naenkrat, drugače po odstavkih. 

4. Druge odgovore (ki jih ne najdejo v besedilu) poiščejo učenci ali učitelj v drugih 

virih. 

 

Ko zapisujemo odgovore na vprašanja, to naredimo tako, da jih zapisujemo v tri kolone. 

Tako v prvi koloni v možganski nevihti vsi učenci povedo svoje ideje, ki jih učitelj 

zapisuje na šolsko tablo in učenci v svoje zvezke. 

V drugi koloni pa učitelj postavlja vprašanja in učenci izrazijo zanimanje za obravnavano 

besedilo v smislu, kaj želijo še izvedeti. 

Nato se učenci lotijo branja. Učitelj določi dolžino bralnih enot. Učenec bere aktivno. To 

pomeni, da išče informacije in odgovarja na vprašanja. Po branju prve enote sledi pogovor 

o nejasnostih, novih pojmih. Nove informacije, ki niso predvidene, združujemo z 

napovedmi učencev. Na enak način poteka delo  z ostalimi enotami. 

Po branju si skupaj ogledamo prvo kolono, učenci prečrtajo napačne informacije in 

označijo pravilne informacije z barvnimi svinčniki. Za zapomnitev informacij je izdelava 

miselnega vzorca ena izmed priporočljivih rešitev. 

 

Pri tej strategiji pride do izraza tudi socialna kompetentnost učencev. V strategiji VŽN je 

namreč vključeno tudi socialno – skupinsko učenje, saj so pri pisanju idej in vprašanj  

zaposleni vsi učenci v razredu. 

Strategija je uporabna za cel razred. Povezuje različna gradiva (učbeniki in drugo 

gradivo). Pri poteku dela pa cel razred sodeluje med seboj (pisanje, ideje, vprašanja, 

obravnava učne snovi).  

 

4.2.4 Grafične ponazoritve 

Spadajo v bralne strategije v učnem procesu po branju, s katerimi poskušamo ugotoviti 

stopnjo razumevanja in zapomnitve prebranega besedila (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 

200, 211, 233 in 241).  

 

Grafične ponazoritve učencu pomagajo ločiti pomembne informacije od nepomembnih 

podrobnosti. Najbolj poznane so: pojmovne mreže, miselni vzorci in še nekateri drugi 
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(diagram bistva – podrobnosti, Vennov diagram, primerjalna matrika, prikaz »ribja kost«, 

časovni trak, zaporedja dogajanja). 

 

Diagram bistva – podrobnosti, Vennov diagram in primerjalna matrika so prikazi, ki 

nazorno kažejo podobnosti in razlike med ljudmi, dogodki, izkušnjami, stališči. 

 

Za ustno predstavitev nekega gradiva ali učne snovi se je potrebno zaradi lažje 

predstavitve  vnaprej pripraviti. To lahko storimo s pomočjo grafičnih prikazov. Npr. 

zapisano besedilo strnemo v nekaj ključnih točk v obliki miselnega vzorca. Tako je  

govorni nastop brez treme in kvalitetno predstavljen poslušalcem. 

 

»S slikovno organizacijo snovi s pomočjo miselnih vzorcev, mrež, skic in Vennovih 

diagramov lahko učenci izdelajo vzorce informacij, ki jim pomagajo razumeti različne 

odnose in pomensko osmisliti snov.« (Beers, 2007, str. 31) 

 

Vennov diagram (povz. po Pečjak in Gradišar, 2012, str. 233) 

Učencem je dobro poznan iz učenja množic pri matematiki. Z njim lahko hkrati 

prikazujemo podobnosti in razlike med dvema bitjema, dogodkoma. V Vennovem 

diagramu sta dva prekrivajoča se kroga. V delu, kjer se kroga prekrivata, prikazujemo 

skupne značilnosti dveh oseb, predmetov, dogodkov, stališč … Preostala dela kroga pa 

prikazujeta značilnosti posameznih oseb, predmetov, dogodkov, stališč … 

Vprašanja, primerna za pogovor ob Vennovem diagramu, so: Katere 

pojme/osebe/predmete … smo primerjali med seboj? Katere so specifične značilnosti 

(posebnosti) primerjanih pojmov, oseb, predmetov …? Kaj je skupno obema pojmoma, 

osebama, predmetoma …? 

 

                                               Specifika 1         Specifika 2 

 
Skupno 1 in 2 

Slika 5: Vennov diagram 

Vir: Pečjak in Gradišar, 2012, str. 234. 
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Prikaz ribja kost 

V tej grafični ponazoritvi v obliki kosti navzgor in navzdol prikažemo: vzročno-

posledične odnose (na eni strani so prikazani vzroki, na drugi pa posledice določenega 

vedenja, ravnanja), pozitivne oz. negativne lastnosti določene osebe, predmeta, pojava, 

prednosti in pomanjkljivosti določenega predmeta, pojava (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 

241). 
 

vzrok 

 
    posledica 
 

Slika 6: Prikaz ribja kost 

Vir: Pečjak in Gradišar, 2012, str. 242.  
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5. UČITELJEVO UVAJANJE SPREMEMB OB AKCIJSKEM 

RAZISKOVANJU 

5.1 Akcijsko raziskovanje kot oblika kvalitativnega raziskovanja 

Ob razlaganju pojma kvalitativnega raziskovanja ugotavljamo (Vogrinc, 2008, str. 45), 

da povezuje različne vrste raziskav z določenimi posebnostmi (študijo, primero, 

življenjsko zgodovino, akcijsko raziskovanje ipd.).  

 

Mesec (1998, str. 26) je opredelil “kvalitativno raziskavo” kot raziskavo, pri kateri 

sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi 

ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni način brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij.  

 

Kvalitativno raziskovanje ali naturalistično proučevanje je mlajša pridobitev raziskovalne 

arene ter pristop k raziskovanju, ki se kaže kot prepoznavni znak sodobnega sveta, meni 

Stringer (2008, str. 32, 47,  67, in 107) in dodaja, da kvalitativno raziskovanje skuša 

konstruirati celovito razumevanje dinamičnega in kompleksnega družbenega sveta 

razreda in šole v vsakdanjem življenju.  

 

Akcijsko raziskovanje je bilo (Rozman, 2008b, str. 27) že od samih začetkov deležno 

ostre kritike zagovornikov metodologije, ki jo imenujemo tradicionalna, empirično-

analitična ali kvantitativna. Očitali so mu predvsem neznanstvenost. 

 

Kritičen je tudi Stringer (2008, str. 107), in sicer meni, da bi moralo kvalitativno 

raziskovanje osvetljevati naravo znanja, ki je kulturno in odvisno od okoliščin, 

pomembno je tudi avtorjevo razumevanje in njegovo gledišče. Dogaja se namreč, da 

avtorji velikokrat vnašajo vidik resnice na podlagi lastnih izkušenj in stališč ter ne 

upoštevajo pogosto drugačnih izkušenj in pogledov tistih, o katerih pišejo (prav tam). 

 

Ker akcijsko raziskovanje izhaja iz kvalitativne paradigme raziskovanja, po mnenju 

teoretikov (Stringer, 1996; Kemmis in Wilkinson, 1998; Elliott, 1991; McNiff, Lomax in 

Whitehead, 1996), ki jih navaja Rozman (2008b, str. 27), ne predstavlja omejitev glede 

uporabe metod in tehnik za zbiranje podatkov. To pomeni (po prepričanju  Elliotta, 1991, 

v Rozman, 2008b, str. 27), da mora metodologija, ki jo uporablja akcijsko raziskovanje, 

voditi k uresničitvi ciljev raziskave, zato je ni mogoče omejiti zgolj na kvalitativni pristop. 

Če kvantitativne metode ustrezajo namenom in ciljem raziskave, jih je nesmiselno 

zavračati. 
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Pri izbiri tehnik zbiranja podatkov Kemmis in Wilkinson (1998, str. 33, v Rozman, 2008b, 

str. 28) menita, da mora akcijsko raziskovanje prakse temeljiti na razumevanju povezav 

med objektivnim in subjektivnim, individualnim in družbenim, preteklim in sedanjim. Te 

celote pa ni mogoče raziskati le s kvalitativnimi ali le s kvantitativnimi tehnikami zbiranja 

podatkov, enostranski pristop bi lahko vodil do enostranskega pogleda na realnost prakse, 

zato se v akcijskem raziskovanju zavzemata za kombinacijo različnih raziskovalnih 

pristopov (prav tam). 

 

Krek in Vogrinc (2007, str. 31) tudi izpostavljata potek akcijske raziskave. Poudarjata, da 

je odvisen od raziskovalnega problema. Tako lahko poteka kot kombinacija 

kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja, kjer so lahko nekateri akcijski koraki z 

značilnostmi kvalitativne metodologije, drugi pa z značilnostmi kvantitativne 

metodologije (prav tam). 

Rozman (2008b, str. 30) še navaja povzetek razlik akcijskega raziskovanja od drugih 

oblik raziskovanja,  in sicer so to  njegovi metodološki principi in ne metode. Gre za 

raziskovanje praktikov, ki je decentralizirano in temelji na dobrem poznavanju konteksta 

ter rešuje konkretne probleme. V ospredju je ugotavljanje stvarnosti, kot jo dojema 

posameznik, in ne kriteriji posploševanja in objektivnosti. Gre za sodelovalno 

raziskovanje brez funkcionalnega ločevanja med raziskovalcem in subjektom 

raziskovanja (prav tam). 

 

Akcijsko raziskovanje kot raziskovalni pristop, kjer ima vlogo raziskovalec, daje bolj 

celosten vidik – pristop k obravnavani tematiki. Raziskovalec opazuje proces in ga 

zanima, kako poteka proces reševanja problema, ne le končni rezultat. Podatki, ki jih 

dobimo, so besedni ali neverbalni (mimika, kretnje, čustva, ton glasu, pogled). Proces 

raziskovanja je tako daljši, kajti želimo dobiti podatke iz različnih zornih kotov – iz vseh, 

ki so vključeni v proces raziskovanja. 

 

5.2 Načela akcijskega raziskovanja 

Stringer (2008, str. 47) navaja, da »akcijsko raziskovanje uteleša vrsto družbenih načel, 

ki so hkrati demokratična in etična. Uporabiti skuša procese proučevanja, ki so 

demokratični, sodelovalni, vlivajo moč in bogatijo življenje.« 

 

Odnos, komunikacija, aktivna vključenost raziskovalcev in praktikov opredeljujejo 

načela akcijskega raziskovanja.  
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V nadaljevanju navajamo opredelitve načel, ki jih je izpostavil Stringer, 2007a (v 

Stringer, 2008, str. 53): s pravilnimi odnosi dosežemo želene rezultate; s komunikacijo 

obveščamo in usklajujemo dejavnosti udeležencev; upoštevajo se vsi vključeni, ki 

pomembno vplivajo na potek preiskovane zadeve; sodelovanje se kaže v tem, da se ljudje 

aktivno lotevajo aktivnosti in imajo pozitivne izkušnje, občutki napredovanja jim dajejo 

nadaljnji zagon za izvedbo. Lahko rečemo, da gre pri akcijski raziskavi za timsko 

raziskavo soraziskovalcev. Podobnega mnenja je tudi Mesec (1994, str. 11), ki označuje 

odnos in skupinski proces kot pomemben faktor za raziskovanje in praktično delovanje. 

Aktivna pripravljenost na spreminjanje in manjši odpor do sprememb je posledica 

zmanjšanja popačenja zaznav, prikrivanja in zavajanja. 

 

Osnovna načela akcijskega raziskovanja, ki jih še omenja Mesec (1994, str. 11), so 

prepletanje procesov usposabljanja, praktičnega delovanja in raziskovanja. Vendar jih je 

potrebno razlikovati v skladu z okoliščinami, jih časovno ločiti ter jim v skladu s 

predvidenimi proceduralnimi modeli tudi posvetiti posebne sestanke. Načelo 

proaktivnosti (aktiviranja) pomeni, da se zaradi spoštovanja do kulture organizacije ne 

izključuje proaktivnega delovanja (tj. misliti, delovati vnaprej, predvidevati, kaj bi še bilo 

dobro narediti) ali aktiviranja članov organizacije. Načelo obojestranske koristi, ki ga še 

omenja Mesec (1994, str. 11), pa pomeni, da pri izvajanju akcijskega raziskovanja dobijo 

akterji pomoč pri reševanju praktičnih problemov in pri usposabljanju, raziskovalci pa 

pridejo do podatkov in novih spoznanj. 

 

Odnosi med udeleženci naj temeljijo na zaupanju, ki omogoča kritičnost v smislu 

kritičnega prijateljstva. V aktivni in odkriti komunikaciji naj se oblikujejo povratne 

informacije, ki bodo omogočale sprejemati drugačne, nove, boljše ideje z namenom storiti 

nekaj splošno dobrega, pozitivnega in koristnega za vse vključene udeležence. 

 

5.3 Namen akcijskega raziskovanja 

Ključna komponenta akcijskega raziskovanja je, kot pravi Mesec (1994, str. 10), 

»raziskovalno-teoretska refleksija praktičnega delovanja.« 

 

Aber Jordan (2006) ugotavlja, da ideja o akcijskem raziskovanju z novim pogledom na 

vlogo učitelja pridobiva na veljavi. Nedvomno to kažejo pogoste oblike raziskovanja v 

zadnjih letih v šolskem prostoru. 
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Učitelji  praktiki so izvajalci – raziskovalci svoje prakse in se neposredno v povezavi s 

profesionalnim razvojem učiteljev (vključuje raziskovanje lastnega dela in nenehno 

refleksijo) usmerjajo v izboljšavo lastne prakse in razmišljanje o njej, poslanstvu in 

vrednotah z namenom izboljšati kakovost učenja in poučevanja (Brejc, 2008). 

 

Stringer (2008, str. 29) izpostavlja namen akcijskega raziskovanja, ki izvajalcem 

izobraževanja priskrbi novo znanje in razumevanje, da jim omogoči izboljševanje prakse 

izobraževanja oziroma reševanje pomembnih težav v razredih in šolah. 

 

Šalamun (2011) poudarja, da le motivirani učitelji praktiki omogočajo uvajanje uspešnih 

sprememb v učnem procesu. Zato je take učitelje potrebno spodbujati in dodatno 

izobraževati za akcijsko raziskovanje. 

 

Brejc (2008) prepoznava akcijsko raziskovanje kot eno od vplivnih oblik profesionalnega 

učenja učiteljev, ki pomeni raziskovati lastno prakso s poudarkom izboljševanja 

kakovosti učenja in poučevanja. 

 

Kožuh (spletni vir) dodaja še stranske koristi akcijskega raziskovanja, ki so izboljšanje 

razumevanja prakse, razvoj kritičnosti do lastnega dela, samozavest in samopodoba 

praktikov. 

 

Če povzamemo, je namen akcijskih raziskav na šolskem področju razrešiti konkreten, 

vsakdanji problem neke skupine (razreda). Poudarek je, da z uvajanjem sprememb – z 

akcijo – izboljšamo in zagotavljamo kakovost dela v obstoječi šolski praksi in 

razumevanje prakse s strani praktikov, razvoj kurikuluma in strokovnega, 

profesionalnega razvoja učiteljev. Pogosto se zainteresirani izvajalci (učitelji praktiki) 

povežejo z mentorji na fakultetah. Na tak način se problemsko situacijo kvalitetno in 

natančneje pripelje do končnega cilja. 

 

5.4 Ključni dejavniki akcijskega raziskovanja 

Zaradi različnih pogledov raziskovalcev in različnih vzrokov za raziskovanje Rozman   

(2008a) govori o neenotnosti teorij akcijskega raziskovanja. Ta se kaže v različnih 

razlagah in prevladujočih motivih za njegovo izvedbo. Pri akcijskem raziskovanju po 

njenem mnenju (prav tam) teoretiki izpostavljajo tako znanstveni kot praktični pomen. 
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Izpostavljajo različne ključne dejavnike raziskovanja, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju.  

 

V petdesetih letih 20. stoletja je v okviru metodološkega nazora pojma akcijskega 

raziskovanja Kurt Lewin (Mesec, 1994, str. 3) ugotavljal, da ima znanost praktično 

funkcijo. Svoje polje raziskovanja je preučeval kot celoto, v kateri je spreminjal 

posamezne dejavnike in preko njih zaznaval spremembe. Pri eksperimentiranju je 

poudarjal predvsem naravne pogoje za raziskovanje (Mesec, 1993). Menil je, da je 

raziskovanje družbeni praksi potrebno in da jo lahko raziskujemo tudi preko akcijskega 

raziskovanja. Raziskujemo po korakih, v katerih spreminjamo tiste dejavnike, ki so 

značilni za omenjeno raziskovanje, in tako preverimo njihov vpliv na rezultate (prav tam). 

 

Povod za izvedbo akcijskega raziskovanja v praksi je spoznanje, ali si sploh želimo 

izboljšati in ali je potrebno spremeniti svojo vsakdanjo prakso s svojim vplivanjem (Krek 

idr., 2007, str. 27). 

 

O tem, da je npr. šolski sistem mogoče razumeti z uvajanjem ključnih sprememb, govori 

tudi Schein (1999, v Bognar, 2001, str. 50), ki ugotavlja, da je spoznanje, ki ga ugotovimo 

ob uvajanju sprememb, smiselno, če je povezano z akcijo. 

 

V ospredje akcijskega raziskovanja nekateri avtorji postavljajo pomen ljudi in tistih 

družbenih vprašanj, ki vplivajo na njihovo življenje, kajti pri akcijskem raziskovanju  v 

njegovi nadaljnji uporabi in razvoju je bil poudarjen njegov svetovalni in didaktični 

pomen in ne toliko znanstvenoraziskovalni (Brejc, 2008; Mesec, 1994, str. 4). 

 

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta Elliott in Stenhouse v Angliji 

uporabila pojem »učitelj raziskovalec« oz. »teacher as researcher«. Učitelji praktiki naj 

bi postali raziskovalci svojega dela, tako imenovani učitelji raziskovalci. Njihova naloga 

je prepoznavanje, analiziranje in reševanje problemov. Teorija je po mnenju Elliotta 

neločljiva od prakse. Njene veljavnosti ni potrebno preverjati s klasičnimi testi. Teorija 

mora pomagati ljudem, da lahko delujejo bolj premišljeno in preudarno (Cunningham, 

1999, v Bognar, 2001, str. 51).  

 

Stenhouse je bil mnenja, da ni dovolj preučevati samo učiteljevo delo, ampak je potrebno 

preučevati tudi samega učitelja (prav tam). V skladu z njegovim mnenjem pa Carr in 

Kemmis (Carr, W. in Kemmis, S., 1986, str. 149–150, v Bognar, 2001, str. 48 in 49) 
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izpostavljata dejstvo, da naj bi učitelji z akcijskim raziskovanjem v izobraževanju postali 

kritični in bi s takim raziskovanjem veliko prispevali h kritični izobraževalni znanosti. 

Žal dvajset let kasneje Kemmis (2006, v Rozman, 2008a) meni, da večina akcijskih 

raziskav ne upravičuje pričakovanj. 

 

S pomočjo kritične teorije akcijskega raziskovanja kot oblike razmišljujočega 

proučevanja z namenom izboljšanja razumnosti, pravičnosti, razumevanja in napredka v 

svoji praksi ter okoliščin, v katerih poteka, naj raziskovalci raziskujejo bistvene probleme 

v izobraževanju in naj se realno stanje v praksi izpostavi družbeni kritiki (Kemmis, 1986, 

v Rozman, 2008a, str. 14; Krek idr., 2007, str. 51). 

 

Krek in Vogrinc (2007) ob razmišljanju o akcijskem raziskovanju izpostavljata Coreyja 

in se strinjata z njim, da k izboljšavam v lastni pedagoški praksi učitelja prispeva osebna 

vključenost v raziskovanje lastne prakse. 

 

Akcijsko raziskovanje je ključen dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja. Včasih 

se sprašujemo, ali je teorija pred prakso ali praksa pred teorijo. Nedvomno je, da si vsak 

učitelj na svoji poklicni poti želi napredovati na strokovnem področju in osebnostno rasti, 

zato se mora marsikdaj odločiti za spremembe v svojih načinih poučevanja z namenom, 

da bodo učenci pri učenju pridobili čim več uporabnega in kvalitetnega znanja. 
 

5.5 Potek akcijskega raziskovanja 

Akcijsko raziskovanje Lewin razume kot eksperimentalno raziskovanje, usmerjeno v 

reševanje socialnih problemov, kot cikličen, dinamičen in sodelovalen proces. V skupini, 

ki jo sestavljata znanstvenik in praktik, se izvaja raziskovanje skozi spiralne korake, ki 

vključujejo  načrtovanje, akcijo in evalvacijo – oceno doseženega rezultata (Brejc, 2008; 

Masters, 1995, v Bognar, 2001; Krek idr., 2007, str. 51). 

 

Ob natančnem izvajanju akcijskih korakov učitelj sistematično definira problem v šolski 

praksi; išče rešitve zastavljenega problema na podlagi opazovanj, izkušenj, pogovorov s 

sodelujočimi v timu in tako spreminja svojo prakso (Aber Jordan, 2006). 

»Proces se nadaljuje in po določenih spremembah evalviramo njihove učinke. Glede na 

ugotovitve izdelamo revidirani načrt, ki bo pozitivne učinke sprememb kar najbolj 

zagotavljal.« (Aber Jordan, 2006, str. 76) 
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Kožuh (spletni vir) navaja, da lahko raziskujemo kateri koli izsek vzgojne prakse in da ne 

obstaja pojem teoretsko akcijsko raziskovanje. Zato je po njegovem mnenju akcijsko 

raziskovanje vedno empirično. Akcijsko raziskovanje izvajajo učitelji in vzgojitelji z 

namenom izboljšati neko situacijo. Pomembna je želja rešiti problem. 

 

Metodologija akcijskega raziskovanja po navajanju Mažgon (2006, str. 106) ne vsebuje 

togo predpisanih metodoloških pravil in je pravzaprav v svojem bistvu dokaj ohlapna. 

Poteka v spiralnih krogih med akcijo in refleksijo, na vseh ravneh pa ponuja dovolj 

prostora za aplikacijo kvantitativnih postopkov. Akcijski raziskovalni projekti pridobijo 

s takšnim povezovanjem transparentnost in metodološko ostrino. 

 

Akcijska raziskava je niz zaporednih korakov. Vsak korak sestavljajo: načrtovanje dela, 

delovanje (akcija), spremljanje (zbiranje podatkov, sestajanje udeležencev) in ocena 

doseženega, kar pomeni vrednotenje in analiza – refleksija (po vsakem ciklu moramo 

evalvirati akcijski korak). Na koncu sledi izdelava načrta za naslednji akcijski korak.  
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Tabela 3: Model poteka akcijske raziskave 

VREDNOTENJE – 

REFLEKSIJA 

Stalno vrednotenje vseh vključenih 

temelji na tem, da je potrebno 

ovrednotiti novosti inovacije. V 

pomoč so nam vprašanja, ki nas 

usmerjajo, kaj se lahko iz zbranih 

podatkov naučimo, razberemo in 

ugotovimo; katere vzorce ravnanja, 

vpogleda in novo razumevanje 

lahko izluščimo iz njih; kakšen 

pomen imajo ti novi vpogledi za 

moje delo in kakšen je pomen za 

ostale. 

 

 NAČRTOVANJE 

1. IZHODIŠČNA IDEJA 

Kakšni so cilji izboljšanja prakse? 

Kakšni so raziskovalni cilji? 

Po kakšni poti doseči cilje (kakšno akcijo 

sprožiti)? 

(To je podobno orientacijski opredelitvi 

raziskovalnega problema.)  

2. POIZVEDOVANJE 

Proučiti obstoječo prakso in različne dosedanje 

rešitve. 

Proučiti razmere za izvedbo akcije. 

Proučiti poglede praktikov. 

Proučiti teorijo. 

(To je podobno dokončni opredelitvi 

raziskovalnega problema.) 

3. NAČRT RAZISKAVE 

Idejni (približni) načrt izvedbe celotne raziskave  

in podrobni (operativni) načrt prvega akcijskega 

koraka. (To je podobno metodološkemu modelu 

raziskave.) 

 

SPREMLJANJE – ZBIRANJE 

PODATKOV 

Tehnike, značilne za kvalitativno 

raziskovanje, so: opazovanje z 

udeležbo ali brez nje, intervju, 

neformalni razgovori, analiza 

izdelkov in tudi vse tehnike, 

značilne za kvantitativno 

raziskovanje (ankete, testi, lestvice 

stališč …). 

 

Diskurz v akcijskem raziskovanju je 

razprava o poteku in rezultatih 

raziskave, v kateri sodeluje cela 

raziskovalna skupina, včasih pa tudi 

raziskovane osebe.  

 

DELOVANJE – AKCIJA 

4. PRVI AKCIJSKI KORAK 

Izvedba, spremljanje, evalvacija, refleksija, novi 

odgovori (izvedba je zadeva predvsem 

praktikov, v ostalih dejanjih sodeluje celoten 

tim). 

Če evalvacija pokaže, da je bila napačna 

izhodiščna ideja, se raziskava nadaljuje tako: 

spremenjena izhodiščna ideja, poizvedovanje,  

spremenjen načrt, drugi akcijski korak itd. 

 

Če evalvacija pokaže, da je bil napačen načrt, se 

raziskava nadaljuje tako: spremenjen načrt, 

drugi akcijski korak itd. 

Če evalvacija prvega koraka ne pokaže 

bistvenih pomanjkljivosti, se raziskava 

nadaljuje tako:  

drugi akcijski korak, tretji akcijski korak, četrti 

akcijski korak itd. 

 

Vir: prirejeno po Kožuh (spletni vir). 
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Poročilo o akcijski raziskavi ima tradicionalno strukturo: uvod, teoretični del, empirični 

del (prikaz metodologije, rezultati in interpretacija, sklep, literatura, priloge). Vključuje 

izjave, opise, navedbe iz beležk (citate), navedbe intervjujev, povzetke poročil o podatkih 

(“mreže”, tabele …), razlagalne komentarje, ki spremljajo splošne opise, ipd. 

 

Stil pisanja je strokovni, znanstveni jezik, ki mora biti nepristranski, neodvisen, 

razumljiv, vrednostno nevtralen. Strokovni izrazi morajo biti v slovenskem jeziku ter po 

potrebi razloženi. Povedi morajo biti pregledne in ne predolge z uporabo trpnika 

(»rezultati kažejo …«).  

Z obstoječimi znanstvenimi teorijami povežemo nova spoznanja in dobljene podatke. 

Praksa je tako osnova za oblikovanje teorije.  

 

Soustvarjalci teorije na področju izobraževanja so akcijski raziskovalci, ki pomembno 

prispevajo k produkciji znanja in razvoju znanosti, ki temelji na praktičnih izkušnjah 

(Rozman, 2008a, str. 2 in 3). 

 

Graditev teorije v smislu  akcijskega raziskovanja je ideja,  priporočilo, napotitev 

usmeritev za reševanje podobnih situacij in problemov, ki jo je mogoče priporočiti za 

izvajanje v praksi.  

 

Šele ko so rezultati javno objavljeni in tako širša strokovna javnost kritično presoja 

ugotovitve, ki se ne smejo posploševati, dobi akcijsko raziskovanje atribut znanstvenosti 

(Kajba Gorjup in Kunaver, spletni vir). 

 

Teorija, ki jo razvijamo, ni zapleten sistem razlag in pojasnil. Poudarjamo pomen 

ugotovitev za uporabo v vsakdanjem življenju. Mesec (1998, str. 50, 51 in 55) izpostavlja, 

da velikost vzorca pri kvalitativnih raziskavah, ko sklepamo (posplošujemo) iz enega 

samega primera  ni nič novega in nenavadnega, kaj šele nedopustnega. Pri tem se 

opredeljujemo za analitično indukcijo, s katero proučujemo, kako so posamezne lastnosti, 

procesi ali dogodki med seboj povezani, v kakšnih odnosih ali razmerjih so. 

 

Tukaj bi samo še dodali, da lahko potek akcijskega raziskovanja spremenimo, če se 

izkaže, da je to pokazala evalvacija. Rezultate in interpretacijo  akcijskega raziskovanja 

predstavimo glede na postavljene cilje, kar pomeni, da so podnaslovi lahko povzeti iz 

ciljev ali raziskovalnih vprašanj. Pri rezultatih lahko vključujemo dobesedne navedbe (v 

navednicah), ki smo jih pridobili pri tehnikah zbiranja podatkov (npr. iz intervjujev in 
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opazovanja). Rezultate razložimo glede na literaturo ali nove ugotovitve. Na tak način 

bodo zapisane ugotovitve dobile veliko večjo vrednost uporabnosti. 

5.6 Izkušnje akcijskega raziskovanja  

Vogrinc (2008) navaja, da se je v Sloveniji začelo kvalitativno raziskovanje na 

sociološkem področju uporabljati v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Prvi, ki so 

uporabljali kvalitativno metodologijo pri svojem delu, so bili Stritih, Mesec in Adam. Pri 

svojem delu so uporabili naslednje tehnike zbiranja podatkov, ki so tipične za kvalitativno 

raziskovanje: opazovanje z udeležbo, osebni dnevnik, nestandardizirani intervju idr. Tako 

je nastalo prvo raziskovalno poročilo: Zbornik del o rakitniški koloniji s pretežno 

kvalitativno naravo (prav tam). 

 

Na podlagi ugotovitev (Vogrinc, 2008) lahko povzamemo, da se je akcijsko raziskovanje 

ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja intenzivneje 

pojavljalo na področju vzgoje in izobraževanja. Pojavljati so se začele javne razprave in 

strokovni članki na temo akcijskega raziskovanja, organiziran je bil posvet Zveze 

pedagoških društev in hkrati izdana publikacija. Izšel pa je tudi prevod načrtovalnika za 

akcijsko raziskovanje. 

Pod metodološkim vodstvom prof. Elliota, enega največjih strokovnjakov akcijskega 

raziskovanja, je potekala mednarodna raziskava v 23 državah v sklopu OECD/CERI z 

naslovom Okolje in šolske iniciative.  

 

Brejc (2008) ugotavlja, da prinaša akcijsko raziskovanje prednosti tako v teoriji kot 

praksi, ki se kažejo v tem, da izboljšavo/spremembo izvajamo sami s spretnostmi, ki jih 

imamo in jih sproti pridobivamo.  

 

Zaradi sodelovanja in vključevanja ostalih udeležencev je usmerjenost poteka dela (gre 

za sistematično pridobivanje podatkov) pozitivno sprejeta, ne nazadnje pa se povečuje 

občutek samozaupanja in profesionalne samozavesti.  

 

Učitelj razvija sposobnost metaučenja, sodelovanja, proces mu omogoča 

samoaktualizacijo in profesionalno rast (Aber Jordan, 2006). Učitelj je danes v vlogi, ki 

zagotavlja različne učne situacije, kjer spodbuja aktivno učenje, ki vodi do 

vseživljenjskega učenja (prav tam). 

Šalamun (2011) ugotavlja, da akcijsko raziskovanje učitelju omogoča učinkovito 

spreminjanje učnega procesa z upoštevanjem določenih pravil: od korakov akcijskega 
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raziskovanja do konteksta sodelovalnega učenja, do sposobnosti metaučenja (učenje 

učenja) in samoaktualizacije. To vodi med drugim k učiteljevi profesionalni rasti in 

oblikovanju praktične teorije. 

 

Zavedati se moramo, da je cilj vsake raziskave kar najbolje prepoznati njene izsledke. 

Razprava o poteku in rezultatih raziskave, v kateri sodeluje cela raziskovalna skupina, 

včasih pa tudi raziskovane osebe, mora biti usmerjena v to, koliko ugotovitve odražajo 

stvarnost preučevanega problema (korespondenčna teorija resnice) in da je konsenzualna 

teorija resnice plod zedinjenja vseh izjav v raziskovalnem timu (Kožuh, spletni vir). 

 

5.7 Prednosti in slabosti akcijskega raziskovanja 

Ena od glavnih prednosti kvalitativnega raziskovanja, kamor spada tudi akcijsko 

raziskovanje, ki ga navaja Stringer (2008, str. 57), je značilnost, da raziskovalcem 

dopušča, da začasno opredelijo problem, potem študijo dodelajo in jo na novo uokvirjajo 

z novim in novim izvajanjem cikla »glej, misli, deluj«. 

 

Prednosti akcijskega raziskovanja, ki jih izpostavljajo različni avtorji (Brejc, 2008; 

Kožuh, spletni vir; Šalamun, 2011), smo strnili takole: izhodišče so lastne potrebe, težnje 

po izboljšanju – uvajanju sprememb (raziskovanje) in spreminjanju obstoječe šolske 

prakse, inovativnost in ustvarjalnost ter sprotno vnašanje izsledkov v prakso. Pomembna 

je tudi možnost hitrih sprememb in prilagajanja z upoštevanjem pobud prakse, ker hitro 

pridemo do rezultatov in jih tudi lahko uporabljamo. Vodilno vlogo imajo praktiki, ki 

spremembo izvajajo sami na podlagi spretnosti, ki jih imajo in jih sproti pridobivajo. S 

tem pa spodbujamo razmišljanja o avtonomnosti in profesionalnem razvoju učitelja. 

Komunikacija med raziskovalci in praktiki ter njihovo vključevanje v raziskovalni proces 

pomembno vplivata na timsko sodelovanje in s tem učinkovitejše reševanje problemov, 

stalno kritično refleksijo in vrednotenje učinkov. Ker poteka kot krožen proces, moramo 

po vsakem ciklu evalvirati ugotovitve (kaj je bilo pozitivno, negativno – slabo). V novem 

ciklu pa moramo zato z dopolnjevanjem, spreminjanjem izhodiščne ideje (se vedno bolj 

izboljšujejo) načrtovati spremembo s poudarkom na tem, kar bo izboljšalo prakso z 

možnostjo sprememb oblik in metod dela. Zaradi sistematičnega pridobivanja podatkov 

z različnimi tehnikami zbiranja podatkov jih lahko uporabljamo kot osnovo in utemeljitev 

za odločitve o izboljšavah/spremembah. Vir podatkov (kombinacija več virov informacij 
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– tehnik) pa so aktivnosti praktikov (poznavanje prakse) in teoretikov (poznavanje 

metodologije). 

Šalamun (2011) navaja pomanjkljivosti akcijskega raziskovanja, in sicer oblikovanje 

uspešnega tima učiteljev zaradi motiviranja sodelavcev; šibke zasnove idej in koncepta 

raziskovanja; prehitre posplošitve, zanemarjanje nekaterih pogojev in ciljev raziskovanja; 

nefleksibilnost v posameznih stopnjah; prevelika ali premajhna usmerjenost v postopke 

in tehnike raziskovanja.   

 

Kožuh (spletni vir) dodaja, da lahko akcijsko raziskovanje vodi k »akcionizmu«; 

omejevanju na »razumevanje« in zanemarjanje vzročnih povezav; preveliki usmerjenosti 

na »konsenzualno« teorijo resnice; preveliki usmerjenosti na celoto in premajhni na 

posamezne sestavine. 

 

Nedvomno so pomanjkljivosti akcijskega raziskovanja povezane s časom izvajanja, 

pridobivanja in obdelave podatkov, ki zahteva veliko časa in potrpežljivosti. Raziskovalci 

tudi dopuščajo, da njihove vnaprejšnje ideje in pričakovanja vplivajo na raziskovanje. 

Nastopi lahko problem vključenih izvajalcev: v komunikaciji, usklajenosti in aktivnosti. 

Uporabiti morajo različne tehnike. Le tako lahko povzemajo rezultate različnih tehnik iz 

različnih virov. Ugotovljenih rezultatov ne moremo posploševati. Pri oblikovanju teorije 

zelo radi ostajajo na nivoju opisa rezultatov. Pojavljajo se tudi problemi zaradi 

pomanjkanja znanja s področja raziskovanja. 
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6. POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

Izzivi današnjega časa nakazujejo nujnost vseživljenjskega učenja. Sedanjost in 

prihodnost zahtevata razvijanje ključnih kompetenc, med katere sodi tudi učenje učenja. 

Slednje zajema učinkovito in kakovostno izobraževanje v vseh obdobjih človekovega 

življenja, npr. učenje jezikov, pisno ali govorno izražanje, pridobivanje novih znanj in 

izkušenj, uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Znanje, kako se učiti, je 

pogoj za uspeh v družbi. S tem znanjem bomo lahko sledili hitremu napredku in 

inovacijam ter se aktivno vključevali v reševanje različnih vsakdanjih težav in problemov. 

 

Kompetenca »učenje učenja« pomeni poznavanje, ozaveščanje in uravnavanje lastnega 

procesa učenja. Učenci poznajo različne načine, kako se lahko učijo, zavestno iščejo poti 

za čim boljšo zapomnitev, praktično spoznavajo različne načine učenja, so usposobljeni 

za izbiro in uporabo sebi najustreznejših strategij. Pomembna je tudi motivacija. Le 

motivirani učenci bodo z učno aktivnostjo na spoznavni in čustveni ravni sposobni 

premišljeno reševati nove izzive in naloge. 

S poznavanjem in uporabo učnih strategij ter s temeljnimi spretnostmi in zmožnostmi 

(branje, računanje, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, tuji jeziki) bo 

posameznik lahko sprejemal in uporabljal novo znanje in spretnosti. Uporaba predznanja, 

vztrajnost pri učenju, radovednost, iskanje podpore in postavljanje ciljev ter upravljanje 

s časom pri učenju so veščine in usmeritve, ki so nujne za uspešno učenje. Na tak način 

učenci pridobivajo odnos do učenja in življenja. Učitelji so osveščeni in se zavedajo, da 

morajo učence poučevati, kako se učiti, kar pomeni, da jim pomagajo spoznavati in 

uporabljati učne strategije v novih učnih situacijah ter jih spodbujajo k uporabi višjih 

miselnih procesov. Cilj učenja učenja je, da učenci samostojno uporabljajo učne strategije 

v različnih učnih situacijah. 

 

H  kompetenci učenje učenja vodi tudi samoregulacijsko učenje, ki pomeni poznavanje, 

obvladovanje in uporabo učnim situacijam najustreznejših pristopov k učenju. Učenec je 

pri pouku v procesu lastnega učenja metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktiven. 

Pri  samoregulacijskem učenju so posamezniki aktivno vključeni na vseh stopnjah učenja 

in o njem razmišljajo. Postavljajo si cilje, so vztrajni pri njihovem doseganju, rezultate 

spremljajo in vrednotijo. Znajo se prilagoditi in usmerjati svoje učne spretnosti, če se 

strategija učenja izkaže za neučinkovito.  
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Na razvoj samoregulacije učenja pri učencih vplivajo njihov kognitivni razvoj ter 

poznavanje in uporaba različnih oblik učenja, zato je pomembno, da učenje učencev pri 

pouku vključuje različne učne pristope in da učenci z njihovo uporabo preverjajo, kako 

so ti zanje učinkoviti. K temu prispevajo tudi postavljanje prilagojenih ciljev ter 

individualizacija in diferenciacija pouka. S samoregulacijskim  učenjem dosežen učni 

uspeh vodi k večji motivaciji za nadaljnje učenje. 

 

Pri tem je pomembna tudi vloga učitelja, ki mora poznati najustreznejše učne pristope ter 

tehnike na splošno in pri vsakem predmetu posebej. Dobro je tudi, da pozna tipične 

pomanjkljivosti, napake in težave učencev pri učenju. S ponavljanjem in utrjevanjem 

znanja na različne načine lahko učenci znanje pokažejo tudi pri ocenjevanju, kar je 

pomembno z vidika motivacije in učnih rezultatov: znanje postaja trajno, kakovostno in 

uporabno v novih življenjskih situacijah. Za doseganje kakovostnega znanja so 

pomembne tudi učiteljeve zahteve: če bo učitelj zahteval samo površinsko učenje, ki vodi 

do znanja brez razumevanja, tj. zgolj poznavanje dejstev in podatkov, potem učencu ne 

bo treba iskati bistva, primerjati, analizirati … Če želimo učence uriti v branju z 

razumevanjem, je pomembno tudi razvijanje bralnih učnih strategij. 

Nove strategije in tehnike morajo prinesti učencem neko ugodnost – učiteljevo pohvalo, 

boljši uspeh, več prostega časa, kar pomeni tudi večjo motivacijo učencev za nadaljnje 

učenje. 

  

V empirični raziskavi smo v procesu akcijskega raziskovanja učence želeli spodbuditi in 

jih usposobiti, da bi znali sami presoditi, če je določena strategija zanje primerna in 

učinkovita. Izhajali smo iz spoznanja, da so samoregulacijske spretnosti nujno potrebne, 

če želimo, da učenci uravnavajo svoje lastno učenje, tj. spoznajo in uporabljajo sebi 

najprimernejše načine učenja.  
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III. RAZISKOVALNI DEL 

V prejšnjem poglavju smo poudarili, da naj bi učenci izbirali sebi, učnim vsebinam in 

ciljem najprimernejše učne pristope. Pogoj za to je, da morajo poznati sebe in tudi pestro 

paleto pristopov in načinov učenja. To vodi v optimalni razvoj učenja vsakega učenca. Z 

možnostmi, ki nam jih za izboljšanje učnega procesa omogočajo bralne učne strategije, 

lahko zvišamo kvaliteto poučevanja, predvsem aktivno vključevanje učencev v učni 

proces. 

Metoda akcijskega raziskovanja nam je omogočila sistematično spremljanje uvajanja 

sprememb.  

 

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Področje učenja me je že dolgo zanimalo, ker so me v času šolanja le redki učitelji učili 

učiti se. Učenci smo večinoma brali besedilo in kolikor nam je od tega ostalo v spominu, 

smo znali. Učenci z boljšim pomnjenjem so si prebrano zlahka zapomnili.  

 

Problem, da učenci ne znajo uporabljati učinkovitih učnih strategij, je name naredil 

pomemben vtis že v času mojega obiskovanja osnovne šole, pod vtisom pa sem še sedaj, 

ko sem postavljen v vlogo, da poučujem druge. Učitelji vemo, da je poučevanje neka vrsta 

pomoči učenju. Kot učencu mi ni bilo jasno, kako so nekateri sošolci dosegali boljše 

rezultate v znanju kot jaz, čeprav sem vlagal v učenje veliko časa in si želel še boljše učne 

rezultate. Ko pa sem bil v vlogi učitelja, mi je poučevanje učnih strategij dalo poseben 

izziv, saj se manj sposobni učenci pogosto ne znajo učiti in jim je treba ponuditi tako 

okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje potenciale. Moje izhodišče je postalo 

prepričanje, da je za učence pomembno, da se znajo učiti.  

 

Tudi eden izmed ciljev osnovnošolskega izobraževanja govori v prid temu, da se je učenja 

potrebno učiti, in se glasi: »Pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in 

poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje« (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, št. 102/2007). Če malo poenostavimo, 

se poudarja pridobivanje delovnih/učnih navad, ki se obrestujejo v kasnejših letih šolanja 

oziroma so dobra popotnica za vse življenje. Tudi vseživljenjsko učenje je danes izredno 

pomembno, ker naj bi po napovedih vsakdo izmed nas v življenju tudi do šestkrat 

spremenil svoj poklic. Torej je in mora biti usposabljanje za samostojno učenje 

prenosljivo v nove situacije. 
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Nedvomno je glavni cilj izobraževanja v 21. stoletju promocija učenja. Znanje je danes 

nepogrešljivo za razvoj uspešnega gospodarstva, kar poudarjajo države OECD. 

V prihodnosti bo zelo težko slediti znanju, ki se odpira. Smer izobraževanja gre po poti 

razvijanja spretnosti, veščin in kompetenc, ki jih bomo razvijali pri generacijah. 

Zagotoviti moramo, da bodo mladi ljudje do konca začetnega izobraževanja ključne 

kompetence razvili do ravni, ki je potrebna za odraslo življenje, in do ravni, ki ustvarja 

podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje (Jelenc, 2007). Zaradi kompleksnosti in 

večplastnosti učenja trendov, znanja, vrednot in naravnanosti postaja pri učenju 

pomembno, kako dobro ljudje osvajajo znanje, zato je učenje učenja temeljno znanje v 

sodobni vzgoji in izobraževanju (Dumont idr., 2013). 

 

Vseživljenjsko učenje kot koncept poudarja, da učenje ne poteka le v zgodnjih letih 

življenja, ampak skozi celotno življenjsko obdobje. 

 

Bralne dosežke je potrebno spremljati zaradi pravočasnega ukrepanja ob morebitnem 

poslabšanju na področju kompetenc bralne pismenosti. V Sloveniji je potrebno 

»vzdrževati« ta nivo. Prav gotovo ukvarjanje učiteljev in svetovalnih delavcev ter 

zavedanje tega problema na šoli pozitivno vpliva na to, da obdržimo povprečje oz. da 

rezultate še izboljšujemo, tudi zaradi nadaljevanja učenja na drugih področjih, blaginje 

posameznikov, stanja v družbi in gospodarskega statusa naše države v mednarodnem 

prostoru. 

 

Zaradi vseh teh vzrokov izpostavljamo razvijanje bralnih učnih strategij, ker želimo 

učence uriti v branju z razumevanjem. Želimo spodbuditi in usposobiti učence, da sami 

presojajo, ali je strategija zanje primerna, ter ugotoviti, ali se z uvajanjem strategij učenja 

spreminja motivacijska usmerjenost učencev, ob tem pa tudi spoznati, kateri so 

prevladujoči tipi učenja pred uvajanjem različnih učnih strategij in po njih ter spremljati, 

kako učne strategije vplivajo na proces učenja. Neposredno želimo usmeriti učence v 

samoregulacijske spretnosti, ki so nujno potrebne, da lahko učenci uravnavajo svoje 

lastno učenje, da spoznajo in uporabljajo sebi najprimernejše načine učenja.  

 

7.1 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja oz. hipoteze  

Z magistrskim delom želimo prikazati, kako z bralnimi učnimi strategijami učimo učence 

učiti se. V nalogi bo predstavljen projekt uvajanja bralnih učnih strategij po socialno-
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kognitivni teoriji samoregulacije učenja in spreminjanje učenčeve vloge v aktivnega 

sooblikovalca lastnega učenja.  

 

Učencem in staršem bomo projekt predstavili kot zahteven izziv, pri katerem naj bi 

intenzivno sodelovali in vanj vlagali svoj trud in napor. Pričakujemo, da bodo učenci 

doživljali projekt kot zanimivo in uporabno dejavnost. 

 

Pri učencih želimo ponotranjiti zavedanje, da se je učenja potrebno učiti, jih naučiti 

ozaveščanja in uravnavanja lastnega procesa učenja ter jih seznaniti z različnimi načini, 

kako se lahko učimo. Želimo jim omogočiti, da spoznajo in uporabljajo sebi 

najprimernejše načine učenja, ter jih spodbujati,  da sami presojajo, ali je strategija zanje 

primerna. 

Ugotoviti želimo, kako učencem pomagati pri učinkoviti izbiri in uporabi njim 

najprimernejših strategij učenja. 

 

Zastavljamo si naslednja temeljna raziskovalna vprašanja:  

 Kakšne so možnosti za razvijanje bralnih učnih strategij pri učencih v 5. razredu 

osnovne šole?  

 Na kakšne načine lahko razvijamo aktivno vlogo učencev pri uporabi bralnih 

učnih strategij?  

 Kako učence ozaveščati, da se je učenja potrebno učiti in da je učenje 

dolgotrajen proces? 

 Ali učenci s poznavanjem različnih pristopov k učenju in motivacijo ter 

poznavanjem lastnega uravnavanja in razmišljanja o učenju (metaučenje) 

uporabljajo sebi najustreznejši način učenja? 

 Kateri so načini učenja, ki jih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja učenci 

uporabljajo pri samostojnem učenju doma in v šoli? 

 Katere prednosti  uvajanja bralnih učnih strategij bi veljalo uporabiti v nadaljnji 

praksi? 
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Oblikovali smo tudi hipoteze. 

 

H1: Po končanih akcijskih korakih pričakujemo, da bodo učenci v eksperimentalni 

skupini, ki bo deležna sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij in vprašalnikov o 

samoregulaciji, bolje poznali in uporabljali bralne učne strategije.  

 

H2: Pričakujemo tudi, da bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, pogosteje odgovorili, da se zavedajo, da 

se je učenja potrebno učiti. 

 

H3: Pričakujemo, da bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, bolje/več razmišljali o svojem lastnem 

učenju. 

 

H4: Pričakujemo, da se bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, bolje zavedali močnih in šibkih področij 

pri učenju, ki lahko vplivajo na učenčevo učno uspešnost.  

 

H5: Pričakujemo, da bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, bralne učne strategije samostojno 

uporabljali v različnih učnih situacijah. 
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8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V nalogi bo predstavljen razredni projekt »Učimo se učiti« v dveh oddelkih petega 

razreda. Akcijsko raziskovanje smo izvajali samo v eksperimentalnem razredu, v oddelku 

5. b. 

V eksperimentalni skupini smo uporabili metodo akcijskega raziskovanja, ker smo želeli 

uvajati spremembe in izboljšati lastno prakso, da bi poiskali možnosti uvajanja bralnih 

učnih strategij pri učencih. 

 

V akcijski raziskavi smo uporabili deskriptivno (opisno) metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Podatke za raziskavo smo zbirali s pomočjo naslednjih 

pretežno kvalitativnih tehnik: 

 tehnike spraševanja: skupinski pogovori (razprava med učenci na pobudo 

raziskovalca (učitelja)), skupinske ankete (standardizirane vprašalnike smo razdelili 

učencem, ki so sami brali vprašanja in nanje pisno odgovarjali); 

 odkrito opazovanje s popolno udeležbo: pri tej vrsti opazovanja smo bili prisotni kot 

raziskovalci pri pouku z naslednjimi pripomočki: beležkami, delovnimi zapisi 

(Priloga 1) – dnevniki dogajanja. Učence smo seznanili z raziskovalnim namenom – 

opazovanje pouka in s tem spremljanje učenja s pomočjo bralnih učnih strategij; 

 v raziskavi smo za preverjanje hipotez uporabili metodo kvantitativnega raziskovanja. 

Sestavili in uporabili smo vprašalnik za učence o učenju, s katerim smo želeli 

ugotoviti, kako se učenci najlaže učijo, kako poteka učenje, kako si lahko zapomnijo 

učno snov, kako bi lahko izboljšali učni uspeh ter kako presojajo, ali je učna strategija 

primerna ali ne pred uvajanjem bralnih učnih strategij in po njem. 

 

8.1  Vzorec 

V projektu sta sodelovala dva učitelja petega razreda na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. 

V oddelku 5. b (14 učencev) smo z akcijskimi koraki sistematično uvajali bralne učne 

strategije s poudarkom na končni refleksiji in samoregulacijskih spretnostih. Učenci so 

reševali vprašalnike pred posameznimi akcijskimi koraki, med njimi in po njihovem 

zaključku. Pri uporabi učnega gradiva za uvajanje učnih strategij smo upoštevali cilje iz 

učnih načrtov oz. letne priprave za 5. razred. Ob učni snovi smo učence učili 

najprimernejših in različnih bralnih učnih strategij za posamezen učni predmet.  
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Oddelek 5. a (15 učencev) je bil kontrolna skupina, kjer učitelj pri pouku družbe, 

naravoslovja in tehnike ter gospodinjstva ni izvajal sistematičnih pristopov (akcijskih 

korakov) na področju uvajanja bralnih učnih strategij in vprašalnikov o 

samoregulacijskem učenju. V okviru učnih ur so učenci spoznavali različne načine 

učenja. Odgovarjali so na vprašanja o prebranem besedilu (Priloga 12), pisali alineje s 

ključnimi besedami (Priloga 13), podčrtovali ključne besede v besedilu in izdelovali 

miselne vzorce. 

 

8.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za pridobivanje potrebnih podatkov smo uporabili več merskih instrumentov. Vsi 

vključeni učenci (5. a in 5. b, Priloga 3) so po izvajanju projekta Učimo se učiti reševali 

enak vprašalnik o učenju (Priloga 15), ki naj bi pokazal, kakšne so razlike v njihovem 

učenju glede na postavljene hipoteze: poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij, 

zavedanje, da se je učenja potrebno učiti, razmišljanje o lastnem učenju, zavedanje 

močnih in šibkih področij pri učenju, ki lahko vplivajo na učno uspešnost, in samostojna 

uporaba v različnih učnih situacijah.  

 

Samoregulacijske spretnosti, ki so potrebne za učenje, smo ugotavljali v eksperimentalni 

skupini z vprašanji v skupinskih anketah: vprašanja smo oblikovali v skladu z 

raziskovalnimi vprašanji, ki usmerjajo učenca k razmišljanju o načinih učenja (Priloga 

21), o sebi kot učencu (Priloga 22), o znanju o učni snovi in o primernem učnem okolju 

(Priloga 23) in o znanju o učni snovi (Priloga 24) (Pečjak in Gradišar, 2002, str. 318 in 

319 in 2012, str. 129–137). Vprašanja so bila postavljena za konkretno učno snov. Učenci 

so odgovarjali ob koncu učne ure. 

 

Učencem 6. b smo po dveh mesecih počitnic in dveh tednih pouka v novem šolskem letu 

dali v izpolnitev skupinsko anketo z vprašanji za sledenje učinkov učenja po učnih 

strategijah (Priloga 16). Učenci 9. a in 9. b so na vprašanja odgovarjali ob koncu šolskega 

leta (Priloga 17). 

 

8.3 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih dobili z različnimi raziskovalnimi tehnikami: z analizo anekdotskih 

beležk ter ostalih nastalih dokumentov (dnevniki dogajanja, zapisov refleksij na pouk, 

uvajanje strategij, izdelki učencev, razgovori o učnih strategijah in učenju za učitelje ter 
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starše, opazovanja pouka), smo analizirali s pomočjo metod opisne statistike. Gradivo, ki 

je nastalo ob akcijskem raziskovanju med šolskim letom, smo kronološko uredili ter 

določene dele prepisali in ubesedili. Odgovore na raziskovalna vprašanja smo dobili z 

analizo opisa zbiranja podatkov ter dejavnosti.  

Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino smo pojasnili na osnovi analiz razlike 

deležev med obema skupinama, kjer smo tudi uporabili hi-kvadrat in Fischerjev test. 

Primerjali smo odgovore učencev po projektu Učimo se učiti (uvajanje bralnih in drugih 

učnih strategij) v obeh oddelkih 5. razreda. Analizo podatkov smo končali tako, da smo 

oblikovali bistvene ugotovitve dveh korakov v akcijskem raziskovanju. Podatki so 

prikazani besedno, številčno in tabelarično (kvantitativni in kvalitativni podatki). 
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9. IZHODIŠČA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 

V projektu so nas vodila naslednja izhodišča akcijskega raziskovanja, ki so si sledila v 

časovnem razporedu: nezadovoljstvo, pogovori med člani skupine, pregled in študij 

literature in postavitev problema ter oblikovanje osnovnega načrta in časovnega 

razporeda akcijskega raziskovanja. 

 

Problema smo se lotili sistematično z akcijsko raziskavo. Predvsem smo želeli pomagati 

učencem, ki so za učenje potrebovali več časa in so bili notranje motivirani za učenje, ob 

tem pa niso bili zadovoljni z doseženim uspehom in oceno. Učencem smo pokazali 

različne načine, kako se lahko učijo, ob predpostavki, da poznajo iz prejšnjih let šolanja 

sekundarne ali podporne strategije: načrtovanje časa, ureditev delovne mize in prostora, 

pomen glasbe v prostoru in pomen primernega razpoloženja. 

 

9.1 Nezadovoljstvo, pogovori med člani skupine  

Učitelji, ki vodimo učni proces, in tudi starši smo bili pogosto mnenja, da se učenci ne 

znajo samostojno učiti. Bistvo šole je učenje. Če učence povprašamo, zakaj hodijo v šolo, 

bodo največkrat odgovorili, da zaradi druženja s sošolci. Učitelji tudi ugotavljamo, da je 

motivacija za učenje vsako leto zahtevnejša, saj je pri nas odnos do učenja v resnici 

neprimeren. Učenci sicer uspešno zaključijo osnovno šolo, a imajo odpor do učenja. Ne 

zavedajo se in ne upoštevajo dejstva, da je prevzemanje odgovornosti zelo pomembno. 

 

Opažamo, da je čedalje več učencev pri samostojnem učenju neučinkovitih. Potrebujejo 

preveč časa in ogromno zunanje motivacije (kontrola), da samostojno začnejo z delom in 

da ga tudi uspešno dokončajo. Nekateri učenci v določenem času naredijo premalo nalog 

– so neučinkoviti. Nekaterim učencem se zdi pisanje miselnih vzorcev nepotrebno in 

neuporabno, ker jim vzame preveč časa. 

 

To pomeni, da si prebranih informacij ne zapomnijo in ne znajo uporabiti naučenega 

znanja v novih situacijah, pri reševanju problemov in ocenjevanju znanja. Učenci so zelo 

hitro zadovoljni s časom in rezultati učenja. V to, da bi se bolj usmerjali v razumevanje 

vsebine učnega gradiva (globinski pristop), vlagajo premalo truda. Ugotavljamo, da se 

učenci učijo »kampanjsko«, ko je na vrsti ocenjevanja znanja, in s tem je povezan tudi 

površinski način učenja. Ta vodi k reprodukciji učnega gradiva (učenju na pamet) in 

posledično k manj kakovostnemu, uporabnemu in trajnemu znanju. 



 
Potočar, M. (2016). Učenje učenja: možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih, magistrsko delo. 

 
 

92 

Tehnike učenja so področje, ki ga premalo upoštevamo na naših šolah. Učenci se 

učijo, kot se najbolje sami znajdejo, vedo in znajo. Pri branju učenci prebranega pogosto 

ne razumejo,   mehanično prebirajo besedilo in se naučijo tudi velike količine podatkov, 

ki jih preprosto ne razumejo. Istočasno sta problem tudi  hitrost in čitljivost zapisovanja. 

 

Učna snov v 4. in 5. razredu je bolj obširna pri predmetih družba, naravoslovje in tehnika 

ter gospodinjstvo. Učenci morajo v posameznem poglavju najti bistvo, poudarek pa je 

tudi na sami tehniki branja. Zato je smiselno, da začnemo s preprostimi tehnikami učenja 

čim bolj zgodaj. Učitelji razredne stopnje skupaj s svetovalno delavko menimo, da imajo 

nekateri učenci težave pri učenju in jim je zato potrebno pomagati. To sklepamo tudi na 

podlagi opazk učiteljev in informacij staršev. Izhodišče za projekt so bili med drugim tudi 

rezultati polstrukturiranih intervjujev učencev podaljšanega bivanja iz šolskega leta 

2007/08. 

 

Tako nam je bilo vsem v izziv, kako z bralnimi učnimi strategijami povečati notranjo 

motivacijo za branje in šolsko delo (učenje). Naša želja je, da učenci vsaj malo začutijo, 

da se učijo zase, za življenje in ne zaradi ocen. 

 

9.2 Pregled, študij literature in postavitev problema 

Ob študiju literature o bralnih učnih strategijah nameravamo pridobiti nova znanja ter 

obstoječa poglobiti. Najpomembnejše pa je, da bomo pridobljena znanja uporabili pri 

konkretnem delu z učenci pri pouku. Nova znanja, izkušnje in ugotovitve bomo 

posredovali učiteljem, ki bodo sodelovali na strokovnih aktivih ali študijskih krožkih, ki 

smo jih uvedli na naši šoli. 

 

Na podlagi pogovorov v prejšnjem šolskem letu smo učitelji v 4. in 5. razredu ugotavljali, 

da se nekateri učenci ne znajo učiti. Starši so bili zelo zadovoljni in navdušeni, ko smo v 

5. razredu izpeljali predavanje – roditeljski sestanek na temo »Kako se učiti«. Predavanje 

je izvedla ga. Mateja Petric iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Staršem je 

posredovala nekaj osnovnih napotkov za učenje in jim predstavila rezultate ankete o 

učenju, ki jo je opravila pri pouku z učenci en teden pred roditeljskim sestankom. 

Poudariti moramo, da je učno uro namenila pisanju »plonk listka«, kar pomeni, da je 

učence učila iskati bistvene informacije. Izkazalo se je, da so le nekateri učenci tak način 

učenja sprejeli. 
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Razvoj zmožnosti za učenje novih stvari skozi vse življenje postaja bistvenega pomena. 

V hitro razvijajočem se svetu, v katerem znanje nastaja eksponentno, je pomembno, da 

se ljudje fleksibilno in ustvarjalno odzivajo na zahteve po novem znanju in spretnostih v 

nenehno spreminjajočih se družbenih in gospodarskih okoljih (James, 2007). 

 

Na podlagi raziskave Partnerstvo fakultet in šol iz leta 2006 v dialogu z vsemi partnerji v 

izobraževanju učiteljev o pridobljenih kompetencah so ugotovili, da je učiteljem in 

študentom najbolj potrebno ponuditi dodatna znanja na področju strategij soočanja in 

ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu, na področju prepoznavanja in 

ravnanja z otroki s posebnimi potrebami ter na področju učenja učnih strategij (in premalo 

so usposobljeni za pripravo učencev za samostojno učenje) (Peklaj idr., 2009). 

 

Po navajanju Cencič, Cotič in Medved Udovič (2008) nekateri učitelji niso usposobljeni 

za spodbujanje razvoja strategij pri učencu. Za razvoj strategij je nujno uporabljati metode 

poučevanja, ki se razlikujejo od tradicionalnih. 

 

Grosman (2006, str. 152) navaja, da pristopi ameriškega Centra za raziskovanje 

izobraževanja, različnosti in odličnosti (CREDE) gradijo na spoznanjih kognitivne 

psihologije o vplivu okoliščin na osvajanje in priklic podatkov iz dolgotrajnega spomina, 

pomenu izdelanih strategij za osvajanje in memoriranje novih podatkov s ciljem ter v 

vlogi navezovanja novih znanj na prejšnja znanja. Z bralnimi strategijami in različnimi 

ravnmi razumevanja učenci pridejo do pravilnih odgovorov. Namen takih metod in 

pristopov je dvigovati raven pismenosti in kakovostno znanje. Učitelj mora dejavno 

sodelovati z učencem tako, da kakovostno besedno sodelujeta. Tako pri učencih spodbuja 

samostojno in kritično mišljenje ter razvoj visoke pismenosti za vsa predmetna področja. 

 

V raziskavi »Učiteljske kompetence« (Peklaj idr., 2009, str. 97) so ugotovili, da je v 

osnovni in srednji šoli v sklopu celostnega razvoja učenca glede na predmetno področje 

in raven šolanja najnižje ocenjena postavka »Učitelj nam razloži, kaj naj se učimo«. 

Učitelj to nalogo po oceni učencev in dijakov opravlja redko tako pri slovenščini kot tudi 

pri matematiki. 

Peklaj idr. (prav tam) predlagajo, da bi bilo pri učiteljih večje zavedanje, da je učenje 

učenja ena izmed pomembnih vlog, ki jih najbolje dosegamo ob kontinuiranem delu pri 

pouku posameznega predmeta. Avtorice so tudi mnenja, naj bo področje učenja učenja 

integralno vključeno v vsak predmet posebej. Poudarjajo pa tudi, da niso rešitev 
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nekajurne delavnice o učenju. Te so pomembna izhodišča za nadaljnje delo učiteljev na 

tem področju. Učitelji po navadi potrebujejo ustrezno usposabljanje in prebujanje 

razmišljanja o možnostih in strategijah delovanja na tem področju. Avtorice zaključijo, 

da je morda v tem razlog, da se te naloge preredko lotevajo. 

 

Učenci tudi niso dovolj dobro seznanjeni z dejstvom, da se je potrebno učenja (na)učiti. 

Po drugi strani pa želijo dobiti čim več uporabnih nasvetov, kako naj se učijo. Radovan 

(2010) navaja uspešno uporabo bralnih učnih strategij, ki se kaže v tem, koliko 

posameznik svoje  učenje zavestno spremlja, in v njegovi pripravljenosti za njeno 

uporabo. Boström (2012) še ugotavlja, da imajo švedski učenci težave z razlago, kako se 

učiti učiti se. 

 

Rezultati raziskave (Regent, 2010) pri načrtnem urjenju šestošolcev v dveh izbranih 

strategijah (označevanje pomembnih informacij v besedilu in Paukova strategija) so 

spodbudni zaradi koristi skrbno načrtovane izvedbe bralnih učnih strategij pri pouku. 

Omenjena raziskava je tudi pokazala, da so učenci napredovali v bralnem razumevanju, 

trend napredka je bil opazen na področju; pokazala se je pozitivna povezanost med učnimi 

navadami in bralnim razumevanjem. 

 

Branje z razumevanjem je ključ – nujno potrebna sposobnost, da se lahko samostojno 

učimo. Le na podlagi bralnega razumevanja na višjih ravneh razumevanja prebranega 

lahko potem izbiramo različne strategije učenja. Poznati pa je potrebno tudi nasvete, ki 

jih moramo upoštevati za nemoteno učenje. 

 

9.3 Oblikovanje osnovnega načrta akcijskega raziskovanja 

V spodnji preglednici predstavljamo (v kronološkem redu) različne aktivnosti v šolskem 

letu 2008/2009 v oddelku 5. b, ki smo jih izvajali, glede na to, koga smo vanje 

vključevali. Dodana sta še dva meseca (september 2009 in maj 2013), kjer smo 

učencem 6. b (september 2009) in učencem 9. a in 9. b (maj 2013) postavili vprašanja v 

pisni obliki (skupinska anketa) o učinkih projekta Učimo se učiti.  
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Tabela 4: Časovni razpored akcijskega raziskovanja v šolskem letu 2008/09 

Šolsko leto 2008/09 
NOV. 

2008 

DEC. 

2008 

JAN. 

2009 

FEB. 

2009 

MAR. 

2009 

APR. 

2009 

MAJ 

2009 

JUN. 

2009 

SEPT. 

2009 

JUNIJ 

2013 

Roditeljski sestanek 

za starše v 5. r. 

1* 

11.11. 
         

Predstavitev projekta 

drugim učiteljem 

1* 

18. 11. 
         

Načrtovanje 

uvajanja učnih 

strategij v 5. a in 5. b  

  1*   2*     

Uvajanje  in 

razvijanje različnih 

bralnih učnih 

strategij ter 

spremljanje 

  1* 1* 1* 1* 2* 2*   

- Paukova strategija 

- Strategija VŽN 

- Grafične 

ponazoritve 

(Vennov diagram, 

ribja kost) 

   
 

1* 

 

1* 

 

2* 

 

2* 

 

2* 
  

Vrednotenje, 

evalvacija 
    1* 1* 2* 2*   

Sestanek tima na 

študijskem krožku 
   

* 

10. 2. 
  

* 

19. 5. 
*   

Vprašalnik za 

učence o učenju 

(pred projektom in 

po njem) 

   

4. 2. 

pred 

(5. a 

in 5. 

b) 

   

19. 6. 

po 

(5. a 

in 5. 

b) 

  

Ozaveščanje 

učencev o 

pomembnosti 

poznavanja načinov 

učenja 

* * * * * * * *   

Izvajanje vaj za 

večjo bralno 

učinkovitost 

 * * * * * *    

Skupinska anketa za 

učence o učinkih 

projekta oddelka 6. b 

po dveh mesecih 

počitnic in dveh 

tednih pouka v 

šolskem letu 

2009/10 

        
17. 9. 

6. b 
 

Skupinska anketa za 

učence o učenju po 

projektu Učimo se 

učiti v šolskem letu 

2012/13 

9. a in 9. b  

         

7. 6. 

2013 

9. a in 

9. b 

 

* S številkami  ob zvezdici  smo označili, v okviru katerega akcijskega koraka so se 

odvijale posamezne aktivnosti. 
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Kratek opis okvirnega načrta 

V novembru 2009 sem na študijskem krožku učiteljem in vodstvu šole predstavil načrt 

projekta, ki je vseboval: časovno razporeditev, načrtovanje uvajanja in razvijanje 

različnih bralnih učnih strategij, načine spremljanja in evalvacijo projekta. 

 

Z razredničarko 5. a smo sestavili potek roditeljskega sestanka na temo »Tudi učenja se 

je potrebno učiti«. Starše smo na roditeljskem sestanku seznanili, da bomo izvajali projekt 

Učimo se učiti s pomočjo učnih strategij, zakaj smo se za to odločili, na kakšne načine 

bomo uvajali učne strategije, kaj bomo pridobili in kakšna bo njihova vloga. Učencem 

smo razložili pomen učenja v našem življenju ter poudarjali, da je koristno zanje, če 

spoznajo različne načine učenja. 

 

Sam sem prevzel vlogo vodje projekta. Spremljal sem dogajanja, sodeloval v procesu (kot 

učitelj – razrednik v 5. b ter skupaj z razredničarko 5. a spodbujal kritično refleksijo, 

uvajal (načrtoval, organiziral in izvajal dejavnosti za dosego cilja), vrednotil (načrtoval 

in izvajal evalvacijo) in sodeloval s svetovalno delavko.  

Sodelavka (razredničarka 5. a) je načrtovala dejavnosti za dosego cilja, izražala je dvome 

in probleme v zvezi s poučevanjem učnih strategij pri pouku v njenem razredu, ki je bil 

kontrolna skupina. 

 

Starše smo o poteku in ugotovitvah projekta seznanjali na govorilnih urah. Učence smo 

v eksperimentalni skupini spodbujali k razmišljanju o njihovem lastnem učenju. Dali smo 

jim tudi možnost, da so svoje izdelke postavili na ogled na oglasno desko (Priloga 14). 

Po končanem projektu smo z učenci 5. b izvedli skupinsko razpravo (okroglo mizo) na 

temo projekta Učimo se učiti. 
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10. NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN ANALIZA AKCIJSKEGA    

RAZISKOVANJA 

10.1 PRVI AKCIJSKI KORAK 

Pred vsakim akcijskim korakom smo izdelali shemo, po kateri smo izvajali in ob koncu 

analizirali posamezne faze akcijskega raziskovanja. 

 

10.1.1 Načrtovanje prvega akcijskega koraka  

Tabela 5: Predstavitev (v kronološkem redu) različnih aktivnosti 1. akcijskega koraka, ki 

smo jih izvajali, glede na to, koga smo vanje vključevali 

FAZA DATUM SPREMLJANJE 
TRAJANJ

E 
GRADIVO 

P
R

V
I 

A
K

C
IJ

S
K

I 
K

O
R

A
K

 

»Tudi učenja 

se je potrebno 

učiti« –

roditeljski 

sestanek za 

starše 5. 

razredov 

(teoretična 

izhodišča, 

projekt na šoli 

– uvajanje 

bralnih učnih 

strategij)  

Torek, 

11. 

november 

2008 

 

Starši 

učencev 

5. a in 5. 

b  

Izhodišče so bili 

odgovori iz 

polstrukturiranega 

intervjuja učencev 

podaljšanega bivanja  

(4. r.) o učnih 

navadah, ki so bili 

opravljeni junija 

2008 

2 šolski uri 

- Prosojnice 

 

Priloga 2 

 Finalizacija 

splošnega 

načrta 

Januar 

2009 
 1 mesec 

- Načrt 

- Urnik 

Skupinska 

anketa za 

učence 5. a in 

5. b  

4. februar 

2009 
 1 šolska ura 

Enak 

vprašalnik  v 

juniju 2009 

 

Priloga 15 

Uvajanje 

bralnih učnih  

strategij: 

Paukova 

strategija, 

strategija VŽN 

in grafične 

ponazoritve (v 

kombinaciji s 

strategijo 

VŽN) 

 

Februar–

april 2009 

- Analiza učinkov 

 

- Zapisi ugotovitev 

 

- Refleksije   

  učitelja/učencev 

 

Vključevanje 

vprašalnikov – 

samoregulacijsko 

učenje 

1 (tedensko 

bom 

namenil 

največ 3 

šolske ure 

pouka za 

uvajanje 

bralnih 

učnih 

strategij) 

 

3 mesece 

 

- Dnevnik 

dogajanja 

- Skupinski 

pogovori 

- Refleksije 

- Beležke 

- Skupinske 

ankete 

 

Priloge 21–

24 
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P
R

V
I 

A
K

C
IJ

S
K

I 
K

O
R

A
K

 

Vključevanje skupinskih anket – ugotavljanje samoregulacijskih spretnosti 

za učenje (oddelek 5. b) 

Odgovori za 

smiselno 

ozaveščanje 

stopnje 

poznavanja 

lastnega procesa 

učenja                                                      

12. marec 

2009 

 

 

 

 

 

- zapisi 

ugotovitev, 

 analiza, 

uporabljena 

pri 

raziskovalni

h vprašanjih 

 

 

 

 

 

15 minut 

Priloga 19 

 

VPRAŠALNIK 

za učence o 

načinih učenja 

1. april 

2009 

Priloga 21 

 

VPRAŠALNIK 

za učence o 

znanju o sebi 

kot učencu 

2. april 

2009 
Priloga 22 

VPRAŠALNIK 

za učence o 

primernem 

učnem okolju 

7. april 

2009 
Priloga 23 

VPRAŠALNIK 

za učence o 

projektu Učimo 

se učiti – po 1. 

akcijskem 

koraku 

14. april 

2009 
Priloga 18 

Izvajanje vaj za 

boljšo bralno 

učinkovitost 

September  

2008–

april 2009 

 

Ure nivojskega 

pouka (enkrat 

tedensko) 

Pečjak 

(1996), Kako 

do boljšega 

branja, ZRSŠ 

 

Preden smo začeli z akcijsko raziskavo, smo  izdelali podroben načrt raziskovanja in ga 

strnili v naslednja izhodišča:  

 Učencem bomo predstavili različne, nove bralne učne strategije in  

ugotavljali, kako učenci uporabljajo učne strategije. 

 Napovedali bomo učencem, kaj bodo delali: učili se bomo učiti se. 

 Usposabljali bomo učence za izbiro in uporabo bralnih učnih strategij pri 

učenju (npr. iskanje ključnih besed v besedilu, branju …). 

 Ozaveščali bomo učence, da se je učenja potrebno učiti. 

 Pomagali bomo učencem pri učenju (notranji in zunanji dejavniki 

uspešnega učenja) ter oblikovali nasvete za učenje (učimo se s svinčnikom 

v roki, ločujemo bistvene podatke od nebistvenih,  zapomnitev s pomočjo 
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asociacij, grafičnih ponazoritev ali učencem najprimernejšem načinom, 

postavimo si cilje: zakaj se želimo učiti; počivaj, ko je čas za to …). 

 Upoštevali bomo kriterije učne uspešnosti (kakovost znanja, trajnost 

znanja, uporabnost znanja). 

 

10.1.2 Dejavnosti 

Predavanje za starše z naslovom »Tudi učenja se je potrebno učiti«  

V Prilogi 2 predstavljamo vabilo na roditeljski sestanek. 

Prisotni starši so bili začudeni, zakaj se starši predavanja niso udeležili v večjem številu, 

saj je bila tema predavanja zanimiva in koristna. Učenci se bodo morali začeti učiti in 

treba jih bo tega naučiti. 

 

Starši ugotavljajo, da se že v četrtem in petem razredu učna snov razširi, poglobi in da se 

jo morajo učenci naučiti tudi doma, kajti vsi učne snovi pri pouku ne uspejo usvojiti.  

Vendar je stanje v praksi žal tako, da se učenci večinoma učijo zaradi dobrih ocen, nagrad 

v materialnih dobrinah, obiskovanja dejavnosti popoldne, izven pouka, in ne nazadnje 

zaradi možnosti igranja igric in zabave na računalniku. Tako so učenci zgolj zunanje 

motivirani za učenje. Učenci opravljajo vse naloge v zvezi s šolo po liniji najmanjšega 

odpora, ker je po mnenju staršev tako naravnan naš šolski sistem. Ne nazadnje so učenci 

z ocenami dobro (3) zelo zadovoljni, kljub temu da so sposobni dosegati višje ocene. Kaj 

storiti? Preprostega odgovora na to vprašanje nismo našli.  

 

Učenje oz. pridobivanje znanja za poklic nima nobene zveze s tem, zakaj se je potrebno 

učiti. Kolikor smo se pogovarjali s starši, se zavedanje, da se je potrebno učiti tudi za 

bodoči poklic, pojavi šele ob koncu srednje šole ali v začetku študija. 

 

Staršem smo predstavili, zakaj se je potrebno učiti se, oblikovali smo nasvete za učenje 

in kako začeti ter na koncu še strategije učenja z miselnimi vzorci, učenje iz knjig in 

tehnikami branja ter s kratkimi napotki, kako si lahko učno snov bolje zapomnimo. Čisto 

na koncu smo se pogovarjali in starši so odgovarjali na štiri vprašanja. Kot gradivo za 

predavanje smo uporabili knjigo Učim se učiti Dušice Kunaver (1998). 
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Tabela 6: Odgovori na vprašanja Kako svoje otroke spodbujate, da se začnejo učiti? 

Kako vašemu otroku pomagate pri učenju? Kako preverjate, ali se je vaš otrok res 

naučil učno snov? Ali svojim otrokom svetujete učenje na način, kot ste se sami učili v 

šoli? 

1. »Kako svoje otroke spodbujate, da se začnejo učiti?« 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

 

 

 

Skupinski pogovor 

To je najtežje opravilo za starše. Mogoče bi 

vključili ustne pohvale. Vendar praksa kaže, da so 

učiteljske pohvale več vredne kot starševske. 

Učenci pa morajo ponotranjiti dejstvo, da se učijo 

zase, ne za druge. Hkrati se učijo, da bodo 

pohvaljeni in ker je to njihova dolžnost. Starši pri 

otrocih pogrešajo več vztrajnosti. Učence 

spodbujajo, da se z učenjem, pisanjem domačih 

nalog učijo in hkrati pridobivajo delovne navade. 

2. »Kako vašemu otroku pomagate pri učenju?« 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

 

 

Skupinski pogovor 

Večinoma starši ustno preverjajo naučeno učno 

snov. Skupaj tudi ponavljajo, povedo odgovor, če 

ga vedo. Zavedajo se, da v višjih razredih ne bodo 

imeli dovolj časa in energije, da sodelujejo z učenci 

pri vseh predmetih. Zato želijo, da se učenci že zdaj 

pripravijo na čim samostojnejše delo. 

3. »Kako preverjate, ali se je vaš otrok res naučil učno snov?« 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Skupinski pogovor Večinoma to naredijo z ustnim spraševanjem. 

4. »Ali svojim otrokom svetujete učenje na način, kot ste se sami učili v šoli?« 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

 

Skupinski pogovor 

Vsi starši so soglasno izjavili, da ne. Ker so se učna 

snov in pristopi k učenju od tedaj, ko so oni hodili 

v šolo, močno spremenili. Če povzamemo: vsako 

leto se morajo prilagoditi – na novo učiti učno 

snov, da lahko pomagajo svojim otrokom. 

 

 

Navajamo še razmišljanje študentke sociologije in pedagogike, ki je bila prisotna na 

predavanju: 

»Ena izmed stvari, na katero v svoji praksi gledam z zelo pozitivne strani, je ta, da sem 

se lahko od učiteljev naučila tega, kako pomembno je, da se otrok zna učiti. Če otrok tega 

sam ne zna, mu moramo pomagati naučiti se učiti. Ravno zato se mi zdi tudi roditeljski 
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sestanek, ki je potekal na to temo, zelo uporabna stvar za starše. Kdo pa bolje pozna svoje 

otroke kot starši? In ravno starši so tisti, ki prvi lahko opazijo, ali se otrok zna učiti ali ne.  

Na roditeljskem sestanku so starši izvedeli bolj teoretične stvari o miselnih vzorcih, kar 

sicer pomaga pri poglabljanju v snov, vendar si starši želijo konkretnih primerov, kako 

lahko pomagajo svojemu otroku. Mogoče bi lahko na prvem takšnem sestanku, kako 

otroka naučiti se učiti, namesto miselnih vzorcev pokazali kakšno preprostejšo metodo, s 

katero se otrok najprej nauči izluščiti bistvo. To je ena izmed najpomembnejših stvari, ki 

se jih mora otrok naučiti, kar je bilo na sestanku tudi zelo poudarjeno. 

Včasih ni dovolj, da le učitelji v šoli posredujejo učencem takšno znanje – znanje o 

učenju. Dobro je, da znajo tudi starši otroku doma pokazati, kako bi se neko snov najlaže 

naučil. Ravno zato je seznanjanje staršev o teh stvareh zelo pomembno. 

Edina stvar, ki me je močno negativno presenetila na tem sestanku, je bil zelo nizek obisk. 

Ali staršev res ne zanima, kako je njihov otrok lahko v šoli uspešen? Na drugi strani pa 

je ta nizek obisk mogoče omogočil zelo sproščeno ozračje, v katerem so si upali starši 

aktivno sodelovati. Upam, da se bodo takšna in podobna predavanja za starše na šoli 

nadaljevala in da je prvo takšno predavanje vlilo moči tudi za naprej. Bravo! Otroci 

potrebujejo znanje o tem, kako naj se učijo.«  

 

Predstavitev projekta učiteljem (18. 11. 2008) 

Učiteljem smo predstavili projekt Branje in pisanje, ki so ga izvajali učitelji na šoli v 

okviru pouka. Naš namen je bil, da: 

 vzgojimo dobre poznavalce jezika – da razvijemo učenčevo zmožnost jezika in 

hkrati razvijemo njegovo sporazumevalno dejavnost; 

 ob različnem bralnem gradivu učenci usvajajo bralno tehniko ob hkratnem 

razvijanju razumevanja prebranega; 

 ohranjamo in dosegamo višje ravni razumevanja (raven besednega razumevanja 

oziroma razumevanja besed, razumevanje s sklepanjem in uporabno 

razumevanje); 

 razvijamo natančnost zapisa (čitljivost) pravopisno težjih besed in hkrati hitrost 

pisanja. 

Kakšne so možnosti učiteljev pri delu z učenci za razvijanje učnih strategij pri učenju? 

Glavni namen je, da naučimo učence učiti se, porabiti manj časa za več pridobljenega 

znanja. Z učnimi strategijami naj bi se tudi naučili, kako usmerjati svoje učenje.  
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Pomembno je, da  učencem ponudimo čim širši nabor strategij, da bomo zadostili 

njihovim kognitivnim stilom učenja (vidni, slušni in kinestetični). Potrebno bo spodbujati 

razmislek, katera strategija posamezniku bolj ustreza in zakaj, navajanje na stalno 

spremljanje, samopreverjanje in samopopravljanje. 

 

Miselni vzorci so tehnika zapisovanja, ki nam pomaga krepiti spomin, z njo urimo 

izražanje lastnih misli in usvojeno znanje. Uporabni so za reševanje problemov, 

obnavljanje knjig in zapisovanje dosežkov. Z njimi prihranimo čas in se navajamo na 

urejenost zapiskov v zvezku. 

Bistvo učenja z miselnimi vzorci je naučiti učence poiskati ključne besede – nosilke 

informacij. Delo z miselnimi vzorci zahteva dobre bralce, ki znajo obnavljati in iskati 

ključna sporočila v zapiskih. Priporočljivo je, da se najprej uporabi Paukova strategija, 

ki je primerna za iskanje ključnih besed. Ta strategija nam omogoča, da učence naučimo 

ločiti pomembne informacije od nepomembnih. 

Izdelava miselnega vzorca je težko opravilo, še posebej, če gre za več strani dolgo 

besedilo. 

 

Strategija VŽN: Kaj vemo? Kaj želimo izvedeti? Kaj smo se naučili? 

Uporabna je za delo s celotnim razredom. Povezuje različna gradiva (učbenike in drugo 

gradivo). Pri poteku dela vsi učenci v razredu sodelujejo med seboj (pisanje, ideje, 

vprašanja, obravnava učne snovi). Vsa tri vprašanja se navezujejo na drugi del učnega 

procesa in so še posebej uporabna za aktiviranje predznanja.  

Ko zapisujemo odgovore na vprašanja, naredimo tako, da jih zapisujemo v tri kolone. 

Tako v možganski nevihti vsi učenci povedo svojo idejo, učitelj pa vse zapisuje na šolsko 

tablo v prvi koloni in učenci v svoje zvezke. 

V drugi koloni učitelj postavlja vprašanja in učenci izrazijo zanimanje za obravnavano 

besedilo z željo še kaj več izvedeti. 

Nato se učenci lotijo branja. Tukaj učitelj določi dolžino bralnih enot. Učenec bere 

aktivno, to pomeni, da išče informacije in odgovarja na vprašanja. Po branju prve enote 

sledi pogovor o nejasnostih, novih pojmih in nove informacije, ki niso predvidene, 

združujemo z napovedmi učencev. Na enak način delajo z ostalimi enotami. 

Po branju si skupaj ogledamo prvo kolono; učenci prečrtajo napačne informacije in 

označijo pravilne z barvnimi svinčniki. Tako se znanje utrjuje in po branju je potrebno 
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pojasniti in urediti informacije. Za zapomnitev informacij pa je izdelava miselnega vzorca 

ena izmed rešitev. 

 

Pomisleki, vprašanja, komentarji in pobude učiteljev 

Učitelje je presenetilo dejstvo, kako lahko učenci od prejšnjega do naslednjega šolskega 

leta pozabijo, kako se izdelujejo miselni vzorci. Najboljši učenci v višjih razredih se jih 

izogibajo, ker raje besedilo večkrat preberejo in ne vidijo smisla, da izdelujejo miselne 

vzorce. Tisti učenci, ki znajo s svojimi besedami ob izdelanem vzorcu več povedati, imajo 

veliko količino znanja. 

 

Vsi si želimo, da bi se učenci učili zaradi notranje motivacije, vendar praksa večinoma 

kaže prav nasprotno, učenje poteka pogosto zgolj zaradi dobrih ocen in pridobivanja 

materialnih dobrin ali celo denarja za odlične ocene. 

 

Učence je potrebno učiti učenja po korakih, še posebej je pomembno, da začnemo dovolj 

zgodaj, kajti učenje je dolgotrajen proces in uporaba različnih učnih strategij pozitivno 

vpliva na rezultate učenja. Zato se razvijanje učnih strategij nadaljuje v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

 

Največja ovira pri učenju je bilo po mnenju učiteljev nerazumevanje prebranega, ker 

učenci ne znajo ločiti bistvo od nebistva. 

 

Glede pisanja učitelji opažamo velik problem, kajti učenci se potrudijo le takrat, ko se 

pisni izdelek ocenjuje, drugače se sploh ne potrudijo. Ena od učiteljic se je čudila, da po 

treh mesecih vaj v prepisovanju učenci niso kazali nobenega napredka v čitljivosti, 

pravilnosti in hitrosti zapisovanja. Problem se je pojavljal tudi v zvezi s podčrtovanjem. 

Ker so učbeniki  iz učbeniškega sklada, se vanje ne sme nič pisati ali podčrtovati ključnih 

besed. Nekateri učitelji vidijo rešitev, da bi učenci imeli delovne učbenike. 
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Kaj je bilo tisto, kar je potrebno izpostaviti: 

+ pripravljenost učiteljev za sodelovanje, 

+ zapisovanje učiteljev med predavanjem in izražena želja, da dobijo izvleček   

   predavanj, 

+ kratko in preprosto predavanje, ki je bilo nazorno prikazano s konkretnimi primeri, 

+ predstavitev posameznih strategij je temeljila na praktičnem delu za uporabo v   

    razredu, 

+ dobro načrtovano predavanje – timsko delo, 

+ udeleženci so izrazili svoja mnenja. 

 

Učitelji neposredno pri pouku z učenci trenirajo učne strategije vsako po malem, brez 

načrtovanja. Ne posvečajo se temu, da bi uporabo učnih strategij natančno preštudirali v 

strokovni literaturi. Ne zavedajo se, da je uporaba ene strategije pri pouku smiselna, 

dokler se ne izkaže, da je za drugo učno snov primerna nova učna strategija, ki jo mora 

učitelj prav tako  natančno in sistematično uvajati pri pouku. 

 

Ugotovitve študijskega krožka na temo »Učimo se učiti« (10. februar 2009) 

Namen tokratnega sestanka je bil, da zainteresiranim učiteljem konkretno prikažemo 

uporabo Paukove strategije. To je bila njihova želja na prvem srečanju študijskega krožka, 

ko so učitelji izrazili željo, da se jim poda konkretne napotke za delo. To željo smo si 

razlagali tako, da so si učitelji želeli novih idej in popestritve pouka z novimi, drugačnimi 

pristopi k učenju. Izbrali smo jo tudi, ker pri branju učenci ne znajo izbrati bistvenih idej 

in si pomembnih podrobnosti ne zapomnijo.  

 

V 4. razredu smo npr. ugotavljali naslednje: učenci  nimajo razvite bralne tehnike, zato 

tudi niso uspešni pri razumevanju in iskanju pomembnih besed. Ugotovili smo, da  je 

potrebno razvijati bralno tehniko z razumevanjem prebranega z različnimi vajami za 

izboljšanje bralne učinkovitosti.  

 

Ob koncu so se učitelji konkretno lotili dela po Paukovi strategiji. Najprej smo si ogledali 

že narejen primer. 

Nato so se sami lotili iskanja bistva v besedilu. Vsi smo našli bistvene besede, kajti 

besedilo je bilo za nas izurjene bralce kar malo »prelahko«. Ugotavljamo pomen 

učiteljeve vloge pri  uvajanju določene učne strategije pri pouku, zato je toliko 

pomembneje, da povemo učencem, zakaj in s kakšnim namenom bomo izvajali 
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posamezne dejavnosti. Brez vztrajnosti, truda in aktivnosti učencev uvajanje učnih 

strategij ne bo uspešno. 

 

Z učitelji smo se na koncu dogovorili, da bomo vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti 

izvajali do konca šolskega leta. 

10.1.3 Uvajanje bralnih učnih strategij 

V oddelku 5. b smo tedensko namenili do tri šolske ure pouka za uvajanje bralnih učnih 

strategij pri obravnavi nove učne snovi ter pri ponavljanju in utrjevanju znanja. Učence 

je bilo potrebno ozaveščati, da se je učenja potrebno učiti. Na tak način so učenci 

poglabljali pomen učiti se učiti. Učencem smo posredovali tudi nasvete za uspešnejše 

učenje. 

 

Izvajali smo vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti (hitrost, koncentracija, povečevanje 

besednega zaklada) in vaje v povečevanju hitrosti ter čitljivosti pisanja. 

Uvajali smo kompleksne bralne učne strategije: Paukovo strategijo, strategijo VŽN in 

grafične ponazoritve (Vennov diagram, prikaz »ribja kost«). 

 

Učenci so zapisali naučeno učno snov v različnih oblikah (miselnih vzorcih, alinejah, 

vprašanjih z odgovori). Najprej so pozorno prebrali novo besedilo z namenom bralnega 

razumevanja. Nato so s strategijo iskanja bistva v besedilu (Paukova strategija) iskali 

pomembne informacije. 

 

V  uvajanje učnih strategij smo vključevali tudi metakognitivne strategije 

(štirikomponentni  model samoregulacijskega učenja) s pomočjo vprašanj: 

Kako veš, da smo se učili učiti se? Zakaj je smiselno uporabljati Paukovo strategijo/VŽN 

metodo/grafične ponazoritve? Kaj smo se z njimi naučili? Kako smo to naredili? 
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Moja opažanja  

Tehnika: skupinska anketa (25. 2. 2009) 

Dejavnost: uporaba  Paukove strategije 

Vsebina:  J. V. Valvasor, predmet družba, učbenik Umek, Janša Zorn, Košak 

(2002) 

V Prilogi 4 predstavljamo primer učenčevega zapisa pri učenju s Paukovo strategijo. 

V Prilogi 5 predstavljamo mnenja, vtise učencev po učenju s Paukovo strategijo. 

Učence smo ob koncu učne ure povprašali o njihovem mnenju, kaj se jim je zdelo v redu, 

kaj jim ni bilo všeč in kaj storiti, da si bodo več zapomnili. 

Navajamo dobesedne odgovore učencev.  

»Ta način učenja mi je bil neznansko všeč. Upam, da se bomo na tak način učili še kdaj.«  

»Všeč mi je bilo, ko smo najprej napisali njegovo življenje in napisali ključne besede. 

Potem smo sami tiho ponavljali in nato še skupaj. Učno snov si bom bolje zapomnil, da 

jo bom večkrat ponovil.« 

»Ta metoda mi je všeč, ampak je ne bi vedno uporabljala, ker bi se je tako naveličala in 

bi se morala siliti učiti se, kar pomeni, da si ne bi dovolj zapomnila in bi bila slabe volje. 

Zato mi je bolj všeč, če se ta metoda  ne ponovi velikokrat, ker bi se je naveličala, to pa 

ni dobro. Najboljše bo, če preizkusimo čim več metod, da bomo spoznavali več novega.« 

»Všeč mi je, če to delamo skupaj, ker bolj razumem in se več naučim.« 

»Meni je bilo to učenje še kar všeč, a se nisem naučila tako veliko.« 

»Všeč mi je bilo to učenje, ker sem si več zapomnila, ker sem »probala« ponavljati brez 

besedila. Upam, da bomo to počeli še večkrat.« 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (27. 2. 2009) 

Dejavnost: uporaba Paukove strategije 

Vsebina: Šege in navade, prazniki, predmet družba, učbenik Bogataj idr. (2003) 

Učne snovi smo se  lotili skupaj tako, da so učenci najprej pregledali naslove, slike in 

ključne besede, ki so bile že posebej označene. Prvič so besedilo tiho prebrali.  

Pri drugem branju smo skupaj določili, kateri deli besedila spadajo skupaj. Učenec je na 

glas prebral del besedila. Skupaj smo nato napisali povzetek prebranega v levo kolono. 

Že označene ključne besede pa smo vpisali kar v desno kolono in v levo kolono vpisali 

povzetek. Zdelo se nam je smiselno, saj so bile ključne besede že označene. 
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Delo je potekalo počasi, ker je iskanje ključnih besed zahtevalo veliko časa in miselnega 

napora. Obenem smo se o prebranem veliko pogovarjali (izkušnje iz vsakdanjega 

življenja smo povezali s prebranim).  

Učencem je največ težav povzročalo, kako se lotiti ponavljanja učne snovi ob ključnih 

besedah. Problem je bil v tem, da si ob prostem pripovedovanju niso zapomnili dovolj 

podatkov, ki bi jih potem znali povedati. Nekateri so imeli težave s tem, kako se lotiti 

ponavljanja v mislih. Imeli so tudi težave s koncentracijo – osredotočanjem na učno snov, 

saj nikakor niso bili sposobni sami povedati obnove prebranega.  

Pri ponavljanju ob desni koloni se je pokazalo bistvo te metode, saj so morali učenci sami 

aktivno ponavljati in pomniti na učinkovit način. Nujno potrebno je bilo, da so predhodne 

stopnje dobro usvojili. 

Učence je bilo potrebno usmerjati v iskanje novih poti za dobro in učinkovito zapomnitev. 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinska anketa (10. 3. 2009) 

Dejavnost: uporaba VŽN strategije 

Vsebina: Potočka zijalka, predmet družba, učni list v lastni izdelavi 

V Prilogi 6 predstavljamo primer učenčevega zapisa pri učenju s strategijo VŽN. 

Učence smo dobro motivirali s predstavitvijo Potočke zijalke v PowerPointu, zato so že 

veliko vedeli o učni snovi ter so se jim ob tem porodila nova vprašanja, na katera žal 

nismo uspeli dobiti vseh odgovorov. Naloga za radovedne je bila, da poiščejo odgovore 

v drugih virih (internet, zgodovinske knjige). Opazil sem tudi, da so bili učenci zaradi 

moje pomoči pri učenju (motivacija, podajanje nove učne snovi) bolj motivirani pri 

branju besedila. 

Učenci so bili pri delu zelo aktivni. Nasploh jih je življenje v preteklosti zelo zanimalo. 

Z mojo pomočjo pri izpolnjevanju 1. kolone se je njihovo zanimanje o Potočki zijalki 

izjemno povečalo. Učenci so v skupinskem pogovoru povedali spodnja mnenja 

(navajamo dobesedne odgovore učencev). 

 

»Bilo je super.« 

»Ta način mi je bil zanimiv in na nek način zabaven.« 

»Bilo je zelo lepo. To je najboljše učenje, ker vsi sodelujemo in se zabavamo. O Potočki 

zijalki se je super učiti. Super!« 

»Ta način, ki smo ga uporabili danes, mi je bil zelo všeč! Upam, da se bomo na tak 

način učili še kdaj!« 
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»Všeč mi je, ker mi je to najlažji način učenja, ker mi je lažje kot drugače, ko bi moral 

sam brati.« 

»Učna ura mi je bila všeč, ker se rad učim o prazgodovini.« 

»Bilo je zelo poučno in zabavno. Na tak način se jaz učim, zato mi je zabavno.« 

»Današnje učenje je bilo zelo zanimivo. Veliko sem si zapomnila in vedno bi se tako 

učila. Saj se je tako zelo dobro učiti.« 

»Meni je bilo to učenje zelo zanimivo in ob tem učenju sem si več zapomnila kot samo 

s ponavljanjem in pisanjem miselnih vzorcev.« 

»Ta način učenja mi je bil zelo všeč, saj sem dobila veliko več podatkov, kot bi jih, če 

bi se učila sama, bolj razumem. Bolj všeč mi je, ker tudi drugi zastavijo vprašanja in s 

tem dobijo več znanja.« 

»Ta način učenja mi je dovolj všeč, čeprav se učim tudi drugače.« 

 

Moja opažanja 

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (12. 3. 2009) 

Dejavnost: uporaba Paukove strategije 

Vsebina:  Jedilni list za živali, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a) 

V uvodu učne ure, ki je bil namenjen ponavljanju učne snovi iz prejšnje ure, smo začeli 

z branjem ključnih besed. Izkazalo se je, da so učenci lažje povedali bistvo učne snovi s 

svojimi besedami, kar jim je dalo novo motivacijo za nadaljnje učenje. Učence smo 

pohvalili za dober dosežek. 

Učenci so pokazali dobro razumevanje in uporabo prebranega – naučenega znanja. 

Predvsem pa je bilo glavno to, da se jim je ob ponavljanju učne snovi ta vtisnila v spomin. 

Kako nadaljevati z učenjem? 

Večina učencev (razen ene – gre za učenko, ki hoče biti uspešna pri učenju in nenehno 

išče nove načine učenja) je želela, da skupaj v frontalni obliki zapišemo skupne povzetke 

s ključnimi besedami, saj so bili  tako povzetki natančno in razumljivo napisani za vse. 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinski pogovor (1. 4. 2009) 

Dejavnost: uporaba strategije VŽN v kombinaciji z Vennovim diagramom 

Vsebina: Kraška polja in kraške jame, predmet družba, učbenik Bogataj idr. 

(2003) 

Učenci so v tretji koloni postavljali veliko vprašanj, ki jih nismo našli v učbeniku. 

V veliko pomoč (predznanje – 1. kolona) nam je bila izkušnja, ker smo obiskali 

Kostanjeviško jamo, tako so imeli o kraških jamah že nekaj predznanja. 

Mislim, da se učenci  še niso zavedali in niso razumeli, da je potrebno nek pristop – v tem 

primeru strategijo – dobro izuriti, da jo potem lahko uspešno uporabljamo še v prihodnje. 

Ugotovitev je bila, da se jim je učenje zdelo lahko in »fajn«, vendar če bi se morali sami 

lotiti učenja brez učiteljeve pomoči, bi verjetno vsi rekli, da je to težko in da je ta način 

brez zveze. 

 

Učenci so iskali nove možnosti pri zapisovanju teh treh kolon. Npr. en učenec je narisal 

jamo v obliki tabele. Z učiteljevo pomočjo so lažje našli ključne besede (3. kolona). 

Uspešnejši učenci so naredili res nazoren in uporaben zapis (VŽN tabelo in prikaz v 

Vennovem diagramu). Uporaben zapis je bil čitljiv zapis (v barvah), način zapisa, ki je 

bil učencem blizu zaradi pregleda celotne učne snovi. Se pa učenci trudijo narediti take 

zapise, kljub temu da imajo nekateri precejšnje težave s čitljivostjo zapisa. Skratka, pri 

učenju sta zelo pomembni vrlini vztrajnost in delovna vnema, saj le tako pridemo do tega, 

da je učenje zares učinkovito. 
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Učenci so v skupinskem pogovoru povedali spodnja mnenja (navajamo dobesedne 

odgovore učencev). 

»Meni je bilo to zanimivo in mislim, da sem se več naučila kot pri prejšnjih načinih 

učenja. Rada bi spoznala še več načinov, da bi potem izbrala, kateri je najboljši za 

določeno učno vsebino. Do sedaj mi je bil najboljši ta, ki smo ga delali danes pri družbi 

in v četrtek pri gospodinjstvu. Zdaj poznam že kar nekaj načinov, s katerimi si lahko 

pomagam pri učenju. Pri vseh načinih je nekaj dobrega in nekaj slabega. Ali obstaja sploh 

še kakšen način, me zelo zanima.« 

»Pri družbi mi je bilo zelo »kul«. Čeprav je bila ura zelo, zelo, zelo, zelo dolga. Rada bi, 

da bi to delali še kdaj. Pri družbi bi tudi lahko delali tiste kroge. Včasih pa bi delali tudi 

tisto, kot je rekla sošolka, postavljanje vprašanj na listih po učilnici (in miselni vzorec).« 

»Bilo mi je lepo. Iz tega bi se lahko veliko naučila. Ta način je zelo učinkovit. Želim si 

kaj novega.« 

»To se mi je zdelo »ful fajn«, ko smo se učili na tak način o jamah. »Drgač« pa mi je ta 

način že »mal brez zveze«.« 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinski pogovor (26. 3. in 2. 4. 

2009) 

Dejavnost: uporaba strategije VŽN v kombinaciji z Vennovim diagramom 

Vsebina: Vrhnja oblačila ter Spodnje in spalno perilo, predmet gospodinjstvo,  

učbenik Torkar in Bratož Opaškar (2003) 

V Prilogi 7 predstavljamo primer učenčevega zapisa pri učenju z Vennovim diagramom. 

Učence smo v začetku učne ure seznanili, da se bomo danes učili na drugačen način. 

Razložili smo jim potek dela.  

Najprej smo naredili preglednico s tremi vprašanji in v prvih dveh kolonah napisali 

ključne besede oz. vprašanja.  

Predvsem smo poudarjali pomen počasnega branja, da smo si s pomočjo asociacij na 

ključne besede zapomnili čim več podatkov. Usmerili smo jih tudi v to, da so poskušali 

besedilo razdeliti na smiselne enote. 

Najprej smo v učbeniku za gospodinjstvo določili strani, s katerih smo se učili na »novi« 

način. Nato so učenci enkrat besedilo tiho prebrali. Po tihem branju smo nadaljevali z 

glasnim branjem po odstavkih. Vsi učenci so hoteli brati. Nekateri so še zmeraj prebrali 

besedo napačno, prebrali so nekaj čisto drugega, kot je bilo zapisano.  

Skupaj smo po prebranem besedilu iskali odgovore v obliki ključnih besed na zastavljena 

vprašanja, nato napisali nove ugotovitve, čeprav vprašanj še nismo postavili. 

Zanimiva ugotovitev je bila ta, da smo iskali povezave med vrstami oblačil. 

Sam potek dela nam je vzel ogromno časa in napora. Po prebranem oz. ključnih besedah 

smo se ogromno pogovarjali, iskali primere iz vsakdanjega življenja in jih smiselno 

vključili v razlago. 

Učenci so sami predlagali, kako naj postavijo zvezek, da bodo lahko pisali v vrsticah 

(ležeči položaj). 

Doma so imeli nalogo, da v Vennov diagram vpišejo ključne besede  in iščejo skupne 

pojme. Učenci so doma ponavljali in se tako izognili procesu pozabljanja. 

Večina učencev se je že učila na tak način, tako da jim današnji ni delal težav. 
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Tabela 7: Rezultati in ugotovitve učenja z Vennovim diagramom 

»Katere pojme/osebe/predmete/… smo primerjali med seboj? 

Katere so specifične značilnosti (posebnosti) primerjanih pojmov, oseb, predmetov …? 

Kaj je skupno obema pojmoma, osebama, predmetoma …?« 

Opis zbiranja 

podatkov, 

dejavnosti 

Rezultati in ugotovitve 

Učenci so v 

skupinskem 

pogovoru povedali 

naslednja mnenja 

(navajamo 

dobesedne 

odgovore učencev) 

»Naučila sem se boljše. Samo krogi mi niso všeč. Delala bi tako, 

da bi imeli vse v oblačkih.« 

»Ta način učenja mi je bil všeč.« 

»Naučila sem se učiti. Ta način mi je všeč.« 

»Bilo mi je všeč, čeprav smo zelo dolgo pisali, a smo se bolje 

naučili. Rada bi, da bi delali tako kot sošolka, ko je na listke 

napisala vprašanja in jih razmetala po sobi.« 

»Bilo mi je zelo všeč. Naučil sem se, kaj je spodnje in zgornje 

perilo.« 

»Ta način mi je kar všeč, samo moj mi je še bolj!« 

»Všeč mi je bilo.« 

»Bilo je »suuuuuuuuuuuuuuuper«. Izmislite si še kakšno metodo.« 

»Bolje sem se naučila po tem načinu pri drugem naslovu, ko smo 

delali oblačke. Način z dvema kolonama mi ni tako všeč.« 

»Naučil sem se bolje kot zadnjič. Nič ni bilo narobe.« 

»Zdaj vem, kako naj ponavljam gospodinjstvo. Vse mi je bilo 

všeč.« 

»Ta dva načina sta mi bila zelo všeč. Po tem načinu se bom lažje 

učila. To je cooooooooooooooooooool!!!« 

»Meni je bilo to »cool«! Od tega sem se več naučila kot prejšnjič.« 

Učenci so se najprej pogovarjali v paru s sošolcem, nato smo skupaj poiskali ustrezne 

odgovore. S prikazanimi odgovori nismo bili preveč zadovoljni, saj učenci niso znali 

povedati bistva naučenega. Torej je bil problem v tem, kako usvojeno znanje priklicati 

nazaj in ga uporabiti v konkretnih situacijah (v tem primeru je bilo potrebno odgovarjati 

na vprašanja). 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (7. 4. 2009) 

Dejavnost: uporaba strategije VŽN v kombinaciji z ribjo kostjo 

Vsebina: Bogastvo gozdov in večji kraji, predmet družba, učbenik Bogataj idr. 

(2003) 

Učenci so postavljali različna vprašanja, ki smo jih zapisali skupaj (na tablo in v zvezke). 

Nekateri učenci so sami postavljali vprašanja, ki jih nismo napisali na tablo, ampak samo 

v šolski zvezek. Med njimi so bila tudi taka vprašanja, na katera odgovorov nismo dobili 
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v besedilu, ki smo ga prebrali. Učence smo zato že sproti opozarjali, da bomo morali 

nekatere odgovore poiskati v drugih virih (drugi učbeniki, enciklopedije ali na svetovnem 

spletu). 

Ugotovili smo, da ribja kost ni bila primerna za prikaz cele enote – primerna je bila le za 

vsebino Obsežni gozdovi, ker so bila navodila taka, da je bilo potrebno vpisati vzroke za 

nek pojav na eno stran in posledice tega pojava na drugo stran ribje kosti. 

Tako smo iskali skupne rešitve, kako kar najbolje prikazati vse ključne besede na tak 

način, da so si jih lahko učenci zapomnili in bi bile logično razporejene po celem 

grafičnem prikazu. 

Nastal je prikaz v obliki drevesa. Ključne besede so bile napisane na vejah ali v krošnji 

drevesa. 

Učenci so dajali predloge, ko smo se pogovarjali, zato so izbrali najboljšo rešitev. To je 

bil zapis v obliki drevesa. 

 

10.1.3.1 Analiza prvega akcijskega koraka 

Moja naloga je bila, da smo delo sproti analizirali. Analiza je vključevala naslednje: kaj 

je bilo slabo, kako izboljšati učno strategijo v naslednjem koraku, kaj predlagajo učenci 

itd.  

 

Vprašanja, ki so nam bila v pomoč pri opazovanju in spremljanju učinkov strategij:  

Ali je bila uporaba posamezne strategije smiselna? Kako smo delali? Kaj smo naredili? 

Kaj sem se naučil? Kako smo naredili? Zakaj smo iskali ključne besede? Kako smo 

reševali težave? S čim smo si pomagali? Kako se učiti učiti se v prihodnje? Kaj si želite, 

da vam pove učitelj, da vam bo najbolj koristilo pri učenju? Kako učinkoviti in uporabni 

so bili načini učenja? Ali bi naslednjič kaj spremenili? Kaj bi ti izboljšal pri tem, ko se je 

treba učiti učiti se? 

 

10.1.3.2 Bistvene ugotovitve 

Učenci slabo poznajo načine uspešnega učenja. Pojavljali so se tudi nesmiselni odgovori 

zaradi nepoznavanja področja učenja. 

Kako se učenci najlažje učijo?   

Učenci so poudarjali pomen tihega, zbranega branja, da jih sprašujejo starši, podčrtujejo 

bistvene besede, izdelujejo miselni vzorec, sami ponavljajo na različne načine, si kaj 

narišejo, se pogovorijo s sošolci in sodelujejo pri pouku. 
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Kako si učenci najlažje zapomnijo učno snov? 

Učenci so menili, da so večkrat prebrali učno snov, jo na glas ponavljali, izdelovali 

miselne vzorce in ob njih ponavljali, odgovarjali na vprašanja o učni snovi, ki so jih 

postavili sami ali drugi (starši ali učitelji), izpisovali so bistvo in ga ponavljali.  

 

Pričakovali smo več naučenega v smislu uporabe učnih strategij – bili smo nestrpni pri 

pričakovanjih. Šlo je za naivna pričakovanja. 

 

Za učence je bila nova učna snov (zahtevne učne vsebine pri predmetu družba) in nove 

so jim bile nekatere učne strategije. Ribja kost je bila zanje zelo zahtevna.  

 

Učenci so bili deležni novih učnih vsebin in novih učnih strategij, zato je bilo za njih 

veliko novih stvari. Lažje jim je bilo v nadaljevanju, ker so spoznavali le nove učne 

vsebine, učne strategije pa so že dobro poznali. 

Učence s težavami pri učenju (pomanjkanje motivacije, slabše bralne zmožnosti) smo 

spodbujali k čim bolj aktivnemu delu. Poudarek smo dajali ponavljanju učne snovi, da je 

postajalo njihovo znanje čim bolj uporabno. 

 

Do srede marca smo uvajali Paukovo strategijo in učenci so se je že "naveličali". Zadnjih 

14 dni smo začeli uporabljati strategijo VŽN v kombinaciji z grafičnimi ponazoritvami. 

Učenci so si želeli čim več novih napotkov – načinov, kako se lahko učimo. 

Nove metode učenja so bile učencem zanimive zaradi različnih učnih vsebin in 

povečevanja znanja.  

Učenci so ugotovili, da je za večjo zapomnitev potrebno večkrat prebrati besedilo in da 

je nujno učenje s svinčnikom v roki. V veliko pomoč so jim bile bralne učne strategije. 

Najprej so morali učenci prebrano razumeti, nato so se lahko lotili učenja z bralnimi 

strategijami in iskati nove poti ponavljanja zaradi boljše in učinkovitejše zapomnitve. 

Učenci in starši so bili z dosedanjim delom zelo zadovoljni. 

 

10.1.4 Izhodišča za drugi akcijski korak 

Nadaljevali bomo z  uvajanjem učnih strategij s poudarkom na utrjevanju poznanih 

bralnih učnih strategij in upoštevali ter vključevali kognitivno in metakognitivno 

strukturo, motivacijsko strukturo, kognitivne in metakognitivne strategije ter 

motivacijske strategije štirikomponentnega modela samoregulacijskega učenja. 
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Učence bomo ozaveščali, katere so za njih najprimernejše strategije in pogovarjali se 

bomo o tem, ali bo učna snov tista, ki bo narekovala izbiro učne strategije. 

Omogočali bomo, da bodo učenci uporabljali sebi najprimernejše načine učenja. Tako 

smo sledili cilju zavedanja in poznavanja različnih učnih strategij ter njihovi uporabi, ki 

je bila prilagojena učencem in učnim vsebinam. 

 

S poznanimi učnimi strategijami smo se učili novih učnih vsebin. Učence je bilo potrebno 

motivirati, da so pridobili občutek, da se njihova zapomnitev povečuje. Sami so morali 

iskati poti, se odločati, na kateri način so si učno snov najlažje zapomnili. Miselni vzorci 

niso bili primerni za vsako učno snov, ampak so bili odvisni od zahtevnosti učne vsebine. 

Dolgoročni cilj učencev je bil, da postajajo samostojni pri iskanju poti za najboljše učne 

strategije, da so pri tem neodvisni od učiteljev in staršev. 

 

10.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK 

Pred drugim akcijskim korakom smo izdelali časovnico in načrt, po katerem smo izvajali 

in ob koncu tudi analizirali posamezne faze akcijskega raziskovanja. 

 

10.2.1 Načrtovanje drugega akcijskega koraka 

Na osnovi podatkov, evalvacije izkušenj, pridobljenih v prvem akcijskem koraku, ter 

izraženih predlogih učencev smo skupno opredelili drugi akcijski korak. Podrobni načrt 

raziskovanja v drugem akcijskem koraku je vseboval predvsem izboljšanje uporabe že 

poznanih strategij pri učencih z učiteljevim vodenjem, iskanje novih načinov zapomnitve 

učne snovi ter povzemanje učne snovi s svojimi besedami (elaboracijske strategije). 

Načrtovanju so sledili akcija, analiza ter načrtovanje za prihodnje šolsko leto. 

Sledili smo dvema ciljema: zavedanje in poznavanje različnih strategij ter njihova 

uporaba, ki je prilagojena učencem, učnim vsebinam in utrjevanju uporabe že poznanih 

strategij.  

Učencem smo ponudili možnost, da tudi sami predlagajo načine učenja, ki so jim blizu, 

oz. da izberejo take pristope, ki si jih sami izberejo in so uporabni zanje zaradi lažjega 

učenja. 
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Tabela 8: Predstavitev (v kronološkem redu) različnih aktivnosti 2. akcijskega koraka, ki 

smo jih izvajali, glede na to, koga smo vanje vključevali 

FAZA DATUM 
SPREMLJANJ

E 
TRAJANJE GRADIVO 
D

R
U

G
I 

A
K

C
IJ

S
K

I 
K

O
R

A
K

 

1. 

Izboljšanje 

uporabe že 

poznanih 

strategij pri 

učencih z 

učiteljevim 

vodenjem 

4. maj–29. 

maj 2009 

- Analiza učinkov 

 

- Zapisi ugotovitev 

 

- Refleksije 

učitelja/učencev 

1 mesec 

(3 šolske ure/ 

teden) 

4. maj–8. maj 

2009  

11. maj–15. maj 

2009 

18. maj–22. maj 

2009 

25. maj–29. maj 

2009 

- Beležke 

- Delovni 

zapisi 

- Skupinski 

pogovori 

- Refleksije 

- Zvočni 

posnetek 

skupinske 

razprave 

2. Uporaba 

in izbira 

strategij, ki 

so za učence 

najprimernej

še 

1. junij–

12. junij 

2009 

- Analiza učinkov 

 

- Zapisi ugotovitev 

 

- Refleksije 

učitelja/učencev 

1 mesec 

(3 šolske ure/ 

teden) 

1. junij 2009–5. 

junij 2009 

8. junij 2009–

12. junij 2009 

 

- Beležke 

- Delovni 

zapisi 

- Skupinski 

pogovori 

- Refleksije 

 

3. Ponovitev 

skupinske 

ankete v 5. a  

in 5. b  

Petek, 19. 

junij 2009 

- Analiza 

vprašalnika glede 

na postavljene 

hipoteze 

1 šolska ura 

Dati 

učencem 

enak 

vprašalnik 

kot v 

februarju 

2009 

 

Priloga 15 

4. Izvajanje 

vaj za boljšo 

bralno 

učinkovitost 

 

4. maj–22 

junij 2009 

- Analiza na 

študijskem krožku 

ure nivojskega 

pouka (enkrat 

tedensko) do 

konca šolskega 

leta 

Pečjak 

(1996), 

Kako do 

boljšega 

branja, 

ZRSŠ 

U
či

n
k

i 
u

v
a
ja

n
ja

 

u
čn

ih
 s

tr
a
te

g
ij

 

Vprašanja za 

sledenje 

učinkov 

učenja po 

učnih 

strategijah 

po 3 mesecih 

17. 

september 

2009 

(šol. leto 

2009/10) 

- Zapisi 

ugotovitev, 

analiza, 

uporabljena pri 

raziskovalnih 

vprašanjih 

1 šolska ura v 6. 

b (5. b iz šol. l. 

2008/09) 

Skupinska  

  anketa 

 

Priloga 16 
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Podrobni načrt raziskovanja v drugem akcijskem koraku smo strnili v naslednje točke: 

- Kako izboljševati strategije, da si bodo učenci čim več zapomnili? 

- Iskati take strategije, ki bodo za učence uporabne. 

- Kako še bolj vključevati metakognitivne strategije, da bi se učenci zavedali možnosti  

lastnega uravnavanja procesa učenja? 

 

10.2.2 Dejavnosti 

Ugotovitve študijskega krožka na temo Učimo se učiti  (19. maj 2009) 

Namen sestanka je bil poročanje o tem, kakšne vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti 

ter pisanja smo izbrali in kako smo jih učitelji izvajali.  

 

Na splošno smo bili učitelji mnenja, da smo z vajami dosegli boljše rezultate v 

razumevanju prebranega in tudi v čitljivosti zapisa. Nadaljevati je potrebno z začetimi 

vajami za večjo bralno učinkovitost. Učenci so vaje radi izvajali, predvsem kot motivacijo 

pri pouku, in bili pri tem zelo ustvarjalni.  

 

Potrebno je bilo vztrajati pri tem, da učence sproti spremljamo in spodbujajmo, da pišejo 

čitljivo in da bo njihov zapis funkcionalen. Učencem je bilo potrebno dajati povratne 

informacije o uspešnosti njihovega pisanja in napredka na tem področju. 

 

Nadaljevali smo z izvajanjem vaj in dejavnosti in še naprej spodbujali učence k čim večji 

čitljivosti zapisanega.  

 

Izpostavljamo najpomembnejše dejavnosti in ugotovitve: 

• Pri pouku v 1. razredu je bil velik poudarek na predpisalnih vajah. 

• V 2. razredu so učenci brali besedilo (tiho branje) v krogu, s prstom so sledili 

napisanim črkam, tudi pisanim črkam. Z glasnim branjem so dosegli cilj, da vsi učenci 

vedo, kje se trenutno nahajajo v besedilu. Problem je ta, da počasni bralci ne sledijo 

hitremu bralcu. 

• V 3. razredu sta učiteljici v marcu pričeli izvajati bralni trening (eno uro tedensko). 

• V 4. b je učiteljica izvajala vaje za bogatenje besedišča v okviru pouka slovenščine: 

asociacije na določeno besedo, tvorjenje besed iz besed; spoznali so pojme 

sopomenka, nadpomenka, protipomenka in jim iskali ustrezne primere. 

• Učenci so napredovali v tem, da so našli več besed v asociacijah in hkrati so znali 

tvoriti tudi več besed kot prej, ko vaj niso izvajali. 
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• V 5. a (eksperimentalna skupina) so učenci želeli glasno brati. Bistvo prebranega je 

uspešno obnovilo samo pet učencev. Učenci 5. a niso videli smiselnosti tega početja, 

čeprav je bilo koristno in smiselno, da smo tak način učenja učencem predstavili že 

zdaj. Kajti v višjih razredih se bodo morali učenci zaradi obsežnosti učne snovi pri 

različnih predmetih učiti tako, da bodo morali znati izluščiti bistvo iz prebranega 

besedila. 

 

Največji problemi, ki so jih zaznali  učitelji: 

 Od 7. do 9. razreda učencem predstavlja velike težave obširen obseg učne snovi. 

 Čitljivost pisave učencem ne predstavlja več vrednote, kljub temu da se v prvem 

ocenjevalnem obdobju daje velik poudarek »lepi« pisavi.  

 Napredek je bil opazen le pri določenih učencih. 

 Učenčev odnos do vaj je kot stereotip: »Saj ni za oceno, kaj mi je treba, da se 

učim«. 

 Potrebno bo utrditi mišljenje, da gre v bistvu za učenje branja, razvijanje delovnih 

navad in ne nazadnje za razvijanje kompetenc sporazumevanja v maternem jeziku 

in učenja učenja. Ob učenju pisanja in branja se učenci učijo učiti se. 

 

10.2.3 Izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim vodenjem 

Cilji: zavedanje in poznavanje različnih strategij ter njihova uporaba, ki je prilagojena 

učencem in učnim vsebinam, ter utrjevanje uporabe že poznanih strategij. 

 

Potek učnih ur (vsak teden po tri učne ure) 

Učencem smo v 1. učni uri dopustili možnost in pri podajanju navodil poudarjali, da sami 

izberejo tisti način učenja, ki je za njih najboljši – si po njem najbolj zapomnijo (največ 

naučijo). Učenci so lahko izbirali med naslednjimi načini učenja: s Paukovo strategijo, s 

strategijo VŽN ali z grafičnimi ponazoritvami (Vennov diagram, miselni vzorec, ribja 

kost). Učenci so imeli možnost izbrati tudi drugačni način učenja, če so mislili, da je boljši 

od ponujenega.  

 

V 2. učni uri smo se pogovorili o načinih učenja, ki so jih učenci uporabljali pri prvi učni 

uri.  
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Nato smo se skupaj pogovorili in izbirali načine učenja, ki so bili najustreznejši za novo 

učno snov v 2. učni uri s poudarjanjem, da se z njim največ naučimo. 

V 3. učni uri smo učencem predstavili le učno snov, ki so se jo učili samostojno po 

strategiji, ki so jo izbrali brez učiteljeve pomoči.  

 

4. maj–8. maj 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (5. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Kmetijstvo je pomembna dejavnost, predmet družba, učbenik Bogataj 

idr. (2003) 

V Prilogi 8 predstavljamo primer učenčevega zapisa ključnih besed na svoj način. 

1. učna ura 

Učencem smo predlagali, da najprej preletijo besedilo (pogledajo slike in ključne besede), 

nato so se lotili branja besedila (dvakrat) ter si nazadnje izbrali način, po katerem se lahko 

učijo: prepognjen list (Paukova strategija), tabela (VŽN strategija). Nato so ključne 

besede prikazali z miselnim vzorcem, drevesom, krogi ali na svoj način, in sicer zaradi 

zapomnitve učne snovi, saj je ob ponavljanju ključnih besed z grafičnimi ponazoritvami 

ta boljša. Zapisovanje povečuje pozornost in zapomnitev, saj v spominu ostanejo 

posamezne besede in prostorska razporeditev učne snovi. 

 

Učence smo spodbujali k iskanju novih rešitev, npr. zapis naslova, lahko so narisali polje, 

njivo. Učenka se je spomnila kozolca – na letve je pisala ključne besede.  

Učenci, ki so se učili po Paukovi strategiji, so istočasno izdelovali levo in desno kolono, 

saj jim je bila učna snov še »sveža« in so tako lažje našli ključne besede. Težave so imeli 

z določitvijo odstavka, ker niso vedeli, kje se začne nov odstavek. 

Ker nekateri učenci niso uspeli dokončati naloge, so to naredili doma za domačo nalogo. 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinska anketa o znanju 

učne snovi (7. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Majhna mesta, veliko je vasi, predmet družba, učbenik Bogataj idr. 

(2003)  

2. učna ura 

Najprej smo pri učencih preverili zapomnitev učne snovi iz prejšnje učne ure. Učencem 

smo ob koncu učne ure postavili vprašanje:  »Ali ti je način učenja pomagal pri 

zapomnitvi učne snovi?« 

Ugotovili smo, da morajo učenci posvetiti več pozornosti iskanju načina zapomnitve, ki 

jim je najbolj všeč. Sami so se morali bolj zavedati in biti samozavestnejši pri obnavljanju 

učne snovi, da bo njihovo znanje uporabnejše. Učenci so navajali, da so iz zvezka 

ponavljali na pamet ob ključnih besedah. Spodbujali smo jih, naj to naredijo še isti dan 

doma zaradi pozabljanja. Naslednji dan pa po potrebi še obnovijo naučeno, da bodo sami 

znali povedati vse, kar so se naučili. 

Nato so učenci opisali način učenja, ki so si ga izbrali pri prvi učni uri. Skupaj smo izbrali 

način učenja, ki je bil najustreznejši za učno snov v 2. učni uri. Izbrali so lahko način, ki 

je bil zanje najprimernejši.  

Ob koncu so še izpolnili skupinsko anketo o znanju o učni snovi (Priloga 24). Navajamo 

odgovore na vprašanje: »Kaj si se danes naučil?« 

 

»Da je Slovenija zelo znana po toplih vodah.« 

»Nekaj o zdraviliščih.« 

»Kje izvira topla voda.« 

»Nič, ker sem napisala samo naslov in se še nisem začela učiti.« 

»Zaenkrat nič, ker še nisem dokončal miselnega vzorca.« 

»O mestih, da je Maribor največje mesto v panonskem svetu.« 

»Zelo veliko stvari. 

»Malo, ker še nisem dokončala in ponovila.« 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinski pogovor (8. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Veliko je zdravilišč, predmet družba, učbenik Bogataj idr. (2003) 

3. učna ura 

V 3. učni uri smo v skladu z načrtom učencem predstavili le učno snov, ki so se jo učili 

sami po načinu, ki so ga izbrali brez učiteljeve pomoči.  

V uvodu so imeli učenci težave s tem, da povedo, kaj so se naučili. Svetovali smo jim, da 

so odprli učbenik oz. zvezek in pregledali ključne besede. Tako so se najlažje spomnili 

učne snovi iz prejšnje ure. Potem ni bilo težav. Skupaj smo ponovili bistvo učne snovi.  

Učencem smo svetovali, da so najprej pregledali strani, pogledali ključne besede in 

fotografije. Po pregledu je bila njihova naloga izbrati način učenja, s katerim so se največ 

naučili. Izbrali so lahko način, ki so ga poznali, ali pa so si izmislili novega. Navajamo 

uporabljene načine učenja za vsakega učenca posebej. 
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Tabela 9: Uporabljeni načini učenja učencev po učni uri družbe z vsebino Veliko je 

zdravilišč (8. 5. 2009) 

Učenec Uporabljen način učenja 

1. CV, HZ, ČG Prikaz v obliki sonca, strategija VŽN 

2. KD Risba z besedami 

3. MŽ Prikaz v obliki ribe 

4. AO 

  

Vprašanje: »Ali znaš 

določiti način učenja, 

ki ti bo najbolj 

ustrezal?« 

Prikaz v obliki bazena, na ploščice je pisala ključne besede.  

 

»Učim se po svojih načinih.« Miselni vzorci so bili zanjo 

uporabljeni že v 3. in 4. razredu, ko jih je učiteljica učila, kako 

narediti miselni vzorec. Danes ji je bolj ustrezalo učenje s 

ključnimi besedami. Dober način se ji zdelo tudi učenje s 

krogi.  

5. FS Prepognjen list, Paukova strategija  

6. IŠ Prikaz v obliki drevesa 

7. ER, LP, JN in GT Prikaz v obliki bazena, na valovih bodo napisane ključne 

besede 

8. DU  

Vprašanje: »Ali znaš 

določiti način učenja, 

ki ti bo najbolj 

ustrezal?« 

Prikaz v obliki drevesa, ker se je na tak način najbolje učiti. 

 

Z razpredelnico je nameraval priti do uporabnejšega znanja. 

Naredil naj bi jo doma. Spodbujali smo ga k čim bolj 

čitljivemu zapisu. Tako so bili zapiski bolj pregledni in 

zanimivejši za učenje.  

 

Učenci so izbrali sebi najljubše načine. Spodbujali smo jih k temu, da izberejo tak prikaz 

v obliki slike, ki se bo povezovala z učno temo. To je večina storila, eni so ideje prevzeli 

od drugih, izpisovali so ključne besede ali povedi – povzetke, ne dobesedne prepise. Le 

en učenec se je odločil, da se uči po načinu, ki ga je predstavil učitelj (prepognjen list ali 

tabela, potem pa naredijo prikaz ključnih besed z miselnim vzorcem).  

Učenka je izdelala zanimiv prikaz v obliki vodometa, v katerem so bile napisane ključne 

besede. 

Učenci niso uspeli v učni uri prebrati celotnega besedila in še ponavljati ob ključnih 

besedah. Opazili smo tudi, da se učenci »težko« poglobijo v podrobnosti prebranega. V 

spominu so jim ostala le npr. imena krajev ali informacije, o katerih so že imeli nekaj 

predznanja. 
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Pri naslednji učni uri družbe smo z učenci ponovili učno snov iz prejšnje učne ure s 

pomočjo spodnjih vprašanj.  

»Koliko ste se naučili o zdraviliščih?«  

Ponujene so imeli tri odgovore: veliko, srednje, malo. Vsi učenci so bili mnenja, da 

srednje. Zakaj srednje? En učenec tega ni znal razložiti. Ena učenka je menila, da se v 

enem dnevu ne moreš naučiti vsega. Večina učencev se ni učila sproti, ampak so čakali 

na zadnji dan, ko je bil spet na vrsti predmet družba. Zato smo jih spodbujali, da se 

morajo, takoj ko pridejo domov, učiti – ponoviti zapisano učno snov v zvezku ali prebrati 

besedilo, in sicer lahko preberejo samo ključne besede pod pogojem, da so »predelali« 

vso učno snov že v šoli. Če ne, se morajo doma lotiti učenja tam, kjer so v šoli končali. 

Da smo uspešno ponovili vso učno snov, smo jim povedali ključne besede. Učenci so 

pripovedovali vse, česar so se ob tej besedi spomnili. 

»Katera zdravilišča poznate?« Samo en odgovor smo dobili od učencev: Terme Čatež.  

»Kaj pomeni beseda terme?« Učenec je povedal: »Sem si jo zapisal v miselni vzorec, a 

se ne spomnim …« 

Potem smo ob zemljevidu iskali nekaj zdravilišč. To je bila dobra rešitev, da so končno 

uporabljali usvojeno znanje. 

 

11. maj–15. maj 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (11. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Vse živo je iz vode, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a) 

V Prilogi 9 predstavljamo primer učenčevega zapisa na način »ribja kost« (vprašanja 

– odgovori). 

1. učna ura 

Najprej smo učencem predstavili metodo učenja, ki bi bila za dano učno snov 

najprimernejša (Paukova strategija in prikaz z Vennovim diagramom). 

Učenci so sami po učiteljevi predstavitvi in ogledu besedila v učbeniku izbrali sebi 

najboljši način. 
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V času izdelovanja ponazoritev po njihovem izboru so se učenci posvečali predvsem 

izdelovanju čim boljše ponazoritve. Zato smo jih spodbujali, da so doma še enkrat 

pregledali narejen prikaz in se posvetili učenju, tj. ponavljanju in utrjevanju znanja. 

Da so začeli z delom, so učenci potrebovali precej časa. Potem ko so začeli, z delom niso 

imeli težav. 

Med delom smo jih opozorili, naj ne prepisujejo dobesednih povedi, ampak naj obnovo 

naredijo s svojimi besedami. Izberejo naj tak način, ki jih bo pripeljal do čim več znanja. 

Učenci so na svoj ustvarjalen način prikazali naučeno učno snov. Tukaj slabih idej ni bilo. 

V bistvu so povzemali učno snov v obliki povedi oz. ključnih besed v alinejah. 

Za preverjanje znanja smo izbrali naloge (vprašanja) v delovnem zvezku Skribe Dimec 

idr. (2003b). Odgovor učencev je bil, da so kar znali (»ne glih« dobro) odgovarjati. 

Vendar so bili načini učenja, ki so si jih izbrali, taki, da so lahko našli odgovore na 

vprašanja. Tukaj se je pokazala uporabnost usvojenega znanja.  

Dogovorili smo se, da bomo več pozornosti posvetili ponavljanju v mislih. 

Navajamo ugotovitve uspešnejše učenke: V obliki povedi je povzemala učno snov. Tak 

način ji ni povzročal težav, saj spada med boljše bralce in je zelo motivirana za učenje in 

doseganje odličnih učnih dosežkov/rezultatov. Opazili smo tudi povezovanje znanja s 

predznanjem iz 4. razreda. V glavnem je v tej ponazoritvi prikazala bistvo učne snovi. 

Učenka je bila mnenja: »Načini učenja so potrebni, ker si težko zapomnimo, »rabimo 

orodje – pripomoček za učenje.« 

Navajamo ugotovitve drugega učenca, kako se je učil doma: Doma je ponavljal skupaj z 

mamico (učila sta se na način, da mu je postavljala vprašanja, on pa je njej odgovarjal; 

zato je pogosto izbral način učenja v obliki ribje kosti, kjer je pisal vprašanja in odgovore). 

Učenje se mu je zdelo pomembno, da bo več vedel in da bo imel boljše ocene. Zato bo 

več ponavljal in sam bo iskal načine učenja, ki mu bodo blizu. 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinska anketa o znanju o 

učni snovi (12. in 14. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebini: Voda za rastline in živali ter Voda kot življenjski prostor, predmet 

naravoslovje in tehnika, učbenik Krnel idr. (2003) 

2. učna ura 

Učencem smo predlagali, da izberejo Paukovo strategijo ali strategijo VŽN za dve učni 

enoti.  

Po pregledu nastalih prikazov, ki v prejšnji uri niso bili dokončani, smo se odločili, da 

namenimo učenju istih dveh enot še eno šolsko uro. Druga vsebina je pri posameznih 

učencih ostala nepredelana. 

Učenci so lahko predlagali svoj naslov (Voda kroži po rastlini). Pri učenju so večinoma 

delali tako, da so prerisali rastlino in pisali ključne besede. 

Ob koncu so izpolnili skupinsko anketo (Priloga 20) o učni uri naravoslovja in tehnike. 

Navajamo povzetke odgovorov učencev na vprašanje: »Zakaj si izbral tak način 

učenja?« 
 

»Ker se iz njega znamo učiti.« 

»V rožo sem pisala ključne besede, ker govori o rastlini.« 

»V zvezek sem pisala ključne besede, ker mi je všeč in se lažje učim.« 

»Dober. Zanimiv. Ker mi je všeč, pa razumem, kar napišem.« 

»Da si lažje prestavljam.« 

»Ker mi je lahek in se mi zdi najboljši.« 

»Sem samo prerisoval.« 

»Delala sem miselni vzorec.« 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (13. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebine: Kmetijstvo je pomembna dejavnost, Majhna mesta, velike vasi, Veliko 

je zdravilišč, predmet družba, učbenik Bogataj idr. (2003) 

3. učna ura 

Glede na to, da so manj uspešni učenci potrebovali še veliko spodbud in vaj, da so si učno 

snov čim bolje zapomnili, smo prišli na idejo, da so učenci še enkrat samostojno (ob 

pomoči učitelja) podčrtali ključne besede, in to na črnobelih fotokopijah iz učbenika 

Bogataj idr. (2003). Tako smo jih spodbujali k večji miselni aktivnosti (zapomnitvi 

naučenega). To je bil zanimiv in nov način priprave na ustno ocenjevanje znanja. Učence 

smo navajali na dejstvo, kako pomembno je učno snov čim večkrat ponavljati in utrjevati 

ter kako lahko to storijo. Nato so učenci mnogo lažje in hitreje odgovorili na zastavljena 

vprašanja, nekateri pa so še zmeraj potrebovali dodatno pomoč, saj si niso zapomnili 

vsega, ko so učno snov ponavljali in utrjevali. 

 

18. maj–22. maj 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (18. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Prehranjevalne verige in spleti, predmet naravoslovje in tehnika, 

učbenik Skribe Dimec idr. (2003a) 

V Prilogi 10 predstavljamo primer učenčevega zapisa na svoj način v obliki »verige«: 

»Če bi …« 

1. učna ura 

Učencem smo razložili načine učenja, ki smo jih predlagali za navedeno učno snov 

(Paukova strategija, VŽN strategija, za ponavljanje pa še grafične ponazoritve). 

Učencem smo pomagali določiti naslov. Končna izbira je bila na njihovi strani. Poudarjali 

smo, naj izberejo tako, da se bodo z njo čim več naučili. 

Učence smo pri učenju čim manj motili. Spodbujati jih je bilo treba k ponavljanju in 

utrjevanju znanja. Ozavestiti jih je bilo treba, da je tako delo resno in da je treba ločiti 

delo (učenje) od zabave, igre (prosti čas). Za domačo nalogo so učenci dokončali prikaz 
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in se učili (ponavljali). Zakaj? Zaradi navajanja na samostojno delo doma (ponavljanje in 

utrjevanje znanja). 

Navajamo uporabljene načine učenja vseh učencev. 
 

Tabela 10: Uporabljeni načini učenja učencev z učiteljevimi komentarji po učni uri 

naravoslovja in tehnike z vsebino Prehranjevalne verige in spleti (18. 5. 2009) 

Učenec Uporabljen način učenja in učiteljev komentar 

1. CV 

VŽN strategija 

Dober pristop, zapomnitev bo dosegla s pomočjo 

konkretnih primerov. 

2. HZ, ČG, GT in FS Veriga s ključnimi besedami, zapisanih v obliki povzetkov 

3. LP Mešano, povzemanje dejstev iz učbenika 

4. KD Ključne besede 

5. MŽ Riba 

6. AO 
Mešano – izbrani način ji je všeč  

Ker ponavlja ob ključnih besedah, pogleda v učbenik. 

7. IŠ 

Tabela (Paukova strategija) 

Nadgradil je znanje o verigah s pomočjo sheme, s tem je 

bolje razumel prehranjevalne splete. 

8. JN 

Veriga – zanimiv pristop 

Ugotovitev učenca: če bi trava nehala rasti, bi srne poginile, 

ker ne bi imele hrane … In če srne ne bi imele hrane, je tudi 

medvedi ne bi imeli … (Priloga  9)  

9. DU 

Razpredelnica (najprej je hotel z ribjo kostjo) – ne ve, zakaj 

si je izbral tak način, preprosto mu je takrat padlo na pamet. 

Z zapisanim je bil zadovoljen. Le bolj čitljivo bo še moral 

zapisati. Učna snov mu je bila zanimiva, saj govori o 

prehranjevanju živali. Učno snov si je zapomnil tako, da jo 

je ponavljal. 

10. BM 

VŽN strategija – razpredelnica  

Ni dobro povezala pojmov na obeh straneh v zanimivi 

ponazoritvi. 
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Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (19. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Prehranjevalni spleti, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a) 

2. učna ura 

V učni uri smo ponovili korake iz prve učne ure za tokratno učno vsebino. Skupaj smo 

izbrali način učenja, ki je bil najustreznejši za dano učno snov. 

Učiteljevi namigi so bili: 

Najprej  preberite besedilo, nato izberite način, po katerem se boste učili. Nato pa 

razmislite, kako boste ključne besede prikazali: ali v obliki krogov, miselnega vzorca ali 

ribje kosti. 

V delovnem zvezku (Skribe Dimec idr., 2003b) so usvojeno znanje še dodatno utrdili ob 

uporabi znanja – reševanju nalog. 

Učno uspešnejši učenci so znali povedati več o prehranjevalnih verigah kot ostali. Kot 

spodbudo smo njihova imena napisali na tablo in poleg imena napisali ključno besedo, ki 

jo je učenec povedal.  

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (21. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Iz živega v neživo in nazaj, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik 

Skribe Dimec idr. (2003) 

3. učna ura 

Najprej  smo preverili znanje učenčev iz prejšnje ure. 

Učenka je ponovila – povedala na glas povzetek učne snovi pred celim razredom. Tako 

so tudi drugi učenci slišali bistvo učne snovi, saj je večina še ni ponovila in utrdila do te 

mere, da bi jo lahko samostojno obnovila. 

Učenka je potožila, da jim je zmanjkalo idej, kako se učiti. Svetovali smo jim, naj izberejo  

način, s katerim so se največ naučili. 
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Navajamo ugotovitve in načine učenja vseh učencev. 

 

Tabela 11: Uporabljeni načini učenja učencev po učni uri naravoslovja in tehnike z 

vsebino Iz živega v neživo in nazaj (21. 5. 2009) 

Učenec Uporabljen način učenja 

1. CV Srčki 

2. ER, AO Prepognjen list (Paukova strategija) 

3. HZ Kača 

4. LP, KD Ključne besede 

5. MŽ Ribja kost 

6. ČG Prerisovanje drevesa 

7. FS, JN Okostje miši 

8. IŠ, GT Krogi (Vennov diagram) 

9. DU Oblački 

 

25. maj–29. maj 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (26. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Slovenci skozi čas – temeljna zgodovinska obdobja iz slovenske 

preteklosti, predmet družba, učbenik Umek in Janša Zorn (2003) 

1. učna ura 

Učenci so se preveč ukvarjali s podrobnim risanjem namesto z branjem in iskanjem 

bistvenih podatkov. Ponazoritev je morala biti narejena čitljivo. Učencem smo 

posredovali nasvete za učenje doma.  

Po odstavkih naj pripovedujejo naučeno toliko časa, da bodo znali s svojimi besedami 

povedati bistvo naučenega. Zanimiva jim je bila ideja učenke, ki si je po sobi 

razporedila listke z vprašanji in tako spraševala sama sebe ter si odgovarjala na 

vprašanja.  
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Moja opažanja  

Tehnika: skupinska anketa (27. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Slovenske dežele v okviru sosednjih držav, predmet družba, učbenik 

Umek in Janša Zorn (2003) 

2. učna ura 

Po končani učni uri smo učencem postavili vprašanje v skupinski anketi: »Kje so opazili 

težave pri učenje in kakšne težave?« Navajamo nekatere njihove odgovore. 
 

»Sošolec me moti pri pouku.« 

»V razredu ni miru in tišine. Tudi časa za delo je premalo.« 

»Premalo je časa, da bi se vso učno snov naučili.« 

»Ko dobimo učni list, je premalo časa, da bi dokončali. Prehitro dobimo drugega.« 

»Premalo časa in še sošolec mi nagaja.« 

»Mogoče to, da pri učenju nisem dovolj hiter. Ampak jaz ne nagajam sošolki. Po navadi 

ona začne.« 

»Ključnih besed si ne zapomnim tako hitro.« 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinska anketa (29. 5. 2009) 

Dejavnost: izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim 

vodenjem 

Vsebina: Turški vpadi, predmet družba, učbenik Umek in Janša Zorn (2003) 

3. učna ura 

Učenci so še vedno imeli težave s tem, kako priti do uporabnega znanja, kar smo jim 

svetovali. Nekateri učenci ponavljanja in utrjevanja znanja doma niso realizirali zaradi 

premajhne samokontrole in kontrole staršev.  
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Učencem smo ob koncu učne ure postavili nekaj vprašanj. Odgovarjali so v skupinski 

anketi. 

Tabela 12: Odgovori na vprašanja Kateri načini učenja so ti neustrezni? Zakaj? Kateri 

načini učenja so uporabni zate v prihodnje? Razloži. Tvoje sporočilo o učenju učitelju je: 

»Kateri načini učenja so 

ti neustrezni? Zakaj?« 

»Kateri načini učenja so 

uporabni zate v prihodnje? 

Razloži.«  

»Tvoje sporočilo o 

učenju učitelju je:« 

»Ni mi všeč ribja kost, 

ker se ne znajdem in mi 

ni zanimiva.« 

  

»Ribja kost in krogi, ker 

se v njih ne znajdem in se 

iz tega ne znam učiti.« 

»Natančno ne vem kateri, 

ampak so eni (načini, op. 

avtorja), ker se dosti ne 

naučim.« 

»Tabele, ker se v njih nič 

ne znajdem.« 

 »Ne vem natančno. 

Mogoče miselni vzorec 

ali prepognjen list, ker 

nista zanimiva in 

domiselna.« 

»Zanimivo mi je drevo, kača in 

tudi ključne besede. S tem 

načinom dela si veliko 

zapomnim.« 

»Da se s temi načini dobro 

naučimo.« 

»Všeč so mi vem, izvedeti … To 

pa zato, ker se po tem načinu 

najlažje učim.« 

»Moji. So mi všeč in mi 

pomagajo, da pišem s svojimi 

besedami.« 

»Vsi so mi bili všeč. I like it. It's 

cooooooooooool!!!«  

»Drevo, ker ima dosti vej, da 

napišem ključne besede.« 

»Krogi, razpredelnica.« 

»Besedilo, ključne besede.« 

»Prepognjen list in moj način, da 

si preberem besedilo in sam iz 

tega s svojimi besedami napišem 

poved. Takrat si najbolj 

zapomnim in naučim.« 

»Prepognjen list, ker se največ 

naučim.« 

»Ključne besede v oblačku. Je 

lepo in domiselno.« 

»Danes mi je bilo 

všeč.« 

»Rada imam učenje 

na take načine.« 

»Všeč mi je.« 

»Noro in novo!« 

»Nič.«  

»Dobro.« 

»Da je zabavno.« 

»Moj način je 

zakon!« 

 

 

 10.2.4 Uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

 

Potek učnih ur (vsak teden do tri učne ure) 

V juniju smo učencem predstavili učno snov, ki so se jo učili sami. Spremljali smo (s 

pogovorom, vprašalniki) predvsem to, katere načine učenja bodo izbirali in zakaj. 

Poudarek je bil na tem, da je bila učna snov tista, ki narekuje izbiro učne strategije. V 
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mislih smo imeli naslednji vprašanji: »Kaj je bilo učencem najbolj všeč? Kateri način 

učenja so izbrali?«  

Cilja: ozaveščanje učencem najprimernejših strategij in omogočanje, da uporabljajo sebi 

ustrezne načine učenja. 

 

Učencem, ki potrebujejo nekoliko več časa, so manj samozavestni in negotovi pri uporabi 

strategij, smo individualno pomagali pri izboru načinov učenja. 

1. junij–5. junij 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (1. 6. 2009) 

Dejavnost: uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

Vsebina: Konstrukcijske zbirke, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik 

Skribe Dimec idr. (2003a)  

1. učna ura 

Opazili smo, da je motivacija pri nekaterih učencih za učenje upadla. To se je kazalo v 

tem, da niso bili pozorni na branje in učenje (izdelovanje prikaza). Po končani učni uri so 

potrebovali učiteljevo spodbudo v obliki vprašanj o učni snovi, da smo sploh lahko 

preverili, kaj so se pri učni uri naučili. 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (2. 6. 2009) 

Dejavnost: uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

Vsebini: Konstrukcijske zbirke, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik 

Skribe Dimec idr. (2003a) ter Položaj kmetov in kmečki upori (temeljna obdobja 

slovenskega zgodovinskega razvoja), predmet družba, učbenik Umek in Janša 

Zorn (2003) 

2. in 3. učna ura 

V uvodu učne ure smo skupaj ponovili učno snov prejšnje ure (Turški vpadi na slovenska 

ozemlja). 

Ugotavljamo naslednje: 

Učenci brez učiteljeve pomoči v obliki spodbud, da osvežijo spomin, niso bili takoj 

sposobni reproducirati usvojenega znanja. Učenci, ki so to naredili doma, so to v šoli 

lahko storili. 

Pri ponavljanju in utrjevanju znanja smo jih opozorili, naj ne berejo svojih zapiskov, 

ampak naj poskušajo glede na to, da so se učno snov učili (branje, način, ki so ga sami 
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izbrali), povedati bistvo prosto s svojimi besedami, lahko pa so pogledali v svoje zapiske 

(ključne besede).  

Še vedno je bilo za učence premalo časa, da bi v eni učni uri prebrali celo besedilo, če je 

bilo daljše. 

Z učenci se je bilo potrebno v fazi motivacije pogovarjati o učni snovi, da smo skupaj 

nakazali, kaj se bomo danes učili. Učno snov so se potem z večjim zanimanjem učili, ker 

so imeli o tem že nekaj predznanja. 

Večina učencev se je glede na besedilo odločila, da so se učili v obliki povzetka 

prebranega besedila (devet učencev), ostali so kombinirali grafične prikaze (slike) s 

ključnimi besedami oz. povedmi. 

Učenci so pisali zelo podrobne povzetke, saj je bila za njih učna snov nova in niso poznali 

učne snovi. Sposobnejši učenci so imeli »občutek« in zdelo se jim vse pomembno, če so 

učno snov podrobneje zapisali v obliki povzetka, saj sami niso znali še izluščiti bistva s 

svojimi besedami. To so storili v naslednjem koraku, ko so učno snov ponavljali in 

utrjevali. 

Ob koncu učne ure so učenci napisali vprašanja o učenju, ki bi jih oni postavili, če bi bili 

v vlogi učitelja. 

 

Vprašanja, ki so jih postavili učenci, če bi bili oni v vlogi učitelja 

»Ali so vam naši načini učenja všeč? Ste se tudi vi tako učili? Zakaj ste nas učili učiti 

se, če smo se malo že naučili učiti se učiti?« 

»Kakšen način je pri vas najbolj uporaben? Kako dolgo ponavljate in se učite snov? 

Ali ste veseli, da imate nas kot učence? (Bodite iskreni!)« 

»Zakaj so vam ali pa vam niso všeč naši načini? Kaj bi vi od nas radi pri učenju?« 

»Kaj ste se danes naučili?« 

»Na kakšen način bi se vi učili? Kateri naš način vam je bil najbolj všeč?« 

»Kakšen način nam svetujete?« 

»Zakaj so nekateri v razredu tako nesramni do drugih, da se ne morejo v miru učiti?« 

»Kaj vam je bilo najbolj všeč?« 

»Kako se učite vi? Kako ste se učili vi? Poznate veliko načinov učenja?« 
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8. junij–12. junij 2009 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (8. 6. 2009) 

Dejavnost: uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

Vsebina: Verižno gonilo, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a)  

1. učna ura 

Posameznim učencem smo morali individualno podati navodilo. Narediti so morali prikaz 

za vsako gonilo posebej. Nato so se lotili npr. miselnega vzorca, kjer so pokazali vsa tri 

gonila skupaj. Usmerjali smo jih v natančno povzemanje prebranega. 

Za utrjevanje in ponavljanje smo uporabili naloge v delovnem zvezku (Skribe Dimec idr., 

2003b). Ob koncu ure so zelo uspešno in vsak posebej obnovili naučeno učno snov. 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo, skupinska anketa (9. 6. 2009) 

Dejavnost: uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

Vsebina: Jermensko gonilo, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a) 

V Prilogi 11 predstavljamo primer učenčevega zapisa na svoj način. 

2. učna ura 

Ker je bila učna snov učencem že poznana in hkrati z malo besedila, so uspešno rešili 

naloge. 

Učencem smo tudi jasno povedali, da od njih pričakujemo s svojimi besedami napisan 

kratek povzetek in uporabo znanja pri reševanju nalog v delovnem zvezku (Skribe Dimec 

idr., 2003b) (risanje modela jermenskega gonila ter spoznati naprave, ki delujejo na 

principu jermenskega gonila). 

Učenci so na koncu učne ure odgovorili na dve vprašanji: »Kateri način učenja ti je bil 

najbolj všeč? Kakšno je tvoje mnenje o današnji učni uri?«  

Navajamo povzetke učenčevih odgovorov. 

 

»Všeč mi je bilo, ko smo delali na svoj način ali po svoje in sami izbirali ključne besede 

ali povzetek.« 

»Bilo je zelo dobro, »COOL«!! Moje mnenje je, da sem se naučila kar veliko.« 

»Pisati. Ključne besede. Odlično.« 

»Tiho delo. Ključne besede ali povedi. Ta ura mi je bila všeč.« 
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»Prepisovanje z lista in pisanje povzetka. Moji načini so zakon.« 

»Vse. Kokoška. Pisala sem vanjo. Vse je bilo super.« 

»Ko sem pisal v miselni vzorec. Prepognjen list. Zelo mi je všeč, ko se sam učim.« 

»To, da se lahko učimo po svoji izbiri. Narišem predmet, na katerega se navezuje 

tema.« 

»Ko si izpisujem in delam zapiske!« 

 

Moja opažanja  

Tehnika: odkrito opazovanje s popolno udeležbo (11. 6. 2009) 

Dejavnost: uporaba in izbira strategij, ki so za učence najprimernejše 

Vsebina: Zobniško gonilo, predmet naravoslovje in tehnika, učbenik Skribe 

Dimec idr. (2003a)  

3. učna ura 

Najprej so učenci ponovili in utrdili prejšnjo učno snov (Verižno gonilo) tako, da so na 

svojih fotokopijah še enkrat podčrtali ključne besede. 

Ena učenka je izjavila, da tega ne bo delala. Učiteljev komentar je bil, da to delajo zato, 

da si bodo učno snov čim bolj zapomnili. Ponavljali bodo, da snovi ne bi pozabili. 

Učencem smo predstavili model vrtalnega stroja. Ogledali smo si sestavne dele, smer 

vrtenja zobnikov … Nato smo se lotili učenja (branja in izdelovanja prikazov). 

Zelo dobro so razumeli naučeno učno snov in jo podkrepili s konkretnimi primeri. 

 

10.2.4.1 Analiza drugega akcijskega koraka 

Vsak učenec je izbral svoj način učenja, kar je bila posledica motiviranosti za učenje in 

poznavanja različnih učnih strategij. Če so si učenci sami postavljali vprašanja (strategija 

VŽN), so bili potem bolj motivirani za učenje, saj so poskušali dobiti odgovore na lastna 

vprašanja. 

 

Glede na vloženi trud in vztrajnost pri učenju so bili temu primerni rezultati učenja. 

Večina učencev je bila motivirana za uporabo načina učenja po svoji izbiri. Bili so 

disciplinirani in zainteresirani za delo (notranja motivacija). V vsaki učni uri so želeli 

spoznati nove načine učenja. S premišljeno izbiro in uporabo bralnih učnih strategij bodo 

lahko pri nadaljnjem učenju pridobivali nova znanja, ki bodo uporabna v vsakdanjem 

življenju. Kljub vsemu je potrebno opozoriti na to, da učenci potrebujejo usmeritve in 

učiteljevo spremljanje pri njihovih načinih učenja (čitljivost zapisanega pri vsaki učni uri 
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in ne samo pri ocenjevanju znanja, branje z razumevanjem, upoštevanje pravopisa pri 

vseh učnih predmetih). Kaj hitro se je zgodilo, da niso znali izločiti bistva prebranega. 

 

10.2.4.2 Bistvene ugotovitve 

Pri uvajanju učnih strategij so učenci razmišljali  o načinih učenja. Pričakovanja učencev 

pri učenju so pomembna, kar moramo učitelji upoštevati pri sprotni pripravi na pouk. 

Vsak učenec se je različno poglabljal v učne vsebine. Ko se je bližal konec šolskega leta, 

je postajala  motivacija za učenje vedno nižja. Učenci so imeli takrat tudi že zaključene 

ocene pri posameznih predmetih. 

 

Učenci na razvojni stopnji 10- in 11-letnikov potrebujejo več časa in več učiteljevega 

vodenja ter usmerjanja za ponotranjeno uporabo posameznih učnih strategij. Eno šolsko 

leto je bilo premalo, da bi se pokazali vsi pozitivni učinki strategij učenja, potrebno bi 

bilo sistematično uvajanje in poudarjanje načinov učenja vsa šolska leta. Učenci, ki sami 

ne znajo poiskati in uporabljati strategij, ki bi bile zanje najprimernejše, potrebujejo 

nasvete učitelja. 

 

Z uporabo  simbolov so si učenci  lažje zapomnili učno snov. Izdelovanje grafičnega 

prikaza (podrobno in ne podrobno)  ni  vedno pogojeno z višjo oceno; odvisno je od 

predznanja in sposobnosti učenca. Pomembno je razumevanje naučenega – uporaba v 

praksi (uporabno znanje). Učenje doma ima pomemben vpliv na to, da se znanje utrjuje 

do te mere, da postane uporabno. 

 

Učence smo spodbujali, da so pri pisanju povzetkov (učenje s tabelo) preoblikovali 

povedi tako, da so obračali in krajšali besede v povedi, a je pomen ostal nespremenjen. 

Ugotovili smo, da je ta aktivnost za učence izredno zahtevna, saj zahteva bogat besedni 

zaklad, ustno izražanje in spretnost v pisanju. 

 

Uspešnejši učenci so si bolj upali izbrati in uporabljati svoje lastne načine učenja. Ti 

učenci so bili tudi bolj samozavestni. Manj samozavestni učenci pa so potrebovali več 

učiteljevega vodenja in pomoči. 

 

S pristopom, da so se učenci lahko samostojno odločali za sebi najprimernejši način 

učenja, ki smo ga uporabili v drugem akcijskem koraku, smo bili s potekom učenja vsi 

(učenci in učitelji) zadovoljni. 
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11. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

11.1. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Na podlagi odgovorov v skupinskih anketah odgovarjamo na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Na vprašanja bomo odgovarjali ločeno: s katerimi postopki in dejavnostmi smo 

zbirali podatke in kaj smo ugotovili. Dodali smo še rezultate in ugotovitve projekta Učimo 

se učiti oddelka 6. b po dveh mesecih počitnic in dveh tednih pouka v novem šolskem 

letu. 

 

Tabela 13: Rezultati in ugotovitve 1. raziskovalnega vprašanja Kakšne so možnosti za 

razvijanje bralnih učnih strategij pri učencih v 5. razredu osnovne šole? 

VPRAŠANJE 1: Kakšne so možnosti za razvijanje bralnih učnih strategij pri 

učencih v 5. razredu osnovne šole? 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Učenci so odgovarjali na vprašanja v 

skupinski anketi. 

»Kako učinkoviti in uporabni so bili 

načini učenja? Ali bi naslednjič kaj 

spremenil? Kaj predlagaš?« 

Učenje je potekalo s Paukovo strategijo 

pri  predmetu naravoslovje in tehnika v 

oddelku 5. b.  

Učna vsebina je bila: Jedilni list za 

človeka (5. 3. 2009) v učbeniku  Skribe 

Dimec idr. (2003a).  

Učenci bi se učili brez svinčnika v roki – samo 

brali bi, a po drugi strani bi radi spoznali nove 

načine učenja. Nekateri želijo izpopolniti že 

poznane bralne učne strategije, drugi ne bi nič 

spreminjali, ker jim je tako všeč in je tako 

najboljše. Spet nekateri bi delali s svojimi 

zamislimi. Navajamo zanimiv odgovor 

učenke: »Naslednjič bi spremenila to, da bi 

imeli drugačen način učenja, ker mi je ta postal 

že beden. Rajši bi spoznala čisto nov način 

učenja. Jaz osebno imam raje vsakič drugačen 

način.« 

Učenci so odgovarjali na vprašanji v 

skupinski anketi (Priloga 18) po 1. 

akcijskem koraku (14. 4. 2009). 

»Kako ste reševali težave pri učenju? S 

čim ste si pomagali?« 

Učenci so reševali težave tako, da so se 

pogovorili, si med seboj pomagali in skupaj z 

učiteljem poiskali – naredili drugačen način. Za 

domačo nalogo so naredili nov prikaz s 

pomočjo učbenika. Bil pa je tudi zanimiv 

odgovor učenke: »Jaz nisem reševala težav, ker 

jih nimam.« 

Učencem smo v učni uri dali možnost in 

pri podajanju navodil poudarjali, da sami 

izberejo tisti način učenja, ki je za njih 

najboljši – si po njem najbolj zapomnijo 

dano učno snov (se največ naučijo) 

(Paukovo strategijo ali strategijo VŽN ali 

grafične ponazoritve (Vennov diagram, 

ribja kost)). 

Učenci so izbirali različne načine učenja. Vsak 

je začel s takim, ki mu je glede na branje 

besedila najbolj ustrezal in s katerim (??) je 

našel asociacijo med vsebino in načinom 

učenja.  

Tako so nastale različne zanimive ideje.  

Navajamo odgovore učencev na vprašanje, 

kateri način učenja si je izbral in zakaj. 
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Učna vsebina je bila: Majhna mesta, 

veliko je vasi (7. 5. 2009) pri predmetu 

družba v učbeniku Umek in Janša Zorn 

(2003). 

Nato so odgovorili na vprašanje v 

vprašalniku (Priloga 24). 

»Kateri način učenja si si izbral? 

Zakaj?« 

 

 

 

Drevo, ker je meni najljubše, da se bolj naučim. 

Pisanje, ker se mi v tem trenutku to zdi 

najprimernejše. 

Tisto, kar daš na pol (Paukova strategija). 

Tisti, pri katerem izpisujem ključne besede. 

Ker mi najbolj ustreza. 

Naredila sem rožo, da bom vanjo napisala 

ključne besede. 

Izbral sem svojega, ker se mi zdi najboljši.  

Izbrala sem si oblačke s ključnimi besedami. 

Jabolko. Ker se znam iz njega učiti. 

Ključne besede v srčku. 

Svojega, ker se dobro znajdem. 

Svojega, ker se mi »dopade« in spoznavam 

nove načine. 

Izbrala sem si: Kaj že vemo? Kaj hočemo 

izvedeti? Kaj smo se naučili? To pa zato, ker 

mi je najljubši. 

Ribo, ker je dobra. 

Hišico. 

Po končanih učnih urah pri predmetu 

naravoslovje in tehnika z učnima 

vsebinama Voda za rastline in živali ter 

Prehranjevalni spleti (14. 5. in 19. 5. 

2009) v učbeniku Krnel idr. (2003) in 

Krnel idr. (2003) so dopolnili trditev 

(Priloga 20): »Tvoje sporočilo učitelju o 

tvojem  učenju je …«  

Odgovori učencev:  

Bilo je odlično.  

Všeč mi je, ker se lahko učimo, kakor se 

hočemo.  

To je super! Moje učenje mi je bilo zelo všeč 

in tako bi se še večkrat učila. Mislim, da je moj 

način učenja zame v redu. Če pa bi ga rada 

izboljšala, ga bom in se bom potrudila 

dokazati, da to snov res znam.  

Možnosti za razvijanje bralnih učnih strategij je veliko. Pomembno je, da se učitelj 

sistematično loti uvajanja. Najprej mora učencem pri učni uri predstaviti različne strategije 

glede na učne vsebine pri različnih predmetih. Učenci jih uporabljajo pri samostojnem 

učenju. Če so učenci ugotovili, da jim ne ustrezajo, ker se na ta način ne naučijo dovolj, 

mora učitelj skupaj z učenci iskati nove, boljše poti za učenje nove učne snovi. Vsak učenec 

mora najti zase najboljši način učenja. S tem se povečuje motivacija za učenje, učenci tudi 

doumejo, da brez branja z razumevanjem ne morejo iskati ključnih besed.  

Če si učenci sami postavljajo vprašanja (strategija VŽN), so notranje motivirani za učenje, 

saj poskušajo dobiti odgovore na lastna vprašanja. Notranja motivacija je pomembna za 

(nadaljnje) učenje, učno uspešnost in osebno zadovoljstvo. 

Učenci si želijo novih načinov učenja. Ves čas iščejo nove napotke za učenje in si jih želijo, 

saj bodo le tako imeli možnost izbirati, kateri način jim najbolj ustreza. 

Učenci se razlikujejo v uporabi strategij. Uspešnejši učenci, ki so hkrati tudi 

samozavestnejši, si bolj upajo iti po svoji poti – izbirati svoje načine učenja. Manj 
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samozavestni učenci potrebujejo več učiteljevega vodenja pri konkretni uporabi učnih 

strategij. 

 

Bakračevič Vukman (2010, str. 58) navaja, da je nujno, da učenci spoznavajo različne 

strategije in pristope. Regent (2010) je ugotovila, da so pomembne skrbno načrtovane 

izvedbe bralnih učnih strategij pri pouku. Enako ugotavljamo mi, saj je možnosti veliko. 

Učitelj se mora sistematično lotiti razvijanja bralnih učnih strategij po načrtu – programu, 

ki si ga sam zastavi, ali pa uporabi že preverjene metode poučevanja oz. učne strategije. 

 

Tabela 14: Rezultati in ugotovitve 2. raziskovalnega vprašanja Na kakšne načine lahko 

razvijamo aktivno vlogo učencev pri uporabi bralnih učnih strategij? 

VPRAŠANJE 2: Na kakšne načine lahko razvijamo aktivno vlogo učencev pri 

uporabi bralnih učnih strategij?  

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Pri odkritem opazovanju s popolno 

udeležbo smo zbrali mnenja in vtise 

učencev o učenju s strategijo VŽN v 

kombinaciji z Vennovim diagramom. 

Učna vsebina je bila: Kraška polja in 

kraške jame (1. 4. 2009) pri predmetu 

družba v učbeniku Umek in Janša Zorn 

(2003). 

 

 

 

 

Navajamo odgovor učenke: 

»Ta način učenja mi je bil še kar všeč, vendar 

mi ni bil popolnoma všeč, ker se mi zdi 

nesmiselno, da moram svoje znanje, vprašanja 

in odgovore stiskati v tri majhne stolpce. Bolje 

bi bilo, če bi način oz. bistvo tega načina učenja 

prenesli v drugačni obliki na list papirja, npr. 

oblački, vrstice, asociacije. 

Drugače pa mi je bilo všeč, vendar ne 

verjamem, da bom ta način uporabljala, saj sem 

že napisala zakaj. 

Način s krogi mi je všeč, ker moraš iz učne 

snovi, ki si se jo naučil, povzeti bistvo in 

ključne besede, saj se v ključni besedi skriva 

veliko znanja in učne snovi, ki smo se jo 

naučili, zato mi je ta način bolj všeč kot tisti s 

stolpci, v katere moraš nekaj napisati. Najbolj 

všeč bi mi bilo, če bi uporabljali zvezde ali kaj 

podobnega. Tudi za ta način vseeno nisem 

prepričana, da ga bom uporabljala, ko se 

moramo učiti doma. 

Še zmeraj pa mi nobena od teh metod (miselni 

vzorci, stolpci, krogi …) ni bila tako všeč, da 

bi jo dovolj pogosto uporabljala doma in se 

učila z njeno pomočjo.« 
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Ob koncu učne ure smo v skupinski anketi 

(Priloga 21) o načinih učenja učencem 

zastavili vprašanji v pisni obliki.  

»Ali uporabljaš ves čas ene in iste načine 

učenja?« 

Učenci so mnenja, da uporabijo različne načine 

učenja glede na to, ali so boljši in bolj 

učinkoviti glede na predhodne izkušnje, ter tudi 

zato, da drugih ne pozabijo. 

»Ali uporabljaš različne načine učenja 

pri različnih predmetih? Naštej jih.« 

 

Na podlagi odgovorov učencev ugotavljamo, 

da kažejo na veliko raznovrstnih načinov 

učenja pri različnih učnih predmetih. Izbira je 

odvisna od učne snovi (kratko ali dolgo 

besedilo). 

Večinoma so omenjene bralne učne strategije, 

ki smo jih obravnavali pri pouku (Paukova 

strategija, strategija VŽN in grafične 

ponazoritve – Vennov diagram). Dodani so 

nekateri načini: miselni vzorci (poznajo iz 4. 

r.), oblački, podčrtovanje ključnih besed itd. 

Učenci so odgovarjali na zastavljeno 

vprašanje v skupinski anketi po 1. 

akcijskem koraku (Priloga 18) (14. 4. 

2009). 

»Katera dejavnost ti je bila najbolj všeč, 

ko smo se pri pouku učili učiti se?« 

Po branju besedila je velika večina učencev 

mnenja, da jim je všeč, da lahko delajo na 

način, ki so se ga sami spomnili. Ostali pa 

navajajo grafične ponazoritve (Vennov 

diagram, ribja kost, miselni vzorec) ali 

Paukovo strategijo. 

Po učni uri pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, učna vsebina: Voda za rastline in 

živali (19. 5. 2009) v učbeniku  Krnel idr. 

(2003) so učenci napisali odgovore na 

zastavljena vprašanja v skupinski anketi 

(Priloga 20). 

»Kje boš lahko usvojeno znanje uporabil 

v vsakdanjem življenju?« 

 

 

Večina učencev je mnenja, da bodo znanje 

uporabljali pri ustnem in pisnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja, pri biologiji, v višjih 

razredih, na fakulteti, v službi, v naravi, skratka 

povsod. Zanimiv je bil odgovor dveh učenk, ki 

sta napisali, da ne vesta, kje bosta znanje 

uporabljali. 

»Kaj si se danes naučil pri naravoslovju 

in tehniki?« 

 

Z aktivnim učenjem dosegamo trajnejše  

znanje, ki je uporabno v novih situacijah. 

Proti koncu projekta uvajanja bralnih učnih 

strategij ugotavljamo, da so učenci razumeli 

bistvo prebranega, saj to nakazujejo odgovori 

na zastavljena vprašanja. Pokazal se je  

napredek v izdelovanju prikaza, saj so zajeli 

bistvo učne snovi.  To lahko pripišemo 

naslednjim vzrokom: vsak učenec je bil po 

svoje ustvarjalen; več je bilo povzetkov z 

njihovimi besedami; če dovolj ponavljaš, 
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potem tudi več znaš oz. znaš odgovoriti na 

učiteljeva vprašanja. 

»Kako lahko dokažeš s primeri, da si se 

učno snov dobro naučil?« 

 

Učenci navajajo predvsem spraševanje pri 

pouku ali doma, ocenjevanje, obnavljanje 

ključnih besed v prikazu na pamet s svojimi 

besedami. S tem dokazujejo, da učno snov 

znajo, ker so se jo dobro naučili. Poudarjajo pa 

pomen učenja po malem, vsak dan nekaj 

novega. 

Nedvomno se bodo učenci morali bolje zavedati, da znanje postane uporabno le, če se doma 

samostojno učijo, snov ponavljajo in utrjujejo. S tem se informacije prenesejo v dolgoročni 

spomin in se odpravi pozabljanje. 

Ugotovili smo, da morajo učenci posvetiti več pozornosti iskanju načina zapomnitve in 

strategij, ki so zanje najboljše in najprivlačnejše. Sami se morajo bolj zavedati in biti 

samozavestni pri obnavljanju učne snovi, da bo njihovo znanje uporabno. Učenci so 

navajali, da so ob zvezku ponavljali na pamet ob ključnih besedah. Spodbujali smo jih, da 

to naredijo še isti dan, ko so se učno snov učili. Tako bodo preprečili pozabljanje. Naslednji 

dan pa po potrebi še obnovijo naučeno, da bodo sami znali povedati vse, kar so se naučili. 

Predvsem smo ugotovili, da so v primerih, ko so pojme in učno gradivo dobro razumeli, 

potem lahko napisali, kaj so se naučili. Učno snov so vtisnili v spomin  z branjem, pisanjem 

povzetkov in ponavljanjem po ključnih besedah. Pomembno je tudi predznanje iz 4. razreda, 

ker si v tem primeru učno snov bolje predstavljajo in je tudi razumevanje pojmov boljše. 

Primeri: Učenec je zamenjal kolono pisanja: v levo je pisal ključne besede. Morda je v 

začetni fazi dobro, da pišejo v levo povzetke, saj je enako pisanje v zvezkih od leve proti 

desni. Učenka je dejala, da pri povzemanju besedila samo obračamo besede. V bistvu gre 

za parafraziranje. Učenci tako informacijo »naložijo« v kratkoročni spomin. Ko ponavljajo 

po ključnih besedah, pa jih »naložijo« v dolgoročni spomin. Te veščine je treba učencem 

predstaviti, da jih lahko potem uporabijo. 

 

Radovan (2010) uspešno uporabo bralnih učnih strategij vidi v tem, koliko posameznik 

zavestno spremlja svoje učenje in ali jih je pripravljen uporabiti. 

Lončarić in Peklaj (2008, str. 84) poudarjata, da morajo učence opremiti s proaktivnimi 

motivacijskimi strategijami ter jih naučiti postavljanja ciljev, reguliranja napora ter 

organiziranja časa in prostora pri učenju. Učenci s takimi prepričanji, cilji in občutkom 

lastne učinkovitosti pri učenju bodo uporabljali proaktivne strategije učenja in ustreznega 

spoprijemanja z neuspehom. Učitelji pa jih tudi lahko spodbujajo h globinskemu pristopu 

k učenju, k spremljanju lastnega napredka in preverjanju znanja. 

Naše ugotovitve gredo v smeri, da morajo učenci iskati načine zapomnitve in strategij, ki 

vodijo do uporabnega znanja. 
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Tabela 15: Rezultati in ugotovitve 3. raziskovalnega vprašanja Kako učence ozaveščati, 

da se je učenja potrebno učiti in da je učenje dolgotrajen proces? 

VPRAŠANJE 3: Kako učence ozaveščati, da se je učenja potrebno učiti in da je 

učenje dolgotrajen proces?  

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Učenci so odgovarjali na zastavljena 

vprašanja v skupinski anketi po 1. 

akcijskem koraku (14. 4. 2009). 

»Kaj si se naučil o tem, da se je učenja 

potrebno učiti?« 

 

 

 

Učenci so odgovarjali, da mora biti med 

učenjem tišina, biti morajo zbrani, spočiti, 

radovedni, znati morajo dobro brati in pisati. 

Želijo si, da bi jim pokazali več novih načinov 

učenja. 

»Kaj bi ti izboljšal pri tem, kako se je 

treba učiti učenja?Kako boš to storil?« 

 

Večina učencev je mnenja, da so zadovoljni z 

načini, ki jim jih prikazuje učitelj, in da imajo 

možnost izbrati zase najboljši način učenja. Pri 

tem želijo uporabiti svojo domišljijo. 

Upoštevati morajo, da besedilo v učbeniku 

večkrat preberejo, so aktivni pri pouku in se 

zavedajo pomena ponavljanja zapisanih ali 

podčrtanih ključnih besed. 

»Kako se učiti učenja v prihodnje? Kaj 

želiš, da ti pove učitelj, da ti bo najbolj 

koristilo pri učenju?« 

 

Uspešnejšim učencem veliko pomeni, da se 

učijo po svojih ustaljenih načinih, ki jih oni 

izberejo in »izumljajo«.  

Nekateri učenci si želijo uporabljati strategije, 

ki jih je pokazal učitelj pri pouku na konkretnih 

primerih. 

Učencem, ki se ne znajo učiti, mora biti v 

pomoč učitelj. Ti učenci si želijo čim več novih 

načinov učenja, da se bodo lahko odločili za 

»pravega«. S spodbudnimi besedami jih je 

potrebno usmerjati na »pravo« pot. S tem 

dobijo potrditev in so lahko uspešni v 

nadaljnjem učenju. 

Učenci so v skupinski anketi o znanju in 

učni snovi (Priloga 24) pisno odgovarjali 

na vprašanje: »Kakšen cilj si si izbral pri 

učni snovi?«  

Učna vsebina je bila: Majhna mesta, 

veliko je vasi (7. 5. 2009) pri predmetu 

družba v učbeniku Umek in Janša Zorn 

(2003). 

 

 

 

Skoraj vsi učenci si želijo dobiti oceno odlično. 

Torej je njihov cilj učenja odlična ocena, ne pa 

trajno znanje. Pojavljajo se tudi odgovori, da 

želijo več znanja o omenjeni učni snovi. 
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Po končani učni uri z vsebino 

Konstrukcijske zbirke pri naravoslovju in 

tehniki v učbeniku Skribe Dimec idr. 

(2003a) (1. 6. 2009) so učenci pisali 

odgovore na zastavljeno vprašanje v 

skupinski anketi o znanju o pomenu 

primernega učnega okolja (Priloga 23).  

»Kaj pričakuješ pri učenju sam od sebe?« 

 

 

 

 

Učenci veliko pričakujejo sami od sebe. 

Menijo, da se dobro naučijo, da bodo veliko 

znali, da bodo odlični – uspešni. Sodelujejo pri 

pouku, da bodo napredovali pri učenju. 

Učenci se zavedajo, da se je učenja potrebno učiti, ali povedano drugače: opažamo, da so 

prisotne samoregulacijske spretnosti. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da je prisoten tudi 

proces metakognicije, ker učenci razmišljajo o lastnem učenju, okoliščinah učenja in o 

poteh za doseganje ciljev. 

 

Ugotavljamo, da je v obliki pogovorov in življenjskih izkušenj učitelja ter učencev 

potrebno ozaveščati učence na sekundarne ali podporne strategije. Pri tem ne smemo 

pozabiti na vlogo staršev. 

 

Tabela 16: Rezultati in ugotovitve 4. raziskovalnega vprašanja Ali učenci s poznavanjem 

različnih pristopov k učenju in motivacijo ter poznavanjem lastnega  uravnavanja in 

razmišljanja o učenju (metaučenje) uporabljajo sebi najustreznejši način učenja? 

VPRAŠANJE 4: Ali učenci s poznavanjem različnih pristopov k učenju in motivacijo 

ter poznavanjem lastnega  uravnavanja in razmišljanja o učenju (metaučenje) 

uporabljajo sebi najustreznejši način učenja?  

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Učenci so po skupinskem razgovoru o 

pomenu učenja učenja (12. marec 2009) 

obkrožili tisti odgovor, ki je najbolj veljal 

za njih (Priloga 19). Odgovori so bili taki, 

da so smiselno ozaveščali stopnjo 

poznavanja lastnega procesa učenja. 

Z odgovori so pokazali, kaj in koliko vedo 

o lastnem procesu učenja. 

Dali smo jim navodilo, da razložijo, kako 

si razlagajo odgovor, ki so ga obkrožili. 

Trditev je bila:  

»Vem, kako se učiti, in vem tudi, kako to 

jaz počnem.« (zavedna kompetentnost) 

 

Učenci so (sredi 1. akcijskega koraka) 

mnenja, da vedo, kako in na kakšne načine se 

morajo učiti. V veliko pomoč jim je učenje v 

šoli. Pri pouku morajo upoštevati učiteljeva 

navodila, sodelovati, če česa ne uspejo 

narediti v šoli, naredijo to doma. 

V celoti navajamo odgovor uspešnejše učenke: 

»Kot sem obkrožila, vem, kako se učiti, in jaz 

to tudi upoštevam. Ker sem se načinov, ki sem 

se jih naučila v šoli, naveličala, sem ustvarila 

svoje načine učenja, ki so mi trenutno bolj 

všeč. Ko pa se jih bom naveličala, bom 

»izumila« nove načine, ki mi bodo takrat 

najbolj všeč. Vem, da se učinkovito učim, ker 

vidim v svoji beležki same lepe ocene. Ampak 

če se hočeš učinkovito učiti, se moraš skoraj 

vedno drugače, sicer se moraš že siliti učiti se. 
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Zato sem že sita tega učenja se učiti oziroma 

teh metod za učenje. Zato vas lepo prosim, da 

nam pokažete čisto novo, najnovejšo metodo 

učenja, ker nisem edina, ki sem se dosedanjih 

že naveličala.« 

Po skupinskem pogovoru o tem, da se je 

treba učenja učiti, in po učenju s strategijo 

VŽN v kombinaciji z Vennovim 

diagramom, učna vsebina je bila Kraška 

polja in kraške jame (1. 4. 2009) pri 

predmetu družba v učbeniku Umek in 

Janša Zorn (2003), smo učencem zastavili 

vprašanje v skupinski anketi v pisni obliki 

(Priloga 21). 

»Koliko načinov učenja poznaš?« 

 

 

 

 

 

Učenci poznajo veliko načinov učenja: branje, 

miselni vzorec, kolone, prepognjen list, krogi, 

podčrtovanje, oblački, ko mečeš papirčke po 

sobi, v stolpcu (VŽN), krogi, ključne besede, 

besedilo. 

Po končani učni uri (z vsebino Vrhnja 

oblačila ter Spodnje in spalno perilo) pri 

predmetu gospodinjstvo v učbeniku 

Torkar in Bratož Opaškar (2003) (2. 4. 

2009) z učenjem s strategijo VŽN v 

kombinaciji z Vennovim diagramom so 

učenci napisali odgovore na zastavljeno 

vprašanje v skupinski anketi iz 

vprašalnika o znanju kot učencu (Priloga 

22). 

 

»Kakšna je tvoja 

pripravljenost/motivacija za rešitev 

naloge?« 

 

 

 

 

 

 

Učenci so pripravljeni naloge reševati 

sproščeno, odločno, hitro in natančno ter jih 

dokončati. Pripravljeni so se več učiti  med 

prostim časom zaradi ocenjevanja. Trudijo se 

tudi z večkratnim branjem navodil. Če so dobro 

razpoloženi, se lažje učijo. Redki omenjajo, da 

se težko pripravijo k učenju, zlasti ko imajo 

slab dan. 

»Ali se zavedaš, kdaj nekaj znaš in kdaj 

ne?« 

Le en učenec se ne zaveda, kdaj nekaj zna ali 

ne zna. Vsi ostali učenci odgovarjajo, da v sebi 

vedo. Ko delajo na druge načine učenja v šoli, 

vedo, da znajo. 

 

»Kako veš, da si se danes pri 

gospodinjstvu učno snov dobro naučil?« 

 

 

 

 

Učenci so dobili navodilo, da si lahko strategijo 

VŽN preoblikujejo v tako obliko, da bo pri 

učenju kar najbolj uporabna. Razmišljali so o 

svojem lastnem načinu učenja. Navajam 

njihove odgovore v dobesedni obliki. 

Ker mi je delo z oblački najbolj všeč in je 

najlažje. 

Ker sem si pisal in to bom doma ponovil. 

Ker sva s sošolko/sošolcem ponavljala. 
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Tako, da sem se s sošolko pogovorila in da sem 

v mislih ponavljala. 

Ko me je sošolka spraševala, sem vse znala, 

čeprav nisem gledala na tablo. 

Dober pokazatelj, da veš, če si se dovolj učil, 

so ocene.  

Ker sem sodelovala, sem vedela, o čem smo 

govorili, nekaj sem si tudi zapisala. 

Še ne vem. Te snovi še nisem več kot trikrat 

ponovila, niti vprašanj ali česa drugega nisem 

naredila. 

Ker znam, ker sem se učil. 

Ker v sebi vem, kaj znam in česa ne znam. 

Tako, da imam vse v glavi in vem, da znam. 

Tako, da se preizkusim. 

Za izdelavo Vennovega diagrama je bilo potrebno dobro razumevanje in poznavanje učne 

snovi. Predvsem so bili tukaj vključeni miselni procesi povezovanje, sklepanje in 

posploševanje. 

Če so učenci motivirani za učenje in poleg tega še vedo, zakaj in kako se morajo učinkovito 

učiti, potem znajo izbrati najprimernejše načine učenja. 

Učenci bi si lahko z več ponavljanja in utrjevanja (pripovedovanje s svojimi besedami in 

pregled VŽN tabele) zapomnili več. Sicer pa učenci razmišljajo o tem, kako si lahko čim 

lažje in čim hitreje zapomnijo učno snov. S tem postaja znanje bolj uporabno. Na to 

aktivnost učitelji nimamo neposrednega vpliva. Motivacija je sredstvo, s katerim lahko 

učence spodbudimo k učenju, potrebna sta še utemeljevanje in razlaganje, kako si lahko 

neko učno snov čim hitreje in lažje zapomnimo – to pa je želja učencev, učiteljev in staršev. 

 

Gre za zelo zahtevno nalogo, ki jo motivirani učenci uspejo narediti vsak na svoj način. 

Da so lahko učenci uporabljali svoje načine učenja, smo dosegli z razmišljanji učencev, 

ki so jih napisali kot odgovore na skupinske ankete (vprašalniki v prilogah od 21 do 24). 

Poudariti pa je potrebno pomembnost uvajanja v dveh akcijskih korakih: bralnih učnih 

strategij (1. akcijski korak), izboljševanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z 

učiteljevim vodenjem ter uporabo in izbiro strategij, ki so za učence najprimernejše (2. 

akcijski korak). 
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Tabela 17: Rezultati in ugotovitve 5. raziskovalnega vprašanja Kateri so načini učenja, 

ki jih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja učenci uporabljajo pri samostojnem 

učenju doma in v šoli? 

VPRAŠANJE 5: Kateri so načini učenja, ki jih ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja učenci uporabljajo pri samostojnem učenju doma in v šoli? 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Po inovacijskem projektu in prednostni 

nalogi Branje in pisanje na OŠ Dolenjske 

Toplice, ki sta potekala v sodelovanju z 

Zavodom RS za šolstvo (od šolskega leta 

2009/10 do 2012/13) smo učencem 9. a in 

9. b zastavili vprašanja (Priloga 17) v 

skupinski anketi v pisni obliki (po 4 letih, 

7. 6. 2013), in sicer:  

»Katerih načinov učenja, ki smo jih 

spoznavali v 5. razredu v okviru  projekta 

»Učimo se učiti«, se še spominjaš?« 

Najpogostejši odgovor v obeh razredih so bili 

miselni vzorci, dvakrat se pojavi odgovor 

ključne besede, ki jih preberejo in nato s 

svojimi besedami ponovijo. 

 

V 5. a (kontrolna skupina) se še pojavljajo 

odgovori miselni vzorec, branje z 

razumevanjem, izpisovanje po alinejah, 

podčrtovanje, barvanje pomembnih besed v 

besedilu. 

 

V eksperimentalni skupini (5. b) se pojavijo 

tudi strategija VŽN, ribja kost, Paukova 

strategija, risbice z besedami, kar kaže, da so 

bili omenjeni načini učenja za tri učence 

zanimivi in uporabni.  

 

 

 

 

 

 

»Katere od  načinov učenja, ki smo jih 

spoznali v 5. r., še uporabljaš za učenje? 

Pri katerem predmetu?« 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci uporabljajo naslednje načine za učenje: 

V kontrolni skupini (9. a) navajajo zapiske, 

branje z razumevanjem, izpisovanje bistva in  

podčrtovanje. Zanimiv je odgovor, da 

nobenega, in tudi odgovor, da si učenec sam 

naredi izpiske pri vseh predmetih in se jih 

nauči. Miselnega vzorca niso omenjali. 

Predmeti pa so biologija, fizika, zgodovina, 

geografija, slovenščina, angleščina.  

Opažamo, da bralnih učnih strategij, ki smo jih 

uvajali v eksperimentalni skupini, učenci v 9. b 

niso omenjali, da jih še uporabljajo. Navajajo 

pa lastno izbiro načinov, ki učencem najbolj 

ustrezajo in jih uporabljajo pri učenju z 

namenom, da se čim več naučijo. Tako so 

delali tudi v 5. b. Ugotavljamo tudi, da učenci 

ponavljajo s svojimi besedami, kar so tudi 

počeli v 5. b. 

Učenci navajajo, da si sami naredijo izpiske 

(bistvo) v obliki alinej pri predmetih 
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slovenščina, zgodovina, geografija in biologija 

ter se jih naučijo. Omenjajo tudi miselne 

vzorce pri zgodovini, branje in ponavljanje s 

svojimi besedami pri fiziki, kemiji, 

slovenščini, biologiji. Pojavljajo se tudi 

odgovori, da ne uporabljajo nobenega načina. 

»Katerega od teh  načinov učenja si si 

najbolj zapomnil in zakaj?« 

 

 

Učenci iz kontrolne skupine (5. a) se najbolj 

spomnijo naslednjih načinov učenja: zapiski, 

ker so bolj pregledni; izpis bistva besedila, 

branje z razumevanjem, ker so se s tem največ 

ukvarjali, miselni vzorci, ker so jih vedno 

delali, da najprej preberejo, potem ponovijo, 

ker si s tem pomagajo in ne pozabijo. 

Učenci iz eksperimentalne skupine navajajo 

svoje posebne načine učenja, ko so bili v 5. b 

(risanje, barvanje po izpiskih); pisanje po 

alinejah zaradi preglednosti (verjetno imajo 

učenci tukaj v mislih Paukovo strategijo); 

miselni vzorec v barvah zaradi boljše 

zapomnitve in razumevanja, ki so ga 

uporabljali redki učenci; omenjena je tudi 

strategija VŽN in ribja kost.  

V obeh oddelkih se kaže vpliv poučevanja različnih strategij, ki so jih največkrat uporabljali  

in poudarjali učitelji pri njihovem učnem predmetu. Večinoma uporabljajo strategije 

pisanja po alinejah in podčrtovanje ključnih besed v besedilu. Nato učenci po ključnih 

besedah ponavljajo učno snov na različne načine: v mislih po ključnih besedah. Če pozabijo 

vsebinska ali proceduralna znanja, še enkrat preberejo besedilo v učbeniku in se tako 

spomnijo (osvežijo) prebrane informacije. 

V 5. b so spoznali različne bralne učne strategije. Nekaterim učencem so bile uporabne v 

5. razredu, kasneje pa ne. Pomembno je, da zna vsak učenec najti iz besedila, ki se ga uči, 

ključne besede, ki jih je napisal na različne načine (Paukova strategija, miselni vzorci, 

odgovori na vprašanja, pisanje po alinejah …). Z miselnimi vzorci ter z grafičnimi 

ponazoritvami si zelo pomagajo pri učenju (ponavljanje znanja), ker so narejeni tako, kot 

so urejeni podatki v našem dolgoročnem spominu. Tako znanje je potem uporabno, 

kvalitetno in predvsem trajno. 
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Lončarić in Peklaj (2008, str. 84) navajata, da je potrebno pri učencih razvijati proaktivna 

prepričanja o kontroli, tako da poudarjamo njihovo odgovornost za uspeh oz. neuspeh. 

Večkrat jim je potrebno pokazati in dokazati povezavo med vlaganjem napora in 

uspehom. Na tak način se oblikujejo temeljna kognitivna prepričanja, na katera se 

funkcionalno navezuje občutek visoke lastne učinkovitosti ter proaktivni cilji usvajanja 

znanja, veščin, kompetenc in želje po razumevanju učnega gradiva. 

Učenci uporabljajo različne načine učenja, ki so za njih najprimernejši (največkrat 

zapis/izpis po alinejah in podčrtovanje ključnih besed). Morda smo pri naši raziskavi pri 

učencih premalo ozavestili dejstva (morda je to učencem malo mar) o vzrokih za neuspeh 

pri učenju, kar je povezano s slabšim učnim uspehom. Ali so učenci vlagali v svoje učenje 

premalo truda, volje in časa? Ker se učenci učijo kampanjsko, je problem uporabe 

predznanja pri nadgradnjah učnih vsebin. 

 

Tabela 18: Rezultati in ugotovitve 6. raziskovalnega vprašanja Katere prednosti uvajanja 

bralnih učnih strategij bi veljalo uporabiti v nadaljnji praksi? 

VPRAŠANJE 6: Katere prednosti uvajanja bralnih učnih strategij bi veljalo uporabiti 

v nadaljnji praksi? 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

Odkrito opazovanje s popolno udeležbo  

po končani učni uri – učenju s strategijo 

VŽN v kombinaciji z Vennovim 

diagramom pri predmetu gospodinjstvo v 

učbeniku Torkar in Bratož Opaškar 

(2003) (2. 4. 2009). Učni vsebini sta bili: 

Vrhnja oblačila ter Spodnje in spalno 

perilo. 

 

 

Kljub velikemu navduševanju (učiteljev in 

učencev) nad učenjem po strategiji VŽN v 

kombinaciji z Vennovim diagramom smo 

mnenja, da največji problem ostaja to, kako se 

lotiti ponavljanja ob ključnih besedah, saj 

učenci potrebujejo kontrolo, ker sami tega niso 

sposobni. Poiskati je treba pot, kako si čim 

bolje zapomniti učno snov. 

 

Učenci so tudi napisali odgovore na 

zastavljeno vprašanje v skupinski anketi, 

v vprašalniku  o znanju kot učencu 

(Priloga 22):  

»Kaj misliš o sebi kot učencu?« 

Učenci imajo pozitivno samopodobo o sebi kot 

učencu, saj je šlo za generacijo učencev, kjer ni 

bilo večjih vzgojnih težav, in učenci so bili 

navajeni samostojno se učiti od 1. razreda 

Vedo, da morajo še naprej pri pouku poslušati, 

se truditi, biti vestni, vztrajni, predvsem pa 

veliko brati knjige, sodelovati pri pouku in 

pisati domače vaje. 

Učeči učitelj mora strategijo, ki jo bo uvajal, dobro poznati in znati uporabljati. Učencem 

bo tako pri učnem predmetu, ki ga poučuje, lažje in razumljiveje podal napotke za njihovo 

uporabo in jih jo naučil uporabljati. Učence je potrebno postopoma usmerjati v izbiro njim 
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učinkovitih načinov učenja in pri njihovih uporabah vztrajati. Pri učenju strategij je 

najbolje, da učeči učitelj pokaže in nauči učence uporabljati strategije, ki so za njegov 

predmet najprimernejše. Zelo je odvisno od učiteljevega osebnega stila učenja, načina 

poučevanja in poznavanja strategij nasploh.  

 

Zato je pomembno, da: 

1. vsak učitelj najprej pri sebi razišče svoj stil učenja, se vpraša, kakšen tip učenca je, 

katere strategije je sam uporabljal, kako se uči; 

2. analizira svoj način poučevanja, podajanja snovi in ustnega spraševanja ter pisnega 

ocenjevanja znanja; 

3. pozna in preizkuša različne strategije z učenci. 

 

Učenci tako spoznajo in uvidijo pomembnost posamezne strategije, saj so mnenja, da znajo 

sami dobro oceniti, kakšno znanje in kaj od njih pričakuje vsak posamezni učitelj, oz. so 

razvili strategije »preživetja« – kako pri vsakem učitelju priti najbolje skozi. 

Pri uporabi strategij učenja ne smemo imeti prevelikih pričakovanj. Rezultatov učinkov ne 

moremo prehitro pričakovati, ker gre za proces usvajanja in razvijanja različnih učnih 

strategij. Uvajanje učnih strategij v pouk predstavlja učiteljem velik izziv, saj moramo 

upoštevati učni načrt. Vendar se da pouk tako organizirati, da je uvajanje vpeto v proces 

pouka, kajti vsi si želimo, da učenci pokažejo trajno, kvalitetno in hkrati uporabno znanje. 

S tem učitelji pustimo pri učencih velik vtis in s tem je izpolnjeno poslanstvo učiteljskega 

poklica. Za učence je to dobra popotnica, tako se lahko samostojno učijo in hitreje 

pridobivajo kvalitetno in uporabno znanje. 

 

Keck (2012) je v študiji preučila zavedanje metakognitivega branja v 5. razredu. Na 

osnovi ugotovitev priporoča spodbujanje razvijanja pismenosti v kurikulumu s 

poudarkom na metakognitivnih bralnih strategijah. Poudarja tudi, da je pouk pismenosti 

v glavnem osredotočen na znanja in spretnosti ter preverjanje, koliko učitelj zahteva od 

učencev znanje metakognitivnih strategij branja. Tudi z ugotovitvami naše raziskave 

lahko potrdimo pomembnost učiteljeve vloge pri razvijanju in uporabi bralnih učnih 

strategij v učnem procesu. Če jih učitelj pri pouku ne poudarja in vadi, potem jih učenci 

ne poznajo in jih tudi ne znajo uporabljati. Potrebno pa je veliko vztrajnosti in potrpljenja. 

Učitelj ne sme imeti prevelikih pričakovanj glede »hitrega« napredka na tem področju. 
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Tabela 19: Kakšni so učinki projekta Učimo se učiti po dveh mesecih počitnic in dveh 

tednih pouka v novem šolskem letu 2009/10 v 6. b (eksperimentalna skupina)? 

KAKŠNI SO UČINKI PROJEKTA Učimo se učiti po dveh mesecih počitnic in dveh 

tednih pouka v novem šolskem letu 2009/10 v 6. b (eksperimentalna skupina)? 

Opis zbiranja podatkov, dejavnosti Rezultati in ugotovitve 

V skupinski anketi (17. 9. 2009) smo v 

novem šolskem letu 2009/10 učencem 6. b 

postavili tri vprašanja (Priloga 16). 

Po končanem reševanju smo učencem 

predvajali zvočni posnetek skupinske 

razprave o projektu Učimo se učiti (maj 

2009). Bilo jih je zanimivo opazovati, ko so 

poslušali svoja lastna razmišljanja o učenju, 

saj so na mnoge lastne izjave pozabili. 

»1. Katerih načinov učenja se iz lanskega 

šolskega leta, ko si hodil v 5. b, spomniš?« 

Spomnili so se miselnega vzorca, 

prepognjenega lista, krogov, razpredelnice, 

ribje kosti, oblačkov in jabolk s ključnimi 

besedami. 

»2. Katere načine učenja še uporabljaš za 

učenje? Pri katerem predmetu?« 

Učenci uporabljajo naslednje načine: 

prepognjen list, ribjo kost, miselni vzorec, 

slike s ključnimi besedami, ki govorijo o učni 

vsebini. 

Svoje načine učenja uporabljajo pri vseh 

predmetih. »Moji načini najbolj učinkujejo in 

pri njih največ znam.« 

 

Zanimivi so tudi odgovori, v katerih učenci 

navajajo, da jih ne uporabljajo. Navajamo jih: 

Nobenega načina ne uporabljam pri nobenem 

predmetu, ker tudi takih nalog nimamo. 

Imamo bolj referate. 

Zaenkrat še ne. 

Nobenega, ker sem čisto pozabil na to. 

Tukaj nobenega, saj smo zdaj 6. r. 

»3. Kateri način učenja bi uporabil za 

zadnjo učno snov, ki ste jo ravno v tem 

tednu obravnavali pri pouku zgodovine ali 

kakšnem drugem predmetu?« 

Navajamo odgovore učencev: 

Miselni vzorec. 

Še zmeraj ribo. 

Oblački pri naravoslovju. 

Preglednico pri zgodovini. 

Slika, ki govori o snovi, v njej pa so ključne 

besede. 

Za naravoslovje bi uporabila kakšen način o 

živalih. Za zgodovino pa bi uporabila kakšen 

časovni trak. 
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Svoj način učenja, saj si s svojim največ 

zapomnim in več znam. 

Hmmm … Mogoče obliko polža ali pa 

časovnega traka. Najbolje se naučim, če 

preberem učno vsebino v učbeniku in v 

mislih ponavljam. 

Izpisovanje ključnih besed in prepognjen list. 

Recimo tistega: KAJ VEM, KAJ HOČEM 

IZVEDETI, KAJ SEM SE NAUČILA. Ta mi 

je najbolj všeč. Ne vem, ker tisti načini v 6. r. 

ne pridejo več tako v poštev kot v 5. razredu, 

vsaj pri meni. 

Ugotavljamo, da so načine učenja učenci sprejeli za »svoje«, saj jih uporabljajo pri pouku. 

Spomnijo se jih ter jih uporabljajo pri pouku, saj imajo besedilo v učbenikih, iz katerih se 

morajo učiti. 

V okviru inovacijskega projekta Učimo se učiti, ki je potekal v šol. letu 2009/10, smo se z 

učitelji, ki so bili vključeni v projekt, strinjali, da še naprej pri učencih razvijamo učne 

strategije. Zdelo se nam je pomembno, da se vloženega truda in napora ter časa ne zavrže, 

saj bodo usvojene veščine učencem pomagale pri nadaljnjem šolanju, pri pridobivanju 

znanja ter njegove uporabnosti. 

V oddelku smo imeli novo učenko, ki je prišla iz druge šole. Ugotavljamo, da pri njej ni bilo 

»učinkov«, saj ne ve nič o takih načinih učenja, ki smo jih v lanskem šolskem letu uvajali in 

uporabljali na naši šoli. Tukaj so vidne razlike v tem, kaj vse učenci znajo. Znajo tisto, kar 

so se učili in pri čemer so bili aktivno vključeni. 

 

11.2 Preverjanje hipotez 

V analizi smo za preverjanje hipotez (H1, H2, H3, H4) uporabili odgovore iz  vprašalnika 

o učenju (Priloga 15), ki so ga učenci  reševali ob koncu šolskega leta 2008/09 (19. 6. 

2009), pri čemer velja poudariti, da v 5. a (15 učencev) bralnih učnih strategij nismo 

sistematično uvajali. Ker sta bila v času anketiranja dva učenca 5. a odsotna, je na 

vprašalnik odgovorilo le 13 učencev. Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kako se učenci 

najlaže učijo, kako poteka učenje, kako si lahko zapomnijo učno snov, kaj menijo o tem, 

kako bi lahko izboljšali učni uspeh, ter kako presojajo o tem, ali je neka učna strategija 

primerna (po uvajanju bralnih učnih strategij). Za analizo hipoteze 5 smo uporabili 

Vprašalnik za učence o učenju (Priloga 17), ki so ga učenci izpolnjevali v devetem 

razredu (7. 6. 2013). 

 

Podatke smo poleg opisa stanja oziroma ključnih razlik med eksperimentalno in 

kontrolno skupino analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS. Za preverjanje 
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hipotez oziroma odvisnosti med spremenljivkami smo uporabili hi-kvadrat test (χ2). 

Kadar zaradi majhnosti vzorca nismo zadovoljili kriteriju hi-kvadrat testa, ki se nanaša 

na to, da mora biti v posamezni celici kontingenčne tabele vsaj 5 enot, smo uporabili 

Fischerjev test, ki ni pod vplivom velikosti vzorca. Izbor ustreznega testa najdemo v tabeli 

v celicah, ki niso obarvane. S krepkim tiskom so označene statistično pomembne 

vrednosti.  

 

11.2.1 Analiza rezultatov v povezavi s hipotezo 1 (poznavanje in uporaba bralnih 

učnih strategij) 

H1: Po končanih akcijskih korakih smo pričakovali, da bodo učenci v eksperimentalni 

skupini, ki bo deležna sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij in vprašalnikov o 

samoregulaciji, bolje poznali in uporabljali bralne učne strategije.  

Za potrditev hipoteze 1 smo uporabili 1. in 2. vprašanje iz Vprašalnika za učence o 

učenju, 19. 6. 2009. 

»1. Najlažje se učim, … Obkroži 3 od naštetih načinov, ki ti najbolj ustrezajo:« 

»2. Učenje lahko poteka še na druge načine. Od naštetih obkroži tista 2, ki sta pri 

tebi najpogostejša in za katera veš, da po takem učenju tudi veliko znaš.« 

 

Tabela 20: Analiza 1. hipoteze Poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij (primerjava 

kontrolne in eksperimentalne skupine) 

Trditev 

Oddelek 5. a– 

kontrolna skupina 

(KS) = 13 uč. 

Oddelek 5. b– 

eksperimentalna 

skupina (ES) = 14 uč. 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

Najlažje se učim tako, da ob 

lastnih izpiskih ponavljam. 
3 23,1 % 6 42,9 % 

Najlažje se učim tako, da iščem in 

podčrtujem bistvene besede v 

učnem gradivu. 

0 0 % 7 50,0 % 

Učenje lahko poteka tako, da si 

kaj narišem. 
0 0 % 5 35,7 % 

Učenje lahko poteka tako, da si 

naredim graf, tabelo. 
0 0 % 1 7,1 % 

 

V eksperimentalni skupini (oddelek 5. b) je po uvedbi sistematičnega dela z učenci šest 

učencev označilo, da se najlažje učijo, če ponavljajo ob lastnih zapiskih, medtem ko so v 

kontrolni skupini (oddelek 5. a) ta odgovor označili le trije učenci. To predstavlja 42,9 % 
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učencev eksperimentalne skupine in le 23,1 % učencev kontrolne skupine. V 

eksperimentalni skupini je po uvedbi sistematičnega dela z učenci sedem učencev 

označilo, da se najlažje učijo, če iščejo in podčrtujejo bistvene besede v učnem gradivu. 

V kontrolni skupini tega odgovora ni označil noben učenec. To predstavlja 50 % učencev 

eksperimentalne skupine in 0 % učencev kontrolne skupine.  

 

V eksperimentalni skupini je po uvedbi sistematičnega dela z učenci pet učencev 

označilo, da učenje poteka tako, da si kaj narišejo, medtem ko v kontrolni skupini tega ni 

označil noben učenec. To predstavlja 35,7 % učencev eksperimentalne skupine in 0 % 

učencev kontrolne skupine. Tudi tukaj zasledimo, da so bili učenci eksperimentalne 

skupine ustvarjalnejši pri izbiri in uporabi sebi najprimernejših načinov učenja. Več jih 

je uporabljalo graf, tabelo ali si narisalo kaj drugega. S sistematičnim uvajanjem bralnih 

učnih strategij smo dosegli, da so učenci bolje poznali in uporabljali učne strategije. Velik 

pomen smo dajali branju z razumevanjem, ki smo ga izboljševali tudi z vajami za večjo 

bralno učinkovitost (vaje v bogatenju besednega zaklada in hitrosti pri branju).  

 

Tabela 21: Analiza 1. hipoteze s hi-kvadrat in Fischerjevim testom   

Trditev hi-kvadrat g p Fischer p 

Najlažje se učim tako, da ob 

lastnih izpiskih ponavljam.* 
1,187 1 0,276 0,420 

Najlažje se učim tako, da iščem 

in podčrtujem bistvene besede v 

učnem gradivu.* 

8,775 1 0,003 0,006 

Učenje lahko poteka tako, da si 

kaj narišem.* 
5,698 1 0,017 0,041 

Učenje lahko poteka tako, da si 

naredim graf, tabelo.* 
0,964 1 1 1 

* 50 % teoretičnih frekvenc je manjših od 5. 

 

S pomočjo Fisherjevega testa ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pri dveh trditvah: pri trditvi, da se najlažje 

učijo tako, da iščejo in podčrtujejo bistvene besede v učnem gradivu (p < 0,05), in pri 

trditvi, da učenje poteka tako, da si kaj narišejo (p < 0,05). Pri ostalih dveh trditvah je p 

> 0,05, vendar razlika med deleži kaže na določeno mero spremembe v odnosu do 

poznavanja in uporabljanja različnih učnih strategij. 

Na podlagi statističnih testov in uvodnih ugotovitev na podlagi analize deležev potrdimo 
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hipotezo, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki je bila deležna sistematičnega 

uvajanja bralnih učnih strategij in vprašalnikov o samoregulaciji, bolje poznali in 

uporabljali naslednje bralne učne strategije: učno snov so ponavljali ob lastnih zapiskih, 

iskali in podčrtovali so bistvene besede v učnem gradivu, ob poteku učenja so si pomagali 

z risbo. Pri zadnjih dveh načinih učenja so se pokazale pomembne razlike, kar potrjuje 

uspešnost sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij. 

 

S potrditvijo H1 lahko v primerjavi z Bakračevič Vukman (2010) ugotovimo, da smo v 

oddelku 5. b (eksperimentalna skupina) s sistematičnim uvajanjem bralnih učnih strategij 

in s pomočjo vprašanj pri učencih spodbujali učenje učenja. Rezultat se kaže v tem, da so 

učenci bolje poznali in uporabljali bralne učne strategije (iščejo in podčrtujejo bistvene 

besede v učnem gradivu, učenje poteka tako, da si kaj narišejo). 

 

11.2.2 Analiza rezultatov v povezavi s hipotezama 2 in 3 (zavedanje, da se je učenja  

potrebno učiti, ter razmišljanje o lastnem učenju) 

H2 in H3: Pričakovali smo tudi, da bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, pogosteje odgovorili, da se zavedajo, da 

se je učenja potrebno učiti (H2), in da bodo bolje/več razmišljali o svojem lastnem učenju 

(H3). 

»Kaj od naštetega velja zate? Na vsako vprašanje odgovori tako, da obkrožiš DA ali 

NE.« (6. vprašanje iz Vprašalnika za učence o učenju, 2., 9.,15. in 18. trditev, 19. 6. 2009) 
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Tabela 22: Analiza 2. in 3. hipoteze Zavedanje, da se je učenja potrebno učiti ter 

razmišljanje o lastnem učenju (primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine) 

Trditev 

Oddelek 5. a– 

kontrolna skupina 

(KS) = 13 uč. 

Oddelek 5. b– 

eksperimentalna 

skupina (ES) = 14 uč. 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

Pri poslušanju in branju 

razmišljam o učni snovi tako, da 

primerjam novo znanje s starim. 

6 46,2 % 7 53,8 % 

Pri samostojnem učenju si 

zastavljam vprašanja v zvezi z 

učno snovjo in poskušam poiskati 

odgovore. 

10 76,9 % 14 100,0 % 

Večkrat razmišljam o tem, kako si 

najlažje zapomniti učno snov. 
9 69,2 % 10 76,9 % 

Poskušam sam/-a izboljšati svoj 

način učenja tako, da iščem nove 

poti učenja, da bi bil/-a učno 

uspešnejši/-a. 

11 84,6 % 14 100,0 % 

 

V eksperimentalni skupini (oddelek 5. b) je po uvedbi sistematičnega dela z učenci sedem 

učencev označilo, da pri poslušanju in branju razmišljajo o učni snovi tako, da primerjajo 

novo znanje s starim, medtem ko je v kontrolni skupini (oddelek 5. a) ta odgovor označilo 

šest učencev. To predstavlja 53,8 % učencev eksperimentalne skupine in 46,2 % učencev 

kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini je štirinajst učencev označilo, da si pri 

samostojnem učenju zastavljajo vprašanja v zvezi z učno snovjo in poskušajo poiskati 

odgovore, medtem ko je v kontrolni skupini ta odgovor označilo deset učencev. To 

predstavlja 100 % učencev eksperimentalne skupine in 76,9 % učencev kontrolne 

skupine. V eksperimentalni skupini je deset učencev označilo, da večkrat razmišljajo o 

tem, kako si najlažje zapomniti učno snov, medtem ko je v kontrolni skupini ta odgovor 

označilo devet učencev. To predstavlja 76,9 % učencev eksperimentalne skupine in 69,2 

% učencev kontrolne skupine. 

 

Učenci v eksperimentalni skupini (oddelek 5. b) se zavedajo pomena različnih učnih 

strategij, kadar želijo biti uspešni oziroma želijo pridobiti več znanja, saj so vsi učenci 

eksperimentalne skupine odgovorili, da poizkušajo izboljšati svoj način učenja tako, da 
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iščejo nove poti in načine, medtem ko je tako odgovorilo 84,6 % učencev kontrolne 

skupine. Na podlagi rezultatov lahko zaznamo pozitiven vpliv sistematičnega uvajanja 

bralnih učnih strategij, ki se je pokazal v tem, da so učenci več razmišljali o svojem 

lastnem učenju, s samoregulativnimi spretnostmi so zaradi uravnavanja lastnega učenja 

najprej prepoznavali uporabne strategije s pomočjo učitelja in nato učinkovito uporabljali 

sebi najprimernejše načine učenja v različnih situacijah. 

 

Tabela 23: Analiza 2. in 3. hipoteze s hi-kvadrat in Fischerjevim testom 

Trditev hi-kvadrat g p Fischer p 

Pri poslušanju in branju 

razmišljam o učni snovi tako, 

da primerjam novo znanje s 

starim. 

0,040 1 0,842 1 

Pri samostojnem učenju si 

zastavljam vprašanja v zvezi z 

učno snovjo in poskušam 

poiskati odgovore.* 

3,635 1 0,057 0,098 

Večkrat razmišljam o tem, 

kako si najlažje zapomniti učno 

snov.* 

0,016 1 0,901 1 

Poskušam sam/-a izboljšati 

svoj način učenja tako, da 

iščem nove poti učenja, da bi 

bil/-a učno uspešnejši/-a.* 

2,326 1 0,127 0,222 

* 50 % teoretičnih frekvenc je manjših od 5. 

 

S pomočjo hi-kvadrat in Fischerjevega testa ugotovimo, da pri nobeni trditvi ne obstajajo 

statistično značilne razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine (p > 0,05), 

zatorej hipotez ne moremo potrditi. Kljub temu da pomembnih razlik nismo statistično 

potrdili, analiza odstotkov in njihovih razlik kaže na to, da učenci eksperimentalne 

skupine pri učenju večkrat razmišljajo o učni snovi in primerjajo novo znanje s starim. 

Prav tako se bolj poglobijo v učenje kot ostali učenci, saj si večkrat zastavljajo vprašanja 

v zvezi z učno snovjo. Hkrati jih tudi zanima realizacija njihovega cilja. Skušajo najti 

najprimernejši način, da bi si učno snov najlažje zapomnili. Njihov proces učenja deluje 

bolj  premišljeno in je bolj ciljno usmerjen, kot to velja za učence kontrolne skupine. 

 

Hipoteze H2/3 nismo potrdili. Ugotavljamo podobne rezultate, kot jih navaja Boström 

(2012,  omenili smo jo v poglavju 9. 2). Avtorica ugotavlja, da imajo švedski učenci 
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težave z razlago, kako se učiti učiti se. 

Če bi učencem postavili vprašanje, ali se je učenja potrebno učiti, in jih prosili, naj to z 

dvigom rok potrdijo, bi verjetno velika večina dvignila roko. Tisti, ki ne bi bili prepričani 

v to, pa bi to storili, ker so to storili njihovi sošolci. Če pa bi kasneje učence individualno 

povprašali o tem, kaj to pomeni oz. ali znajo razložiti trditev 'Tudi učenja se je potrebno 

učiti', ne bi o tem znali povedati prav veliko. Prav tako ne razmišljajo o svojem lastnem 

učenju v smislu njegovega izboljšanja. 

11.2.3 Analiza rezultatov v povezavi s hipotezo 4 (zavedanje močnih in šibkih 

področij pri učenju, ki lahko vplivajo na učenčevo učno uspešnost) 

H4: Pričakovali smo, da se bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna 

sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, bolje zavedali močnih in šibkih področij 

pri učenju, ki lahko vplivajo na učenčevo učno uspešnost. 

»Kaj od naštetega velja zate? Na vsako vprašanje odgovori tako, da obkrožiš DA ali 

NE.« (Vprašanja iz Vprašalnika za učence o učenju, 18 trditev, 19. 6. 2009) 

 

Tabela 24: Analiza 4. hipoteze  Zavedanje šibkih in močnih področij pri učenju 

(primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine) 

Trditev 

Oddelek 5. a – 

kontrolna skupina 

(KS) = 13 uč. 

Oddelek 5. b– 

eksperimentalna 

skupina (ES) = 14 uč. 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

Frekvenca 

(Odgovor 

DA) 

Odstotek 

1. Pri učenju se lahko zberem – z 

mislimi sem pri snovi, ko jo 

berem. (+) 

12 92,3 % 14 100,0 % 

2. Pri poslušanju in branju 

razmišljam o učni snovi tako, da 

primerjam novo znanje s starim. 

(+) 

6 46,2 % 7 53,8 % 

3. Zame pogosto velja trditev: »Ves 

dan sem se učil, pa nič ne znam.« (-

) 

2 15,4 % 1 7,7 % 

4. Z učenjem (ponavljanjem) 

odlašam do ocenjevanja znanja. (-) 
5 45,5 % 5 38,5 % 

5. Sam/-a sebi obljubim nagrado 

(npr. igrico na računalniku, gledanje 

televizije), če sem pri učenju 

uspešen/uspešna. (-) 

6 46,2 % 4 30,8 % 
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6. Pred učenjem na hitro preletim 

učno snov (naslov, podnaslov, 

slike …). (+) 

5 38,5 % 10 71,4 % 

7. Zaradi boljšega razumevanja 

učne snovi vprašam učitelja ali 

starše ali poiščem pojasnila v raznih 

priročnikih, enciklopedijah in 

atlasih. (-) 

12 92,3 % 10 71,4 % 

8. Koristi mi, če podčrtujem (s 

svinčnikom) pomembne misli in 

ključne besede. (=) 

9 69,2 % 9 69,2 % 

9. Pri samostojnem učenju si 

zastavljam vprašanja v zvezi z 

učno snovjo in poskušam poiskati 

odgovore. (+) 

10 76,9 % 14 100,0 % 

10. Pri učenju pozorno pregledam 

skice, slike, tabele in prikaze 

(grafikone). (+) 

12 92,3 % 13 92,9 % 

11. Poskušam si predstavljati ali 

si zapišem vrstni red podatkov ali 

postopkov. (+) 

5 38,5 % 6 46,2 % 

12. Ko preberem nek odstavek, ga 

razumem in ga znam z nekaj stavki 

obnoviti s svojimi besedami. (=) 

11 84,6 % 11 84,6 % 

13. Sam/-a poskušam najti in 

izpisati (ne prepisati) ključne 

besede in misli iz prebranega 

besedila. (+) 

6 46,2 % 12 92,3 % 

14. Vem, kako narediti dober 

miselni vzorec. (+) 
6 46,2 % 12 85,7 % 

15. Večkrat razmišljam o tem, 

kako si najlažje zapomniti učno 

snov. (+) 

9 69,2 % 10 76,9 % 

16. Učitelje, starše ali koga drugega 

vprašam za nasvet, kako bi se bilo 

dobro učiti. (-) 

7 53,8 % 6 46,2 % 

17. Ko se učim s pomočjo 

računalnika, se hitreje in bolje 

naučim učno snov. (+) 

2 15,4 % 4 30,8 % 

18. Poskušam sam/-a izboljšati 

svoj način učenja tako, da iščem 

nove poti učenja, da bi bil/-a učno 

uspešnejši/-a. (+) 

11 84,6% 14 100,0% 
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Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine smo primerjali posamezne trditve glede 

na število pritrdilnih odgovorov. Za lažje razumevanje smo v tabeli pri vsaki trditvi 

označili trditev s tremi možnimi znaki. Znak '+' pomeni, da je delež učencev, ki so 

pritrdilno odgovorili na posamezno trditev, večji v eksperimentalni skupini. Znak '-'  

pomeni, da je delež učencev, ki so pritrdilno odgovorili na posamezno trditev, večji v 

kontrolni skupini. Če je trditev označena z znakom '=', ni bilo pomembnejših razlik med 

deležema »pravilnih odgovorov« učencev obeh oddelkov. 

Na podlagi opisanih rezultatov smo ugotovili, da so učenci v eksperimentalni skupini pri 

11 od 18 (61,1 %) trditvah odgovarjali pritrdilno v večji meri kot v kontrolni skupini, 

medtem ko so učenci kontrolne skupine pri 5 od 18 (27,8 %) trditvah odgovorili pritrdilno 

v večji meri kot v eksperimentalni skupini. V dveh primerih (11,1 %) je bil odstotek 

pritrdilnih odgovorov enak v obeh oddelkih. 

 

Tabela 25: Analiza 4. hipoteze s hi-kvadrat in Fischerjevim testom 

Trditev hi-kvadrat g p Fischer p 

Učenci se zavedajo močnih in 

šibkih področij pri učenju. 
4,492 1 0,034 0,054 

 

S pomočjo hi-kvadrat testa ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine (hi-kvadrat = 4,492; p < 0,05), zatorej lahko 

na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo hipotezo, da se učenci eksperimentalne skupine 

bolj zavedajo šibkih in močnih področij pri učenju, ki lahko vplivajo na učenčevo učno 

uspešnost. Ker nobena od teoretičnih frekvenc ni manjša od 5, nam daje hi-kvadrat 

povsem zanesljive ocene, zatorej Fischerjev test ni potreben. 

 

Z analizo odgovorov ugotovimo, da učenci v eksperimentalni skupini poznajo in 

razmišljajo o učinkovitih načinih učenja (postavke 6, 9, 10, 11, 14), se spremljajo in 

uravnavajo svoje načine učenja (postavke 1, 2, 9, 10, 11, 13, 17) ter zavestno izbirajo 

strategije, ki so se pokazale kot uspešne (postavki 15, 18). Omenjene postavke so 

označene s krepkim tiskom v Tabeli 24. 

 

Ker smo H4 potrdili, lahko potrjujemo skupne značilnosti definicij samoregulacijskega 

učenja, ki smo jih navedli v poglavju o samoregulaciji učenja, o katerih govorijo Pečjak 

in Košir (2002, str. 141) in Vesel (2006, str. 6). 
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11.2.4 Analiza rezultatov v povezavi s hipotezo 5 (uporaba bralnih učnih strategij v 

različnih učnih situacijah) 

H5: Pričakujemo, da bodo učenci v eksperimentalni skupini, ki bo deležna sistematičnega 

uvajanja bralnih učnih strategij, bralne učne strategije samostojno uporabljali v različnih 

učnih situacijah. 

Po končanem inovacijskem projektu na OŠ Dolenjske Toplice »Branje in pisanje«, ki je 

potekal  tudi v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (od šolskega leta 2009/10 do 

2012/13), smo učencem 9. a in 9. b zastavili vprašanja v skupinski pisni anketi (7. 6. 

2013). 

Za potrditev hipoteze predstavljamo odgovore na  drugo vprašanje iz vprašalnika: 

»Katere od teh načinov učenja še uporabljaš pri učenju? Pri katerem predmetu?« 

 

Legenda: 

0 – Učenci niso uporabljali nobene bralne učne strategije.  

1 – Učenci so navedli, da uporabljajo različne strategije pri vsaj enem predmetu. 

V – Učenci so odločno navedli, da uporabljajo različne strategije pri vseh predmetih. 

 

Tabela 26: Analiza 5. hipoteze Uporaba bralnih učnih strategij v različnih učnih 

situacijah (kontrolna skupina) 

Oddelek 9. a  – kontrolna skupina (KS) = 15 učencev 0 1 V 

1. Zapiske uporabljam pri vseh predmetih.   X 

2. Branje z razumevanjem – bistvo (izpis); pri BIO in ZGO.  X  

3. Branje z razumevanjem (ZGO, BIO, GEO), miselni vzorec (SLJ in 

TJA). 
 X  

4. Izpisi pomembnih podatkov, skoraj pri vseh predmetih.  X  

5. Izpisovanje (ZGO, FIZ, MAT, GEO).  X  

6. Izpisovanje bistva (pri vseh predmetih).   X 

7. Da si najprej preberem, potem pa ponovim. To uporabljam pri vseh 

predmetih. 
  X 

8. Izpisovanje.  X  

9. Izpiski.  X  

10. Nobenega. X   

11. Branje z razumevanjem, večinoma pri vseh predmetih.  X  

12. Nobenega. X   

13. Nobenega. X   

14. Izpiski pri ZGO, GEO in SLJ.  X  

15. Podčrtovanje, izpisovanje.  X  
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Tabela 27: Analiza 5. hipoteze Uporaba bralnih učnih strategij v različnih učnih 

situacijah (eksperimentalna skupina) 

Oddelek 9. b – eksperimentalna skupina (ES) = 14 učencev 0 1 V 

1. Sama samo naredim izpiske pri vseh predmetih in se jih naučim.   X 

2. Izpiski (v obliki alinej) – SLJ, ZGO, GEO, BIO …; vaje/naloge pri MAT, 

miselni vzorci pri ZGO. 
  X 

3. Uporabljam svoje načine. Pri vsakem predmetu drugačen.   X 

4. Preberem in nato s svojimi besedami ponovim (FIZ, KEM, SLJ, BIO).  X  

5. Izpiski  (ZGO, GEO).  X  

6. Miselni vzorec (GEO, ZGO, BIO).  X  

7. Nobenega pri nobenem predmetu. X   

8. Miselni vzorec – BIO in glasba.  X  

9. Nobenega. X   

10. Miselni vzorec.  X  

11. Ne uporabljam nobenega od teh načinov učenja pri nobenem predmetu. X   

12. Nobenega. Imam svoje načine, pri katerih se sama najbolje znajdem.  X  

13. Miselni vzorec uporabljam pri obsežnejših snoveh, recimo GEO in ZGO.  X  

14. Izpisujem si bistvo: povsod.   X 

 

Tabela 28: Analiza 5. hipoteze Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine  pri 

uporabi učnih strategij 

Rezultati 

Oddelek 9. a– 

kontrolna skupina 

(KS) = 15 uč. 

Oddelek 9. b– 

eksperimentalna 

skupina (ES) = 14 uč. 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

0 – Učenci niso uporabljali nobene 

bralne učne strategije. 
3 20,0 % 3 21,4 % 

1 – Učenci so navedli, da 

uporabljajo različne strategije pri 

vsaj enem predmetu. 

9 60,0 % 7 50,0 % 

V – Učenci so eksplicitno navedli, 

da uporabljajo različne strategije 

pri vseh predmetih. 

3 20,0 % 4 28,6 % 

 

28,6 % učencev v eksperimentalni skupini (oddelek 9. b) je uporabljalo različne učne 

strategije pri vseh predmetih oziroma učnih situacijah. V kontrolni skupini (oddelek 9. a) 

je 20 % učencev uporabljalo različne učne strategije pri vseh predmetih oziroma učnih 

situacijah. Vsaj pri enem predmetu je bil odstotek večji pri učencih 9. a. Odstotek 

učencev, ki ne uporabljajo učne strategije v nobeni situaciji, je bil približno enak v obeh 

oddelkih. Primerjava med oddelkoma sicer ni pokazala večjih razlik, a smo lahko opazili, 

da so učenci iz eksperimentalne skupine po sistematičnem uvajanju strategij dajali za 
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odtenek bolj pozitivne odgovore kot njihovi vrstniki iz kontrolne skupine. Bili so malce 

bolj kreativni,  uporabljali so različne načine učenja pri skoraj vseh predmetih. 

 

Tabela 29: Analiza 5. hipoteze s hi-kvadrat in Fischerjevim testom 

Trditev hi-kvadrat g p Fischer p 

Učenci bralne učne strategije 

samostojno uporabljajo v 

različnih učnih situacijah.* 

0,864 1 0,353 0,407 

* 50 % teoretičnih frekvenc je manjših od 5. 

 

S pomočjo Fischerjevega testa ugotovimo, da razlike med učenci eksperimentalne in 

kontrolne skupine niso statistično značilne (p > 0,05), zatorej na podlagi dobljenih 

rezultatov ne moremo potrditi hipoteze, da bodo učenci eksperimentalne skupine, ki bo 

deležna sistematičnega uvajanja bralnih učnih strategij, slednje samostojno uporabljali v 

različnih učnih situacijah. 

Kljub temu smo s spremljanjem ugotavljali,  da so učenci posegali po knjigah, spoznali 

različne strategije dela z besedilom, napredovali pri samostojnem pisanju, oblikovali in 

zapisali ustrezne odgovore ter upoštevali pravopisna pravila, kar nedvomno so pomembni 

dosežki vseh vključenih v inovacijski projekt pedagoškega dela. 

 

Razlogov, da H5 nismo potrdili, je več. Lahko trdimo, da kljub izvajanju projekta »Branje 

in pisanje« na šoli nismo dajali dovolj poudarka na to, katere učne strategije uporabiti v 

novih učnih situacijah. Potrebno bi bilo sistematično uvajati in spremljati učinke različnih 

učnih strategij glede na zastavljeni načrt v daljšem časovnem obdobju, in to z enotnim 

pristopom v delu vseh učiteljev. 
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12. SKLEP IN POGLED NAPREJ 

Prispevek magistrskega dela so spoznanja o pomenu kompetence učenje učenja. 

Predstavljene so bile možnosti učiteljev  razredne stopnje v 5. razredu  pri razvijanju 

ključne kompetence učenje učenja za vseživljenjsko učenje. Uporaba bralnih učnih 

strategij pozitivno vpliva na učenje učencev, saj jih spodbuja k iskanju novih načinov 

učenja, s tem pa se tudi povečuje motivacija za učenje. Ne moremo pa z gotovostjo trditi, 

da se je zaradi uporabe učnih strategij povečal učni uspeh. 

 

Raziskava je prispevala k večji osveščenosti in ozaveščanju učencev, učiteljev in staršev 

o  pomenu učenja učenja v osnovni šoli in s tem tudi k uspešnejšemu nadaljevanju 

izobraževanja. 

 

Da bi povečali motivacijo za učenje, moramo lastno intelektualno angažiranost učenca v 

pedagoškem procesu prenašati s poučevanja na proces učenja. Z razvijanjem kognitivnih 

kompetenc učenca se spodbujata njegova intelektualna angažiranost in njegov 

intelektualni razvoj. Tako bodo učenci pri zapletenih oblikah učenja aktivnejši in 

izobraževanje bo dejansko postalo vse močnejši  dejavnik razvoja osebnosti. Učenci bodo 

oblikovali koncept procesa učenja ter razvili tudi osebni odnos do lastnega učenja. 

 

Slabe oz. neusvojene kompetence učenje učenja so pogosto tudi vzrok slabše učne 

uspešnosti. Za manj uspešne učence, ki dosegajo slabše učne uspehe, kot bi jih lahko 

glede na svoje  sposobnosti, je tako značilno, da se ne znajo učiti, poleg tega tudi ne 

poznajo sebi najustreznejših učnih pristopov. Ne zavedajo se, da je učne pristope mogoče  

spreminjati in prilagajati svojim značilnostim in konkretnim zahtevam. Ne verjamejo, da 

bi bili lahko uspešni, tudi če bi delali več. 

 

Če povzamemo ugotovitve o učinkih akcijskega pristopa v eksperimentalni skupini, lahko 

ugotovimo naslednje: 

Vpliv sistematičnega uvajanja učnih strategij na učenje se je odražal na večji delovni 

vnemi vseh učencev in v izkoriščanju možnosti, da so lahko učenci uporabljali pristope 

iz nabora, ki so jim najbolj ustrezali. 

 

Z vidika samoregulacijskega učenja ugotovimo, da so bili učenci pri uvajanju bralnih 

učnih strategij motivirani, razmišljali so o uporabi in izbiri strategij, ki so bile za njih 
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najprimernejše – najboljše v novih učnih situacijah. Razmišljali so o lastnem učenju, 

okoliščinah učenja in o poteh za doseganje ciljev.  

 

Učenci so uporabljali različne načine učenja, da so si zapomnili učno snov: Paukovo 

strategijo, strategijo VŽN, ribjo kost, Vennov diagram ali uporabo lastnega načina prikaza 

(veriga, krogi, oblački …). 

Pridobivali so nova znanja. Ugotovili so, da se najlažje učimo, če s svojimi besedami 

povemo bistvo prebranega. Da so našli svoje besede, so morali in bodo še morali veliko 

brati z razumevanjem. Pri učenju bodo morali izboljšati izpisovanje bistvenih podatkov, 

ki so jih prevečkrat dobesedno prepisovali, pogosto kar cele povedi. 

 

Največji izziv pa nam je bilo in bo tudi v prihodnosti, kako izboljševati ponavljanje in 

utrjevanje znanja, da bi preprečili hitro pozabljanje in omogočili uporabo znanja v novih 

situacijah (uporaba različnih spominskih tehnik). 

 

Učenci so največkrat odprli zvezek, prebrali ključne besede in si potem v mislih povedali, 

kar so prebrali v učbeniku. Nekatere so starši spraševali in učenci so jim odgovarjali. 

Česar niso znali, so si napisali. Najtežje jim je bilo, ko si je bilo treba zapomniti 

zahtevnejšo učno snov in manj poznane izraze.  

 

Zavedali so se tudi dejstva, da se morajo učiti sproti in ne samo v času ocenjevanja. 

Ugotavljamo, da je to zavedanje velikokrat ostalo pri obljubah. Učenci so se učili doma 

tik pred ocenjevanjem (»kampanjsko učenje«). 

 

V prihodnje bo potrebno učence še usmerjati in jih ozaveščati, da razmišljajo o tem, kaj 

so se naučili o učenju, ter jih pogosteje spomniti, da so se naučili, kako uravnavati lastni 

proces učenja in na kakšen način lahko to počnejo. Učenci morajo začutiti, da je učenje 

učenja zanje dobra popotnica za nadaljnje šolanje. 

12.1 Izhodišča in možnosti za nadaljnje delo z učenci 

Na podlagi ugotovitve, da se je vpliv sistematičnega uvajanja učnih strategij na učenje  

odražal na večji delovni vnemi vseh učencev in v izkoriščanju možnosti,  da so lahko 

učenci uporabljali pristope iz nabora, ki so jim najbolj ustrezali, smo oblikovali usmeritve 

za nadaljnje delo z učenci na področju učenja učenja. 

Učenje učenja je  kompleksen koncept, zato učiteljem v praksi predstavlja velik izziv. 

Večkrat smo v zagati, kako se lotiti problema, kaj narediti v primeru težav in pomanjkanja 
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motivacije pri delu z učenci, ko naletimo na generacijo disciplinsko težavnih učencev in 

s primanjkljaji na področjih branja, pisanja in računanja. 

Pomembno je, da učitelji pri pouku poleg poučevanja učnih vsebin učijo učence tudi 

različnih učnih strategij, ki naj bodo integralni del vsakega predmeta. Izbor strategij mora 

temeljiti na poznavanju učencev, npr. ali so učenci  dovolj motivirani za učenje, ali iščejo 

nove informacije, ali povezujejo novo znanje s starim, ali so bolj vedoželjni in ali želijo 

in hočejo, da se jih seznani z  različnimi strategijami. Pomembna naloga učiteljev je tudi, 

da učencem razložijo in čim bolj konkretno predstavijo različne strategije učenja. 

Priporočamo tesno sodelovanje učiteljev različnih strok s šolsko svetovalno službo v 

okviru projektne skupine na šoli. Poiskati in uporabljati je treba take strategije, ki 

izboljšujejo učenje učencev, povečujejo motivacijo za učenje in njihovo vztrajnost, jih 

ozaveščajo o pomembnosti postavljanja ciljev in o pomenu učenja za nadaljnje uspešno 

življenje. 

 

Pozitiven odnos do učenja vodi k večjemu zanimanju do učenja, zaupanju vase in 

motivaciji za nadaljnje učenje. Tako postaja posameznik izobražen, kritičen do družbenih 

in okoljskih problemov ter zna iskati nove uporabne rešitve. Povratne informacije, ki 

spodbujajo učenje učenja, morajo biti premišljene in preudarne v smislu spodbujanja 

pomena učenja in usvojenega znanja. Velikokrat se moramo vprašati, kje je vzrok za 

nastale težave pri učenju in jih reševati s sodelovanjem učitelja, razrednika, svetovalne 

službe in staršev, kar vključuje timsko delo. Učitelji morajo biti usklajeni tudi na področju 

učenja učenja. To pomeni, da je cilj pri učencih doseči poznavanje in samostojno izbirati 

najprimernejše učne strategije. Najpomembnejše pa je dejstvo, ki ga ne velja zanemariti, 

da učence vodimo po poti, da znajo sami izbirati načine učenja. Zato svetujemo naslednje 

zaporedje uvajanja učnih strategij: uvajanje učnih strategij pod učiteljevim vodstvom, 

izboljšanje uporabe že poznanih strategij pri učencih z učiteljevim vodenjem, uporaba in 

izbira strategij, ki so za učence najprimernejše in ki vodijo k uspešnosti učencev. 
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Dejavnosti v šolskih letih 2009/10–2012/2013 

Projekt se je nadaljeval z naslovom »Branje in pisanje«. Potekal je kot inovacijski projekt 

in prednostna naloga šole do konca šolskega leta 2012/13 pod vodstvom konzultantke 

mag. Marte Novak, ZRSŠ, iz OE Novo mesto. Z različnimi dejavnostmi smo sledili 

naslednjim ciljem: 

• nadgraditi in izboljšati tehniko branja in razumevanje pri branju, 

• spodbujati širjenje besednega zaklada in njegovo uporabo, 

• izboljšati čitljivost in estetiko lastne pisave ter slovnično pravilnost zapisa, 

• usmerjati učence na ustrezno izbiro njim najprimernejših strategij učenja, 

• navajati posameznega učenca na učenje in učiti učence učiti se. 

 

Učitelji so predlagali različne dejavnosti, ki so prispevale k večji funkcionalni pismenosti 

učencev: 

• spodbujanje veselja do branja pri vseh učencih vsak dan (sodelovanje za bralno 

značko, EKO bralna značka, domače branje), 

• metoda dolgega branja v šoli vsak dan, petminutno branje za celo šolo, srečanja s 

prijateljskimi razredi na temo branja, 

• pomen branja navodil za uspešno reševanje nalog, 

• navajanje učencev na samostojno branje in reševanje nalog brez dodatnih razlag, 

• spoznati različne strategije dela s tekstom za iskanje bistva, 

• upoštevanje pravopisnih pravil – velika začetnica, pravopisno težje besede, 

• spremljanje učenčevega dela pri pisanju s pisanimi črkami zaradi napredka pri 

samostojnem pisanju, 

• oblikovanje in zapis ustreznega odgovora (branje z razumevanjem), 

• izdelava plakatov s ključnimi besedami. 

 

Kaj se je v projektu pokazalo kot dobro, uspešno, učinkovito? 

• Projekt je bil pozitivno sprejet ne samo pri učiteljih slovenščine, temveč pri vseh 

učiteljih. 

• Še vedno imamo občutek, da kljub našim prizadevanjem nismo dosegli dovolj  

glede   natančnosti zapisovanja. Pri branju smo opazili napredek pri večini 

učencev. 
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• Nadaljevati je potrebno z osnovnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo že zdaj. Branje 

in pisanje je projekt, ki se nikoli ne konča in ga moramo izvajati vsi učitelji. Ostati 

mora »živ« proces med učenci in učitelji. 
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14. PRILOGE 

Priloga 1 –  Shema opazovanja pouka – učne strategije 

 

SHEMA OPAZOVANJA POUKA – učne strategije 

 

Datum: __________________                                        Opazovalec: Mihael Potočar 

Kraj: OŠ Dolenjske Toplice                                           Opazovani: 5. b (14 učencev) 

 Dogodek: učna ura družbe, naravoslovja in tehnike (Paukova strategija, strategija VŽN, 

grafične ponazoritve (Vennov diagram, prikaz »ribja kost« …)) 

 

URA 
Učne strategije (Paukova strategija, strategija VŽN, grafične ponazoritve …) 

Učenci Učitelj 
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Priloga 2 – Vabilo na roditeljski sestanek 
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Priloga 3 – Soglasje staršev za vključitev učenca v projekt (10. 2. 2009) 

 

Kar slišim, pozabim, 
kar vidim, si zapomnim, 
kar naredim, razumem in 
znam. 

(kitajski pregovor) 
OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

PIONIRSKA CESTA 35 

8350 DOLENJSKE TOPLICE 

 

Spoštovani! 

 
Za učinkovito učenje je potrebno poznati različne načine učenja. 

Od tega, kako se zna kdo učiti, ali uporablja dobre, kakovostne pristope in strategije, je 

odvisna učna uspešnost. 

Živimo v času, ko je nujno, da se učenci samostojno učijo in prevzamejo odgovornost za 

lastno učenje. Tako je pomemben prvi korak, da  učence poučimo o uspešnih učnih 

strategijah – kako se učiti.  

Navsezadnje mora učenec dobljene povratne informacije o rezultatih svojega učenja 

vgraditi v to, da bo izboljšal svoje učenje oziroma ali o svojem učenju sploh razmišlja.  

Z razredničarko 5. a sva se odločila, da v 5. a in 5. b izvajamo projekt Tudi učenja se je 

potrebno učiti. Glavni cilj bo, da učence naučimo, kako se lahko samostojno učijo in 

postanejo odgovorni za lastno učenje, kar jim bo dobra popotnica za učenje v 

najrazličnejših življenjskih situacijah. 

 

Če se strinjate, da se vaš otrok vključi v projekt, Vas prosim, da izpolnite soglasje.  

 

Lep pozdrav          

 

                                                                                         Mihael Potočar, l. r. 

 

Dolenjske Toplice, 10. februar 2009 
 

 

Podpisani________________________________________________ soglašam, 

                                           ime in priimek starša, bivališče 
      

da je moj otrok _____________________, rojen _________, ki v šolskem letu 

2008/2009 

             ime in priimek                                   datum rojstva 

  
obiskuje ____________, vključen v zgoraj opisani projekt. 

                   razred, oddelek 

 

 

       Kraj, datum  

____________________                                                    Podpis starša 

                                                                                  ________________________ 
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Priloga 4 – Primer učenčevega zapisa pri učenju s Paukovo strategijo (25. 2. 2009) 
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Priloga 5 – Mnenja, vtisi učencev po učenju s Paukovo strategijo (25. 2. 2009) 
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Priloga 6 – Primer učenčevega zapisa pri učenju s strategijo VŽN (10. 3. 2009) 
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Priloga 7 – Primer učenčevega zapisa pri učenju z Vennovim diagramom (26. 3. in 2. 4. 

2009) 
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Priloga 8 – Primer učenčevega zapisa ključnih besed na svoj način (5. 5. 2009) 
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Priloga 9 – Primer učenčevega zapisa na način »ribja kost« (vprašanja – odgovori, 11. 

5. 2009) 
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Priloga 10 – Primer učenčevega zapisa na svoj način v obliki »verige«: »Če bi …« 

(18. 5. 2009) 
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Priloga 11 – Primer učenčevega zapisa na svoj način (9. 6. 2009) 
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Priloga 12 – Primer učenčevega (iz kontrolne skupine, oddelek 5. a) zapisa v zvezku 

(vprašanja – odgovori) za predmet družba, vsebina Prvi prebivalci pri nas (28. 1. 2009) 
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Priloga 13 – Primer učenčevega (iz kontrolne skupine, oddelek 5. a) zapisa v zvezku 

(izpisovanje ključnih besede po alinejah) za predmet družba, vsebina Alpski svet v 

preteklosti (14. 4. 2009) 
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Priloga 14 – Projekta Učimo se učiti  in Branje in pisanje – predstavitev dejavnosti na 

šolski oglasni deski (junij 2009) 
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Priloga 15 – Vprašalnik za učence o učenju v 5. a in 5. b (4. 2. in 19. 6. 2009) 

 

Ime in priimek: ____________________             Datum: 4. februar in 19. junij 2009 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE O UČENJU 

 

1. Najlažje se učim tako, da … 

Obkroži 3 od naštetih načinov, ki ti najbolj ustrezajo. 

a)  Tiho berem v učbeniku (prebrano si predstavljam v mislih). 

b)  Učno snov ponavljam tako, da me sprašuje eden izmed staršev. 

c)  Iščem in podčrtujem bistvene besede v učnem gradivu. 

d)  Glavne misli uredim z miselnimi vzorci. 

e)  Si med učenjem postavljam vprašanja in nanje odgovarjam. 

f)  Ob lastnih izpiskih ponavljam. 

g)  V šoli pri pouku aktivno sodelujem. 

h)  Uporabljam različne računalniške programe. 

 

2. Učenje lahko poteka še na druge načine.   

Od naštetih obkroži tista 2, ki sta pri tebi najpogostejša in za katera veš, da po takem 

učenju tudi veliko znaš. 

a) Tako, da se med učenjem gibljem. 

b) Tako, da ponavljam s svojimi besedami. 

c) Tako, da si naredim graf, tabelo. 

d) Tako, da si kaj narišem. 

e) Tako, da si zapojem ali sestavim rimo. 

f) Tako, da se o učni snovi pogovorim s sošolci. 

g) Tako, da o snovi razmišljam, si sam/-a postavljam vprašanja in nanje odgovarjam. 
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3. Učno snov si najlažje zapomnim tako, da … 

Izmed naslednjih obkroži tista 2 načina, za katera veš, da ti pomagata, da si snov 

dobro zapomniš. 

a) Na glas ponavljam pomembne dele učne snovi. 

b) Glavne misli uredim v miselnem vzorcu in nato ob njem ponavljam. 

c) Odgovarjam na vprašanja, ki jih sam/-a postavim o učni snovi. 

d) Postavljam vprašanja učiteljev, staršev ali drugih. 

e) Izpišem bistvo iz besedila in ga kasneje ponovim. 

f) Učno snov večkrat preberem. 

 

4. Dopolni in razloži. Da sem se učno snov dobro naučil/-a, vem … 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.  Dopolni in razloži. Učni uspeh bi lahko izboljšal/-a tako, da … 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Kaj od naštetega velja zate? 

Na vsako vprašanje odgovori tako, da obkrožiš DA ali NE. 

1. Pri učenju se lahko zberem – z mislimi sem pri snovi, 

ko jo berem. 
DA         NE 

2. Pri poslušanju in branju razmišljam o učni snovi tako, 

da primerjam novo znanje s starim. 
DA         NE 

3. Zame pogosto velja trditev: »Ves dan sem se učil, pa 

nič ne znam.« 
DA         NE 

4. Z učenjem (ponavljanjem) odlašam do ocenjevanja 

znanja. 
DA         NE 

5. Sam/-a sebi obljubim nagrado (npr. igrico na 

računalniku, gledanje televizije), če sem pri učenju 

uspešen/uspešna. 

DA         NE 

6. Pred učenjem na hitro preletim učno snov (naslov, 

podnaslov, slike …). 
DA         NE 

7. Zaradi boljšega razumevanja učne snovi vprašam 

učitelja ali starše ali poiščem pojasnila v raznih 

priročnikih, enciklopedijah in atlasih. 

DA        NE 

8. Koristi mi, če podčrtujem (s svinčnikom) pomembne 

   misli in ključne besede. 
DA        NE 

9. Pri samostojnem učenju si zastavljam vprašanja v zvezi 

z učno snovjo in poskušam poiskati odgovore. 
DA        NE 

10. Pri učenju pozorno pregledam skice, slike, tabele in 

prikaze (grafikone). 
DA        NE 

11. Poskušam si predstavljati ali si zapišem vrstni red 

     podatkov ali postopkov. 
DA        NE 

12. Ko preberem nek odstavek, ga razumem in ga znam z 

      nekaj stavki obnoviti  s svojimi besedami. 
DA        NE 

13. Sam/-a poskušam najti in izpisati (ne prepisati) ključne 

     besede in misli iz prebranega besedila. 
DA        NE 

14. Vem, kako narediti dober miselni vzorec. DA        NE 

15. Večkrat razmišljam o tem, kako si najlažje zapomniti   

učno snov. 
DA        NE 

16. Učitelje, starše ali koga drugega vprašam za nasvet, 

kako bi se bilo dobro učiti. 
DA        NE 

17. Ko se učim s pomočjo računalnika, se hitreje in bolje 

naučim učno snov. 
DA        NE 

18. Poskušam sam/-a izboljšati svoj način učenja tako, da 

iščem nove poti učenja, da bi bil/-a učno uspešnejši/-a. 
DA       NE 
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Priloga 16 – Vprašalnik za učence o učenju v 6. b oddelku (17. 9. 2009) 

 

VPRAŠALNIK za učence po projektu Učimo se učiti 

(skupinska anketa za učence) 

V novem šolskem letu si se že prav gotovo srečal z novimi predmeti in novo učno snovjo. 

Za uspešno učenje nove učne snovi je potrebno uporabljati različne načine učenja, ki si 

jih spoznaval v 5. razredu. Zanima me, kaj se o projektu Učimo se učiti spomniš ti. Zato 

te vljudno prosim, da odgovoriš na spodnja vprašanja.  

 

Hvala za sodelovanje! 

Učitelj Miha Potočar 

Učimo se učiti 

 

1. Katerih načinov učenja se iz lanskega šolskega leta, ko si hodil v 5. b, 

spomniš? 

 

 

 

 

 

2. Katere načine učenja še uporabljaš za učenje? Pri katerem predmetu? 

 

 

 

 

 

3. Kateri način učenja bi uporabil za zadnjo učno snov, ki ste jo ravno v tem 

tednu obravnavali pri pouku zgodovine ali kakšnem drugem predmetu? 

 

 

 

 

Datum: _________________ 

Tvoj podpis: _________________ 
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Priloga 17 – Vprašalnik za učence o učenju v oddelkih 9. a in 9. b (7. 6. 2013) 

 

VPRAŠALNIK za učence o učenju po projektu Učimo se učiti 

(skupinska anketa za učence) 

 

V zadnjih šolskih letih si se srečal z različnimi predmeti in obsežnimi učnimi vsebinami. 

Za uspešno učenje je bilo potrebno uporabljati različne načine učenja, nekatere od teh 

smo spoznavali v 5.  razredu. Zanima me, česa se še spomniš iz projekta »Učimo se učiti« 

v petem razredu. Vljudno te prosim, da premišljeno odgovoriš na spodnja vprašanja in 

izpolniš vprašalnik.  

Hvala za sodelovanje! 

Učitelj Miha Potočar 

 

Učimo se učiti 

 

1. Katerih načinov učenja, ki smo jih spoznavali v  5. razredu v okviru  projekta 

»Učimo se učiti«, se še spominjaš? 

 

 

 

 

 

2. Katere od načinov učenja, ki smo jih spoznali v 5. r., še uporabljaš za 

učenje? Pri katerem predmetu? 

 

 

 

 

 

3. Katerega od teh načinov učenja si si najbolj zapomnil in zakaj?  
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4. Na Na vsako vprašanje, prosim, odgovori tako, da obkrožiš DA, ČE     

NAVEDENO  VELJA  ZATE. Če trditev zate ne velja, pusti prazno. 

1. Pri učenju se lahko zberem – z mislimi sem pri snovi, ko jo 

berem. 
DA              

2. Pri poslušanju in branju razmišljam o učni snovi tako, da 

primerjam novo znanje s starim.  
DA              

3. Zame pogosto velja trditev: »Ves dan sem se učil, pa nič ne 

znam.« 
DA              

4. Z učenjem (ponavljanjem) odlašam do ocenjevanja znanja. DA              

5. Sam/-a sebi obljubim nagrado (npr. igrico na računalniku, 

gledanje televizije), če sem pri učenju uspešen/uspešna. 
DA              

6. Pred učenjem na hitro preletim učno snov (naslov, 

podnaslov, slike …). DA              

7. Zaradi boljšega razumevanja učne snovi vprašam učitelja ali 

starše ali poiščem pojasnila v raznih priročnikih, 

enciklopedijah in atlasih. 

DA              

8. Koristi mi, če podčrtujem (s svinčnikom) pomembne misli 

in ključne besede. DA              

9. Pri samostojnem učenju si zastavljam vprašanja v zvezi z 

učno snovjo in poskušam poiskati odgovore. DA              

10. Pri učenju pozorno pregledam skice, slike, tabele in prikaze 

(grafikone). DA              

11. Poskušam si predstavljati ali si zapišem vrstni red podatkov 

ali postopkov. 
DA              

12. Ko preberem nek odstavek, ga razumem in ga znam z nekaj 

stavki obnoviti s svojimi besedami. 
DA              

13. Sam/-a poskušam najti in  izpisati (ne prepisati) ključne 

besede in misli iz prebranega besedila. 
DA              

14. Vem, kako narediti dober miselni vzorec. DA              

15. Večkrat razmišljam o tem, kako si najlažje zapomniti učno 

snov. 
DA              

16. Učitelje, starše ali koga drugega vprašam za nasvet, kako bi 

se bilo dobro učiti. 
DA              

17. Ko se učim s pomočjo računalnika, se hitreje in bolje naučim 

učno snov. 
DA              

18. Poskušam sam/-a izboljšati svoj način učenja tako, da iščem 

nove poti učenja, da bi bil/-a učno uspešnejši/-a. 
DA              

 

 

 

Datum: _________________                                 Tvoj podpis: _________________ 
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Priloga 18 – Vprašalnik za učence o projektu Učimo se učiti – po 1. akcijskem koraku 

(14. 4. 2009) 

VPRAŠALNIK za učence o projektu Učimo se učiti (po 1. akcijskem koraku) 

(skupinska anketa za učence) 

Tako, pa smo prišli do polovice projekta Učimo se učiti. Pred teboj so vprašanja, ki te 

sprašujejo o tem, kako si bil s projektom zadovoljen. Tvoja naloga je, da odgovoriš na 

vprašanja s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši odgovor. Odgovori mi bodo 

v pomoč pri pripravi vaj (načinov učenja). Želim, da se bomo do konca šolskega leta čim 

več naučili o tem, kako se lahko učimo. 

Učimo se učiti 

 

Kaj si se naučil/-a o tem, da se je učenja potrebno učiti? 

 

 

Katera dejavnost ti je bila pri pouku najbolj všeč, ko smo se učili učiti se? 

 

 

Katera dejavnost ti pri pouku ni bila všeč, ko smo se učili učiti se? 

 

 

Kako smo reševali težave? S čim smo si pomagali? 

 

Kako se učiti učiti se v prihodnje? Kaj si želiš, da ti pove učitelj, da ti bo najbolj 

koristilo pri učenju? 

 

 

Kako učinkoviti in uporabni so bili načini učenja? Ali bi naslednjič kaj spremenil/-a? 

Kaj predlagaš? 

 

Kaj bi ti izboljšal/-a pri tem, ko se je treba učiti učiti se? Kako boš to storil/-a? 

 

 

Datum: __________________  

Tvoj podpis: _________________ 
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Priloga 19 – Odgovori za smiselno ozaveščanje stopnje poznavanja lastnega procesa 

učenja (12. 3. 2009) 

 

MOJE UČENJE 

 
(skupinska anketa za učence) 

 

Izberi tisti odgovor, ki najbolj opisuje tvoje učenje. 

 

1. Ne vem, da nič ne vem o tem, kako se učiti. 

2. Vem, da nič ne vem o tem, kako se učiti. 

3. Vem, kako se učiti, vendar se ne zavedam, kako se učim. 

4. Vem, kako se učiti, in vem tudi, kako to jaz počnem. 
 

 

 

 

Datum: _________________                      Tvoj podpis: ________________________ 
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Priloga 20 – Vprašalnik za učence po končani uri naravoslovja in tehnike (14. 5. 2009) 

VPRAŠALNIK za učence po končani uri naravoslovja in tehnike  

Voda kot življenjski prostor 
(skupinska anketa za učence) 

 

Pred teboj so vprašanja, ki te sprašujejo o današnji uri naravoslovja in tehnike. Tvoja 

naloga je, da nanje odgovoriš s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši 

odgovor. 

 

                       Datum: 14. maj 2009 

 

Opiši svoj današnji način učenja. 

Zakaj si izbral/-a tak način učenja? 

 

 

 

Kaj si se danes naučil/-a pri naravoslovju in tehniki?  

 

 

 

Kako lahko dokažeš s primeri, da si se učno snov dobro naučil/-a? 

 

 

 

 

Kje boš lahko usvojeno znanje uporabil/-a v vsakdanjem življenju? 

 

 

 

Tvoje sporočilo učitelju o tvojem lastnem učenju je ….. 

 

 

 

 

Tvoj podpis: _____________________ 
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Priloga 21 – Vprašalnik za učence o načinih učenja (1. 4. 2009) 

 

VPRAŠALNIK za učence o načinih učenja 

(skupinska anketa za učence) 

 

Pred teboj so vprašanja, ki te sprašujejo o tvojih načinih učenja. Tvoja naloga je, da nanje  

odgovoriš s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši odgovor. 

 

Znanje o načinih učenja 

 

Koliko načinov učenja poznaš? 

 

 

Ali uporabljaš ves čas ene in iste načine učenja?  

 

 

Ali uporabljaš veliko število različnih načinov učenja? 

 

 

Ali uporabljaš različne načine učenja pri različnih predmetih? Naštej jih. 

 

 

Ali se tvoja učna uspešnost povečuje zaradi uporabe načinov učenja? 

 

 

Ali uporabiš drugi način učenja, če prvi ni učinkovit? 

 

 

 

 

Datum: _________________ 

Tvoj podpis: _________________ 
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Priloga 22 – Vprašalnik o sebi kot učencu (2. 4. 2009) 

VPRAŠALNIK o sebi kot učencu 

(skupinska anketa za učence) 

 

Pred teboj so vprašanja, ki kažejo na tvoje znanje o sebi kot učencu. Tvoja naloga je, 

da nanje odgovoriš s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši odgovor. 

 

Kaj misliš o sebi kot učencu? 

 

Katere so tvoje močne/šibke točke? 

 

Kdaj čez dan se najlažje učiš? 

 

Ali zavlačuješ z učenjem do zadnjega? 

 

Si pri delu po navadi počasnejši ali hitrejši od sošolcev? 

 

Ali se zavedaš, kdaj nekaj znaš in kdaj ne? 

 

Si lahko ali težko zapomniš stvari pri … (predmetu)? 

 

Kakšna je tvoja pripravljenost/motivacija za rešitev naloge? 

 

Se čutiš sposobnega, da rešiš nalogo oz. se naučiš snov? 

 

*Kako veš, da si se danes pri gospodinjstvu učno snov dobro naučil/-a ? 

 

 

 

 

Datum: _________________                   Tvoj podpis: __________________________ 
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Priloga 23 – Vprašalnik za učence o primernem učnem okolju (7. 4. in 1. 6. 2009) 

VPRAŠALNIK za učence o primernem učnem okolju 

(skupinska anketa za učence) 

 

Pred teboj so vprašanja, ki te sprašujejo o pomenu primernega učnega okolja. Tvoja 

naloga je, da nanje odgovoriš s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši odgovor. 

 

Znanje o pomenu primernega učnega okolja 

 

S čim si pomagaš v šoli/doma pri nalogah ali učenju snovi (s pisnimi viri, s pomočjo 

drugih oseb)? 

 

 

 

 

Kaj učitelj/starši pričakujejo od tebe? 

 

 

 

 

 

Kaj pričakuješ sam/-a od sebe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Datum: _________________                                Tvoj podpis: _________________ 
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Priloga 24 – Vprašalnik za učence o znanju o učni snovi (7. 5. 2009) 

VPRAŠALNIK za učence o znanju o učni snovi 

(skupinska anketa za učence) 

Pred teboj so vprašanja, ki kažejo na tvoje znanje o nalogi. Tvoja naloga je, da nanje  

odgovoriš s kratkim odgovorom, lahko pa tudi napišeš daljši odgovor. 

 

Znanje o učni snovi 

 

Kaj si se danes naučil/-a?  

 

Kateri način učenja si si izbral/-a? Zakaj? 

 

Kakšne so posebne zahteve učne snovi? (Se ti zdi učna snov težka/lahka? Zakaj?) 

 

Kakšno oceno bi rad/-a dobil/-a pri družbi iz te učne snovi? 

 

Koliko časa potrebuješ, da se boš učno snov naučil/-a, skratka, da bo tvoje znanje 

uporabno? 

 

Kakšen cilj si si izbral/-a pri tej učni snovi? 

 

 

Se ti je zdela današnja učna snov zanimiva? Razloži. 

 

 

Ali misliš, da boš naučeno lahko uporabil/-a kdaj pozneje? 

 

 

Ali si že delal/-a kakšno podobno nalogo ali se učil/-a podobno učno snov? 

 

 

Datum: _________________                              Tvoj podpis: _____________________ 


