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POVZETEK  

Pri učencih z učnimi težavami se lahko pojavijo tudi pomanjkljive sposobnosti samoregulacije učenja. 

Tako imajo učenci lahko poleg primanjkljajev na posameznih področjih učenja tudi težave, ker se ne 

znajo učiti, so pri učenju pasivni, si ne postavljajo ciljev, za učenje niso motivirani in se slabo zavedajo 

procesov ob učenju. V magistrski nalogi smo raziskovali, kako razvijati samoregulacijske strategije 

učencev z učnimi težavami. Za te učence smo pripravili intervencijski program pomoči. Program je 

temeljil na teoriji samoregulacijskega učenja (SRU). Oprli smo se na štirikomponentni model SRU ter 

Zimmermanov krožni model SRU. Oba modela vključujeta kognitivno ter motivacijsko področje 

učenja. Izvedli smo kvalitativno raziskavo. Najprej smo predstavili rezultate preliminarne akcijske 

raziskave. Nato smo v multiplo študijo primera vključili tri učence 7. razreda osnovne šole, ki so 

opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in imajo težave tudi na 

področju samoregulacije učenja. Začetno in končno stanje smo preverili z enakim instrumentarijem. 

Po oceni začetnega stanja smo za vsakega učenca pripravili specifičen program pomoči glede na 

njegova šibka in močna področja učenja. Razvijali smo predvsem metakognitivne in motivacijske 

strategije, tako da so se učenci bolje zavedali svojega učenja, obenem pa so tudi ustrezneje uravnavali 

svoja motivacijska prepričanja. Program smo izvajali štiri mesece. Pri obdelavi podatkov je bil 

poudarek na kvalitativni vsebinski analizi, uporabili smo odprti način kodiranja in oblikovanje 

kategorij. Po analizah posameznega primera smo naredili še komparativno analizo. S triangulacijo 

metod (vprašalnik, intervju, opazovanje) ter triangulacijo virov (učenci, starši, učitelji, raziskovalka) 

smo skušali doseči večjo zanesljivost raziskave. Ker so podatki zbrani v naravnem okolju, z 

opazovanjem celotnega pojava in konteksta v daljšem časovnem obdobju, lahko sklepamo na 

ekološko veljavnost raziskave.  

Ugotovili smo, da je spodbujanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami učinkovito, 

saj so vsi trije vključeni učenci napredovali tako pri uporabi učnih strategij, v metakognitivnem 

zavedanju, spremenili so svoja motivacijska prepričanja, obenem pa se je tudi izboljšal njihov učni 

uspeh. Za razvoj SRU so pomembna vsa tri področja, tako kognitivno, metakognitivno, kot tudi 

motivacijsko. Je pa prav motivacija ključna, da se učenec začne učiti. Pri naših učencih se je izkazalo, 

da si pred izvajanjem programa niso postavljali ciljev, pogosta so bila negativna čustva ter zaznavanje 

nizke samoučinkovitosti. Ko so se učenci naučili uravnavati negativna čustva, so si lahko začeli 

postavljati cilje in potem je stekel tudi proces učenja.  

 

Na podlagi izvedenega intervencijskega programa predlagamo naslednji Model razvijanja 

samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami. Pri učencih najprej opravimo diagnostično 

ocenjevanje za področje učenja. Zanima nas, kje ima učenec težave. Nato ugotovimo, katere učne in 

samoregulacijske strategije že uporablja. V nadaljevanju pri posameznih predmetih pri specifičnih 

nalogah preverimo, kako učenec izbira in uporablja posamezne strategije. Nato pripravimo program 

pomoči, ki vsebuje cilje za kognitivno, metakognitivno in motivacijsko področje. Za vse postavljene 

cilje pripravimo dejavnosti, ki jih bodo učenci izvajali, da bodo razvijali samoregulacijske strategije.  
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Sledi izvajanje programa, ki mora trajati vsaj nekaj mesecev (najmanj 4 mesece) v zelo intenzivnem 

tempu. Pri učencih spodbujamo skupinsko delo (delo v skupini učenje učenja), podporo sovrstnikov (v 

našem primeru učenci tutorji), jih v skupini in individualno spodbujamo k načrtovanju, spremljanju in 

samoevalvaciji učenja (uporaba metakognitivnih strategij in dnevnika učenja). Naučimo jih postavljati 

cilje ter jim ponudimo različne učne strategije, da imajo možnost izbire. Pri izvajanju teh strategij jih 

navajamo na samoopazovanje ter na koncu na refleksijo, da učenci prepoznajo učinkovite učne 

strategije, ki jih nato uporabljajo pri naslednjem učenju. Pri poučevanju si pomagamo s kognitivnim 

modeliranjem, vodenimi vajami ter specifično povratno informacijo. Ta mora biti taka, da pri učencu 

povečuje njegovo samoučinkovitost. Končno stanje preverimo na enak način kot začetno stanje. Pri 

učencu ugotavljamo spremembe pri uporabi kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij. 

Pomembno je, da učenec strategije uporablja čim bolj avtonomno, torej samoregulacijsko. Sam si 

postavlja cilje in v čim večji meri sam nadzoruje svoj proces učenja.  

Specialni pedagogi in učitelji smo tisti, ki lahko s spodbujanjem uporabe samoregulacijskih strategij 

pri učencih z učnimi težavami izboljšamo njihovo samoučinkovitost, s tem pa zmanjšamo možnost 

pojava tveganih vedenj v adolescenci in odrasli dobi. Razvoj SRU je pomemben varovalni dejavnik za 

učence z učnimi težavami, z razvijanjem samoregulacijskih strategij jih opolnomočimo in tako bolje 

pripravimo na srednjo šolo ter življenje. 

 

KLJUČNE BESEDE 
Samoregulacijsko učenje, učenci, učne težave, intervencijski program.  
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SUMMARY 

Students with learning disabilities may also have a lack of ability to use self-regulation. These students 

not only have deficits in certain areas of learning, but also face difficulties, because they do not know 

how to learn, they are not active in the process of learning, they do not set goals, they are not 

motivated and they are not aware of all the processes that occur when learning happens. In this 

master's thesis we were discovering, how to develop self-regulated strategies for students with 

learning disabilities. We prepared an intervention programme. The programme was based on a 

theory of self-regulated learning. We used the circle model of self-regulated learning from 

Zimmerman and the four-component model of self-regulated learning. Both models include a 

cognitive and motivational area of learning. We performed a qualitative research. First we introduced 

the results of a preliminary action research. Then we presented a multiple case study. We chose three 

seventh grade students with learning disabilities, who also have difficulties in using self-regulated 

learning. We checked them at the beginning and at the end of the intervention programme with the 

same instruments. After assessment we prepared a specific intervention programme which included 

both, strong and weak areas of learning. We were promoting the use of metacognitive and 

motivational strategies, so that students become more aware of their learning and were, at the same 

time adjusting their motivational beliefs. The intervention programme lasted for four months. To 

collect details, we used a qualitative content analysis with an open coding and category forming. First, 

we analysed each case separately, then we made a comparative analysis. We used a triangulation of 

methods (a questionnaire, an interview and observation) and a triangulation of sources (students, 

parents, teachers and a researcher) to achieve more reliable results. Our details were gathered in a 

natural environment, the whole phenomenon was observed for a longer time period, so we can 

conclude that our research has an ecological validity. 

We found out that promoting use of self-regulated strategies has a great effect. Students in our 

research have shown progress in using learning strategies and in metacognitive awareness. They have 

changed their motivational beliefs, their academic achievement has improved as well. When we talk 

about developing self-regulated learning, we should consider all, the cognitive, metacognitive and 

motivational areas. Motivation is the key to successful learning. Before participating in the research 

students didn't set goals, they had many negative emotions and low self- efficacy. When they learned 

to regulate their emotions, they began to set goals and started to learn.  

Our intervention programme has proved successful, so we propose a model for developing self-

regulated strategies for students with learning disabilities. First we perform an assessment of 

learning. We want to know, what the problem is, which difficulties a student has. Then we find out 

which learning and self-regulated strategies he already uses. We check how a student selects and 

uses strategies at specific tasks. Our assessment helps us to form an intervention programme, where 

we include goals for cognitive, metacognitive and motivational areas. We prepare different tasks for 

reaching every goal. We perform our programme for at least four months in a very intensive way. We 

promote cooperative ways of work (group of learning to learn), support of peers as tutors and use of 

metacognitive strategies of planning, monitoring and self-evaluation of learning with a learning diary. 
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We teach students to set goals, to use different learning strategies and let them choose the right 

ones. When they use these strategies, we model and promote self-observation and self-evaluation. 

That way students can recognize effective learning strategies and use them in the next learning 

process. We teach self-regulated strategies with cognitive modelling, managed exercises and specific 

feedback. The right feedback helps improve self-efficacy. At the end of the intervention programme 

we use the same instruments as at the start. We look for any changes in student's use of cognitive, 

metacognitive and motivational strategies. It is very important that strategies are used in a self-

regulated way. Student sets his own goals and tries to self- regulate the process of learning.  

Special education teachers and other teachers can promote the use of self-regulated strategies to 

students with learning disabilities. By doing so we improve their self-efficacy and reduce the 

possibility for behavioural disorders in adolescence and adult period. Development of self-regulated 

learning is an important protective factor for students with learning disabilities. When we promote 

the use of self-regulated strategies, we empower these students with skills for life.  

 

KEY WORDS: 
Self-regulated learning, students, learning disabilities, an intervention programme. 
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1 UVOD 
 

V zadnjih letih se na področju šolstva veliko govori o učenju učenja, manj pa o samoregulacijskem 

učenju. Prav samoregulacijsko učenje predstavlja osnovo kompetence učenje učenja. Učitelji se na tem 

področju dodatno izobražujemo. Učence lahko učimo strategij učenja na posebnih urah, lahko pa te 

strategije vključimo v poučevanje snovi določenega predmeta. Učenci se lahko naučijo uporabljati 

prikazane strategije, nekateri jih ne uporabljajo, ker imajo svoje učne strategije, drugi jih ne 

uporabljajo, ker se premalo zavedajo, kaj počnejo med učenjem. Prav poseben izziv nam zagotovo 

predstavljajo učenci z učnimi težavami.  

Pri učencih z učnimi težavami se lahko pojavijo tudi šibko razvite sposobnosti samoregulacije učenja. 

Tako imajo učenci lahko poleg primanjkljajev na posameznih področjih učenja tudi težave, ker se ne 

znajo učiti, so pri učenju pasivni, si ne postavljajo ciljev, za učenje niso motivirani in se slabo zavedajo 

procesov ob učenju. Za učinkovito pomoč učencem z učnimi težavami je pomembno, da te učence 

učimo tudi samoregulacijskih strategij, jih tako opolnomočimo in pripravimo, da se kljub specifičnim 

primanjkljajem znajo učiti sami oz. si sami poiščejo pomoč in potrebne prilagoditve.   

Namen magistrskega dela je predstaviti teoretična izhodišča samoregulacijskega učenja, zlasti v 

povezavi z učenci z učnimi težavami.  

Cilj magistrskega dela je pripraviti, izvesti in evalvirati intervencijski program razvijanja 

samoregulacijskih strategij, ki je namenjen učencem z učnimi težavami. Cilj intervencijskega programa 

je, da vključeni učenci z učnimi težavami izboljšajo samoregulacijsko učenje z uporabo 

samoregulacijskih strategij.  

Raziskovanje področja samoregulacijskega učenja pri učencih z učnimi težavami se nam zdi pomembno, 

saj z razvijanjem samoregulacijskih strategij pri teh učencih zagotovo spremenimo njihovo 

metakognitivno zavedanje in motivacijska prepričanja, pozitivne spremembe pa se kažejo tudi v 

doživljanju samega sebe kot učenca ter v sprejemanju svojih učnih težav.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 SAMOREGULACIJSKO UČENJE 

Samoregulacijo učenja so začeli raziskovati v obdobju med 1960 in 1970 (Zimmerman, Schunk, 2011). 

Prva skupina raziskovalcev se je usmerila v raziskovanje kognitivnih in metakognitivnih procesov. 

Posledično so začeli načrtno poučevati kognitivne strategije. V teh raziskavah se je pokazalo, da ni 

bilo transfera, torej da učenci in študenti naučenih strategij niso uporabljali v novih situacijah. Zgolj 

poznavanje in zavedanje, da je določena strategija učinkovita, še ni dovolj za samoiniciativno uporabo 

teh strategij. Za samoregulacijske procese je značilno, da jih oseba začne uporabljati sama od sebe. 

Zato se je druga skupina raziskovalcev usmerila v raziskovanje motivacije. Pokazalo se je, da na 

uporabo učnih strategij vplivajo tudi sovrstniki, starši in učitelji in sicer preko modeliranja in dajanja 

povratnih informacij.  

2.1.1 DEFINICIJE 

Ob iskanju odgovora na vprašanje, kako učenci postanejo mojstri, eksperti pri lastnem procesu 

učenja, se je prav sredi 80. let prejšnjega stoletja zelo povečal interes za raziskovanje učne 

samoregulacije. Kljub raziskovanju samoregulacijskega učenja na različnih področjih so raziskovalci na 

simpoziju 1986 in 1990 oblikovali skupno, inkluzivno definicijo. Ta pravi, da je za samoregulacijsko 

učenje značilno, da so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivni udeleženci v svojem 

učnem procesu (Zimmerman, Schunk, 2011). 

Zimmerman in Schunk (2003) opišeta, da je za samoregulacijsko učenje značilno sledeče; vsako 

učinkovito vedenje, tudi učno, naj bi imelo tri elemente: sposobnega uporabnika, jasen cilj in ustrezno 

aktivnost. Na področju učenja to pomeni, da bi moral učenec: 

 poznati različne pristope k učenju (učne strategije),  

 imeti pred seboj jasen cilj (kaj želi doseči z učenjem), 

 učiti se tako, da bo prišel do končnega cilja.  

Učenec si tako pri samoregulacijskem učenju sam postavi svoje učne cilje ter nato skuša spremljati, 

regulirati in kontrolirati lastni učni proces ob upoštevanju lastnih značilnosti in značilnosti okolja. 

Učenci postanejo aktivni udeleženci lastnega učnega procesa, ko pojmujejo lasten proces učenja kot 

sistematičen proces, ki je v veliki meri pod njihovim nadzorom. Taki učenci prevzamejo nase del 

odgovornosti za doseganje cilja, se zavedajo, kaj od nove snovi že poznajo in česa ne ter skušajo 

problem, ko ga odkrijejo, rešiti sami ali s pomočjo učitelja ali sošolcev (Pintrich, DeGroot, 1990).  

Samoregulacijsko učenje vključuje regulacijo treh splošnih vidikov učenja: 

 samoregulacijo vedenja, ki vključuje aktiven nadzor različnih virov, ki jih ima učenec na voljo, npr. 

časa, okolja (npr. prostora, kjer se bo učil) ter socialnih virov pomoči (vrstnikov, staršev), ki mu 

bodo pomagali; 

 samoregulacijo motivacije in emocij, ki vključuje nadzor in spremembo motivacijskih prepričanj, 

kot npr, samoučinkovitosti, ciljne orientacije, s čimer se učenec lahko prilagodi zahtevam pouka. 



Kosirnik (2016). Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami 

3 
 

Hkrati pa se učenec lahko nauči nadzorovati lastne emocije in afekte (npr. strah) z namenom 

izboljšanja svojega učenja; 

 samoregulacijo kognicije, ki vključuje nadzor različnih kognitivnih strategij učenja, kot npr. 

strategij globljega procesiranja, ki se odražajo v boljšem učenju in dosežkih učenca (Zimmerman, 

1994).  

»Avtorji so pri opredelitvah samoregulacijskega učenja enotni, da jedro samoregulacijskega učenja 

predstavljajo razvite metakognitivne sposobnosti učencev.« (Pečjak, Gradišar, 2012, str. 14).  

 

Metakognicija predstavlja posameznikovo zavedanje lastnih kognitivnih procesov, njihovo 

usmerjanje, nadzorovanje, spremljanje in evalviranje v procesih učenja in mišljenja. K 

metakognitivnim procesom pa lahko prištevamo tudi procese usmerjanja, spremljanja in 

nadzorovanja čustveno-motivacijskega področja. Zato so prav metakognitivne sposobnosti ključne za 

samoregulacijsko učenje, saj nadzorujejo obe področji, spoznavno in motivacijsko področje.  
 

Samoregulacijsko učenje ne pomeni isto kot samostojno učenje. Učenec se lahko uči samostojno, ni 

pa nujno, da pri tem uporablja samoregulacijske strategije. O samoregulacijskem učenju lahko 

govorimo le, kadar učenje:  

 vključuje zavedanje in namernost –  če se učenci zavedajo uporabnosti samoregulacije in 

načrtno uporabljajo strategije, da bi izboljšali svoje učne dosežke,  

 ima samousmerjevalno povratno zanko –  kar pomeni, da tako učenje vključuje načrtovanje, 

spremljanje in evalviranje lastnega procesa učenja, ki nato deluje povratno na učni proces 

(Zimmerman, Schunk, 2001). 

V nadaljevanju bom za samoregulacijsko učenje uporabljala kratico SRU.  

2.1.2 TEORETIČNA PODLAGA SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

Teoretično podlago SRU predstavljajo kognitivno-konstruktivistične teorije učenja, ki pri učenju 

poudarjajo predvsem pomen človekovih notranjih, miselnih procesov (vpliv predznanja, pričakovanj, 

pripisovanj) in pomen doseganja globljega razumevanja (Marentič Požarnik, 2000). Tu lahko 

izpostavimo dve teoriji: teorijo informacijskega procesiranja (Atkinson, Shiffrin, 1968) in socialno 

kognitivno teorijo, ki izvira iz Bandurove teorije socialnega učenja (Bandura, 1997).  
 

Teorija informacijskega procesiranja pojmuje učenca kot nekoga, ki aktivno obdeluje, to je izbira, 

organizira in vključuje nove informacije v obstoječo shemo predznanja. Kot lahko vidimo v modelu na 

shemi 1, se proces učenja začne, ko učenec usmeri svojo pozornost na dražljaj, ki prihaja iz zunanjega 

sveta, okolja. Ta dražljaj so v učni situaciji lahko navodila oz. učno gradivo, ki ga učitelj predstavi. Ti 

dražljaji (informacije) potujejo naprej v zaznavni spomin, kjer se zadržijo le kratek čas. Od pozornosti 

učenca je odvisno ali se bo dražljaj predeloval naprej ali se bo izgubil. Kadar učenec ni pozoren na 

prihajajoči dražljaj, ta izpade iz nadaljnje obdelave, v nasprotnem primeru pa gre naprej v kratkoročni, 

delovni spomin. Ta je izrednega pomena za našo zapomnitev, saj vključuje vse tisto, česar se 

zavedamo v določenem trenutku. Informacije ostanejo v kratkoročnem spominu nekaj sekund. 

Zapomnimo si lahko približno 7 pomenskih enot (2). Del informacij iz kratkoročnega spomina 
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pozabimo. Pozabljanje je odvisno od vrste informacij (lažje si zapomnimo smiselne informacije), od 

sposobnosti učenca (bolj sposobni učenci si zapomnijo več) ter časa, ko smo začeli s ponavljanjem 

(prej ko začnemo ponavljati snov, manj pozabimo). Del informacij se iz kratkoročnega spomina 

vkodira v dolgoročni spomin. Da se to zgodi, je pomembno prav ponavljanje. Zmogljivost 

dolgoročnega spomina je zelo velika in informacij, ki so vnesene v dolgoročni spomin, skoraj nikoli ne 

pozabimo. Informacije se shranjujejo v dolgoročnem spominu v obliki pojmovnih mrež in/ali 

pojmovnih shem. Z novim učenjem nastajajo nove pojmovne mreže, stare pa se preoblikujejo z 

dodajanjem novih informacij.  

Shema 1: Model spominskega informacijskega procesiranja pri učenju (Atkinson, Shiffrin, 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje procesiranja informacij pri učenju, delovanje spomina in tvorjenje pojmovnih mrež je 
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njihovo predznanje. Le tako učenci lažje razumejo novo snov in si jo tudi bolje zapomnijo, ker jo 

smiselno umestijo v obstoječe pojmovne mreže.  

Pojmovne mreže in sheme predstavljajo znanje posameznika. Ločimo tri vrste znanja (Aleksander, 

Winne, 2006):  

 deklarativno znanje, 
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 samoregulacijsko znanje.  

Deklarativno znanje, imenujemo ga tudi teoretično znanje, predstavlja široko kategorijo znanja, ki 

vključuje poznavanje dejstev, pojmov in odnosov med njimi, organiziranih v različne teorije in sisteme. 
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v spominu kot pojmovne mreže in pojmovne sheme ter epizodično znanje, ki vključuje v spominu 

shranjene dogodke in epizode iz življenja posameznika. 

Proceduralno znanje, imenujemo ga tudi praktično znanje, je znanje o tem, kako početi stvari. V 

spominu je shranjeno v obliki scenarijev, algoritmov in hevristik.  

Samoregulacijsko znanje pa je znanje o tem, kako usmerjati svoj spomin, mišljenje in učenje. Vključuje 

poznavanje sebe in lastnih spretnosti za učenje. Alexander (2003) deli samoregulacijsko znanje v 

predmetno specifično znanje (za učenje določenega predmeta) in pa splošno znanje, ki vključuje 

splošno metakognitivno znanje, to je znanje o mišljenju, znanje o regulaciji mišljenja in znanje o 

okoliščinah.  

Ob tem velja omeniti, da se večino kognitivnih procesov dogaja nezavedno, implicitno. Učenci se teh 

procesov zavedajo le redko, ponavadi ob napakah in ovirah ter ob zavestnem sledenju kognitivnih 

rezultatov, procesov (Winne, 2011). Zakaj je pri učenju potreben trud? Ker je pri nalogi potrebno 

znanje, ki ga učenec še nima, potrebno je urejanje novih informacij in primerjanje s predznanjem, sam 

nadzor kognitivnih procesov pa ni mogoč brez truda. 

Socialno kognitivna teorija poudarja, da učenje poteka vedno v nekem socialnem okolju, kontekstu, 

učenec pa je pri učenju v interakciji z drugimi, kar mu pomaga pri konstruiranju znanja in spodbuja 

proces učenja. Ljudje selektivno opravljamo kognitivne aktivnosti, ki pomagajo pri učenju in smo 

motivirani za učne aktivnosti, ki jim pripisujemo vrednost in za katere verjamemo, da nas bodo vodile 

do ugodnih posledic. Veliko učenja se zgodi posredno, na primer z branjem, gledanjem televizije in 

podobno. Že samo opazovanje modela in zmožnost posnemanja odraslih oz. sovrstnikov vpliva na 

posameznikovo učenje. Učenje kognitivnih spretnosti je pogosto kombinacija posrednega in 

neposrednega učenja, npr. učenec se pri matematiki nauči novo računsko operacijo z opazovanjem 

učitelja, ki jo demonstrira na tablo, nato pa učenec novo računsko operacijo uri skozi vajo in s pomočjo 

povratne informacije. Bandura (1986, po Schunk, 2001) govori o treh ključnih procesih samoregulacije: 

samoopazovanje, samopresojanje in samoreagiranje, ki so v medsebojni interakciji. Ti procesi so 

odvisni od učnega okolja. Samoopazovanje je pomembno, ker učenec lahko prepozna specifične 

pogoje, da se neko vedenje pojavi. Primer samoopazovanja je zagotovo beleženje aktivnosti, ki lahko 

vpliva na samopresojanje, ko učenec primerja sedanje stanje s ciljem, temu pa sledi še samoreagiranje. 

Za uspešno samoregulacijo posameznika pa je pomembno zaznavanje njegove samoučinkovitosti 

(Bandura, 1997). Več o samoučinkovitosti bom zapisala v enem od naslednjih poglavij. Vygotsky (1987, 

Zimmerman, Schunk, 2011) je postavil hipotezo, da je jezik ključno orodje, ki ga otroci razvijejo za 

kontrolo misli in dejanj. Otroci ponotranjijo javni govor staršev in učiteljev in ta notranji govor deluje 

samoregulacijsko. Za uspešen razvoj samoregulacije je tako pri otrocih pomemben trening 

samoverbalizacije v območju otrokovega bližnjega razvoja. Otroci potrebujejo modeliranje in načrtno 

podporo učitelja in/ali vrstnika. Zlasti se to dobro udejanji pri sodelovalnem učenju.  
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2.1.3 MODELI SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

Obstaja več modelov SRU. Predstavila bom štirikomponentni model SRU avtorjev Hofer, Yu, Pintrich 

(1998) ter Zimmermanov krožni model SRU (2003), ki sta med bolj znanimi in v raziskavah pogosto 

uporabljenimi modeli. Na ta dva modela se bomo oprli tudi v naši raziskavi. Za razumevanje kognitivne 

in metakognitivne analize pa bom omenila tudi model SRU Winne-a in Hadwina (Winne, 2011).  

2.1.3.1 Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja Hofer, Yu in Pintrich 

Ta model vključuje vse tri sklope elementov SRU: kognitivne, metakognitivne in motivacijske. Model 

je sestavljen iz dveh osnovnih organizacijskih konstruktov –  znanja, prepričanj in strategij, ki jih loči 

na dveh področjih – (meta)kognitivnem in motivacijskem področju. Tako dobimo štirikomponentni 

model samoregulacije, ki je prikazan v tabeli 1.  

Znanja in prepričanja se kažejo v kognitivni, metakognitivni ter motivacijski strukturi posameznika. 

(Meta)kognitivna struktura vključuje vsa deklarativna znanja (znanja o dejstvih, pojmih …), 

proceduralna znanja (znanja kako …) ter metakognitivna znanja, ki jih ima učenec o svojem učenju 

(znanja o sebi kot učencu, znanja o učnih strategijah ter njihovi uporabi kje in kdaj). Motivacijska 

struktura vsebuje učenčev interes za učenje, njegovo zaznavo pomembnosti učenja, predmeta, 

prepričanja o lastni učinkovitosti, o učnih ciljih ter vse »metaznanje« o tem.  

Tabela 1: Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja (Hofer, Yu in Pintrich, 1998) 

 

Pri strategijah pa ločimo kognitivne, metakognitivne in pa motivacijske strategije. Kognitivne 

strategije so strategije ponavljanja, elaboracijske in organizacijske strategije. Strategije ponavljanja 

omogočajo učencu, da izbere in si zapomni pomembne informacije iz besedila in jih shrani v delovnem 

spominu. Pri enostavnih nalogah je to lahko glasno ponavljanje ključnih besed, ponovno prebiranje 

gradiva, uporabljanje mnemotehnik, pri bolj zahtevnih nalogah pa tudi podčrtovanje ključnih besed 

ali označevanje posameznih delov besedila. Za elaboracijske strategije je značilno, da snov obnovimo 

s svojimi besedami, jo povzamemo, o snovi pripovedujemo drugim, s tem pa omogočimo povezavo 

novega znanja s predznanjem. Pri organizacijskih strategijah pa učenec smiselno organizira 

informacije pri učenju, tako da jih potem lažje vključuje v obstoječo kognitivno strukturo.  

 KOGNICIJA MOTIVACIJA 

ZNANJA, 
PREPRIČANJA 

Kognitivna in metakognitivna 
struktura: 

 vsebinska (deklarativna) 
znanja,  

 proceduralna znanja  
      (o postopkih in strategijah).  

Motivacijska struktura: 

 prepričanja o kompetentnosti, o 
pomembnosti učenja, predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna usmerjenost 

STRATEGIJE Kognitivne in metakognitivne 
strategije: 

 ponavljanja        - načrtovanja 

 elaboracije        - spremljanja 

 organizacije       - uravnavanja 

Motivacijske strategije:  

 konstruktivnega atribuiranja, 

 strategije za zmanjševanje 
bojazni,  

 samooviranja 
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Metakognitivne strategije razdelimo glede na to, v kateri fazi učenja jih uporabljamo, na strategije 

načrtovanja, spremljanja in uravnavanja učenja. Med strategije načrtovanja spadajo vse tiste 

strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem. Te mu pomagajo aktivirati obstoječe znanje in ga 

usmerjajo v izbiro ustreznih kognitivnih strategij, da je potem razumevanje snovi lažje. S strategijami 

spremljanja učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij med učenjem. Strategije 

uravnavanja pa učenec uporabi po končanem učenju, ko vrednoti svoje učenje in oceni, kako 

učinkovito so se izkazale posamezne učne strategije.  

Motivacijske strategije lahko razdelimo na štiri sklope: strategije upravljanja časa in učnega okolja 

(samonagrajevanje, samokaznovanje, samooviranje, uravnavanje čustev), strategije uravnavanja 

lastnega prizadevanja (ciljno naravnan samogovor, samospodbujanje interesa, samoučinkovitost), 

strategije vrstniškega učenja in strategije iskanja pomoči. 

2.1.3.2 Zimmermanov krožni model samoregulacijskega učenja 

Ta model predstavi cikel SRU v treh fazah: predhodno razmišljanje pred učenjem, kontrola izvedbe 

med učenjem in pa samorefleksija po učenju, ki vpliva na naslednje predhodno razmišljanje. Tudi 

Zimermmanov model vključuje tako kognitivna, metakognitivna in motivacijska vedenja in strategije. 

Zanimivo je, da avtor poudari, da nekateri učenci uporabljajo SRU, drugi pa ne. Učenci 

samouravnavajo svoje učenje do te mere, kolikor so metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko 

aktivno udeleženi v svojih učnih procesih. Zlasti je tu pomembno področje motivacije, saj poznavanje 

kognitivnih in metakognitivnih strategij še ni dovolj za transfer strategij na ostala področja učenja. 

Učenec lahko usmerja svoje učenje s pomočjo treh spremenljivk: lastnega učnega procesa, okolja in 

vedenja. Učenec, ki ustrezno uporablja učne strategije, je sposoben usmerjati samega sebe oz. svoje 

vedenje in tudi vplivati na okolje tako, da le to spodbuja učni proces.  

 

Shema 2: Zimmermanov model SRU (Zimmerman, 1998) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEDBA IN ZAVESTNA 
KONTROLA 
1. Samonadzor 
– osredotočenost 
– samopoučevanje 
2. Samoopazovanje 
– spremljanje samega sebe 

 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE 
1. Analiza naloge 
– postavljanje ciljev 

– izbira strategij 

2. Motivacijska prepričanja 
– občutek samoučinkovitosti 
– ciljna usmerjenost 
– notranja motivacija 
 

SAMOREFLEKSIJA 
1. Presojanje samega sebe 
– samovrednotenje 
– atribucije 
2. Reakcije na lastno učenje 
– čustvene reakcije 
– prilagajanje 
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Faza predhodnega razmišljanja vključuje kognitivne procese in motivacijska prepričanja, ki se pojavijo 

pred učenjem in pomenijo pripravo na učenje. Tu sta pomembni analiza naloge in motivacijska 

prepričanja. Ključno pri analizi naloge je postavljanje ciljev. Učenci, ki uporabljajo samoregulacijo 

učenja, si postavljajo kratkoročne cilje, ki pa služijo tudi srednjeročnim in dolgoročnim ciljem, medtem 

ko učenci, ki ne uporabljajo SRU, postavljajo nejasne in preveč splošne cilje. Podobno se kaže tudi pri 

izbiri strategij. Samoregulacijsko usmerjeni učenci si pred učenjem izberejo strategije, medtem ko 

učenci, ki ne uporabljajo SRU, tega ne naredijo. Tako postavljanje ciljev kot tudi izbira strategij pa sta 

odvisna od motivacijskih prepričanj posameznika (Zimmmerman, 2011). Zelo pomembna so učenčeva 

prepričanja o samoučinkovitosti. Podobno delujejo tudi pričakovanja rezultatov. Na učenčevo 

motivacijo vpliva ciljna usmerjenost učenca, ali je učenec usmerjen v obvladovanje oz. odličnost, v 

izkazovanje lastnih zmožnosti ali v izogibanje izkazovanja lastnih zmožnosti. Pomembno je tudi 

vrednotenje snovi in interes učenca za določeno snov, kar nakazuje učenčevo notranjo motivacijo. 

Faza izvedbe in zavestnega nadzora vključuje procese, ki potekajo med učenjem. Razdelimo jih lahko 

na strategije nadzora in samoopazovanje. Samoregulacijsko usmerjeni učenci uporabljajo več strategij 

nadzora, medtem ko učenci, ki slabo regulirajo svoje učenje, uporabljajo znatno manj strategij. To se 

kaže tako v osredotočenosti in vzdrževanju volje, kot tudi pri uporabi kognitivnih oz metakognitivnih 

strategij učenja, ki se kažejo pri uporabi samopoučevanja (npr. samousmerjanje s pomočjo govora). Pri 

samoopazovanju je zlasti pomembno spremljanje lastnega učenja z beleženjem časa in vloženega 

truda, seveda v primerjavi s postavljenimi cilji. Ko se učenec samoopazuje in spremlja, tudi bolje 

napreduje pri samem učenju. 

Faza samorefleksije predstavlja procese, ki se pojavljajo po učenju. Učenec samovrednoti svoj dosežek 

glede na določene standarde oz. cilje. Tu so pomembne tudi atribucije, s katerimi učenec pripiše svoj 

dosežek določenim notranjim ali zunanjim dejavnikom. Tudi reakcije po učenju so pomembne za 

nadaljnje učenje, bodisi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s seboj in prilagajanje, v katerem učenec 

spreminja svoj pristop k učenju in išče optimalne strategije učenja za naprej. 

Model je krožen zato, ker faza samorefleksije vpliva na naslednjo fazo predhodnega razmišljanja (tako 

na postavljanje ciljev, izbiro strategij in motivacijska prepričanja), ta vpliva na novo učinkovito izvedbo 

učenja, ki ji zopet sledi faza samorefleksije.  

2.1.3.3 Model samoregulacijskega učenja Winne-a in Hadwina (Winne, 2011) 

Winne (2011) analizira v procesu SRU kognitivne in metakognitivne procese. Znanje ima ključno vlogo 

pri učenju. Nastane, ko ljudje selektivno povezujemo informacije v kompleksna omrežja. Informacije 

predstavljajo potencialno znanje, za tvorbo novih znanj pa potrebujemo izkušnje. Kognitivno in 

metakognitivno obdelovanje informacij poteka v delovnem spominu, ki pa ima omejeno kapaciteto. 

Ta omejenost se kaže v tem, da se vsebina pogosto razdeli na večje dele proceduralnega ali 

deklarativnega znanja, učenci pogosto delajo napake v kompleksnih in časovno omejenih nalogah, 

pokaže pa se tudi naravna potreba po samoregulaciji. Večina kognitivnih procesov se izvede 

nezavedno. Kot smo že omenili, se učenci teh procesov zavedajo le ob napakah in ovirah ter ob 

zavestnem sledenju kognitivnih procesov. Učenje zahteva trud, ker je pri nalogi potrebno znanje, ki 
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ga učenec še nima, potrebno je urejanje novih informacij in primerjanje s predznanjem, obenem pa 

sam nadzor kognitivnih procesov zahteva trud. 

Avtorja Winne in Hadwin sta model SRU predstavila v 4. fazah: 
1. Definiranje naloge (učenec ugotavlja, kaj predstavlja nalogo, ali jo razume, kakšne ovire se mu 

postavljajo na pot ter katere vire ima na voljo). 

2. Postavljanje ciljev in načrtovanje (tu uporabimo metakognicijo – zakaj in kako se bomo lotili 

naloge, tehtamo uporabnost različnih opcij za doseganje ciljev).  

3. Izvedba (učenec dela na nalogi, izvede določeno taktiko). Metakognitivno aktiven učenec 

preverja kvaliteto izdelka glede na standarde postavljene v 2. fazi, kontrolira pa tudi kognitivne 

izkušnje npr. trud.  

4. Prilagajanje v širšem obsegu (učenec ob zaključku vrednoti celoten pristop dela pri tej nalogi, 

s tem si oblikuje znanje za nadaljnje učenje).  

Skozi vse štiri faze imajo učenci možnost, da metakognitivno nadzorujejo lastnosti informacij, 

deklarativno in proceduralno znanje ter kognitivne izkušnje. Razlike in podobnosti med značilnostmi 

standardov usmerjajo metakognitvni nadzor in metakognitivno kontrolo. Metakognitivni nadzor v 

primeru deklarativnega znanja je, ko se učenec vpraša ali je odgovor pravilen. Pri tem upošteva ali je 

odgovor popoln, da zajema vse, ali je smiseln, da je možen ter čemu je podoben. Za merjenje 

metakognitivnega nadzora se uporablja metakognitivna sodba. Z njo se nato računa indeks točnosti 

metakognitivnega nadzora ob predvidenem priklicu. Upošteva se učenčeva predikcija oz 

predvidevanje, z 1 se točkuje pozitivno predvidevanje, z 0 pa negativno predvidevanje. Nato se beleži 

še pravilnost odgovorov, pravilni odgovori se točkujejo z 1, nepravilni z 0 točkami. Učenci, katerih 

indeks je blizu +1,00, imajo zelo točne sodbe, medtem ko imajo učenci, ki so blizu -1,00, veliko 

napačnih sodb. Indeks blizu vrednosti 0 pomeni, da je učenec veliko ugibal.  

Metakognitivni nadzor usmerja učenca, kako se bo učil. Z zavestno metakognitivno kontrolo lahko 

zamenjamo pogoje učnega okolja, si izberemo učno vsebino in izbiramo kognitivne operacije za 

procesiranje informacij.  

2.1.4 POMEN MOTIVACIJE V PROCESU SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki jo učenec izraža s svojim vedenjem v kontekstu šolskega 

učenja. Gre za psihološki proces, ki vsebuje različne motivacijske sestavine (npr. interesi, atribucije, 

samopodoba, cilji, zunanje spodbude in vrednote) in oblikuje učni proces tako, da ga najprej aktivira, 

nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge ali učnega cilja (Juriševič, 2006). 

Motivacija oz. motiviranost se vedno dogaja v učencu, učenec predstavlja osrednji vir motivacijskega 

delovanja (Juriševič, 2012). Učitelji tako ne moremo »dati« učencu motivacije, saj je ta že v njem. Gre 

za to, da z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih uporabimo med poučevanjem, učenčevo 

motivacijo negujemo, jo spodbujamo in krepimo, lahko pa tudi motivacijo učencev znižujemo, se pravi, 

da jih demotiviramo, pripomoremo k njihovi nemotiviranosti za učenje.  
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Motivacijske spodbude lahko delimo v dve večji skupini, ki pa se med seboj nenehno prepletata:  

1. didaktične motivacijske spodbude, (organizacija učnega okolja, učne metode, izbira nalog in 

didaktični material),  

2. psihološke motivacijske spodbude, (vodenje učenca med učenjem s povratnimi informacijami o 

njegovem učenju in dosežkih, omogočanje učne podpore ter usmerjanje učenca pri učenju v območju 

bližnjega razvoja ter modeliranje učitelja).  

V motivacijskem procesu sodelujejo različne motivacijske sestavine, ki jih lahko delimo na tiste, ki 

motivirano vedenje bolj začenjajo oz. spodbudijo, to so motivacijski pobudniki, ter tiste, ki motivirano 

vedenje vzdržujejo med učenjem, v daljšem časovnem obdobju in jih imenujemo motivacijski ojačevalci 

(Juriševič, 2012). Lahko izhajajo iz notranjih ali zunanjih virov (npr. učenje iz radovednosti ali zaradi 

pričakovanja dobre ocene). Motivacijski pobudniki so učenčev interes za učenje, cilji o učenju oz. 

znanju, učenje kot vrednota, zaznavanje zahtevnosti učenja in učnih nalog (da učenec ne občuti nalog 

kot prezahtevnih, ampak kot izziv). K motivacijskim ojačevalcem sodi samopodoba učenca, ki pomeni 

zaznavanje lastne kompetentnosti na področju učenja. Drug ojačevalec pa so atribucije, razlogi, ki jih 

učenci pripisujejo svojim uspehom ali neuspehom pri učenju. Tako bo učenec, ki doživlja učno snov kot 

prezahtevno, začutil svojo nekompetentnost in razvil različne oblike obrambnega vedenja (pozabljanje 

nalog, zanikanje pomembnosti učenja …).  

Motivacija je zelo pomembna pri SRU. Ves čas se prepleta s kognitivnimi in metakognitivnimi dejavniki, 

njen pomen pa se kaže predvsem v tem, da nam lahko razloži, zakaj se nekdo ne uči, čeprav je dovolj 

sposoben za učenje in obratno. Raziskave SRU so v zadnjem času usmerjene predvsem v raziskovanje 

motivacijskih procesov. Pokazalo se je, da so glavni viri motivacije, ki vplivajo na SRU, postavljanje ciljev, 

atribucije, samoučinkovitost, pričakovanja, vplivi iz okolja, vrednote in zanimanja (Schunk, Zimmerman, 

2008). 

Zakaj je motivacija pomembna pri SRU? 

- Motivirani učenci so bolj pozorni na svoje procese učenja in na rezultate.  

- Učenca lahko naučimo samonadzora, vendar zgolj kognitivni proces brez motivacije za povratno 

informacijo ni učinkovit.  

- Učenci, ki imajo možnost izbire nalog, so pri učenju pokazali večji napredek.  

- Učenci, ki so se pripravljeni potruditi pri težjih nalogah, dosegajo višje stopnje mojstrstva. 

- Učenci, ki so motivirani, da vztrajajo, se pogosteje učijo sami od sebe.  

- Motivirani učenci občutijo ob učenju večje zadovoljstvo.  

Zato motivacijski procesi odločilno vplivajo na vzpostavljanje, vodenje in vzdrževanje naporov učenca, 

da samoregulira svoje učenje. Vendar pa uporaba samoregulacijskih procesov zahteva čas in dodaten 

napor (npr. samospraševanje ob branju besedila), zato si raziskovalci postavljajo vprašanje, kako 

motivirati pasivnega učenca za uporabo SRU. Z uporabo zunanje motivacije dosežemo zgolj trenutno 

učinkovitost, želimo pa si, da učenci povečajo predvsem notranjo motivacijo. Treningi 

samoregulacijskih procesov povečujejo notranjo motivacijo učenca, obenem pa motivacijska 

prepričanja vplivajo na uporabo SRU, torej so samoregulacijski procesi in motivacijska prepričanja 

reciporčno interaktivni, med seboj sovplivajo (Schunk, Zimmerman, 2008).  
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Bolj motivirani učenci uporabljajo več socialnih virov; modeliranje učitelja, starša, pohvala, nagrada. 

Avtorji si niso enotni ali socialni viri predstavljajo zunanji vpliv na učenčevo kontrolo ali gre za notranji 

vpliv. Izpostavimo lahko, da je tudi iskanje pomoči pomembna spretnost samoregulacije. Uspešni 

samoregulacijski učenci so pripravljeni poiskati pomoč, so samozavestni, da jim bo to pomagalo pri 

učenju, medtem ko šibki učenci neradi poiščejo pomoč, to namreč izpostavi njihove šibkosti (Schunk, 

Zimmerman, 2008). Primerno iskanje pomoči se nanaša na potrebnost prošnje – za pomoč prosimo, 

ko je to nujno, vsebino prošnje – ta je specifična po vsebini ter na tarčo prošnje – za pomoč prosimo 

osebo, ki pozna odgovor. 

Pri načrtovanju nekega učenja so pomembni cilji, prepričanja o samoučinkovitosti ter vrednotenje te 

dejavnosti. Če neko učenje visoko vrednotim, bom to dejavnost bolj načrtovala in tudi več časa 

posvetila izvajanju. Vrednotenje dejavnosti odgovori na vprašanje ali so posledice te dejavnosti za 

osebo pomembne in ali so posledice te dejavnosti zaželjene. Pokazalo se je, da so učenci, ki so 

visoko vrednotili naloge, uporabljali več strategij za regulacijo motivacije (samonagrajevanje ali 

samokaznovanje glede na cilj, kontrola učnega okolja, samogovor – usmerjen v obvladovanje snovi 

ter spodbujanje interesa). Ko morajo učenci ovrednotiti neko nalogo, potem pokažejo več interesa, 

želijo obvladati snov ter bolj razmišljajo o posledicah (nagrada, kazen). S starostjo se vrednotenje 

šolskih nalog zmanjša, saj postanejo druge dejavnosti bolj privlačne.  

2.1.4.1 Postavljanje ciljev 

Postavljanje ciljev je pomembno v fazi predhodnega razmišljanja, torej v fazi pred učenjem. Cilji 

predstavljajo sliko strategij, ki jih bo učenec uporabil ter rezultate, ki jih želi ali ne želi. Gre za kognitivne 

predstave o pozitivnih ali negativnih možnostih, ki usmerjajo naše vedenje (Fryer, Elliot, 2008). Glede 

na pozitivno in negativno vrednotenje ločimo štiri pristope: 

1. Pristop k odličnosti (mastery aproach); učenec teži k učenju, napredku, izboljšanju spretnosti, zanima 

ga, kako bo naloga izboljšala znanje, spretnosti ter katere strategije bodo omogočile napredek. 

2. Pristop k izvajanju, dosežkom (performance aproach); učenec je usmerjen v izkazovanje 

kompetentnosti in v boljše izvajanje od ostalih. Zanimajo ga predvsem odlične ocene ter da bo boljši 

od ostalih.  

3. Izogibanje odličnosti (mastery avoidance); učenec se izogiba izkazovanju lastnih nezmožnosti, ne želi, 

da bi drugi videli, da nečesa ne zna, ne razume, ne želi se osmešiti pred ostalimi.  

4. Izogibanje izvajanja (performance avoidance); učenec se izogiba dejavnostim, da se lažje izgovori za 

slabo izvedbo. Izogibanje deluje kot obrambni mehanizem, da ne izpadeš nekompetenten pred 

drugimi.  

V raziskavah se je pokazalo, da so učenci bolj pozorni na ocene kot na učenje in napredovanje v določeni 

spretnosti. Učenci se bolj potrudijo, ko gre za ocene, zlasti je to izrazito ob koncu osnovne šole in v 

srednji šoli. Dobro postavljeni učni cilji napovedujejo višje ocene. Doseganje zastavljenih ciljev pa 

predstavlja pomemben vidik samoregulacije. Zimmerman (2008) ugotavlja, da je pri reševanju 

konkretne naloge bolj učinkovito postavljanje ustreznih kratkoročnih ciljev kot fokusiranje na 

dolgoročne cilje. Vendar so pomembni tudi dolgoročni cilji, ti se s starostjo posameznika bolj jasno 
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izoblikujejo. Pomembno je, da so kratkoročni cilji povezani z dolgoročnimi, da se izoblikuje nekakšna 

hiarhija ciljev.  

Raziskave so pokazale, da postavljanje težjih ciljev lahko pomembno poveča učenčevo motivacijo in 

izvedbo. Za izboljšanje določene spretnosti je potrebna namerna vaja. Ta ni nujno vedno zanimiva. 

Vendar pa ob visoki motivaciji pri izvajanju vaj učenec zazna večanje samoučinkovitosti, vrednotenja 

naloge ter ciljno usmerjenost v mojstrstvo. Učenci, ki si postavljajo zahtevne učne cilje, bolj pogosto 

uporabljajo učinkovite učne strategije in se tudi hitreje poberejo po slabem testu (Zimmmerman, 

2008). 

Pri postavljanju ciljev je zagotovo pomembno, kakšno prepričanje ima učenec o samem sebi ter o 

inteligentnosti (Dweck, Master, 2008). Obstajata dve teoriji. Prva, (entity theory), pravi, da je 

inteligentnost stalna, nespremenljiva sposobnost. Učenje predstavlja kot naravno sposobnost, če si 

uspešen, si pametnejši od ostalih. Neuspeh se pripisuje nizki inteligentnosti, prav tako tudi trud. Taki 

učenci mislijo, da nisi dovolj dober, če se moraš pri neki nalogi zelo potruditi. Nasprotno pa druga 

teorija, (incremental theory), pravi, da je inteligentnost spremenljiva sposobnost. Taki učenci se učijo, 

čeprav je naporno. Zavedajo se, da morajo pri učenju vlagati trud in uporabljati različne učne strategije. 

Uspeh dojemajo kot napredek, doseganje odličnosti, neuspeh pa kot uporabo neučinkovitih strategij 

ter vlaganje premalo truda. Seveda samo trud še ne izboljša učenja. Za učinkovito učenje se morajo 

učenci tudi naučiti izbrati in uporabljati ustrezne učne strategije. 

Učitelji moramo pri učencih spodbujati cilje, ki so usmerjeni v znanje oz. v odličnost. Tega ne moremo 

doseči s tekmovalnim okoljem. Učencem moramo predstaviti tudi pomen napak. Napake niso nujno 

slabe izkušnje, pomembno je, kako si jo učenci razložijo. Napaka je lahko grozen dogodek, ki negativno 

vpliva na samovrednotenje učenca, lahko pa je priložnost za novo učenje in razvoj. Učitelji smo tako 

dolžni oblikovati okolje, kjer je napaka priložnost za novo učenje, učencem pa podamo informacijo, kaj 

je potrebno narediti za doseganje uspeha (Fryer, Elliot, 2008). Učitelji pa lahko pomembno izboljšajo 

proces učenja, če učence opozorijo na pomembnost določene aktivnosti za prihodnost. S tem si učenci 

postavijo specifične cilje in lažje uvidijo uporabno vrednost učenja. 

 2.1.4.2 Samoučinkovitost 

Samoučinkovitost pomeni posameznikovo prepričanje o verjetnosti, da bo uspešno izvedel določeno 

nalogo oz. dosegel določen rezultat. Tisti učenci, ki so prepričani, da zmorejo in si želijo učno uspeti, 

so prizadevnejši in vztrajnejši pri učenju kot učenci, ki zase mislijo, da so manj zmožni in učnega 

uspeha niti ne pričakujejo. Pozitivna prepričanja spodbujajo posameznikovo prizadevanje, izbiro 

realnih ciljev, izbiro strategij, ki se skladajo z izbranimi cilji ter povečujejo vztrajnost pri reševanju 

naloge (Bandura, 1997). Po Banduri (1977) samoučinkovitost odslikava trenutno prepričanje, da smo 

določeno nalogo zmožni izvesti na določenem nivoju. Lahko jo pojmujemo kot izvor različnih 

pričakovanj. Pričakovanja, ki izhajajo iz občutka samoučinkovitosti, vključujejo tako pričakovanje 

učinkovitosti (efficacy expectation), ki ga Bandura (1977) opisuje kot prepričanje, da lahko 

posameznik uspešno izvrši vedenje, ki je potrebno za doseganje rezultata ter pričakovanje izida 

(outcome expectation), ki je posameznikova ocena o tem, da bo določeno vedenje vodilo k 

določenem rezultatu. 
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Pričakovanje učinkovitosti in pričakovanje izida se razlikujeta. Posameznik je lahko prepričan, da bo 

določen potek akcije prinesel določene rezultate, hkrati pa močno dvomi, da je sposoben izpeljati 

aktivnosti, ki so potrebne za izvršitev akcije. Viri pričakovanj samoučinkovitosti so pretekli dosežki oz. 

uspehi, opazovanje drugih oz. modeliranje, verbalno odzivanje okolice ter čustveno doživljanje 

posameznika (Pajares, 2002). Prepričanja o samoučinkovitosti vplivajo na vse tri faze SRU, na 

načrtovanje, izvedbo in na samorefleksijo po učenju. Vplivajo tako na izbiro dejavnosti, situacij in 

truda, vloženega v dejavnost. Pri izbiri dejavnosti moč pričakovanja učinkovitosti vpliva na odločitev 

posameznika o tem, ali se bo sploh spoprijel z določeno situacijo ali ne. Pri izbiri situacij se posameznik 

izogiba situacijam, ki jih oceni kot preveč zahtevne za svoje spoprijemalne strategije, obenem pa se 

vključuje v dejavnosti, ko se oceni kot sposobnega obvladati situacijo. Pričakovanje učinkovitosti 

določa, koliko truda bo posameznik vložil in kako dolgo bo vztrajal kljub oviram in neugodnim 

izkušnjam. 

Shema 3: Predstavitev razlike med pričakovanjem učinkovitosti ter pričakovanjem izida (Bandura, 

1977) 

posameznik                                               vedenje                                                                         izid 

 

 

 

Ločimo splošno in specifično samoučinkovitost. Specifična samoučinkovitost je pričakovanje, 

povezano s trenutnim stanjem, verjetnost uspešne izvedbe naloge presojamo neposredno, preden 

začnemo vanjo vlagati trud. Splošen občutek samoučinkovitosti pa je bliže osebnostni potezi in 

predstavlja stabilno mnenje ljudi o pričakovanjih, da bodo zmožni učinkovito delovati v različnih 

storilnostnih situacijah. Če primerjamo obe, specifična samoučinkovitost odločilno vpliva na odločitev 

o začetku dejavnosti, trudu, ki ga bomo vložili in vztrajanju pri dejavnosti. Največjo napovedno moč 

imajo sodbe o samoučinkovitosti glede posamezne naloge (Frlec, Vidmar, 2001).  

Raziskave so pokazale, da je trening samoregulacijskih spretnosti povečal samoučinkovitost učencev 

in izboljšal izobraževalne dosežke (Bandura, 1997). Samoučinkoviti učenci uporabljajo tudi več 

kognitivnih in metakognitivnih strategij, delajo bolj trdo in dalj časa vztrajajo pri nalogah, bolje 

nadzorujejo čas učenja in so bolj pripravljeni poiskati pomoč, ko jo potrebujejo. S sprotno povratno 

informacijo učenci lažje spremljajo svoj napredek in razvijajo občutek samoučinkovitosti (Hattie, 

2009). Ocenjevanje samoučinkovitosti lahko služi kot diagnostično orodje za označevanje področij 

učenja, kjer se učenci čutijo ali ne čutijo kompetentne za SRU. Pomembno je, da imajo učenci 

realistična prepričanja o svoji učinkovitosti. Če so njihova prepričanja nerealno visoka, se lahko zgodi, 

da ne bodo uporabljali ustreznih strategij in ne bodo vlagali truda, ker so prepričani vase, da bodo 

uspešni, tudi če se ne učijo. Nerealno nizka prepričanja o lastni učinkovitosti pa lahko povzročijo, da 

se učenci sploh ne lotijo določenega učenja (npr. sem neroden, nerodni ljudje ne znajo rolati, zakaj bi 

se sploh učil rolanja).  

pričakovanje 

učinkovitosti 

pričakovanje 

izida 
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Pri postavljanju ciljev in načrtovanju nekega učenja pa velja omeniti tudi pomen vrednotenja te 

dejavnosti. Če posameznik verjame, da bo določeno nalogo uspešno izpeljal, se jo bo zagotovo lotil in 

pri njej vztrajal (Bandura, 1997). Vrednost je lahko osebna (to učenje mi je pomembno), lahko vsebuje 

zanimanje (to rad počnem) ali pa ima uporabno vrednost (to znanje potrebujem za ...). Če neko 

dejavnost visoko vrednotim, bom to dejavnost bolj načrtoval in obenem tudi več časa namenil 

izvajanju. Pri vrednotenju pa se oseba sprašuje ali so posledice te dejavnosti zanjo osebno pomembne 

ter zaželjene. S starostjo se vrednotenje šolskih nalog zmanjša, ker postanejo druge dejavnosti bolj 

privlačne. Zimmerman (2000, str. 27) pa je poudaril sledeče: »Če učencu neka dejavnost, spretnost in 

njeni rezultati niso pomembni, potem tudi nima želje po samoregulaciji.«  

2.1.4.3 Atribucije 

Po učenju sledi faza samorefleksije in samovrednotenja. Ta pomembno vpliva na nadaljnje učenje. 

Teorija atribucije razloži, čemu posameznik pripisuje vzroke za dosežke. Od tega, čemu je učenec 

pripisal vzrok za uspeh ali neuspeh, je namreč odvisno, kakšno bo njegovo vedenje v novi učni situaciji. 

Weinerjeva teorija atribucij (Weiner, 1985) se nanaša na dva motivacijska sistema, na 

znotrajosebnega in medosebnega, ki se med seboj prepletata oz. sta povezana. Prvi sistem postavlja 

v ospredje učenca in načine, kako si učenec sam pojasnjuje vzroke za določeno učno vedenje in 

doseženo učno uspešnost, drugi pa poudarja učenčevo socialno okolje, ki učencu prav tako sporoča, 

čemu pripisuje vzroke njegove učne uspešnosti. Atribucije lahko vsebinsko razdelimo glede na tri 

dejavnike: 

1. mesto ali lokus (ali gre za notranji vzrok – nisem se dovolj učil ali zunanji vzrok –  težak test), 

2. stabilnost oz. trajanje atribucije (nisem sposoben - stabilno, nespremenljivo stanje ali premalo sem  

    se potrudil – kar je možno spremeniti),  

3. zmožnost kontrole (imel sem srečo, nesrečo –  tega ne morem kontrolirati, uporabil sem napačno 

strategijo učenja – to lahko spremenim). 

 

Zunanji in notranji vzroki učnih rezultatov so zlasti povezani z učenčevim čustvenim doživljanjem, z 

občutki zaupanja vase, ponosa in krivde. Tako so učenci, ki pripisujejo vzroke za uspeh sebi, ponosni 

nase ter še bolj motivirani za nadaljnje delo, za razliko od učencev, ki neuspeh pripišejo svojim 

premalo razvitim sposobnostim in se v bodoče izogibajo podobnim nalogam in neuspehom. Dimenzija 

stalnosti se kaže v sledečih pričakovanjih v šolskih situacijah. Učenci, ki pripisujejo svoj uspeh oziroma 

neuspeh stabilnim dejavnikom (npr. sposobnostim), bodo pričakovali podobne rezultate tudi v 

bodoče. Učenci, ki pa pripisujejo učne rezultate nestabilnim dejavnikom (npr. sreči, učiteljevemu 

razpoloženju), bodo v podobnih situacijah negotovi, saj ne bodo mogli predvideti uspešnosti učnih 

rezultatov. Dimenzija kontrole pa je povezana tako z učenčevimi čustvi kot tudi z napovedovanjem 

uspeha. Učenci, ki pripisujejo svoj uspeh dejavnikom, ki jih lahko kontrolirajo (npr. količini učenja), 

bodo ob uspehu čutili zadovoljstvo, uspešnost pa bodo pričakovali tudi v prihodnosti, če se bodo za 

to dovolj prizadevali. Neuspešni učenci, ki svoj neuspeh pripisujejo dejavnikom, ki jih ni mogoče 

kontrolirati (npr. imel sem smolo, da sem dobil taka vprašanja), pa bodo upali, da bodo imeli 

naslednjič več sreče.  
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Pokazalo se je, da zaznavanje sposobnosti pozitivno povezano s samoučinkovitostjo in dosežki, 

pripisovanje rezultatov sreči pa negativno povezano s samoučinkovitostjo (Wigfield, Klauda, Cambria, 

2011). Učenci, ki pripisujejo dosežke notranjim dejavnikom, ter dejavnikom, katere lahko kontrolirajo 

ali spreminjajo, so bolj motivirani za samoregulacijo učenja. Učenci, ki svoj neuspeh pripisujejo 

pomanjkanju sposobnosti, hitro odnehajo, mislijo, da se njihov trud ne bo obrestoval. Tu je smiselno, 

da učenca vključimo v trening reatribucije. To pomeni, da pripisovanje neuspeha nizkim sposobnostim 

zamenjamo s premalo vloženega truda in rabo neučinkovitih strategij. Ko učenec začne uporabljati 

učinkovite strategije ter v svoje učenje vlagati trud, to pozitivno vpliva na nadaljnjo motivacijo in 

izvedbo učenja. Tako je prav pri učencih z učnimi težavami smiselna povratna informacija o trudu in 

rabi ustreznih učnih strategij, gre namreč za atribucije, ki jih učenec lahko kontrolira. 

2.1.4.4 Interes oz. zanimanje 

Vsi poznamo izkušnjo, da se lažje in hitreje naučimo snov, ki nam je zanimiva. Interes je zagotovo 

dejavnik, ki pozitivno vpliva na razvoj samoregulacijskih spretnosti (Hidi, Ainley, 2008). Pozitivne 

korelacije se kažejo v pozornosti, količini, stopnji učenja ter v izbiri strategij in ciljev. Tako kot 

poznamo štiri stopnje samoregulacije, (prva stopnja je opazovanje modela, sledi izvajanje dejavnosti, 

uporaba samokontrole in kot zadnja stopnja uporaba samoregulacije), je podobno tudi pri razvoju 

interesa. Začne se s situacijskim interesom, ko nas neka stvar »pritegne«. V kolikor je ta zunanji vpliv 

dovolj močan, vzdržujemo začetni, situacijski interes. Če dovolj časa vzdržujemo nek interes, se ta 

postopno razvije v osebni interes. Kot zadnja stopnja v razvoju interesa je dobro razvit osebni interes, 

ki ga lahko pojmujemo tudi kot dejavnik notranje motivacije. Razvoj interesa in samoregulacije sta 

povezana v 3. in 4. stopnji. V tretji stopnji se pri razvoju interesa pojavijo samoregulacijska vedenja, 

pomembno je, da učenci vztrajajo kljub težavam, začnejo se tudi refleksije. Pred učenjem se interes 

kaže kot prepričanje, da je neka dejavnost, spretnost pomembna sama po sebi, ne le njen rezultat. 

Med učenjem interes vpliva na usmerjeno pozornost, po učenju pa so ob interesu pomembni občutki 

zadovoljstva. Učenci, ki jih snov zanima, so bolj verjetno motivirani, da načrtujejo učenje in 

uporabljajo različne strategije samoregulacije. Interes tudi olajša razvoj in uporabo samoregulacije 

učenja. Interes kot rezultat interakcije med človekom in določeno vsebino, je značilen za ljudi in živali. 

Ločimo ga na dve komponenti, na čustveno in kognitivno. Da se interes lahko razvija, mora biti 

čustvena komponenta obarvana pozitivno. V začetku razvoja interesa je nujna zunanja podpora. 

Učitelji lahko pomagajo učencem, da občutijo pozitivna čustva in razvijejo prepričanja o svoji 

samoučinkovitosti pri delu z določeno vsebino. Samoregulacijske spretnosti, ki se jih poučuje na 

zanimivih dejavnostih, so pokazale večji učinek, kot če zanimanja ni bilo. Interes tako povečuje 

pozitivni učinek čustev pri učenju, s tem se izboljša razvoj SR spretnosti in izgrajuje samoučinkovitost 

(Hidi, Ainley, 2008).   

2.1.4.5 Pomen čustev 

Prav čustva pomembno vplivajo na našo reakcijo ob učenju. Zato je pomembno, da jih znamo 

regulirati, obenem pa se zavedamo pomena čustvene regulacije v procesu učenja (Boekaerts, 2011). 

Ko se učenec sreča z nalogo oz. se znajde v učni situaciji, najprej v mislih naredi hitro mentalno 

reprezentacijo dane situacijo. Če jo oceni kot skladno z njegovimi cilji in neogrožujočo, se ob tem 

sprožijo pozitivna čustva zaupanja in samozavesti. V nasprotnem primeru, če je dana situacija 
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ocenjena kot težka, zahtevna, se sprožijo negativna čustva strahu, jeze in razočaranja, kar ponavadi 

vodi v dejavnosti izogibanja, zanikanja ali obupa. Seveda se tudi med učenjem ali reševanjem naloge 

lahko pojavijo negativna čustva, ko učenci zaradi nizke samoučinkovitosti izgubijo zaupanje, da lahko 

uspešno izvedejo določeno nalogo. Čustva zagotavljajo energijo in vplivajo na vse kognitivne procese 

(Frijda, 1988, Boekaerts, 2011), tako na pozornost, priklic, interpretacijo dogodkov, sprejemanje 

odločitev ter reševanje problemov. Ko so enkrat sprožena, prevladujejo nad cilji in dejanji, četudi se 

posameznik lahko zaveda dolgoročnih posledic. Ločimo 6 osnovnih čustev, to so strah, gnus, jeza, 

žalost, presenečenje in veselje. Učenec v razredu lahko poleg teh občuti še upanje, brezupnost, 

ljubosumje, razočaranje, občutek sramu in krivde, pa tudi zavisti, ponosa in hvaležnosti. Čustvena 

izkušnja je sestavljena iz več procesov ocenjevanja, prva ocena omogoča, da se v možganih izoblikuje 

osnovno čustvo, potem sledi bolj podrobno ocenjevanje, ki določa naravo in vzroke tega čustva. 

Čustva imajo dve glavni funkciji. Služijo kot opozorilni znaki in pomagajo pripraviti naše telo na akcijo. 

Vsako čustvo se začne z opozorilnim znakom, ki poveča stopnjo vzburjenja. Zelo pomembni opozorilni 

znaki tako zmotijo vse ostale aktivnosti, telo se pripravi na akcijo. Taka obrambna reakcija telesa 

zavira proces učenja. Čustva pa lahko interpretiramo tudi kot prisotnost ali odsotnost zadostnih virov, 

da bi posameznik lahko dosegel svoj cilj (Boekaerts, 2011). Regulacija čustev pomeni sposobnost, da 

posameznik razume svoja čustva in njihove izraze, obenem pa jih regulira v socialnih interakcijah ter 

da doseže pomembne cilje. Učenec lahko regulira svoja čustva na vsaki točki čustvenega procesa. 

Lahko izbere samo določene situacije in se načrtno izogiba drugim. Ob pojavu določenega čustva ga 

lahko potlači tako, da se trudi ostati miren, se samospodbuja ali skuša spremeniti situacijo. K 

samoregulaciji čustev lahko veliko prispevajo starši in učitelji. Učence spodbujamo k izražanju čustev. 

Izogibanje ni vedno možno, zato je dobro, da učence naučimo strategij samoregulacije. Pomembno 

je, da smo tudi pri prikazu uporabe samoregulacijskih strategij na čustvenem področju dobri modeli 

in da učencem nudimo potrebno podporo. Učence učimo, da se osredotočijo na nalogo, sledijo svojim 

ciljem, tako da zmanjšajo občutek razburjenja in odženejo nadležne negativne misli, bodisi z 

notranjim samogovorom ali z zunanjo podporo (učitelj, sovrstniki). 

2.1.4.6 Volja 

Učenec je za učenje lahko motiviran, vendar to še ne pomeni, da se bo dejansko učil. Na to vplivajo 

voljni procesi, ki stopnjujejo namero za učenje in vodijo, spodbujajo in usmerjajo učenca tekom 

učnega procesa (Corno, 2001). Strategije volje delujejo takrat, ko je učenec že v akciji. Izboljšajo lahko 

učenčevo vztrajanje pri nalogah, varujejo izvajanje pred tekmovalnimi težnjami in drugimi motečimi 

dejavniki, usmerjajo pozornost na nalogo in podpirajo težnjo k doseganju ciljev.  

Strategije volje razdelimo na tri skupine: 

1. Strategije za spremljanje mišljenja, povezanega z motivacijo. Ukvarjajo se s premagovanjem 

ovir med učenjem. Razni moteči dejavniki preusmerjajo pozornost učenca pri samem učenju 

ali delanju domačih nalog. Učitelji in starši lahko pri učencih spodbujajo strateško voljo, tako 

da jih pohvalijo in spodbudijo po dobro opravljenem delu, bodisi dajo konstruktivno kritiko, 

če delo ni dobro opravljeno.  

2. Strategije za nadzor upravljanja z negativnimi čustvi. Pomembno je, da učenci premagajo 

negativna čustva do predmeta ali učitelja in usmerijo pozornost na dano nalogo. 
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3. Strategije za uporabo virov moči. Učenec jih uporabi, da lahko mobilizira zunanje vire, ki mu 

pomagajo strukturirati in poenostaviti delovno okolje. 

Da izboljšamo voljo, so najboljše ponavljajoče vaje, kjer spremljamo stanje volje. Za boljšo uporabo 

samoregulacijskih spretnosti pa je potrebno prenesti kontrolo od učitelja na učenca. Zato je smiselno 

spodbujanje učnih navad. Učenci naj imajo redne domače naloge, naučimo jih uporabe različnih učnih 

tehnik, spodbujamo načrtovanje dela doma in iskanje pomoči, ko je to potrebno (Corno, 2008).  

2.1.5 RAZVOJ SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

Ena od ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje je tudi učenje učenja (A Key Competences for 

Lifelong Learning - a European Framework, 2007). Gre za sposobnost slediti in vztrajati pri učenju. 

Posamezniki bi morali biti sposobni organizirati in urejati svoje učenje tako posamezno kot tudi v 

skupini ter usvajati, obdelovati, evalvirati in sprejemati nova znanja. Sposobnost učenja vključuje tudi 

zavedanje o procesih učenja in potrebah posameznika, ki se uči, vključuje identifikacijo razpoložljivih 

priložnosti in sposobnost rokovanja z ovirami, vse to z namenom, da bi bilo učenje uspešno. Zelo 

pomembna dejavnika učenja sta motivacija in posameznikove sposobnosti. Da učenci lahko razvijejo 

kompetenco učenje učenja, pa je potrebna njihova aktivna vloga v procesu učenja, le to pa omogočajo 

razvite samoregulacijske spretnosti učenja (Pečjak, Gradišar, 2012). 

Kako pridobimo samoregulacijske spretnosti? Čeprav je možno, da se jih človek nauči sam od sebe, je 

pri učenju različnih motoričnih in kognitivnih spretnosti pomembno opazovanje, branje ali poslušanje, 

kako izvajajo to spretnost izkušeni modeli, najpogosteje so to starši, učitelji, trenerji ali izkušeni 

sovrstniki. Gre za socialno kognitivno perspektivo razvoja, ki poudarja, da učenje poteka vedno v 

nekem socialnem okolju, učenec pa se uči določenega znanja, spretnosti v interakciji z drugimi.  

Tabela 2: Razvojne stopnje regulacijskih spretnosti (Zimmerman, 2000)  

 Poimenovanje stopnje Opis stopnje 

1. Opazovanje Spoznavanje določene spretnosti, ki jo izvaja oseba z 
izkušnjami. 

2. Posnemanje, imitacija Izvajanje dejavnosti ob podpori izkušenih oseb. 

3. Samokontrola Neodvisno izvajanje dejavnosti pod določenimi pogoji. 

4. Samoregulacija Neodvisno izvajanje dejavnosti, upoštevajoč spreminjajoče 
osebne in okoljske dejavnike.  

 

Tako se že majhni otroci najbolj učinkovito naučijo novih spretnosti ali strategij z opazovanjem 

izkušenih odraslih ali starejših sorojencev, s poslušanjem njihovih razlag in prepričanj, kako se to dela. 

Pomembnosti socialnih modelov pri učenju oz. osvajanju novih spretnosti se nato zavedamo vse 

življenje. Vsi vemo, da se je določene stvari veliko lažje naučiti, če ti nekdo pokaže ali vsaj pove, kako 

moraš to početi. Tako je tudi pri spoznavanju in učenju samoregulacijskih spretnosti (Zimmerman, 

2002). Stopnja opazovanja se zgodi na začetku, ko se učenec spozna z glavnimi značilnostmi določene 

samoregulacijske strategije, ki se je želi naučiti. Sledi posnemanje izvajanja strategije, ko učenec izvaja 

strategijo, ob tem ima podporo učitelja. Nato učenec že sam načrtuje uporabo strategij, že nadzoruje 

napredek in se primerja z modelom. Za tretjo stopnjo je značilno, da se že začnejo refleksije. Za zadnjo 
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stopnjo je značilno, da učenec prilagaja izvajanje strategije različnim notranjim in zunanjim pogojem 

in se tako povsem samoregulira.  

Samoregulacija ni vidna pri dojenčkih in malčkih, z leti pa postaja vse bolj očitna. Kot smo že omenili, 

je Vygotsky (1987, Zimmerman, Schunk, 2011) postavil hipotezo, da je jezik ključno orodje, ki ga otroci 

razvijejo za kontrolo misli in dejanj. Otroci ponotranjijo javni govor staršev in učiteljev in ta notranji 

govor deluje samoregulacijsko. Za uspešen razvoj samoregulacije je tako pri otrocih pomemben 

trening samoverbalizacije v območju otrokovega bližnjega razvoja. Zasebni govor otroka pri igri, ko se 

pogovarja sam s seboj, reflektira in promovira kognitivni razvoj in regulacijo vedenja. Ta govor narašča 

in doseže vrh v predšolskem obdobju, izgine pa nekje do 8. oz. 10. leta starosti. Seveda je odvisen tudi 

od tipa nalog in značilnosti otroka (dalj časa se ohranja pri otrocih z učnimi težavami, več verbaliziranja 

je značilno pri težjih nalogah). V raziskavah se je pokazalo, da od 10 do 33 % mladostnikov, starih od 

11 do 17 let, pri različnih nalogah še uporablja glasen samogovor. Ta je pomemben za fazo 

predhodnega razmišljanja. V začetku govor sledi in spremlja vedenje, služi kot nekakšen komentar in 

evalvacija, kasneje pa preskoči vedenje in postane sredstvo načrtovanja (Wigfield, Klauda, Cambria, 

2011). Tako so od 6 do 8 let stari eksperti v sestavljanju lego kock imeli več korakov načrtovanja in 

teh izjav kot novinci, pokazalo se je tudi, da s starostjo narašča število izjav načrtovanja. Razvoj 

samogovora pri otrocih in ponotranjenje le tega v notranjo misel je zagotovo pomembna komponenta 

naraščajoče kapacitete samoregulacijskega učenja in reševanja problemov. V fazi načrtovanja pa jezik 

pomaga učencem pri postavljanju ciljev, izražanju prepričanj o samoučinkovitosti ter opiše nalogo in 

njene značilnosti, kar vpliva na pristop k nalogi.  

Ko govorimo o razvoju samoregulacije, velja omeniti tudi teorijo samoregulacije, ki jo je postavil 

Piaget (Brown 1987, po Peklaj 1996). Piaget razlikuje med tremi osnovnimi tipi samoregulacije:  

 avtonomna regulacija 

 aktivna regulacija 

 zavestna regulacija 

Avtonomna regulacija je nepogrešljiv del vsake spoznavne aktivnosti. Ne glede na to, kako majhen je 

otrok oziroma kako enostavna je izbrana aktivnost, otrok uravnava svoje izvajanje. Aktivna regulacija 

se nanaša na poskuse in napake, ko učenec preizkuša svoje teorije za reševanje problemov, s katerimi 

se ukvarja. S konkretnim preizkušanjem v situaciji namreč ugotovi ali teorija drži ali ne. Zavestna 

regulacija se pojavi v fazi abstraktno-logičnega mišljenja, ko učenec hipoteze o načinu reševanja 

problema presoja zgolj na miselnem nivoju, ne da bi jih moral prej preizkusiti v praksi, v konkretni 

situaciji. To pa se zgodi pri večini otrok šele pri 11. ali 12. letu starosti. Glede na razvoj samoregulacije 

se tudi samoregulacijski procesi odvijajo najprej avtonomno, kasneje aktivno in šele v adolescenci tudi 

zavestno. Zanimivo je, da so aktivno regulacijo in sicer razvoj strategije popravljanja napak dokazali 

že pri zelo majhnih otrocih. Že v obdobju od 30. do 42. meseca so otroci pri sestavljanju posodic od 

največje do najmanjše razvili strategijo obračanja, ki jim je omogočala, da pri sestavljanju niso uničili 

predhodno zgrajenega stolpa. 

Podobno je tudi pri oblikovanju samoregulacijskega ali metakognitivnega znanja. Otrok postopno 

pride do razumevanja lastnih kognitivnih aktivnosti. Pinard (1986, po Bakračevič 1995) zagovarja 
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stališče, da metakognitvno znanje ni prirojeno ali imanentno, pač pa ga moramo konstruirati. Na 

stopnji »znati narediti« ima posameznik določeno zbirko praktičnih shem, ki sestavljajo bazo znanja, 

ki je izkustvena in zajema prve oblike konceptualnega znanja. Z razvojem jezika in ostalih kapacitet 

mentalne reprezentacije se zgodi prehod od asimilacije praktičnih shem k asimilaciji konceptov. Ta 

progresivna konceptualizacija pa že pomeni začetke stabilnega metakognitivnega znanja, ki se kaže v 

zmožnosti primerjanja različnih ciljev, v zaznavanju intra in interindividualnih diferenc, v razlikovanju 

med različnimi nalogami glede na dane informacije in zahteve ter v progresivnem razvoju strategij, ki 

postajajo vedno bolj adekvatne. Če to povežemo s teorijo regulacije, potem lahko rečemo, da se 

stabilno metakognitivno znanje izoblikuje v obdobju zgodnje adolescence, sorazmerno z razvojem 

zavestne regulacije. 

Razvojne razlike med mlajšimi otroci in odraslimi lahko ponazorimo z razliko med novincem na 

določenem področju in ekspertom (Brown, De Loache 1978, po Bakračevič 2000, str. 56). Avtorja 

pravita, da za novince ni značilen le primanjkljaj spretnosti, ki so potrebne za učinkovit dosežek, 

ampak tudi manjša samozavedna participacija in inteligentna samoregulacija lastnih akcij. Pri manjših 

otrocih se pokaže tak generalni kognitivni primanjkljaj zato, ker so naloge za njih nove in težke. Tak 

vzorec lahko najdemo v razvojnem odnosu, kot tudi znotraj vsake naloge, pri kateri posameznik 

napreduje od novinca k ekspertu: najprej bo zelo malo ali nobene samoregulacije, nato začne 

naraščati, ko pa nujne komponente postanejo prenaučene, se dejavnost dokaj avtomatizira. Obstaja 

pa razlika med otrokom novincem in odraslim novincem in sicer v tem, da ima odrasli na razpolago 

nekaj splošnih metakognitivnih spretnosti, ki jih lahko uporabi na širokem področju reševanja 

problemov. 

Kako lahko razvijamo SRU v šolah? Pressley in Harris (2006) predlagata sistematično usmerjanje 

učencev v spoznavanje in uporabo učnih strategij in posledično v razvoj SR spretnosti. Veliko vlogo 

ima pri tem tudi učno okolje. Kadar to deluje proaktivno, je več samoregulacijskega učenja oz. 

zavestne uporabe določenih učnih strategij. Pri tem se moramo zavedati, da razvoj samoregulacijskih 

spretnosti ne poteka samodejno z dozorevanjem ter da učenec ne prevzema teh spretnosti pasivno 

iz okolja, pač pa je potreben sistematičen razvoj samoregulacijskih spretnosti (Schunk, Zimmerman, 

2003). Kot prvo pa moramo ozavestiti učitelje in učence, da je razvoj samoregulacijskih spretnosti 

smiseln. Poznamo dva načina razvijanja SRU, posrednega in neposrednega (Paris, Paris, 2001).  

Pri posrednem poučevanju SR spretnosti je učenec izpostavljen pouku, v katerem učitelj lahko 

uporablja številne samoregulacijske elemente. Tako npr. učitelj pove, kakšen cilj bodo skušali doseči 

do konca ure, katero učno strategijo bodo uporabili ter ob koncu ure reflektira opravljeno delo glede 

na to ali je cilj dosežen ali ne. Ob takem načinu je pomembno, da učitelj ob koncu ure tudi ozavesti 

potek učenja, na ta način se ozavesti pomen postavljanja ciljev ter uporabe različnih učnih strategij.  

Pri neposrednem poučevanju SR spretnosti skuša učitelj ali svetovalni delavec v okviru pouka ali 

posebnih programov pomoči neposredno razviti določene SR spretnosti. Tako učitelj neposredno 

razloži strategijo, jo modelira, pokaže in vodi uporabo strategije, nato spremlja urjenje učencev, jim 

daje povratne informacije in spodbuja večjo avtonomnost. Cilj neposrednega poučevanja SR 

spretnosti je samostojna uporaba učne strategije in transfer na druga področja. Učitelj tako 
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postopoma zmanjšuje svoj del odgovornosti, pri učencu pa se le ta povečuje. Ne glede na izbrani 

pristop k razvijanju SR spretnosti, je vedno treba upoštevati učenčevo individualnost. Učenci so si 

med seboj različni, zato je pomembno, da pri vsakem učencu posebej ozavestimo proces učenja.  

Pri ozaveščanju samoregulacijskih procesov imajo lahko težave tudi nadarjeni učenci. Tako je na 

spletni strani (http://www.gifted.uconn.edu/Siegle/SelfRegulation/section11.html), ki je namenjena 

nadarjenim učencem opisano, katere so tiste samoregulacijske strategije, ki jih uporabljajo uspešni 

učenci. Strategije lahko razdelimo na tri področja: 

1. Osebne strategije (kako učenec organizira in interpretira informacije) 

 Organizacija in transformiranje informacij: 

- podčrtovanje, 

- obnova, 

- reorganizacija snovi, materialov, 

- kartice za ponavljanje, učenje, 

- mreže, miselni vzorci.  

 Postavljanje ciljev in načrtovanje: 

- organizacija časa in prostora, 

- upoštevanje časovnih rokov, zaporedja in zaključevanja postavljenih ciljev.  

 Vodenje zapiskov in nadzor: 

- pisanje zapiskov, 

- seznam pogostih napak, 

- spremljanje ocen 

- portfolio, vodenje vseh nalog, zadolžitev. 

 Ponavljanje in zapomnitev: 

- pripomočki za zapomnitev, 

- poučevanje sošolcev (snov razlagaš drugim), 

- priprava vprašanj o snovi, 

- uporaba vizualizacije in domišljije, 

- uporaba ponavljanja.  

2. Vedenjske strategije (kako učenec deluje) 

 Samoevalvacija (spremljanje kvalitete ali napredka): 

- analiza naloge, 

- samoinštrukcije, 

- pozornost. 

 Samonagrajevanje/samokaznovanje: 

- samospodbujanje, 

- postavljanje kazni in zakasnitev ugodja.  

3. Okoljske strategije (strategije iskanja pomoči in strukturiranje učnega okolja) 

 Iskanje informacij: 

- knjige, knjižnica, 

- internet, televizija, 
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- poišče primere v vsakdanjem življenju. 

 Struktura okolja: 

- priprava učnega okolja, 

- zmanjšanje motečih dejavnikov, 

- učenje razdelimo na manjše enote. 

 Iskanje pomoči: 

- sošolci, 

- učitelji, drugi odrasli, 

- posnemanje kompetentnih modelov.  

2.1.6 MERJENJE SAMOREGULACIJE 

Samoregulacijo učenja težko merimo zaradi njene kompleksnosti. V začetku raziskovanja se je večino 

podatkov pridobilo z vprašalniki, intervjuji ter z opazovanjem. Kritika vprašalnikov in intervjujev je v 

tem, da so vprašani morali priklicati reakcijo, motiv ali uporabo določene učne strategije, kar zna biti 

dokaj subjektivno. Da bi se izognili pridobivanju neustreznih podatkov, so raziskovalci SRU povečali 

merjenje metakognitivnih procesov in motivacijskih prepričanj med samim procesom učenja 

(Zimmerman, 2011). Novejše raziskovalne metode so tako računalniško sledenje, protokoli glasnega 

razmišljanja, strukturirani dnevniki, uporaba samoopazovanja ter uporaba mikroanalize.  

Računalniško sledenje omogoča spremljanje kognitivnih indikatorjev, ki jih učenec uporabi med 

reševanjem naloge ali problema. Ti nam pomagajo povezati učenčeve metode učenja z njegovimi 

učnimi dosežki. Kognitivne indikatorje lahko povežemo tudi z različnimi oblikami motivacije, npr. 

opazujemo čas vztrajanja pri reševanju določene naloge.  

Protokoli glasnega razmišljanja ocenjujejo verbalno izražanje misli in kognitivnih procesov učenca 

med učenjem. Uspešno ocenjujejo tudi vire motivacije pri posameznem učencu ob reševanju nalog 

na računalniku. Pomembno je, da sodelujoči dobi jasna in specifična navodila za sodelovanje pri učni 

nalogi. Glasno govori, kaj razmišlja ob reševanju, izvajanju vaje. Za boljše podatke je smiselno avdio 

in video snemanje. Učence tako lahko naučimo glasno razmišljati, doma se ob učenju posnamejo in 

naslednji dan preverimo, kako je potekalo učenje. Učenec tako lahko dobi takojšnjo povratno 

informacijo. 

Strukturirani dnevniki ocenjujejo SRU z vnaprej postavljenimi vprašanji za vsako učenje. Dnevniki 

pospešujejo samoregulacijske spretnosti, omogočajo merjenje učnih procesov, pri urjenju pa služijo 

za transfer naučenega pri novih nalogah. Pomembni so tudi za dokumentiranje in refleksijo učnih 

procesov. Z njimi lahko pokrijemo ves SR krog, beležimo predhodno razmišljanje pred učenjem in 

refleksijo po učenju. Ker učenci odgovarjajo na vprašanja v resničnih učnih situacijah, je zato ekološka 

veljavnost dnevnikov zelo visoka. Dnevniki merijo majhne spremembe v kratkem času, zato so 

primerni za razumevanje individualnih učnih procesov posameznika. Vsekakor so tudi določene 

omejitve: dnevniki temeljijo na samoročanju, veljavnost je odvisna od učenčeve motivacije in 

spretnosti pisnega izražanja, izpolnjevanje dnevnikov pa lahko povzroči reakcijski učinek, kar pomeni, 

da se učenec uči zato, da lahko izpolni dnevnik. Še vedno pa prednosti dnevnika zakrijejo njegove 

omejitve (Schmitz, Klug, Schmitz, 2011).   
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Mikroanaliza se nanaša na odprta ali zaprta vprašanja, ki merijo izbrane samoregualcijske procese in 

motivacijska prepričanja ob ključnih točkah pred, med in po učenju. Vključuje CBM (merjenje, ki 

temelji na kurikulumu), FBA (funkcionalna analiza vedenja) ter RTI (odziv na obravnavo). SRU je 

fleksibilen proces in kot takega ga moramo tudi meriti. Mikroanaliza je specifična oblika merjenja 

vedenja ali procesov v resničnem času in v avtentičnem okolju.  

Kljub kritiki, da vprašalniki ne dajo povsem objektivnih podatkov, se jih raziskovalci še vedno 

poslužujejo, ker na dovolj velikem vzorcu pridobimo na zanesljivosti in veljavnosti. Med bolj pogosto 

uporabljenimi so Learning and Strategies Study Inventory (LASSI; C. Weinstein, Schulte in Palmer, 

1987, po Hudoklin, 2004). Gre za samoocenjevalni inštrument, s katerim merimo uporabo učnih 

strategij. Vprašalnik je namenjen populaciji študentov. Naslednji je Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ; Vprašalnik motivacijskih strategij, Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie, 1991). 

Tudi v tem vprašalniku učenci samoocenijo motivacijske orientacije in uporabo različnih učnih 

strategij. Vprašalnik smo uporabili tudi v naši raziskavi. Omeniti velja še Vprašalnik o učenju avtorice 

Sonje Pečjak (1998), ki je namenjen preverjanju učnih strategij, ki jih učenci uporabljajo pred, med in 

po branju učnega gradiva. Vprašalnik je namenjen osnovnošolcem, dijakom in študentom. Vsebuje tri 

dele, prvi sprašuje po tem, ali se učenci učijo iz zvezkov/učbenikov, pri katerih predmetih in kakšna je 

motivacija za uporabo zvezka/učbenika. Drugi del vprašalnika sprašuje učence po tem, kakšne učne 

strategije uporabljajo v procesu učenja (pred, med in po branju iz učbenika). Tretji del vprašalnika pa 

ugotavlja, kakšna so prepričanja učencev o učinkovith učnih strategijah (Pečjak, Gradišar, 2012). 

Podobno je tudi z intervjuji, v kolikor jih dopolnjujemo z drugimi metodami raziskovanja, z njimi 

pridobimo dragocene podatke. Lahko so povsem strukturirani, lahko pa vsebujejo le okvirna 

vprašanja, ki jih dopolnjujemo s podvprašanji.  
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2.2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

2.2.1 OPREDELITEV UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki 

(Lerner, 2003). Največkrat so posledica učinkovanja različnih dejavnikov, ki se prepletajo. Z vidika 

interakcijskega pojmovanja učnih težav jih lahko razdelimo na tri osnovne tipe: 

 TIP I 

Pri prvem tipu so vzroki težav primarno v učenčevem okolju. V to skupino spadajo težave pri učenju, 

ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in 

prikritega kurikula, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnimi stresnimi dražljaji 

v otrokovem okolju.  

 TIP II 

Vzroki drugega tipa težav so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med posameznikom in 

okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo 

ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali specifičnih učnih težav. Vendar se bodo 

učne težave in neuspešnost pojavljale le, če okolje (metode, gradiva, klima ipd.) ni načrtovano in 

usposobljeno za uspešno reševanje teh ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti.  

 TIP III 

Pri tretjem tipu težav so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali motivacijske 

posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je običajno najbolj resen, 

kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom težav bodo verjetno imeli težave in 

bodo potrebovali večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega vidika ustrezna. Največjo skupino 

tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih težav.  

Za učinkovitejše prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z učnimi težavami lahko 

to zelo heterogeno skupino delimo na nekaj podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij 

težav in interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. V grobem tako ločimo: 

 lažje in zmerne specifične učne in jezikovne težave; 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; 

 učne težave zaradi splošnega upočasnjenega razvoja; 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti; 

 učne težave zaradi pomanjkljive motivacije; 

 čustveno pogojene težave pri učenju; 

 učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; 

 učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.  

2.2.1.1 Splošne in specifične učne težave 

Učne težave delimo na splošne in specifične (Koncept dela učne težave v osnovni šoli, 2008). Oboje 

se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju težav, 

ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci 

imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo učne težave obeh vrst.  
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Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje 

težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetov. Zaradi 

izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni. Učna 

neuspešnost je lahko relativna (ko so učenčevi dosežki nižji od pričakovanih glede na njegove 

sposobnosti) ali absolutna (ko je učenec negativno ocenjen, ko ponavlja razred, ko zaključi osnovno 

šolo v nižjem razredu).  

 

Splošne učne težave so lahko posledica naslednjih notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje 

pozornosti ali hiperaktivnosti, podpovrečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno-

emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomske oviranosti. Vsi našteti dejavniki 

se pri povzročanju učnih težav lahko povezujejo tudi z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, 

ki je prepleteno še z ovirami prikritega kurikula (prikritim institucionalnim učenjem, učenčeve 

pasivnosti, odvisnosti, vdanosti v usodo, odtujenosti in nekritičnosti). 

  

Specifične učne težave razumemo kot heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom 

v zgornjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje.  

Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih 

informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, 

pisanja in računanja). So notranje narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica 

vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 

neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.  

 

Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s področjem 

jezika; 

 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri 

pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija), pa tudi na področju socialnih veščin.  

 

Učni neuspeh je nujen, ne pa zadosten kriterij za prepoznavanje specifičnih učnih težav. Da bi pri 

učencu lahko ugotovili, ali ima specifične učne težave, moramo to dokazati z vsemi petimi kriteriji: 

 prvi kriterij – neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 

dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

 drugi kriterij – obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in /ali računanju (pri 

eni ali več osnovnih šolskih veščinah), ki so toliko izražene, da učencu onemogočajo 

napredovanje v procesu učenja; 
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 tretji kriterij – učenčeva slabša učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) 

ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja); 

 četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

organizacija, organizacija informacij itn; 

 peti kriterij – izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

težav pri učenju. 

2.2.1.2 Koncept dela Učne težave v osnovni šoli 

Pomembno je, kako pomagamo učencu z učnimi težavami. Pomoč mora biti pravočasna, večjo 

odgovornost pa ima zagotovo tudi šola, ki mora za pomoč poskrbeti. To predvideva Koncept dela 

Učne težave v osnovni šoli (2008). Koncept temelji na vključevanju, izpostavlja potrebo po prilagajanju 

okolja posamezniku, ne pa posameznika okolju, zlasti so pomembni pogoji, ki učencu z učnimi 

težavami v učnem okolju omogočajo optimalno učenje ter ovire, ki optimalno učenje onemogočajo. 

V vključujoči šoli je osnovno izhodišče učiteljevega dela različnost, drugačnost, individualnost in 

edinstvenost učencev. Učenca se spodbuja in se mu omogoča, da soustvarja in je soudeležen na 

individualen in edinstven način.   

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, od enostavnih do zapletenih, od 

kratkotrajnih do vseživljenjskih, zato se na kontinuumu razprostirata tudi pomoč in podpora učencu. 

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:  

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja; 

2. pomoč šolske svetovalne službe; 

3. dodatna individualna ali skupinska pomoč; 

4. mnenje in pomoč zunanje ustanove; 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Koncept dela Učne težave 

v osnovni šoli, 2008, str. 36). 

Na vsaki stopnji se za učenca izdela individualni načrt pomoči, t.i. izvirni delovni projekt pomoči, ki 

vključuje načrt pomoči, dnevnik beleženja pomoči ter sklepno evalvacijsko poročilo. Pomembno je, 

da začnemo s pomočjo čim bolj zgodaj, čim bolj fleksibilno ter čim manj opazno, vendar blizu učencu. 

Učenec z učnimi težavami potrebuje pomoč in podporo, da bi premagal težavo, to pomoč pa 

razumemo kot proces soustvarjanja, kar pomeni, da učitelj učenca posluša, ga sliši in razume, kaj zna 

in kje ima težave ter mu pomaga ugotoviti, kakšno pomoč učenec potrebuje in kako mu jo lahko učitelj 

da. Za delovni odnos soustvarjanja (Čačinovič Vogrinčič, 2011) potrebujemo dogovor o sodelovanju, 

instrumentalno definicijo problema in osebno vodenje. V raziskovanju problema skupaj ugotavljamo, 

kaj je po mnenju učenca narobe, kaj potrebuje, da odpravi ovire in primanjkljaje. Ugotovimo tudi, kje 

vidi učenec svoja močna področja, kje je po njegovem perspektiva moči ter kateri dejavniki v okolju 

mu predstavljajo oviro. Avtorica Čačinovič Vogrinčič opozarja tudi na odnos in pogovor, ki omogočata 

soustvarjanje novega, tu si zastavlja pomembno vprašanje, kako lahko učitelji ustvarijo take vrste 
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odnosov in pogovorov z učenci, da omogočijo učencem dostop do lastne ustvarjalnosti in razvijajo 

možnosti tam, kjer se je prej zdelo, da jih ni. To soustvarjanje sprememb govori o šoli, ki bi bila po 

meri učenca, učenec pa bi v delovnem odnosu soustvarjanja lahko prišel po moč za premagovanje 

njegovih težav (Čačinovič Vogrinčič, 2014).  

Koncept dela Učne težave v osnovni šoli vključuje model RTI, po naše odziv na obravnavo. S pomočjo 

tega modela uvajamo inkluzivno šolo (Kavkler, 2014). Petstopenjski model odziv na obravnavo 

omogoča, da otroke, ki so rizični za specifične učne težave, čim bolj zgodaj odkrijemo, diagnosticiramo 

njihove primanjkljaje, močna področja in posebne potrebe ter jim nudimo učinkovito učno pomoč in 

podporo v sodelovanju z vsemi udeleženci od otroka, staršev in strokovnih delavcev. Ker so učne 

težave različne, moramo za otroke organizirati različno diagnostično ocenjevanje, dobro poučevalno 

prakso in različne oblike pomoči, ki so od prve do pete stopnje vedno bolj intenzivne in specifične 

glede na potrebe posameznika. Če otrokovi primanjkljaji kljub ustrezno izvedenim oblikam pomoči 

vztrajajo, je mogoče otroka po vsaj šestmesečnem izvajanju prvih treh korakov usmeriti v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2012, po Kavkler, 2014). Model odziv na obravnavo je usmerjen v 

izboljšanje izobraževalnih dosežkov učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, kar omogoča 

preventivno in zgodnje odpravljanje vzgojno-izobraževalnih težav posameznega otroka. Izvajanje 

modela je v različnih dokumentih (Učne težave v osnovni šoli:koncept dela, Magajna idr, 2008; Zakon 

o usmerjanju, 2011; Kriteriji za opredelitev in vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami, Magajna, 2013) opredeljeno kot pogoj za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. Učinkovito izvajanje modela odziv na obravnavo je naloga šole in ne le posameznega 

strokovnega delavca, zato ga je možno uresničiti le s timskim sodelovanjem strokovnih delavcev, ki 

obravnavajo otroka z SUT, otrokovih staršev in otroka samega, če je dovolj star. Člani tima, ki dobro 

sodelujejo, izmenjujejo svoje ugotovitve v zvezi s posebnimi potrebami otroka s SUT, določijo stopnjo 

pomoči, ki jo otrok potrebuje, izbirajo na raziskavah osnovane učinkovite strategije obravnave, 

oblikujejo pomoč učitelju pri razvoju in uresničevanju načrtovane obravnave in spremljanju dosežkov 

otroka. Partnerski odnos šolskih delavcev in staršev vedno pozitivno vpliva na otrokove dosežke 

(kakovostnejše domače naloge, več vloženega truda, manj izostankov itd). Za učinkovito obravnavo 

je potrebna tudi kakovostna diagnostična ocena. Ker je proces uresničevanja modela odziv na 

obravnavo zelo kompleksen, so potrebne učinkovite timske odločitve v zvezi z: 

 zbiranjem in analizo podatkov o močnih področjih, primanjkljajih in posebnih potrebah otroka 

s SUT ter korektnem navajanju in interpretiranju zbranih podatkov; 

 načrtovanjem obravnave, ki je osnovana na zbranih podatkih, ki definirajo otrokove 

izobraževalne, motorične, organizacijske, socialne in emocionalne potrebe; 

 izbiro in učinkovito izvedbo ustrezne stopnje modela odziv na obravnavo; 

 sistematičnim spremljanjem napredka otroka, da se potrebam otroka sproti prilagaja 

intenzivnost obravnave ter 

 evalvacijo učinkovitosti izvedene obravnave in samega modela odziv na obravnavo. Če 

obravnava ni učinkovita, se pripravi nov načrt in nadaljuje s spremljanjem otrokovega 

napredka (Metcaff, 2013, po Kavkler, 2014). 
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Za uspešno delo z učenci z učnimi težavami mora učitelj imeti pozitiven odnos do teh učencev (Peklaj, 

2012). Pozitivni odnos, ki se kaže kot zanimanje, razumevanje, spoštovanje, sprejemanje, toplina v 

odnosu in pa zaupanje, da se učenec lahko uči in napreduje, vpliva tudi na boljši učni uspeh. V začetku 

mora učitelj ugotoviti trenutno stanje, pri tem je smiselno opazovanje, katera so učenčeva močna in 

šibka področja. Pri tem si postavljamo vprašanja: Kaj učenec zna? Kaj učenec lahko naredi? Kako 

učenec razmišlja pri reševanju? Kako se loti naloge, pri kateri je negotov? Smiselno je, da učitelj 

spodbuja sodelovalno učenje in tutorstvo. Pri tem spodbuja urjenje proceduralnih veščin tako, da 

najprej naredi učitelj, nato skupina in šele na koncu posameznik. Sodelovalno učenje, ki poteka v 

skupini, omogoča tudi učencem z učnimi težavami, da pokažejo svoja močna področja.  

Splošne strategije obravnave otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami so: 

 usmeritev v otrokova močna področja, 

 oblikovanje priložnosti za doživljanje uspeha v podporni atmosferi, ki omogoča razvoj 

pozitivne samopodobe, 

 dobro strukturirano okolje z jasno izraženimi pričakovanji, 

 fleksibilnost v razredu (različne oblike pomoči, vsi učni stili, različni pripomočki itd.), 

 materiali, ki omogočajo takojšnjo povratno informacijo, 

 raba tehničnih pripomočkov, posebej računalnika, za utrjevanje podatkov, samokontrolo pri 

pisanju itd., 

 pozitivne spodbude pri razvijanju ustreznih socialnih veščin (ujeti trenutek, ko se otrok 

ustrezno vede) in 

 upoštevanje vseživljenjske perspektive (Nichy, 1997, po Kavker, 2008).  

2.2.2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN SAMOREGULACIJSKO UČENJE 

Pojem samoregulacijskega učenja združuje večino tega, kar je znanega o učinkovitem učenju in 

motivaciji, lahko ga opišemo s tremi dejavniki: 

1. ZNANJE – da lahko učenec postane samoregulacijski učenec, potrebuje znanje o sebi, 

predmetu, nalogi, učnih strategijah in kontekstu, v katerem se bo učil. To znanje vsekakor 

lahko povežemo z metakognitivnim znanjem, saj gre za različno poimenovanje pomensko istih 

pojmov. Tako taki učenci poznajo sami sebe in način učenja, s katerim so najbolj uspešni. 

Poznajo  tudi svoje najljubše stile učenja, vedo, kaj je zanje lahko in kaj težko, kakšni so njihovi 

interesi in talenti. Razumejo tudi, da različne učne naloge zahtevajo različne pristope, poleg 

tega, da nalogo razumejo, pa vedo tudi, katero strategijo morajo uporabiti za reševanje. 

Nadvse pomembno je tudi, da se ti učenci zavedajo, kdaj in kje bodo uporabili naučeno, tako 

si lahko postavijo motivacijske cilje in povežejo sedanje delo s spretnostmi v prihodnosti.  

2. MOTIVACIJA – samoregulacijski učenci so motivirani za učenje. Veliko šolskih nalog se jim zdi 

zanimivih, ker cenijo učenje, ne samo uspešnost v očeh drugih. Tudi če jih določena naloga 

notranje ne motivira, se je lotijo z vso resnostjo in skušajo pridobiti določeno znanje na njen 

račun. Vedo, zakaj se učijo, zato so njihova dejanja samodeterminirana, za to pa je potreben 

še tretji faktor – volja. 

3. VOLJA – ali moč hotenja oziroma samodisciplina, gre za vztrajanje do konca in spopadanje z 

distraktorji. Samoregulacijski učenci vedo, kako se zavarujejo pred distraktorji – kje se učiti, 
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da jih na primer nihče ne moti. Vedo tudi, kako se spoprijemati z občutki anksioznosti, 

dolgočasja ali lenobe, torej vedo, kaj narediti, kadar pridejo v skušnjavo, da bi prenehali z 

delom. Ta tretji faktor je prav gotovo tisti, ki odločilno vpliva na to, da je nekdo 

samoregulacijski učenec. Prav gotovo pa se morajo učitelji zavedati vseh treh komponent pri 

poučevanju, da bo čim več učencev postalo samoregulacijskih, torej se bodo samostojno 

vseživljensko učili in izpopolnjevali (Woolfolk, 2002, str. 10). 

Da bodo učenci čim bolj uspešni v učenju in osvajanju učnih tehnik, so vsekakor najbolj pomembni 

učitelji. Tu je zlasti pomembno, da učitelji poznajo svoje učne strategije, motivacijo, aktivno učenje in 

razumevanje, saj bodo le na ta način lahko pomagali in usmerjali svoje učence. Njihove izkušnje pri 

lastnem učenju jim namreč lahko pomagajo pri pomoči učencem z učnimi težavami (Mohammed, 

1997). Dobre učitelje dobimo namreč iz dobrih učencev. 

Pomembno je, da učitelji učencem pripravijo okolje, ki spodbuja samoregulacijo. Kot smo že omenili, 

predstavljajo osrednje gonilo razvitega samoregulacijskega učenja prav metakognitivne spretnosti. 

Kadar je poučevanje metakognitivnih strategij integrirano z rednim kurikulumom, potem tako 

poučevanje imenujemo »metakurikulum«. Metakurikulum vključuje strateško poučevanje, ki 

vključuje vse plati strateškega učenja, motivacije in kontrole, npr. učitelj lahko demonstrira učne 

strategije za razumevanje in zapomnitev gradiva. Poleg tega pomaga učencem razviti motivacijske 

strategije za vzdrževanje in spodbujanje zanimanja za učne vsebine ter za preverjanje lastne 

učinkovitosti v učenju. Lahko poučuje abstraktne vsebine s spraševanjem učencev o njihovi 

uporabnosti v različnih situacijah. Učitelj lahko tudi pomaga učencem postaviti osebne cilje glede 

učenja, jih spodbuja k razvijanju strategij načrtovanja učenja in evalviranja učnih dosežkov (Tancig, 

2002). 

Za učence z učnimi težavami je značilno, da imajo težave pri osredotočenosti, vztrajanju in organizaciji 

lastnega mišljenja, čustvovanja in vedenja v situacijah doma in v šoli. Velikokrat se odzivajo 

nepremišljeno, se bojijo spraševanja ter imajo težave pri kontroli čustvovanja in vedenja. Prav 

zmožnost samoregulacije je pomemben dejavnik, ki razločuje učno uspešne učence od neuspešnih 

(Magajna, 2002). Če otrokom s težavami pri učenju ne pomagamo pravočasno, potem se bodo njihove 

težave vlekle tudi v adolescenco in v odraslo dobo. Za mladostnike s SUT je značilno, da imajo pasiven 

pristop do učenja, saj ne obvladujejo metakognitivnih in izvršilnih veščin, ki so potrebne za 

samostojno učenje ali izkazovanje znanja. Veščine predvidevanja in planiranja, spremljanja lastnega 

dela in ugotavljanja napak med samim potekom, presojanja časa in težavnosti in prilagajanja svojih 

planov aktualnim okoliščinam, so ključnega pomena za uspešno samostojno izpeljavo neke zadolžitve. 

Mnogi adolescenti s SUT se ne zavedajo pomembnosti časovnega presojanja, nezrelo presojajo 

težavnost problemov (npr. po dolžini besedila). Pogosto naivno pričakujejo, da bodo snov znali 

obnoviti, če so jo prebrali in razumeli. Kljub številnim neugodnim izkušnjam, v katerih se je izkazalo, 

da samo razumevanje snovi ni zadostovalo, ne upoštevajo pomembne vloge ponavljanja in vaje, ki je 

odločilnega pomena za hiter in učinkovit priklic (Magajna, 2002).  
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Učencem z učnimi težavami moramo učitelji pomagati razvijati zavestno kontrolo učenja. Da bomo 

lažje pomagali, je pomembno, da razumemo tudi nekatere razlike med uspešnimi učenci, ki imajo 

dobro razvito metakognicijo ter med učenci z učnimi težavami, ki imajo pomanjkljivo razvito 

metakognicijo. Tako uspešni učenci pripisujejo uspešno rešeno nalogo svojemu znanju, učenci s 

težavami pa slučaju ali prepisovanju. Uspešni učenci so bolj pozorni na pravila, rešeno nalogo vedno 

tudi preverijo na več načinov, medtem ko učenci z učnimi težavami ne. Uspešni učenci vadijo novo 

učno snov v šoli in doma, redno delajo naloge, učenci z učnimi težavami pa ne vadijo in ne delajo 

redno nalog, pri težavah pri reševanju problemov pa ne prosijo za pomoč (Cornoldi, Gathercole, 

Conway, 1998).  

Raziskave kažejo, da mnogi učenci z učnimi težavami ne poznajo učinkovitih strategij za sprejemanje, 

obravnavanje, zapomnitev in razumevanje informacij. Šibka metakognicija potem vpliva na njihovo 

razumevanje kdaj, kje in zakaj so strategije pomembne, kot tudi na njihovo spretnost v izbiranju in 

nadzorovanju uporabljene strategije (Tancig, 2002). S tem, ko učencem omogočimo, da se naučijo 

bolje uravnavati svoje kognitivne dejavnosti, se izboljša tudi njihova učna uspešnost.  

Poznavanje in uporaba ustreznih učnih strategij je osrednja prvina učinkovitega samoregulacijskega 

učenja. Da učenec lahko ozavesti svoj proces učenja, mora vedeti, kako pri učenju procesira 

informacije. Avtorji (Paris in Newman, 1990; Pressley in McCormick, 1995; Woolfolk, 1998, po Pečjak, 

Gradišar, 2012) so zbrali vprašanja, s katerimi lahko pomagamo ozavestiti učencem njihova močna in 

šibka področja pri učenju. Lista lahko služi kot okvir za vodenje polstrukturiranega pogovora, lahko pa 

učenci nanje odgovarjajo tudi pisno. 

 

Avtorji priporočajo, da vprašanja navežemo na konkretno učno snov oz. predmet. Razdelimo jih na 

štiri sklope: 

 vprašanja, ki usmerjajo učenca k razmišljanju o samem sebi – kaj je zanj značilno v procesu 

učenja (znanje o sebi); 

 vprašanja, ki učenca usmerjajo k razmišljanju o nalogi (znanje o nalogi); 

 vprašanja, ki učenca usmerjajo k razmišljanju o strategijah (znanje o strategijah); 

 vprašanja, ki usmerjajo pozornost učenca na okoliščine, v katerih poteka proces učenja 

(znanje o okoliščinah).  
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Tabela 3: Primeri vprašanj, ki pomagajo učencu ozavestiti šibka in močna področja učenja (v Pečjak, 

Gradišar, 2012, str. 354-355) 

Znanje o sebi 

Kaj misliš o sebi kot o učencu? 

Katere so tvoje šibke/močne točke? 

Kdaj v dnevu se najlažje učiš? 

Ali zavlačuješ z učenjem do zadnjega? 

Si po navadi hitrejši/počasnješi pri tem predmetu 

od sošolcev? 

Ali se zavedaš, kdaj nekaj znaš in kdaj ne znaš? 

Si lahko/težko zapomniš stvari pri tem 

predmetu? 

Kakšna je tvoja motivacija za rešitev/dokončanje 

naloge?  

Se čutiš sposobnega, da rešiš nalogo/se naučiš 

snov? 

Znanje o nalogi 

Kaj veš o tej vrsti nalog/snovi? 

Kakšne so posebne zahteve naloge/snovi? 

Kakšno oceno bi rad dobil? 

Koliko časa potrebuješ za izdelavo/rešitev 

naloge pri ... (konkretni predmet)? 

Kakšen cilj si si izbral pri tej nalogi/snovi? 

Te naloga/snov zanima? 

Ali misliš, da boš naučeno snov lahko uporabil 

kdaj pozneje? 

Ali si že kdaj delal kakšno podobno nalogo/se 

učil podobno snov? 

Znanje o strategijah 

Koliko učnih strategij poznaš in kako fleksibilno 

jih uporabljaš? 

Ali uporabljaš veliko število različnih strategij ali 

uporabljaš ves čas le ene in iste strategije? 

Ali uporabljaš različne učne strategije pri različnih 

učnih predmetih? 

 Ali se opazuješ pri uporabi strategij?  

Ali uporabiš drugo strategijo, če prva ni 

učinkovita?  

Znanje o okoliščinah 

S čim si lahko pomagaš doma ali v šoli pri 

reševanju naloge/učenju snovi (pisni viri, pomoč 

drugih oseb)? 

Kaj učitelj/starši pričakujejo od tebe? 

Kaj pričakuješ sam od sebe? 
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2.2.3 INTERVENCIJSKI PROGRAMI ZA RAZVIJANJE SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

Za razvoj samoregulacijskih spretnosti pri učenju obstajajo različni programi. Nekateri so celostni in 

urijo učenca od začetnega načrtovanja dela, postavljanja ciljev, izbire strategij, spremljanja 

učinkovitosti strategij pri uporabi in sprememb strategij, medtem ko so drugi bolj usmerjeni v urjenje 

ene do samoregulacijskih spretnosti, npr. osvajanje posameznih učnih strategij (Pečjak, Košir, 2002). 

Različnim programom za pomoč učencem pri razvoju samoregulacijskih spretnosti je skupno: 

 učenje učnih strategij - to je ključni element za razvoj samoregulacijskega učenja. Učitelj bi 

moral učencem predstaviti različne učne strategije in jih naučiti, kako se te strategije 

uporabljajo; 

 urjenje samoregulacijskih strategij in povratna informacija o učinkovitosti strategij; 

 spremljanje aplikacije strategije, njeno učinkovitost pri reševanju problema in modifikacija 

strategije; 

 socialna podpora učenca s strani drugih in hkrati postopen umik podpore, ko postane učenec 

že bolj kompetenten; 

 samorefleksivna praksa, ki vključuje lastno refleksijo učencev na področju dosežkov in tudi 

procesa SRU. Refleksija pripelje do spoznanj, katere strategije so bile v nekem kontekstu 

učinkovite in katere ne, ter tako omogoča transfer pri nadaljnjem učenju.  

Naloga učitelja je, da zagotovi ustrezno učno okolje in priložnosti, da učenci lahko razvijejo 

samoregulacijo. S praktičnimi izkušnjami uporabe strategij, vadbo ter evalviranjem rezultatov 

uporabe posamezne strategije omogočimo razvoj metakognitivne kontrole ter transfer naučenih 

strategij (Tancig, 2004).  

Je pa to za učitelja zahtevna naloga, saj predpostavlja, da tudi učitelj sam zmore samoregulacijo na 

področju reševanja problemov, pri reflektiranju lastnega dela, razumevanju učencev in kot modelna 

oseba samoregulacije učenja na lastnem področju poučevanja. Da bi bodoči učitelji to zmogli, bi 

morali v svojem izobraževanju imeti možnost, da razvijejo svoje bodoče poučevanje na osnovi takih 

pristopov (Tabela 5, Paris in Winograd, 1999).   

Razumevanje in usvajanje samoregulacije učenja pri bodočih učiteljih je mogoče razvijati na različne 

načine. Lahko gre za direktno poučevanje o značilnostih SRU, fazah spreminjanja lastnega vedenja in 

z veliko možnosti za samorefleksijo o lastnem učenju. Pri indirektnem razvijanju SRU gre pogosto za 

modeliranje SRU ter uporabo takih metod, ki spodbujajo samorefleksijo in metakognitivno zavedanje 

učencev (npr. pisanje dnevnikov, skupne razprave, portfolio) ali omogočajo samostojno postavljanje 

učnih ciljev in samovrednotenje napredovanja proti cilju (npr. problemsko učenje, projektno delo, 

učenje iz socialne izkušnje, učenec v vlogi učitelja ipd.) SRU spodbujajo tudi vse tiste učne izkušnje, 

kjer gre za nek način vrednotenja, beleženja in diskutiranja o kazalcih osebnostne rasti (Paris in 

Winograd, 1999).  
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Tabela 4: Nekatera načela in pristopi vključevanja elementov SRU v kurikulum za učitelje (Paris in 

Winograd, 1999, str.198).  

1. Samoevalvacija vodi k 
poglobljenemu znanju in 
učenju.  

a) Odkrivanje osebnih učnih stilov in strategij ter 
primerjava z drugimi povečuje zavedanje različnih stilov 
učenja. 

b) Ovrednotenje, kaj znaš in česa ne znaš ter raziskovanje 
globine lastnega razumevanja o ključnih točkah, ti 
omogoča učinkoviteje razporediti prizadevanja in 
napor. 

c) Občasno samoocenjevanje učnega procesa in učnih 
rezultatov spodbuja nadzor napredka, spodbuja 
strategije popravkov in razvija občutek 
samoučinkovitosti.  
 

2. Samouravnavanje mišljenja, 
prizadevanja in čustev spodbuja 
fleksibilnost pristopov k 
reševanju problemov. Spodbuja 
tudi prilagodljivo učno vedenje, 
ki teži k vztrajanju in raznolikosti 
učnih strategij. Tako vedenje je 
tudi samokontrolirano in ciljno 
usmerjeno.  

a) Postavljanje ciljev je najbolj učinkovito, če cilje izbira 
posameznik sam in če so ti cilji usmerjeni k mojstrstvu. 

b) Uravnavanje časa in resursov s pomočjo učinkovitega 
načrtovanja in spremljanja je bistveno za določanje 
prioritet, premagovanje frustracij in vztrajanje pri 
dokončanju naloge. 

c) Premislek in izboljševanje posameznikovega pristopa k 
učenju so znak samospremljanja in osebne zavezanosti 
visokim standardom izvedbe naloge.  
 

3. Samoregulacijo je mogoče 
poučevati na različne načine.  

a) Samoregulacijo je mogoče poučevati direktno, z 
eksplicitnim poučevanjem, direktno refleksijo in 
metakognitivno diskusijo. 

b) Samoregulacijo je mogoče razvijati indirektno s 
pomočjo modeliranja in z aktivnostmi, ki vključujejo 
refleksivno analizo učenja.  

c) Samoregulacijo je mogoče spodbujati z ocenjevanjem, 
beleženjem in ugotavljanjem dokazov osebne rasti.  
 

4. Samoregulacija je vtkana v 
posameznikovo osebno izkušnjo 
in identiteto.  

a) Posameznikovo vrednotenje in spremljanje lastnega 
vedenja je običajno v skladu z njegovo želeno 
identiteto. 

b) Pridobivanje avtobiografske perspektive lastnega 
izobraževanja in učenja omogoča smiselni okvir, ki 
poglablja osebno zavedanje samoregulacije. 

c) Globino in pogostost samoregulacijskih spretnosti 
spodbuja refleksija v sodelovalnem odnosu.  
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Boekaertova (2002) je v okviru svojega intervencijskega programa izoblikovala naslednja priporočila 

za učitelje: 

1. Učitelji naj bi znali prepoznati različne vrste (pred)znanja učencev, s katerim pripisujejo pomen 

ali vrednost posameznih učnih nalog ali zadolžitev. Učence naj bi aktivirali k aktiviranju 

predznanja in k njegovi uporabi na novih področjih.  

2. Učitelji naj bi se zavedali, da je deklarativne informacije (znanje) potrebno proceduralizirati; 

učitelje je treba naučiti pripravljati takšne učne ure, ki bodo učencem omogočile nadomestiti 

zavestno in namerno procesiranje s habitualnim in avtomatičnim procesiranjem.  

3. Učitelje je potrebno uposabljati za ustvarjanje učinkovitih učnih okolij, v katerih se učenci 

lahko naučijo samopodpore (»self-scaffolding«) lastnega učenja. 

4. Učitelje je potrebno usposabljati za načrtovanje takih nalog, ki bodo učencem omogočale 

izboljšanje lastnega načrtovanja, začenjanja in zaključevanja izbranih aktivnosti.  

Tako je za učitelje zelo pomembno, da znajo spremeniti svojo vlogo učitelja kot ekperta (ki prenaša 

znanje) v vlogo učitelja usmerjevalca (ang. coach).  

Zimmerman in Kinsantas (2005) priporočata socialno kognitivno pot razvoja samoregulacijskih 

spretnosti, torej da se program intervencije začne z navodili in modeliranjem učitelja v skupini, 

kasneje se usmeri v posameznika. Cilj je avtonomna regulacija, ki pa mora najprej preko socialne 

regulacije. Učenec v začetku opazuje in posluša učitelja, nato ponovi, kar je videl in slišal, sledi 

ponavljanje, ko učenec vadi strategijo, učitelj nudi oporo, vodi in daje korektivno povratno 

informacijo. Uspešna intervencija se zaključi tako, da učenec ponotranji uporabo SR strategije. SRU 

spodbujamo tako, da omogočimo možnost izbiranja, dajemo naloge, ki učencem predstavljajo izziv, 

spodbujamo skupinsko delo in podporo vrstnikov, učence navajamo na uporabo samoevalvacij ter 

dajemo stalno povratno informacijo, ki je neogrožujoča in usmerjena v izvedbo.  

Na podlagi splošnih modelov SRU so bili v tujini izoblikovani razni intervencijski programi. Omenimo 

Learning Academy Model (Zimmerman, Bonner, Kovach, 1996) in SREP – Self Regulation 

Empowerment Program (Cleary, Zimmerman, 2004). Programi imajo skupen cilj, da učence naučimo 

uporabe novih kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij, učenci jih uporabljajo v 

krožnem modelu samoregulacije (pred, med in po učenju konkretne učne snovi).  

2.2.3.1 Learning Academy Model (Zimmerman, Bonner, Kovach, 1996)   

Trening vsebuje 6 modulov (organizacija časa, razumevanje snovi, obnova, delanje zapiskov, priprava 

na test in spretnosti pisanja). Učenec vadi samoregulacijske procese v šoli in doma. Vsak modul traja 

5 tednov. Dnevno se merijo dosežki, učenec dobiva redno povratno informacijo. Začetno stanje 

predstavlja samoocenjevanje učenca, ki prepoznava svoja močna in šibka področja. Vsak teden 

učenec ob pomoči učitelja postavlja primerne cilje, izbira ustrezne strategije, jih uporablja ob 

konkretni snovi ter reflektira svoje rezultate v povezavi z uporabo strategij. Refleksija učenca 

predstavlja povezavo med rezultati, dosežki ter uporabljenimi strategijami in vpliva na novo 

načrtovanje. 
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Model je učinkovit, ker traja dalj časa, vsebuje urjenje glavnih učnih strategij, ki jih mora vsak učenec 

obvladati za uspešno učenje, zlasti pa je pomembna redna povratna informacija in pa postavljanje 

ustreznih ciljev ter izbira primernih strategij. Pomembno je, da je učenec aktiven v svojem procesu 

učenja.  

 

Shema 4: Learning Academy Model (Zimmerman, Bonner, Kovach, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 SREP – Self Regulation Empowerment Program (Cleary, Zimmerman, 2004) 

Avtorja Cleary in Zimmerman (2004) sta svoj program razvila na predpostavki, da so za slabe učne 

dosežke ključni dejavniki nizka motivacija, uporaba neučinkovitih strategij in šibka samoregulacija 

učencev. Program se začne z diagnostičnim ocenjevanjem. Ugotovimo, kje, na katerem področju ima 

učenec težave, katere učne in samoregulacijske strategije uporablja ter kako izbira, uporablja in 

regulira specifične strategije pri specifičnih nalogah. Pomagamo si z intervjujem, samoporočanjem 

učenca, z mikroanalizo ter pregledom materialov. V drugem delu sledi trening samoregulacijskih 

strategij po krožnem modelu samoregulacijskega učenja, pred, med in po učenju. Pomembno je, da 

učenec prevzame kontrolo nad svojim učenjem, s tem povečamo zavedanje strateških napak, 

posledično učenec lažje poveže uporabo določene strategije z uspehom oz. neuspehom. 

 

Učencu predstavimo izbor učinkovitih učnih strategij. Predstavimo jih s kognitivnim modeliranjem, 

sprotno povratno informacijo in vodenimi vajami novih strategij. Učence navajamo na uporabo 

naučenih strategij v krožnem modelu samoregulacije (predhodno razmišljanje, kontrola izvedbe in 

samorefleksija). Pomembno je, da učencem omogočimo, da prehodijo vse štiri stopnje razvoja 

samoregulacije, od opazovanja modela, do posnemanja izvajanja in urjenja, do stopnje, ko začnejo 

uporabljati samokontrolo, že načrtujejo uporabo strategij, nadzorujejo napredek in se primerjajo z 

VSAK TEDEN 

1. Postavljanje 

primernih 

ciljev (ob 

pomoči 

učitelja). 

2. Strateško načrtovanje 

(izbira ustreznih strategij). 

 

3. Izvedba, uporaba 

strategij (samokontrola in 

samoopazovanje). 

 

4. Refleksija (povezava 

med rezultati, dosežki 

ter uporabljenimi 

strategijami – vpliva na 

novo načrtovanje). 
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modelom, do zadnje stopnje, kjer učenci prilagajajo svoje izvajanje različnim notranjim in zunanjim 

pogojem. 

 

Shema 5: SREP –Self Regulation Empowerment Program (Cleary, Zimmerman, 2004) 

 

SREP –Self Regulation Empowerment Program (Cleary, Zimmerman, 2004) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3 Model samoregulacijskega razvoja strategij (Harris, Graham, 1998) 

Avtorja Harris in Graham (Graham idr, 1998, po Janželj, 2011) sta predstavila model 

samoregulacijskega razvoja strategij pri pisanju. Gre za splošen model, v okviru katerega se poučuje 

različne strategije – katere, je odvisno od vrste besedila, ki ga posameznik želi napisati. Poudarek je 

na aktivni vlogi učenca ter postopnem prevzemanju odgovornosti za rabo strategij pri pisanju. Model 

predvideva 6 stopenj, ki predstavljajo splošne smernice za poučevanje različnih strategij. Učitelj lahko 

stopnje razporedi po svoje, zaporedje stopenj namreč ni strogo določeno. Na prvi stopnji je bistveno 

razvijanje temeljnega predznanja o samoregulaciji (pojem samoregulacije, ki pomeni zavestno 

usmerjanje lastnih dejavnosti glede na pridobljene izkušnje in predhodno znanje o določenem 

konceptu, strategiji). Učitelj pomaga učencem pri razvijanju spretnosti, ki so pomembne za 

1. Diagnostično ocenjevanje  

(ocenjevanje SR prepričanj in 

uporabe učnih strategij – ugotoviti 

motivacijske in strateške 

primanjkljaje)  

2. Razvijanje samoregulacijskega 
učenca  

(spremeniti primanjkljaje v močna 

področja – trening SR strategij v 

krožnem modelu SR; pred, med in 

po učenju) 

KJE- na katerem področju, predmetu so težave? 
 

KATERE učne in samoregulacijske strategije 

uporablja? 

MIKROANALIZA – kako učenec izbira, uporablja in 

regulira specifične strategije za specifične naloge? 

Pristopi:  

Intervju – področje težav (učenec, učitelj). 

Samoporočanje (uporaba učnih strategij). 

Glasno razmišljanje (mikroanaliza). 

Pregled materialov (dnevnik, zapiski, ocenjevanja). 

1. Učenec prevzame kontrolo nad svojim 

učenjem (povečamo zavedanje strateških 

napak – povezava med uporabo določene 

strategije ter uspehom oz. neuspehom). 

2. Izboljšamo izbor učnih strategij (kognitivno 
modeliranje, sprotna povratna informacija in 
vodene vaje novih strategij). 

3. Učence navajamo na uporabo naučenih 
strategij v krožnem modelu samoregulacije 

(predhodno razmišljanje, kontrola izvedbe, 
samorefleksija).  
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pridobivanje in izvajanje določenih strategij, katerih učenje bo še sledilo. Druga stopnja obsega 

razpravo o samoregulaciji ter strategijah pri pisanju, ki jih učenci že uporabljajo. Pregledu že 

obstoječih strategij sledi predstavitev nove strategije. Na tretji stopnji je bistvena praktična 

demonstracija strategije. Učitelj na primeru konkretno predstavi, kako se določena strategija izvaja. 

Ob tem pa preko sprotnih izkušenj usmerja različne dejavnosti pisanja, kot so organizacija besedila, 

uporaba besed, predstavitev temeljnega sporočila, torej gradi na samoregulaciji. Demonstracija 

strategije zajema opredelitev problema, načrtovanje, uporabo strategije, samoocenjevanje izvedbe, 

spoprijemanje s težavami, odpravljanje napak, samo-spodbujanje. Temu sledi še analiza učiteljeve 

praktične demonstracije, zato da lahko učitelj in učenci razpravljajo o morebitnih spremembah 

strategije, ki bi jo naredile še bolj učinkovito. V četrti stopnji je poudarek na zapomnitvi vseh stopenj 

predstavljene strategije ter morebitne mnemo tehnike. Na peti stopnji učitelj nudi podporo učencem, 

medtem ko slednji izvajajo strategijo, ob tem pa vadijo tudi spretnosti samoregulacije. Učitelj jih 

opozarja na napake, možne izboljšave in jih usmerja k prepoznavanju izkušenj kot vira učenja za 

učinkovitejšo rabo rabo strategij. Učenci individualno določijo svoje cilje za izboljšanje specifičnih 

vidikov pisanja ter s pomočjo naučene strategije usmerjajo lastno dejavnost. Zadnja, šesta stopnja 

predstavlja samostojno izvajanje strategij in samoregulacije. 

2.2.3.4 Programi za spodbujanje SRU v Sloveniji 

Tudi pri nas so se oblikovali različni programi za spodbujanje samoregulacijskih spretnosti pri učenju. 

Tako je Tatjana Ažman (2009) v priročniku Učenje učenja –  kako se učiti in se naučiti spretnosti 

vseživljenjskega učenja opisala delavnice za učenje učenja, ki so namenjene predvsem učencem v 

srednji šoli. Kot zelo pomemben dejavnik pri razvijanju samoregulacije učenja je avtorica izpostavila 

uporabo portfolia ali mape dosežkov. Gre za avtentični instrument za dokumentiranje 

posameznikovega procesa učenja in njegovih rezultatov. Učenec izbere za portfolio »dokaze« o 

svojem delu, razvoju in napredku v določenem časovnem obdobju in znotraj jasno definiranega 

referenčnega okvira, ki jih kronološko uredi in opremi z zapisi refleksij. Služi mu za pridobivanje uvida 

v lasten napredek, ga spodbuja k raziskovanju in reflektiranju svojega dela, pogovori s sošolci, k 

izmenjavi izkušenj in spoznanj ter k širjenju razumevanja percepcij in stališč. Predstavitev portfolia je 

namenjena prikazu dosežkov (Sentočnik, 2004). Pomemben element portfolia je razmislek, refleksija. 

Proces refleksije uvrščamo v metakognitivno področje osebnosti in obsega samorefleksijo, 

samooceno, samoevalvacijo in aktivno načrtovanje nadaljnega razvoja. Omogoča, da se učenec zave 

svojih čustev, občutkov in razmišljanj, razmisli o doseženih ciljih, prepozna svoja močna in šibka 

področja ter aktivno načrtuje izboljšave in spremembe svojega učenja. 

V portfoliu si učenec postavlja naslednja vprašanja (Ažman, 2009, str. 26): 

Samorefleksija: Kaj sem se naučil? Kaj sem spoznal o sebi in svetu okrog sebe? Kaj občutim v zvezi s 

tem? 

Samoocena: Kako se najbolje učim? Kako se razvijam? Katera so moja močna področja? Katera so 

moja področja rasti (kaj mi še ne gre)? 

Samoevalvacija: Kako sem se izkazal? Kaj sem izboljšal? Kako daleč sem na poti do zastavljenih ciljev? 

Zastavljanje novih ciljev: Kaj bom izboljšal? Kako se bom tega lotil? Kaj bom potreboval? Kakšno 

pomoč bom potreboval? 
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Avtorica v priročniku izpostavi tudi pomen povratne informacije. Za povečanje kakovosti dela in 

učenja je namreč nujno potrebna. Pomembno je, da se pri dajanju povratne informacije osredotočimo 

na dejanje oz. vsebino, namesto da hvalimo ali kritiziramo osebo. »Drugače je namreč, če rečemo 

namesto Janez je počasen – Janez počasi rešuje matematične naloge. Kakovostna povratna 

informacija je besedna, skladna s telesom in čustvi, prilagojena času in prostoru, pravočasna, jasna, 

razumljiva, objektivna, realna, iskrena, dobronamerna, uporabna, razumljena, sprejeta (Ažman, 2009, 

str. 35)«.  

2.2.3.5 Problemi pri izvajanju intervencijskih programov 

Tudi pri izvajanju intervencijskih programov naletimo na različne težave. Zagotovo pri nekaterih 

učencih programi niso uspešni, ker so učenci v osnovi nemotivirani, da bi spremenili svoje vedenje. 

Tako učenci sicer razumejo, kako bi se lahko učinkoviteje učili, vendar ne zmorejo spremeniti svojega 

vedenja. Zato je potrebno več pozornosti posvetiti prvi stopnji cikličnega modela SRU- 

samoopazovanju in samoevalvaciji. Učenci bi morali ozavestiti spoznanje, da njihovo sedanje učenje 

in učne strategije vplivajo na njihovo učno kompetenco, učitelj pa bi moral učenca spodbuditi, da 

preizkusi nove učne strategije (Dembo, 2000). Problem predstavlja tudi transfer naučenih strategij. 

Učenci pogosto ne prenesejo na novo naučenih strategij v svoje učenje ali pa teh strategij ne 

uporabljajo fleksibilno. Za to je potreben napor, vedenje kje in kdaj se ta strategija lahko uporablja, 

nove strategije pa je potrebno tudi uriti, drugače stare strategije hitreje vstopajo v delovni spomin. 

Kot smo že zapisali, zgolj poznavanje učnih strategij še ne zagotavlja, da jih bo učenec zares uporabljal, 

saj na to vplivajo tako motivacijske kot emocionalne in kontekstualne komponente SRU (Baumert idr, 

2000). Zagotovo pa problem predstavlja tudi zunanja regulacija, ko učitelji vedno povedo kaj, kako in 

kdaj kaj narediti in kdaj končati. Tako učenci ne razvijejo dovolj samoregulacije, ker se ves čas opirajo 

na učiteljevo regulacijo. Posledično pa se pri prehodu v srednjo šolo ali na fakulteto pogosto zgodi 

upad učnega uspeha, lahko tudi učna neuspešnost.  

2.2.4 PREGLED RAZISKAV, KI VKLJUČUJEJO SAMOREGULACIJSKO UČENJE IN UČENCE Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

Samoregulacijo učenja lahko izboljšamo, kar kažejo tudi raziskave (Boekaerts, Pintrich, Zeidner, 2000). 

Različni treningi kognitivnih in metakognitivnih strategij so uspešni takrat, ko je poučevanje teh 

strategij vezano na konkretne predmete. Učenci tako v konkretnem učnem kontekstu opazujejo 

učitelja pri uporabi strategij pri reševanju konkretnih nalog. Prav učenje z opazovanjem je najbolj 

učinkovit način za učenje strategij učenja. Pokazalo se je, da učenci, pri katerih se je spodbujalo 

samoregulacijske procese pri učenju kot npr. postavljanje ciljev, samonadzor in samorefleksija, 

dosegajo višje stopnje motivacije in dosežkov (Schunk, 1996, Wood, Bandura&Bailey, 1990, po Cleary, 

Zimmerman, 2004). V meta-analizi raziskav samoregulacijskega učenja (Dignath Van Ewijk, 2011) se 

je pokazalo, da intervencijski programi samoregulacijskega učenja pomembno vplivajo na učne 

dosežke (d = 0,57), na uporabo strategij (d = 0,73) ter motivacijska prepričanja (d = 0,76). Tako znanje 

o strategijah kot tudi poznavanje prednosti uporabe teh strategij za učenje se je pokazalo pri 

intervencijah kot najbolj učinkovito. Intervencije pa so se izkazale kot bolj učinkovite, ko so jih izvajali 

raziskovalci in ne učitelji. To dokazuje, da imamo učitelji premalo znanj s področja SRU. Avtorica je v 
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svoji meta-analizi tudi ugotovila, da se pri intervencijskih programih na področju matematike kažejo 

večji učinki kot pri programih na področju branja in pisanja.  

Številne študije s področja samoregulacije vključujejo tudi napovedovanje dosežkov in uspešnosti 

izvajanja. Ključ do ustrezne samoregulacije je posameznikova točna ocena tega, kaj že zna in česa ne 

zna (Schoenfeld, 1987, po Peklaj, 2000). Študije o uravnavanju posameznikovega miselnega procesa, 

da bi se tako lahko spopadel s spreminjajočimi se zahtevami situacije, navadno zajemajo trening neke 

strategije in transferno nalogo (vsebinsko nekoliko drugačna od nalog, ob kateri so preizkušanci 

trenirali, vendar po strukturi enaka). Tako lahko ugotovimo, če bodo preizkušanci uporabili strategijo, 

ki so se je naučili, ali jo bodo spremenili, opustili ali uporabili drugo. Študije spremljanja in regulacije 

pa združujejo oba vidika: spremljanje procesov lastnega reševanja problemov ter uporabo za 

uravnavanje in pa spreminjanje tistih procesov, ki sledijo. Raziskave so dokazale, da lahko že 

razmeroma majhne otroke pri sedmih letih starosti treniramo v uravnavanju uporabe strategij, ter da 

jih lahko naučimo zavedanja uporabnosti in funkcij strategij, ki se jih učijo (Butterfield, Ferretti, 1987; 

Lodico et al., 1983, po Peklaj, 2000). Vendar pa ni dovolj, da učencem samo pokažemo strategijo, 

ampak jim v konkretnih situacijah tudi pokažemo njeno učinkovitost, če želimo, da jo bodo kasneje 

tudi sami uporabljali. 

Raziskave, ki so preučevale učinkovitost modela samoregulacijskega razvoja strategij na področju 

pisanja, so pokazale, da model vodi k spremembam na področjih kakovosti besedil, znanja o pisanju 

ter pristopu k pisanju. Izboljšala se je organizacija besedil, določen napredek je bil opazen tudi pri 

načrtovanju in pregledovanju napisanega. Nekateri učenci so za daljše ohranjanje naučenih strategij 

potrebovali srečanja, kjer so obnovili oz. podkrepili pridobljena znanja o strategijah. Zanimivo je to, 

da se je napredek pokazal tako pri učencih s povprečnimi dosežki kot tudi pri učencih, ki so imeli učne 

težave (Graham, 1998, po Janželj, 2011).  

Študijo samoregulacije učenja pri slovenskih mladostnikih sta opravili avtorici Bakračevič Vukman in 

Licardo (2009). V raziskavo sta vključili vzorec učencev ob koncu osnovne šole, stare od 14 do 15 let, 

dijake gimnazij, stare od 17 do 18 let ter študente 3. letnikov, njihova povprečna starost je bila 22 let. 

Najbolje so ocenili svojo sposobnost samoregulacije na vseh področjih učenci osnovne šole, pri dijakih 

se je pokazal pomemben upad v ocenah samoregulacije, samoocena SRU pri študentih pa se je 

pokazala nekoliko bolj pozitivno. Na večini področij so se kot bolj samoregulirane ocenile pripadnice 

ženskega spola. Razlike med spoloma so bile veliko večje v obdobju zgodnjega mladostništva, nato so 

se z naraščajočo starostjo začele manjšati, v obdobju zgodnje odraslosti pa so praktično izginile. 

Pokazalo se je, da metakognitivna samoregulacija ostaja pomemben prediktor učnega uspeha v 

različnih razvojnih obdobjih (Bakračevič Vukman, 2008). Glede na raziskave razvoja samoregulacije 

naj bi se samoregulacija razvijala in se izboljševala s starostjo in dosegla nivo načrtovanja ob pričetku 

adolescence. Nato naj bi postajala vedno učinkovitejša in strateška (Demetriou, 2000, po Bakračevič 

Vukman, 2008). To se je pokazalo tudi v raziskavi, saj se je samoregulativna zmožnost skozi celotno 

obdobje res izboljševala. Ker pa vprašalniki merijo občuteno oz. zaznano samoregulacijo, je pri dijakih 

viden padec v zaznani kompetenci kot posledica večje samokritičnosti, stresa in negotovosti v tem 

obdobju. Samoocene osnovnošolcev pa lahko razumemo kot zelo optimistične, obenem pa v tej 
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starosti nekatere samoregulacijske spretnosti še niso tako avtomatizirane kot v srednji šoli in na 

fakulteti.  

Peklaj in Pečjak (2002, po Vesel, 2008) sta v raziskavi metakognitivnega zavedanja učencev 

(srednješolcev) ugotovili, da imajo učenci z boljšim učnim uspehom več kognitivnega in 

metakognitivnega znanja kot manj uspešni, pri čemer so učenci s srednje visoko uspešnostjo 

najpogosteje uporabljali metakognitivne strategije, npr. v cilj usmerjeno samovrednotenje in uporaba 

strategij. Da imajo učno uspešnejši srednješolci pomembno višje rezultate na lestvicah 

metakognitivnega zavedanja, so v raziskavi potrdile tudi Tomec, Peklaj in Pečjak (2006, po Vesel, 

2008).  

Pri raziskovanju samopodobe in učne samoregulacije učencev z učnimi težavami pa je avtorica Babič 

(2011) ugotovila, da imajo učenci z učnimi težavami nižji učni uspeh, posledično se pri njih kaže nižja 

samopodoba na področju jezikovnih in matematičnih sposobnosti, nižja pa je tudi akademska 

samopodoba in samopodoba na področju emocionalne stabilnosti. V raziskavi se je tudi pokazalo, da 

imajo učenci z učnimi težavami manj razvito učno samoregulacijo, saj dosegajo nižje rezultate pri 

kognitivni strukturi, motivacijski strukturi ter kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategijah.  

Za učence z učnimi težavami je Butlerjeva (1998) razvila drugačen pristop k razvijanju samoregulacije 

učenja t.i. strateško učenje učnih vsebin (angl. Strategic Content Learning – SCL). Pri tem pristopu 

učenca skozi reševanje konkretne učne naloge usmerjamo v analiziranje naloge, iskanje možnih 

načinov delovanja, v samospremljanje in na koncu tudi v opis pravila oz. učne strategije, ki so jo 

uporabili in izvajali. Učitelj učenca z dialogom spodbuja in vpeljuje v različne samoregulativne 

spretnosti: analizo naloge, postavljanje ciljev, izbiro strategije, samovrednotenje, samospremljanje. 

Hkrati pa pri učencu razvija tudi vsebinsko znanje in ustrezna motivacijska prepričanja o nalogi, 

strategiji, samoučinkovitosti, atribucijah, o sebi kot učencu, o procesu učenja ipd. Ta pristop zahteva 

praviloma individualno delo s posameznim učencem, je pa učinkovit za učence z učnimi težavami. 

Raziskave so pokazale, da pristop SCL omogoča razvijanje različnih vidikov SRU pri učencih z učnimi 

težavami. Avtorica je z metodo analize diskurza individualnih primerov učenja s SCL ugotovila, da je 

bila večina dialoga med učiteljem in učencem namenjena diskusiji o učnem procesu, 39 % vseh izjav 

učitelja in učenca se je nanašalo na dokončanje naloge, 45 % izjav na diskusijo o učnem procesu, 4 % 

na definiranje učne naloge, 20 % na razvijanje učne strategije, 21 % na samospremljanje, 8 % na 

organizacijo srečanj, prav tako 8 % pa je bilo nepovezanih izjav. Učiteljeve izjave služijo direktnemu 

poučevanju, usmerjanju, podpiranju in razjasnjevanju. Učenčeve izjave so kar v 40 % povezane z 

generiranjem idej ali refleksivnimi komentarji. Pri učencih se je pokazal tudi transfer naučenih 

samoregulacijskih spretnosti, v 76 % so učenci uporabljali naučene strategije tudi izven 

intervencijskega programa, v 71 % pa tudi na drugem predmetnem področju. Podobno je avtorica 

potrdila tudi v raziskavi razvijanja samoregulacije učenja pri srednješolcih z učnimi težavami. Pokazalo 

se je, da so učenci skozi intervencijski program pokazali večje samozaupanje, njihove atribucije so bile 

bolj adaptivne, čutili so večjo samoučinkovitost, učitelji so jih opisovali kot bolj samozavestne. Učenci 

so izkazovali tudi več občutkov kontrole nad lastnim učenjem, uspehe so povezovali z uporabo 
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učinkovitih učnih strategij, povečalo se je njihovo metakognitivno znanje, točneje so zaznavali zahteve 

naloge, izbirali boljše kriterije samospremljanja in kazali bolj strateški pristop k delu v šoli.  

Integracijo raziskav o učinkovitosti različnih programov spodbujanja samoregulacije je izdelal Hattie 

(2009). Ugotovil je, da so najboljši napovedniki učne uspešnosti oz. dosežkov med motivacijskimi 

vidiki samoregulacije samoučinkovitost (d = 0,46), storilnostna motivacija (d = 0,26), učni cilji (d = 

0,16). Med spoznavnimi vidiki samoregulacije so najboljši napovedniki učne uspešnosti ponavljanje z 

uporabo različnih strategij (d = 0,57), pregledovanje zapiskov (d = 0,49), organiziranje in 

transformiranje gradiva (d = 0,85), spremljanje svojih rezultatov (d = 0,45), iskanje pomoči (d = 0,60) 

ter postavljanje vprašanj (d = 0,64).  

V različnih raziskavah, ki so ugotavljale učinke treninga učnih strategij na dosežke učencev, se je 

pokazalo, da so bili ti učinki večji za učence z učnimi težavami v primerjavi z učenci brez težav in učenci 

z višjimi sposobnostmi. Šibkosti, tako na motivacijskem kot spoznavnem področju samoregulacije, 

vodijo do težav pri učenju, zato je treba sistematično odkrivati, kateri vidiki samoregulacije so pri 

učencih šibki in jim treba pomagati, da jih razvijejo (Peklaj, 2012). Tako ima lahko učenec na 

spoznavnem področju težave zaradi pomanjkljivega predznanja ali pa zaradi šibkega 

metakognitivnega znanja, po drugi strani pa nima ali ne zna uporabljati kognitivnih in metakognitivnih 

strategij. Učitelj učencem pomaga tako, da jim pomaga pridobiti kakovostno vsebinsko znanje, 

obenem pa jim pomaga oblikovati tudi metakognitivno znanje. Učitelj strategije modelira v konkretni 

učni situaciji, nato pa učencem omogoči, da to strategijo urijo, on pa postopoma umika svojo 

podporo, da učenci postanejo samostojni v uporabi strategije. Na motivacijskem področju je 

pomembno, kako učenec vrednoti snov, kakšen interes ima za učenje ter kakšna je njegova 

samoučinkovitost in kakšne cilje ima pri učenju. Pomembna pa so tudi čustva, ki jih doživlja učenec 

pri učenju ter katere motivacijske strategije pri tem uporablja. Učiteljeva vloga je tudi na 

motivacijskem področju zelo velika. Vpliva lahko tako na motivacijska prepričanja kot tudi na razvoj 

ustreznih motivacijskih strategij. Zlasti je za spodbujanje večje samoučinkovitosti pomembno, da 

učitelj da učencem ustrezno povratno informacijo, da pove, kaj že znajo in kje se še pojavljajo napake. 

Učitelj mora učencem omogočiti, da pri predmetu doživijo tudi pozitivna čustva. Nauči jih lahko 

postavljati cilje ter jih spodbuja k vlaganju truda v učenje ter iskanju pomoči.  

Pri izvajanju treningov za razvoj samoregulacijskih spretnosti je pomembno, da to delamo v šoli in 

doma. S tem povečamo transfer. Pomembno je tudi, da že v nižjih razredih začnemo razvijati treninge 

SR strategij. Tako so v Nemčiji opravili raziskavo (Stoeger, Zieger, 2011), kjer so učenci sedem tednov 

pisali dnevnik in se dnevno opazovali med delanjem domače naloge. Učenci so pred reševanjem 

naloge ocenili, kako uspešni bodo pri delanju domače naloge, nato so po končani nalogi zopet ocenili 

svojo uspešnost. Pri tem se je spodbujajo sledeče strategije; samoevalvacija učenca, analiza naloge, 

določitev cilja in izbira strategij, uporaba strategije ter ocenjevanje učinkovitosti strategije. V raziskavi 

se je pokazalo, da procesi pred učenjem pomembno vplivajo na učenje in evalvacijo učenja, slednji pa 

vplivajo na načrtovanje naslednjega učnega kroga. Zagotovo moramo upoštevati, da že samo pisanje 

dnevnikov vpliva na učenje, vendar kot smo že omenili, prednosti dnevnika zakrijejo njegove 

omejitve.  
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Zagotovo je pomembno pri načrtovanju nadaljnih intervencij za učence z učnimi težavami, kaj nam 

kažejo raziskave pri odraslih osebah z učnimi težavami. Gerber (2012) je raziskoval področje odraslih 

oseb z učnimi težavami in disleksijo. Izpostavil je, da učne težave po končanem šolanju ne izginejo, 

pomembno pa je, kako odrasla oseba to dojema. Sama se odloči ali bo to delila z drugimi ljudmi ali pa 

bo to njena skrivnost. Odrasli se morajo postaviti zase. Pomembno je, da si osebe z učnimi težavami 

izberejo tak poklic oz. tako delo, kjer ga njegovi primanjkljaji ne bodo ovirali. Kaj je tisto, kar mora 

učenec vedeti, ko zapusti šolo? Zagotovo so to močna področja, tisto, kar jim gre dobro ter področja, 

kjer potrebujejo za uspešno delovanje določene prilagoditve. Tako bi učenec moral znati razložiti, kje 

točno ima težave in kaj potrebuje, da je lahko uspešen. Kot najpomembnejše spretnosti pri odraslih 

je Gerber izpostavil komunikacijo in socialne veščine, ti področji sta ključni tudi za osebe, ki imajo 

določene primanjkljaje. Zato moramo učencem z učnimi težavami jasno predstaviti, kje so njihova 

močna področja ter da niso »zgube«. Jasno jim damo tudi vedeti, da imajo kot odrasli možnost izbire, 

da izberejo tisto področje, kjer bodo lahko uspešni. Pri učencih z učnimi težavami tako upoštevamo 

model uspeha, kaj vse učenec zmore. Ti otroci namreč zmorejo veliko stvari, pogosto pa se 

osredotočamo ravno na stvari, ki jih ne zmorejo. Učna težava ne pomeni, da otrok tega sploh ne more 

narediti, vendar potrebuje drugačen način, da to lahko naredi. Pri poučevanju tako upoštevamo 

multimodalni pristop, učence navajamo na vztrajanje ter jih pripravljamo na različne situacije. 

Predhodna priprava namreč prepreči slabo izvedbo. K uspešni pripravi na odraslo življenje oseb z 

učnimi težavami pa gotovo pripomore tudi spodbujanje SRU.  
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3 PROBLEM IN CILJ RAZISKOVANJA 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V današnjem času ni dovolj, da učence v šolah opremimo z zadostno količino znanja (vedenja), saj ta 

hitro zastari, obenem pa narašča s tako hitrostjo, da ga niti najboljši učitelji ne morejo »spraviti« v 

glave učencev. Cilj današnje šole je, da učence nauči, kako se učiti, se pravi, da jih opremi s 

samoregulacijskimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale stalno izpopolnjevanje znanja in uspešno 

delovanje v svetu nenehnih sprememb (Peklaj, 2000). Ta cilj je namenjen prav vsem učencem, tudi 

učencem, ki imajo učne težave.  

 

Učenci z učnimi težavami imajo pogosto tudi težave pri spremljanju in uravnavanju lastnega procesa 

učenja. Slabše razvite samoregulacijske spretnosti se kažejo tako pri načrtovanju učenja, pri kontroli 

izvajanja kot tudi pomanjkljivi samorefleksiji. V teoretičnem delu sem predstavila različne tuje in 

domače avtorje, ki so z raziskavami dokazali, da je poučevanje samoregulacijskih strategij smiselno, 

saj pomembno vpliva na izboljšanje učnih dosežkov, učinki pa so pri učencih z učnimi težavami še bolj 

izraziti. Pri teorijah samoregulacijskega učenja je pomembno tudi to, da zajemajo tako spoznavno 

področje kot tudi motivacijsko. Zato je tudi lažje pojasniti, zakaj se nekdo uči in zakaj se nekdo drug 

kljub sposobnostim ne uči in se ne more spraviti k učenju.  

 

V naši raziskavi nas zanima, kako razvijati samoregulacijske strategije pri učencih z učnimi težavami, s 

spodbujanjem uporabe kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij v procesu učenja, torej 

pred, med in po učenju. Področje SRU je pomembno za vse učence, še zlasti za učence z učnimi 

težavami, saj z uporabo samoregulacijskih strategij lahko izboljšajo svoje učne dosežke, kar pa 

zagotovo vpliva tudi na njihovo pozitivno samopodobo. Pristop SRU pri učenju učencev je celosten in 

vključuje tako spoznavno komponento kot tudi motivacijsko čustveno komponento učenja. Pri 

spodbujanju samoregulacije je pomembno tudi to, da učenec postopno pridobiva na avtonomnosti 

učenja in ne potrebuje več zunanje kontrole. To pa je glavni cilj za učence z učnimi težavami, ko 

zaključujejo osnovno šolo in se odpravijo v srednjo šolo. 

 

Da bi lahko prikazali uporaben model razvijanja samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi 

težavami, smo v preliminarni raziskavi s pomočjo akcijske raziskave poiskali učinkovite načine in 

pristope za razvijanje metakognicije, kasneje pa smo tri učence z učnimi težavami vključili v študijo 

primera, kjer smo zanje pripravili intervencijski program za razvijanje samoregulacijskih strategij.  
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3.2 CILJI 

V naši raziskavi so sodelovali trije učenci z učnimi težavami. Za te učence smo pripravili intervencijski 

program razvijanja samoregulacijskih strategij.  

 

Cilji naše raziskave so: 

 izboljšati samoregulacijsko učenje vključenih učencev z učnimi težavami s spodbujanjem 

uporabe samoregulacijskih strategij, 

 vključene učence naučiti uporabljati različne kognitivne, metakognitivne in motivacijske 

strategije pri učenju konkretne učne snovi v vseh treh fazah učenja (pred, med in po učenju), 

 vključene učence naučiti vrednotiti uporabo različnih strategij ter spodbujati samorefleksijo 

njihovega učenja v dnevniku učenja,  

 spremljati vključene učence s sprotnimi povratnimi informacijami o učenju, da bodo lažje 

spremljali svoje delo in napredek ter postopno prehajali od zunanje k notranji kontroli učenja, 

 spremljati njihov napredek ter zagotoviti veljavnost in zanesljivost podatkov s triangulacijo 

metod (vprašalnik, intervju, opazovanje) ter triangulacijo virov (učenci, starši, učitelji, 

raziskovalka), 

 na podlagi pridobljenih podatkov oblikovati model razvijanja samoregulacjskih strategij za 

učence z učnimi težavami.  

 

3.2.1 Raziskovalna vprašanja:  

V naši raziskavi smo iskali odgovore na naslednja vprašanja: 

RV1: Na kakšen način se bo po izvedenem intervencijskem programu pri vključenih učencih 
spremenila uporaba različnih učnih strategij? 
 
RV2: Kako se bo spremenilo njihovo metakognitivno zavedanje? 
 
RV3: Kakšna bodo njihova motivacijska prepričanja po izvedenem programu pomoči? 
 
RV4: Kakšne bodo spremembe pri zaznavanju njihove samoučinkovitosti? 
 
RV5: Kako bodo učenci vrednotili in reflektirali svoje delo in učenje v skupini in v individualni situaciji 
ter kako bodo uporabljali dnevnik učenja v šoli in doma? 
 
RV6: Na kakšen način se bo spreminjala uporaba učnih strategij, evalvacija učenja ter motivacija 
učenja z redno in specifično povratno informacijo raziskovalke? 
 
RV7: Kako se bo z izvajanjem programa pomoči spreminjal učni uspeh vključenih učencev? 
 
RV8: Kakšne spremembe pri uporabi metakognitivnih in motivacijskih strategijah bodo opažali učitelji 
in starši vključenih učencev? 
 
RV9: Kakšen bo končni konsenz vseh vključenih v intervencijski program? 
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4 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

4.1 Metoda in raziskovalni pristop 
V kvalitativni raziskavi smo uporabili multiplo študijo primera z delno uporabo psihometričnega 

instrumentarija poleg intervjujev. Raziskava je načrtovana kot intervencijska študija. Gre za 

deskriptivno metodo raziskovanja.  

 

Za dobro izveden intervencijski program potrebujemo najprej oceno trenutnega stanja (diagnozo), na 

podlagi katere načrtujemo ustrezne oblike pomoči. Program izvajamo daljše časovno obdobje (vsaj 

nekaj mesecev) ter dovolj intenzivno. Ob koncu pogledamo še končno stanje, na podlagi katerega 

lahko oblikujemo končne sklepe o učinkovitosti izvedenega programa.  

 

Prikazana je tudi preliminarna raziskava, kjer je bila uporabljena akcijska raziskava. Proces akcijske 

raziskave se uporabi pri reševanju konkretnih problemov v praksi, namenjen je učiteljem, ki so 

pripravljeni preseči samoumevnost vsakodnevne rutine. Cilj take raziskave je doseči željene 

spremembe ter bolj učinkovito in zadovoljivo prakso (Tancig, 2007).  

V posameznem akcijskem krogu si sledijo štirje koraki: 

1. načrt za akcijo (se predstavi problem, izhodiščno stanje, na podlagi katerega se predvidi 

akcijo); 

2. akcija (za uresničitev načrta predvidimo različne dejavnosti, akcija mora biti premišljena in 

nadzorovana); 

3. opazovanje (spremljamo učinke naših dejavnosti, ta dokumentacija je pogoj za refleksijo); 

4. refleksija (razmislimo o učinkih naših dejavnosti in stanju po akciji, pogledamo, kaj bomo v 

naslednjem akcijskem koraku načrtovali drugače; namen refleksije je, da bi nadaljevali z 

učinkovitimi akcijami, neučinkovite pa bi opustili). Refleksiji tako sledi nov akcijski krog, ki se 

zopet začne z načrtom za novo akcijo.  

Akcijska raziskava spada med kvalitativne raziskave. V končnem poročilu zapišemo, kaj se je 

spremenilo, kaj smo se naučili in kaj od tega novega znanja bomo uporabili v nadaljni praksi.  

 

4.2 Udeleženci raziskave 
V preliminarni akcijski raziskavi se je pokazalo, da je poučevanje kognitivnih in metakognitivnih 

strategij učinkovito pri tistih učencih z učnimi težavami, ki so za učenje motivirani in imajo doma 

spodbudno okolje. Zato smo v našo raziskavo vključili tri učence, ki niso izboljšali svojega učenja v 

preliminarni akcijski raziskavi zaradi težav z motivacijo ali nespodbudnega domačega okolja. 

 

Gre za namenski, neslučajni vzorec, izbrani učenci so učenci sedmega razreda osnovne šole in so 

usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. So iz 

osnovne šole iz osrednje slovenske regije. Opredeljeni so kot učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, obenem pa imajo težave tudi na področju samoregulacije učenja.  
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Sodelovali sta dve učenki, stari 13 let in en učenec, star 14 let. Sodelovali so njihovi starši ter učitelji 

razredniki in učitelji matematike, slovenščine in angleščine. Za namen raziskave so bila pridobljena 

informirana soglasja udeležencev. Ta so pri avtorici.  

 

Pri oblikovanju raziskovalnega načrta ter v celotnem procesu raziskave smo upoštevali tudi osnovna 

etična načela, kot so informirano soglasje, prostovoljno sodelovanje, anonimnost, zaupnost 

podatkov, princip neškodljivosti in dobrobiti za udeležence (Tancig, 2009).  

 

Pri prikazu rezultatov bom za učence uporabljala izmišljena imena.  

 

4.3 Opis merskih instrumentov 
Začetno stanje (pred izvajanjem intervencijskega programa) in končno stanje (po izvedenem 

intervencijskem programu) smo preverjali z naslednjim instrumentarijem: 

 MSLQ - vprašalnik motivacijskih strategij (Pintrich, Smith, Garcia, McKeachie, 1991, Priloga 1); 

 vprašalnik samoučinkovitosti za otroke (Muris, 2001, Priloga 2); 

 vprašalnik za starše in učitelje (sestavila avtorica, Priloga 3 in 4); 

 intervju z učencem (sestavila avtorica, Priloga 5); 

MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, Pintrich, 

Smith, Garcia, McKeachie, 1991). Gre za samoocenjevalni instrument, kjer učenec oceni svoje 

motivacijske usmeritve in pa uporabo različnih učnih strategij. Razdeljen je na dva dela, prvi del se 

nanaša na motivacijo, drugi pa na učne strategije.  

Celoten vprašalnik obsega 81 trditev. Učenci nanje odgovarjajo na 7-stopenjski Likertovi lestvici, pri 

kateri pomeni 1 – zame nikakor ne velja, 2 –  zame večinoma ne velja, 3 – zame bolj ne velja kot velja, 

4 – ne morem se odločiti, 5 – zame bolj velja kot ne velja, 6 – zame večinoma velja in 7 – zame povsem 

velja. Prvi del vsebuje 31 trditev, ki ocenjujejo učenčeve učne cilje in prepričanja glede učenja, 

učenčeva prepričanja glede doseganja uspeha ter testno anksioznost. Sestavlja ga 6 podlestvic: (1) 

Usmerjenost k notranjim ciljem, (2) Usmerjenost k zunanjim ciljem, (3) Pomembnost naloge, (4) 

Kontrola prepričanj o učenju, (5) Občutek lastne učinkovitosti oz. uspešnosti pri učenju in (6) Testna 

anksioznost. Del, ki obsega učne strategije, vključuje 31 trditev, ki zajemajo učenčevo uporabo 

različnih kognitivnih in metakognitivnih strategij pri učenju. Poleg tega je v ta del vključenih tudi 19 

trditev, ki zajemajo učenčevo upravljanje z različnimi viri pri učenju. Podlestvice drugega dela 

vprašalnika so: (1) Ponavljanje, (2) Elaboracija, (3) Organizacija, (4) Kritično mišljenje, 

(5)Metakogntivna samoregulacija, (6) Čas in učno okolje, (7) Vlaganje truda, (8) Učenje z vrstniki in 

(9) Iskanje pomoči. Odgovore vrednotimo na podlagi ocen, ki jih je učenec pripisal trditvam. 

Cronbachovi koeficienti za posamezne lestvice znašajo od 0,52 do 0,92. 

Vprašalnik je pogosto uporabljen tudi pri nas. Avtorji so ga uporabljali v celoti ali pa le posamezne 

dele. Tako je Hudoklin M. (2004) v svoji raziskavi ugotavljala, da so se na populaciji osnovnošolcev za 

naše področje pokazali nekoliko drugačni faktorji (1. faktor: samoučinkovitost oz. občutek lastne 

učinkovitosti pri učenju; pojasni 9.4 % variance, Crombachov α je 0,78, 2. faktor: usmerjenost k 
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notranjim ciljem in pomembnost nalog, pojasni 6,8 % variance, Crombachov α je 0,76, 3. faktor: 

prepričanja o učenju; pojasni 5,9 % variance, Crombachov α znaša 0,66, 4. faktor: usmerjenost k 

zunanjim ciljem in pomembnost nalog, pojasni 29,3 % variance , Crombachov α meri 0,69, 5.faktor: 

strategije ponavljanja in uravnavanja časa, pojasni 31,3 % variance, Crombachov α znaša 0,76, 6. 

faktor: organizacijske strategije, pojasni 7,9 % variance, Crombachov α je 0,74, 7. faktor: elaboracijske 

strategije, pojasni 5,8 % variance, Crombachov α meri 0.74 ter 8. faktor: iskanje pomoči, pojasni 6,4 

% variance, Crombachov α znaša 0,74). Avtorica je kot pomanjkljivosti v raziskavi navedla premalo 

reprezentativen vzorec za slovensko populacijo ter problem samoocenjevalnih vprašalnikov, kjer se 

vprašani morda ne spomni uporabe določene strategije. Funčič Masič T. (2009) pa je uporabila 

prirejeno verzijo, ki se imenuje Vprašalnik kognitivne, metakognitivne in motivacijske samoregulacije 

v učni situaciji (Bakračevič Vukman, Licardo, 2011). Preizkušanci postavke ocenjujejo na petstopenjski 

lestvici. Avtorica je s faktorsko analizo preverila veljavnost in zanesljivost inštrumentarija, vprašalnik 

se je izkazal za veljavnega (prvi faktor pojasni 23,67 % variance) in dovolj zanesljivega (22 faktorjev, 

ki pojasnijo kar 73,70 variance).  

Tabela 5: Prikaz vrednosti za vprašalnik motivacijskih strategij 

 MSLQ 

MOTIVACIJA M SD Cronbach α 

Vrednostne komponente    

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 0,74 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 0,62 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 0,90 

Komponente pričakovanja    

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 0,68 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 0,93 

Čustvene komponente    

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 0,80 

UČNE STRATEGIJE    

Kognitivne in metakognitivne strategije    

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 0,69 

8. Izvedba 4,91 1,08 0,76 

9. Organizacija 4,14 1,33 0,64 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 0,80 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 0,79 

Strategije upravljanja z viri    

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 0,76 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 0,69 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 0,76 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 0,52 

 

Podatki vprašalnika bodo služili primerjavi začetnega in končnega stanja po izvedenem  

intervencijskem programu za posamezne izbrane učence, zato bom pri prikazu rezultatov uporabila 

podlestvice originalnega vprašalnika. To zagotovo predstavlja določeno omejitev naše raziskave, saj 

ta vprašalnik ni standardiziran za našo populacijo, torej za našo populacijo niso bile oblikovane norme. 
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V naši raziskavi spremljamo trend razvoja pri izbranih učencih, zato nam vprašalnik služi kot pomoč 

pri spremljanju razvoja določenih strategij in spretnosti.  

 

Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke, SEQ-C Self-Efficacy Questionnaire for children (Muris, 2001). 

Vprašalnik je bil preveden in prirejen za našo raziskavo. Vsebuje 24 trditev. Učenci nanje odgovarjajo 

na 5-stopenjski lestvici. Meri tri področja samoučinkovitosti; socialno, akademsko in čustveno 

samoučinkovitost. Izračuna se lahko tudi skupna samoučinkovitost.  

Tabela 6: Prikaz vrednosti za vprašalnik samoučinkovitosti 

 M SD Fantje  Dekleta Cronbach α 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 0.88 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 0,85 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 0,86 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 0,88 

*pomeni statistično pomembno razliko med rezultati fantov in deklet, dekleta dosegajo pomembno 

nižje rezultate pri čustveni samoučinkovitosti ter na celotnem vprašalniku skupne samoučinkovitosti 

Pri faktorski analizi vprašalnika (N = 330) so se pokazali trije faktorji, ki so skupaj pojasnjevali 56,7 % 

variance. Pomembne razlike so se pokazale po spolu. Deklice se pomembno razlikujejo od dečkov pri 

skupni samoučinkovitosti ter pri čustveni samoučinkovitosti. Med posameznimi podlestvicami so se 

pokazale pomembne korelacije. Čustvena samoučinkovitost ima korelacijo 0.40 s socialno 

samoučinkovitostjo in 0,41 z učno samoučinkovitostjo. Med učno in socialno samoučinkovitostjo je 

korelacija nižja, le 0.17. Avtor Muris P. je poleg vprašalnika samoučinkovitosti izdelal še vprašalnik 

depresije. Pokazal je, da sta samoučinkovitost in depresija povezani, nižjo kot ima posameznik 

samoučinkovitost, večja možnost znakov depresije pri posamezniku obstaja in obratno, višjo kot ima 

posameznik samoučinkovitost, manjša možnost za znake depresije obstaja. 

Tudi ta vprašalnik ni standardiziran za našo populacijo, kar predstavlja omejitev naše raziskave, 

vendar tako kot MSLQ vprašalnik motivacijskih strategij služi za merjenje začetnega in končnega 

stanja in kot tak pomaga pri spremljanju razvoja. 

Vprašalnik za starše in učitelje; vprašalnika sta bila sestavljena posebej za našo raziskavo. Sta delno 

strukturirana, vsebujeta nekaj vprašanj zaprtega tipa, na katere se odgovarja na Likertovi skali, 

vsebujeta pa tudi nekaj vprašanj odprtega tipa. Starši in učitelji so opisali učenje učencev (močna in 

šibka področja ter uporabo metakognitivnih in motivacijskih strategij).  

Intervju z učencem; polstrukturiran poglobljeni intervju smo oblikovali posebej za našo raziskavo 

(poudarek na prepoznavanju močnih, šibkih področij, uporabi metakognitivnih in motivacijskih 

strategij ter opisu kognitivne in motivacijske strukture posameznika). Vsebuje vprašanja zaprtega tipa  

in odprtega tipa. 
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4.4 Opis intervencijskega programa 
Po preverjanju začetnega stanja z merskim instrumentarijem smo za vsakega učenca pripravili 

specifičen program pomoči. Temeljil je na teoriji samoregulacijskega učenja. Oprli smo se na 

štirikomponentni model SRU avtorjev Hofer, Yu, Pintrich (1998) ter Zimmermanov ciklični model SRU 

(2003). Konkretno je bil program izoblikovan na podlagi dveh uspešnih intervencijskih programov na 

področju SRU Learning Academy Model (Zimmerman, Bonner, Kovach, 1996) in SREP – Self Regulation 

Empowerment Program (Cleary, Zimmerman, 2004). Učenci so kognitivne, metakognitivne in 

motivacijske strategije spoznavali in urili v skupini učenje učenja, imeli so 15 srečanj po eno šolsko 

uro, tedensko pa so imeli najmanj tri individualne ure dodatne strokovne pomoči, kjer so urili 

strategije ob konkretni učni snovi ter dobivali sprotne, specifične povratne informacije. Med raziskavo 

so učenci vodili dnevnik učenja. Napredek učencev smo spremljali z raziskovalnim dnevnikom in 

opazovalno shemo. Opisovali smo uporabo strategij, kognitivna, metakognitivna in motivacijska 

znanja ter komentarje učencev, staršev in učiteljev. Program smo izvajali štiri mesece (drugo 

ocenjevalno obdobje; šolsko leto 2012/2013). 

Končno stanje smo preverili z instrumentarijem, ki ga uporabili že na začetku, na ta način smo 

ugotavljali spremembe oz. napredek učencev na področju SRU. S triangulacijo metod (vprašalnik, 

intervju, opazovanje) ter triangulacijo virov (učenci, starši, učitelji, raziskovalka) smo skušali doseči 

večjo zanesljivost raziskave. Ker so podatki zbrani v naravnem okolju, z opazovanjem celotnega pojava 

in konteksta, lahko sklepamo na ekološko veljavnost raziskave.  

  

4.5 Postopek zbiranja podatkov 
Podatke smo zbirali s psihometričnim instrumentarijem, intervjuji, opazovanji ter analizo 

dokumentov. Začetno in končno stanje smo preverili s prej opisanimi vprašalniki in intervuji. Ob tem 

smo preverili tudi šolske ocene, saj je en od ciljev intervencijskega programa tudi preveriti, kako 

izvajanje programa spreminja učni uspeh učenca. Začetno stanje predstavljajo ocene učenca ob 

zaključku prve ocenjevalne konference (s komentarjem, kaj učenec zna, česa ne zna), končno stanje 

pa ocene ob zaključku druge ocenjevalne konference. Pri začetnem stanju smo opravili tudi analizo 

dokumentov o učencu. Ti dokumenti so: poročilo šole v postopku usmerjanja, strokovno mnenje, 

odločba, individualiziran program, evalvacijska poročila o izvajanju pomoči. Na podlagi opisanih 

dokumentov smo oblikovali krajši zapis zgodovine učenčevih učnih težav ter izvajanja pomoči na šoli. 

Ob izvajanju programa so učenci izpolnjevali dnevnik učenja, raziskovalka pa sem beležila raziskovalni 

dnevnik ter opazovalno shemo za uporabo različnih strategij.  

4.6 Postopki obdelave gradiv 
V začetku rezultatov je predstavljena preliminarna akcijska raziskava, kjer so na kratko opisani 

posamezni akcijski koraki ter zaključki omenjene raziskave. Sledi prikaz dela s posameznimi učenci. 

Najprej je opisano začetno stanje, sledi intervencijski program, v nadaljevanju so opisana skupinska 

srečanja, individualno delo z učencem, predstavljen je dnevnik učenja ter raziskovalni dnevnik 

raziskovalke. Sledijo še rezultati končnega stanja ter ugotavljanja sprememb pri posameznem učencu.  



Kosirnik (2016). Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami 

49 
 

Pri obdelavi gradiv sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo in sicer odprti način kodiranja in 

oblikovanje kategorij (Mesec, 1998). Tako sem analizirala vse intervjuje na začetku in ob koncu 

izvajanja intervencijskega programa. Postopek kodiranja sem izvedla tako, da sem intervju večkrat 

prebrala in v njem podčrtala pomembne podatke. V prvem koraku sem izbrala enote kodiranja, ki jih 

tvorijo zaključene misli. V naslednjem koraku sem iz gradiva prepoznala določene celote, ki so se 

nanašale na določen pojav in jih zapisala s pojmi. Zapisanim pojmom sem nato pripisala ustrezno 

kategorijo. Izbrane kategorije ustrezajo spodnjim vsebinskim področjem. Pri izbiri vsebinskih področij 

sem si pomagala s štirikomponentnim modelom samoregulacijskega učenja (Hofer, Yu in Pintrich, 

1998). Kategorije tako predstavljajo opis vsebinskih področij, ki pa so za vsakega učenca drugačna, 

glede na zapisane pojme. Vsebinska področja so bila določena že predhodno, kar pomeni, da sem 

uporabila deduktivno  – induktivni način pridobivanja podatkov.  

 

Tabela 7: Pregled vsebinskih področij: 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE 

Kognitivna in metakognitivna 
struktura 

 vsebinska (deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja (o postopkih) 

Motivacijska struktura  prepričanja o kompetentnosti, o pomembnosti učenja, 
predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna usmerjenost 

Kognitivne        in       
metakognitivne strategije 

 Kognitivne strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije 
učenja. 

 Metakognitivne strategije načrtovanja, spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja časa in učnega okolja. 
 Strategije uravnavanja lastnega prizadevanja. 
 Strategije vrstniškega učenja. 
 Strategije iskanja pomoči. 

  

Podobno sem enote kodiranja oblikovala tudi iz dnevnika učenja učencev ter iz dnevnika raziskovalke. 

Tako sem s pomočjo kvalitativnih podatkov pridobljenih iz več virov pomembno dopolnila podatke 

pridobljene z instrumentarijem.  

 

Za vsakega učenca sem izvedla tudi primerjavo med začetnim in končnim stanjem, ob koncu pa sem 

naredila tudi primerjave med učenci. Pri zaključni evalvaciji vseh vključenih sem skušala poiskati 

skupen konsenz pri oblikovanju sklepnih ugotovitev.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 UPORABLJENI PRISTOPI 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo, ki je potekala v daljšem časovnem obdobju. Najprej smo izvedli 

pilotsko raziskavo, tej je sledila še intervencijska raziskava. Pri izbranih učencih smo preverili še 

dolgoročne učinke intervencijskega programa po 2 letih. V daljšem časovnem obdobju smo zbrali 

veliko podatkov o sodelujočih učencih, kar predstavlja poglobljeni vpogled v posameznika in njegovo 

delovanje. Predstavljam časovno dimenzijo uporabljenih pristopov.  

Tabela 8: Časovna dimenzija uporabljenih pristopov 

Pilotska raziskava Intervencijska raziskava Dolgoročni učinki 
intervencije 

Preliminarna akcijska 
raziskava: Razvijanje 
metakognicije pri učencih z 
učnimi težavami 

Intervencijski program – študija 
primera (3 učenci): Razvijanje 
samoregulacijskih strategij pri 
učencih z učnimi težavami 

Preverjanje dolgoročnih 
učinkov intervencije pri 
izbranih učencih. 

Trajanje: 4 leta. 
(2007 –  2011) 

Drugo ocenjevalno obdobje; 
šolsko leto 2012/2013. 
Trajanje: 4 mesece. 

Maj, junij 2015. 

 

5.2 OPIS PRELIMINARNE AKCIJSKE RAZISKAVE 

Ideja za oblikovanje intervencijskega programa razvijanja samoregulacijskih spretnosti za učence z 

učnimi težavami se je pojavila ob zaključku akcijske raziskave Razvijanje metakognicije pri učencih z 

učnimi težavami (Inovacijski projekt 2007 – 2011, Zavod za šolstvo, Ljubljana). Cilj akcijske raziskave 

je bil ugotoviti, kako lahko izboljšamo metakognitivno zavedanje učencev z učnimi težavami. Za boljše 

razumevanje bom na kratko predstavila potek same raziskave in naše zaključne ugotovitve. 

 

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA: 

Učenci z učnimi težavami imajo poleg splošnih ali specifičnih učnih težav običajno tudi velike težave 

pri spremljanju in uravnavanju lastnega procesa učenja. Ugotavljamo, da se večina učencev z učnimi 

težavami na naši šoli ne zna učiti. Ne znajo načrtovati časa za učenje, ne vedo točno, kaj se morajo 

naučiti, kako si bodo to zapomnili, koliko časa bodo za to potrebovali ter ne znajo preveriti, če 

določeno snov res znajo. Imajo težave z zavedanjem lastnih miselnih procesov, njihove slabo razvite 

metakognitivne spretnosti pa vplivajo na skoraj vsa področja šolskega dela. Težave se kažejo tudi pri 

organizaciji domačega dela in učenja. Gre tako za učence, ki so po zakonu o usmerjanju usmerjeni v 

izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, kot za učence z učnimi 

težavami, ki nimajo odločbe o usmerjanju, vendar imajo pri učenju večje težave kot vrstniki.  

Specialni pedagogi smo preveč usmerjeni v pridobivanje snovi ali korekcijo primanjkljajev, zato ker je 

naša pomoč časovno omejena, obenem pa se od nas pričakuje, da učenca naučimo določeno snov v 

čim krajšem času za pozitivno oceno. Tudi učitelji premalo upoštevajo učenje učenja, učencem ne 
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pokažejo dovolj strategij za učenje in ponavljanje snovi, premalo je tudi samovrednotenja učnega 

napredka. Vzroki za to so tako v pomanjkanju časa za dodatno utrjevanje snovi kot tudi šibko znanje 

o pomenu razvijanja metakognicije.  

 

CILJ AKCIJSKE RAZISKAVE: 

Zanimalo nas je, kako izboljšati metakognicijo učencev z učnimi težavami ter jih pripraviti na 

samostojno učenje. Kot rezultat akcijske raziskave smo želeli dobiti tiste pristope, metode in načine 

dela, ki so se izkazali kot učinkoviti za razvijanje metakognicije pri učencih z učnimi težavami.  

 

OPIS AKCIJSKIH KORAKOV 

V prvem akcijskem koraku smo se odločili, da bomo začeli z uvajanjem metakognitivnih strategij pri 

pouku ter pri učni pomoči (kasneje v 4. akcijskem koraku se preimenuje v skupino učenje učenja). 

Spremljali smo tudi domače delo učencev ter jih navajali na čim bolj redne samoevalvacije. Z 

namenom projekta so bili seznanjeni učitelji, starši vključenih otrok ter učenci, ki so obiskovali učno 

pomoč. 

 

Ugotovitve po prvem akcijskem koraku so sledeče. Učitelji so pozitivno sprejeli projekt, nekateri so se 

zavestno odločili, da v priprave vključujejo tudi metakognitivne cilje. Starši so z veseljem sprejeli učno 

pomoč, nekoliko manj so bili dosledni pri izpolnjevanju redne kontrole domačega dela. Učenci so pri 

urah učne pomoči dobro sodelovali, večina je pozitivno sprejela različne oblike učnih tehnik ter 

metakognitivnih in kognitivnih strategij učenja. Kot večja težava se je izkazalo domače delo, kjer smo 

imeli učitelji premalo kontrole, starši pa niso dovolj dosledno spremljali svojih otrok. Tako se 

metakognitivne strategije niso dovolj prenesle v domače okolje, učenci tudi niso dosledno opravljali 

beleženja časa učenja ter samoevalvacij.  

 

Za izboljšanje domačega dela smo se v drugem akcijskem koraku odločili, da vzpostavimo boljše 

sodelovanje med starši in šolo. Učenci so se pri učni pomoči naučili izpolnjevati tedenski urnik svojih 

obveznosti, starši so bili z izpolnjevanjem seznanjeni, beleženje urnikov so tudi redno spremljali. V 

začetku je tabela učencem pomagala prepoznati, kako porabijo čas po končanem pouku, tabelo so 

izpolnjevali po končanem dnevu. S tem smo jih navajali na sistematizirano opazovanje lastnih učnih 

navad, povzeto po avtorjih Dietmar-Thiel, Keller, Binder (1999). Kasneje po nekaj tedenskih refleksijah 

smo se usmerili v načrtovanje časa za domače naloge in učenje po pouku, s tem so bili seznanjeni tudi 

starši, ki so spremljali delo svojih otrok doma. 

 

Naša akcija ni bila tako učinkovita, kot smo pričakovali, saj je kar nekaj učencev izgubilo tabele za 

izpolnjevanje dejavnosti, evalvacije so bile zato nepopolne. Nasprotno pa se je pri učencih, ki so svoje 

delo spremljali, že pokazal določen napredek. Zanimivo, da so bili to prav tisti učenci, katerih starši so 

dokaj redno spremljali delo svojih učencev. Učenci so bili tako v skupini učne pomoči večinoma 

aktivni, premalo pa smo jih motivirali za domače delo in učenje. Tako se pri večini niso razvile 

potrebne delovne in učne navade, pa tudi strategije, ki smo jih uporabljali na učni pomoči, se niso 

dovolj prenesle v domače okolje. Učenci so dajali premalo poudarka na evalvacije. Kljub vodenemu 
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vrednotenju so jih učenci izredno slabo reševali, kar je zagotovo pokazatelj manj razvitega 

metakognitivnega zavedanja. Sistem mape portfolia, ki je odličen za spremljanje učenčevega 

napredka, se pri naših učencih ni izkazal za dovolj učinkovitega, listi v mapi so bili za naše učence 

premalo pregledni, večkrat se je tudi kaj izgubilo. Izvajalci učne pomoči smo ugotavljali, da so učenci 

na urah učne pomoči lahko aktivni ter da je urjenje metakognitivnih in kognitivnih strategij vendarle 

uspešno, če je dovolj pogosto in pa intenzivno. Daljši časovni odmori so na naše delo slabo vplivali, 

učenci so marsikaj pozabili.  

 

Glavni poudarek v tretjem akcijskem koraku je bil na razvijanju metakognitivnih strategij pred, med 

in po učenju. Učenci so ob tem dobili oporo, ki jih je z vprašanji ves čas učenja usmerjala. Namesto 

mape portfolia pa smo uvedli dnevnik učenja, ki je služil za beleženje domačih nalog in drugih 

obveznosti, učenci so vanj vrednotili svoje delo in učenje in lepili vse opore za učenje, izvajalci učne 

pomoči, učitelji in starši pa smo vanj vpisovali sporočila. Na ta način smo želeli izboljšati domače delo 

učencev ter sodelovanje med vsemi vključenimi, učenci, učitelji in starši. 

 

Tretji akcijski korak se je izkazal za dobro načrtovanega, saj smo dosegli večinoma le pozitivne učinke. 

Opora za učenje, ki je učence usmerjala pri načrtovanju, učenju in refleksiji naučenega, je ob konkretni 

snovi in stalnem urjenju prinesla napredek pri vseh učencih. Najmanjši napredek se je pokazal pri 

učencih, ki niso bili motivirani ter pri učencih s težjimi specifičnimi težavami. Šibka motivacija v 

povezavi s čustvenimi ali vedenjskimi težavami ter izrazite specifične težave zagotovo ovirajo razvoj 

metakognitivnega zavedanja, saj je treba te učence najprej opolnomočiti na teh področjih, da se lahko 

začnejo ukvarjati s procesom učenja. Najbolj so učenci z učnimi težavami napredovali pri načrtovanju 

učenja, kar je zagotovo povezano z vsemi aktivnostmi, ki smo jih izvajali, zlasti pa z dnevnikom učenja, 

kjer smo učence navajali na beleženje njihovih obveznosti in načrtovanje dela in učenja. Prav z 

dnevnikom učenja pa se je močno izboljšalo tudi domače delo in učenje. Učenci so poročali, da jim 

načrt dela, kako naj se doma učijo, zelo pomaga in kar nekaj jih je po modelu, ki smo ga zapisali za 

določen predmet, skušalo načrtovati učenje tudi za druge predmete. K učenju so pristopali bolj 

sistematično, večina se je dobro poučila, katero snov je potrebno znati ter s kakšnimi tipi nalog bodo 

svoje znanje pokazali pri ocenjevanju. Manjši napredek se je pokazal pri samem spremljanju učenja, 

učenci niso bili prepričani, katera strategija je najbolj učinkovita, večinoma so se še vedno posluževali 

pasivnih oblik učenja in niso prepoznavali prednosti novih strategij, ki so jih silile k večji aktivnosti. 

Najmanjši napredek je bil na področju evalvacije in samorefleksije učenja. Kljub vodenim refleksijam 

so bili učenci negotovi v svoje znanje, o svojem učenju so le s težavo razmišljali. Zagotovo je to 

povezano tako s skromnim metakognitivnim znanjem, ki smo ga pri učencih začeli razvijati ter s 

pomanjkanjem besedišča za izražanje le tega, obenem pa je potrebno za samoregulacijo poleg znanja 

tudi veliko vaje – kar še zlasti velja za učence z učnimi težavami. Z uvedbo opore za spremljanje učenja 

so pozitivne učinke prepoznali tudi nekateri učitelji, presenetili so jih kar učenci sami, ki so po novem 

drugače pristopali k učenju, več so spraševali in bili pri pouku tudi bolj aktivni, v smislu, kaj točno bo 

potrebno znati ter kako naj se to naučijo. Z dnevnikom učenja pa so bili poleg učencev in nas izvajalcev 

zadovoljni tudi starši. S sprotnimi obvestili izvajalcev učne pomoči ali učiteljev so bili starši seznanjeni, 

kaj se dogaja v šoli ter kje učenci doma potrebujejo pomoč. S tem, ko so učenci bolje načrtovali učenje, 
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si pomagali z načrti, so imeli starši manj dela pri spodbujanju za učenje, lažje pa so nadzirali samo delo 

otrok doma. Pri mlajših učencih so se obnesli tudi dnevni podpisi izvajalcev in pa staršev, tako da 

učenci niso imeli izgovorov glede nalog in ocenjevanj, močno se je izboljšalo tudi redno delo za šolo. 

Dnevnik učenja se ni obnesel le pri parih učencih, pri dveh učencih je bil problem v izrazito nizki 

motivaciji povezani s čustvenimi težavami, pri dveh učencih pa se zaradi izrazitih težav na področju 

organizacije – vsem tem učencem pa je skupno, da so imeli doma premalo spodbudno okolje, ki ni 

bilo pripravljeno učencev redno spremljati (zaradi izrazitih težav bi namreč starši in rejniki morali 

ogromno narediti na tem področju). Z dnevnikom učenja in z oporo za spremljanje učenja smo tako 

izboljšali predvsem načrtovanje učenja, torej zavedanje dejavnosti pred učenjem, veliko pa je bilo 

potrebno narediti še pri samem učenju in pa dejavnostih po učenju. Z dobrim načrtovanjem smo pri 

večini vključenih učencih izboljšali delovne in učne navade, o tem so poročali tako učenci sami kot 

tudi njihovi starši, učitelji pa so potrdili, da so učenci večinoma redno delali naloge.  

 

V četrtem akcijskem koraku smo želeli izboljšati metakognitivne spretnosti učencev z učnimi 

težavami v samem procesu učenja ter po učenju. Učenci so tako še naprej obiskovali skupino učne 

pomoči, ki smo jo poimenovali kar učenje učenja. Učenci so bili sedaj bolj aktivni, učili so se na 

konkretni učni snovi, vloga izvajalcev učenja učenja je bila predvsem v usmerjanju in spodbujanju 

učencev pri njihovem aktivnem delu. Tako smo z novim poimenovanjem naše skupine poudarili večjo 

aktivnost vključenih učencev, obenem pa tudi njihovo kompetentnost za področje učenja. Obdržali 

smo dnevnik učenja in vse glavne opore za učenje, s ključno oporo za spremljanje učenja. Ker smo 

načrtovanje zelo izboljšali, smo kot nove dejavnosti predvideli načrtno uvajanje nekaterih 

metakognitivnih in kognitivnih strategij pri učenju ter seveda sprotne evalvacije in refleksije dela. 

 

Načrtno uvajanje nekaterih kognitivnih in metakognitivnih strategij (iskanje ključnih besed, natančno 

branje navodil in besedil, uporaba miselnih vzorcev, reševanje besedilnih nalog in izpisovanje) je 

prineslo pozitivne učinke, učenci so postali bolj aktivni tako pri učenju kot pri vrednotenju uporabe 

teh strategij. Pogostejši predlog za izboljšavo našega dela je bil bolj intenzivno delo (se pravi manjše 

skupine in srečevanje večkrat na teden). Da bi dosegli še boljše učinke, bi torej morali z vključenimi 

učenci delati večkrat na teden, po možnosti v zelo majhnih skupinah.  

 

Zato smo v petem akcijskem koraku vključili v naše delo še učence tutorje, ki so delali podobno kot 

mi na učenju učenju, učenci z učnimi težavami pa so na tak način imeli bolj pogoste in intenzivne vaje 

razvijanja metakognitivnih spretnosti. Učence tutorje je spremljal izvajalec učenja učenja, tako da je 

bilo sodelovanje oz. morebitna pomoč tutorju ves čas možna.  

Za učence tutorje so se javili učno uspešni učenci, ki so želeli to prostovojno delo opravljati (nekaj je 

bilo tudi zelo nadarjenih učencev). Da bi lahko delali po enakem postopku, kot smo delali na učenju 

učenja, so tutorji imeli v začetku delavnice o učenju. Tu so spoznali osnove za uspešno učenje, pomen 

organizacije prostora in časa, spoznali so oporo za spremljanje učenja pred, med in po učenju, opore 

za učenje pogostih postopkov in razne načine vrednotenja. Torej smo jih poučili o vsem, kar smo 

uporabljali na učenju učenja. Predstavili smo jim tudi različne učne stile ter njihov vpliv na učenje ter 

različne načine za ponavljanje snovi. Posebej pa smo se učili učinkovite postopke za poučevanje 
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metakognitivnih in kognitivnih strategij, kot bolj pomembne delo po modelu, verbaliziranje postopka 

ter razlaga snovi s svojimi besedami. Učenci so dobili tudi konkretne napotke za delo s sošolci pri 

matematiki, angleščini in slovenščini. 

 

Ker se je razvijanje metakognicije pri učencih z učnimi težavami s tutorji izkazalo za zelo pozitivno, 

smo se odločili, da je smiselno, da z našim delom seznanimo vse učence in starše od 4. do 9. razreda, 

saj bomo tako hitreje pridobili tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju ter razvijanju 

metakognicije, obenem pa bomo s predavanji in delavnicami ozaveščali vse in omogočili učencem z 

učnimi težavami optimalno učno okolje za razvijanje metakognicije. 

 

Tako smo v šestem akcijskem koraku obdržali vse oblike dela do sedaj, dodali pa smo v 4. razrede 

delavnice o učenju za starše in učence, v 5. razredu krajše predavanje o učenju in učnih težavah za 

starše, v 6. razredu pa dan dejavnosti o učenju učenja za vse učence na konkretni učni snovi 

matematike, slovenščine in angleščine, s poudarkom na razvijanju kognitivnih in metakognitivnih 

strategij. Ta korak nam je prinesel pozitivne odzive. 

 

V sedmem koraku smo se odločili, da se posvetimo dejavnostim po učenju, saj so tu učenci z učnimi 

težavami najmanj napredovali. Obdržali smo vse dejavnosti, ki so se v naši raziskavi izkazale za 

učinkovite, pri učenju učenja pa smo učencem z učnimi težavami predstavili pomen vrednotenja in 

refleksije učenja in dela za šolo ter potrebo po razvijanju tega področja. Učenci so se intenzivno učili 

samoevalviranja, samoocenjevanja in reflektiranja svojega dela. Pri tem smo si pomagali z vprašalniki, 

ocenjevanimi listami ter razgovori.  

 

Osmi akcijski korak je bil namenjen ugotavljanju končnega stanja po izvajanju akcijske raziskave pri 

vseh vključenih (učenci z UT, starši, učitelji, učenci tutorji, izvajalci učenja učenja). Vsi smo se strinjali, 

da je raziskava prinesla veliko pozitivnih učinkov, pozitivne spremembe pa so se pokazale pri vseh 

vključenih, vsi smo z našim delom veliko pridobili in se marsikaj naučili. 

 

ZAKLJUČEK AKCIJSKE RAZISKAVE:  

Kot učinkoviti pristopi za izboljšanje metakognicije pri učencih z učnimi težavami so se pokazali delo 

v skupini učenje učenja, uporaba opor za spremljanje učenja, dnevnik učenja za organizacijo in 

spremljanje učenja, sovrstniška učna pomoč učencev tutorjev, poučevanje metakognitivnih in 

samoregulacijskih strategij pri pouku in v tak način poučevanja usmerjeni učitelji ter izoblikovano 

ustrezno učno okolje, kjer so vsi seznanjeni z učinkovitimi strategijami za razvijanje metakognitivnega 

zavedanja (učitelji, starši in vsi učenci). Skupina učenje učenja omogoča učencem z učnimi težavami, 

da spoznajo kognitivne in metakognitivne strategije učenja in jih urijo na konkretni učni snovi vsaj 

enkrat na teden. Tak način dela izboljša metakogntivno zavedanje, pozitivno vpliva na učni transfer, 

učenci lažje prenesejo naučene strategije v druge, nove situacije. Za učence je to še dodatna vaja, 

izkazala se je kot nujna oblika pomoči, ki je usmerjena predvsem v razvijanje metakognicije in 

samoregulacije učenja. Pozitivno je delo v skupini, učenci na ta način razvijajo tudi socialne 

kompetence, v kolikor so sproščeni, se dobro počutijo, se tudi hitreje učijo. Zelo pomembno je 
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sodelovalno učenje, ko se učenci učijo v parih ali v skupini, v naših skupinah smo poleg učenja učne 

snovi večkrat učili med seboj tudi o učinkovitih načinih učenja, učenci so izmenjavali svoje izkušnje o 

učenju doma ter o uporabi opor in dnevnika učenja. Že Peklajeva (1996) je ob pregledu tujih raziskav 

zaključila, da je sodelovalno učenje idealno okolje, v katerem se lahko sprožijo metakognitivni procesi 

in učenci pridobivajo metakogntivne izkušnje. V naši raziskavi se je to tudi potrdilo. Prav opore, ki 

učence vodijo in spremljajo pri učenju ter vodenje dnevnika o učenju, so v literaturi (Woolfolk, 2002; 

Tancig, 2002) omenjene kot učinkovite za razvijanje metakognicije. Pokazalo se je, da so izdelane 

opore in dnevnik učenja res zelo učinkovito sredstvo za razvijanje metakognitivnega zavedanja, pri 

učencih pa se izoblikujejo tudi delovne in učne navade. Vključeni učenci so svoje učenje lažje 

spremljali, naučili so se strategij načrtovanja, spremljanja in vrednotenja učenja. S tem so postali pri 

učenju aktivni, z vrednotenjem in razmišljanjem o svojem učenju pa so tudi lažje in bolj točno ocenili, 

kaj že znajo, česa še ne ter kje potrebujejo ponovno razlago in pomoč. Dnevnik učenja je izboljšal 

sodelovanje med starši in učitelji, prav tako se je izboljšalo delo doma, učenci so bolj organizirano in 

učinkovito pristopali k domačim nalogam in učenju. Sovrstniška pomoč učencev tutorjev je zelo 

pripomogla pri učencih, ki so to obliko pomoči koristili. Gre za obliko sodelovalnega učenja, ki se lahko 

izvaja med poukom ali po pouku. Prednost tega načina je v tem, da zahteva učenčevo aktivno 

sodelovanje, z izboljšanjem učenčevega učnega uspeha pa se izboljša tudi učenčeva samopodoba 

(Jereb, 2011). Učenci tutorji pomembno vplivajo tudi na razvoj socialnih spretnosti učencev z učnimi 

težavami in so pomembni varovalni dejavnik, da se pri teh učencih ne razvijejo vedenjske težave. Tudi 

učitelji so poročali, da je razvijanje metakognitivnih strategij v okviru pouka zelo učinkovito, izboljša 

se aktivnost učencev, večje sodelovanje pripomore k uspešnejšemu učenju. Torej je prav učitelj 

osrednji nosilec sprememb v vzgoji in izobraževanju (Kavkler, 2010), od starega načina poučevanja, 

kjer je učitelj snov le posredoval, k novemu načinu, kjer učitelj učence vodi in usmerja, da si sami 

aktivno izoblikujejo znanje. Na naši osnovni šoli (šola v osrednji slovenski regiji) smo k spremembam 

pristopili celostno, od četrtega razreda dalje učence načrtno navajamo na učenje učenja, s tem pa 

seznanjamo tudi starše, ki tak način dela podpirajo in menijo, da je za današnjo šolo bistveno prav to, 

da učence nauči, kako se učiti. Učitelji nove pristope poučevanja uporabljajo v praksi, kot učinkoviti 

za aktivno učenje so se izkazali uporaba semaforja, strategija sam, v paru, skupaj, metoda snežne 

kepe in viharjenje možganov. Pri pouku vsi učitelji občasno uporabljajo tudi metakognitivne strategije, 

ki učence navajajo, kako se učiti določeno snov. S tem celostnim pristopom, ko se vsi zavedajo 

pomena aktivnega učenja ter pomena metakogntivnih spretnosti, smo uspeli oblikovati t.i. 

metakognitivno okolje, ki pomaga vsem, še zlasti pa učencem z učnimi težavami. Kot zelo učinkovite 

metakogntivne strategije so se izkazale modeliranje kognitivnih strategij in procesa učenja 

posamezne učne snovi, uporaba semaforja za vrednotenje razumevanja in napredka, načrtovanje, 

spremljanje in vrednotenje učenja s pomočjo dnevnika učenja, povezovanje s predznanjem in 

življenjskimi primeri. Za urjenje teh metakognitivnih strategij je najbolj učinkovito sodelovalno učenje 

v majhni skupini. Prav to so povedali tudi učenci in starši, ob preveliki skupini namreč ni možno 

učinkovito delo. S stalnim vrednotenjem in refleksijami vseh vključenih smo v teku akcijske raziskave 

obdržali učinkovite pristope in načine dela, neustrezne in manj učinkovite pa opustili. Tako se pri 

našem delu ni dovolj obnesel sistem zbirne mape-portfolia, smo ga pa uspešno nadoknadili z 

dnevnikom učenja. Učenci z učnimi težavami so ves čas podajali refleksije dela in učenja, najbolj 
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učinkovito je bilo ustno vrednotenje, učenci so lažje povedali, kaj jim gre, kaj ne, kako so doživljali 

posamezno metodo, tehniko ali strategijo dela. Pisno vrednotenje jim je ves čas povzročalo veliko 

težav, tako zaradi pomanjkanja besedišča s področja metakognitivnega zavedanja kot tudi zaradi 

šibkih pisnih spretnosti. V zaključnem vrednotenju so vsi pozitivno ocenili svoj napredek na področju 

učenja. To lahko potrdimo učitelji, ki smo vodili skupine učenje učenja, saj smo ob opazovanju 

njihovega učenja in evalvacijah opravljenih učnih ur ta napredek spremljali. Tu bi poudarila, da je zelo 

pomembno, da smo izvajali to raziskavo več let, saj napredek ni tako opazen v enem šolskem letu. 

Podobno so opazili učitelji, saj so bili učenci bolj pripravljeni sodelovati, njihovo znanje je bilo bolj 

kvalitetno, dosegali pa so tudi več pozitivnih ocen (število negativnih ocen in popravnih izpitov se je 

zmanjšalo). Z napredkom so bili zelo zadovoljni tudi starši vključenih učencev ter učenci tutorji, ki so 

uspešno dopolnili naše delo. Slednji lahko zelo pomagajo, če učence z učnimi težavami spremljajo in 

jim pomagajo v primeru težav. V našem modelu razvijanja metakognicije smo uspeli doseči 

povezanost in sodelovanje vseh, tako so učenci z učnimi težavami dobili pomoč takoj, ko so jo 

potrebovali. Učitelji, ki smo izvajali učenje učenja, ugotavljamo, da so tudi sprotne povratne 

informacije naših učencev pomembno vplivale na načrtovanje in izvedbo naslednje ure. Tako smo 

tekom let dobili nabor učinkovitih strategij za razvijanje metakognicije, neučinkovite pa smo opuščali. 

Podobno so ugotavljali tudi učitelji, ki so upoštevali povratne informacije učencev in kvalitetneje 

izvajali pouk, saj so s tem dosegli večjo aktivnost učencev. 

 

V raziskavi smo ugotavljali, da je potrebno seznaniti učence in starše z učenjem učenja že v 4. razredu, 

da se začnejo oblikovati učinkovite delovne in učne navade. Mlajši učenci potrebujejo več kontrole 

pri načrtovanju, učenju in uporabi različnih učnih tehnik, metakognitivno zavedanje, tako znanje kot 

tudi spretnosti pa se uspešno razvijajo nekje od 7. razreda dalje, ko kognitivni razvoj učencev doseže 

nekje stopnjo formalno-logičnih informacij in učenci uspešno vključijo v svojo metakognitivno 

strukturo nove metakognitivne izkušnje. Ugotavljamo tudi, da nekje do 7. razreda učenci z učnimi 

težavami ne znajo oceniti svojega znanja, ocenijo ga predobro ali preslabo, medtem ko v 8. in 9. 

razredu dokaj realno ocenjujejo svoje znanje. Z uporabo metakognitivnih strategij in ustvarjanjem 

metakognitivnega okolja od 5. razreda dalje pa omogočimo več metakogntivnih izkušenj, kar zagotovo 

pospeši razvijanje metakognicije. Po spolu so se pokazale razlike pri razvijanju metakognicije. Učenke 

so dosegle večji napredek, medtem ko so učenci napredovali manj. Glede na vrsto učnih težav se je 

pokazalo, da učenci s splošnimi učnimi težavami in nekoliko znižanimi sposobnostmi večkrat 

povezujejo vloženi trud z znanjem, čeprav ostajajo na stopnji memoriranja in obnavljanja, medtem 

ko učenci s specifičnimi učnimi težavami delujejo tudi na stopnjah višjih miselnih procesov 

razumevanja in povzemanja, zato so njihove metakognitivne sodbe o naučenem bolj točne. 

 

V naši akcijski raziskavi smo želeli izboljšati stanje, ker se učenci z učnimi težavami niso znali učiti. 

Stanje smo izboljšali, naši učenci sedaj učinkoviteje pristopajo k učenju, uporabljajo metakogntivne 

strategije načrtovanja, spremljanja in vrednotenja učenja, pri tem so samostojni, nekateri že 

upoštevajo načela samoregulacijskega učenja. Kot izredno pomembno bi izpostavila dejstvo, da so 

učenci prevzeli odgovornost za svoje učenje, naša naloga je bila predvsem spremljanje in podpora v 

primeru težav. Učenje učenja kot dodatno obliko pomoči učencem z učnimi težavami je naša šola že 
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v šolskem letu 2009/2010 vključila v letni delovni načrt šole, tutorstvo pa v vzgojni načrt šole. Vse 

aktivnosti, ki smo jih uvedli, se nadaljujejo. Raziskava je potekala dalj časa, zato so naši zaključki 

smiselni in uporabni. Kot večjo pomanjkljivost te raziskave bi izpostavila merjenje učinkov in sprotno 

beleženje vseh podatkov.  

 

Rezultati akcijske raziskave so spodbudni, delo z učenci z učnimi težavami na področju razvijanja 

metakognitivnega zavedanja je pokazalo pozitivne učinke, s tem se strinjajo vsi vključeni. Vendar pa 

samo razvijanje kognitivnih in metakognitivnih strategij ni dovolj učinkovito, če pri tem ne 

upoštevamo pomena motivacije za učenje. Zato smo se odločili, da se usmerimo v intervencijski 

program razvijanja samoregulacijskih spretnosti, kjer bodo učenci z učnimi težavami poleg kognitivnih 

in metakognitivnih strategij spoznali in uporabljali tudi različne motivacijske strategije, ki so 

pomembne za razvoj samoregulacijskega učenja, obenem pa nam bo intervencijski program pomagal 

meriti napredek pri posameznih učencih.  
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5.3 UČENEC ŽAN 

5.3.1 SPLOŠNI PODATKI O UČENCU 

Učenec Žan (ime je izmišljeno) je v času izvajanja intervencijskega programa dopolnil 14 let. Obiskuje 

7. razred osnovne šole. Je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter dolgotrajno bolan 

otrok. Ima 5 ur dodatne strokovne pomoči na teden. Ima izrazite težave na področju matematike 

(diskalkulija) ter težave s pozornostjo in koncentracijo (znaki ADHD). Učenec je ponavljal 4. razred, v 

času ponavljanja je tudi dobil dodatno strokovno pomoč. Je najmlajši od štirih otrok, živi na veliki 

kmetiji. Doma pomaga pri kmečkih opravilih.  

5.3.2  OCENA ZAČETNEGA STANJA 

1. MSLQ - vprašalnik motivacijskih strategij: 

Tabela 9: Rezultati vprašalnika MSLQ  – učenec Žan – začetno stanje 

 MSLQ ŽAN 

MOTIVACIJA M SD  

Vrednostne komponente    

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,75 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 2,50 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,00 

Komponente pričakovanja    

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 4,37 

Čustvene komponente    

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 2,67 

UČNE STRATEGIJE    

Kognitivne in metakognitivne strategije    

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 5,50 

8. Izvedba 4,91 1,08 2,00 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,25 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,50 

Strategije upravljanja z viri    

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,63 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,50 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,30 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 3,50 

 

Učenec dosega nižje rezultate od povprečja na motivacijskih lestvicah. Nima interesa za šolsko snov, 

ga ne zanima. Ni usmerjen v dobre ocene. Pomembno mu je, da snov razume. V svoje sposobnosti je 

dokaj prepričan. Ne kaže znakov testne anksioznosti, ni pa mu vseeno, če dobi slabo oceno.  

Pri učnih strategijah na večini lestvic dosega nižje rezultate, zelo dober rezultat dosega na lestvici 

Vaja, ponavljanje. Učenec uporablja nekaj učnih strategij (ključne besede). Snovi ne povezuje s 
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predznanjem, ne dela povzetkov. Prisotna je šibka izvedba učenja, uči se malo. O snovi ne razmišlja, 

si ne postavlja vprašanj. Pri učenju hitro obupa in odneha. Ne vlaga napora v učenje. Ne uči se skupaj 

s sošolci. Pri težavah poišče pomoč pri sošolcih, manj pri učiteljih. 
 

Komentar učenca pri reševanju: »Dolgočasen vprašalnik«  

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke: 

Tabela 10: rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenec Žan 

 SEQ-C  

 M SD Fantje  Dekleta Žan 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 23 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 23 

Čustvena samoučinkovitost 25,0 5,0 26,5 24,0* 22 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 68 
 

Učenec odstopa od povprečja pri socialni in čustveni samoučinkovitosti, prav tako dosega nižji rezultat 

na skupni samoučinkovitosti. Na podlagi rezultatov lahko ocenimo, da učenec sebe zaznava kot manj 

učinkovitega. Učenec izhaja iz manj spodbudnega okolja, večkrat je prikrajšan za različne socialne 

izkušnje (npr. šola v naravi), prikrajšan je tudi za različne materialne dobrine, kar negativno vpliva na 

socialno in čustveno doživljanje mladostnika. Zanimivo je, da se kot učenec zaznava kot dokaj 

učinkovitega pri šolskem delu, ne odstopa od povprečja.  

     3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Starši menijo, da v šolo pogosto rad hodi, ne dela pa sproti nalog, tudi učenja ne mara. Napake 

pogosto dela zaradi šibke pozornosti. Za šolo ne porabi veliko časa. Pri delu za šolo se pogosto utrudi. 

Uči se z branjem ali delanjem zapiskov. Učenja ne spremlja, redko tudi vrednoti naučeno. Za učenca 

ne velja, da bi se učil na pamet, pogosto se uči z razumevanjem. Starši pravijo, da zaradi učnih težav 

ne dela več za šolo kot sovrstniki.  

Starši ga doma spodbujajo k spremljanju pouka ter pregledovanju zvezkov.  

Menijo, da potrebuje pomoč pri matematiki, geografiji in ostalih predmetih.  

Za svojega otroka povedo, da je dober pri angleščini. 

Čez 10 let ga vidijo kot spretnega delavca.  

 

Zapis raziskovalke: Starši redno sodelujejo s šolo. Zaradi dela na kmetiji doma ne spodbujajo rednega 

dela za šolo in sprotnega učenja, znanju ne pripisujejo velikega pomena. Želijo, da učenec dokonča 

šolo. Starši so pri odgovarjanju na vprašanja odprtega tipa zapisali kratke odgovore.  

4. Vprašalnik za učitelje – analiza: 

Razrednik in učitelj za SLO: 

Močna področja: rad pomaga sošolcem, dobre socialne spretnosti. 

Šibka področja: izražanje, skladnja, besedni zaklad, knjižni govor.  

Učenec rad hodi v šolo, pogosto dela naloge, rad se uči. Ob težavah ne išče pomoči. Pri ocenjevanju 

dela napake zaradi neznanja in nepozornega branja navodil. Za šolo se pogosto trudi. Šolsko delo ga 
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pogosto utrudi. Ne potrebuje več časa, da se nauči snov. Snovi, ki ga ne zanima, se ne uči. Uči se z 

razumevanjem. Med učenjem pove, kako mu gre. Po učenju ne zna oceniti naučenega. Rad se uči s 

sošolci. Sledi navodilom, razlagi, pri pouku sodeluje. Zna se vključiti v delo v parih ali v skupini. Za 

šolsko delo ga je težko motivirati. Do slovenščine kaže pozitivna čustva. Zaradi učnih težav ne dela več 

za šolo kot sovrstniki.  

Pohvalo sprejme zadržano (»zelo pogosto misli, da se želim hecati iz njegovih odgovorov«). Kritiko 

sprejme zelo odprto, (»včasih jo sliši, včasih tudi ne«). Kritika ga ne potre preveč. Včasih je tudi ne 

sprejme. Predlaga delo na področju koncentracije. »Počel bi še en kup stvari, ne ostaja dolgo zbran. 

Potrebuje tišino in red, pri bolj dinamičnih oblikah dela ga odnese.«  

Učitelj za MAT: 

Močna področja: ni nesramen.  

Šibka področja: ni sprotnega dela, premalo vaj, pogosto utrujen pri pouku.  

Učenec rad hodi v šolo. Ne dela sproti domačih nalog, snov ga ne zanima. Pri delu se ne trudi, ga pa 

šolsko delo zelo utrudi. Pogosto poišče pomoč učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rad se 

uči s sovrstniki. Ne uči se snovi, ki ga ne zanima. Med učenjem pogosto pove, kako mu gre, ne zna pa 

samooceniti znanja. Pogosto se uči na pamet, ne z razumevanjem, niti ne sledi navodilom in razlagi. 

Pri pouku ne sodeluje. V delo v paru ali skupini se ne zna vključiti. Do matematike ne kaže pozitivnih 

čustev. Za šolsko delo ga je težko motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva pri svojem 

učenju. Zaradi učnih težav ne dela več za šolo kot sovrstniki.  

Ni velikokrat pohvaljen, pri kritiki večkrat glasno ugovarja, (»se nazaj šopiri«). Predlaga delo na 

področju koncentracije ter vztrajnosti in volje do dela.  

Učitelj za TJA: 

Močna področja: jeziki – ustno izražanje, funkcionalno znanje. 

Šibka področja: pisava, naloge, ki temeljijo na koncentraciji in ubogljivosti, domače naloge.  

Učenec ne hodi rad v šolo, ne dela nalog, ne uči se rad. Ob težavah išče pomoč. Pri ocenjevanju dela 

napake zaradi nepozornega branja navodil. Za šolo se redko trudi. Šolsko delo ga ne utrudi. Ne 

potrebuje več časa, da se nauči snov. Snovi, ki ga ne zanima, se ne uči. Uči se z razumevanjem. Med 

učenjem pove, kako mu gre. Po učenju zna oceniti naučeno. Rad se uči s sošolci. Redko sledi 

navodilom, razlagi. Pri pouku pogosto sodeluje. Zna se vključiti v delo v parih ali v skupini. Za šolsko 

delo ga je težko motivirati. Do angleščine kaže pozitivna čustva. Zaradi učnih težav ne dela več za šolo 

kot sovrstniki.  

»Pohvaljen je, ker velikokrat kaj izvirnega pove in tudi želi biti v središču pozornosti. Njegovi odgovori 

so večinoma pravilni, zato je pohval precej. Okaran je predvsem zaradi neprimernega in otročjega 

obnašanja. Pri angleščini me moti predvsem obnašanje. Izboljšati mora tudi delovne navade (DN).«  

 

 



Kosirnik (2016). Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami 

61 
 

3. Intervju z učencem (Priloga 6) 

Močna področja: angleščina, likovna in glasbena umetnost, šport. 

Težave: si ne zapomni, hitro pozabi postopke. 

V šolo rad hodi zaradi sošolcev, ne mara učenja. Uči se zato, da ne dobi slabe ocene, večinoma le pred 

ocenjevanji. Šolsko delo se mu zdi naporno. Nalog ne dela redno. Učenja ne načrtuje, pomaga pa si s 

koledarjem, zapisuje si, kdaj so ocenjevanja. Ciljev si pred učenjem ne postavlja, edini cilj je, da dobi 

pozitivno oceno. SLO – se uči z reševanjem vaj ali da ga kdo sprašuje, večino se nauči že v šoli. MAT – 

rešuje vaje, si govori postopke, kako se nekaj dela. TJA – mu gre dobro, posluša med uro.Geografija 

mu ne gre, ker si ne zapomni toliko podatkov. Največ si zapomni, če posluša, ga nekdo sprašuje snov 

ali pa da rešuje vaje. Naučeno preveri le tako, da ga kdo sprašuje (to je redko). Dobre ocene dobi, 

kadar snov zna, se je dovolj učil, slabe pa ko ne zna snovi, se ni dovolj učil. Težave ima pri razumevanju 

geografije, učiteljica razlaga prehitro, si ne zapomni. Znanja skuša povezovati s predznanjem. 

Pričakuje zaključene ocene (TJA 4, MAT 2, SLO 2). Tudi njegovi starši pričakujejo pozitivne ocene, ob 

negativni oceni ga okarajo, da bi se moral več učiti. Jezi ga pouk 6. uro, ker ne more več slediti, je 

utrujen. Meni, da se veliko snovi zapomni že med poukom. Prebrano v učbenikih razume. Zanima ga 

slovenščina in angleščina, matematika in geografija ne. Meni, da je sposoben učenec. Spremenil bi to, 

da bi se več učil, več časa bi namenil učenju, sicer ve, kako se je treba pravilno učiti.  

 

Intervju sem tudi kvalitativno analizirala.  

Tabela 11: Pregled vsebinskih področij – učenec Žan 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE Učenec Žan 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska (deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja (o postopkih) 

TEŽAVE PRI ZAPOMNITVI 
SNOVI IN POSTOPKOV. 

Motivacijska struktura  prepričanja o samoučinkovitosti, o 
pomembnosti učenja, predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna usmerjenost 

SLABA SAMOUČINKOVITOST, 
NEPOMEMBNOST UČENJA 
NI INTERESA 
IZOGIBANJE IZVAJANJA 
CILJ : DA NI NEG. OCEN 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije ponavljanja,       
elaboracije in organizacije učenja. 

 Metakognitivne strategije 
načrtovanja,      spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
NAČRTOVANJE 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja časa in učnega 
okolja. 

 Strategije uravnavanja lastnega 
prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega učenja. 
 Strategije iskanja pomoči. 

OKOLJE, ČAS 
STRAH PRED 
OCENJEVANJEM, 
PREMALO TRUDA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI OB NEG. 
OCENAH 
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4. Šolske ocene: 

Tabela 12: Šolske ocene – učenec Žan 

Učenec je imel po prvem ocenjevalnem obdobju pri glavnih predmetih sledeče ocene: 

SLO – negativna ocena, ker se ni pripravil na nastop.  

MAT – negativna ocena pri snovi večkratniki in delitelji (neavtomatizirana poštevanka ter neusvojeni 

postopki določanja skupnega večkratnika in delitelja), tako pisno kot ustno.  

TJA – pozitivne ocene. Učenec ima še negativno oceno pri geografiji. 

 

5. Analiza dokumentov o učencu: 

Ti dokumenti so shranjeni v osebni mapi učenca, gre za njegove osebne podatke, zato bom izpostavila 

le podatke, ki so pomembni za pripravo našega programa. 

Poročilo šole v postopku usmerjanja: 

Prvo poročilo je bilo zapisano, ko je bil učenec v tretjem razredu. Kot močno področje je bilo 

izpostavljeno znanje o kmetiji ter da ima rad gibalne dejavnosti. V razredu ne sodeluje veliko, težave 

ima pri izgovorjavi glasu R. Največ težav ima pri branju, pisanju in računanju. Snov hitro pozabi. Težave 

so povezane z izredno odkrenljivo pozornostjo in kratkotrajno koncentracijo. Pri branju pogosto 

ugiba. Bere tako, da najprej potiho črkuje, nato pa glasno pove, kar je prebral. Pri pisanju malih pisanih 

črk menja a in o. Težave ima pri številskih predstavah ter pri računih seštevanja in odštevanja. 

Poštevanke in deljenja se ne uči sproti.  

 

V šoli obiskuje dopolnilni pouk, enkrat tedensko učno pomoč ter enkrat tedensko uro branja.  

Razredničarka mu prilagaja razlago, navodila in naloge. Navodila vedno tudi dodatno razloži, ponudi 

mu tudi konkretni material za oporo. Pri reševanju nalog mu omogoči več časa. Starši s šolo 

sodelujejo. Redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. Po potrebi se večkrat slišijo tudi 

po telefonu. Izrazite težave so se začele kazati že v 2. razredu. Šola je predlagala maksimalo število ur 

pomoči ter da bi deček ponavljal 3. razred. Iz poročila razredničarke je razvidno, da ima deček največ 

težav s koncentracijo in pomnenjem, težave se kažejo tako pri slovenščini kot pri matematiki, kjer 

občasno ne dosega standardov za 3. razred.  

 

Iz poročila specialne pedagoginje je razvidno, da tudi ona opaža težave s šibko pozornostjo, ker 

učenca vse zmoti. Bere s črkovanjem, razumevanje prebranega je skromno, pomanjkljivo. Ima šibek 

besedni zaklad. Pri pisanju z malimi črkami menja a in o. Menja števila z istimi števkami (14 = 41). 

Sešteva in odšteva na konkretnem nivoju. Strategije reševanja računskih nalog so neustrezne.  

Strokovno mnenje (izdano leto in pol po poročilu šole): 

Kažejo se znaki hiperkinetične motnje. Pozornost in koncentracija sta kratkotrajnejši. V aktivnostih je 

deček impulziven. V grobomotoričnih spretnostih je nekaj znakov pomanjkljive koordinacije in težav 

Predmeti Ocene 

Slovenščina 1 pisno, 3 pisno, 3 ustno 

Matematika 1 pisno, 3 pisno, 1 ustno, 2 ustno, 4 ustno 

Tuji jezik- angleščina 3 pisno, 3 ustno 



Kosirnik (2016). Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami 

63 
 

v ravnotežju. Psihološki pregled je pokazal, da so dečkove sposobnosti v območju normalne 

inteligentnosti. Dosežki na besedni lestvici so rahlo nad povprečjem. Slabša učna uspešnost je vezana 

na velike težave na bralno napisovalnem področju. Predelava po slušni poti posredovanih informacije 

je slaba in upočasnjena, šibko je kratkoročno slušno pomnenje in zapomnitev. Sposobnost 

sprejemanja je boljša kot sposobnost sporočanja, kar lahko vodi v podcenjevanje kognitivnih 

sposobnosti. Dečkove težave nakazujejo znake disleksije. Besedišče je skromno. Velike težave so pri 

matematiki. Ne zazna matematičnega problema in ne uporabi pravilne računske operacije. Slabi sta 

številska in količinska predstavljivost. Težave ima pri zaporedjih. Poštevanka in deljenje nista 

avtomatizirana. Postavljene so naslednje diagnoze: motnja pozornosti in koncentracije, specifične 

učne težave, govorna motnja. Učenec je opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok.  

Odločba: 

Učenec se usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učencu se zagotavlja dodatna strokovna pomoč v obsegu 5 ur na teden za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, individualno, izven oddelka. Pomoč izvaja specialni pedagog .  

 

Učencu se s to odločbo zagotovijo tudi potrebni pripomočki (uporaba kartončkov in obrazcev kot 

pomoč in opora pri priklicu matematičnih dejstev in postopkov, možnost uporabe žepnega računala, 

fotokopiranje obsežnejše une snovi oz povzetkov, uporaba slovarčka pri učenju tujega jezika. 

Zagotovijo se tudi potrebne prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja.  

Individualiziran program: 

Podatki so iz IP-ja za šolsko leto 2012/2013. 

1. Globalna ocena: 

o Motorika (groba, fina, grafomotorika) 

Groba motorika: pri zahtevnejših nalogah pomanjkljiva koordinacija in težave pri ravnotežju. 

o Zaznavanje (slušno, vidno, tipno) 

Slušno razločevanje je ustrezno, slušno zaznavanje je veliko boljše od vidnega. 

Vodilna roka, uho in oko so desni, noga pa leva,vidno motorična koordinacija je ustrezna. 

o Pomnjenje 

Šibko slušno pomnjenje – sledi enostavnim navodilom, pri čemer potrebuje še dodatna navodila in 

pojasnila, sestavljenim navodilom ne sledi (opazno ob slabih dnevih). 

Kratkotrajno pomnjenje, večkrat pozabi vprašanja ali navodila za delo. 

o Pozornost in koncentracija 

Pozornost niha, odvisna je od motivacije. Kratkotrajna pozornost vpliva na to, da učenec ni pripravljen 

delati, išče razne izgovore. Motivacija je slabša pri pisanju, boljša pa pri ustnem delu ter v individualni 

situaciji.  

o Orientacija (časovna in prostorska) 

V prostoru in času se znajde.  

o Samopodoba in čustvovanje 

Vesel, nasmejan, sproščen fant, pohvala mu veliko pomeni. 
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o Socialni odnosi 

Med sošolci je sprejet, sprejemajo ga takega, kot je, zna se vključiti v skupinske dejavnosti. 

o Vedenje 

Vedenje je večinoma ustrezno,v neformalnem pogovoru z odraslimi je sproščen, vljuden v odnosu do 

odraslih in tudi do sošolcev. 

o Učne in delovne navade 

Naloge dela neredno, potrebuje jasna navodila, kaj se mora naučiti, ima pomanjkljivo razvite učne 

tehnike, zapisano pregleda le ob spodbudi, samostojno ne išče napak. 

o Šolska znanja 

Tehnika branja je usvojena, občasno narobe prebere daljše, neznane besede. Razumevanje 

prebranega je občasno pomanjkljivo, saj premalo uporablja bralne učne strategije. Bistveno več si 

zapomni, če besedilo posluša, kot če bere sam. Pri samostojnem zapisu so stavki slovnično neustrezni 

(ne upošteva slovničnih pravil), pisava je okorna, zamenjuje grafično podobne črke. Piše pogosto z 

velikimi ali malimi tiskanimi črkami – kar je zamudno, piše z veliko napakami, velika začetnica in ločila 

niso avtomatizirani. V besedilni nalogi občasno ne zazna matematičnega problema in posledično ne 

uporabi ustrezne računske operacije (če je naloga zahtevnejša). Razume tekočo snov pri matematiki, 

problem predstavljajo neutrjeni postopki računanja (vse štiri računske operacije). Poštevanka in 

deljenje nista avtomatizirana, sešteva in odšteva na konkretnem nivoju – občasno si pomaga s prsti. 

o Zdravstveno stanje (težave, spalne navade) 

Brez posebnosti. 

o Govor in jezik 

Težave pri izgovoru glasu R, pogosto govori nerazločno, v govoru uporablja veliko narečnih, domačih 

besed. Ima skromen besedni zaklad, povedi so kratke, enostavne. Težave s sklanjanjem besed in 

neustrezen besedni red v povedi, večkrat ne upošteva dvojine. 

o Interesi in močna področja 

Rad ima gibalne aktivnosti, igre z žogo. Ima zelo široko znanje o kmetiji, doma veliko pomaga. 

Pri TJA je dober v pisanju in branju, pri MAT v geometriji. Zanima ga sodobna IKT, zelo je spreten in 

hiter pri izvedbi praktičnih nalog.  

 

2. Področja oz. predmeti, pri katerih se izvaja dodatna strokovna pomoč: MAT (2 uri), SLJ (2 uri),  

TJA (1 ura).  

 

3. Prilagoditve: 

a) Organizacija pouka:  

o Prostor:  

 Sedi naj spredaj, na mestu, ki mu omogoča boljšo osredotočenost na šolsko delo.  

o Didaktični pripomočki in oprema:  

 Uporaba konkretnega materiala in ponazoril, kartončkov in obrazcev pri MAT, 

 možnost uporabe žepnega računala, 

 po potrebi si uredi fotokopiranje obsežnejše učne snovi oz. povzetkov, 
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 uporaba slovarčka besed pri učenju tujega jezika, tabela časov. 

o Organizacija časa:  

 Dovolj časa za pisne izdelke in samopreverjanje rezultatov.  

b) Izvajanje pouka: 

o Poučevanje in učenje:  

 Ustne informacije so podkrepljene s ponazorili, demonstracijo ..., 

 kratka, jasna navodila – ponoviti in preveriti razumevanje in izvajanje, 

 sprotno preverjanje razumevanja snovi in spodbuda k delu,  

 zagotavlja naj se mu pomoč pri organizaciji zapiskov, 

 razdelitev kompleksnih nalog na krajše (vsebinsko zaokrožene) dele, 

 pri nalogah več prostora za pisne odgovore, 

 vsebinsko in količinsko prilagojene domače naloge, 

o Preverjanje in ocenjevanje znanja: 

 Pri ustnem in pisnem ocenjevanju se preveri razumevanje navodil, 

 poudarek je na ustnem ocenjevanju in po potrebi naj poteka v manjši skupini, 

 ocenjevanje se izvede po krajših, vsebinsko zaključnih tematskih sklopih, 

 prilagojena oblika pisnih gradiv za preverjanje in ocenjevanje, 

 prevladujejo naj naloge povezovanja, izbiranja, kratkih odgovorov, označevanja, 

 višja toleranca napak, ki izhajajo iz bralno napisovalne motnje (napačne odgovore preveriti  

ustno), 

 po potrebi podaljšan čas pisanja pisnih preizkusov znanja (do 50 %).  

 

4. Letni cilji individualiziranega programa: 

Splošni cilj je, da učenec doseže vsaj minimalne oz. večino temeljnih standardov znanja za sedmi  

razred pri vseh predmetih. 

MATEMATIKA: 

 učenec si izdela opore in jih pri reševanju vaj samostojno uporablja, 

 glasno govori postopek reševanja, 

 besedilne naloge rešuje po korakih. 

SLOVENŠČINA: 

 zna določiti besedne vrste,  

 pri slovnici si izdela opore za ponavljanje snovi,  

 ustno in pisno tvori bogate, smiselne povedi, 

 nauči se uporabljati bralne učne strategije. 

ANGLEŠČINA: 

 samostojno uporablja čase (pozna časovne prislove in uporabi ustrezno obliko glagola), 

 sproti ponavlja nove besede in naučena slovnična pravila. 

 

Pri vseh predmetih pa velja: 

 posluša navodila za delo, dela po korakih, narejeno pregleda najprej sam, 
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 uporablja različne učne strategije (podčrtovanje ključnih besed, izpiski, kartončki za  

ponavljanje, spraševanje sošolca …),  

 redno dela domačo nalogo, ki si jo označi ali zapiše v beležko, redno in sproti se uči, 

 skrbi za urejene zapiske, redno prinaša učila in pripomočke.  

Svoje učenje se nauči načrtovati, ga spremljati, pri učenju aktivno uporablja naučene učne strategije,  

po učenju oceni svoje znanje.  

 

Delo doma (sodelovanje staršev s šolo): 

 Redno sodelovanje s starši na govorilnih urah, 

 po potrebi se večkrat slišimo po telefonu, 

 sproti se uči (v šoli dobi navodila, kako se mora učiti), 

 starši kontrolirajo in spremljajo njegovo delo doma (domače naloge ter učenje). 

 

Evalvacijska poročila:  

Učenec prejema dodatno strokovno pomoč že tri leta. Iz poročil in evalvacij je razvidno, da je učenec 

napredoval na področju branja ter pisanja, medtem ko pri matematiki zaradi šibkih številskih in 

količinskih predstav ostajajo izrazite težave pri uporabi vseh štirih računskih operacij. Velik problem 

ostaja neavtomatizirana poštevanka ter postopki pisnega računanja. Učenec doma nima podpore in 

spodbude pri učenju. Domačih nalog ne dela redno. Učenec ni motiviran za šolsko delo. Izvajalci 

dodatne strokovne pomoči navajajo, da učenec zaradi pomoči dosega pozitivne ocene, obstaja 

nevarnost, da je prav zaradi pomoči učenec v šoli in doma premalo aktiven.  

Poročilo o izvajanju dodatne strokovne pomoči ob prvem ocenjevalnem obdobju (januar 2013) 

Učenec je zgovoren, rad govori o različnih stvareh. Doma na kmetiji veliko pomaga, vendar mu je prav 

delo doma tudi večkrat izgovor, da ne uspe narediti domačih nalog. Učenec se bolje izkaže pri jezikih, 

slabše pri matematiki. Največja težava je v tem, da že pri urah ne posluša, ne sledi razlagi in zato tudi 

ne razume snovi, posledično ima več težav pri domačih nalogah in učenju doma. Učenec pogosto 

pokaže odklonilen odnos do šole, za delo ni motiviran, nič se mu ne da. Ker v šolsko in domače delo 

vlaga premalo truda, ima posledično kar nekaj slabih ocen. Zapisi v zvezkih so neurejeni, večkrat 

načečkani. Učenec ima pri matematiki nekaj negativnih ocen, ker se ne nauči nove snovi in postopkov 

(ker ne dela nalog), obenem pa zaradi slabše koncentracije in slabo osvojenih osnovnih računskih 

operacij. Učenec ne ponavlja sproti postopkov, zato pri ocenjevanju vse pomeša. Pri delu potrebuje 

ves čas usmerjanje in dodatne vzpodbude. Pri slovenščini dela bolje, vendar je podobno nemotiviran 

kot pri matematiki, čeprav snov veliko lažje razume. Zaradi nedela je dobil tudi negativno oceno. Pri 

angleščini mu gre dobro, to je njegovo močno področje. 

 

Evalvacijski zapisnik strokovne skupine (januar 2013) 

»Učenca je potrebno spodbujati pri matematiki in pisnem izražanju. Naučiti se mora aktivnega 

pristopa k učenju. Spodbujamo redno delanje domačih nalog. Sledimo ciljem v IP-ju.« 
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POVZETEK: 

Iz učenčeve zgodovine je razvidno, da so se težave začele pojavljati v 2. razredu. V 3. razredu je šola 

predlagala staršem postopek usmerjanja. V poročilu so omenjene težave pri slovenščini in matematiki 

ter izrazite težave s pozornostjo in koncentracijo. Čez leto in pol, ko je učenec ponavljal 4. razred, je 

dobil dodatno strokovno pomoč kot dolgotrajno bolan otrok. V strokovnem mnenju so tudi poleg 

motnje pozornosti in koncetracije omenjene tudi specifične učne težave.  

Po treh letih izvajanja pomoči je učenec uspešen pri vzgojnih predmetih ter jezikih, zlasti ustno. Pri 

pisnem izražanju ima še vedno težave zaradi neavtomatiziranega zapisa, neupoštevanja ločil in velike 

začetnice ter šibkega besedišča. Izrazite težave ima pri matematiki (neavtomatizirana poštevanka ter 

postopki pisnega računanja za vse štiri računske operacije). Je spreten pri ročnih dejavnostih. Še 

vedno težko ostane zbran dalj časa, kar se pri urah kaže kot neposlušanje. Učenec ni motiviran za 

učenje (nima interesa, ne postavlja si ciljev, uči se zato, da ne dobi slabih ocen, ne vlaga truda, odlaša 

do zadnjega, znanje mu ne predstavlja vrednote), se pa zaznava kot dokaj sposobnega učenca. Uspeh 

pripisuje znanju in trudu, neuspeh pa premajhni količini učenja. Uporablja nekaj kognitivnih strategij, 

večinoma ponavljanja. Ima šibko metakognitivno znanje o nalogah in strategijah, pozna zgolj 

strategijo načrtovanja, vendar je ne uporablja, prav tako ne uporablja samospremljanja ter 

samovrednotenja učenja.   

 

5.4 PROGRAM POMOČI 

 Na podlagi rezultatov začetnega stanja smo za učenca Žana pripravili program razvijanja 

samoregulacijskih strategij.  

     CILJ: Učenec se nauči razmišljati o svojih učnih strategijah, spozna nove kognitivne, metakognitivne in 

motivacijske strategije. Uporablja in uri jih v skupini učenje učenja, individualno pri urah dodatne 

strokovne pomoči ter doma pri izdelovanju nalog in učenju. Svoje učenje in napredek spremlja v 

dnevniku učenja. Uporablja samoocenjevanje ter samorefleksijo in samovrednotenje.    

KOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

–  Učenec spozna in uri strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije na konkretni učni snovi. 

Dejavnosti: 

 Učenec se nauči poiskati ključne besede v navodilih in v besedilih,  

 nauči se delati izpiske (»plonk« liste), kartončke za ponavljanje,  

 na kartice si napiše postopke pri matematiki, ob reševanju vaj ima kartice na razpolago, da jih 

pogleda,  

 snov pove s svojimi besedami, 

 iz snovi pripravi vprašanja za sošolce,  

 po učenju sestavi vaje za sošolce. 
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METAKOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

–  Učenec spozna in uri strategije načrtovanja, spremljanja in evalvacije. 

Dejavnosti: 

 Učenec načrtuje svoje učenje (kaj mora znati, do kdaj mora znati, kako se bo učil),  

 učenec na koledar beleži ocenjevanja, začne se učiti vsaj en teden pred ocenjevanjem, 

 učenec si v beležko beleži naloge ter druge obveznosti,  

 v dnevniku učenja si beleži, koliko časa je delal nalogo, kaj mu je šlo dobro in kaj ne,  

 nauči si pripraviti prostor in pripomočke za učenje, načrtuje si tudi čas učenja,  

 med učenjem se vpraša, kako mu gre delo, 

 nauči se oceniti, kdaj mu gre dobro in kdaj ne,  

 nauči se oceniti, kaj že zna, kaj še ne zna,  

 po učenju preveri, koliko zna (ga nekdo vpraša), 

 po učenju samooceni svoje znanje, reflektira svoj proces učenja.  
 

MOTIVACIJSKE STRATEGIJE:  

Splošni cilj: 

– Učenec spozna in uri motivacijske strategije.  

Dejavnosti: 

 Nauči se postavljati cilje pred učenjem,  

 pri učenju snovi si poišče interes, uporabnost te snovi v vsakdanjem življenju,  

 začne se učiti za znanje ter za dobre ocene,  

 pri učenju se samospodbuja, da ne obupa,  

 pri učenju ali reševanju vaj se nauči samokontrole s samoinštrukcijami,  

 z učinkovitimi strategijami učenja si bolj zapomni snov, dosega boljše ocene, svoj trud pri 

učenju poveže z dobrimi ocenami,  

 za dobre ocene se nagradi, ga nagradimo učitelji,  

 redno dela domače naloge, pri tem se samospodbuja, 

 se nauči uravnavati počutje in čustva, uporablja nekaj tehnik sproščanja, 

 se nauči spremljati svojo pozornost ter jo ustrezno usmerjati, 

 negativna prepričanja o svojem učenju preoblikuje v pozitivna.  

      5.4.1 OPIS SKUPINSKIH SREČANJ 

Učenci so imeli v času izvajanja intervencijskega programa 15 srečanj skupine učenje učenja. Srečevali 

smo se enkrat tedensko. Skupino je tvorilo 5 učencev, ki so vsi imeli učne težave. To so bila prijetna 

srečanja, saj smo uvodni del ure namenili razgovoru o stvareh, ki so se jim zgodile v šoli ter o dogodkih, 

ki so jih čakali v bližnji prihodnosti. Skupaj smo bili že prvo polletje, zato so bili učenci navajeni drug 

drugega, razvilo se je tudi varno vzdušje, kjer so učenci lahko povedali svoje skrbi oz. če česa niso 
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znali. V začetku ure smo se glede na ocenjevanja dogovorili, kaj bi se učili, vedno pa smo si na začetku 

skupaj postavili cilj našega učenja izbrane snovi. Vedno smo vadili učne tehnike in strategije na 

konkretni učni snovi, prav tako smo dnevnik učenja uporabljali ob redni šolski snovi. Poudarek je bil 

na učenju in urjenju različnih kognitivnih strategij ter metakognitivnih strategij učenja. Pogosto pa 

smo vključevali tudi motivacijske strategije.  

Priprave na srečanja, delo v skupini Učenje učenja imajo sledečo strukturo: 

1. Uvodni del: Razgovor o šolskem delu 

Učenci pripovedujejo o šolskem delu, učenju, o uspehih in težavah. Glede na ocenjevanja in šolske 

zahteve si postavijo uresničljive cilje. 

2. Intervencijski del: Program pomoči z urjenjem strategij  

Učenci spoznajo različne strategije (kognitivne, metakognitivne in motivacijske), tako da jih učiteljica 

modelira, nato jih urijo v skupini, parih ali individualno ob učenju konkretne učne snovi. Ob izvajanju 

nove strategije dobijo sprotno povratno informacijo. 

3. Zaključni del: Refleksija udeležencev  

Učenci reflektirajo uporabo strategije, povedo, kako so se počutili, kaj jih je motiviralo, kdaj so bili 

aktivni, kaj od prikazanega bodo uporabili v bodoče.  

 

V tabeli so navedene teme, katere smo obdelali na učenju učenja. Spodaj pa sledi opis izvedbe dveh 

srečanj skupine učenje učenja.  

Tabela 13: Učenje učenja – teme srečanj 

SREČANJE NASLOV UČNE URE CILJ: 
21. 1. 2013 Razgovor o ocenah, samoučinkovitosti in 

anksioznosti 
Učenci vrednotijo svoje učenje in ocene, 
si postavijo cilje za drugo ocenjevalno 
obdobje.  

5. 2. 2013 Razgovor o učenju slovenščine in 
angleščine 

Učenci vrednotijo svoje znanje 
slovenščine (po testu), načrtujejo učenje 
angleščine za test.  

13. 2. 2013 Ugotavljanje učnega stila Učenci s pomočjo vprašalnika ugotovijo 
svoj učni stil, spoznajo načine učenja za 
vizulni, slušni in kinestetični tip učenca.  

20. 2. 2013 Sodelovanje s tutorji Učenci v skupini vadijo, kako učiti druge 
ter kako sodelovati s tutorjem. 

6. 3. 2013 Vaje za test (MAT) Učenci vadijo postopke reševanja, si 
pomagajo v paru. 

13. 3. 2013 Samoocenjevanje znanja in postavljanje 
ciljev 

Učenci po modelu vadijo 
samoocenjevanje znanja in postavljanje 
kratkoročnih ciljev za učenje.  

20. 3. 2013 Organizacija domačih nalog in priprava na 
govorni nastop 

Učenci si povedo načine, kako delajo 
naloge, skupaj načrtujejo pripravo na 
govorni nastop. 

27. 3. 2013 Utrjevanje postopkov – ulomki Učenci glasno govorijo postopek 
reševanja, se spodbujajo v paru.  

9. 4. 2013 Ponavljanje za test naravoslovja Učenci si izmenjajo tehnike učenja, 
skupaj iščejo najbolj učinkovite.  
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17. 4. 2013 Vaje za matematiko – ulomki Učenci vadijo postopke, ocenjujejo, kaj 
jim gre dobro in česa še ne znajo.  

24. 4. 2013 Ponavljanje postopkov – ulomki Učenci urijo reševanje in samoocenjujejo 
svoje znanje. 

8. 5. 2013 Samospremljanje pri reševanju Učenci si dajejo navodila pri reševanju, 
rešeno snov pregledajo.  

15. 5. 2013 Samoocena in postavljanje novih ciljev Učenci ovrednotijo svoje delo in učenje, 
si postavijo kratkoročne cilje ob koncu 
šolskega leta.  

22. 5. 2013 Odstotki  – vaje Učenci delajo po modelu, se učijo 
postopka reševanja.  

29. 5. 2013 Ponavljanje za test angleščine Učenci ponovijo, kaj je potrebno znati, 
samoocenijo svoje znanje in načrtujejo 
učenje za test.  

 

Zaporedna številka srečanja: 2 (Samoocenjevanje učenja pred in po učenju) 

Trajanje: 45 minut. 

Učne metode: razgovor, modelno učenje.  

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, vprašanja za samoocenjevanje učenja. 

 

Cilji srečanja:  

– Učenci vrednotijo svoje znanje slovenščine po pisanju testa ter zapišejo, kakšno oceno pričakujejo. 

– Načrtujejo učenje angleščine, tako da obdelajo po opori učenja fazo pred in med učenjem. 

 

1. Uvodna motivacija: 

Učenci pripovedujejo o doživljanju ob pisanju pisnega ocenjevanja pri slovenščini, povedo, kaj jim je 

šlo, kje so imeli težave. Evalvacijo učenja zapišejo v dnevnik učenja, tako da odgovarjajo na vprašanja.  

 

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci ob opori za učenje (Samoocenjevanje učenja – priloga 7) načrtujejo učenje angleščine, tako da 

se med sabo pogovorijo, kaj morajo znati, nato se pogovorijo, kako se lahko učijo posamezno snov, 

kako si vsak najbolje zapomni to snov ter ob koncu, kako lahko preverijo, koliko so se naučili. 

 

3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kaj jim je bilo pri uri všeč, kaj se jim je zdelo uporabno, kaj bi v bodoče spremenili, kaj 

jim ni bilo všeč. Predlagajo, kaj bi delali na učenju učenja naslednjič.  

 

Učenec Žan sodeluje pri evalvaciji svojega znanja slovenščine. Učil se je iz zvezka, približno 1 uro. 

Naučeno je preveril. Na testu mu je šlo dobro, vse naloge so mu šle. Težave je imel pri končnicah, ker 

se jih ni dovolj naučil. Pričakuje oceno 2, ker meni, da se ni naučil za več. Meni, da bi se lahko učil dalj 

časa, to bi tudi spremenil pri naslednjem učenju. (dnevnik učenja – Žan) 

Učenec je pisal 2, do tri so mu zmanjkale tri točke. Pri analizi je komentiral: »V bodoče bom bolj 

pozoren in natančen pri navodilih.« Učenec se na test ni najbolj pripravljal, jezi ga, da je dobil le dve. 
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Pravilno je napovedal svoje oceno, vzrok za tako oceno je po njegovem površno branje navodil. 

(dnevnik raziskovalke)  

 

Zaporedna številka srečanja: 13 (Samoocena in postavljanje novih ciljev) 

Trajanje: 45 minut. 

Učne metode: razgovor, modelno učenje. 

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, učni list za samooceno in zastavljanje novih ciljev. 

 

Cilji srečanja:  

– Učenci samoocenijo svoje učenje, nato si postavljajo nove cilje do konca šolskega leta. 

– Učenci poročajo o svojem doživjanju, skrbeh in strahovih.   

 

1. Uvodna motivacija: 

Učenci pripovedujejo o dogodkih v šoli, komentirajo zadnja ocenjevanja, povedo, kaj vse jih še čaka. 

  

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci samoocenijo svoje znanje in si zastavljajo nove cilje do konca šolskega leta. Učitelj je model 

in pokaže samoocenjevanje in postavljanje novih ciljev. Pri tem odgovarjajo na naslednja vprašanja:  

 
SAMOOCENA: 
Kako se najlažje učim, da si čim več zapomnim, čim več znam? 
Kaj mi gre v šoli dobro, kaj so moja močna področja? 
Kaj mi še ne gre dobro, kje imam težave, kaj moram še izboljšati? 
 
POSTAVLJANJE NOVIH CILJEV: 
Kaj bom izboljšal pri svojem učenju do konca leta? 
Moj cilj pri učenju za ta mesec je_______________. 
Kako se bom lotil doseganja tega cilja? 
Kaj vse potrebujem, da bom dosegel ta cilj? 
Kako se počutim ob koncu šolskega leta, ko me čaka še nekaj testov? 
 
3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kaj jim je bilo pri samoocenjevanju dobro in kaj jim je bilo pri tem težko. Predlagajo, 

kaj vse jim pri samooceni in postavljanju ciljev pomaga. Povedo, kje potrebujejo pomoč.  

 

Učenec Žan meni, da mu dobro gre angleščina, težave pa ima pri matematiki in geografiji. Do konca 

leta bo pri pouku bolj poslušal. Popraviti mora negativne ocene. Pri učenju bo našel nekoga, da ga bo 

spraševal. Za učenje si bo vzel več časa. Ob koncu leta se počuti slabo. (dnevnik učenja – Žan) 

 

Učenec Žan je pri samooceni utrujen, ne da se mu odgovarjati na vprašanja. Zaveda se, da mora nujno 

popraviti negativne ocene. Zdi se mu pomembno, da ga pri učenju kdo sprašuje, saj si tako snov bolje 

zapomni. Utrujen je zato, ker je prejšnji dan doma pomagal pri zlaganju desk. Za šolo ga doma ne 

opomnijo, pomembno je, da doma pomaga. (dnevnik raziskovalke) 
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5.4.2 INDIVIDUALNO DELO Z UČENCEM 

Z učencem sva bila skupaj tudi petkrat tedensko pri urah dodatne strokovne pomoči. Učenec je imel 

pomoč pri matematiki, slovenščini in angleščini, ena ura pomoči pa je potekala izven pouka in je bila 

namenjena učenju različnih predmetov.  

Pri vseh individualnih urah je bil uvod ure vedno namenjen razgovoru, spodbujanju zanimanja za snov, 

postavljanju ciljev pri učenju določene snovi, prikazu uporabnosti šolske snovi kasneje v življenju. Tu 

sem pri učencu vedno spodbujala uporabo motivacijskih strategij. Najtežje je bilo spreminjati 

negativna prepričanja (to je težko, jaz se tega ne bom naučil, to je itak brez veze ….). Sledil je glavni 

del ure, kjer sva pretežno vključevala modelno učenje (jaz sem pokazala in govorila postopek, potem 

sem samo govorila in je delal učenec, na koncu je učenec delal in govoril postopek). Učenec je najtežje 

delal snov matematike, ni maral tudi pisanja pri slovenščini in angleščini, medtem ko je ustno rad 

sodeloval pri vsaki snovi. V zaključku ure sva se vedno dogovorila, kako bo naredil domačo nalogo. 

Občasno je v dnevnik učenja poleg domače naloge še zapisal čas delanja naloge, kaj mu je šlo dobro 

in kaj ne. Za učenje določene snovi je v dnevnik napisal načrt učenja (kaj mora znati, kako se bo učil 

ter kako bo naučeno preveril). Že pred učenjem je ocenil, kako zna določeno snov, potem je 

ocenjevanje svojega znanja ponovil še po učenju snovi pred pisanjem testov. Učenec se je pri 

samoocenjevanju vedno potrudil in dokaj realno ocenil svoje znanje. Če česa ni znal, je to neznanje 

pripisal svojemu neučenju.  

Pri pisanju dnevnika učenja je večkrat priznal, da mu je vse to pisanje zoprno (že samo pisanje v šoli 

mu ni všeč), vendar pa mu je načrtovanje in samoocenjevanje pomagalo, da se je na ocenjevanja v 

šoli bolje pripravil. 

5.4.3 ZAPISI IZ RAZISKOVALNEGA DNEVNIKA 

Ves čas izvajanja intervencijskega programa sem za učenca beležila dejstva, ki so se zgodila pri 

individualni uri, na učenju učenja ter pri timskem delu z učitelji in sodelovanju s starši. Ta dejstva sem 

podkrepila z mojim razmišljanjem, tu sem iskala vzroke za določena vedenja, ugotavljala sem, kaj je 

pri učencu drugače, se tekom izvajanja programa spreminja. Čeprav je celoten zapis zanimiv za branje, 

sem izluščila nekaj ključnih zapisov, ki so zanimivi za našo raziskavo. 

Tabela 14: Raziskovalni dnevnik – učenec Žan  

 DEJSTVA RAZMIŠLJANJE RAZISKOVALKE 

7. 2. DSP Načrtovanje trikotnikov 
Cilj: Učenec po korakih načrta trikotnik. 
Učenec pozna posamezne korake (izpišem podatke, 
narišem skico, na skici označim, kar poznam, 
načrtam trikotnik) in dela po korakih. Ne gre mu 
načrtovanje višine v trikotniku. Mora se spomniti, 
kaj to je, kako se izmeri in kako nariše. 

Pri delu je počasen, vendar je dobro, da dela 
večinoma sam, saj sva vse to že vadila. Težave ima 
pri načrtovanju višine. Hitro pozabi postopke, to sva 
delala prejšnjo uro matematike. Učenec ima 
pogosto težave prav pri zapomnitvi postopkov, 
kako se to naredi.  
Veseli se vikenda, obljubil mi je, da se bo doma učil. 

13. 2. Učenje učenja – ugotavljanje učnega stila 
Cilj: Učenci spoznajo različne senzorne in pa 
kognitivne učne stile, v medsebojnem pogovoru 
ugotavljajo, kako se najlažje učijo in si najbolje 
zapomnijo snov.  

Ves čas aktiven. V pogovoru zanimiv s pripombo, da 
si je sam napisal plonkec, potem pa ga na testu 
sploh ni potreboval. Medtem ko se mu je že zgodilo, 
da mu plonkec nekoga drugega na testu ni pomagal. 
Ko smo se pogovorili, zakaj je tako, je bil ves 
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Vsi učenci so aktivni, ves čas sodelujejo. Tudi Žan je 
aktiven. Zanj je učenje, da si nekaj zapomni. Če 
naprimer najprej dobi enko, da se potem toliko 
nauči, da to enko popravi s štiri. Pravi, da se dovolj 
trudi za šolo. Veliko se nauči iz slik, skic ali filmov, 
pomaga si s ključnimi besedami ter tako, da snov 
govori sam sebi.  

nadušen. Dobila sem občutek, da bo to zanj 
pomembna strategija za pripravljanje na test. Pri 
učnih stilih ni veliko odgovarjal. Uvrstil se je med 
počasne, refleksivne učence. Je slušno-vizualni tip 
učenca, veliko se nauči s poslušanjem in gledanjem. 
V razgovoru se opazi, da v učenje vlaga malo truda, 
želi skriti, da nečesa ne zna.  

19. 2. DSP Preverjanje – načrtovanje trikotnikov 
Cilj: Zna načrtati trikotnike, v trikotnikih zna 
izračunati manjkajoče kote.  
Pri delu je počasen. Zmore načrtati osnovne 
trikotnike, spet se mu ustavi pri višini, težišnici, 
čeprav sva vse to že ponavljala. Pri računanju kotov 
je negotov, povsem je pozabil pisno računanje. 
Domače naloge ni naredil.  

Spet vse drugo, samo delo ne. Ogromno časa 
porabi, da se pripravi na delo. Ves čas stoka in se 
smili sam sebi. Pove, da ga boli glava. Vendar skoraj 
vedno na začetku ure zavlačuje, da ni potrebno 
začeti z delom. Pokazalo se je, da kljub nenehnemu 
ponavljanju še vedno ne zna uspešno načrtati 
trokotnikov. Pri računanju kotov je povsem 
odpovedal (kot bi pomislil, jaz pa to ne znam). 
Zagotovo stokanje in negativna naravnanost pri 
reševanju preverjanja spadata k strategiji 
izogibanja, raje ne bom, kot pa da se pokažem, da 
kljub vajam ne znam.  

21. 2. DSP Preteklik – vaje 
Cilj: Učenec zna tvoriti preteklik, samostojno reši 
učne liste. 
Učenec v začetku ure pove, da je sit preteklika. Po 
razgovoru rešuje hitro učne liste. Naučil se je že 
nekaj nepravilnih glagolov. Snov dobro zna, mora 
pa se še naučiti vse nepravilne glagole.  

Ugotavljam, da učenec zna tvoriti preteklik v 
angleščini. Občasno na učnem listu naredi kakšno 
večjo napako. Še vedno negotov pri pretekliku 
glagola biti in imeti. Pri delu sva urejala tudi zvezek, 
saj so bili listi vsi pomešani. Pri učnih listih je lahko 
zelo hiter, problem, ker se lahko pol ure pregovarja, 
da to ne bi delal. Pri delu nujno potrebuje strategije 
spodbujanja k delu (učenje samogovora).  

6. 3. DSP Besedilne naloge 
Cilj: Rešuje besedilne naloge z množenjem 
ulomkov. 
Ponovi seštevanje in odštevanje ulomkov, 
načrtovanje trikotnikov. 
Zna seštevati in odštevati ulomke. Pri načrtovanju 
upošteva vse korake, je dovolj natančen. Zmotil se 
je le pri dolžini stranice. Pri množenju ulomkov mu 
nagajajo poštevanka in krajšanje ulomkov. Se trudi.  

Danes se je potrudil pri vajah za test, že samostojno 
reši večino. Zmoti se občasno. Če mu pozornost 
upade, je napak več. Ko se ponovno potrudi in 
usmeri pozornost v delo, je spet večino prav. Pri 
testu nujno potrebuje tabelo poštevanke, saj 
večkrat prikliče napačen rezultat. Bolje dela, ko ima 
občutek, da nima veliko za rešit. Povsem pa obupa 
ob večji količini vaj. Občasno stoka, da mu je težko. 
Dela celo uro. 

7. 3. Govorilne ure 
Mama učenca je prišla na govorilne ure. Zanimalo 
jo je, če redno dela domače naloge, kako sodeluje, 
če ima velike težave pri računanju - poštevanki. 
Sama ga je pohvalila, saj ima občutek, da je postal 
bolj odgovoren, se sam briga za šolo. Pove, da 
doma ne dela veliko za šolo, mogoče kakšno 
predstavitev ali plakat.  

Mama se je oglasila po treh mesecih na govorilno 
uro. V začetku je bila zelo zaskrbljena, kasneje se je 
v pogovoru sprostila, ko je ugotovila, da v šoli ni 
večjih problemov. Izrazila je zadovoljstvo, ker ga v 
šoli spodbujamo in usmerjamo pri učenju. Zdi se ji, 
da je bolj odgovoren. Je to posledica kognitivnega 
razvoja, socialnega razvoja ali našega programa za 
spodbujanje samoregulacije?  

8. 3. DSP Pisno ocenjevanje 
Cilj: Učenec samostojno reši test.  
Prilagoditve: Podaljšan čas, usmerjanje pozornosti 
in po potrebi dodatna razlaga navodil.  
V začetku ure je iz sosednje učilnice prihajal hrup, 
zato se ni mogel zbrati za začetek reševanja. Pri 
ulomkih je dvakrat zamenjal računski znak (računal 

Hrup na začetku ure ga je povsem dekoncetriral. 
Ulomke je reševal počasi. Za to je glavni vzrok 
neavtomatizirana poštevanka. Lahko bi prosil za 
tabelo poštevanke, vendar se ni spomnil. Čeprav je 
reševal dalj časa, pa je spodbudno, da se je pri tem 
potrudil. Zaradi šibke koncetracije je dvakrat 
zamenjal računski znak. Geometrija je njegovo 
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za plus namesto minus). Pri besedilnih nalogah se je 
hitro zmedel, ni vedel, kaj točno mora narediti. 
Ulomke je reševal celo uro, pri načrtovanju 
trikotnikov je bil hiter, rešil jih je v podaljšanem 
času.  

močno področje, pri ravnanju s šestilom in ravnilom 
je spreten. Izredno hitro je načrtal trikotnik, 
zagotovo se je nekoliko prebudil tudi zaradi zvonca. 
Pri računanju kotov se mu je spet ustavilo, zmedel 
se je pri pisnem računanju.  
 

12. 3. DSP Množenje ulomkov 
Cilj: Zna množiti ulomke. 
Učenec je test pisal tri, trojko je ujel. Te ocene je bil 
zelo vesel. Pri množenju ulomkov se danes ni trudil. 
Ponovila sva tudi angleščino, nima večjih težav pri 
tvorbi preteklika, mora pa se naučiti nepravilne 
glagole.  

Zelo vesel trojke. Problem, da se mu sedaj ne da 
delat. V razgovoru prizna, da je tri dobil, ker je 
veliko vadil. Mora pa učenec prepoznati povezavo 
med rednim delom in dobrimi ocenami. Pri 
matematiki si mora za postopke narediti opore in jih 
pri samem delu tudi upoštevati.  

13. 3. Učenje učenja – samoocenjevanje znanja pri 
angleščini, postavljanje ciljev 
Cilj: učenci se samoocenijo pri angleščini, zapišejo 
en dolgoročen in en kratkoročen cilj, si zapišejo, kaj 
vse morajo narediti v kratkem za šolo. 
Pri samoocenjevanju je hiter. Tudi pri postavljanju 
ciljev nima pomislekov. Želi postati avtoličar, za to 
mora imeti dobre ocene. Za kratkoročni cilj si je 
postavil, da dosega pozitivne ocene. Trenutno mora 
urediti zvezke in zapiske, ker mu manjka snov za 
nazaj.  

Pri samoocenjevanju znanja je ocenil, da zna za tri in 
da bo na testu dobil tri. Meni, da zna za toliko. Tudi 
prejšnjič pri matematiki je točno ocenil svoje 
znanje. Fino je, da ima svoj cilj in da se zaveda, kaj 
vse mora narediti, da bo ta cilj dosegel. Da bo lažje 
dosegal pozitivne ocene, se mora naučiti, da že pri 
pouku aktivno sodeluje in se čim več nauči v šoli, 
tako da doma samo še ponovi snov. Za samo učenje 
v šoli pa mora biti miselno aktiven, torej, da je pri 
stvari, ne da stoka in se pritožuje. Urediti mora 
zvezke, da se bo imel iz kje učiti.  

21. 3. DSP Ulomki – vaje 
Cilj: Učenec zna računati z ulomki, pozna vse štiri 
računske operacije.  
Hitro obupa pri večji količini računov. Sošolec mu je 
ponudil rešitve, vendar jih ni sprejel. Negotov pri 
poštevanki in krajšanju ulomkov. Motivira ga 
razgovor. Pove, da je »fajn«, če naredi čim več v 
šoli, ker doma ni tako priden »za delat«.  

Po začetnem pogovoru vedno dobro dela, kot da bi 
potreboval razgovor, da potem lažje dela. Sam je 
povedal, kaj potrebuje za naslednji dan, za domače 
branje pri slovenščini. Če mu povem, kaj že dela 
dobro, kaj pa mora še izboljšati, mu to še bolj 
pomaga, da se točno samooceni. Pozitivno, da se 
želi potruditi pri računih. Trenutno lepe ocene, MAT 
3, TJA 4. Se zaveda, da je njegova aktivnost pri 
učenju povezana z dobrimi ocenami. Kljub strategiji 
izogibanja (se mi ne da, saj znam …) začne delati 
vaje in uspe dokončati učni list. Že zmore 
samokontrolo in samospodbujanje, da hitro konča.  

22. 3. DSP Obravnava pesmi 
Cilj: Razloži značilnosti pesmi, pesniška sredstva, 
pesem obnovi s svojimi besedami. 
Oddal domače branje. Ve, da se mu še zatika in da 
mora vaditi govorno nastopanje. Skupaj sva 
poiskala načine za vaje – glasno bo vadil, svoj 
nastop bo posnel na telefon in se poslušal, da bo 
slišal svoje napake. Pesem smiselno obnovi, vendar 
se mu ne da pisat obnove. Dobro pozna metafore, 
povezane z zaljubljenostjo. Pove, da mu je ena 
punca všeč, pa da je verjetno tudi on všeč kakšni 
punci, ker so prijazne z njim. Javil se je, da bo 
pomagal sošolcu pri TJA, torej ga bo učil 
angleščino.  

Pri učenju je aktiven. Jaz mu dajem povratne 
informacije, kaj dela dobro in kaj mora še izboljšati. 
Ugotavljam, da je dobro, da mu ponudim več 
možnih strategij za urjenje določene spretnosti, 
potem pa on sam izbere tisto, ki mu najbolj leži. Pri 
tem je potem tudi notranje motiviran, ker si je sam 
izbral strategijo za učenje, ne rabim ga več 
priganjat. Zelo pozitivno je tudi to, da se je javil, da 
bo pomagal sošolcu pri TJA. Zagotovo po 4 letih 
izvajanja DSP pozna več načinov za učenje slovnice 
in besedišča pri tujem jeziku. Zaveda se, da doma ne 
dela veliko za šolo, zato je dobro, da pri urah 
posluša in sodeluje.  
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27. 3. Učenje učenja – vaje z ulomki 
Cilj: Učenci računajo z ulomki, načrtujejo svoje delo 
za naprej. 
Skupina ga motivira, da se bolj potrudi pri 
računanju. Pokazalo se je, da pozna postopke, 
zatakne pa se pri osnovnih računskih operacijah (+, 
-, * in / do 100). 

Učenec v skupini manj stoka in se izgovarja. Ko vidi, 
da ostali delajo, tudi sam začne hitro reševati učni 
list. Za delo je motiviran tudi zato, ker vidi, da zna 
postopke. Zmoti ga, ker ne zna dobro računati na 
pamet do 100, to ga pri delu zelo upočasni.  

2. 4. Komentar učitelja za SLO 
»Dobro si ga pripravila na nastop. Res je dobro 
znal.«  

Učenec se je res dobro pripravil, moja povratna 
informacija, kaj je dobro in kaj mora izboljšati, mu je 
zelo pomagala.  

10. 4. DSP Glagol 
Cilj: Sprega glagole, jim določi čas , število in osebo. 
Rešuje vaje, zna razložiti rešitev.  
Učenec razume snov, nima težav z razumevanjem. 
Jezi ga reševanje vaj pisno, raje bi delal samo ustno.  
Med delom potrebuje čas za sprostitev, da se malo 
razgovori.  

Pri slovenščini nima težav z razumevanjem snovi. 
Problem, ker se mu ne da delat. Reševanje v DZ ga 
prav jezi. Tudi po opozorilu ima nekaj težav s 
samokontrolo. Ko se med delom razgovori, kaj vse 
ga jezi, ga pustim, da pove vse do konca. Po 
razgovoru lahko dela hitro. Razgovor je zanj odmor 
v času dela, ko lahko odpočije in se potem ponovno 
koncentrira na delo.  

17. 4. DSP Načrtovanje štirikotnikov in računanje z 
decimalnimi števili 
Cilj: Učenec zna načrtati štirikotnik po korakih, 
pozna postopke za računanje z decimalnimi števili 
Prejšnji dan je bil negotov pri načrtovanju, ponovila 
sva tudi množenje in deljenje decimalnih števil.  
6. uro je bil vprašan in je vse postopke pomešal. 
Danes sva ponovila. Spet zna množiti in deliti. 
Učenec se sprašuje, kako je lahko prejšnji dan vse 
pomešal. Pove, da ga je zelo skrbelo za geografijo, 
ker so pisali test, učiteljica pa mu je zaradi 
negativne ocene obljubila popravni izpit.  

Negotov pri postopkih, potem pa se povsem zmede 
zaradi neavtomatiziranega računanja do 100. Za 
ustno ocenjevanje je sam povedal, da se je povsem 
zmedel, razlog je verjetno v tem, ker tako postopki 
kot samo računanje ni utrjeno, številske predstave 
pri ulomkih so slabe. Za geografijo ima dober 
občutek, meni da bo pisal pozitivno, ker se je 
resnično učil. Zagotovo pa so grožnje učiteljice o 
popravnem izpitu delovale tudi negativno, saj se 
učenec boji geografije, posledično se jo veliko težje 
uči in karkoli zapomni. Geografijo se je res učil, 
manjkajo pa naloge pri MAT in TJA. Popoldne je 
pomagal v gozdu pri sečnji dreves.  

6. 5. Pisno ocenjevanje 
Cilj: Učenec samostojno reši test, ima opore, 
podaljšan čas.  
Zjutraj sva ponovila vse postopke. Učenec je 
prepričan v svoje znanje, deluje samozavestno. Pri 
testu je negotov pri postopkih, največ težav pa ima 
pri samem računanju. Učenec se je samoocenil, da 
snov dobro zna, pričakuje oceno tri. Brez naloge pri 
SLO, ostali zvezki neurejeni.  

Pri reševanju testa se je povsem zmedel, naredil je 
veliko napak. Na trenutke so mu misli povsem 
odtavale, večkrat sem ga morala spodbuditi k 
reševanju testa. Izkoristil je ves podaljšan čas. 
Pokazale so se šibke številske predstave. Pri 
računanju si je pomagal s prsti. Pri reševanju ne 
uvidi svojih napak. Koncetracija za delo je šibka. 
Učenec meni, da snov zna, ker je veliko vadil, sam 
sebe ocenjuje kot dobrega učenca. (pisal je 2)  

17. 5. Govorilne ure 
Učenec v šoli dela, sodeluje in se trudi. Problem so 
domače naloge, jih skoraj ni. Zvezki so neurejeni, 
nima vseh učnih listov. Mama pove, da doma 
pomaga. Vidi ga, da se mu za šolo ne da delat. Ves 
čas ga spodbuja, občasno se z njim uči. 

Učenec doma veliko pomaga, vsak dan pove, kaj je 
prejšnji dan delal. Od dela je pogosto utrujen, se 
težje zbere. Vidi se, da komaj čaka počitnice. Nujno 
je, da zdrži še zadnje teste ter da popravi negativno 
oceno pri geografiji.  

24. 5. DSP Prislovno določilo 
Cilj: Zna določiti in poimenovati prislovna določila. 
Pri SLO se trudi in sodeluje. Je prva ura, zato je bolj 
spočit. Svoje delo realno oceni.  

Če želi, lahko dobro in hitro dela. Tokrat je bil skupaj 
s sošolko in se je izjemno trudil. Problem se kaže v 
motivaciji, zlasti za pisno delo (pisanje ali reševanje 
nalog ga odbijata, to mu je odveč, zato tako zoprno 
pristopi k takemu delu.  
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28. 5. Pogovor z razrednikom 
Razrednik je izpostavil kot problem, da učenec med 
delom v razredu govori. S tem moti ostale učence. 
Ta govor pa moti tudi njega, saj se težje zbere za 
delo.  

Učenec je ob koncu šolskega leta utrujen, ne zmore 
povsem samokontrole  –  posledica glasno 
govorjenje pri pouku. Pogosto ga pri delu blokira 
tudi to, da ima ob tem negativne misli »to je brez 
veze, zakaj bi jaz to reševal …«  

 

5.5 KONČNO STANJE 

MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij –  rezultati: 

Tabela 15: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenec Žan – končno stanje 

 MSLQ ŽAN 

MOTIVACIJA M SD začetno 
stanje 

končno 
stanje 

Vrednostne komponente     

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,75 2,25 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 2,50 3,00 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,00 2,80 

Komponente pričakovanja     

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 4,50 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 4,37 2,70 

Čustvene komponente     

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 2,67 3,00 

UČNE STRATEGIJE     

Kognitivne in metakognitivne strategije     

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 5,50 3,75 

8. Izvedba 4,91 1,08 2,00 5,20 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,25 3,25 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 3,80 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,50 3,70 

Strategije upravljanja z viri     

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,63 4,25 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,50 4,00 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,30 2,70 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 3,50 5,00 
 

Učenec komentira, da je vprašalnik dolg, zdi se mu brez veze. Pri samem reševanju na hitro prebere 

trditve. Pri primerjanju rezultatov vidimo, da je učenec napredoval na področju učnih strategij, 

izboljšala se je izvedba, kritično mišljenje ter metakognitivna samoregulacija. Tudi pri strategijah 

upravljanja z viri se kaže napredek pri regulaciji napora, učenec pa večji pomen pripisuje 

sodelovalnemu učenju ter iskanju pomoči. Na področju motivacije rezultati bolj variirajo, napredek 

se je pokazal pri usmerjenosti k zunanjim ciljem ter pri kontrolnih pričakovanjih, kjer učenec večji 

pomen pripisuje svojemu trudu. Presenetljivo se je nekoliko povečal rezultat tudi pri testni 

anksioznosti.  
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Rezultati vprašalnika nam odgovorijo na RV1: Na kakšen način se bo po izvedenem intervencijskem 

programu pri vključenih učencih spremenila uporaba različnih učnih strategij? 

Pri učencu Žanu vidimo izboljšanje pri uporabi učnih strategij. Uporablja več različnih strategij, v času 

izvajanja intervencijskega programa se je naučil delati izpiske, več je uporabljal iskanje ključnih besed, 

zagotovo pa je za učenca pomembno odkritje, da je izdelovanje »plonk«listkov zelo pomembno v 

procesu učenja, saj si na ta način res veliko zapomniš. Ta strategija poleg ponavljanja vključuje tudi 

strategijo elaboracije in organizacije, za to pa mora biti učenec miselno aktiven, da na list zapiše malo, 

vendar najpomembnejše ključne besede. Zagotovo je velika sprememba tudi to, da se učenec že pri 

pouku trudi poslušati in sodelovati, po možnosti snov poveže s predznanjem, poišče primere v 

vsakdanjem življenju. Ne samo, da učenec uporablja več učnih strategij, uporabljene učne strategije 

so učinkovite, saj dajo pozitivne rezultate, učenec bolje zna učno snov, posledično so tudi ocene 

boljše.  

RV2: Kako se bo spremenilo njihovo metakognitivno zavedanje? 
Učenec Žan po končanem programu uporablja več metakognitivnih strategij, ne le načrtovanje, svoje 

učenje skuša spremljati in vrednotiti. Zavedanje se je izboljšalo, učenec se je v času programa naučil 

samospremljati svoje delo, si dajati samoinštrukcije ter zelo realno oceniti svoje znanje. Učenec je 

večkrat povedal, da mu je odveč pisanje v dnevnik učenja, vendar pa so ga ti zapisi še dodatno prisili, 

da se je res učil in se zavedal, na kaj vse mora paziti. 

 

RV3: Kakšna bodo njihova motivacijska prepričanja po izvedenem programu pomoči? 

Učenec Žan je imel v začetku izvajanja intervencijskega programa največ težav pri motivaciji. To se je 

popravilo v drugem in tretjem mesecu izvajanja programa, ko je učenec dojel povezavo med trudom, 

ki ga vloži v učenje in dobrimi ocenami. Naučil si je tudi postavljati kratkoročne cilje za posamezne 

teste. Cilji niso bili več, samo da ne bo negativna, ampak da bo ocena pozitivna, morda tri ali štiri, ne 

samo dve. Zadnji mesec izvajanja je učencu motivacija za delo upadla. Za to ni bila kriva šolska 

situacija, ampak učenčeva utrujenost. Učenec je vse popoldneve pomagal doma na kmetiji, pri košnji, 

pri delu v gozdu ter doma v hlevu. Zaradi utrujenosti se je učenec težje zbral v šoli in se koncentriral 

za šolsko delo, pojavile so se negativne ocene in učenec je bil spet ujet v začaranem krogu neuspeha. 

Lahko rešemo, da so se motivacijska prepričanja pri učencu spremenila v pozitivno naravnanost, 

posebej ko se je zgodila povezava med vlaganjem truda v učenje in dobrimi ocenami, kar je pokazal 

tudi rezultat na vprašalniku MSLQ. Pokazala se je večja usmerjenost k zunanjim ciljem, čeprav pa se 

je pri spremljanju učenca v času programa pokazalo začetki notranje motivacije, ko si je sam izbral 

način učenja.  

 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 16: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenec Žan – končno stanje 

 SEQ-C Žan 

 M SD Fantje  Dekleta Z. S. K. S. 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 23 20 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 23 21 
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Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 22 20 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 68 61 

 

Učenec svojo samoučinkovitost zaznava slabše kot v začetku izvajanja intervencijskega programa. 

Nekaj zagotovo pripomore k temu, da učenec ni bil motiviran za reševanje vprašalnika, v juniju, ko 

smo preverjali končno stanje, pa je bil utrujen. 

 
RV4: Kakšne bodo spremembe pri zaznavanju njihove samoučinkovitosti? 

Učenec Žan svojo samoučinkovitost zaznava slabše kot ob začetku izvajanja programa. Zagotovo je k 

temu pripomogla nemotiviranost za reševanje vprašalnika. Se je pa Žan naučil v času izvajanja 

programa realno oceniti svoje znanje, kar pa lahko pomeni, da tudi bolj realno ocenjuje svojo 

samoučinkovitost. Glede na to, da so rezultati slabši, pa je to lahko pokazatelj, da se je učenec zaradi 

utrujenosti od dela doma znašel v začaranem krogu negativnih ocen, ki pa na posameznikovo 

samoučinkovitost vplivajo le negativno.  

 

3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Starši so ob koncu leta šokirani, ker je učenec do zadnjega popravljal negativno oceno pri geografiji, 

obenem se mu je v maju zgodila tudi negativna ocena pri matematiki. Mama ga doma ves čas priganja 

k učenju, vendar prizna, da ga ne more kontrolirati več. Starši so zaskrbljeni tudi zato, ker učenec 

določenih stvari doma ni povedal, niso bili z vsem seznanjeni. Ne morejo ga priganjati k učenju, če jim 

doma reče, da je že vse popravil. Glede na intervencijski program starši menijo, da je učenec pozitivno 

napredoval, da se bolj sam uči, da ima le premalo vztrajnosti za učenje. V maju se je stanje poslabšalo, 

mama pove, da verjetno zaradi dela doma na kmetiji.  

 

4. Vprašalnik za učitelje – analiza:  

Učitelji so izpostavili, da učenec ni delal nalog. Pri pouku občasno klepeta, glasno govori in počne 

druge stvari. Snov večinoma razume. Večji problem predstavlja matematika, kjer se vidi, da ima šibke 

številske predstave, težave pri računanju do 100, težave z uporabo različnih postopkov. Učenec ima 

težave z organizacijo, zvezki niso urejeni, večkrat pozablja pripomočke. Predlagajo redno domače delo 

ter več aktivnega dela pri pouku.  

RV8: Kakšne spremembe pri uporabi metakognitivnih in motivacijskih strategijah bodo opažali učitelji 

in starši vključenih učencev? 

Starši opažajo pri učencu večjo odgovornost za učenje, tudi večjo samostojnost v smislu uporabe 

različnih učnih strategij. Učenec Žan se na učenje zna pripraviti, ve kaj mora znati, pri učenju si dela 

tudi izpiske in »plonk« liste. Zaradi dnevnika učenja je pri učenju bolj reden, za delo je motiviran (z 

izjemo zadnjega meseca). Učitelji so opažali pozitivne spremembe v času izvajanja programa, zlasti v 

drugem in tretjem mesecu. Pohvalili so večjo aktivnost učenca pri pouku, sledenje ciljem pri 

posameznem predmetu. Izpostavili pa so slabše delo v zadnjem mesecu, ko bi se moral učenec pred 

zaključevanjem ocen še posebej izkazati.  
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 5. Intervju z učencem (Priloga 8) 

Učenec Žan meni, da se več uči, v svoje učenje vlaga več truda. Bolje si tudi organizira čas učenja. 

Začel je uporabljati izpiske, najraje si naredi »plonke« za ponavljanje. Največ težav ima pri domači 

nalogi, pogosto pozabi, kaj mora narediti ali pa se mu ne da delati. Prizna, da mu je zoprno pisati, rad 

pa dela ustno ali z računalnikom. Še vedno se uči le pred testi. Dobro oceno dobi, kadar se nauči, slabo 

pa takrat, ko se ne nauči snovi. Pri pouku se trudi poslušat, včasih pa tudi klepeta. Zanima ga snov 

angleščine, matematika in slovenščina pa ne. Pri svojem učenju bi spremenil to, da bi se več učil.  

Tabela 17: Pregled vsebinskih področij – učenec Žan – končno stanje 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

KATEGORIJE Začetno stanje Končno stanje 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska 
(deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja 
(o postopkih) 

TEŽAVE PRI 
ZAPOMNITVI SNOVI 
IN POSTOPKOV. 

TEŽAVE PRI 
ZAPOMNITVI SNOVI IN 
POSTOPKOV. 

Motivacijska 
struktura 

 prepričanja o 
samoučinkovitosti, o 
pomembnosti učenja, 
predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna 
usmerjenost 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST, 
NEPOMEMBNOST 
UČENJA 
NI INTERESA 
IZOGIBANJE 
IZVAJANJA 
CILJ : DA NI NEG. 
OCEN 

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST, 
POMEMBNOST 
UČENJA 
VEČ INTERESA 
IZOGIBANJE IZVAJANJA 
PISNIH NALOG 
CILJ- DOBRE OCENE 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije 
ponavljanja,       
elaboracije in 
organizacije učenja. 

 Metakognitivne 
strategije načrtovanja,      
spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
NAČRTOVANJE 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 
 

Motivacijske 
strategije 

 Strategije upravljanja 
časa in učnega okolja. 

 Strategije uravnavanja 
lastnega prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega 
učenja. 

 Strategije iskanja 
pomoči. 

OKOLJE, ČAS 
STRAH PRED 
OCENJEVANJEM, 
PREMALO TRUDA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI OB 
NEG. OCENAH 

OKOLJE,ČAS 
STRAH PRED 
OCENJEVANJEM, 
TRUD  –  BOLJŠE OCENE 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  
 

 

6. Šolske ocene 

Pri izvajanju intervencijskega programa nas je zanimalo tudi, kako je z ocenami. Kot začetno stanje 

smo vzeli ocene ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Učenec je v januarju še pred začetkom 

izvajanja intervencijskega programa zapisal, kakšne zaključene ocene pričakuje. Iz tabele je razvidno, 
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da se je učenec pri večini predmetov precenil, pričakoval je višje ocene. Tekom programa se je naučil 

bolj realno oceniti svoje znanje, bolj realne so bile tudi pričakovane ocene na testih. 

Tabela 18: Šolske ocene – učenec Žan –končno stanje 

 

Pri pregledu ocen lahko vidimo, da so se pri nekaterih predmetih ocene izboljšale, pri nekaterih pa 

ne. Pri glavnih predmetih, slovenščini, matematiki in angleščini so se ocene izboljšale, tako pri 

slovenščini v drugem ocenjevalnem obdobju ni dobil nobene negativne ocene, pri matematiki je imel 

le eno negativno oceno, medtem ko je imel v prvem obdobju kar dve negativni oceni. Pri angleščini 

pa je imel samo eno trojko, ostalo so bile boljše ocene. Ocene so bile slabše pri predmetu naravoslovje 

in pa geografija.  

 

RV7: Kako se bo z izvajanjem programa pomoči spreminjal učni uspeh vključenih učencev? 

Pri učencu Žanu so se ocene pri glavnih predmetih izboljšale, podobno velja za večino predmetov 

(izjema geografija in naravoslovje). Učenec je imel dodatno strokovno pomoč pri matematiki, 

slovenščini in angleščini, ti predmeti pa so se največkrat vadili tudi v skupini učenja učenja, kar 

pomeni, da so na novo pridobljene strategije v intervencijskem programu pozitivno vplivale tudi na 

učenčev učni uspeh.  

 

7. OPAZOVALNA SHEMA (pregled dejavnosti pri učenju)  

Za lažje spremljanje učenčevega napredka sem raziskovalka ocenila izbrana področja učenja in 

motivacije v februarju, ko se je začel izvajati intervencijski program ter ob koncu izvajanja, v juniju.  

 

 

Predmeti Ocene- 30.1. Želena 
zak.ocena. 

Ocene -junij 24.6. 
 

Slovenščina 1 pisno, 3 pisno, 3 ustno 3 2 pisno, 3 pisno,  
3 ustno, 3 ustno, 
3 ustno, 

3 

Matematika 1 pisno, 3 pisno, 1 ustno,  
2 ustno, 4 ustno 

3 3 pisno, 2 pisno, 1 pisno, 2 
ustno, 2 ustno, 2 ustno 

2 

Tuji jezik- angleščina 3 pisno, 3 ustno 4 4 pisno, 3 pisno, 5 ustno, 4 
ustno 

3 

Likovna vzgoja 5 ustno, 5 ustno 5 4 ustno, 5 ustno, 
5 ustno 

5 

Glasbena vzgoja 3 ustno 4 4 pisno, 5 ustno 4 

Geografija 1 pisno, 2 ustno 3 1 pisno, 1 ustno,  
3 ustno 

2 

Zgodovina 3 pisno, 2 ustno 3 2 pisno, 3 ustno 2 

Državljanska in domovinska 
vzgoja in etika 

4 ustno 4 2 pisno, 4 ustno 3 

Naravoslovje 3 ustno, 3 pisno, 3 ustno 3 2 pisno, 2 ustno,  
2 ustno 

3 

Tehnika in tehnologija 4 pisno 5 5 pisno, 5 ustno,  
5 ustno 

5 

Športna vzgoja 5 ustno,3 ustno,5 ustno 5 4 ustno, 4 ustno 4 
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Tabela 19: Opazovalna shema – učenec Žan 

Dejavnost: Stanje – februar: Stanje – junij: 

Močna področja 
učenca 

Angleščina, vzgojni predmeti Angleščina, obdelava gradiv, delo z lesom 

Šibka področja, učne težave Si ne zapomni postopkov, premalo 
ponavlja, ne dela redno DN 

Si ne zapomni snovi.  

Delanje nalog:  
(redno, občasno, zelo 
pomanjkljivo 
Odnos do domačih nalog  

Pomanjkljivo. 

DN se mu ne zdi pomembna, 
potrebna, zato je ne dela.  

Pomanjkljivo.  

K nalogi se težko spravi.  

Uporaba beležke: 
(redno, občasno, ne 
uporablja). 
Zapis dnevnih obveznosti  

Ne uporablja. Le ob spodbudi 
učitelja. 

Ne.   

Uporablja dnevnik učenja ob spodbudi 
učitelja.  

Le za vajo na učenju učenja.  

Načrtovanje učenja in nalog: 
(vsak dan ob istem času, ura, 
koledar ...) 

Ne. Uporablja le koledar.  Načrtuje učenje po dnevih, ne začne se učiti 
zadnji dan. Redno koledar.  

Zapiski: 
(pregledni, čitljivi, redni, 
uporaba barv, da se je možno 
iz njih učiti ...) 

Neurejeni. Zapiski so neorganizirani. 
To se mu ne zdi pomembno. 

Neurejeni. Zapiski so neorganizirani. To se 
mu ne zdi pomembno. 

Organizacija učenja: 
(sprotno, kampanjsko, različni 
načini –  zna povedati, kako 
se uči). 

Uči se kampanjsko. Uči se pasivno, z  
branjem snovi.  

Uči se sproti pri pouku, več posluša in 
sodeluje. Dela si izpiske pred ocenjevanji.  

Razumevanje navodil: 
Pisna in ustna 
Branje navodil: 
(natančnost branja, točnost 
izvedbe). 
Dodatna razlaga navodil- 
kdaj, zakaj? 

Občasno ne razume pisnih ali ustnih 
navodil.  

Ni natančen pri branju.  

 

Pri novi snovi ali kadar je utrujen.  

Občasno ne razume pisnih ali ustnih 
navodil.  

Pri branju ni natančen, odvisno od 
motivacije in koncentracije.  

Vpraša za dodatno razlago, če res ne 
razume navodil.  

Razumevanje besedila:  
(zmore na kratko obnoviti, 
odgovarja na vprašanja) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Zmore obnoviti .  

Ne uporablja bralnih učnih strategij.  

Zmore obnoviti .  

Uporabi predznanje, predvideva vsebino.  

Iskanje ključnih besed: 
(zna, ne zna) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Negotov. Za to ni motiviran.  Poskuša poiskati ključne besede, jih zapiše 
na kartončke.  

Reševanje besedilnih nalog: 
(rešuje postopno ali ne). 

– potrebuje pomoč, je 

samostojen 

Rešuje hitro, ne preverja ustreznosti 
rešitve.  

Večkrat potrebuje pomoč.  

Rešuje po korakih, upošteva postopnost.  

 

Občasno potrebuje pomoč.  
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Izdelava miselnih vzorcev: 
(zna, ne zna dobro).  
Uporaba miselnih vzorcev pri 
učenju (že narejenih). 

Ne zna.  

Pri učenju jih ne uporablja.  

Ne zna.  

Zmore se učiti iz miselnega vzorca.  

Izdelava izpiskov, kartic za 
ponavljanje: 
(zna narediti in uporabiti). 

Ne dela.  

Uporabi že narejene izpiske.  

Dela, je navdušen nad uporabnostjo. 
Ugotovil, da so njegovi izpiski najbolj 
uporabni.   

Postopek reševanja pri MAT: 
(ga zna in ga lahko govori ob 
reševanju ali ne) 

Ne zna.  Dela po modelu. Zmore uporabljati tudi 
samostojno po daljšem urjenju postopka.  

Interes, zanimanje za snov 
(sodeluje, sprašuje, povezuje 
s predznanjem) 

Snov ga ne zanima, razen TJA. Snov ga ne zanima, se pa potrudi, išče 
uporabnost snovi v življenju.  

Pomnenje: 
(snov si hitro zapomni ali ne, 
uporablja različne načine za 
zapomnitev) 

Snov si ne zapomni hitro, potrebuje 
veliko ponavljanja.  

 

Bolje si zapomni, če je pri učenju aktiven, o 
snovi razmišlja, si naredi kartončke za 
ponavljanje.  

Pozornost: 
(lahko sledi ali ga  zmoti vsaka 
malenkost). 

Vse ga zmoti. Težko se koncentrira 
na snov.  

Vse ga zmoti. Težje se koncentrira na snov. 
Sledi, ko ga snov zanima. 

Senzorni stil učenja: (pozna 
svoj učni stil – kako se najlaže 
uči – da vidi, sliši, se giba,  se 
pogovarja ...) 

Slušni tip učenca. Rad ima, če ga 
kdo snov sprašuje.  

Slušni tip učenca. Rad ima, če ga kdo snov 
sprašuje. Svojega stila se zaveda.  

Kognitivni stil učenja: 
Refleksivni tip učenca,  
Impulzivni tip učenca 

Refleksivni tip učenca.  

 

Refleksivni tip učenca.  

 

Vrednotenje naučenega: 
(pravilno oceni svoje znanje 
ali ne). Metakognitivne ocene 
znanja 

Svoje znanje večkrat preceni, zato 
ne vlaga truda v učenje.  

Svoje znanje realno oceni, zlasti ko ocenjuje 
posamezne tipe nalog.  

Samopodoba: 
(se ima  za dobrega, slabega 

učenca – kako se doživlja). 

Ima se za srednje dobrega učenca.  Ima se za srednje dobrega učenca. 

Čustva: 
(pri učenju, šolskem delu 
doživlja pretežno pozitivna/ 
negativna čustva 

Negativna čustva (odpor, jeza).  Veselje ob dobrih ocenah, pripravljenost 
pomagat drugim, jeza ob negativnih 
ocenah.  

Zaznavanje 
samoučinkovitosti: 
(učenec se čuti sposobnega 
za premagovanje šolskih 
obveznosti ali ne) 

Se čuti sposobnega.  Se čuti dokaj sposobnega, nekoliko dvomi 
vase zaradi negativnih ocen, čeprav se je 
učil.  
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Atribucija učenca 
(uspeh/neuspeh pripisuje 
notranjim, zunanjim dej. ter 
spremenljivim ali 
nespremenljivim dej. 

Uspeh pripisuje znanju ali sreči, 
neuspeh neznanju, včasih učitelju.  

Uspeh pripisuje znanju, neuspeh neznanju 
in nedelu.  

Komunikacija 
(s sošolci, z učitelji) 

Dobra komunikacija.  Dobra komunikacija. 

Uporaba metakognitvnih 
strategij pri učenju 
(načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje naučenega) 

Uporablja malo načrtovanja, ostalo 
ne.  

Dobro uporablja načrtovanje, ob spodbudi 
se zna samospremljati in vrednotiti 
naučeno.  

Postavljanje ciljev, 
Vrednotenje truda za učenje 

Si ne postavlja ciljev.  

Trud se mu za učenje zdi odveč.  

Si postavlja cilje, večinoma so to pozitivne 
ocene.                                          
Trudu pripisuje večji pomen.  

Socialne spretnosti učenca  
(kako se znajde  pri delu v 
paru, v skupini) 

V skupini se znajde. V skupini se znajde, pripravljen je pomagat 
drugim pri učenju angleščine.  

Uporaba samogovora za 
samospodbujanje 

Ne uporablja.  Se zmore samokontrolirati, daje si glasna 
navodila.  

Iskanje pomoči 
(poišče pomoč, ko jo 
potrebuje, kar naprej išče 
pomoč ) 

Ne poišče sam pomoči.  Zna poiskati pomoč, pri učiteljih in sošolcih.  

Uravnavanje čustev ob 

učenju – samokontrola pri 

šolskem delu 

Ne zna. 6. ura ga povsem iztiri.  Zmore samokontrolo. Pomiri se ob jezi, da 
je treba 6. uro delati.  

 

Tako iz opazovalne sheme kot tudi iz intervjuja z učencem je razvidno, da je učenec začel vlagati trud 

v učenje, v samem procesu učenja pa je povezal trud z dobrimi ocenami. Spodbudno je, da je učenec 

začel uporabljati več učnih strategij, tako kognitivnih kot tudi metakognitivnih. Izboljšala se je tudi 

samokontrola, učenec si je začel postavljati cilje in jim slediti. V opazovalni shemi lahko vidimo, da je 

na vseh spremljanih področjih učenec Žan pokazal napredek, izjema je urejanje zapiskov. Torej je 

načrtovano delo v intervencijskem programu doseglo tako kognitivno in metakognitivno področje, 

kot tudi področje motivacije.  

RV5: Kako bodo učenci vrednotili in reflektirali svoje delo in učenje v skupini in v individualni situaciji 

ter kako bodo uporabljali dnevnik učenja v šoli in doma? 

Učenec Žan ne mara pisanja, tako da je dnevnik učenja uporabljal le ob moji spodbudi. Pri vrednotenju 

in refleksiji v skupini je vedno sodeloval, bolje ustno kot pri samem zapisu. Všeč mi je bilo, da je o 

svojem učenju resnično razmišljal, menim, da se je prav zato v drugem in tretjem mesecu izvajanja 

intervencijskega programa pokazal tako velik napredek, ki so ga poleg učenca opazili tako starši kot 

tudi učitelji. Učenec je doma izpolnil dogovorjeno, nekajkrat je povedal, da se je učil tudi zaradi 

dnevnika, da ga je potem lažje izpolnil, ko se je snov že učil. Individualno je sodeloval včasih bolje, 

včasih slabše, vedno je rad govoril o svojem učenju, hitro je povedal, kaj bi še lahko izboljšal, ustavilo 
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se je le pri beleženju v dnevnik. Na začetku dnevnika je imel učenec zapisan svoj dolgoročni cilj (da bo 

postal avtoličar), kot kratkoročni cilj pa si je zadal sprotno učenje in pozitivne ocene. Ker smo ves čas 

reflektirali naše delo in učenje, se je zelo dobro naučil samooceniti svoje znanje in delo. Samoocene 

znanja so postale bolj realne, medtem ko je svoje delo vedno ocenil tako, da bi se lahko količinsko več 

učil, v svoje delo vložil več truda.  

 
RV6: Na kakšen način se bo spreminjala uporaba učnih strategij, evalvacija učenja ter motivacija 

učenja z redno in specifično povratno informacijo raziskovalke? 

V postavljenem intervencijskem programu je bila prav moja redna in specifična povratna informacija 

ključna za spremembe pri učencih. Pri učencu Žanu se je zelo obneslo, da sem mu povedala, kaj je 

dobro, kaj že zna, česa pa še ne zna in se mora naučiti. Ob tem sem mu vedno predlagala več možnosti 

za učenje določene snovi, zato da si je sam izbral, kako se bo učil. Tako se je naučil uporabljati nove 

kognitivne strategije. Pri metakognitivnih strategijah je bilo podobno, ko sem mu razložila, zakaj je 

potrebno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učenja in ga ves čas programa spodbujala k uporabi 

teh strategij za bolj učinkovito učenje. Pri motivaciji je bilo ključno to, da sem prepoznala, da učenec 

potrebuje med delom razgovor kot neke vrste odmor od dela in pisanja ter da potem lažje nadaljuje, 

ko se spomni na svoje cilje. Prav spodbujanje k postavljanju ciljev je bilo pogosto, obenem pa sem 

učencu večkrat na pripombo »to je brez veze«, kot da ta snov življenjsko ni uporabna, našla primere 

uporabe v praktičnem življenju. Učenec se je naučil prepoznati svoja močna in šibka področja, ključno 

pa je to, da sva za njegova šibka področja poiskala take strategije, ki jih bo za pomoč lahko uporabljal 

tudi kasneje sam.  

 

5.6 UČENEC ŽAN – dolgoročni učinek intervencijskega 

programa 

Učenec je po zaključenem intervencijskem programu imel dodatno strokovno pomoč tudi v 8. in 9. 

razredu. Obe leti je obiskoval tudi učenje učenja, ki je potekala v skupini. Zanimalo nas je, kako se je 

v dveh letih po izvedenem programu pri učencu spreminjala uporaba učnih strategij, motivacijska 

prepričanja in zaznavanje samoučinkovitosti.  

1. MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Zanimivo je pogledati rezultate učenca dve leti po izvedenem intervencijskem programu. Opazimo, 

da je učenec še vedno usmerjen v zunanje cilje, večji pomen pa pripisuje vrednosti naloge. Ta vrednost 

se je konec 9. razreda približala povprečju. Učenec je izboljšal tudi kontrolna pričakovanja, in 

samoučinkovitost. Povečala pa se je tudi testna anksioznost, približala se je povprečju. Ocene so proti 

koncu osnovne šole zelo pomembe, saj vplivajo na vpis v srednje šole. Učenci so tako posledično bolj 

usmerjeni k zunanjim ciljem, dobrim ocenam, zato pa je lahko strah pred ocenjevanji toliko bolj 

prisoten. Učenec dosega nižje rezultate pri sami izvedbi učenja in organizaciji, presenetljivo pa je 

izboljšal rezultat pri kritičnem mišljenju in pa metakognitivni samoregulaciji. Še vedno se mu zdi 

pomembno organizirati čas za učenje, vanj vlaga trud, zanimivo pa je, da velik pomen učenec pripisuje 

sodelovalnemu učenju, tu je rezultat precej nad povprečjem. Zakaj? Učenec je štiri leta obiskoval 

skupino učenje učenja. Ta način mu je blizu, saj se s spraševanjem veliko nauči. Skupina je bila majhna, 
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v njej pa so bili posamezniki s podobnimi učnimi težavami kot učenec Žan. Tu je bil sproščen, obenem 

pa se je rad učil s sovrstniki, bilo mu je lažje kot z učitelji. To je včasih tudi povedal. 

Tabela 20: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenec Žan – dolgoročni učinki 

 MSLQ ŽAN 

MOTIVACIJA M SD začetno 
stanje 

končno 
stanje 

junij 
2015 

Vrednostne komponente      

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,75 2,25 2,25 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 2,50 3,00 3,50 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,00 2,80 5,00 

Komponente pričakovanja      

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 4,50 4,75 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 4,37 2,70 4,13 

Čustvene komponente      

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 2,67 3,00 3,60 

UČNE STRATEGIJE      

Kognitivne in metakognitivne strategije      

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 5,50 3,75 3,25 

8. Izvedba 4,91 1,08 2,00 5,20 3,50 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,25 3,25 2,75 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 3,80 4,20 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,50 3,70 4,25 

Strategije upravljanja z viri      

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,63 4,25 4,50 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,50 4,00 4,00 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,30 2,70 4,00 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 3,50 5,00 3,00 
 

Po dveh letih je torej učenec napredoval na vseh področjih (izjema izvedba in organizacija učenja ter 

iskanje pomoči). Zagotovo lahko del napredka pripišemo kognitivnemu razvoju, ki ga je učenec 

dosegel v teh dveh letih, vendar pa se ne moremo izogniti temu, da je bil učenec izpostavljen tudi 

ustreznemu okolju za razvijanje samoregulacije (individualna in skupinska oblika pomoči – ure 

dodatne strokovne pomoči in skupina učenje učenja, nadaljevanje dela, ki smo ga začeli v 

intervencijskem programu). Učenec je res manj iskal pomoč pri učiteljih, v devetem razredu je veliko 

raje za pomoč prosil sošolce, zato tudi pripisuje večji pomen sodelovalnemu učenju.  

 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 21: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenec Žan –  dolgoročni učinki 

 SEQ-C Žan 

 M SD Fantje  Dekleta Z. S. K. S. junij 2015 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 23 20 19 

Socialna 
samoučinkovitost 

28,2 4,3 28,5 28,0 23 21 22 
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Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 22 20 21 

Skupna 
samoučinkovitost 

76,8 11,2 78,9 75,3* 68 61 62 

 

Učenec svojo samoučinkovitost zaznava zelo podobno kot ob koncu izvajanja intervencijskega 

programa. Glede na to, da je splošen občutek samoučinkovitosti bliže osebnostni potezi in predstavlja 

stabilno mnenje ljudi o pričakovanjih, da bodo zmožni učinkovito delovati v različnih storilnostnih 

situacijah, se to pokaže tudi pri učencu Žanu. Njegova samoučinkovitost je na vseh področjih nižja od 

povprečja. So za tak rezultat krive učne težave, da se učenec zaznava kot manj učinkovitega tako pri 

učenju, čustvovanju kot tudi pri druženju s sovrstniki? Zelo verjetno.  

 

3. Mnenje staršev in učiteljev 

Starši so ob koncu 9. razreda zelo zadovoljni, da je učenec uspešno končal razred. Menijo, da je postal 

odgovoren, saj se je na ocenjevanja vedno pripravil, čeprav vmes ni veliko delal za šolo. Domače 

naloge so še vedno problem, vendar starši računajo, da bo uspešno naredil tudi srednjo šolo, ker je 

priden in delaven, vedno se potrudi, ko gre zares, ko so ocenjevanja. Učenec gre na srednjo šolo, ki si 

jo je izbral, starši računajo, da se bo tam potrudil tudi zato, ker bo več praktičnega dela in ga bodo 

stvari zanimale.  

 

Tudi učitelji pri učencu prepoznavajo močna področja pri ročnih spretnostih in praktičnih dejavnostih, 

učenec je delaven, vedno rad pomaga. Ostajajo težave pri matematiki in fiziki (zaradi specifičnih težav 

pri matematiki). Učenec ne mara pisanja, težave ima pri organizaciji zapisa. Občasno slabše sledi 

razlagi in klepeta. Za ocenjevanja se potrudi. Več je učenja z razumevanjem, nauči se tudi snov, ki ga 

ne zanima. Pomoč večkrat poišče pri sošolcih. Neredno dela domače naloge, v srednji šoli bo potrebno 

več sprotnega dela. Pohvala in dobra ocena mu veliko pomenita. Sprejme tudi kritiko, se zaveda, da 

bi v svoje učenje moral vložiti več truda. V srednji šoli bo potreboval pri matematiki prilagoditve.  

4. Intervju z učencem  

Učenec se zaveda svojih močnih področij, to so predvsem praktične spretnosti, delo z rokami. Največ 

težav ima pri matematiki. Uči se pred ocenjevanji, njegov cilj so pozitivne ocene. Meni, da se aktivno 

uči, bi pa v svoje učenje lahko vložil še več truda. Dobro oceno dobi, ko snov zna, medtem ko slabo 

oceno dobi, če se ne uči dovolj, včasih pa ima občutek, da ga učitelj ne mara. Pomoč si sam poišče, 

ponavadi pri sošolcu. V šoli ga je strah popravljanja negativnih ocen, ni pa več jezen kot včasih. Pri 

pouku pridno sodeluje, čeprav ga vsa snov ne zanima. Učenec meni, da bi glede na svoje sposobnosti 

pri učenju moral imeti boljše ocene, vzrok za nizke ocene pa vidi v tem, da se premalo uči. V šolo rad 

hodi zaradi družbe. V srednji šoli bi potreboval pomoč pri matematiki, za boljše ocene pa bi se moral 

sproti učiti.  

      5. Mnenje raziskovalke 

Učenec je priden, saj se pripravi na vsa ocenjevanja. Za šolsko delo je tudi bolj odgovoren, večino se 

nauči v šoli, posluša razlago, se trudi sodelovati in dela vaje. Domače delo še vedno šepa. Zato sem 
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učenca tudi več usmerjala v to, da se čim več nauči v šoli in če je možno, nalogo tudi naredi v šoli. 

Kljub vsem oblikam pomoči pri učencu ostajajo specifične težave pri matematiki, vendar sedaj pozna 

strategije, ki mu pomagajo. Postopke si napiše na kartončke in jih dalj časa vadi, najbolj se obnese 

modelno učenje, kjer mu jaz predstavim postopek in ga potem spremljam z govorjenjem, dokler ne 

prevzame usmerjanja sam. Pri samem računanju si pomaga s kalkulatorjem. Beležke ne uporablja 

samostojno. Zapiski so manj urejeni. Uči se zvečer, pri tem razmišlja o snovi. Prebrano besedilo 

razume, zna poiskati ključne besede. Dodatno razlago navodil potrebuje pri matematiki. Besedilne 

naloge zmore reševati postopno, občasno še potrebuje pomoč. Snov povezuje s predznanjem, pri 

urah sodeluje. Bolj pozorno sledi. Lažje usmerja pozornost v individualni situaciji kot v razredu, kjer 

ga zmotijo moteči dražljaji. Največ se nauči s poslušanjem razlage in v pogovoru s sošolci, ko ga kdo 

sprašuje snov. Svoje znanje realno oceni, ima se za dobrega učenca. Učenja nima rad, vendar se čuti 

sposobnega za premagovanje šolskih obveznosti. Neuspeh pripisuje nedelu. S sošolci in učitelji dobro 

komunicira. Zna načrtovati, spremljati in vrednotiti učenje. Si postavlja cilje, se potrudi za pozitivne 

ocene. V skupini se znajde, ima prijatelje. Zna poiskati pomoč. Težje kontrolira svoja čustva pri učenju 

matematike in fizike.  

 

Učenec je zagotovo v štirih letih najinega skupnega dela tako individualno pri urah dodatne strokovne 

pomoči kot v skupini učenje učenja zelo napredoval. Kljub specifičnih težavam na področju 

matematike in težavam s pozornostjo je uspešno končal osnovno šolo. Večja prelomnica je bila za 

naju oba intervencijski program, ki sem ga izvedla v drugem ocenjevalnem obdobju sedmega razreda. 

Zame zato, ker sem učenca res načrtno spodbujala, da uporablja samoregulacijske strategije, tako 

kognitivne, metakognitivne kot tudi motivacijske strategije. Obenem sem njegov napredek ves čas 

spremljala v svojem dnevniku in mu dajala redne, specifične povratne informacije. Največji premik pri 

učencu je bil dnevnik učenja. Spremembe so se začele s postavljanjem ciljev, z vrednotenjem dela in 

učenja, z učenjem samoocenjevanja. Vse to sva z učencem delala tudi v osmem in devetem razredu. 

Ključno za učenčev napredek je bilo, da je prepoznal pomen truda pri učenju in ga povezal z dobrimi 

ocenami. Učil se je pred testi, z namenom, da dobi pozitivno oceno. Pri tem je uporabljal različne učne 

strategije, ki pa so bile učinkovite, saj je učenec dobival pozitivne ocene. Izjema sta bili matematika 

in fizika, tu so se negativne ocene zgodile zaradi slabših številskih predstav ter odpora do učenja teh 

dveh predmetov. Ugotavljam, da so učinki intervencijskega programa tudi dolgoročni, učenec se zna 

učiti, zna uporabljati več kognitivnih in metakognitivnih strategij, obenem pa pozna tudi motivacijske 

strategije. Učenec sam sebe doživlja kot sposobnega učenca, podobno se strinjamo tudi starši, učitelji 

in raziskovalka. Pomembno je, da se zaveda svojih šibkih področij in da si zna pri tem pomagati. S tem 

pa je njegovo učenje samoregulacijsko, saj si postavlja cilje, učenje spremlja in ga vrednoti. Pri učencu 

sicer nismo dosegli, da bi začel redno delati naloge, vendar pa je bil aktiven v času pouka, čim več je 

želel narediti že v šoli. Pomembno je to, da je k učenju pristopal aktivno. Če so specifične učne težave 

in nespodbudno domače okolje rizični dejavnik za učenca, pa poskusimo najti tudi varovalne 

dejavnike. Zagotovo lahko rečemo, da so učencu prišle prav njegove delovne navade od doma. Ko je 

povezal svoj trud pri učenju z dobrimi ocenami, je strategija učenja pred testi zamenjala strategijo 

izogibanja učenju. Drug, zelo pomemben varovalni dejavnik, pa je bila dobra vključenost v razred, 

sprejetost med sošolci. Čeprav se je sošolcem pridružil v četrtem razredu (zaradi ponavljanja), je imel 
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v razredu prijatelje, vsi pa so ga sprejemali pozitivno, kot delavnega fanta, ki je vedno pripravljen 

pomagati. Pri učencu Žanu se je tako pokazalo, da razvijanje samoregulacijskih strategij izboljša 

samoregulacijsko učenje, opazen pa je tudi dolgoročen učinek, saj učenec samoiniciativno uporablja 

samoregulacijske strategije, kar pomeni, da je naučene strategije ponotranjil. Izvedeni intervencijski 

program se je torej tudi v daljšem časovnem obdobju izkazal na uspešnega.  
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5.7 UČENKA MAJA 

5.7.1 SPLOŠNI PODATKI O UČENKI 

Učenka Maja (ime je izmišljeno) je stara 13 let. Obiskuje 7. razred osnovne šole. Je usmerjena v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot učenka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ima 3 ure dodatne strokovne pomoči na teden. Ima 

izrazite težave na področju jezika (razumevanje in izražanje), pri matematiki ter težave s pozornostjo 

in koncentracijo. Učenka je od svojega 6 leta v rejniški družini skupaj s starejšo sestro. Učne težave so 

se začele kazati že v predšolskem obdobju (področje govora in jezika), učenka je v 5. razredu dobila 

tudi dodatno strokovno pomoč.  

5.7.2 OCENA ZAČETNEGA STANJA 

1. MSLQ –  vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Tabela 22: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Maja – začetno stanje 

 MSLQ MAJA 

MOTIVACIJA M SD  

Vrednostne komponente    

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,00 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 5,00 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,60 

Komponente pričakovanja    

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 3,13 

Čustvene komponente    

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 3,60 

UČNE STRATEGIJE    

Kognitivne in metakognitivne strategije    

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 3,25 

8. Izvedba 4,91 1,08 4,30 

9. Organizacija 4,14 1,33 4,75 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,41 

Strategije upravljanja z viri    

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 2,75 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,00 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,70 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 

 

Učenka dosega nižje rezultate od povprečja na motivacijskih lestvicah. Nima interesa za šolsko snov. 

Večji pomen pripisuje dobrih ocenam. Snovi, nalogam pripisuje vrednost, pomembnost. Trudu in 

razumevanju snovi pripisuje pomen. Kaže se nizka samoučinkovitost, učenka dvomi v svoje 

sposobnosti. Ne kaže telesnih znakov testne anksioznosti, se pa ne počuti dobro pri pisanju testov. 

Pri učnih strategijah na večini lestvic dosega nižje rezultate, zelo dober rezultat dosega na lestvici 

Organizacija in Iskanje pomoči. Učenka se uči iz zapiskov. Snovi ne povezuje med seboj. Sama dela 
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zapiske, uporablja tudi ključne besede. Pri branju snovi si ne postavlja vprašanj. Pri učenju pa si ne 

postavlja ciljev. Uči se ponavadi na istem mestu. Težave ima pri sledenju urnika za učenje. Pouk redno 

obiskuje. Pri učenju se pogosto dolgočasi, hitro odneha pri težji snovi. O snovi se ne pogovarja s 

sošolci. Če res ne zna, vpraša za pomoč učitelja, še raje pa sošolce.  
 

Komentar učenke: » Tole pa ni bilo težko.« 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 23: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Maja– začetno stanje 

 SEQ-C  

 M SD Fantje  Dekleta Maja 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 19 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 25 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 21 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 65 

 

Učenka odstopa od povprečja na vseh treh lestvicah, prav tako dosega nižji rezultat na skupni 

samoučinkovitosti. Na podlagi rezultatov lahko ocenimo, da učenka sebe zaznava kot manj 

učinkovito. Učenka izhaja iz rejniške družine, ki je zelo skrbna, vendar ne more korigirati vseh 

primanjkljajev, ki so nastali v rani mladosti. Učenka ima pogosto dileme ali se bo zmogla naučiti neko 

snov. Pogosto tudi pove, da se ne počuti sprejeto v razredu, da se težko vključi v družbo.  

3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Rejniki menijo, da v šolo rada hodi, pogosto dela sproti naloge, vendar pa učenja ne mara. Napake 

pogosto dela zaradi šibke pozornosti ter ker ne zna dovolj snovi. Za šolo ne porabi veliko časa. Pri delu 

za šolo se pogosto utrudi. Redko se uči se z branjem ali delanjem zapiskov. Učenja ne spremlja, ne 

vrednoti naučene snovi. Učenka se malo uči, tako na pamet kot tudi z razumevanjem. Rejniki pravijo, 

da zaradi učnih težav dela več za šolo kot sovrstniki. Slabše se uči snov, ki je ne zanima. Raje kot pomoč 

doma ima pomoč sošolcev v šoli.  

Rejniki doma pomagajo, če jim dovoli, pogosto ne dovoli, da bi ji pomagali.  

Menijo, da potrebuje dodatno razlago v šoli.  

Ne vejo, kje so močna področja učenke. Nimajo predstav, kaj bo prinesla prihodnost. So zaskrbljeni, 

kaj bo v prihodnosti, ker je učenka doma zelo trmasta, jih ne upošteva.  

 

Zapis raziskovalke: Rejniki redno sodelujejo s šolo. Kljub delu na kmetiji spodbujajo redno delo za šolo 

in sprotno učenje. Želijo, da učenka dokonča šolo. Skrbi jih, kako bo dokončala osnovno šolo in katero 

srednjo šolo si bo izbrala.  

4. Vprašalnik za učitelje- analiza: 

Razredničarka: 

Močna področja: rada pleše in poje, je komunikativna. 

Šibka področja: izražanje, učenje na pamet, težave pri razumevanju snovi.  
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Učenka rada hodi v šolo, pogosto dela naloge. Učenja ne mara. Ob težavah si poišče pomoč. Pri 

ocenjevanju dela napake zaradi neznanja in nepozornega branja navodil. Za šolo se pogosto trudi. 

Šolsko delo jo pogosto utrudi. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Snovi, ki je ne zanima, se ne uči. 

Uči se na pamet. Med učenjem ne ve, kaj se dogaja. Po učenju ne zna oceniti naučenega. Rada se uči 

s sošolci. Slabše sledi navodilom, razlagi, pri pouku slabo sodeluje. Ne zna se vključiti v delo v parih ali 

v skupini. Za šolsko delo jo je težko motivirati. Do naravoslovja kaže pozitivna čustva. Zaradi učnih 

težav dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Zelo je vesela pohvale, potem se tudi bolj potrudi pri šolskem delu. Kritike ni vesela. Želi biti 

prijateljica z vsemi, kar pa ne gre. Rada se uči v skupini, da jo nekdo spodbuja, da je aktivna. Morda bi 

poskusili tudi pomoč tutorjev.« 

Učitelj za SLO: 

Močna področja: redno dela naloge, je vestna.  

Šibka področja: šibko razumevanje navodil, težave pri zapisu, zelo tiha, si ne upa vprašati.  

Učenka rada hodi v šolo, sproti dela domače naloge. Snov jo pogosto zanima. Pri delu se trudi, šolsko 

delo jo včasih tudi utrudi. Pri ocenjevanju se zmoti, ker ne zna snovi in je premalo pozorna na navodila. 

Pogosto poišče pomoč učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rada se uči s sovrstniki. Ne uči 

se snovi, ki je ne zanima. Med učenjem ne pove, kako ji gre, ne zna niti samooceniti znanja. Pogosto 

se uči na pamet, ne z razumevanjem. Sledi navodilom in razlagi. Pri pouku slabše sodeluje. V delo v 

paru ali skupini se zna vključiti. Do slovenščine kaže pozitivna čustva. Za šolsko delo je ni težko 

motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva pri svojem učenju. Zaradi učnih težav 

pogosto dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Učenka je pohvale zelo vesela. Kadar se potrudi, jo posebej pohvalim. Ob kritiki je užaljena. Njeno 

vedenje je primerno. Učenka bi potrebovala več dela za samopodobo, ker je tiha, zadržana, 

nesamozavestna. V razredu ni najbolj priljubljena, druži se samo z dvema sošolkama.« 

Učitelj za MAT: 

Močna področja: pozitivna oseba, vztrajna.  

Šibka področja: nerazumevanje navodil, počasnejše sprejemanje učne snovi.  

Učenka pogosto rada hodi v šolo in sproti dela domače naloge. Snov jo pogosto zanima. Pri delu se 

trudi, šolsko delo jo pogosto tudi utrudi. Pri ocenjevanju se zmoti, ker ne zna snovi. Poišče pomoč 

učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rada se uči s sovrstniki. Ne uči se snovi, ki je ne zanima. 

Potrebuje dodatno razlago in usmerjanje pri delu. Med učenjem ne pove, kako ji gre, ne zna niti 

samooceniti znanja. Pogosto se uči na pamet, ne z razumevanjem. Slabše sledi navodilom in razlagi. 

Pri pouku slabše sodeluje. V delo v paru ali skupini se slabše vključuje. Do matematike kaže pozitivna 

čustva. Za šolsko delo je ni težko motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva pri svojem 

učenju. Zaradi učnih težav pogosto dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Pohvalim jo redko, nisem dovolj pozorna na to pri pouku. Večkrat jo pohvalim pri dopolnilnem pouku 

ali ko mi pokaže nalogo. Ni je potrebno kregati, saj se primerno obnaša. Spodbudim jo, kadar »spi«. 

Učenka naj da povratno informacijo, takoj ko ne sledi ali ne razume, naj to sporoči učitelju.« 
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Učitelj za TJA: 

Močna področja: odločna, samozavestna. 

Šibka področja: razumevanje navodil in nove učne snovi, pri usvajanju znanja je počasna.  

Učenka pogosto rada hodi v šolo in sproti dela domače naloge. Snov jo pogosto zanima. Pri delu se 

trudi, šolsko delo jo pogosto tudi utrudi. Pri ocenjevanju se zmoti, ker ne zna snovi. Poišče pomoč 

učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rada se uči s sovrstniki. Ne uči se snovi, ki je ne zanima. 

Pogosto potrebuje dodatno razlago in usmerjanje pri delu. Med učenjem pove, kako ji gre, skuša 

samooceniti znanje. Pogosto se uči z razumevanjem, včasih tudi na pamet. Slabše sledi navodilom in 

razlagi. Pri pouku slabše sodeluje. V delo v paru ali skupini se vključuje. Do angleščine kaže pozitivna 

čustva. Za šolsko delo je ni težko motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva pri svojem 

učenju. Zaradi učnih težav včasih dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Učenko pohvalim, pohvala pomaga pri njenem zanimanju za predmet. Ob pohvali kar žari. Kritiko 

sprejme uredu. Redko jo okaram, bolj jo spodbujam pri delu. Pri učenki je potrebno paziti pri 

navodilih, da pravilno začne nalogo. Večkrat jo je potrebno preveriti, če dela pravilno in jo spodbuditi 

s pohvalo ali dodatno razlago.« 

 

5. Intervju z učenko (Priloga 9) 

Močna področja: šport, likovna in glasbena umetnost. 

Težave: nima znanja, ima slabe ocene, rabi več razlage. 

V šolo ne hodi rada. Zdi se ji, da je preveč naloge, pa še učitelji ji težimo. Učenja ne mara. Uči se zato, 

da ne dobi slabe ocene, pred ocenjevanji. Naloge dela redno. Učenje si načrtuje, pomaga si s 

koledarjem, redno si zapisuje, kdaj so ocenjevanja. Ciljev si pred učenjem ne postavlja, edini cilj je, da 

dobi pozitivno oceno.  

SLO –  se uči z reševanjem učnih listov in vaj, prebere snov v zvezku.  

MAT – rešuje vaje, si tiho govori postopke, kako se nekaj dela.  

TJA – rešuje učne liste, nove besede si zapiše na list. 

Pri ostalih predmetih snov bere v zvezku ali učbeniku, včasih si naredi izpiske.  
 

Največ si zapomni, če si izpiše pomembne podatke, naredi izpiske. Naučene snovi ne preverja, to vidi 

v šoli pri ocenjevanju. Dobre ocene dobi, kadar so vprašanja lahka in jo ima učiteljica rada, slabe pa 

ko ne zna snovi in so vprašanja zares težka. V razredu ni dobro sprejeta, pove, da ji fantje ves čas 

nagajajo, s sošolkami se razume bolje, vendar se tudi kdaj skregajo. Znanje skuša povezovati s 

predznanjem. Pričakuje zaključene ocene (TJA-2, MAT-2 ali 3, SLO-3). Tudi rejniki in njeni starši 

pričakujejo dobre ocene, rejnica jo veliko priganja k učenju. V šoli je dobre volje, ko je vesela in se 

zabava. Jezi jo, ko se skrega s sošolkami. Nima skrbi, ničesar je ni strah. Med poukom je tiho, pogosto 

čaka, da ura mine. Čaka tudi, ko česa ne razume. Pri razlagi ji misli večkrat odplavajo. Težko je pri 

miru. Prebrano razume, snov iz učbenikov zna povedati s svojimi besedami. Pove, da potrebuje veliko 

časa, da si zapomni snov, za učenje je bolj slaba, meni da ni najbolj sposobna učenka. Pomoč 

potrebuje pri vseh predmetih, zato ker potrebuje dodatno razlago in veliko časa, da snov usvoji. Pri 

svojem učenju bi spremenila to, da bi več poslušala in si tako več zapomnila. Pri sebi bi imela sliko, ki 

bi jo spodbujala k pozornemu poslušanju.  
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Intervju sem tudi kvalitativno analizirala.  

Tabela 24: Pregled vsebinskih področij – učenka Maja – začetno stanje 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE Učenka Maja 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska (deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja (o postopkih) 

TEŽAVE PRI RAZUMEVANJU 
IN ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska struktura  prepričanja o samoučinkovitosti, o 
pomembnosti učenja, predmeta… 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna usmerjenost 

SLABA SAMOUČINKOVITOST 
NEPOMEMBNOST UČENJA 
ZUNANJE IN 
NESPREMENLJIVE ATRIBUCIJE  
CILJ- DA NI NEG. OCEN 
NI INTERESA 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije ponavljanja,       
elaboracije in organizacije učenja. 

 Metakognitivne strategije 
načrtovanja,      spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
NAČRTOVANJE 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja časa in učnega 
okolja. 

 Strategije uravnavanja lastnega 
prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega učenja. 
 Strategije iskanja pomoči. 

OKOLJE,ČAS 
 
PREMALO TRUDA, 
PASIVNOST 
ŠIBKA SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 

 

6. Šolske ocene: 

Tabela 25: Šolske ocene – učenka Maja 

Učenka je imela po prvem ocenjevalnem obdobju pri glavnih predmetih sledeče ocene: 

SLO – negativna ocena, ker se ni pripravila na nastop.  

MAT – negativna ocena pri snovi večkratniki in delitelji (neavtomatizirana poštevanka ter neusvojeni 

postopki določanja skupnega večkratnika in delitelja), tako pisno kot ustno.  

TJA – pozitivne ocene. Učenka ima še negativno oceno pri naravoslovju. 

 

7. Analiza dokumentov o učenki: 

Ti dokumenti so shranjeni v osebni mapi učenke, gre za njene osebne podatke, zato bom izpostavila 

le podatke, ki so pomembni za pripravo našega programa. 

Poročilo šole v postopku usmerjanja: 

Prvo poročilo je bilo zapisano, ko je bila učenka konec četrtega razreda. Kot močno področje je bilo 

izpostavljena pomoč pri urejanju razreda ter pridnost. Učenka ima izrazite težave pri razumevanju in 

izražanju, najbolj se to kaže pri angleščini, težave pa so tudi pri slovenščini, družbi in naravoslovju.  

Predmeti Ocene 

Slovenščina 3 pisno, 3 pisno, 1 ustno 

Matematika 1 pisno, 2 pisno, 2 ustno, 1 ustno, 3 ustno 

Tuji jezik- angleščina 2 pisno, 2 ustno 
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V šoli obiskuje dopolnilni pouk. Razredničarka ji prilagaja razlago, navodila in naloge. Navodila vedno 

tudi dodatno razloži, ponudi ji tudi konkretni material za oporo. Pri reševanju nalog ji omogoči več 

časa. Rejniki s šolo sodelujejo. Redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. Po potrebi se 

večkrat slišijo tudi po telefonu. Izrazite težave so se začele kazati v četrtem razredu, zlasti hudo je bilo 

pri angleščini, negativne ocene pa so bile tudi pri drugih predmetih. Ob koncu šolskega leta je učenka 

povsem odpovedala. Iz poročila razredničarke je razvidno, da ima deklica težave tudi pri vključevanju 

v razred, pogosto so prisotne psihosomatske težave (bolečine v trebuhu). Za usvajanje šolske snovi 

potrebuje več časa kot vrstniki, potrebuje veliko dodatne razlage.  

 

Iz poročila specialne pedagoginje je razvidno, da ima učenka težave na področju razumevanja in 

izražanja, najbolj izrazito se to kaže pri angleščini. Učenka ima slabo samopodobo, zaradi učnih težav 

so prisotne tudi psihosomatske težave. Učenka ima starejšo sestro, ki se je pred enim letom prešolala 

na osnovno šolo s prilagojenim programom. Pogosto v pogovoru omeni, kako je sestri veliko lažje na 

tej šoli, da ima manj nalog in da so stvari lažje. Videti je, da si tudi učenka Maja želi na šolo s 

prilagojenim programom.  

 

Strokovno mnenje: 

Šola ni dobila strokovnega mnenja. Učenka je usmerjena kot otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja.  

 

Odločba: 

Učenka se usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učenki se zagotavlja dodatna strokovna pomoč v obsegu 3 ur na teden za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, individualno, izven oddelka. Pomoč izvaja specialni pedagog.  

Učenki se s to odločbo zagotovijo potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju: metodične in 

časovne prilagoditve, več časa, jasna navodila in čustvena opora, ostale prilagoditve pripravi 

strokovna skupina.  

Individualiziran program: 

Podatki so iz IP-ja za šolsko leto 2012/2013. 

1. Globalna ocena: 

o Motorika (groba, fina, grafomotorika) 

 spretna v gibalnih dejavnostih, težave ima pri koordiniranih gibih, 

 drža pisala je ustrezna, občasno pretirano pritiska,  

 pri pisanju jo je potrebno opozoriti na pravilno držo telesa.  

o Zaznavanje (slušno, vidno, tipno) 

 zaznavanje je večinoma ustrezno,  

 hitro reagira in s tem dela veliko napak (iskanje enake slike). 

o Pomnjenje 

 snov hitro pozabi in je ne povezuje s prejšnjim znanjem (uči se mehanično), 
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 potrebuje veliko utrjevanja, da si zapomni nove besede in izgovarjavo le teh (še posebej pri 

angleščini), 

 zapomni si enostavna navodila. 

o Pozornost in koncentracija 

 pri pouku ne sledi aktivno, tudi v individualni situaciji je potrebno pogosto navodila večkrat 

ponoviti,  

 koncentracija za delo je kratkotrajna, vse jo zmoti. Prisoten je tudi gibalni nemir. 

o Orientacija (časovna in prostorska) 

 se orientira v prostoru in času, občasno se zmede, če ne razume, kaj točno se od nje pričakuje.  

o Samopodoba in čustvovanje 

 je tiha in prijazna, 

 čustva težje kontrolira, 

 ima slabo mnenje o sebi, 

 ko se navadi na osebo, se sprosti in je nekoliko bolj zgovorna. 

o Socialni odnosi 

 šibka je v socialnih igrah, 

 pravi, da se v razredu z vsemi druži in so prijatelji, 

 ima malo prijateljic.    

o Vedenje 

 ne izstopa, svoja čustva pokaže, pogosto je jezna, pa svoje jeze ne zna razložiti.   

o Šolska znanja 

 negotova pri računanju, 

 bere tekoče, razumevanje prebranega je skromno, 

 ima zelo šibek besedni zaklad, kar se kaže pri ustnem in pisnem izražanju, 

 zelo hitro je zadovoljna s svojim delom in ne preveri, kar je napisala, 

 prisotno je mehanično učenje na pamet, premalo se uči z razumevanjem. 

o Govor in jezik 

 govori po domače, ima skromen besedni zaklad,  

 stavki so enostavni, kratki in vsebinsko skromni, 

 pri zapisu ne opazi napak. 

o Zdravstveno stanje (težave, spalne navade) ni posebnosti 

o Interesi in močna področja 

 Rada se kopa, sprehaja, pelje s kolesom, skače na trampolinu, 

 spretna je pri grafomotoriki, hitro piše, 

 redoljubna, doma pospravlja in kuha. 

 

2. Področja oz. predmeti, pri katerih se izvaja dodatna strokovna pomoč: 3 ure tedensko:                       

MAT (1), TJA (2), občasno drugi predmeti.        
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3. Prilagoditve: 

a) Organizacija pouka: 

o Prostor:  

 sedi naj spredaj, (prostor za individualno delo izven učilnice)  

o Didaktični pripomočki in oprema: 

 uporaba več konkretnega, knjižnega in slikovnega materiala, ponazorila,  

 poskrbeti je treba za dodatne opore v obliki preglednic, barvnih tabel, shem, 

 če učenka nima urejenih zapisov, se pri obsežnejšemu učnemu gradivu lahko 

priskrbi fotokopije. 

o Organizacija časa: 

 več časa pri obravnavi nove snovi, pri utrjevanju ter pri preverjanju.  

b) Izvajanje pouka: 

o Poučevanje in učenje:  

 spodbujamo jo k aktivnemu delu pri pouku in sproti preverjamo razumevanje snovi,  

 dajemo kratka, jasna in enoznačna navodila in preverjanje razumevanja,  

 raba vizualnih pripomočkov (konkretni in slikovni material), 

 pri SLJ: pri preverjanju razumevanja besedila krajše, manj zahtevno besedilo,  

 zaradi slabšega razumevanja prebranega in napisovalnih težav naj ne bo izpostavljena pred 

celim razredom (razen če sama želi), 

 povratne informacije o pravilnosti uporabe postopkov/ operacij pri MAT,  

 TJA: potrebuje več utrjevanja, da si zapomni nove besede in izgovarjavo le teh. 

o Preverjanje in ocenjevanje znanja:  

 možnost podaljšanega časa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju,  

 možnost pisanja v manjši skupini (izven razreda), 

 preverjanje razumevanja navodil pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja, več vprašanj 

izbire, dopolnjevanja, povezovanja … 

 prilagojena gradiva za pisno preverjanje znanja (več prostora za odgovore),  

 možnost dodatne razlage in usmerjanje po korakih,  

 pri pisnih odgovorih, spisih, naj se pri vrednotenju upošteva predvsem vsebina,  

 daljše naloge naj bodo razdeljene na krajše enote.  

Učenka potrebuje učenje strategij pri zapisu učne snovi, pomoč pri organizaciji učenja in učnega 

okolja.  

4. Letni cilji individualiziranega programa:  

Splošni cilj je, da učenka doseže vsaj minimalne standarde znanja za sedmi razred pri vseh 

predmetih. 

MATEMATIKA: 

 učenka si izdela opore in jih pri reševanju vaj samostojno uporablja, 

 glasno govori postopek reševanja, 

 besedilne naloge rešuje po korakih. 
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SLOVENŠČINA: 

 zna določiti besedne vrste in stavčne strukture,  

 pri slovnici si izdela opore za ponavljanje snovi,  

 ustno in pisno tvori bogate, smiselne povedi, 

 nauči se uporabljati bralne učne strategije. 

ANGLEŠČINA: 

 ob preglednici uporablja čase (pozna časovne prislove in uporabi ustrezno obliko glagola), 

 sproti ponavlja nove besede in naučena slovnična pravila. 

Pri vseh predmetih pa velja: 

 posluša navodila za delo, dela po korakih, narejeno pregleda najprej sama, 

 uporablja različne učne strategije (podčrtovanje ključnih besed, izpiski, 

             kartončki za ponavljanje, spraševanje sošolca …),  

 redno dela domačo nalogo, ki si jo označi ali zapiše v beležko, redno in sproti se 

             uči, svoje domače delo in učenje se nauči tudi vrednotiti, 

 skrbi za urejene zapiske, redno prinaša učila in pripomočke. 

 

5. Delo doma (sodelovanje rejnikov s šolo): 

Redno dela domače naloge, dela jih samostojno, rejniki jo kontrolirajo. Zvečer si sama pripravi torbo 

po urniku, rejniki to preverijo. Sproti se uči (v šoli dobi navodila, kako se mora učiti). Ob pozabljanju 

domačih nalog se pokliče rejnike. Rejniki redno spremljajo šolsko delo (zapisi v njeni beležki) in so v 

rednem stiku s šolo. 

 

Evalvacijska poročila:  

Učenka ima dodatno strokovno pomoč od petega razreda naprej.V tem času je zamenjala tudi šolo, 

saj je prišla s podružnične šole na matično šolo. Zamenjala je tudi več izvajalcev pomoči. Vsi so opazili, 

da je pridna, delavna, za šolo dela sproti, ima pa pogoste izbruhe trme, občasno se pojavi prav odpor 

do učenja določene snovi. Strokovna skupina je v evalvacijskih poročilih predlagala, da učenka čim 

več vadi na področju ustnega in pisnega izražanja, pri angleščini pa mora vaditi glasno branje in 

izgovorjavo besed. Učenka se ne zna učiti, potrebuje pomoč pri organizaciji in pridobivanju novih 

učnih strategij. Učenka se težje vključuje v razred, potrebno je delati na komunikacijskih spretnostih. 

Za preventivo vedenjskih težav je potrebno poiskati vse možne oblike pomoči sodelovanja med 

domom in šolo. Pomembno je tudi, da spodbujamo njena močna področja, da ima možnost, da se 

uveljavi.  

Poročilo o izvajanju dodatne strokovne pomoči ob prvem ocenjevalnem obdobju (januar 2013) 

Učenka je pridna, za šolo dela sproti. Večkrat ima nalogo rešeno, vendar napačno. Pri delu potrebuje 

spremljanje, pri samem delu pa razgovor, da sploh lahko začne delat. Uči se pred testi, večinoma gre 

za branje snovi v zvezkih in učbenikih, občasno si naredi kakšen kartonček za ponavljanje Pri 

matematiki ima težave pri razumevanju snovi, ker snovi ne razume dobro, tudi pomeša postopke med 

seboj. Pogosto se zmoti tudi pri samem računanju. Veliko težav ima tudi pri angleščini. Težave ima 

tako pri učenju slovnice, pri učenju časov in nepravilnih glagolov. Težko si zapomni nove besede, 
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težave ima pri odgovarjanju na enostavna vprašanja. Tudi pri slovenščini ima težave pri pisnem 

izražanju. Učenka ima slabo samopodobo.  

 

Evalvacijski zapisnik strokovne skupine (januar 2013) 

»Pri učenki spodbujamo učenje z razumevanjem, zato da bo k učenju pristopala aktivno. Za boljšo 

organizacijo učenja potrebuje pomoč, stalno spremljanje in pogovor. Spodbujamo učenkina močna 

področja, da se izboljša njena samopodoba. Sledimo ciljem v IP-ju.« 

POVZETEK: 

Učenkine težave so se kazale od začetka šolanja, vendar je učenka zmogla slediti snovi do tretjega 

razreda. V četrtem razredu se je količina učne snovi povečala, prav tako se je povečala zahtevnost in 

učenka ni več zmogla slediti. Pojavljati so se začele negativne ocene, ob koncu četrtega razreda je 

učenka povsem odpovedala, takrat je rejnica tudi predlagala šoli, da se izpelje postopek usmerjanja. 

Sredi petega razreda je učenka dobila pomoč in stanje se je izboljšalo. Redno delo in spremljanje 

učenke je obrodilo pozitivne sadove.  

Po dveh letih izvajanja pomoči učenka večinoma dosega pozitivne ocene, občasno mora popraviti tudi 

kakšno negativno oceno. Največ težav ima še vedno pri razumevanju snovi ter ko mora svoje znanje 

pokazati, bodisi ustno ali pisno, torej pri izražanju. Učenka je na verbalnem področju šibkejša kot na 

neverbalnem Snov se pogosto nauči na pamet, saj je ne razume. Pri učenki je prisotna jeza, jezi jo, da 

se mora učiti, da jo sošolci zbadajo in ji nagajajo, gotovo pa ima jeza povezano tudi s tem, da je učenka 

v rejniški družini. Učenka je pri pouku pasivna, pogosto samo zapisuje snov, ne da bi o njej karkoli 

razmišljala. Zato potrebuje več časa, da se potem snov nauči, pogosto kar na pamet, ker je ne razume. 

Učenka ni motivirana za učenje, nima interesa in si ne postavja ciljev, uči se predvsem zato, da ne 

dobi negativnih ocen. Učenka dvomi v svoje sposobnosti, kaže se nizka samoučinkovitost. Svoj uspeh 

pripisuje sreči in lahkim vprašanjem, pogosto se zanaša na to, da bo dobila pozitivno oceno, ker ima 

posebne življenjske okoliščine (rejniška družina). Uporablja nekaj kognitivnih strategij, večinoma 

ponavljanja. Ima šibko metakognitivno znanje o nalogah in strategijah, pozna strategijo načrtovanja, 

uporablja jo ob spodbudi učitelja. Samospremljanje in samovrednotenje ne gre. Svoje učenje in znanje 

oceni nerealno, pogosto ga preceni, ker ob branju snovi misli, da snov tudi razume in zna.  

5.8 PROGRAM POMOČI 

 Na podlagi rezultatov začetnega stanja smo za učenko Majo pripravili program razvijanja 

samoregulacijskih strategij.  

     CILJ: Učenka se nauči razmišljati o svojih učnih strategijah, spozna nove kognitivne, metakognitivne in 

motivacijske strategije. Uporablja in uri jih v skupini učenje učenja, individualno pri urah dodatne 

strokovne pomoči ter doma pri izdelovanju nalog in učenju. Svoje učenje in napredek spremlja v 

dnevniku učenja. Uporablja samoocenjevanje ter samorefleksijo in samovrednotenje.  
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KOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije na konkretni učni snovi. 

Dejavnosti: 

 Učenka se nauči poiskati ključne besede v navodilih in v besedilih,  

 nauči se delati izpiske (»plonk« liste), kartončke za ponavljanje,  

 vpraša za razlago neznane besede ali sama poišče razlago, 

 na kartice si napiše postopke pri matematiki,zraven zapiše tudi verbalna navodila, ob 

reševanju vaj ima kartice na razpolago, da jih pogleda,  

 snov pove s svojimi besedami, 

 iz snovi pripravi vprašanja za sošolce. 

METAKOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri strategije načrtovanja, spremljanja in evalvacije. 

Dejavnosti: 

 Učenka načrtuje svoje učenje (kaj mora znati, do kdaj mora znati, kako se bo učila),  

 učenka na koledar beleži ocenjevanja, začne se učiti vsaj en teden pred ocenjevanjem, 

 učenka si v beležko beleži naloge ter druge obveznosti,  

 v dnevniku učenja si beleži, koliko časa je delala nalogo, kaj ji je šlo dobro in kaj ne,  

 nauči si pripraviti prostor in pripomočke za učenje, načrtuje si tudi čas učenja,  

 med učenjem se vpraša, kako ji gre delo, 

 nauči se oceniti, kdaj ji gre dobro in kdaj ne,  

 nauči se oceniti, kaj že zna, kaj še ne zna,  

 po učenju preveri, koliko zna (jo nekdo vpraša), 

 po učenju samooceni svoje znanje, reflektira svoj proces učenja,  

 nauči se uporabljati različne izraze za refleksijo in vrednotenje učenja.  
 

MOTIVACIJSKE STRATEGIJE:  

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri motivacijske strategije.  

Dejavnosti: 

 Nauči se postavljati cilje pred učenjem,  

 pri učenju snovi si poišče interes, uporabnost te snovi v vsakdanjem življenju,  

 začne se učiti za znanje ter za dobre ocene,  

 pri učenju se samospodbuja, da ne obupa,  

 pri učenju ali reševanju vaj se nauči samokontrole s samoinštrukcijami,  
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 z učinkovitimi strategijami učenja si bolj zapomni snov, dosega boljše ocene, svoj trud pri 

učenju poveže z dobrimi ocenami,  

 za dobre ocene se nagradi, jo nagradimo učitelji,  

 redno dela domače naloge, pri tem se samospodbuja, 

 se nauči uravnavati počutje in čustva, uporablja nekaj tehnik sproščanja jeze, nauči se umiriti 

pred ocenjevanji, 

 se nauči spremljati svojo pozornost ter jo ustrezno usmerjati, 

 negativna prepričanja o svojem učenju preoblikuje v pozitivna.  

5.8.1 OPIS SKUPINSKIH SREČANJ 

Opis že na str. 68 pri učencu Žanu, prav tako Tabela 13: Učenje učenja –  teme srečanj (str. 69). Tudi 

pri učenki Maji bom opisala dve srečanji. 

Zaporedna številka srečanja: 6 (Samoocenjevanje znanja in postavljanje ciljev) 

Trajanje: 45 minut. 

Učne metode: razgovor, modelno učenje.  

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, učni list za samoocenjevanje (Priloga 10). 

 

Cilji srečanja:  

– Učenci po modelu vadijo samoocenjevanje znanja in postavljanje kratkoročnih ciljev za učenje. 

1. Uvodna motivacija: 

Učenci se pogovarjajo o zadnjih testih. Povedo, kaj jim je šlo dobro in kaj ne. Povedo, kateri testi jih 

čakajo, kaj točno morajo znati pri teh testih. 

 

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci samoocenijo svoje znanje angleščine. Vprašanja se nanašajo na slovnico in besedišče. Učenci 

nato zapišejo, kaj je njihov dolgoročni cilj (poklic, ki jih zanima), nato zapišejo več kratkoročnih ciljev, 

da bodo ta svoj dolgoročni cilj dosegli.  

  

3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kaj jim je bilo pri uri všeč, kaj se jim je zdelo uporabno, kaj bi v bodoče spremenili, kaj 

jim ni bilo všeč. Predlagajo, kaj bi delali na učenju učenja naslednjič.  

 

Učenka Maja.pri angleščini pričakuje dve, ker zna za toliko. Pri tem ocenjuje, da zna tvoriti preteklik 

in nepravilne glagole za dve, ne zna pa modalnih glagolov. Meni, da zna besede za oceno tri. Njen 

dolgoročni cilj je, da postane pomočnica vzgojiteljice. Zaveda se, da mora zato delati za šolo sproti in 

da mora veliko ponavljati snov, da bo šolo naredila. (dnevnik učenja – Maja) 

 

Učenka je točno napovedala oceno, res je pisala zadostno. Tako oceno je dobila, ker se je premalo 

učila, več bi morala vaditi s pisanjem snovi in reševanjem vaj. (dnevnik raziskovalke) 
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Zaporedna številka srečanja: 8 (Utrjevanje postopkov  –  ulomki) 

Trajanje: 45 minut. 

Učne metode: razgovor, modelno učenje.  

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, učni listi z ulomki. 

 

Cilji srečanja:  

– Učenci glasno govorijo postopek reševanja računanja z ulomki, se spodbujajo v paru. 

1. Uvodna motivacija: 

Učenci pripovedujejo o dogodkih v šoli, komentirajo zadnja ocenjevanja, povedo, kaj vse jih še čaka. 

  

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci vadijo računanje z ulomki. Delajo v paru, tako da eden govori postopek reševanja in dela, drugi 

pa preverja pravilnost postopka. Nato zamenjata vloge.  

 
3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kako jim gre računanje z ulomki, povedo, kaj jim gre dobro in kaj morajo še izboljšati. 

Povedo, kje potrebujejo pomoč. Vrednotijo tudi način dela v paru. Povedo, da se bolj potrudijo pri 

računanju, če jih posluša sošolec, nekaterim je tudi nerodno, ker ne znajo dobro računati. Učenci, ki 

imajo težave pri postopkih, si izdelajo tudi opore za vajo doma.  

 

Učenka ima težave pri ocenjevanju, kaj ji gre dobro in kaj ne. Ve, da mora narediti še veliko vaj. Pri 

vajah mora uporabljati opore. (dnevnik učenja – Maja)  

Učenka Maja je v skupini bolj tiha in zadržana. V paru se trudi, vendar je pomešala vse postopke, zato 

sem ji predlagala, da skupaj s sošolko v paru obe izdelata opore za računanje z ulomki. Poleg postopka 

sta obe z besedami zapisali, kaj se pri posameznem postopku dela. Učenki je nerodno, ker ne zna 

dobro, se pa trudi, se želi dokazati pred ostalimi. V skupini se počuti dobro, ker vidi, da imajo vsi 

težave. (dnevnik raziskovalke) 

5.8.2 INDIVIDUALNO DELO Z UČENKO 

Z učenko sva bili skupaj trikrat tedensko pri urah dodatne strokovne pomoči. Učenka je imela pomoč 

pri matematiki, in angleščini, občasno tudi pri slovenščini. Pri vseh individualnih urah je bil uvod ure 

vedno namenjen razgovoru, spodbujanju zanimanja za snov, postavljanju ciljev pri učenju določene 

snovi, prikazu uporabnosti šolske snovi kasneje v življenju. Razgovor se je pokazal za izredno 

pomembnega pri učenki, saj se je na začetku ure vedno razgovorila o svojih težavah doma ali v šoli. 

Ogromno negativnih čustev, prevladovala je predvsem jeza, pa tudi nemoč in žalost. Prav te čustvene 

stistke so močno vplivale na slabše funkcioniranje učenke pri pouku. Ko je prišla k meni na 

individualno uro, se je razgovorila, zakaj da je posebna, zakaj je prav ona v rejniški družini, kako da nič 

ne sme, ne more delati po svoje, občasno kako ji nagajajo sošolci … Ker se je jeza ves čas ponavljala, 

sem učenko spodbujala, da jo izrazi. Tako sva počasi prišli do vzroka jeze. Učenka je bila jezna, da je v 

rejniški družini, saj je ugotavljala, da njene sošolke doma v svojih družinah živijo drugače, imajo več 
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možnosti za zabavo in druženje. Vendar pa je bila jeza še globja, učenka je bila najbolj jezna na svojo 

mamo, ker ni dobro skrbela zanjo in za njeno sestro, zato so ju odvzeli in dali v rejniško družino. Zelo 

hude travme. Hitro sem ugotovila, da ne morem delati učne snovi, če ima učenka čustvene stiske. 

Vedno, ko sem presodila, da potrebuje daljši razgovor, sem si za to vzela čas. Ko sva ugotovili jedro 

problema, sem jo začela spodbujati k postavljanju ciljev, tako kratkoročnih in dolgoročnih. Za učenko 

najbolj bistven dolgoročni cilj je, da bo znala samostojno skrbeti zase. Za to pa so pomembne delovne 

navade, ki jih spodbujata rejnika. Da pa bo lahko samostojna, potrebuje službo. Torej mora končati 

najprej osnovno šolo, nato pa še srednjo poklicno šolo. Da bo dosegla ta cilj, pa mora za šolo redno 

delati. Da se bo lažje učila, mora poslušati že pri pouku in snov čim bolj razumeti. Težko je bilo 

spreminjati negativna prepričanja (sem slaba učenka, tega se ne bom naučila ...). Z razgovorom sem 

vedno skušala poskrbeti, da se je učenka počutila sprejeto in varno. Ko sva se vse pogovorili, je lahko 

sledil glavni del ure, kjer sva pretežno vključevali modelno učenje (jaz sem pokazala in govorila 

postopek, potem sem samo govorila in je delala učenka, na koncu je učenka delala in govorila 

postopek). Učenka je težko delala angleščino, težave pa je imela tudi pri ostalih predmetih. Snov ni 

dobro razumela, zato se jo je tudi težko naučila. Težave so se vedno pokazale tudi pri izražanju, tako 

ustnem kot tudi pisnem. Pri urah se je trudila. V zaključku ure sva se vedno dogovorili, kako bo 

naredila domačo nalogo in se doma učila. To si je vedno zabeležila v dnevnik učenja. Večkrat je v 

dnevnik učenja poleg domače naloge še zapisala čas delanja naloge, kaj ji je šlo dobro in kaj ne. Za 

učenje določene snovi je v dnevnik napisala načrt učenja (kaj mora znati, kako se bo učila ter kako bo 

naučeno preverila). Že pred učenjem je ocenila, kako zna določeno snov, potem je ocenjevanje 

svojega znanja ponovila še po učenju snovi pred pisanjem testov. V času programa se je učenka 

naučila realno oceniti svoje znanje, slabe ocene pa je pripisala temu, da se je premalo učila.  

Dnevnik učenja je rada pisala, čeprav ji izražanje dela težave. Povedala je, da se je pogosto več učila 

tudi zato, ker je imela v dnevniku učenja zapisan načrt učenja, ker smo vadili že v šoli, je doma vedela, 

kako se mora učiti. Priznala je, da se je prej učila samo z branjem snovi, ker je mislila, da je to že 

učenje. Boljša je bila pri samoocenjevanju, ker smo ga vedno vadili na konkretni učni snovi. V dnevnik 

učenja je zapisala tudi tole: »Še vedno ne razumem veliko snovi. Učenje sem bolj malo izkoristila. Zelo 

mi je težko pri učenju v šoli in doma. Rabim nujno nekoga, ki mi bo pomagal pri vsakdanjem delanju 

v šoli. Da se bo z mano učil in se z mano lepo pogovarjal, tudi o mojih problemih, da me bo razumel 

in me spodbujal k delanju. Edino to potrebujem zelo.« 

5.8.3 ZAPISI IZ RAZISKOVALNEGA DNEVNIKA 

Ves čas izvajanja intervencijskega programa sem za učenko beležila dejstva, ki so se zgodila pri 

individualni uri, na učenju učenja ter pri timskem delu z učitelji in sodelovanju z rejniki. Ta dejstva 

sem podkrepila z mojim razmišljanjem, tu sem iskala vzroke za določena vedenja, ugotavljala sem, kaj 

je pri učenki drugače, se tekom izvajanja programa spreminja. Čeprav je celoten zapis zanimiv za 

branje, sem izluščila nekaj ključnih zapisov, ki so zanimivi za našo raziskavo.  
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Tabela 26: Raziskovalni dnevnik – učenka Maja  

 DEJSTVA RAZMIŠLJANJE RAZISKOVALKE 

4. 2. DSP Preverjanje (SLO) 
Cilj: Učenka samostojno reši preverjanje, pregleda 
napake in ponovi postopke.  
Učenka mora znati sklon ter samostalniku določiti 
spol, število in sklon. Pri reševanju je negotova, 
zmoti se pri vprašalnicah. Dela hitro in impulzivno. 
Ustavi se pri navodilih, negotova, kaj mora narediti.  

Učenka ne zna oceniti svojega znanja. Dela hitro, 
nič se vmes ne ustavlja, da bi premislila, kako 
nalogo rešiti. Če navodila ne razume, takoj prosi za 
pomoč, sama se ne potrudi, da bi poiskala razlago, 
bolj zaupa učitelju. Pri učenki se kažejo primanjkljaji 
na jezikovnem področju (uporaba sintakse – kako 
se pravilno sklanja ter semantike - ima izredno šibek 
besedni zaklad, npr. ne razume besede jelenjad).  
 

5. 2. Učenje učenja Razgovor o učenju SLO in TJA 
Cilj: Učenci vrednotijo svoje znanje slovenščine (po 
testu), načrtujejo učenje angleščine za test.  
Učenka sodeluje v pogovoru, na vprašanja ne 
odgovori takoj, malo premisli. Pri SLO pričakuje 
oceno 3, čeprav svoje znanje ocenjuje za 2. Pri TJA 
bo zadovoljna z 2, meni, da se bo morala za boljše 
ocene več učiti.  

Učenka meni, da bo dobila 3, ker je test hitro rešila. 
Zaveda se, da ji skloni ne gredo dobro, da je 
naredila nekaj napak. Pri angleščini ji je pomembno, 
da je pozitivna, znanje ji ni tako pomembno. Pri 
pisanju testa se pri zapisu ne potrudi, piše dokaj 
grdo. Napisanega ne preveri. Ima šibke strategije 
spremljanja in samokontrole pri testu.  

13. 2. DSP Obravnava besedila (TJA) 
Cilj: Učenka posluša besedilo, ga prebere in s 
pomočjo prevede, nato prevede vprašanja in zapiše 
odgovore 
Besedilo je za učenko težko, le s težavo sledi. Snov 
sem ji prilagodila tako, da sem ji prevedla celotno 
besedilo jaz, nato pa sva skupaj delali vprašanja in 
odgovore. Učenka ima izrazite težave že pri obnovi 
osnovnih besedil, samostojno jih ne zmore obnoviti. 
Tvori kratke odgovore s pomočjo podvprašanj. Ne 
zna dobro tvoriti preteklika, težave pri uporabi 
glagolov v trdilni, vprašalni in nikalni obliki ter pri 
nepravilnih glagolih.  

Besedila so zanjo pretežka. Nudila sem ji vse možne 
prilagoditve, da je uspela rešiti naloge. Povedala je, 
da razume le kakšno besedo, ne pa pomena 
celotnega besedila. Težave ima s preteklikom 
glagola biti in imeti, težave tudi pri ostalih 
nepravilnih glagolih. Težave ima tudi pri pravilnih 
glagolih, ko jih postavlja v trdilno, vprašalno in 
nikalno obliko. Pri reševanju hiti, ne pomisli ali je 
rešitev ustrezna. Pogosto daje občutek, da je 
prepričana v svoje znanje, da snov obvlada, ker je 
tako hitra. Na koncu se izkaže, da ne pozna dobro 
niti pravil za delanje preteklika.  

15. 2. DSP Enakokraki in enakostranični trikotnik 
Cilj: Učenka spozna lastnosti obeh trikotnikov, jih 
zna načrtati. Ponovi seštevanje in odštevanje 
ulomkov.  
Učenka zna seštevati in odštevati ulomke z 
različnimi imenovalci. Pri načrtovanju trikotnikov 
ima nekaj težav, pozabi upoštevati posebne 
lastnosti obravnavanih trikotnikov. Dela po modelu  

Danes je zgovorna in dobre volje. Rada govori o 
drugih stvareh, kar je sprememba po dveh tednih 
zamorjenosti. S spremenjenim razpoloženjem čisto 
drugače dela, je bolj aktivna in se trudi. Z 
govorjenjem celo malo pretirava, saj se potem težje 
zbere. Dober občutek je, ker je sproščena, res dobro 
dela.  

20. 2. DSP Vaje za preteklik 
Cilj: Učenka zna tvoriti preteklik (vse tri oblike), 
pravilno uporablja tudi nepravilne glagole.  
Učenka se ne pripravlja na ustno spraševanje, pove, 
da ima občutek, da še ne bo vprašana. Ne zna še 
nepravilnih glagolov. Tudi besedišče je skromno.  

Učenka odlaša z učenjem, se še ne uči, računa na 
to, da bo vprašana po počitnicah. Prvič je imela pri 
ustnem spraševanju srečo, zato upa, da bo tudi 
tokrat dobro opravila. Ne zna še tvorbe preteklika, 
napake dela tako v trdilni kot tudi vprašalni in 
nikalni obliki.  

21. 2. Učenje učenja – sodelovanje s tutorji 
Cilj: Učenci se učijo skupaj s tutorji.  
Učenka je vesela in dobro sodeluje s tutorko. Vadili 
sta angleščino. Tutorka pove, da je bila učenka 
aktivna in da je lepo delala.  

Učenka je bila navdušena nad pomočjo sošolke 
tutorke. Povedala mi je, da je bilo fajn in kdaj se 
bosta spet lahko skupaj učili. Za učenko zna biti to 
tudi pomemben varovalni dejavnik pri oblikovanju 
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socialne samopodobe, saj učenka v svojem razredu 
ni najbolje sprejeta.  

4. 3. DSP Opis dejavnosti med tednom 
Cilj: Učenka opiše svoje počitnice, nato pripoveduje, 
kaj vse počne med tednom. Rešuje vaje v DZ.  
O počitnicah ne govori veliko, ker je bila samo 
doma. Bere glasno in tekoče, občasno ima težave 
pri naglaševanju. Sama je povedala, da potrebuje 
pomoč pri domačem branju, večino je že naredila. 
Pri reševanju DZ je hitra, občasno se kje zmoti. 
Težave ima, ko se mora vprašati po podčrtanem 
delu stavka.  

Za počitnice je bila samo doma, vidi se ji, da je zato 
kar malo razočarana. Ni bila veliko zunaj na svežem 
zraku. Presenetila me je, kar je naredila domače 
branje, samo pri dveh točkah ni vedela, kaj točno 
mora narediti, to me je vprašala samoiniciativno. 
Pohvalila sem jo, ker si je začela prizadevati za šolo. 
Dobila je tudi vaje za matematiko, ker v petek 
pišejo. Pomembno je, da se začne res truditi in je pri 
učenju aktivna. Povedala je, da gre doma vsak dan 
pomagat v hlev, pomaga tudi v gospodinjstvu. Oči je 
za počitnice ni prišel iskat (vidi se, da je žalostna, 
razočarana).  

4. 3. DSP Pisno ocenjevanje (MAT) 
Cilj: Učenka samostojno reši test. Ima prilagoditve: 
podaljšan čas, usmerjanje pozornosti ter dodatno 
razlago navodil.  
Učenka se je zmedla pri besedilnih nalogah. Tudi pri 
samem računanju z ulomki je kar dvakrat zamenjala 
računski znak. Rezultate je pozabila okrajšati. Že pri 
prvi nalogi z ulomki se je povsem zmedla, zato je 
ves test reševala raztreseno.  

Učenko je test presenetil. Bila je prepričana v svoje 
znanje, ko smo vadili v šoli, zato doma ni naredila 
toliko vaj. Vidi se, da je zaskrbljena, ker mora 
popravljati TJA. Učenka je med testom ugotovila , 
da ji sploh ne gre dobro in je začela kar obupavati. 
Včeraj je manjkala na učenju učenja, ko smo 
ponavljali snov za test matematike. Učenka je 
ocenila, da matematiko zna, na testu se je pokazalo, 
da ni dovolj, če zna le približno, ker znanje ni bilo 
dovolj utrjeno, je potem vse pomešala.   

15. 3. DSP Deljenje ulomkov 
Cilj: Učenka zna množiti in deliti ulomke. Učenka 
deli ulomke tako, da ves čas glasno govori postopek 
reševanja.  
V začetku ure sva imeli daljši razgovor, saj učenka ni 
bila motivirana za delo. Potem sva postopoma 
ponovili snov, vsak postopek sem ji modelirala, 
postopoma pa je učenka delala sama, ob tem je 
glasno govorila postopek. Učenka je bila aktvna in je 
dobro delala. Težave ima pri spreminjanju celih 
števil v ulomke ter pri krajšanju.   

Po razgovoru dobro dela, se zelo trudi. Vedno sem 
prepričana v njeno znanje, potem pa pri 
ocenjevanju povsem odpove. Sama pravi, da se 
zmede. Ne ve točno, kaj jo znervira, vendar postane 
kar živčna. Po modelu lepo dela, v začetku govori 
glasno, potem tiho in pravilno. Ko je prepričana, da 
postopek zna, dobro dela. Verjetno se pri testu 
zmede zato, ker ni povsem prepričana vase, potem 
pa prva težja naloga povzroči, da zablokira. Za 
naslednji test si bo izdelala opore (postopek ter 
besedni zapis postopka), nujno je, da vadi, da je 
prepričana vase.  

20. 3. DSP Primernik 
Cilj: Učenka se nauči delati primernik. Komentira 
svojo oceno.  
Učenka je pisala 2, tako kot je pričakovala. Že prej je 
označila, da ji ne grejo modalni glagoli ter da je 
šibka v besedišču. Naučila se je tvoriti preteklik, zna 
tudi nepravilne glagole. Dobro se je naučila tudi 
predloge, tu je dobila vse točke.  

Je zelo vesela, da je dobila 2. Meni, da se je premalo 
učila, lahko bi naredila še več vaj. Moje mnenje je, 
da se je veliko učila, kar dokazuje pozitivna cena. 
Dobro se je naučila slovnico (tvorba preteklika in 
predlogi), je pa šibka pri splošnem razumevanju, ko 
mora povezovati vprašanja z ustreznimi odgovori. 
Šibko je tudi prosto izražanje. Pomembno je, da je 
učenka videla, da z učenjem lahko dobi pozitivno 
oceno, dobila je dobro dve.  

28. 3. DSP Vaje za TJA, MAT 
Cilj: Učenka ponovi besedišče pri TJA ter računanje z 
ulomki.  
Ne zna dobro besed, zaveda se, da je njeno znanje 
skromno. Bolje ji gre pri slovnici. Ima težave pri 
postavljanju vprašanj, samo izražanje je šibko. Pri 

V začetku ure pove, da jo sošolci zbadajo z 
zbadljivkami. To jo zelo prizadane. V razgovoru se 
spet dotakneva jeze, ki v globini skriva hude travme 
iz otroštva. Po pogovoru je bolje. Ima pa negativno 
samopodobo, to se kaže, ko mora nastopati pred 
ostalimi. Pri tem zardeva, se smeje in ne zmore 
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MAT je spet pomešala postopke. Opor ne zna 
uporabljati. Nujno, da dela ves čas z oporami Z 
mislimi je drugje. Še vedno mora imeti nastop za 
SLO.  

očesnega kontakta. V razredu je slabo sprejeta. O 
zbadanju sem govorila tudi z razredničarko. O sebi 
nima dobrega mnenja, pomembno da se veliko 
pogovarjava, da učenka prepozna svoja močna 
področja in izboljša samopodobo.  

15. 4 DSP Glagol 
Cilj: Učenka zna spregati glagol, zna mu določiti 
osebo, število in čas.  
Pozabila je spreganje, sva vadili. Težave ima pri 
določanju osebe in časa. Je delala po modelu z 
oporami. Potrebuje veliko časa, da se nauči 
uporabljati postopek po modelu.   

Pove, da je vse pozabila od lani. Pozabila je tudi 
zvezek. Veseli se, da bo šla ven na sonce. Določanje 
osebe in časa ji dela težave, ima opore, da si z njimi 
pomaga. Ponovili sva še GEO, izkazalo se je, da se 
uči na pamet, ne zna uporabljati atlasa. Nujno je, da 
se začne postopoma učiti z razumevanjem.  

24. 4. Učenje učenja . Vaje za MAT 
Cilj: Učenci znajo načrtati štirikotnik in računati z 
ulomki.  
Učenki ne gre načrtovanje. Vse je pomešala, ne zna 
lastnosti štirikotnikov in ne upošteva vseh korakov 
načrtovanja. Pri ulomkih se spet zmede (kljub 
oporam).  

Izredno šibka koncentracija. Učenka vedno odpove, 
ko se ponavlja za test. Sva zapisali, kaj točno mora 
narediti doma. Se je naučila skico, še vedno pa ne 
gre postopek načrtovanja. Učenka ima šibke 
prostorske predstave. Problem je tudi v tem, da 
razmišlja druge stvari, ni pri stvari, sploh se ne 
zaveda, kaj rešuje.  

10. 5. DSP Analiza testa 
Cilj: Učenka naredi popravo, komentira napake. 
Ponovi postopke pri računanju z ulomki ter pri 
načrtovanju štirikotnikov.  
Pozabila je krajšati ulomke, napake je delala pri 
spreminjanju celih števil v ulomke. Pri načrtovanju 
premalo natančna, spet je narobe risala kote. Ne 
zna izračunati neznanega kota. Dobila je 2. Ker 
razmišlja o trgovski šoli, sva se pogovarjali o 
uporabnosti znanja ulomkov v trgovini.  

Učenki manjka samokontrole. Ker ima šibke 
številske predstave, se hitro zmoti in zamenja, da je 
20=1/20. 
Pri reševanju vedno hiti, samo sebe ne preverja. 
Danes med popravo veliko govori. Pove, da je ves 
čas nemirna, med testom še toliko bolj. Je bolj 
slaba učenka, ker si ne zapomni postopkov. 
Večkrat se kar izgubi v snovi, ker je ne razume tako 
dobro. Pove, da ji matematike letos ne gre.  

17. 5. Govorilne ure 
Rejnica poroča, da se pri učenki doma razpoloženje 
ves čas spreminja. Pogosto trma in ne želi pomoči 
pri učenju. Občasno se povsem odklopi, kot se je 
zgodilo po prvomajskih praznikih. Problem je, kadar 
gresta z njeno sestro na obisk k očiju. Tam je tudi 
slaba družba in domov prideta povsem drugačni, 
sploh se ne moreta več zbrati. Učenka sicer doma 
pomaga v gospodinjstvu, tudi v hlevu. Je bolj 
spretna od starejše sestre.  

Pri učenju ostaja največji problem angleščina, nujno 
da se uči več in bolj z razumevanjem. Pogosto se 
nauči snov na pamet, je ne povezuje s predznanjem. 
Se že skuša učiti z izpiski, kar je pozitivna 
sprememba. Trenutno je zaljubljena, zato je v 
povsem drugem svetu in se še težje zbere. Pozitivno 
je to, da o svojem učenju že razmišlja, aktivno 
sodeluje pri beleženju v dnevniku učenja. O delu 
doma večkrat pripoveduje, vedno jo pohvalim in ji 
omenim, da so dobre delovne navade pomembne, 
da lahko sam skrbiš zase.  

27. 5 DSP Osebek 
Cilj: Učenka zna določiti povedek in osebek.  
Po razlagi dela samostojno, upošteva postopek 
reševanja, tako da naprej poišče povedek, nato se 
vpraša po osebku. Dobila je vaje za test za TJA. 
Po govorilni uri je rejnica določila, da do konca 
pouka s sestro ne smeta na obisk k očiju. Pogoj je, 
da se v šoli zelo potrudita.  

Samostojna pri reševanju vaj. Pove, da se je že učila 
ZGO. Ko jo sprašujem, se vidi, da se je učila, 
določene stvari zna bolj na pamet. Trenutno je 
resna pri učenju, dela sama in sproti. Zaveda se, da 
mora zdržati še tri tedne, potem sledijo počitnice. 
Ne želi imeti popravnega izpita. Učenka je povedala, 
da ne sme k očiju do konca pouka. Zaenkrat je 
osredotočena na teste, deluje zbrana in se tudi 
sproti uči.  
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5.9 KONČNO STANJE 

1. MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Tabela 27: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Maja – končno stanje 

 MSLQ MAJA 

MOTIVACIJA M SD začetno 
stanje 

končno 
stanje 

Vrednostne komponente     

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,00 5,25 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 5,00 6,25 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,60 5,60 

Komponente pričakovanja     

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 5,25 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 3,13 5,63 

Čustvene komponente     

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 3,60 4,4 

UČNE STRATEGIJE     

Kognitivne in metakognitivne strategije     

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 3,25 4,75 

8. Izvedba 4,91 1,08 4,30 4,30 

9. Organizacija 4,14 1,33 4,75 4,75 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 3,80 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,41 3,83 

Strategije upravljanja z viri     

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 2,75 5,25 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,00 4,75 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,70 3,33 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 5,25 
 

Učenka komentira, da je vprašalnik zelo dolg, tako da je pri reševanju zelo hitela. Trditve je hitro 

prebrala in se tudi hitro odločila, koliko trditev velja zanjo. Ko primerjamo začetne in končne rezultate, 

lahko vidimo, da je učenka dosegla višje povprečje pri vseh podlestvicah, izjema sta Izvedba in 

Organizacija, kjer je povpreček enak. Učenka je tako napredovala pri motivaciji, zlasti je opazen 

napredek pri usmerjenosti k notranjim ciljem ter pri samoučinkovitosti, dosegla pa je nekoliko višji 

rezultat tudi pri testni anksioznosti. Povečala se je tudi uporaba učnih strategij, izboljšalo se je kritično 

mišljenje ter metakognitivna samoregulacija. Učenka si bolje organizira čas in učno okolje, bolje 

regulira napor, išče pomoč ob težavah in se vključuje v sodelovalno učenje.  

 

Rezultati vprašalnika nam odgovorijo na RV1: Na kakšen način se bo po izvedenem intervencijskem 

programu pri vključenih učencih spremenila uporaba različnih učnih strategij? 

Pri učenki Maji se je povečala uporaba učnih strategij. Uporablja več različnih strategij, zato je pri 

samem učenju večkrat bolj učinkovita in doseže pozitivne ocene. V času izvajanja se je naučila poiskati 

ključne besede v besedilu, pogosto si je pri učenju delala tudi izpiske, kar se je izkazalo za učinkovito 

strategijo elaboracije in organizacije, saj je bila učenka tako bolj aktivna pri samem učenju, posledično 
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pa izboljšala se je tudi zapomnitev snovi. Učenka se je tudi trudila, da bi pri pouku čim bolj poslušala 

in sledila.   

RV2: Kako se bo spremenilo njihovo metakognitivno zavedanje? 
Učenka Maja po končanem programu uporablja več metakognitivnih strategij, ne le načrtovanje, 

svoje učenje skuša tudi spremljati in vrednotiti. Metakognitivno zavedanje se je izboljšalo, učenka se 

je v času programa naučila samospremljati svoje delo, si dajati samoinštrukcije ter dokaj realno oceniti 

svoje znanje. Učenka je rada izpolnjevala dnevnik učenja, načrti učenja in razne opore za delo doma 

so ji pri učenju zelo pomagali.  

 

RV3: Kakšna bodo njihova motivacijska prepričanja po izvedenem programu pomoči? 

Učenka je imela pred začetkom izvajanja programa veliko težav pri motivaciji. Ni si postavljala ciljev, 

njena samoučinkovitost je bila nizka. V času izvajanja programa se je stanje izboljšalo. Veliko sva se 

pogovarjali, saj je imela učenka pogosto čustvene težave. Preko pogovorov si je učenka začela počasi 

postavljati cilje in jim slediti. Jaz sem skušala z ustrezno povratno informacijo izboljšati njeno 

samoučinkovitost, ki je bila izredno nizka ravno pri ocenjevanjih. V drugem mesecu izvajanja 

programa je učenka počasi povezala trud pri učenju z dobrimi ocenami. Ugotovila je, da se je potrebno 

pravilno učiti (ustrezne učne strategije) in so potem rezultati veliko boljši. Učenka je imela v svojem 

delovanju tudi nihanja, slabše je delovala po prvomajskih praznikih ter povsem ob koncu leta, ko je 

morala še popravljati negativne ocene. V obeh obdobjih je učenka vlagala v učenje premalo truda, 

poznala pa se je tudi utrujenost ob koncu leta, ki je značilna za učence z učnimi težavami.  

 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 28: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Maja –  končno stanje 

 SEQ-C Maja 

 M SD Fantje  Dekleta Z.S. K.S. 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 19 22 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 25 24 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 21 22 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 65 68 

 

Učenka je nekoliko izboljšala učno in čustveno samoučinkovitost, pri socialni samoučinkovitosti je 

rezultat nekoliko nižji. V času programa sva na teh dveh področjih veliko delali in učenka je prepričana, 

da zmore dobro kontrolirati svoja čustva, tudi pri učenju se vidijo začetki samokontrole. V razredu 

učenka kljub delu razredničarke in sodelovanju s tutorji še vedno ni dobro sprejeta, še vedno je 

prisotno tudi nagajanje s strani sošolcev pred ali po pouku.  

 

RV4: Kakšne bodo spremembe pri zaznavanju njihove samoučinkovitosti? 

Učenka Maja je izboljšala svojo samoučinkovitost, zlasti čustveno in učno. K učenju pristopa bolj 

samozavestno, sedaj pozna več strategij, učenje tudi spremlja in vrednoti, zato je tudi bolj prepričana 
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v svoj uspeh. Bolj uspešna je tudi pri kontroliranju čustev, sedaj razume svojo jezo, ve od kod izvira, 

zato se tudi lažje umiri.  

 

3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Rejnica pove, da so bila pri učenki različna obdobja, bolje je delala v začetku intervencijskega 

programa, nekje po prvomajskih praznikih je šolo postavila na stranski tir, ni se želela učiti. Zato je 

rejnica prepovedala obiske pri očiju do konca šole. To je učenko prisililo, da se je spet začela učiti. 

Doma je pomoč odklanjala, se je pa redno učila za teste, pri učenju je bila samostojna, upoštevala je 

napotke za učenje, ki jih je dobila v šoli. Rejnica je vesela, da je učenka popravila vse negativne ocene, 

to dokazuje, da učenka zmore , če se seveda resno uči.  

 

4. Vprašalnik za učitelje – analiza:  

Učitelji so učenko ob koncu leta pohvalili, ker je imela redno domače naloge, ves čas je hodila tudi na 

dopolnilni pouk in učenje učenja. Izpostavili so, da je učenka tiha in mirna, težave ima pri razumevanju 

snovi, jim je pa všeč, da se zmore kljub težavam naučiti za pozitivno oceno.  

 

RV8: Kakšne spremembe pri uporabi metakognitivnih in motivacijskih strategijah bodo opažali učitelji 

in starši vključenih učencev? 

Rejniki opažajo, da je učenka bolj samostojna pri učenju, sedaj si dela izpiske, uporablja različne 

strategije, včasih je namreč le preletela snov v zvezku. Pri učenju si tudi postavlja cilje, učenje že 

načrtuje in ga spremlja. Učitelji so opazili, da učenka redno uporablja beležko. Zaveda se svojih težav, 

zato redno obiskuje vse oblike pomoči. Pri učenju je bolj aktivna, pri pouku občasno že sodeluje. Je 

izredno marljiva, ima dobre delovne navade, kljub slabšemu razumevanju se zmore naučiti za 

pozitivno oceno  

 

5. Intervju z učenko (Priloga 11) 

Učenka Maja meni, da je pri učenju napredovala. Za šolo dela sproti. Učenje načrtuje, pred učenjem 

si postavi tudi cilj. Pri učenju se nauči postopke, večkrat si naredi tudi izpiske. Zaveda se, da si najlažje 

snov zapomni, če rešuje naloge ali učne liste, se pravi, ko o snovi aktivno razmišlja.Po učenju preveri 

naučeno tako, da se pogovori s sošolkami. Dobre ocene dobi, ko se dobro nauči, slabe pa takrat, ko 

se premalo uči in zato snov pomeša ali pozabi. Ne zmore slediti razlagi učitelja, ta je prehitra, zato še 

vedno potrebuje dodatno razlago. Še vedno jo stvari jezijo, se pa tega zaveda in ve, da se mora 

pomiriti. Zanima jo snov slovenščine, matematika in angleščina pa ne. Zdi se ji, da je sposobna za 

učenje, potrebuje pa več časa, da se snov nauči. Meni, da če bi snov bolje razumela, bi se jo tudi 

hitreje naučila. V bodoče bo snov ponavljala vsak dan. Se zelo trudi, zato je tudi uspešno končala 

razred. Pogosto jo moti, če v razredu ni miru in se ne more zbrati za delo, saj ima šibko koncentracijo 

za delo.  
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Tabela 29: Pregled vsebinskih področij – učenka Maja – končno stanje 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE Začetno stanje Končno stanje 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska 
(deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja 
(o postopkih) 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska struktura  prepričanja o 
samoučinkovitosti, o 
pomembnosti 
učenja, predmeta… 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna 
usmerjenost 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST 
NEPOMEMBNOST 
UČENJA 
ZUNANJE IN 
NESPREMENLJIVE 
ATRIBUCIJE  
CILJ: DA NI NEG. 
OCEN 
NI INTERESA 

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST 
POMEMBNOST 
UČENJA 
USTREZNE ATRIBUCIJE  
VEČ INTERESA 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije 
ponavljanja,       
elaboracije in 
organizacije učenja. 

 Metakognitivne 
strategije 
načrtovanja,      
spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
 
 
NAČRTOVANJE 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 
 
 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja 
časa in učnega okolja. 

 Strategije 
uravnavanja lastnega 
prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega 
učenja. 

 Strategije iskanja 
pomoči. 

OKOLJE,ČAS 
 
PREMALO TRUDA, 
PASIVNOST 
ŠIBKA 
SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 

OKOLJE,ČAS 
 
VEČ TRUDA,  
BOLJŠA 
SAMOKONTROLA 
ČUSTEV 
UČENJE S SOŠOLCI 
 

 

6. Šolske ocene 

Pri izvajanju intervencijskega programa nas je zanimalo tudi, kako je z ocenami. Kot začetno stanje 

smo vzeli ocene ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Učenka je v januarju še pred začetkom 

izvajanja intervencijskega programa zapisala, kakšne zaključene ocene pričakuje. Iz tabele je razvidno, 

da se je učenka pri večini predmetov precenila, pričakovala je višje ocene. Tekom programa se je 

naučila bolj realno oceniti svoje znanje, bolj realne so bile tudi pričakovane ocene na testih.  

Pri pregledu ocen lahko vidimo, da so se pri nekaterih predmetih ocene izboljšale, pri nekaterih pa 

ne. Pri slovenščini in matematiki so se ocene izboljšale, saj je v času izvajanja intervencijskega 

programa učenka dobila samo pozitivne ocene. Pri angleščini se je zgodila tudi negativna ocena, 

podobno je bilo tudi pri zgodovini, ker se učenka ni dovolj pripravila na ocenjevanje. 
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Tabela 30: Šolske ocene – učenka Maja – končno stanje 

 

RV7: Kako se bo z izvajanjem programa pomoči spreminjal učni uspeh vključenih učencev? 

Pri učenki Maji so se ocene pri glavnih predmetih izboljšale, z izjemo angleščine. Učenka je imela 

dodatno strokovno pomoč pri matematiki in angleščini, občasno tudi pri slovenščini. Ti predmeti so 

se največkrat vadili tudi v skupini učenja učenja, kar pomeni, da so na novo pridobljene strategije v 

intervencijskem programu pozitivno vplivale tudi na učenkin učni uspeh. Učenka je komentirala kot 

velik uspeh, da ima ob koncu leta vse predmete pozitivne, saj se ji je med letom večkrat kaj zalomilo. 

7. OPAZOVALNA SHEMA (pregled dejavnosti pri učenju)  

Za lažje spremljanje učenkinega napredka sem raziskovalka ocenila izbrana področja učenja in 

motivacije v februarju, ko se je začel izvajati intervencijski program ter ob koncu izvajanja, v juniju.  

Tabela 31: Opazovalna shema – učenka Maja 

Dejavnost: Stanje – februar: Stanje – junij: 

Močna področja 
učenca 

Vzgojni predmeti, doma 
pospravljanje 

Vzgojni predmeti, redno dela DN, 
pospravljanje, sestri pomaga pri učenju. 

Šibka področja, učne težave Ne razume snovi, se ne uči sproti, 
nujno rabi več razlage.  

Ne razume snovi, zato rabi dodatno razlago 
in več časa, da se nauči. 

Delanje nalog:  
(redno, občasno, zelo 
pomanjkljivo 
Odnos do domačih nalog  

Redno.  

DN so ji odveč.  

Redno.  

Dela sproti, saj se tako že uči.  

Predmeti Ocene – 30. 1. Želena 
zak. oc. 

Ocene – junij 24.6. 

Slovenščina 3 pisno, 3 pisno, 1 ustno 3 2 pisno, 2 pisno,  
3 ustno, 3 ustno, 
3 ustno, 

3 

Matematika 1 pisno, 2 pisno, 2 ustno, 1 
ustno, 3 ustno 

3 2 pisno, 2 pisno, 4 pisno, 2 
ustno, 2 ustno,  

2 

Tuji jezik- angleščina 2 pisno, 2 ustno 2 2 pisno, 1 pisno,  
2 ustno, 2 ustno 

2 

Likovna vzgoja 5 ustno, 5 ustno 5 3 ustno, 5 ustno, 
4 ustno 

4 

Glasbena vzgoja 4 ustno 5 3 pisno, 5 ustno 4 

Geografija 2 pisno, 2 ustno 3 2 pisno, 5 ustno,  
3 ustno 

3 

Zgodovina 2 pisno, 2 ustno 2 1 pisno, 2 ustno, 4 ustno 2 

Državljanska in domovinska 
vzgoja in etika 

2 ustno 2 2 pisno, 4 ustno 3 

Naravoslovje 1 pisno,2 ustno, 3 ustno, 5 
ustno, 3 ustno 

3 3 pisno, 3 ustno,  
3 ustno 

3 

Tehnika in tehnologija 4 pisno 4 4 pisno, 5 ustno,  
 

4 

Športna vzgoja 5 ustno,4 ustno,4 ustno 5 5 ustno, 3 ustno 4 
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Uporaba beležke: 
(redno, občasno, ne 
uporablja). 
Zapis dnevnih obveznosti  

Uporablja občasno.  

 
Ne.  

Uporablja dnevnik učenja ob spodbudi 
učitelja.  

Si pogosto zapiše, da načrtuje učenje. 

Načrtovanje učenja in nalog: 
(vsak dan ob istem času, ura, 
koledar ...) 

Ne načrtuje, začne se učiti pred testi. 
Uporablja koledar.  

Načrtuje učenje po dnevih, naredi si načrt 
učenja. Redno uporablja koledar.  

Zapiski: 
(pregledni, čitljivi, redni, 
uporaba barv, da se je možno 
iz njih učiti ...) 

Niso pregledni, vendar se iz njih 
vseeno uči.  

Zapiski so bolj pregledni, uporablja barve.  

Organizacija učenja: 
(sprotno, kampanjsko, različni 
načini –  zna povedati, kako 
se uči). 

Uči se kampanjsko. Uči se pasivno, z  
branjem snovi. Pogosto ne ve, kaj je 
treba znati.  

Uči se sproti, tako da redno dela naloge. Pri 
pouku se trudi poslušati in sodelovati. Dela 
si izpiske pred ocenjevanji.  

Razumevanje navodil: 
Pisna in ustna 
Branje navodil: 
(natančnost branja, točnost 
izvedbe). 
Dodatna razlaga navodil- 
kdaj, zakaj? 

Težave pri pisnih ali ustnih navodilih.  

Ni natančna pri branju, ne razume 
točno.  

Pri novi snovi, pri pouku in DSP.  

Občasno ne razume pisnih ali ustnih 
navodil.  

Pri branju ni natančna, odvisno od 
motivacije in koncentracije.  

Vpraša za dodatno razlago, če res ne 
razume navodil.  

Razumevanje besedila:  
(zmore na kratko obnoviti, 
odgovarja na vprašanja) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Obnovi približno.  

Ne uporablja bralnih učnih strategij.  

Obnovi točno.  

Uporabi predznanje, predvideva vsebino.  

Iskanje ključnih besed: 
(zna, ne zna) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Se trudi, ima veliko težav.  Poskuša poiskati ključne besede, jih zapiše 
na kartončke.  

Reševanje besedilnih nalog: 
(rešuje postopno ali ne). 

– potrebuje pomoč, je 

samostojen 

Rešuje hitro, impulzivno,  ne preverja 
ustreznosti rešitve.  

Večkrat potrebuje pomoč.  

Rešuje po korakih, upošteva postopnost., 
pomaga si z oporami.  

Občasno potrebuje pomoč.  

Izdelava miselnih vzorcev: 
(zna, ne zna dobro).  
Uporaba miselnih vzorcev pri 
učenju (že narejenih). 

Zna, za učenje jih ne dela.  

Zmore se učiti iz miselnega vzorca. 

Zna, za učenje jih ne dela 

Zmore se učiti iz miselnega vzorca.  

Izdelava izpiskov, kartic za 
ponavljanje: 
(zna narediti in uporabiti). 

Ne dela sama, narediva pri uri DSP.  Dela sama, uprablja pri učenju vseh 
predmetov.  

Postopek reševanja pri MAT: 
(ga zna in ga lahko govori ob 
reševanju ali ne) 

Ne zna, ne mara govoriti postopka.  Dela po modelu. Zmore uporabljati tudi 
samostojno po daljšem urjenju postopka. 
Pomaga si z oporami.   
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Interes, zanimanje za snov 
(sodeluje, sprašuje, povezuje 
s predznanjem) 

Snov je ne zanima. O snovi se ne 
sprašuje, niti je ne povezuje. 

Snov jo malo zanima, vendar ne vsi 
predmeti. Povezuje s predznanjem.  

Pomnenje: 
(snov si hitro zapomni ali ne, 
uporablja različne načine za 
zapomnitev) 

Snov si ne zapomni hitro, potrebuje 
veliko ponavljanja. Ker ne razume, jo 
pa hitro pozabi. 

Bolje si zapomni, če je pri učenju aktivna, si 
dela izpiske ali pa rešuje učne liste.  

Pozornost: 
(lahko sledi ali ga  zmoti vsaka 
malenkost). 

Vse jo zmoti. Težko se koncentrira na 
snov.  

Težje se koncetrira na snov. Potrudi se, da 
sledi razlagi učitelja. 

Senzorni stil učenja: (pozna 
svoj učni stil – kako se najlaže 
uči – da vidi, sliši, se giba,  se 
pogovarja ...) 

Uči se najlažje z izpiski in s 
poslušanjem razlage.  

Največ se nauči z delanjem izpiskov ter 
reševanjem učnih listov. O snovi se 
pogovarja tudi s sošolkami.  

Kognitivni stil učenja: 
Refleksivni tip učenca,  
Impulzivni tip učenca 

Impulzivni tip učenke.  

 

Impulzivni tip učenke.  

 

Vrednotenje naučenega: 
(pravilno oceni svoje znanje 
ali ne). Metakognitivne ocene 
znanja 

Svoje znanje večkrat preceni, zato ne 
vlaga truda v učenje.  

Svoje znanje realno oceni, zlasti ko ocenjuje 
posamezne tipe nalog.  

Samopodoba: 
(se ima  za dobrega, slabega 

učenca – kako se doživlja). 

Ima se za ne preveč dobro učenko.  Ima se za dobro učenko, zmore se naučiti 
snov. 

Čustva: 
(pri učenju, šolskem delu 
doživlja pretežno pozitivna/ 
negativna čustva 

Negativna čustva (jeza, trma).  Veselje ob dobrih ocenah, jeza ob 
negativnih ocenah.  

Zaznavanje 
samoučinkovitosti: 
(učenec se čuti sposobnega 
za premagovanje šolskih 
obveznosti ali ne) 

Ne čuti se sposobno za učenje.  Se čuti dokaj sposobno, zmore se naučiti za 
pozitivne ocene.  

Atribucija učenca 
(uspeh/neuspeh pripisuje 
notranjim, zunanjim dej. ter 
spremenljivim ali 
nespremenljivim dej. 

Uspeh pripisuje sreči, neuspeh pa 
težjim vprašanjem.  

Uspeh pripisuje znanju, neuspeh pa 
premajhni količini učenja.  

Komunikacija 
(s sošolci, z učitelji) 

Slaba komunikacija.  Komunikacija se izboljšuje, trudi se manj 
kregati s sošolkami. 

Uporaba metakognitvnih 
strategij pri učenju 
(načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje naučenega) 

Uporablja malo načrtovanja, ostalo 
ne.  

Dobro uporablja načrtovanje, ob spodbudi 
se zna samospremljati in vrednotiti 
naučeno.  
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Postavljanje ciljev, 
Vrednotenje truda za učenje 

Si ne postavlja ciljev.  

Trud se ji ne zdi pomemben.  

Si postavlja cilje, večinoma so to pozitivne 
ocene. 
Trudu pripisuje večji pomen.  

Socialne spretnosti učenca  
(kako se znajde  pri delu v 
paru, v skupini) 

Slabo se znajde pri delu v skupini, 
težje se prilagaja. 

V skupini se potrudi in sodeluje z ostalimi, 
koristi pomoč tutorjev. 

Uporaba samogovora za 
samospodbujanje 

Ne uporablja.  Se zmore samokontrolirati, daje si glasna ali 
tiha navodila.  

Iskanje pomoči 
(poišče pomoč, ko jo 
potrebuje, kar naprej išče 
pomoč) 

Ne poišče sama pomoči, kar čaka, da 
jo bo kdo opazil.  

Zna poiskati pomoč, pri učiteljih in sošolkah.  

Uravnavanje čustev ob 
učenju- samokontrola pri 
šolskem delu 

Ne zna uravnavati čustev, večkrat je 
jezna in se ne zna pomiriti.  

Jeze se zaveda, zmore se sama umiriti.  

 
Tako iz opazovalne sheme kot tudi iz intervjuja z učenko je razvidno, da je učenka začela vlagati trud 

v učenje, pri tem pa uporabljati bolj učinkovite strategije za zapomnitev snovi, tako kognitivne kot 

tudi metakognitivne. Učenka si je začela postavljati cilje in jim slediti. Izboljšala se je tudi njena 

samoučinkovitost, prepričanje o neuspehu je zamenjalo prepričanje, da zmore doseči dobre ocene. 

Napredek se tako kaže na vseh področjih. Torej je načrtovano delo v intervencijskem programu 

doseglo vsa tri področja, kognitivno, metakognitivno in motivacijsko področje. 

RV5: Kako bodo učenci vrednotili in reflektirali svoje delo in učenje v skupini in v individualni situaciji 

ter kako bodo uporabljali dnevnik učenja v šoli in doma? 

Učenka Maja je dnevnik učenja rada uporabljala, od začetka le ob moji spodbudi, kasneje je poskušala 

učenje načrtovati že sama. Tudi pri vrednotenju in evalvacijah se je potrudila, o svojem učenju je tudi 

več premišljevala, njene ocene znanja so postale bolj točne. Napredek se je pokazal že v drugem 

mesecu izvajanja, ko je učenka začela aktivno uporabljati prikazane učne strategije, v učenje pa je 

vlagala več truda. K temu ji je pomagal tudi dnevnik učenja, kjer je imela zapisano, kako naj se uči 

določeno snov ter kako naj učenje spremlja in vrednoti. Individualno je učenka raje govorila o svojem 

učenju, pri delu v skupini učenje učenja pa je dnevnik izpolnjevala po navodilih. Opore za učenje so ji 

bile v pomoč. Rejniki so povedali, da je učenka postala pri učenju bolj samostojna, učila se je bolj 

aktivno. Učitelji so opazili, da si učenka redno beleži nalogo in jo tudi redno dela. Učenka se je tekom 

intervencijskega programa naučila vrednotiti svoje delo, k temu je zagotovo pripomogel dnevnik 

učenja.  

 
RV6: Na kakšen način se bo spreminjala uporaba učnih strategij, evalvacija učenja ter motivacija 

učenja z redno in specifično povratno informacijo raziskovalke? 

V postavljenem intervencijskem programu je bila prav moja redna in specifična povratna informacija 

ključna za spremembe pri učencih. Pri učenki Maji se mi je včasih zazdelo, da skozi najine pogovore 

rešujeva težke dileme iz njenega otroštva. Zagotovo je bilo začutiti olajšanje pri obeh, ko sva našli 

vzrok Majine večne jeze. Po tem odkritju sva se veliko lažje posvetili učenju in resnemu delu. Pri 
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motivaciji je bilo ključno to, da sem učenko spodbujala k postavljanju ciljev. Ko je učenka vedela, kaj 

si želi, ko bo odrasla, je bilo tudi lažje postavljati kratkoročne cilje in jim slediti. Tako je imela tudi več 

zanimanja za učno snov. Tu sem ji povedala, kaj je dobro, kaj že zna, česa pa še ne zna in se mora 

naučiti. Ob tem sem ji pogosto predlagala več možnosti za učenje določene snovi, zato da si je sama 

izbrala, kako se bo učila. Naučila se je uporabljati nove kognitivne in metakognitivne strategije. Pri 

tem se je zelo potrudila. Učenka se je naučila prepoznati tudi svoja močna in šibka področja, ob tem 

sem jo učila strategij, ki ji bodo pomagale, da bo v življenju lahko shajala s svojimi težavami. Učenki 

sem dala ogromno povratnih informacij glede učenja in motivacije, tu je napredek očiten, zagotovo 

pa so bile zanjo pomembne tudi tiste, ki so ji sporočale, da je uredu punca. Tako imam občutek, da se 

je izboljšala tudi njena samopodoba.  

 

5.10 UČENKA MAJA – dolgoročni učinek intervencijskega 

programa 
 

Učenka je po zaključenem intervencijskem programu imela dodatno strokovno pomoč tudi v 8. in 9. 

razredu. Obe leti je obiskovala tudi učenje učenja, ki je potekala v skupini. Zanimalo nas je, kako se je 

v dveh letih po izvedenem programu pri učenki spreminjala uporaba učnih strategij, motivacijska 

prepričanja in zaznavanje samoučinkovitosti.  

1. MSLQ - vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Tabela 32: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Maja – dolgoročni učinek 

 MSLQ MAJA 

MOTIVACIJA M SD Z. S. K. S. junij 2015 

Vrednostne komponente      

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 3,00 5,25 4,75 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 5,00 6,25 3,75 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,60 5,60 4,00 

Komponente pričakovanja      

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 4,25 5,25 4,50 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 3,13 5,63 4,38 

Čustvene komponente      

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 3,60 4,4 3,40 

UČNE STRATEGIJE      

Kognitivne in metakognitivne strategije      

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 3,25 4,75 3,75 

8. Izvedba 4,91 1,08 4,30 4,30 3,00 

9. Organizacija 4,14 1,33 4,75 4,75 3,25 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 3,20 3,80 3,40 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,41 3,83 3,75 

Strategije upravljanja z viri      

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 2,75 5,25 5,00 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 3,00 4,75 3,75 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 2,70 3,33 3,00 
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15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 5,25 3,50 

 

Zanimivo je pogledati rezultate učenke dve leti po izvedenem intervencijskem programu. Njeni 

razultati na vprašalniku so nižji kot so bili po končanem intervencijskem programu. Menim, da je k 

temu rezultatu pripomogla utrujenost učenke ob koncu 9. razreda, spet je morala namreč ob koncu 

leta popravljati negativne ocene, tokrat pri fiziki in kemiji. Še vedno pa je usmerjena k notranjim 

ciljem, se ocenjuje kot dokaj učinkovito, zmore tudi metakognitivno samoregulacijo. Čas in okolje za 

učenje si zna organizirati, sodeluje tudi pri sodelovalnem učenju. 

Po dveh letih se pri učenki na vprašalniku ni pokazal napredek, kar pa ne pomeni, da učenka ni 

napredovala. Pri samoocenjevalnih vprašalnikih je namreč večja pomanjkljivost ta, da učenec 

ocenjuje svoje vedenje retrospektivno (Hudoklin, 2004), kar pomeni, da so njihove ocene lahko 

pomanjkljive iz vsaj dveh razlogov: uporabe določenih metakognitivnih strategij se morda ne zavedajo 

ali pa se v času reševanja niso spomnili uporabe določenih strategij. Vendar pa se je lahko zgodilo, da 

učenka ni povsem prenesla na novo naučenih strategij v svoje učenje ali pa teh strategij ne uporablja 

fleksibilno. Za to je potreben napor, vedenje kje in kdaj se ta strategija lahko uporablja, nove strategije 

pa je potrebno tudi uriti, drugače stare strategije hitreje vstopajo v delovni spomin. Kot smo zapisali 

že pri problemih intervencijskih programov, je eden od problemov tudi ta, da zgolj poznavanje učnih 

strategij še ne zagotavlja, da jih bo učenka zares uporabljala, saj na to vplivajo tako motivacijske kot 

emocionalne in kontekstualne komponente SRU (Baumert idr, 2000). Zagotovo pa problem 

predstavlja tudi zunanja regulacija, ko učitelji vedno povedo kaj, kako in kdaj kaj narediti in kdaj 

končati. Tako učenci ne razvijejo dovolj samoregulacije, ker se ves čas opirajo na učiteljevo regulacijo. 

Moje mnenje je, da se je učenka na vprašalniku tako ocenila zato, ker se ji je ob koncu leta zaradi 

negativnih ocen zopet nekoliko znižala njena samoučinkovitost, zagotovo pa se je zaradi težav pri 

učenju pogosto opirala tudi na učiteljevo regulacijo kaj in kako se učiti. Ne smemo zanemariti tudi 

kognitivnega razvoja, s starostjo postajajo samoocene samoregulacije bolj realne, obenem pa tudi 

nekoliko nižje, zlasti na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. 

 
2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 33: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Maja –  dolgoročni učinek 

 SEQ-C Maja 

 M SD Fantje  Dekleta Z. S. K. S. Junij 2015 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 19 22 24 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 25 24 20 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 21 22 15 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 65 68 59 

 

Učenka je izboljšala rezultat pri učni samoučinkovitosti, medtem ko se je pri socialni in čustveni 

rezultat kar precej znižal. Postavi se nam vprašanje, zakaj je tako? Menim, da je glavni vzrok za tako 

samooceno to, da je učenka v rejniški družini. Ne more se vključevati v skupino, ker ima to stigmo, da 

je drugačna od ostalih, da ne živi pri svojih starših. Večkrat tudi je drugačna od ostalih enostavno zato, 
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ker si ne more privoščiti stvari, ki jih imajo sošolke (nov telefon, nova oblačila, kino s prijateljicami …). 

Pogosto si tudi postavlja težka vprašanja, na katere ostali otroci ne pomislijo, npr. Zakaj ima oči še 

enega otroka? Zakaj ne morem biti pri njem? Kam bom šla, ko bom polnoletna?  
 

3. Mnenje staršev in učiteljev 

Ob koncu 9. razreda sem spoznala tudi starše. Zelo sta vesela, da je Maja uspešno končala osnovno 

šolo, presenečena sta nad njeno delavnostjo in pridnostjo. Zdi se jima, da je zelo odgovorna, saj ima 

postavljene cilje. Tudi rejniki so zadovoljni, da je Maja uspešno zaključila 9. razred. Zadovoljni so, da 

je redno delala za šolo, pri učenju je bila povsem samostojna, seveda je imela tudi slabša obdobja, ko 

se je k učenju težje spravila (razne čustvene stiske). Vsi pričakujejo, da bo zaradi svoje delavnosti 

uspešno zaključila tudi triletno srednjo šolo. Tudi učitelji so mnenja, da je učenka pridna in delovna. 

Zmore se naučiti za pozitivne ocene, v šolsko delo vlaga veliko truda. Za srednjo šolo predlagajo, da 

ima učenka učno pomoč, saj še vedno potrebuje dodatno razlago snovi ter prilagoditve.  

4. Intervju z učenko  

Učenka pravi, da je močna v tem, da je delavna in da doma pomaga v gospodinjstvu in na kmetiji. 

Največ težav ima pri razumevanju snovi. V šolo rada hodi zaradi družbe. Ne uči se rada, uči se zato, 

da ne dobi slabe ocene in ker bo znanje potrebovala tudi v srednji šoli. Nalog ne dela vsak dan, ker jih 

ne zna. Uči se pred testi, svoje učenje načrtuje. Uči se z reševanjem vaj, učnih listov ter delanjem 

izpiskov. Najbolj si zapomni snov, če ponavlja. Naučeno preveri tako, da jo sprašujejo sošolke. Dobro 

oceno dobi, ko se dovolj uči, slabo ko se ne uči dovolj. Nima prijateljic, v razredu ni dobro sprejeta. 

Misli ji pri razlagi večkrat odtavajo, pri pouku se včasih zamisli, čečka, počne druge stvari, zato si 

zapomni malo snovi. Meni, da potrebuje pomoč pri vseh predmetih, saj se nima za sposobno za 

učenje.  

      5. Mnenje raziskovalke 

Učenka je delovna, se trudi, na ocenjevanja se pripravi. Zaradi primanjkljajev na področju 

razumevanja in izražanja težje sledi snovi. Zagotovo ima učenka tudi znake ADHD sindroma, saj 

reagira impulzivno, prisoten je gibalni nemir, težave s pozornostjo pa se kažejo tako, da ji misli večkrat 

odplavajo in ne zmore slediti razlagi. Za šolsko delo je postala odgovorna, kljub izrazitim učnim 

primanjkljajem se ves čas trudi, dokaj redno dela naloge in obiskuje vse oblike pomoči. Tudi pri pouku 

skuša sodelovati. Naučila se je uporabljati več učnih strategij, svoje učenje skuša tudi spremljati in 

vrednotiti. Izdeluje si je tudi izpiske ter opore za učenje. Menim, da je snov zanjo pogosto 

prezahtevna, saj veliko besed ne razume, snov pa zahteva že abstraktno logično mišljenje. Tudi to je 

pri učenki povzročalonegativna čustva strahu in jeze. Učenka je bolje delala v individualni situaciji, ko 

se je lahko razgovorila in razreševala svoje čustvene stiske. Pri testih še vedno slabše funkcionira, saj 

se boji negativnih ocen, to pa povzroči, da težje pokaže svoje znanje. Neuspeh pripisuje nedelu. S 

sošolci nima dobrih odnosov, medtem ko z učitelji dobro komunicira. V skupini se slabše znajde, ima 

malo prijateljic. Si postavlja cilje, potrudi se za pozitivne ocene. Zna poiskati pomoč. Težje kontrolira 

svoja čustva. 

Z učenko sem delala tri leta. Skupaj sva bili pri učenju učenja ter individualno pri dodatni strokovni 

pomoči. Učenka je pri učenju zelo napredovala, izboljšalo se je tudi njeno funkcioniranje, zlasti 
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prepoznavanje razpoloženja in samousmerjanje k delu. Kljub specifičnih težavam na področju 

razumevanja in izražanja in težavam s pozornostjo je uspešno končala osnovno šolo. Večja prelomnica 

je bila za naju obe intervencijski program, ki sem ga izvedla v drugem ocenjevalnem obdobju sedmega 

razreda. Zame zato, ker sem učenko res načrtno spodbujala, da uporablja samoregulacijske strategije, 

zanjo pa zato, ker sva se takrat začeli več pogovarjati in razreševati njene stiske. Njen napredek sem 

ves čas spremljala v svojem dnevniku in ji dajala redne, specifične povratne informacije. Pri učenki so 

se spremembe začele dogajati, ko sva v pogovorih prišle do vzroka njene jeze. Tako sva lahko začeli s 

postavljanjem ciljev, z vrednotenjem dela in učenja ter z učenjem samoocenjevanja. Učenka se je 

trudila pri uporabi dnevnika učenja. Večkrat se je učila tudi zato, ker je potem morala izpolniti še 

evalvacijo učenja v dnevniku. Menim, da je bila učenka zelo vesela, ker je bila izbrana v intervencijski 

program, dobila je še nekaj dodatne pozornosti, kar jo je zelo motiviralo, da se je pri učenju zelo 

trudila. Z načinom dela sva nadaljevali tudi v osmem in devetem razredu. Pri učenki so bili vzponi in 

padci. Snov je bila zanjo pogosto abstraktna in je ni razumela. Občudovala sem njen trud, ko se je 

snov naučila na pamet, samo da bi dobila pozitivno oceno. Poleg matematike in angleščine je imela 

težave tudi pri kemiji in fiziki. Učenka je uporabljala samoregulacijske strategije, vendar ji načrtovanje 

in spremljanje učenja pogosto ni pomagalo. Ker ni dobro razumela snovi, je težje uporabljala 

strategije elaboracije in organizacije, sama strategija učenja na pamet pa je bila dolgotrajna in manj 

učinkovita. Cilj, da naredi šolo in gre naprej v srednjo šolo, jo je dovolj motiviral, da je vse te hude 

napore zdržala.  

Ugotavljam, da so učinki intervencijskega programa pri učenki Maji tudi dolgoročni. Učenka pozna 

kognitivne, metakognitivne in motivacijske strategije in jih večino zmore uporabljati. Zaveda se svojih 

močnih področij, ve pa tudi, da ima težave prav z razumevanjem snovi. Učenka se doživlja kot manj 

sposobno za učenje, kar je povsem razumljivo, ko ne razume zahtevne snovi in se jo uči na pamet, kar 

od nje zahteva veliko časa in truda, učinki pa so slabi. Učitelji, rejniki in raziskovalka se zavedamo 

njenih težav, vendar menimo, da ima zelo dobre delovne navade, zmore se tudi naučiti snov, 

primerno njenemu nivoju razmišljanja Prav njene delovne navade so pomemben varovalni dejavnik 

za učenko. Drug varovalni dejavnik pa je zaupna odrasla oseba, v našem primeru raziskovalka. Zakaj? 

Če učenka ne bi imela možnosti, da sproti razrešuje svoje čustvene težave, bi prav gotovo prišlo do 

negativnih posledic in vedenjskih težav. Tako pa sva bili z učenko dnevno v stiku, obenem pa sem 

redno sodelovala tudi z rejniki ter z vsemi učitelji. Če so se pojavile težave, sva se z učenko pogovorili, 

vedno sem jo skušala opolnomočiti, obenem pa sem po potrebi opozorila na problem tudi ostale. Tudi 

za srednjo šolo sem predlagala, da ima učenka možnost zaupne osebe, ki ji bo svetovala v njenih 

stiskah. Učenka ima več dejavnikov tveganja, poleg učnih težav tudi težko preizkušnjo odvzema 

staršem in novega okolja v rejniški družini. Življenje v rejniški družini se je izkazalo za varovalni 

dejavnik, saj je učenka pridobila dragocene delovne navade. Vendar pa rana ostaja, najbolj se kaže 

kot slaba samopodoba, ki jo ima učenka o sebi. Želela sem to spremeniti, zato sem učenko spodbujala 

v močnih področjih. Pomagala sem ji tudi s spodbujanjem samoregulacije pri učenju. Vesela sem, da 

učenka prepoznava svojo učno samoučinkovitost, z razvijanjem samoregulacijskih strategij pa se je 

izboljšalo tudi njeno samoregulacijsko učenje. Učenka je ponotranjila nekatere samoregulacijske 

strategije in jih avtonomno uporablja. Zaveda se tudi svojih primanjkljajev, zato si je tudi izbrala 

srednjo poklicno šolo.  
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5.11 UČENKA NINA 

5.11.1 SPLOŠNI PODATKI O UČENKI 

Učenka Nina (ime je izmišljeno) je stara 13 let. Obiskuje 7. razred osnovne šole. Je usmerjena v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot učenka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter dolgotrajno bolna učenka. Ima 5 ur pomoči na 

teden, od tega dve uri dodatne strokovne pomoči izvaja specialna pedagoginja, tri ure učne pomoči 

pa učitelji slovenščine, angleščine in matematike. Pomoč se je začela izvajati v sredini 7. razreda, z 

mesecem februarjem, ko smo začeli tudi intervencijski program. Učenka ne razume snovi, se težko 

uči, ima velik strah pred ocenjevanji. Od 5. razreda dalje jemlje zdravila za ščitnico. Ima starejšega 

brata in spodbudno domače okolje.  

5.11.2 OCENA ZAČETNEGA STANJA 

1. MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Tabela 34: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Nina – začetno stanje 

 MSLQ NINA 

MOTIVACIJA M SD  

Vrednostne komponente    

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 4,00 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 4,25 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,80 

Komponente pričakovanja    

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 3,25 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 2,38 

Čustvene komponente    

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 5,40 

UČNE STRATEGIJE    

Kognitivne in metakognitivne strategije    

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 4,50 

8. Izvedba 4,91 1,08 4,00 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,00 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 4,00 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,70 

Strategije upravljanja z viri    

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,38 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 6,00 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 3,70 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 

 

Učenka dosega nižje rezultate od povprečja na motivacijskih lestvicah. Dobre ocene se ji zdijo 

pomembne. Snov, ki se jo uči v šoli, ji ni zanimiva, se ji pa zdi pomembno, da snov razume. Nima 

občutka kontrole nad šolskim delom. Dvomi v svoje sposobnosti, kar se kaže pri zelo slabem rezultatu 

pri samoocenjevanju samoučinkovitosti. Kaže izrazite znake testne anksioznosti, pri ocenjevanjih so 

prisotni tudi telesni znaki tega strahu. Učenje se ji zdi pomembno. Snov skuša povezovati med seboj 
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in o njej kritično razmišljati. Ne dela povzetkov. Pri branju si ne postavlja vprašanj, pri pouku pogosto 

razmišlja o drugih stvareh. Nejasnosti rešuje s ponovnim branjem. Pogosto ne razume prebranega. 

Redno dela naloge. Ne uči se na istem mestu, s težavo se drži urnika učenja. Pri učenju vztraja, trudu 

pripisuje velik pomen. O snovi se pogovarja s sošolci. Pomoč poišče pri sošolcih in učiteljih.  

 

Učenki se je zdelo reševanje vprašalnika zelo težko, zahtevno. K nekaterim vprašanjem se je vračala, 

vprašala je tudi za razlago pomena nekaterih besed.  

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 35: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Nina – začetno stanje 

 SEQ-C 

 M SD Fantje  Dekleta Nina 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 15 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 21 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 16 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 52 

 

Rezultati vprašalnika potrjujejo, da se učenka doživlja kot neučinkovito. Zlasti sta zaskrbljujoča 

rezultata pri učni in čustveni samoučinkovitosti, ki sta izjemno nizka. Učenka se za šolo trudi, vendar 

ima v prvem ocenejvalnem obdobju nekaj negativnih ocen. Se uči, vendar zaradi strahu učenje ni 

učinkovito, posledično dosega slabše rezultate. Pred ocenjevanji ima velik strah. Učenka pogosto pri 

ocenjevanju zablokira, strah jo je tudi javnega nastopanja, spraševanja pred tablo. 

3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Starši menijo, da učenka pogosto rada hodi v šolo. Naloge dela sproti, za šolo se trudi. Ne uči se rada. 

Pogosto se učenju izogiba, čaka do zadnjega dne. Pri učenju hitro obupa, pogosto poišče pomoč. Pri 

ocenjevanju dela napake, ker ne zna dovolj snovi in je premalo pozorna na navodila. Redko prosi za 

pomoč starše, tudi ne želi, da kdo od domačih preveri njeno znanje. Učenja ne zna spremljati in 

vrednotiti. Pogosto se uči na pamet, manj z razumevanjem. Za šolo dela več kot njeni sovrstniki.  

Doma ji starši nudijo pomoč, vendar raje za pomoč prosi starejšega brata. Starši od učiteljev 

pričakujejo temeljito razlago snovi, mogoče tudi večkratno ter spodbujanje k učenju. Želijo si, da bi se 

učenka zavedala, da se uči zase. Kot močna področja so izpostavili kolesarjenje, rolanje, igro med 

dvema ognjema. Čez 5 let jo vidijo v srednji vzgojiteljski šoli, ker je to učenkina želja.  

Zapis raziskovalke: Starši redno sodelujejo s šolo. Doma učenko spodbujajo. Skrbi jih, ker se učenka 

tako boji ocenjevanj.  

4. Vprašalnik za učitelje – analiza: 

Razredničarka: 

Močna področja: je komunikativna, rada kaj napiše. 

Šibka področja: je premalo vztrajna, hitro zadovoljna, šibko povezovanje snovi. 
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Učenka rada hodi v šolo in sproti dela naloge. Učenja ne mara, hitro obupa. Ob težavah si redko poišče 

pomoč. Pri ocenjevanju dela napake zaradi neznanja in nepozornega branja navodil. Za šolo se 

pogosto trudi. Šolsko delo jo včasih utrudi. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Snovi, ki je ne zanima, 

se ne uči. Pogosto se uči se na pamet, ne uči se z razumevanjem. Med učenjem pove,kako ji gre. Po 

učenju ne zna oceniti naučenega. Zelo rada se uči s sošolci. Slabše sledi navodilom, razlagi, pri pouku 

slabo sodeluje. Zna se vključiti v delo v parih ali v skupini. Za šolsko delo jo ni težko motivirati. Do 

naravoslovja kaže pozitivna čustva. Zaradi učnih težav dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Zelo je vesela pohvale. Če se potrudi, jo pohvalim. Večkrat pride k meni in se pogovarjava o njenem 

učenju, ocenah in znanju. Kritiko dobro sprejme, tudi sošolcem ne zameri. Mislim, da je pomoč, ki jo 

ima sedaj učenka vredu. Menim, da bi vseeno morala tudi učenka več narediti sama. Doma ima 

starejšega brata, ki bi ji lahko pomagal, a ona to pomoč odklanja.« 

Učitelj za SLO: 

Močna področja: lepo urejen zvezek, smisel za estetiko, natančnost.  

Šibka področja: površna, hitro spregleda podrobnost v navodilu, včasih prepočasna. 

Učenka rada hodi v šolo, sproti dela domače naloge. Snov jo pogosto zanima. Pri delu se trudi, šolsko 

delo je ne utrudi. Pri učenju ne obupa. Pri ocenjevanju se zmoti, ker je premalo pozorna na navodila. 

Pogosto poišče pomoč učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Zelo rada se uči s sovrstniki. Ne 

uči se snovi, ki je ne zanima. Med učenjem ne pove, kako ji gre, ne zna samooceniti znanja. Pogosto 

se uči z razumevanjem, manj na pamet. Sledi navodilom in razlagi. Pri pouku slabše sodeluje. V delo 

v paru ali skupini se zna vključiti. Do slovenščine kaže pozitivna čustva. Za šolsko delo je ni težko 

motivirati. Predlagane učne strategije vedno upošteva pri svojem učenju. Zaradi učnih težav pogosto 

dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Učenko pohvalim, pohvale je zelo vesela. Kritika ni potrebna, ker je delo in obnašanje primerno. 

Učenka rabi več časa, ker dela malo bolj počasi. Ko jo spodbudiš, je zelo pozitivna.« 

Učitelj za MAT: 

Močna področja: vesele narave.  

Šibka področja: učenje nove snovi, je negotova, nesamozavestna.  

Učenka pogosto rada hodi v šolo in sproti dela domače naloge. Snov je ne zanima. Pri delu se trudi, 

šolsko delo jo pogosto tudi utrudi. Pri ocenjevanju se zmoti, ker ne zna snovi in je premalo pozorna 

na navodila. Pogosto poišče pomoč učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rada se uči s 

sovrstniki. Ne uči se snovi, ki je ne zanima. Potrebuje dodatno razlago in usmerjanje pri delu. Med 

učenjem pove, kako ji gre, ne zna pa samooceniti znanja. Pogosto se uči z razumevanjem. Sledi 

navodilom in razlagi. Pri pouku sodeluje. V delo v paru ali skupini se vključuje. Do matematike kaže 

pozitivna čustva. Za šolsko delo je ni težko motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva 

pri svojem učenju. Zaradi učnih težav pogosto dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Se trudi, vesela je pohvale. Z moje strani je bolj redko pohvaljena. Kritika ni potrebna, delo in 

obnašanje je primerno. Potrebuje »zagon« pri obravnavi nove snovi - bolj počasi sprejema, nato pa 

razume.« 
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Učitelj za TJA: 

Močna področja: vestna, samodisciplina, pridnost. 

Šibka področja: pomnenje besedišča, nesamozavestna, občasno »zmedena«.  

Učenka pogosto rada hodi v šolo in sproti dela domače naloge. Snov jo pogosto zanima. Pri delu se 

trudi, šolsko delo jo pogosto tudi utrudi. Pri ocenjevanju se zmoti, ker ne zna snovi. Sama poišče 

pomoč učitelja. Potrebuje več časa, da se nauči snov. Rada se uči s sovrstniki. Ne uči se snovi, ki je ne 

zanima. Pogosto potrebuje dodatno razlago in usmerjanje pri delu. Med učenjem ne pove, kako ji gre, 

znanja ne zna samooceniti. Pogosto se uči na pamet. Sledi navodilom in razlagi. Pri pouku slabše 

sodeluje. V delo v paru ali skupini se vključuje. Do angleščine kaže negativna čustva. Za šolsko delo jo 

je težko motivirati. Predlagane učne strategije pogosto upošteva pri svojem učenju. Zaradi učnih težav 

včasih dela več za šolo kot sovrstniki.  

»Učenko pohvalim, kar dobro vpliva na njeno samopodobo. Večkrat jo spodbudim k delu. Graja nanjo 

slabo vpliva. Učenka potrebuje redno in sistematično pomoč, ki temelji na pozitivnem odnosu do 

predmeta.« 

5. Intervju z učenko (Priloga 12) 

Močna področja: pomaga doma, kolesarjenje, rolanje, igre z žogo, likovna umetnost. 

Težave: ne razume, težko si zapomni snov, rabi več časa za učenje.  
 

V šolo hodi rada, če ni testov. Strah jo je negativnih ocen. Uči se rada, kadar se ji da. Težko dela za 

šolo, kadar je veliko vsega. Uči se zato, da bo prišla na dobro srednjo šolo, želi si na vzgojiteljsko šolo. 

Naloge dela redno. K učenju se težko pripravi, večkrat kar »bluzi«. Uči se pred testi. Učenja si ne 

načrtuje, uporablja pa koledar. Ciljev si pred učenjem ne postavlja. 

SLO– prebere in si zapiše vaje na list, včasih izpiski.  

MAT– rešuje vaje, si tiho govori postopke, kako se nekaj dela.  

TJA– si naredi kartončke, bere snov, nove besede si zapiše v zvezek. 

Pri ostalih predmetih snov bere v zvezku ali učbeniku, včasih si naredi izpiske.  
 

Največ si zapomni slike ali če naredi izpiske. Ponavlja po izpiskih. Naučeno snov preveri ob zaprtnem 

zvezku, včasih pove mamici. Dobre ocene dobi, kadar snov zna. Takrat je vesela. Slabe ocene dobi, 

kadar se ne uči dobro in snovi ne razume. V razredu je dobro sprejeta, ima veliko prijateljic. Pri 

matematiki ne sledi razlagi, včasih tudi pri angleščini. Znanja ne povezuje s predznanjem. Pričakuje 

zaključene ocene (TJA-2, MAT - 3, SLO-3). Nekateri učitelji so strogi, se jih boji. Boji se negativnih ocen, 

ker ima občutek, da jo ima učiteljica na piki. Starši pričakujejo pozitivne ocene. V šoli je večinoma 

dobre volje. Skrbijo jo testi in ocenjevanja. Boji se spraševanja, strah jo je, da se ne bo spomnila snovi. 

Pri pouku pogosto razmišlja druge stvari. Med poukom je večinoma tiho, večkrat čaka, da ura mine. 

Pri pouku si zapomni malo stvari. Slabše razume prebrano v učbenikih. Ne more dolgo brati, knjig ne 

bere. Zdi se ji, da veliko besed ne razume. Potrebuje več časa za učenje. Snov jo zanima, če jo zna, 

drugače ne. Včasih se dojema kot sposobno učenko, drugič pa ne. Pomoč potrebuje tam, kjer ne 

razume snovi. Pri svojem učenju bi spremenila to, da bi si hitreje zapomnila snov. Vsak dan jemlje 

zdravila, imajo zanič okus.  
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Intervju sem tudi kvalitativno analizirala.  

Tabela 36: Pregled vsebinskih področij – učenka Nina – začetno stanje 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE Učenka Nina 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska (deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja (o postopkih) 

TEŽAVE PRI RAZUMEVANJU 
IN ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska struktura  prepričanja o samoučinkovitosti, o 
pomembnosti učenja, predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna usmerjenost 

SLABA SAMOUČINKOVITOST 
STRAH PRED OCENJEVANJI 
POMEN TRUDA, 
NEUSTREZNE STRATEGIJE, 
BREZ CILJEV  

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije ponavljanja,       
elaboracije in organizacije učenja. 

 Metakognitivne strategije 
načrtovanja,      spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja časa in učnega 
okolja. 

 Strategije uravnavanja lastnega 
prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega učenja. 
 Strategije iskanja pomoči. 

OKOLJE, ČAS 
TRUD, NEUČINKOVITE 
STRATEGIJE, 
STRAH PRED OCENJEVANJI 
ŠIBKA SAMOKONTROLA 
ISKANJE POMOČI 

 

6. Šolske ocene: 

Tabela 37: Šolske ocene – učenka Nina 

Učenka je imela po prvem ocenjevalnem obdobju pri glavnih predmetih sledeče ocene: 

SLO – negativna ocena, ker se ni dobro pripravila na nastop.  

TJA – negativna ocena pri ustnem spraševanju. 

Učenka ima še negativno oceno pri naravoslovju in geografiji. 

 

7. Analiza dokumentov o učenki: 

Ti dokumenti so shranjeni v osebni mapi učenke, gre za njene osebne podatke, zato bom izpostavila 

le podatke, ki so pomembni za pripravo našega programa. 

Poročilo šole v postopku usmerjanja: 

Starši so vložili zahtevo za postopek usmerjanja ob koncu šestega razreda. Učitelji opažajo, da učenka 

potrebuje več dodatne razlage navodil in pomoč pri načrtovanju strategij za uspešnejše učenje. 

Učenka je v nižjih razredih obiskovala bralne urice, od petega razreda dalje pa učenje učenja. Redno 

hodi na dopolnilni pouk in obiskuje skupino za domače naloge. Pri organizaciji in načrtovanju učenja 

potrebuje pomoč. Za učenko še ni bil izdelan individalni načrt pomoči. 

Predmeti Ocene 

Slovenščina 4 pisno, 4 pisno, 1 ustno 

Matematika 3 pisno, 3 pisno, 3 ustno, 4 ustno, 2 ustno 

Tuji jezik- angleščina 2 pisno, 1 ustno, 2 ustno 
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V opisni oceni za drugi razred pri predmetu slovenščina je zapisano, da učenka ne govori preveč 

tekoče, krajša besedila bere in obnovi delno s pomočjo vprašanj. Z občasnimi napakami zapiše 

posamezne besede in enostavčne povedi, pri tem nedosledno upošteva osnovna pravopisna pravila. 

Pri matematiki delno pravilno opiše položaj predmetov, zamenjuje desno in levo. Ne poimenuje 

kvadra. Do 100 brez prehoda sešteva, medtem ko odšteva le delno. Z napakami rešuje preproste 

enačbe. V opisni oceni za tretji razred pa je zapisano, da pri slovenščini občasno govori nepovezano 

in z napakami napiše krajše neumetnostno besedilo. Pri matematiki pa z napakami nariše simetrično 

obliko ter z napakami primerja, meri in računa z enoimenskimi merskimi enotami. Poštevanka 10x10 

je delno usvojena do avtomatizma. Pri reševanju problemov delno pravilno uporablja ustrezne 

računske operacije.  

 

Strokovno mnenje: 

Deklico v šolski situaciji ovirajo nesamostojnost pri šolskem delu, nizko samozaupanje ter motnje 

koncentracije. Kažejo se nižje splošne intelektivne sposobnosti. Pri delu je prisoten droben gibalni 

nemir in tesnobnost. Zaradi navedenih splošnih in specifičnih težav, motnje pozornosti in čustvovanja 

deklica potrebuje dodatno strokovno in učno pomoč. Potrebuje tudi sprotne spodbude in pohvale za 

krepitev ugodne samopodobe. Učenka je usmerjena kot dolgotrajno bolan otrok ter otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

 

Odločba: 

Učenka se usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učenki se zagotavlja 5 ur pomoči, od tega 2 uri dodatne strokovne pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki jih izvaja specialni pedagog ter 3 ure učne pomoči, ki jih izvajajo 

učitelji.  

Učenki se s to odločbo zagotovijo naslednji pripomočki: uporaba kalkulatorja, preglednic in tabel, pri 

vseh predmetih pa prikaz postopkov reševanja problemskih in sestavljenih nalog. Ostale prilagoditve 

pripravi strokovna skupina.  

Individualiziran program: 

Podatki so iz IP-ja za šolsko leto 2012/2013. 

1. Globalna ocena: 

o Motorika (groba, fina, grafomotorika) 

 rada ima gibalne dejavnosti, 

 hitro se utrudi (zaradi zdravstvenih posebnosti), 

 težave ima pri koordiniranih gibih, 

 drža pisala je ustrezna, 

 pri pisanju jo je potrebno opozoriti na pravilno držo telesa. 

o Zaznavanje (slušno, vidno, tipno) 

 šibko slušno zaznavanje - večkrat ima težave pri ustnih navodilih, 
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 učenka ima dominatno desno uho, oko, roko in nogo - zato se pri učenju večkrat pojavijo 

blokade. 

o Pomnjenje 

 snov hitro pozabi in je ne povezuje s prejšnjim znanjem, 

 potrebuje veliko utrjevanja, da si zapomni nove besede (še posebej pri angleščini), 

 pri matematiki hitro pozablja postopke reševanja, 

 zapomni si enostavna navodila, 

 bolje si zapomni, če si napiše ali nariše snov. 

o Pozornost in koncentracija 

 pri pouku ne sledi aktivno, s težavo usmeri pozornost, tudi v individualni situaciji je potrebno 

pogosto navodila večkrat ponoviti, 

 šibka koncentracija za delo, le to poslabša še tesnobnost, strah pred slabimi rezultati.  

o Orientacija (časovna in prostorska) 

 šibka časovna orientacija.   

o Samopodoba in čustvovanje 

 je tiha in prijazna, 

 ko se navadi na osebo, se sprosti in je nekoliko bolj zgovorna, 

 pred ustnim in pisnim ocenjevanjem pokaže strah in tesnobo, 

 v svoje znanje ni prepričana, čeprav se veliko uči, pri ocenjevanjih zaradi treme ne pokaže 

ustrezno svojega znanja. 

o Socialni odnosi 

 v razredu ima nekaj prijateljic, z njimi se druži. 

o Vedenje 

 tiho in mirno dekle, 

 ne izstopa. 

o Šolska znanja 

 bere tekoče, razume enostavna besedila, 

 ima šibek besedni zaklad, v zahtevnejših besedilih veliko besed ne razume, pri ustnem in  

      pisnem izražanju uporablja preproste povedi, 

 obvlada osnovna pravopisna pravila,  

 pri matematiki ima težave pri besedilnih nalogah ter nalogah, ki zahtevajo več korakov, 

 zaradi treme večkrat pomeša računske operacije ali pa se zmoti v računanju, 

 pri angleščini se veliko uči, vendar hitro pozabi tako besede kot tudi pravila pri slovnici. 

o Govor in jezik 

 govori počasi, umirjeno, vsebinsko smiselno, 

 ima skromen besedni zaklad. 

o Zdravstveno stanje (težave, spalne navade) 

 bila je na zdravljenju zaradi prekomerne telesne teže (julij 2012), 

 kot dojenček imela težave z okužbami dihal, sedaj nima večjih težav, 

 težave ima s ščitnico (vsakodnevno jemlje zdravila). 
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o Interesi in močna področja 

 rada se vozi s kolesom, rola, gleda TV ali je na računalniku, 

 rada riše in ustvarja, rada ima živali,  

 je redoljubna, ima lepo urejene zvezke, lepo piše. 

 šolske potrebščine nosi redno s seboj. 

 

2. Področja oz. predmeti, pri katerih se izvaja dodatna strokovna pomoč:  

5 ur pomoči; 2 uri DSP (1 MAT, 1 TJA), 3 ure UP: MAT (1), SLJ (1) in TJA (1). 

3. Prilagoditve: 

c) Organizacija pouka: 

o Prostor:  

V razredu naj sedi spredaj na levi strani učilnice. 

o Didaktični pripomočki in oprema: 

 možnost uporabe žepnega računala, 

 pri tehniških in naravoslovnih predmetih uporablja preglednice formul, pri angleščini tabelo 

angleških časov in slovar angleških besed, pri vseh predmetih uporablja prikaz postopkov 

reševanja problemskih in sestavljenih nalog. 

o Organizacija časa: 

Učenka potrebuje več časa pri obravnavi nove snovi, pri utrjevanju ter pri preverjanju in 

ocenjevanju.  

d) Izvajanje pouka: 

o Poučevanje in učenje:  

 dajemo kratka, jasna in enoznačna navodila, 

 spodbujamo jo k aktivnemu delu pri pouku in sproti preverjamo razumevanje snovi ter ključnih 

povzetkov,  

 predstavitve pomembnejših učnih vsebin se podkrepi s čim več ponazorili, dodatnimi 

shemami, tabelami, konkretizacijo (TJA, MAT), 

 nudi se ji pomoč pri strategijah za kvalitetnejše učenje in boljšo zapomnitev, 

 pomoč pri organizaciji učnega dela in delovnega okolja, 

 jasna navodila za domače naloge in učenje doma, 

 senzibilen in vzpodbujajoč pristop. 

o Preverjanje in ocenjevanje znanja:  

 možnost podaljšanega časa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju (do 50 %),  

 možnost pisanja v manjši skupini (izven razreda), 

 preverjanje razumevanja navodil pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja, več vprašanj 

izbire, dopolnjevanja, povezovanja … 

 možnost dodatne razlage in usmerjanje po korakih,  

 pri pisnih odgovorih, spisih, naj se pri vrednotenju upošteva predvsem vsebina,  

 daljše naloge naj bodo razdeljene na krajše enote.  
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4. Letni cilji individualiziranega programa:  

Splošni cilj je, da učenka doseže vsaj minimalne standarde pri angleščini in matematiki ter večino 

temeljnih standardov znanja za sedmi razred pri vseh ostalih predmetih. 

MATEMATIKA: 

 učenka si izdela opore in jih pri reševanju vaj samostojno uporablja, 

 glasno govori postopek reševanja, 

 besedilne naloge rešuje po korakih. 

SLOVENŠČINA: 

 pri slovnici si izdela opore za ponavljanje snovi,  

 ustno in pisno tvori bogate, smiselne povedi, 

 nauči se uporabljati bralne učne strategije. 

ANGLEŠČINA: 

 ob preglednici uporablja čase (pozna časovne prislove in uporabi ustrezno  

      obliko glagola), 

 sproti ponavlja nove besede in naučena slovnična pravila. 

        Pri vseh predmetih pa velja: 

 posluša navodila za delo, dela po korakih, narejeno pregleda najprej sama, 

 uporablja različne učne strategije (podčrtovanje ključnih besed, izpiski, 

kartončki za ponavljanje, spraševanje sošolca …),  

 redno dela domačo nalogo, ki si jo označi ali zapiše v beležko, redno in sproti se 

uči, svoje domače delo in učenje se nauči tudi vrednotiti, 

 skrbi za urejene zapiske, redno prinaša učila in pripomočke. 

Pri učenki spodbujamo uporabo ustreznih učnih strategij, jo učimo načrtovanja, spremljanja in  

vrednotenja učenja. Poskrbimo, da se snov dobro nauči, da se počasi zmanjša strah pred ocenjevanji. 

 

9. Delo doma (sodelovanje staršev s šolo): 

Redno dela domače naloge.  

Sproti se uči (v šoli dobi navodila, kako se mora učiti).  

Starši redno sodelujejo s šolo.  

Učenko doma spodbujajo in redno spremljajo njeno učenje ter doživljanje šole in ocen. 

V primeru izrazitih čustvenih težav je smiselna pomoč psihologa. 

 

Evalvacijska poročila:  

Jih še ni, ker je učenka komaj dobila dodatno strokovno pomoč. 

POVZETEK: 

Učenkine težave so se kazale že od začetka šolanja. Doma se je z učenko ves čas delalo, iz opisnih 

ocen pa je razvidno, da je imela učenka težave pri razumevanju prebranega, pri zapisu ter pri 

računanju. V petem razredu so se težave še poglobile. Takrat so pri učenki ugotovili težave s ščitnico, 

dobila je tudi zdravila. Učenka je v učenje vlagala veliko truda, vendar so bile ocene slabše od 

pričakovanih, zato so se starši odločili za postopek usmerjanja. V sedmem razredu se je pojavila testna 
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anksioznost, prisotna je tudi tesnoba pred ustnim ocenjevanjem ali javnim nastopanjem. Učenka ima 

težave s povečano telesno težo. Trudi se učiti snov z razumevanjem, če ne gre, se jo nauči na pamet. 

Pri pouku pogosto razmišlja o drugih stvareh, ima šibko koncentracijo. Potrebuje veliko časa, da se 

nauči snov. Prebrano slabo razume. Učenka ni motivirana za učenje, si ne postavlja ciljev, uči se 

predvsem zato, da se bo lahko vpisala na dobro srednjo šolo. Učenka zelo dvomi v svoje sposobnosti, 

kaže se nizka samoučinkovitost. Uporablja nekaj kognitivnih strategij, večinoma ponavljanja. Ima 

šibko metakognitivno znanje o nalogah in strategijah, ne uporablja metakognitivnih strategij. Učenka 

zaradi šibke koncentracije zamudi veliko razlage v šoli, obenem pa uporablja pri učenju neučinkovite 

strategije, zato so tudi učni rezultati slabši, posledično se je razvila testna anksioznost. Strah še 

dodatno zavira proces učenja. Učenka se je znašla v začaranem krogu. Učitelji jo vidijo kot pridno 

učenko, ki redno dela naloge, vendar pa potrebuje dodatno razlago snovi in pomoč pri učenju strategij 

za učenje posameznih predmetov. Rada se uči s sošolci.  

 

5.12 PROGRAM POMOČI 

 Na podlagi rezultatov začetnega stanja smo za učenko Nino pripravili program razvijanja 

samoregulacijskih strategij.  

     CILJ: Učenka se nauči razmišljati o svojih učnih strategijah, spozna nove kognitivne, metakognitivne in 

motivacijske strategije. Uporablja in uri jih v skupini učenje učenja, individualno pri urah dodatne 

strokovne pomoči ter doma pri izdelovanju nalog in učenju. Svoje učenje in napredek spremlja v 

dnevniku učenja. Uporablja samoocenjevanje ter samorefleksijo in samovrednotenje.  

KOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije na konkretni učni snovi. 

Dejavnosti: 

 Učenka se nauči poiskati ključne besede v navodilih in v besedilih,  

 nauči se delati izpiske (»plonk« liste), kartončke za ponavljanje,  

 na kartice si napiše postopke pri matematiki, zraven si z besedami zapiše korake, ob reševanju 

vaj ima kartice na razpolago, da jih pogleda,  

 snov pove s svojimi besedami, 

 vpraša na razlago neznane besede ali jo poišče sama, 

 iz snovi pripravi vaje in vprašanja za sošolce. 

METAKOGNITIVNE STRATEGIJE: 

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri strategije načrtovanja, spremljanja in evalvacije. 
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Dejavnosti: 

 Učenka načrtuje svoje učenje (kaj mora znati, do kdaj mora znati, kako se bo učila),  

 učenka na koledar beleži ocenjevanja, začne se učiti vsaj en teden pred ocenjevanjem, 

 učenka si v beležko beleži naloge ter druge obveznosti,  

 v dnevniku učenja si beleži, koliko časa je delala nalogo, kaj ji je šlo dobro in kaj ne,  

 nauči si pripraviti prostor in pripomočke za učenje, načrtuje si tudi čas učenja,  

 med učenjem se vpraša, kako ji gre delo, 

 nauči se oceniti, kdaj ji gre dobro in kdaj ne,  

 nauči se oceniti, kaj že zna, kaj še ne zna,  

 po učenju preveri, koliko zna (jo nekdo vpraša), 

 po učenju samooceni svoje znanje, reflektira svoj proces učenja.  

 

MOTIVACIJSKE STRATEGIJE:  

Splošni cilj: 

– Učenka spozna in uri motivacijske strategije.  

Dejavnosti: 

 Nauči se postavljati cilje pred učenjem,  

 pri učenju snovi si poišče interes, uporabnost te snovi v vsakdanjem življenju,  

 začne se učiti za znanje ter za dobre ocene,  

 pri učenju se samospodbuja, da ne obupa,  

 pri učenju ali reševanju vaj se nauči samokontrole s samoinštrukcijami,  

 z učinkovitimi strategijami učenja si bolj zapomni snov, dosega boljše ocene, svoj trud pri 

učenju poveže z dobrimi ocenami,  

 za dobre ocene se nagradi, jo nagradimo učitelji,  

 redno dela domače naloge, pri tem se samospodbuja, 

 se nauči uravnavati počutje in čustva, uporablja nekaj tehnik za umirjanje pred testi, 

spraševanjem, 

 se nauči spremljati svojo pozornost ter jo ustrezno usmerjati, 

 negativna prepričanja o svojem učenju preoblikuje v pozitivna.  

5.12.1 OPIS SKUPINSKIH SREČANJ 

Opis že na str. 68 pri učencu Žanu, prav tako Tabela 13: Učenje učenja –  teme srečanj (str 69). Tudi 

pri učenki Nini bom opisala dve srečanji. 

Zaporedna številka srečanja: 12 (Samospremljanje pri učenju) 

Trajanje: 45 minut. 

Učne metode: razgovor, modelno učenje.  

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, učni listi. 
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Cilji srečanja:  

– Učenci spoznajo in vadijo uporabo strategije samospremljanja pri reševanju testa, reflektirajo svojo 

izkušnjo samospremljanja pri pisnem ocenjevanju znanja matematike. 

 
1. Uvodna motivacija: 

Učenci se pogovarjajo o zadnjih testih. Povedo, kaj jim je šlo dobro in kaj ne. Povedo, kateri testi jih 

čakajo, kaj točno morajo znati pri teh testih. 

 

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci spoznajo strategijo samospremljanja. Učiteljica ob reševanju vaj modelira samospremljanje. 

Učenci vadijo najprej ob vodenju učiteljice, nato sami spremljajo svoje delo. Ko rešijo učni list, se 

pogovorimo, kako so se samospremljali ob testu matematike. Učenci refleksijo zapišejo v dnevnik 

učenja.  

  

3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kaj je bilo pri uri dobro in kaj bi spremenili. Predlagajo, kaj bi delali na učenju učenja 

naslednjič.  

 

Učenka Nina ugotavlja, da se ne zna samospremljati. Pravi, da med reševanjem testa nič ne 

premišljuje. Kar je bolje, ker je bolj mirna in zbrana. Pri matematiki je dobila oceno 3. Tako oceno je 

dobila, ker je rešila dovolj vaj. (dnevnik učenja- Nina ) 

 

Ko učenka spozna novo strategijo, se ji ne zdi težka, vendar ne ve, če se jo bo naučila uporabljati. 

Menim, da učenka že uporablja to strategijo. Če veliko vadi, je bolj prepričana v svoje znanje, potem 

tudi teste rešuje bolj umirjeno, upošteva navodila za reševanje in postopke. Pri učenki ni več telesnih 

znakov anksioznosti pred ocenjevanjem, ni več rdeča, se ne poti. Dobila je oceno 3, zato je zelo vesela. 

Pri refleksiji je učenka tiha, s težavo oceni svoje delo in učenje, še vedno ni prepričana v svoje znanje, 

čeprav dobiva lepe ocene (SLO – glagol, ustno 5). Pomembno, da jo učimo izrazov za samospremljanje 

in samovrednotenje ter jo spodbujamo k uporabi teh strategij. (dnevnik raziskovalke) 

 

Zaporedna številka srečanja: 14 (Vaje – odstotki) 

Trajanje: 45 minut 

Učne metode: razgovor, modelno učenje.  

Učna sredstva in pripomočki: dnevnik učenja, učni listi z odstotki. 

 

Cilji srečanja:  

– Učenci glasno govorijo postopek reševanja z odstotki, se samospremljajo in samoocenjujejo pri 

reševanju.  
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1. Uvodna motivacija: 

Učenci komentirajo zadnja ocenjevanja, povedo, kaj vse jih še čaka. Pripovedujejo, kako doživljajo 

šolo, kako se uspejo učiti za zadnje teste. 

 

2. Osrednja tema srečanja: 

Učenci vadijo računanje z odstotki. Najprej samo pogledajo naloge in se samoocenijo, kaj bi znali in 

kaj ne. Pri tem uporabijo smejoč, resen in žalosten obraz. Po potrebi še enkrat razložimo postopke za 

reševanje posameznih nalog. Učenci rešujejo učni list in se samospremljajo. Na koncu še enkrat 

ocenijo, kaj že znajo in kaj morajo še vaditi. To zapišejo v dnevnik učenja. Zapišemo postopke 

reševanja posameznih nalog tudi besedno, da bodo doma lažje vadili za test.  

 
3. Evalvacija srečanja 

Učenci povedo, kaj jim je bilo pri uri všeč, kaj bi spremenili. Pomembno sporočilo ure, da so učenci ob 

koncu leta utrujeni, s težavo sledijo, težje se zberejo. Tudi odstotki se večini zdijo težka snov. Vsi že 

komaj čakajo, da bo konec ocenjevanj.  

 

Učenka sledi. Zna postopke, vendar je utrujena in se pri samem reševanju večkrat zmoti. Dela počasi. 

Vse jo zmoti. Ko ostali glasno govorijo, kaj delajo, se ne more zbrati. Ima težave pri ocenjevanju, kaj ji 

gre dobro in kaj ne. Ve, da mora narediti še veliko vaj. Pri vajah mora uporabljati opore, postopki 

morajo biti opisani z besedo. (dnevnik učenja – Nina) 

 

Učenka Nina je v skupini bolj tiha. Ves čas dela in se trudi. Zna postopke. Težave nastopijo, ko mora 

postopek razložiti in pravilno uporabiti, takrat išče besede. Težje se zbere v skupini kot individualno. 

Utrujena, ker je 6. ura. Daje občutek, da jo je strah odstotkov, snovi ne razume povsem, naučila se je 

le postopkov. Da bo bolj prepričana vase, potrebuje še ponavljanje na konkretni ravni. (dnevnik 

raziskovalke) 

5.12.2 INDIVIDUALNO DELO Z UČENKO 

Z učenko sva bili skupaj dvakrat tedensko pri urah dodatne strokovne pomoči, imela pa je še tri 

individualne ure učne pomoči. Učenka je imela pomoč pri matematiki, angleščini in slovenščini, 

občasno tudi pri drugih predmetih. Pri najinih individualnih urah je bil uvod ure vedno namenjen 

razgovoru, spodbujanju zanimanja za snov, postavljanju ciljev pri učenju določene snovi, prikazu 

uporabnosti šolske snovi kasneje v življenju. Razgovor se je tudi pri Nini pokazal za pomembnega, saj 

sva večkrat na začetku ure v pogovoru razrešili kakšno njeno stisko. Teh je bilo največ v povezavi s 

šolo. Učenka se je bala ocenjevanj, zaznavala se je kot zelo neučinkovito. Ko sem ji povedala, pri 

katerih učiteljih bo imela učno pomoč, je izjavila, da bodo učiteljice hude nanjo, če ne bo znala snovi. 

Potreben je bil daljši razgovor, da sem učenki razložila, da ima pomoč prav zato, ker ima težave in da 

ji bodo učiteljice, tako kot jaz, pomagale z dodatno razlago in vajami. Moj cilj je bil, da se učenka ne 

boji več ocenjevanj ter da se izboljša njena samopodoba, tako da sem jo učila postavljati cilje v tej 

smeri. Šlo je zelo počasi, saj je imela učenka o sebi izredno slabo mnenje, zaznavala se je kot 

neučinkovito. V učenje je vlagala ogromno truda, učinki pa so bili majhni. Učenko sem zato spodbujala 

pri organizaciji učenja ter uporabi metakognitivnih strategij, učila pa sem jo tudi bolj učinkovitih 
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kognitivnih strategij. Učenka je počasi napredovala. Bolj ko je bila pripravljena na ocenjevanja, manjši 

strah je imela. V glavnem delu ure je tako prevladovalo modelno učenje snovi, pa tudi kognitivnih kot 

metakognitivnih strategij. Jaz sem pokazala in govorila postopek, potem sem samo govorila in je 

delala učenka, na koncu je učenka delala in govorila postopek. Učenka se je najbolj bala angleščine, 

strah pa jo je bilo tudi ostalih predmetov. Pri matematiki je pogosto delala napake v samem računanju 

zaradi slabe koncentracije, vendar pa svojih napak ni odkrila. Ves čas se je pri urah zelo trudila, nikoli 

ni bilo nepotrebnega govorjenja, da bi karkoli zavlačevala ali pa se delu izogibala. Večkrat sem jaz 

prepoznala, da nekaj ni uredu in sem jo spraševala, kaj je narobe, kje rabi pomoč … V zaključku ure 

sva se vedno dogovorili, kako bo naredila domačo nalogo in se doma učila. To si je vedno zabeležila v 

dnevnik učenja. Večkrat je v dnevnik učenja poleg domače naloge še zapisala čas delanja naloge, kaj 

ji je šlo dobro in kaj ne. Za učenje določene snovi je v dnevnik napisala načrt učenja (kaj mora znati, 

kako se bo učila ter kako bo naučeno preverila). Že pred učenjem je ocenila, kako zna določeno snov, 

potem je ocenjevanje svojega znanja ponovila še po učenju snovi pred pisanjem testov. V času 

programa se je učenka naučila realno oceniti svoje znanje, slabe ocene pa je pripisala temu, da 

določene snovi ni dobro razumela. Dnevnik učenja je rada pisala, čeprav ji pisno izražanje dela težave. 

V dnevniku učenja je imela zapisan načrt učenja, kako naj se uči doma, kar ji je zelo pomagalo. Zlasti 

ji je pomagal dnevnik pri organizaciji učenja in uporabi načrtovanja, spremljanja in vrednotenja 

učenja. Počasi se je učenka naučila oceniti, kaj razume in zna, česa pa še ne razume. Z uporabo 

učinkovitih strategij se je stanje popravilo, učenka je začela dobivati lepe ocene, kar jo je počasi 

prepričalo, da je sposobna učenka.  

5.12.3 ZAPISI IZ RAZISKOVALNEGA DNEVNIKA 

Ves čas izvajanja intervencijskega programa sem za učenko beležila dejstva, ki so se zgodila pri 

individualni uri, na učenju učenja ter pri timskem delu z učitelji in sodelovanju s starši. Ta dejstva sem 

podkrepila z mojim razmišljanjem, tu sem iskala vzroke za določena vedenja, ugotavljala sem, kaj je 

pri učenki drugače, se tekom izvajanja programa spreminja. Čeprav je celoten zapis zanimiv za branje, 

sem izluščila nekaj ključnih zapisov, ki so zanimivi za našo raziskavo.  

Tabela 38: Raziskovalni dnevnik – učenka Nina 

DEJSTVA RAZMIŠLJANJE RAZISKOVALKE 

5. 2. Učenje učenja – Razgovor o učenju SLO in TJA 
Cilj: Učenci vrednotijo svoje znanje slovenščine (po 
testu), načrtujejo učenje angleščine za test.  
Učenka pove, da se je učila. Ni ji šlo reševanje 
naloge s končnico, težave je imela tudi pri 
sklanjanju izjem. Pričakuje 1 ali 2. Meni, da si več s 
takim znanjem ne zasluži. Z oceno 2 ni zadovoljna. 
Pri angleščini želi dobiti vsaj 2. Učila se bo tako, da 
bo reševala vaje na učnih listih, besedišče bo 
ponavljala tudi na računalniku, spraševala jo bo 
mami.  

Učenka je bila pri reševanju testa prejšnji dan 
rdeča, roke je imela potne. Pri treh navodilih je 
potrebovala dodatno razlago. Zaradi ocene 2 je 
žalostna, saj je dvojko ujela. Pri pregledu 
popravljenega testa se izkaže, da ima učenka večino 
prav, je pa nekaj nalog rešila povsem narobe, ker ni 
razumela, kaj je potrebno pri nalogi narediti. 
Učenka ni prepričana v svoje znanje. Imam občutek, 
da doma pričakujejo boljše ocene glede na količino 
vloženega truda. Angleščine se boji, saj je bila 
trikrat vprašana, da je popravila negativno oceno.  

7. 2. Razgovor z učenko 
Učenka je bila poleti 2012 v taboru za hujšanje. 
Prinesla je vprašalnik za učitelje. Povedala je, da je v 

Pri učenki izstopajo negativna prepričanja. Se težko 
uči. Je zaskrbljena. Težave ima s ščitnico. Je 
pretežka, brez razloga preveč utrujena. Boji se 
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taboru shujšala 2 kilograma. Z učenko sem opravila 
razgovor, da sem lažje izpolnila vprašalnik.  

slabih ocen. Je sramežljiva. Je počasna, primanjkuje 
ji energije. Boji se, da bi napravila napake.  

12. 2. DSP Težišče 
Cilj: Učenka zna seštevati in odštevati ulomke ter 
načrtati trikotnike. V trikotniku zna narisati težiščice 
ter narisati težišče.  
Učenka je negotova pri seštevanju in odštevanju 
ulomkov. Negotova je pri iskanju skupnega 
imenovalca, večkrat se zmoti tudi pri samem 
računanju. Napake ne vidi. Pri načrtovanju 
trikotnikov upošteva korake, naredi skico in potem 
nariše trikotnik. Risanje težiščic je delala po modelu, 
ta snov je zanjo zahtevna. 

Učenka je sproščena v razgovoru. Pove, da se rada 
vozi s kolesom ali rolerji, doma pa gleda televizijo ali 
je na računalniku. Za šolo se trudi, ima urejene 
zvezke. Težave se kažejo v razumevanju snovi in 
hitrem pozabljanju. Posledično učenka ni 
prepričana vase, dvomi v svoje sposobnosti. K sreči 
je dobila dovolj ur pomoči, da se bodo stvari lahko 
izboljšale. Pri angleščini in matematiki je 
pomembno, da se doma aktivno uči, torej da 
uporablja strategije, ki ji bodo pomagale, da si bo 
snov bolj zapomnila. Postopke mora imeti zapisane 
tudi z besedami, točno kaj mora delati. 

13. 2. Učenje učenja – učni stili 
Cilj: Učenka opredeli, kako se najlažje uči ter kako si 
najbolje zapomni snov.  
Učenka ne sodeluje veliko v razgovoru, si pa 
zapisuje odgovore v zvezek. Učenje je zanjo to, da 
se pripraviš na test in spraševanje. Ne ve točno, če 
se je neko snov naučila. Meni, da se za šolo trudi. 
Pri učenju ji najbolj pomagajo kartice za učenje, 
zapiski in pogovor o učni snovi.  

Učenka je v skupini bolj tiho, čeprav pozna vse 
sošolce in je navajena načina dela. Ne predstavlja si 
povsem, kaj je učenje, večje težave ima tudi z 
vrednotenjem naučenega. To potrjujejo slabe 
ocene, čeprav se veliko uči, ne ve, če snov res zna, 
ker tega ne preveri. Pri učenju ima slab občutek, 
dvomi v svoje sposobnosti učenja, zato se je razvil 
tudi strah pred ocenjevanji. Trenutno je res v 
začaranem krogu.  

19. 2. DSP Preverjanje 
Cilj: Učenka zna načrtati trikotnik in izračunati 
manjkajoče kote v trikotniku.  
Pri načrtovanju je hitela, pozabila je skice. Zna 
načrtati enostavne trikotnike. Velike težave je imela 
pri računanju kotov, pozabila je vsa pravila in 
postopke. Pozabila je tudi kaj je enakostranični 
trikotnik ter očrtani in včrtani trikotnik. 

Zaradi kotov v preverjanju se je zjokala. Ob 
vprašanju, kaj točno je narobe, ni nikakor mogla 
povedati. Čez nekaj časa je povedala, da ima 
občutek, da nič ne zna, saj je pozabila, kako se 
računa kote v trikotniku, kaj so vsi ti posebni 
trikotniki. Ko je učenka prišla do snovi, ki je ni znala, 
je povsem »zablokirala«, ni vprašala za pomoč ali si 
pomagala z zvezkom. Nujno opore za vse težje 
pojme, zraven opis z besedo.  

5. 3. DSP Izrazi z množenjem 
Cilj: Učenka zna množiti ulomke. Računa tudi izrazi z 
več računskimi operacijami.  
Učenka zna seštevati in odštevati ulomke. Zmoti se 
v računanju, napake so večinoma zaradi šibke 
koncentracije. Pri načrtovanju trikotnikov upošteva 
posamezne korake, dobro dela. Množenje se je 
naučila po modelu, še nekaj težav pri krajšanju in 
celih številih. Pri delu se trudi, ne obupa. Vesela je 
pohvale. 

Učenka med počitnicami ni počela nič posebnega. 
Pohvalila se je, da rada kuha, riše in ustvarja. 
Naredila je list z vajami od včeraj. Nekaj napak, ko 
se zmoti pri računanju. Pri množenju ji je pomagalo, 
da sva delali po modelu, ob takem načinu dela je 
bila zelo uspešna. Povedala je, da ji pomaga, če ima 
zapisane postopke, zato da jih ne pomeša. Med 
počitnicami je delala domače branje, ni prepričana, 
da je obnova uredu, me je prosila za mnenje. 
Potrebuje stalno povratno informacijo ter senzibilen 
pristop, da ne obupa.  

7. 3. Govorilne ure 
Mamo sem seznanila z vsebino IP-ja, ki ga je 
pripravila strokovna skupina. Glavni poudarek pri 
učenki je na tem, da utrdi svoje znanje in postane 
bolj prepričana vase. Mama je poročala, da se 
učenka bolj trudi, odkar ima pomoč. Nina se veliko 
uči angleščino, ostale predmete pa bolj kampanjsko. 

Učenka redno dela naloge, ima urejene zvezke. 
Manjka ji načrtovanje učenja, da bi se vse predmete 
začela učiti prej. Ponavadi jo čas prehiti in dela vse 
zadnji dan. Zaveda se svojih težav pri angleščini, tu 
se tudi zelo trudi. Redna pomoč v šoli se že 
obrestuje, saj učenka bolje razume snov, lažje 
naredi nalogo in se bolje pripravi na ocenjevanja. 
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Starši želijo, da se uči zase. Želijo trojke in štirice, 
vendar ne pritiskajo nanjo z ocenami. 

Najbolj pomembno je, da je pri testih bolj 
umirjena, dela tako kot smo trenirali. 

13. 3. DSP Pisno ocenjevanje (TJA) 
Cilj: Učenka samostojno reši test. Ima možnost 
razlage navodil, usmerjanja pozornosti in 
podaljšanega časa pisanja.  
Dela hitro, pri navodilih nima težav. Nekaj težav ima 
pri modalnih glagolih, tvorbi vprašanj in besedišču. 
Meni, da zna za 2. Podaljšanega časa ni 
potrebovala. 

Učenka danes nima treme. Je hitra in osredotočena 
na reševanje. Pričakuje 2. Težave ima pri pisnem 
izražanju in modalnih glagolih. Piše lepo. Rešila je 
vse vaje, izgleda, da je v svoje znanje bolj 
prepričana. Učenka je dobila oceno 3. Zelo je 
vesela. Končno se je pokazalo, da se z učinkovitimi 
strategijami učenja da dobiti lepo oceno. 

27. 3. DSP Vaje – ulomki 
Cilj: Učenka zna računati z ulomki. Svoje delo 
načrtuje.  
Zna postopke, večkrat se zmoti pri računanju 
(zamenja predznak, narobe izračuna ali obrne 
ulomek). Več napak dela, kadar je prepričana, da 
snovi ne zna. Ne vidi svojih napak, prepričana je, da 
je vse narobe.  

Še vedno negotova v svoje znanje. Svojih napak ne 
opazi. Nujno, da si govori postopke, da bo naredila 
manj napak. Ko sem jo opozorila na napako, jo je 
znala sama poiskati in odpraviti. Potrebno je več 
delati na samokontroli, da se preveri najprej sama, 
potem pa še učitelj. 
Pri angleščini je tudi ustno dobila 3, sedaj je veliko 
bolj motivirana za sprotno delo, saj zna snov.  

15. 5. DSP Razgovor o napakah 
Cilj: Učenka razloži svoje strategije učenja.  
Učenka je zadržana, v svoje znanje ni 
prepričana.Ves čas potrebuje zunanje potrditve. 
Napak se boji, ker pomenijo slabo oceno. »Napake 
so grozne. Mami je vesela, če dobim dobro oceno.« 
Strah jo je geografije, angleščine manj, ker ji gre 
bolje.  

Vedno naredi kakšno napako, je ne opazi, ampak se 
je pa vedno ustraši. Po njenem napake kažejo njeno 
neznanje. Ni prepričana vase, v svoje znanje, išče 
zunanje potrditve. Boji se geografije, boji se . da bo 
vprašana in ne bo znala. Zaradi strahu pa je večja 
verjetnost, da svojega znanja res ne bo mogla 
pokazati. Tudi želje staršev so zanjo pritisk. 

30. 5. DSP Časi – vaje 
Cilj: Učenka zna tvoriti čase.  
Posluša razlago in sodeluje. Problem pri besedišču 
in modalnih glagolih. Ponovili sva vso slovnico, nato 
še besede. Naslednji teden ima test pri slovenščini 
in angleščini. Ob zemljevidu sva ponovili še 
geografijo.  

Skrbi jo zgodovina, pravi, da ni preveč znala. 
Vprašanja so se ji zdela težka. Pri angleščini se vidi, 
da je veliko snovi, zato ni tako prepričana vase. Za 
test je dobila vaje. Pri ponavljanju pred 
zemljevidom ima tremo, ne ve točno, kaj mora 
znati, zato deluje počasi in negotovo.  

4. 6. DSP Koordinatni sistem 
Cilj: Učenka zna označiti  in prebrati koordinato. 
Vadi računanje z odstotki.  
Pri odstotkih se občasno zmede, pri računanju ne 
ve, kaj mora izračunati in s katerim postopkom. 
Nova snov – koordinate ji delajo težave. Delava 
preko igre s konkretnim materialom, da si bo snov 
bolje zapomnila. Spet jo skrbi angleščina, da bo na 
testu vse pozabila. Za slovenščino nima dobrega 
občutka, pravi, da je bil test težak.  

Za slovenščino se je učila iz zvezka in DZ. Delala je 
vaje. Pričakuje 2 ali 3. Podobna pričakovanja ima 
tudi pri angleščini. Testov se še vedno boji, se ji pa 
sedaj zdi snov bolj zanimiva, lažje se uči. Pri učenju 
doma se je opazovala, kako je reševala vaje. 
Reševanje ji je šlo dobro. Za vajo si je naredila tudi 
svoj test.  
Učenka preseneča, saj je pri učenju sedaj veliko 
bolj aktivna, poleg truda pa uporablja bolj 
učinkovite učne strategije, zato so tudi rezultati 
boljši.  
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5.13 KONČNO STANJE 

1. MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati: 

Tabela 39: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Nina – končno stanje 

 MSLQ NINA 

MOTIVACIJA M SD začetno 
stanje 

končno 
stanje 

Vrednostne komponente     

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 4,00 4,50 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 4,25 5,75 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,80 4,17 

Komponente pričakovanja     

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 3,25 5,50 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 2,38 4,00 

Čustvene komponente     

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 5,40 4,60 

UČNE STRATEGIJE     

Kognitivne in metakognitivne strategije     

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 4,50 4,50 

8. Izvedba 4,91 1,08 4,00 4,67 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,00 4,25 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 4,00 4,20 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,70 4,25 

Strategije upravljanja z viri     

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,38 5,25 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 6,00 5,25 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 3,70 4,00 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 4,50 
 

Učenka komentira, da je vprašalnik zelo dolg, imela je težave pri razumevanju navodil ter pri nekaterih 

trditvah. Večkrat je vprašala, kaj pomeni posamezna trditev, saj ni bila prepričana, če jo prav razume. 

Reševala je počasi. Ko primerjamo začetne in končne rezultate, lahko vidimo, da je učenka dosegla 

višje povprečje pri večini podlestvic, pri nekaterih pa ne. Učenka je napredovala pri motivaciji, boljši 

rezultat je tako pri usmerjenosti v notranje kot tudi v zunanje cilje. Pri vrednosti naloge je rezultat 

nekoliko nižji. Pri učenki se je izboljšal rezultat pri kontrolnih pričakovanjih in samoučinkovitosti, torej 

smo program vodili v pravi smeri. Zmanjšal pa se je rezultat pri testni anksioznosti, kar nakazuje, da 

se učenka ne boji toliko ocenjevanj kot pred izvajanjem intervencijskega programa. Nekoliko se je 

povečala uporaba učnih strategij, izboljšalo se je kritično mišljenje ter metakognitivna samoregulacija. 

Učenka si bolje organizira čas in učno okolje, išče pomoč ob težavah in se še vedno vključuje v 

sodelovalno učenje. V učenje vlaga manj truda, saj sedaj uporablja bolj učinkovite strategije učenja.  

 

Rezultati vprašalnika nam odgovorijo na RV1: Na kakšen način se bo po izvedenem intervencijskem 

programu pri vključenih učencih spremenila uporaba različnih učnih strategij? 
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Pri učenki Nini se je povečala uporaba učnih strategij. Uporablja več različnih strategij, zato je pri 

samem učenju večkrat bolj učinkovita in doseže boljše ocene. V času izvajanja se je naučila poiskati 

ključne besede v besedilu, pogosto si je pri učenju delala tudi izpiske, učne kartončke, kar se je izkazalo 

za učinkovito strategijo. Učenka je bila tako bolj aktivna pri samem učenju, posledično si je snov bolje 

zapomnila. Pri pouku je skušala čim več sodelovati. Učenka je imela od februarja dalje 5 ur 

individualne pomoči, zato je imela več možnosti, da si prikazane učne strategije zapomni in jih 

uporablja tudi doma.  

RV2: Kako se bo spremenilo njihovo metakognitivno zavedanje? 
Učenka Nina po končanem programu uporablja tudi metakognitivne strategije. Metakognitivno 

zavedanje se je močno izboljšalo, učenka se je v času programa naučila načrtovati učenje, 

samospremljati svoje delo, si dajati samoinštrukcije ter dokaj realno oceniti svoje znanje. Učenka je 

rada izpolnjevala dnevnik učenja, načrti učenja in razne opore za delo doma so ji pri učenju zelo 

pomagali in jo obenem spodbujali k uporabi metakognitivnih strategij.  

 

RV3: Kakšna bodo njihova motivacijska prepričanja po izvedenem programu pomoči? 

Učenka je imela pred začetkom izvajanja programa veliko težav pri motivaciji. Ni si postavljala ciljev, 

njena samoučinkovitost je bila izredno nizka. Prisotna je bila tudi visoka testna aksioznost. V času 

izvajanja programa se je stanje izboljšalo. Z učenko sva se veliko pogovarjali o njenih strahovih, 

povezanih s šolo. S spodbujanjem uporabe različnih kognitivnih in metakognitivnih strategij sem jo 

skušala dobro pripraviti na ocenjevanja, ves čas pa sem ji dajala spodbudne povratne informacije. 

Sčasoma se je strah pred ocenjevanji zmanjšal, njena samoučinkovitost pa izboljšala. Učenka je imela 

boljša in slabša obdobja. V slednjih so spet na plan prišla stara negativna prepričanja, saj ne zmorem, 

saj nisem sposobna, da se naučim to snov. Takrat sem ji pomagala tako, da sem ji snov razložila čim 

bolj konkretno, po možnosti tudi z uporabo v vsakdanjem življenju. Nato sva skupaj naredili načrt za 

učenje doma, učenka pa si je sama izbrala način učenja. V drugem mesecu izvajanja programa je 

učenka počasi povezala učinkovite strategije pri učenju z dobrimi ocenami. Ugotovila je, da samo trud 

ni dovolj, potrebno se je pravilno učiti z ustreznimi učnimi strategijami, potem so rezultati veliko 

boljši. Postavljati si je začela cilje, od začetka, da ne bo negativna ocena, kasneje pa znanje ter višje 

ocene. 

 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 40: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Nina – končno stanje 

 SEQ-C Nina 

 M SD Fantje  Dekleta Z. S. K. S. 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 15 22 

Socialna samoučinkovitost 28,2 4,3 28,5 28,0 21 24 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 16 18 

Skupna samoučinkovitost 76,8 11,2 78,9 75,3* 52 64 
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Učenka je močno izboljšala svojo samoučinkovitost, največja razlika med začetnim in končnim 

stanjem se je pokazala prav pri učni samoučinkovitosti, nekoliko sta se izboljšali tudi socialna in 

čustvena samoučinkovitost. V času programa smo vsi učenki dajali konkretne povratne informacije 

glede učenja, zato se je to področje tako izboljšalo. Pozitivno je tudi to, da je intervencijski program 

vplival na izboljšanje, kaže se pozitivni trend razvoja samoučinkovitosti, ki ga je potrebno še naprej 

spodbujati.  

 

RV4: Kakšne bodo spremembe pri zaznavanju njihove samoučinkovitosti? 

Učenka Nina je izboljšala svojo samoučinkovitost, največji napredek je viden prav pri učni 

samoučinkovitosti. K učenju pristopa bolj samozavestno, sedaj pozna več kognitivnih strategij, učenje 

zna načrtovati, spremljati in vrednotiti, zato je tudi bolj prepričana v svoj uspeh. Bolj samoučinkovito 

se zaznava tudi v socialnih interakcijah, najmanjši napredek prepoznava pri čustveni 

samoučinkovitosti.  

 

3. Vprašalnik za starše – analiza:  

Starši so veseli, ker je učenka zelo napredovala. Pravijo, da je bolj prepričana vase, z boljšimi ocenami 

pa je doma bolj vesela in sproščena. Kot problem so izpostavili to, da si učenka močno želi dobre 

ocene, ob slabših je potem takoj zaskrbljena. Doma ne poišče pomoči. Mama pravi, da še vedno ne 

razume dobro snovi in je ne povezuje s predznanjem. Pove, da si je učenka pogosto pomagala z 

dnevnikom učenja in se naučila bolje organizirati svoje učenje. Pogosto si je pomagala z izpiski. 

4. Vprašalnik za učitelje – analiza:  

Učitelji so učenko ob koncu leta pohvalili, ker je imela redno domače naloge, ves čas je hodila tudi na 

dopolnilni pouk in učenje učenja. Izpostavili so, da je učenka pri pouku tiha in mirna. Vsi opažajo 

napredek v znanju, odkar ima učenka 5 ur pomoči. Izboljšale so se tudi njene ocene. Učenka uporablja 

več učnih strategij, pri učenju je bolj aktivna. Še vedno ima težave pri razumevanju abstraktne snovi, 

vendar že zmore oceniti, katero snov razume in kje potrebuje pomoč. Strah pred ocenjevanji se je 

zmanjšal. 

RV8: Kakšne spremembe pri uporabi metakognitivnih in motivacijskih strategijah bodo opažali učitelji 

in starši vključenih učencev? 

Starši opažajo napredek, učenka je pri učenju zelo napredovala, uporablja več strategij, pri samem 

učenju je bolj aktivna. Podobno opažajo tudi učitelji. Učenka se zaveda procesa učenja, sedaj 

uporablja poleg truda tudi bolj učinkovite strategije učenja. Izboljšala se je tudi samokontrola pri delu. 

Sedaj učenka ve, kako se mora učiti, zato se je zmanjšala tudi testna anksioznost. 

 

5. Intervju z učenko 

Učenka Nina meni, da je pri učenju napredovala. Prej je v zvezkih snov malo prebrala, sedaj pa si dela 

izpiske ter kartončke za ponavljanje. Sedaj tudi naredi več vaj, ve, kako mora vaje reševati. V šolo gre 

rada, ko snov zna. Uči se rada, če jo snov zanima, uči se za dobre ocene ter da bi snov znala. Za šolo 

dela sproti, uči se pred testi in spraševanjem. Učenje si načrtuje, pred učenjem si postavi tudi cilj. Pri 

učenju se nauči postopke, večkrat si naredi tudi izpiske, da z njimi lažje ponavlja. Zaveda se, da si 
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najlažje snov zapomni, če naredi izpiske in čim več vaj. Po učenju preveri naučeno tako, da si sama 

naredi vprašanja, zase sestavi test. Dobre ocene dobi, ko se dobro nauči, slabe pa takrat, ko se ne uči 

dovolj. Pri razlagi se pogosto nekam zagleda, ima težave s koncentracijo. Še vedno se v šoli boji testov. 

Če snovi ne razume, je živčna, zaskrbljena. Zanima jo snov angleščine, matematika in slovenščina pa 

ne. Zdi se ji, da je sposobna za učenje, vendar je odvisno od težavnosti snovi. Pri učenju bi spremenila 

to, da bi naredila še več vaj. Meni, da potrebuje pomoč pri tudi pri geografiji in zgodovini.  

Tabela 41: Pregled vsebinskih področij – učenka Nina – končno stanje 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE Začetno stanje Končno stanje 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

 vsebinska 
(deklarativna) znanja  

 proceduralna znanja 
(o postopkih) 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
ABSTRAKTNE SNOVI 

Motivacijska struktura  prepričanja o 
samoučinkovitosti, o 
pomembnosti 
učenja, predmeta … 

 načini atribuiranja,  

 motivacijsko ciljna 
usmerjenost 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST 
STRAH PRED 
OCENJEVANJI 
POMEN TRUDA, 
NEUSTREZNE 
STRATEGIJE, BREZ 
CILJEV  

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST 
MANJŠI STRAH, 
POMEMBNOST 
UČENJA 
POMEN TRUDA IN 
UČINKOVITIH UČNIH 
STRATEGIJ 
CILJ: DOBRE OCENE,  

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

 Kognitivne strategije 
ponavljanja,       
elaboracije in 
organizacije učenja. 

 Metakognitivne 
strategije 
načrtovanja,      
spremljanja in 
uravnavanja učenja. 

PONAVLJANJE 
 
 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 

Motivacijske strategije  Strategije upravljanja 
časa in učnega okolja. 

 Strategije 
uravnavanja lastnega 
prizadevanja. 

 Strategije vrstniškega 
učenja. 

 Strategije iskanja 
pomoči. 

OKOLJE, ČAS 
TRUD, 
NEUČINKOVITE 
STRATEGIJE, 
STRAH PRED 
OCENJEVANJI 
ŠIBKA 
SAMOKONTROLA 
ISKANJE POMOČI 

OKOLJE, ČAS 
 
TRUD, UČINKOVITE 
STRATEGIJE AKTIVEN 
PRISTOP K UČENJU 
BOLJŠA 
SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  

 

6. Šolske ocene 

Pri izvajanju intervencijskega programa nas je zanimalo tudi, kako je z ocenami. Kot začetno stanje 

smo vzeli ocene ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Učenka je v januarju še pred začetkom 

izvajanja intervencijskega programa zapisala, kakšne zaključene ocene pričakuje. Iz tabele je razvidno, 
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da se je učenka pri večini predmetov točno ocenila, izboljšala pa je ocene pri treh predmetih, precenila 

se je le pri športni vzgoji. 

Tabela 42: Šolske ocene – učenka Nina – končno stanje 

 

Pri pregledu ocen lahko vidimo, da so se pri učenki ocene pri nekaterih predmetih izboljšale, pri 

nekaterih so ostale podobne. Pomemben pokazatelj izboljšanja ocen je v tem, da ima učenka v 

drugem ocenjevalnem obdobju manj negativnih ocen ter več odličnih ocen.  

 

RV7: Kako se bo z izvajanjem programa pomoči spreminjal učni uspeh vključenih učencev? 

Pri učenki Nini so se ocene v drugem ocenjevalnem obdobju večinoma izboljšale, kar nakazuje, da je 

intervencijski program pripomogel tudi k boljšemu učnemu uspehu.  

7. OPAZOVALNA SHEMA (pregled dejavnosti pri učenju)  

Za lažje spremljanje učenkinega napredka sem raziskovalka ocenila izbrana področja učenja in 

motivacije v februarju, ko se je začel izvajati intervencijski program ter ob koncu izvajanja, v juniju.  

Tabela 43: Opazovalna shema – učenka Nina 

Dejavnost: Stanje – februar: Stanje – junij: 

Močna področja 
učenca 

Doma kolo, rolerji, v šoli redno dela 
naloge, ima urejene zvezke, vzgojni 
predmeti. 

Vzgojni predmeti, redno dela dn, rolerji, kolo. 

Šibka področja, učne težave TJA, MAT, GEO, testna anksioznost, 
ne gre učenje z razumevanjem. 

TJA. Ne razume snovi, zato rabi dodatno 
razlago in več časa, da se nauči. 

Predmeti Ocene- 30. 1. Želena 
zak.oc. 

Ocene -junij 24. 6. 

Slovenščina 4 pisno, 4 pisno, 1 ustno 3 2 pisno, 2 pisno,  
4 ustno, 3 ustno, 
5 ustno, 

3 

Matematika 3 pisno, 3 pisno, 3 
ustno, 4 ustno, 2 ustno 

3 3 pisno, 3 pisno, 4 pisno, 
2 ustno, 3 ustno,  

3 

Tuji jezik- angleščina 2 pisno, 1 ustno, 2 ustno 2 3 pisno, 2 pisno,  
3 ustno, 3 ustno 

2 

Likovna vzgoja 5 ustno, 5 ustno 5 5 ustno, 5 ustno, 
5 ustno 

5 

Glasbena vzgoja 4 ustno 4 5 pisno, 5 ustno 5 

Geografija 1 pisno, 4 ustno 3 1 pisno, 4 ustno,  
 

3 

Zgodovina 2 pisno, 2 ustno 2 2 pisno, 5 ustno 3 

Državljanska in domovinska 
vzgoja in etika 

3 ustno 3 2 pisno, 4 ustno 3 

Naravoslovje 2 pisno,1 ustno, 5 
ustno, 3 ustno, 5 ustno 

2 2 pisno, 3 ustno,  
5 ustno 

3 

Tehnika in tehnologija 5 pisno 5 5 pisno, 5 ustno, 5 ustno  
 

5 

Športna vzgoja 5 ustno,4 ustno, 5ustno 5 3 ustno,4 ustno, 3 ustno 4 
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Delanje nalog:  
(redno, občasno, zelo 
pomanjkljivo 
Odnos do domačih nalog  

Redno.  

Pri nalogah se potrudi. 

Redno.  

Naloge dela sproti, s tem se že uči.  

Uporaba beležke: 
(redno, občasno, ne 
uporablja). 
Zapis dnevnih obveznosti  

Uporablja redno za zapis naloge. 

Ne.  

Redno uporablja dnevnik učenja. 

Si zapisuje dnevne obveznosti. 

Načrtovanje učenja in nalog: 
(vsak dan ob istem času, ura, 
koledar...) 

Ne načrtuje, začne se učiti pred 
testi. Uporablja koledar.  

Načrtuje učenje po dnevih, naredi si načrt 
učenja. Redno uporablja koledar.  

Zapiski: 
(pregledni, čitljivi, redni, 
uporaba barv, da se je možno 
iz njih učiti...) 

So pregledni, čitljivi. Uporablja tudi 
barve. 

Zapiski so pregledni, uporablja barve, 
pomembne stvari si posebej označi.  

Organizacija učenja: 
(sprotno, kampanjsko, različni 
načini –  zna povedati, kako 
se uči). 

Uči se kampanjsko. Uči se z branjem 
snovi. Pogosto ne ve, kaj je treba 
znati.  

Uči se sproti, tako da redno dela naloge. Pri 
pouku se trudi poslušati in sodelovati. Dela si 
izpiske pred ocenjevanji, začne se učiti vsaj en 
teden pred ocenjevanjem.  

Razumevanje navodil: 
Pisna in ustna 
Branje navodil: 
(natančnost branja, točnost 
izvedbe). 
Dodatna razlaga navodil- 
kdaj, zakaj? 

Težave pri pisnih ali ustnih 
navodilih, povezano tudi s strahom, 
da ne bo razumela.  

Ni natančna pri branju, ne razume 
dobro prebranih navodil. 

Dodatno razlago navodil potrebuje 
pri večini predmetov. 

Občasno ne razume pisnih ali ustnih navodil, 
sama vpraša za razlago.  

Pri branju je bolj natančna, odvisno od 
motivacije in koncentracije.  

Občasno vpraša za dodatno razlago, če res ne 
razume navodil. Negotova, če pravilno rešuje 
dano nalogo. 

Razumevanje besedila:  
(zmore na kratko obnoviti, 
odgovarja na vprašanja) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Obnovi približno, saj je razumevanje 
prebranega šibko. 

Ne uporablja bralnih učnih strategij.  

Obnovi bolj točno, se potrudi, da poišče bistvo. 

Uporabi predznanje, že predvideva vsebino.  

Iskanje ključnih besed: 
(zna, ne zna) 
Uporaba bralnih učnih 
strategij 

Ima kar težave. Negotova je pri 
razumevanju besedila, posledično 
tudi pri iskanju ključnih besed. 

Poskuša poiskati ključne besede, jih zapiše na 
kartončke za učenje.  

Reševanje besedilnih nalog: 
(rešuje postopno ali ne). 

– potrebuje pomoč, je 

samostojen 

Rešuje počasi, brez postopnosti, ne 
preverja ustreznosti rešitve.  

Večkrat potrebuje pomoč.  

Rešuje po korakih, upošteva postopnost., 
pomaga si z oporami.  

Občasno še potrebuje pomoč, sama pove, če 
ne zna.  

Izdelava miselnih vzorcev: 
(zna, ne zna dobro).  
Uporaba miselnih vzorcev pri 
učenju (že narejenih). 

Zna, za učenje jih ne dela.  

Zmore se učiti iz miselnega vzorca. 

Zna, za učenje jih ne dela 

Zmore se učiti iz miselnega vzorca.  

Izdelava izpiskov, kartic za 
ponavljanje: 
(zna narediti in uporabiti). 

Ne dela sama, narediva skupaj pri 
uri DSP.  

Dela sama, redno jih uporablja pri učenju vseh 
predmetov.  
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Postopek reševanja pri MAT: 
(ga zna in ga lahko govori ob 
reševanju ali ne) 

Se ji zdi težko, da mora govoriti, 
kako se rešuje naloga. Dela ob opori 
pri uri DSP. 

Dela po modelu. Zmore uporabljati tudi 
samostojno po daljšem urjenju postopka. 
Pomaga si z oporami.   

Interes, zanimanje za snov 
(sodeluje, sprašuje, povezuje 
s predznanjem) 

Snov jo ne zanima. O snovi se ne 
sprašuje, niti je ne povezuje. 

Snov jo malo zanima, vendar ne vsi predmeti. 
Že povezuje s predznanjem. Zelo se trudi. 

Pomnenje: 
(snov si hitro zapomni ali ne, 
uporablja različne načine za 
zapomnitev) 

Snov si ne zapomni hitro, potrebuje 
veliko ponavljanja. Ne ve točno, 
kdaj si snov najbolj zapomni. 

Bolje si snov zapomni, če je pri učenju aktivna, 
si dela izpiske ali pa rešuje učne liste.  

Pozornost: 
(lahko sledi ali ga  zmoti vsaka 
malenkost). 

Težko se koncentrira na snov. 
Razlagi ne uspe slediti, ker ji misli 
odtavajo. 

Težje se koncetrira na snov. Se samospodbuja, 
da sledi razlagi učitelja. 

Senzorni stil učenja: (pozna 
svoj učni stil – kako se najlaže 
uči – da vidi, sliši, se giba,  se 
pogovarja ...) 

Uči se najlažje z izpiski in s 
poslušanjem razlage. Zdi se ji 
pomembno, da zna snov povedati, 
da se sliši ter da rešuje vaje. 

Največ se nauči z delanjem izpiskov ter 
reševanjem vaj. O snovi se pogovarja tudi s 
sošolkami.  

Kognitivni stil učenja: 
Refleksivni tip učenca,  
Impulzivni tip učenca 

Je izrazito refleksivna (dela počasi).  

 

Refleksivni tip učenke.  

 

Vrednotenje naučenega: 
(pravilno oceni svoje znanje 
ali ne). Metakognitivne ocene 
znanja 

Naučeno ne oceni pravilno- 
večinoma se podcenjuje, misli, da 
bo dobila nižjo oceno. 

Svoje znanje realno oceni, zlasti ko ocenjuje 
posamezne tipe nalog. Občasno je negotova 
pri posameznem tipu naloge. 

Samopodoba: 
(se ima  za dobrega, slabega 

učenca – kako se doživlja). 

O sebi ima slabo mnenje – meni, da 
ni preveč dobra učenka.  

Ima se za dokaj dobro učenko, zmore se naučiti 
snov. 

Čustva: 
(pri učenju, šolskem delu 
doživlja pretežno pozitivna/ 
negativna čustva 

Negativna čustva (strah pred 
nerazumevanjem in slabimi 
ocenami). 

Veselje ob dobrih ocenah, manjši strah pred 
ocenjevanji. 

Zaznavanje 
samoučinkovitosti: 
(učenec se čuti sposobnega 
za premagovanje šolskih 
obveznosti ali ne) 

Ne čuti se sposobno za učenje in 
premagovanje šolskih obveznosti.  

Se čuti sposobno za učenje, uporablja bolj 
učinkovite strategije in se trudi.  

Atribucija učenca 
(uspeh/neuspeh pripisuje 
notranjim, zunanjim dej. ter 
spremenljivim ali 
nespremenljivim dej. 

Uspeh pripisuje znanju, neuspeh pa 
temu, da se je premalo učila. 
Učenka se sicer trudi, vendar 
uporablja neustrezne učne 
strategije.  

Uspeh pripisuje znanju, neuspeh pa premajhni 
količini učenja.  

Komunikacija 
(s sošolci, z učitelji) 

Se druži s sošolkami, z njimi 
komunicira dokaj sproščeno. Pri 
učiteljih je zelo zadržana, jo je strah. 

Komunikacija je boljša tudi z učitelji, še vedno 
je zadržana. 
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Uporaba metakognitvnih 
strategij pri učenju 
(načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje naučenega) 

Ne uporablja metakognitivnih 
strategij.  

Dobro uporablja načrtovanje, ob spodbudi se 
zna samospremljati in vrednotiti naučeno.  

Postavljanje ciljev, 
Vrednotenje truda za učenje 

Si ne postavlja ciljev.  

Trud se ji zdi pomemben.  

Si postavlja cilje, večinoma so to dobre ocene 
in znanje. 
Trud se ji zdi pomemben. 

Socialne spretnosti učenca  
(kako se znajde  pri delu v 
paru, v skupini) 

Pri delu v skupini se ne znajde, čaka 
ostale, ne daje pobude. 

V skupini se potrudi in sodeluje z ostalimi, 
koristi pomoč tutorjev. 

Uporaba samogovora za 
samospodbujanje 

Ne uporablja.  Se zmore samokontrolirati, daje si glasna ali 
tiha navodila.  

Iskanje pomoči 
(poišče pomoč, ko jo 
potrebuje, kar naprej išče 
pomoč) 

Ne poišče sama pomoči, kar čaka. Zna poiskati pomoč pri učiteljih in sošolkah. 
Dogovori se za tutorstvo. 

Uravnavanje čustev ob 

učenju – samokontrola pri 

šolskem delu 

Ne zna uravnavati čustev, večkrat je 
prestrašena, tudi depresivna, kot bi 
bila razočarana nad sabo.  

Manj strahu in depresivnosti. K učenju pristopa 
aktivno, ocene so boljše, učenka je večkrat 
vesela. Pri delu skuša kontrolirati tudi svoja 
čustva. 

 

Tako iz opazovalne sheme kot tudi iz intervjuja z učenko je razvidno, da je učenka izboljšala svojo 

samoučinkovitost, zmanjšal se je strah pred ocenjevanji. Pomaga ji dodatna razlaga snovi, ker pri 

pouku zaradi šibke koncentracije ne zmore slediti, obenem pa se je naučila uporabljati učinkovite 

učne strategije. Izboljšalo se je tudi metakognitivno zavedanje. Učenka si je začela postavljati cilje in 

jim slediti. Napredek se kaže na vseh področjih. Torej je načrtovano delo v intervencijskem programu 

doseglo vsa tri področja, kognitivno, metakognitivno in motivacijsko področje. 

RV5: Kako bodo učenci vrednotili in reflektirali svoje delo in učenje v skupini in v individualni situaciji 

ter kako bodo uporabljali dnevnik učenja v šoli in doma? 

Učenka Nina je dnevnik učenja rada uporabljala, od začetka le ob moji spodbudi, kasneje je poskušala 

sama načrtovati, spremljati in vrednotiti učenje. Pri vrednotenju in evalvacijah se je vedno potrudila, 

o svojem učenju je več premišljevala. Njene ocene znanja so postale bolj točne. Napredek se je 

pokazal že v drugem mesecu izvajanja, ko je učenka začela aktivno uporabljati prikazane učne 

strategije. K temu ji je pomagal tudi dnevnik učenja, kjer je imela zapisano, kako naj se uči določeno 

snov ter kako naj učenje spremlja in vrednoti. Individualno je učenka raje govorila o svojem učenju, 

pri delu v skupini učenje učenja pa je dnevnik izpolnjevala po navodilih. Opore za učenje so ji bile v 

veliko pomoč. Starši so povedali, da je učenka postala pri učenju bolj samostojna, učila se je bolj 

aktivno, še vedno pa ima težave pri razumevanju težje snovi. Učitelji so opazili, da si učenka redno 

beleži nalogo in jo tudi redno dela. Učenka se je tekom intervencijskega programa naučila načrtovati 

učenje, ga spremljati in vrednotiti svoje delo, k temu je zagotovo pripomogel tudi dnevnik učenja.  

 

RV6: Na kakšen način se bo spreminjala uporaba učnih strategij, evalvacija učenja ter motivacija 

učenja z redno in specifično povratno informacijo raziskovalke? 
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V postavljenem intervencijskem programu je bila prav moja redna in specifična povratna informacija 

ključna za spremembe pri učencih. Pri učenki Nini, ki je imela izredno nizko samoučinkovitost pred 

izvajanjem programa, sem skušala največ narediti z ustrezno povratno informacijo. Čeprav je imela 

učenka slabše pretekle dosežke, sem pri njej spodbujala modeliranje učenja, tako kognitivnih kot tudi 

metakognitivnih in motivacijskih strategij. Ves čas sem ji dajala pozitivne spodbude, ker je učenka 

vlagala v svoje učenje veliko truda, poiskati sva morali le učinkovite strategije za zapomnitev snovi. 

Ko je bila učenka bolj prepričana vase, da zmore in zna, se je strah pred ocenjevanji zelo zmanjšal. 

Učenka je vedela, da želi postati vzgojiteljica ali medicinska sestra, vendar je imela pri postavljanju 

kratkoročnih ciljev velike težave. Tudi tu sem ji modelirala, kako se te cilje postavlja in učenka se je 

ob koncu šolskega leta že raje učila, sploh če je dobro razumela snov. Pri učni snovi sem ji povedala, 

kaj je dobro, kaj že zna, česa pa še ne zna in se mora naučiti. Ob tem sem ji pogosto predlagala več 

možnosti za učenje določene snovi, zato da si je sama izbrala, kako se bo učila. Učenka se je tudi 

naučila prepoznati svoja močna in šibka področja, ob tem sem jo učila strategij, ki ji bodo pomagale, 

da bo v življenju lahko shajala s svojimi težavami. Učenki sem dala ogromno povratnih informacij 

glede učenja in motivacije, tu je napredek očiten, zagotovo pa so bile zanjo pomembne tudi tiste, ki 

so ji sporočale, da je kljub bolezni ščitnice in preveliki teži uredu punca. Tako imam občutek, da se je 

izboljšala tudi njena samopodoba.  

 

5.14 UČENKA NINA – dolgoročni učinek intervencijskega 

programa 

Učenka je po zaključenem intervencijskem programu imela dodatno strokovno pomoč in učno pomoč 

tudi v 8. in 9. razredu. Obe leti je obiskovala tudi učenje učenja, ki je potekala v skupini. Zanimalo nas 

je, kako se je v dveh letih po izvedenem programu pri učenki spreminjala uporaba učnih strategij, 

motivacijska prepričanja in zaznavanje samoučinkovitosti.  

1. MSLQ – vprašalnik motivacijskih strategij – rezultati:  

Tabela 44: Rezultati vprašalnika MSLQ – učenka Nina – dolgoročni učinek 

 MSLQ NINA 

MOTIVACIJA M SD začetno 
stanje 

končno 
stanje 

Junij 
2015 

Vrednostne komponente      

1. Usmerjenost k notranjim ciljem 5,03 1,09 4,00 4,50 5,00 

2. Usmerjenost k zunanjim ciljem 5,03 1,23 4,25 5,75 4,00 

3. Vrednost naloge 5,54 1,25 4,80 4,17 5,00 

Komponente pričakovanja      

4. Kontrolna pričakovanja 5,74 0,98 3,25 5,50 5,50 

5. Samoučinkovitost učenja in dosežkov 5,47 1,14 2,38 4,00 5,13 

Čustvene komponente      

6. Testna anksioznost 3,63 1,45 5,40 4,60 3,80 

UČNE STRATEGIJE      

Kognitivne in metakognitivne strategije      

7. Vaja, ponavljanje 4,53 1,35 4,50 4,50 4,75 
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8. Izvedba 4,91 1,08 4,00 4,67 3,67 

9. Organizacija 4,14 1,33 3,00 4,25 4,00 

10. Kritično mišljenje 4,16 1,28 4,00 4,20 3,60 

11. Metakognitivna samoregulacija 4,54 0,90 3,70 4,25 4,33 

Strategije upravljanja z viri      

12. Čas in učno okolje 4,87 1,05 4,38 5,25 5,88 

13. Regulacija napora 5,25 1,10 6,00 5,25 4,50 

14. Sodelovalno učenje 2,89 1,53 3,70 4,00 3,67 

15. Iskanje pomoči 3,84 1,23 4,75 4,50 5,25 

 

Zanimivo je pogledati rezultate učenke dve leti po izvedenem intervencijskem programu. Učenka 

pripisuje večji pomen notranjim ciljem kot zunanjim. Bolj pomembna se ji zdi vrednost naloge. 

Izboljšala se je samoučinkovitost ter še zmanjšala testna anksioznost. Pri uporabi kognitivnih strategij 

ni večjih sprememb, nekoliko več uporablja metakognitivno samoregulacijo. Čas in okolje za učenje si 

zna še bolje organizirati, še sodeluje tudi pri sodelovalnem učenju. V učenje vlaga še manj truda, saj 

sedaj uporablja bolj učinkovite strategije učenja. Dobro oceni, kdaj zna in kdaj ne, takrat si sama 

poišče pomoč, pogosto pri sošolkah.  

Po dveh letih se je pri učenki na vprašalniku pokazal napredek pri motivaciji in samoučinkovitosti. 

Zmanjšala se je testna anksioznost. Učenka še vedno uporablja kognitivne in metakognitivne 

strategije, si pa zna bolje organizirati čas in učno okolje. Zna si poiskati pomoč, če česa ne zna. 

 

2. Vprašalnik samoučinkovitosti za otroke – rezultati: 

Tabela 45: Rezultati vprašalnika samoučinkovitosti – učenka Nina – dolgoročni učinek 

 SEQ-C Nina 

 M SD Fantje  Dekleta Z. S. K. S. junij 
2015 

Učna samoučinkovitost 23,6 5,8 23,9 23,3 15 22 30 

Socialna 
samoučinkovitost 

28,2 4,3 28,5 28,0 21 24 26 

Čustvena 
samoučinkovitost 

25,0 5,0 26,5 24,0* 16 18 21 

Skupna 
samoučinkovitost 

76,8 11,2 78,9 75,3* 52 64 77 

 

Učenka je še izboljšala rezultat pri učni samoučinkovitosti, napredovala je tudi pri socialni in čustveni 

samoučinkovitosti. Vzrok za tako dobro oceno učne samoučinkovitosti lahko najdemo tudi v tem, da 

je učenka imela dve leti in pol dodatno strokovno pomoč in učno pomoč, kjer je redno vadila 

kognitivne, metakognitivne in motivacijske strategije ob učenju konkretne učne snovi ter od učiteljev 

dobivala pozitivne povratne informacije Učenka se je naučila uporabljati učinkovite učne strategije, 

zato je dosegala tudi boljše ocene, izboljšala se je njena samoučinkovitost, kar pa je pozitivno vplivalo 

na naslednje učenje.  
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3. Mnenje staršev in učiteljev 

Starši so navdušeni nad napredkom. Nina se sedaj samostojno uči, za šolo dela povsem sama, ocene 

ima zelo lepe. Za teste se dobro pripravi, sedaj se aktivno uči, če česa ne razume, se pozanima pri 

sošolkah. 

Tudi učitelji se strinjajo, da je učenka zelo napredovala, saj je upoštevala vse napotke za učenje, tako 

da je uporabljala ustrezne učne strategije in se seveda trudila. Učenka se je vpisala na 4-letno 

zdravstveno šolo. Vsi se strinjamo, da jo bo uspešno končala, saj se sedaj zna učiti, pri učenju je 

aktivna. 

4. Intervju z učenko  

Učenka pravi, da je močna v tem, da je delavna, sodeluje v Mepi programu, je prostovoljka v vrtcu, 

pri učenju si vedno pomaga z izpiski. Težave ima pri nerazumevanju zahtevne snovi. V šolo rada hodi 

zaradi prijateljic. Naloge dela vsak dan, včasih prosi domače za pomoč. Uči se pred testi, svoje učenje 

načrtuje. Uči se z reševanjem vaj, učnih listov ter delanjem izpiskov. Najbolj si zapomni snov, če si 

naredi izpiske. Naučeno preveri sama ali jo sprašujejo sošolke. Dobro oceno dobi, ko se dovolj uči, 

slabo ko se premalo uči. Učiteljevi razlagi sledi, vendar ne vedno, odvisno od predmeta. Še vedno se 

boji slabih ocen. Če česa ne razume, si poišče pomoč. Sama sebi se zdi sposobna za učenje. Pri učenju 

ne bi spremenila ničesar, bi pa rada snov bolje razumela. Meni, da bo v srednji šoli potrebovala pomoč 

pri MAT, FIZ, KEM, TJA in ZGO.  

      5. Mnenje raziskovalke 

Učenka je od sedmega razreda zelo napredovala. Izboljšala je metakognitivno zavedanje, sedaj točno 

ve, kdaj snov razume in zna ter kdaj potrebuje pomoč, nekoga, ki ji bo snov razložil. Še vedno ostajajo 

težave s koncentracijo. Učenka vsak dan jemlje zdravila za ščitnico, kar vpliva na njeno koncentracijo. 

Odkar ima zdravila, se bori s prekomerno težo. Učenka je bila v sedmem razredu čustveno povsem na 

tleh. V učenje je vlagala veliko truda, ocene pa vseeno niso bile pozitivne. Njena samoučinkovitost je 

bila nizka, prisotna pa je bila testna anksioznost ter depresivno razpoloženje. Z intervencijskim 

programom smo pri učenki spodbujali uporabo samoregulacijskih strategij, kar se je izkazalo kot 

pozitivno že ob koncu izvajanja programa, učinki pa so dobri tudi dve leti po zaključku programa. 

Učenka je izboljšala samoučinkovitost, strah pred ocenjevanji se je zmanjšal. Za šolsko delo je postala 

odgovorna, kljub učnim primanjkljajem se ves čas trudi, redno dela naloge in obiskuje vse oblike 

pomoči. Tudi pri pouku skuša sodelovati. Naučila se je uporabljati več učnih strategij, svoje učenje 

skuša tudi spremljati in vrednotiti. Izdeluje si izpiske ter opore za učenje. Menim, da je snov zanjo 

večkrat prezahtevna, saj zahteva že abstraktno logično mišljenje. Učenka je bolje delala v individualni 

situaciji, ko je lažje usmerila svojo pozornost. Pri testih se potrudi, občasno jo je še strah slabih ocen. 

Z učenko sem delala dve leti in pol. Skupaj sva bili pri učenju učenja ter individualno pri dodatni 

strokovni pomoči. Učenka je pri učenju zelo napredovala, izboljšalo se je tudi njeno funkcioniranje, 

saj se doživlja kot bolj učinkovito na področju učenja. Uspešno je končala osnovno šolo in se vpisala 

na 4-letno zdravstveno šolo. Večja prelomnica je bila za naju obe intervencijski program, ki sem ga 

izvedla v drugem ocenjevalnem obdobju sedmega razreda. Takrat sem učenko res načrtno 

spodbujala, da uporablja samoregulacijske strategije, tako kognitivne, metakognitivne kot tudi 
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motivacijske strategije. Obenem sem njen napredek ves čas spremljala v svojem dnevniku in ji dajala 

redne, specifične povratne informacije. Pri učenki so se spremembe začele dogajati, ko je začela 

uporabljati ustrezne učne strategije, da si je snov čim bolje zapomnila. Spodbujala sem postavljanje 

ciljev, vrednotenje dela in učenja ter učenje samoocenjevanja. Učenka se je zelo trudila pri uporabi 

dnevnika učenja. Prav dnevnik učenja ji je pomagal, da je doma vedela, kako naj se uči. Z načinom 

dela sva nadaljevali tudi v osmem in devetem razredu. Pri učenki se je ves čas kazal napredek, občasno 

se je zgodila tudi kakšna slabša ocena zaradi abstraktne snovi. Poleg angleščine in matematike je imela 

težave tudi pri kemiji, fiziki in zgodovini. Učenka je uspešno uporabljala samoregulacijske strategije, 

saj je ob težavah poiskala pomoč sošolcev ali učitelja. Ugotavljam, da so učinki intervencijskega 

programa pri učenki Nini tudi dolgoročni. Učenka pozna kognitivne, metakognitivne in motivacijske 

strategije in jih zmore samostojno uporabljati. Zaveda se svojih močnih področij, ve pa tudi, da ima 

težave s koncentracijo in z razumevanjem snovi. Učenka se doživlja kot sposobno za učenje. Učitelji, 

starši in raziskovalka menimo, da je učenka resnično napredovala in da bo zmogla uspešno narediti 

tudi 4-letno šolo, saj uporablja učinkovite učne strategije, obenem pa je pripravljena v svoje delo in 

učenje vlagati trud. Prav njene delovne navade in njena vztrajnost so pomemben varovalni dejavnik 

za učenko. Drug varovalni dejavnik pa je zaupna odrasla oseba, v našem primeru raziskovalka. Zakaj? 

Učenka je bila povsem na tleh, doživljala se je kot neučinkovito, razvit je bil hud strah pred 

ocenjevanji. Kot vodja strokovne skupine sem na to opozorila vse učitelje in z njimi redno sodelovala, 

obenem pa sem z vsakodnevnimi razgovori z učenko ugotavljala, kako ona doživlja šolo. Tako smo v 

sodelovanju s starši preprečili negativne posledice. Zagotovo so pri učenki dejavniki tveganja njena 

bolezen ščitnice, ki vpliva na slabšo koncentracijo in prekomerno težo ter njene splošne in specifične 

učne težave. Učenka je bila delovna, želela je biti uspešna in je premagala svoje težave. Pomagala sem 

ji tudi s spodbujanjem samoregulacije pri učenju. Vesela sem, da učenka prepoznava svojo učno 

samoučinkovitost, z razvijanjem samoregulacijskih strategij pa se je izboljšalo tudi njeno 

samoregulacijsko učenje. 
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5.15 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN RAZPRAVA 

5.15.1 PRIMERJAVA MED UČENCI 

Za vsakega učenca sem predstavila začetno stanje, program pomoči in končno stanje. Dodala sem 

tudi rezultate za te učence dve leti po izvedenem intervencijskem programu, ki potrjujejo dolgoročne 

učinke izvedenega programa. Učence bom primerjala po posameznih raziskovalnih vprašanjih  

RV1: Na kakšen način se bo po izvedenem intervencijskem programu pri vključenih učencih 
spremenila uporaba različnih učnih strategij? 
 
Graf 1: Uporaba učnih strategij 

 
Graf prikazuje rezultate samoocen na vprašalniku motivacijskih strategij, za vsakega učenca je 

prikazana vrednost za začetno in končno stanje. Kot lahko vidimo, se je pri vseh učencih na večini 

postavk izboljšal rezultat (izjema Žan pri postavki Vaja, ponavljanje). Da so učenci po izvedenem 

intervencijskem programu uporabljali več in to različnih učnih strategij, so potrdili tudi učitelji in starši, 

podobno sem pri delu z učenci ugotovila tudi raziskovalka.  

  
RV2: Kako se bo spremenilo njihovo metakognitivno zavedanje? 
Graf 2: Metakognitivno zavedanje 
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Graf prikazuje uporabo metakognitivnih strategij. Kot lahko vidimo, je pri vseh učencih viden 

napredek v metakognitivni samoregulaciji. Žan dosega nižji rezultat pri času in učnem okolju, Nina pa 

pri regulaciji napora in iskanju pomoči. Čeprav rezultati vprašalnika niso pokazali vidnega napredka, 

smo ga opazili učitelji in starši. Učenci so se dobro naučili načrtovati učenje, so ga pa tudi spremljali 

in vrednotili. Redno so vadili strategije v dnevniku učenja. Raziskovalka ugotavljam, da se je pri vseh 

treh učencih z vajo izboljšala točnost metakognitivne sodbe, saj so za posamezno snov zelo dobro 

ocenili, kaj že znajo in česa še ne znajo, obenem so točno napovedali oceno na testu. Učenci so se 

tudi naučili prepoznavati svoja močna in šibka področja, kar je pomembno vplivalo na njihovo 

delovanje v šoli.  

 

RV3: Kakšna bodo njihova motivacijska prepričanja po izvedenem programu pomoči? 
Graf 3: Motivacijska prepričanja 

 
Učenci so po izvedenem programu povečali usmerjenost k zunanjim ciljem, obe učenki tudi k 

notranjim ciljem, povečali sta tudi samoučinkovitost. Vsi trije so izboljšali rezultat pri kontrolnih 

pričakovanjih. Žan in Maja sta nekoliko povečala testno anksioznost, medtem ko se je pri Nini le ta 

malo zmanjšala. Obe učenki sta izboljšali dosežke, medtem ko Žan ni povsod izboljšal dosežka. Razlog 

za to je lahko bolj realna ocena posamezne postavke, vendar je najverjetnješi razlog ta, da učenec ni 

bil motiviran za reševanje. Raziskovalka z veseljem ugotavljam, da so učenci začeli postavljati cilje. Pri 

učenju so bili bolj aktivni, z uporabo novih učnih strategij se je posledično povečala tudi njihova 

samoučinkovitost. Za učenje so bili bolj notranje motivirani, snov jih je malo bolj zanimala, svoje 

znanje so začeli pripisovati trudu in uporabi ustreznih učnih strategij.  

 
RV4: Kakšne bodo spremembe pri zaznavanju njihove samoučinkovitosti? 

Kot lahko vidimo iz grafa, se obe učenki po končanem intervencijskem programu doživljata kot bolj 

učinkoviti, Maja se doživlja kot nekoliko manj učinkovito v socialnih interakcijah. Žan pa končno stanje 

ocenjuje slabše kot začetno. Posledica za to je gotovo nemotiviranost za reševanje vprašalnika in 

utrujenost ob koncu šolskega leta. Vsi učenci so redno dobivali specifično povratno informacijo v času 
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programa, svoje učenje so spremljali tudi v dnevniku učenja. Ker je učenec Žan v učenje vlagal manj 

truda kot obe učenki, je manj uporabljal tudi dnevnik učenja, posledično ni povsem prepričan, da se 

zmore dobro naučiti snov. 

 

Graf 4: Zaznavanje samoučinkovitosti 

 
 
RV5: Kako bodo učenci vrednotili in reflektirali svoje delo in učenje v skupini in v individualni situaciji 

ter kako bodo uporabljali dnevnik učenja v šoli in doma? 

Vsi trije učenci so dobro delali v individualni situaciji. Takrat so se lažje zbrali, saj imajo vsi težave z 

usmerjanjem pozornosti in ohranjanjem koncentracije. Potrebovali so pogovor, ta je bil ključen za 

razreševanje raznih čustvenih stisk. Pri delu v skupini je bil Žan bolj glasen, saj ni maral pisanja, 

medtem ko sta Nina in Maja vestno izpolnjevali dnevnik učenja. Vsi trije so ga izpolnjevali, od začetka 

zato, ker sem jaz tako naročila, kasneje so določene strategije uporabljali sami od sebe. Vsem je bilo 

lažje vrednotiti in reflektirati njihovo delo in učenje ustno, pri pisanju so večkrat iskali prave besede. 

Pri učenju v skupini se je pokazalo, kako je pomembno, da si učenci med seboj pomagajo, obenem pa 

se spodbujajo. Večkrat so bili učenci bolj motivirani za reševanje vaj v skupini, všeč jim je bilo delo v 

paru, tudi pri evalvaciji jim je bilo všeč, da je vsak kaj povedal. Pri načrtovanju, spremljanju in 

vrednotenju učenja v skupini so bili učenci bolj aktivni, zato so potem lažje prenesli strategije v 

individualno situacijo. Pri izvajanju našega programa se je potrdila socialno kognitivna teorija učenja, 

ki pravi, da se učenje vedno začne v nekem socialnem kontekstu, z opazovanjem modela in 

posnemanjem. Učenci so opazovali najprej mene, nato so se opazovali med seboj in si dajali povratne 

informacije. Ker smo uporabo določenih strategij vztrajno ponavljali, so jih učenci tudi ponotranjili in 

jih uporabljali avtonomno. 

 
RV6: Na kakšen način se bo spreminjala uporaba učnih strategij, evalvacija učenja ter motivacija 

učenja z redno in specifično povratno informacijo raziskovalke? 

Redna in specifična povratna informacija raziskovalke (to že znaš, to ti še ne gre, to snov se lahko 

naučiš na te načine) je pomagala, da so učenci začeli uporabljati različne strategije in postali pri učenju 

bolj aktivni. Naučili so se evalvirati svoje učenje, povečala pa se je njihova notranja motivacija in 

zaznavanje samoučinkovitosti.  
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To se pokaže tudi pri pregledu kategorij, ki smo jih izpostavili pri analizi intervjujev. Vsi trije učenci 

imajo še vedno težave pri kognitivni in metakognitivni strukturi, gre za to, da pri učencih ostajajo 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vsi pa so izboljšali svojo samoučinkovitost, učenju 

pripisujejo večji pomen. Uporabljajo tako kognitivne kot metakognitivne strategije. Vsi se bolj trudijo, 

izboljšali so svojo samokontrolo.  

 

Tabela 46: Pregled končnega stanja po učencih pri intervjuju 

Žan Maja Nina 

TEŽAVE PRI ZAPOMNITVI SNOVI 
IN POSTOPKOV. 

TEŽAVE PRI RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

TEŽAVE PRI RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
ABSTRAKTNE SNOVI 

BOLJŠA SAMOUČINKOVITOST, 
POMEMBNOST UČENJA 
VEČ INTERESA 
IZOGIBANJE IZVAJANJA PISNIH 
NALOG, CILJ- DOBRE OCENE 

BOLJŠA SAMOUČINKOVITOST 
POMEMBNOST UČENJA 
USTREZNE ATRIBUCIJE  
VEČ INTERESA 

BOLJŠA SAMOUČINKOVITOST 
MANJŠI STRAH, POMEMBNOST UČENJA 
POMEN TRUDA IN UČINKOVITIH UČNIH 
STRATEGIJ 
CILJ - DOBRE OCENE,  

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN URAVNAVANJE 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN URAVNAVANJE 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN URAVNAVANJE 

OKOLJE,ČAS 
STRAH PRED OCENJEVANJEM, 
TRUD- BOLJŠE OCENE 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  
 

OKOLJE,ČAS 
 
VEČ TRUDA,  
BOLJŠA SAMOKONTROLA ČUSTEV 
UČENJE S SOŠOLCI 
 

OKOLJE, ČAS 
TRUD, UČINKOVITE STRATEGIJE AKTIVEN 
PRISTOP K UČENJU 
BOLJŠA SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  

 

RV7: Kako se bo z izvajanjem programa pomoči spreminjal učni uspeh vključenih učencev? 

Pri vseh treh učencih se je učni uspeh izboljšal, v drugem ocenjevalnem obdobju je bilo več dobrih 

ocen in manj negativnih. Učenci so sedaj načrtovali učenje, se skupaj učili v skupini učenje učenja ter 

individualno doma, svoje učenje so vrednotili in samoocenjevali svoje znanje. Na ocenjevanja so bili 

bolje pripravljeni, dobili so boljše ocene, kar je še povečalo njihovo samoučinkovitost za naslednje 

učenje. 

 

RV8: Kakšne spremembe pri uporabi metakognitivnih in motivacijskih strategijah bodo opažali učitelji 

in starši vključenih učencev? 

Tako starši kot učitelji so opazili, da so učenci začeli uporabljati več metakognitivnih in motivacijskih 

strategij, bolje so znali pristopiti k učenju, se za teste bolje pripraviti, posledično so dosegali boljše 

ocene. Starši in učitelji so opazili večjo samostojnost pri učenju, saj so učenci vedeli, kaj morajo znati 

in kako se bodo to naučili, ob koncu so tudi preverili, koliko so se naučili. Torej so učenci uporabljali 

prvine samoregulacijskega učenja, ki smo ga v času intervencijskega programa spodbujali z uporabo 

samoregulacijskih strategij. 
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RV9: Kakšen bo končni konsenz vseh vključenih v intervencijski program? 

Intervencijski program je bil po mnenju vseh udeleženih (učenci, učitelji, starši in raziskovalka) 

uspešno izveden, saj se je pri vseh treh učencih pokazal napredek. Učenci so uporabljali več učnih 

strategij, izboljšali so metakognitivno zavedanje ter motivacijska prepričanja. Program je pomagal 

izboljšati tudi učne dosežke učencev. Intervencija razvoja SRU je uspešna takrat, ko učenec ponotranji 

uporabo samoregulacijske strategije. V našem primeru lahko rečemo, da se je to zgodilo pri vseh treh 

učencih. Spodbudno je tudi to, da se kažejo pozitivni dolgoročni učinki programa, saj so vsi trije 

uspešno končali osnovno šolo in se vpisali na željeno srednjo šolo. Tudi ob koncu 9. razreda smo se 

vsi vključeni strinjali, da učenci znajo pristopiti k učenju, vedo, kako se morajo učiti, da si bodo snov 

najbolj zapomnili ter kako preverijo naučeno. Vsi se tudi zavedajo svojih močnih in šibkih področij, 

vedo, katere prilagoditve potrebujejo, da bodo uspešno delovali tudi v srednji šoli.  

5.15.2 RAZPRAVA 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, potrjujejo, da je trening samoregulacijskih strategij učinkovit za 

učence z učnimi težavami. Spoznali so nove kognitivne, metakognitivne in motivacijske strategije v 

skupini, ko jih je modelirala raziskovalka, skupaj so jih urili najprej v skupini, nato individualno pri urah 

dodatne strokovne pomoči in doma. Na učenju učenja smo se srečevali enkrat tedensko, obenem pa 

je imel vsak učenec vsaj še tri ure individualne pomoči. Tako so se strategije urile dovolj intenzivno in 

dovolj dolgo (4 mesece), da so jih učenci lahko vzeli za svoje in jih ponotranjili. Za boljše načrtovanje, 

spremljanje in vrednotenje učenja so učenci imeli dnevnik učenja, ki je spodbujal uporabo strategij v 

šoli in doma. Tako smo omogočili boljši transfer, saj so učenci tudi doma uporabljali strategije in 

razmišljali o svojem učenju.  

Raziskava je temeljila na pridobivanju podatkov iz različnih virov (vprašalniki, intervjuji ter opazovanje 

s strani učiteljev, staršev in raziskovalke). Pokazalo se je, da vprašalniki ne zaznajo tako dobro 

sprememb kot kvalitativni pristop intervjuja in opazovanja iz več vidikov. So pa vsi viri podatkov 

pokazali pozitivni trend razvoja samoregulacijskih strategij. Za prakso, za delo z učenci z učnimi 

težavami velja, da je poleg uporabe vprašalnikov za merjenje začetnega in končnega stanja, veliko 

bolj pomemben kvalitativni pristop. Z opazovanjem in intervjujem dobimo bolj natančno diagnostično 

oceno, na podlagi katere oblikujemo ustrezen program pomoči. Kvalitativni pristop je bistven tudi pri 

samem spremljanju napredka (dnevnik učenja, dnevnik raziskovalke), opazijo se majhne spremembe. 

Podobno velja za vrednotenje končnega stanja po izvedenem programu.  

Pri pregledu raziskav na področju SRU se je pokazalo, da so treningi uspešni, ko so vezani na konkretne 

učne predmete. Tudi v našem programu so bile vse strategije povezano z redno učno snovjo, kar je 

učence bolj motiviralo za njihovo uporabo. Ob ocenjevanju so dobili oceno, ki je bila pomembna 

povratna informacija o njihovem znanju, na ta način so lahko svoje znanje primerjali s sošolci. Že v 

preliminarni raziskavi se je pokazalo, da je spodbujanje uporabe kognitivnih in metakognitivnih 

strategij premalo, če pri tem ne upoštevamo posameznikovih motivacijskih prepričanj. Pri naših treh 

učencih se je pokazalo, da je prav motivacija ključna, da proces učenja steče. Pred začetkom izvajanja 

programa so se doživljali kot manj učinkovite, niso si postavljali ciljev v zvezi z učenjem, svoje uspehe 

so bolj pripisovali sreči kot znanju in neuspehe težki snovi, obe učenki sta se doživljali kot manj 
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sposobni za učenje. Potreben je bil trening reatribucije, da sta učenki spoznali, da za neuspeh ni krivo 

pomanjkanje sposobnosti, ampak uporaba neučinkovitih strategij in premalo truda. Na začetku so bili 

vsi trije pasivni pri učenju, zanje je bilo učenje, da prebereš zapiske v zvezku. O snovi niso razmišljali, 

ker jih ni zanimala, zato so si jo težje zapomnili. Vsi trije so v šoli pogosto imeli izkušnjo negativnih 

čustev, najbolj pogosto strah in pa jezo. Prav zahtevne šolske situacije so tiste, ki pri učencih 

povzročajo stisko. Učenec ne zmore slediti, ker se težje zbere, ker ni slišal, ni razumel snovi, zanj je 

bila razlaga prehitra. Stalno doživljanje strahu, jeze in ostalih negativnih čustev učenca potegne v 

začarani krog, ko se ne zmore učiti. Tu je najbolj pomemben učitelj, ki mora pri učencu razbrati 

določeno čustvo, se o tem z njim pogovoriti, nato pa ga usmerjati, da se osredotoči na nalogo in sledi 

svojim ciljem, tako da zmanjša občutek razburjenja in odžene nadležne negativne misli, bodisi z 

notranjim samogovorom ali z zunanjo podporo, ki mu jo nudi učitelj ali sovrstniki. 

Pri obravnavi učencev z učnimi težavami ne moremo mimo vprašanja razvijanja rezilientnosti. 

Opredelimo jo lahko kot odpornost proti škodljivim (rizičnim dejavnikom) ali dejavnikom tveganja, na 

katere se posameznik odziva (Tancig, 2015). Pa poglejmo, kateri so dejavniki tveganja in varovalni 

dejavniki pri naših treh učencih. 

Tabela 48: Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki 

 ŽAN MAJA NINA 

Dejavniki tveganja UT – učenec s PPPU in 
dolgotrajno bolan. 
 
Nespodbudno domače 
okolje. 

UT – učenka s PPPU in 
znaki hiperkinetične 
motnje. 
Življenje v rejniški 
družini, občasni stiki s 
pravimi starši. 

UT – učenka s PPPU in 
dolgotrajno bolna. 
 
Bolezen ščitnice, 
prekomerna telesna 
teža. 

Varovalni dejavniki Razvite delovne 
navade.  
Vključenost v razred. 
Prijatelji sošolci.  
Pomoč tutorjev. 

Razvite delovne 
navade.  
Zaupna odrasla oseba. 
Pomoč tutorjev. 

Razvite delovne 
navade. Vztrajnost. 
Zaupna odrasla oseba. 
Prijateljice sošolke.  
Pomoč tutorjev. 

 

Vsi trije učenci imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki so povezani z motnjo 

pozornosti in/ali gibalnim nemirom. Vsak od njih ima poleg učnih težav vsaj še en dejavnik tveganja. 

Med varovalnimi dejavniki, ki učence lahko opolnomočijo za bolj rezilientno ravnanje v različnih 

situacijah v šoli in izven nje, so razvite delovne navade. To pomeni, da je učenec navajen delati. S 

takšnimi učenci je lažje delati, saj so ponavadi pripravljeni delati, zato pa hitreje osvojijo tudi delovne 

navade pri učenju, torej učne navade. Učenci so res bili pripravljeni delati, saj so poleg dodatne 

strokovne pomoči, skupine učenje učenja redno obiskovali tudi dopolnilni pouk. Zelo pomemben je 

tudi socialni vidik, da je učenec vključen v razred in ima svoj krog prijateljev. Žan in Nina imata oba 

prijatelje, kar pomeni zanju dobro prognozo za naprej. Pri Maji pa te socialne podpore ni, zato je zanjo 

težje predvidevati prihodnost. Kljub uspešnemu delu z njo v času osnovne šole ne moremo z 

zagotovostjo trditi, da se bo znašla tako dobro kot Žan in Nina. Onadva živita pri svojih starših, 

medtem ko je Maja v rejniški družini. Čeprav živi v urejeni rejniški družini, ne zmore o vsem govoriti s 
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svojimi rejniki, to pa povzroča, da se določena negativna čustva kopičijo, učenka pa jih ne zna ustrezno 

uravnavati. V srednji šoli bo potrebovala dobre prijateljice in zaupno odraslo osebo, ki ji bo pomagala 

pri njenih vsakodnevnih stiskah. V nasprotnem primeru obstaja večja možnost, da se pri učenki 

razvijejo vedenjske težave.  

Vsi trije učenci so koristili tudi pomoč sošolcev tutorjev. Tutorji so imeli delavnice o učenju in so 

poznali naš način dela. Tako so se učenci tudi s tutorji učili na enak način kot pri učenju učenja in pri 

urah dodatne strokovne pomoči. Sama sem ugotovila, da je smiselno naučiti tutorje, kako naj pravilno 

delajo z učenci z učnimi težavami, saj so pomembna dodatna pomoč pri pripravljanju učencev na 

ocenjevanja. Naši učenci so zaradi tutorjev imeli še več možnosti za učenje in ponavljanje naučenega, 

torej smo s tutorji naš intervencijski program še dodatno intenzivirali. Tako delo v skupini učenja 

učenja kot pomoč tutorjev pa omogoča, da se med učenci ustvarjajo socialne interakcije, kar pozitivno 

vpliva na razvoj socialnih kompetenc učencev z učnimi težavami.   

Tu bi opozorila na avtorja Gerberja (2012), ki je kot najpomembnejše spretnosti pri odraslih izpostavil 

komunikacijo in socialne veščine. Ti dve področji sta ključni tudi za odrasle osebe, ki imajo določene 

primanjkljaje. Naši učenci poznajo svoja močna področja in področja težav, zavedajo se katere 

prilagoditve potrebujejo za uspešno delovanje. Izbrali so si tudi tako srednjo šolo, ki jih zanima, veseli, 

kjer bodo imeli možnost, da bodo lahko uspešni. Pri intervencijskem programu razvijanja 

samoregulacijskih strategij za učence z učnimi težavami smo upoštevali model uspeha, ki predvideva, 

kaj vse učenec zmore, se ne osredotoča zgolj na njegove težave. Učenci so razvijali samoregulacijo 

tudi v skupini učenje učenja ter pri delu s tutorji, kar je pozitivno vplivalo tudi na njihovo komunikacijo 

in socialne veščine.  

Rada bi opozorila še na pomen učitelja, v našem primeru raziskovalka, ki dela z učenci z učnimi 

težavami. Pogosto se učitelji preveč osredotočamo na težave učenca, osredotočeni smo na problem, 

ne pogledamo pa celostne slike. Učenec je oseba, ki potrebuje celostno obravnavo. Pomembno je, da 

z njim vzpostaviš stik, ga začutiš, da ti sam pove, kje ima težave. Skupaj potem lahko načrtujeva cilje 

in sva pri tem bolj uspešna, ker je učenec motiviran, da se stanje izboljša. Pogosto namreč pozabimo 

na doživljanje učenca, na njegove strahove, bojazni, ki negativno vplivajo na proces učenja. Učencu 

moramo najprej zagotoviti, da se bo dobro počutil, potem pa lahko gradimo na uspešnem učenju. 

Pomembna so vsa tri področja, raba kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij. Učitelj 

mora poznati vsa tri področja in učencu ponuditi tiste dejavnosti, ki jih učenec najbolj potrebuje. Tako 

se je v našem programu izkazalo, da je ključna motivacija, učenci so morali najprej razrešiti stiske, 

odpraviti strahove, jezo, da so se potem lahko posvetili procesu učenja.  

V svojih desetih letih prakse pri delu z učenci z učnimi težavami sem se naučila še eno pomembno 

lekcijo, ta je bila zlasti pomembna zame. Najprej z učencem vzpostaviš stik, nato ga lahko naučiš 

uporabe strategij z modeliranjem. Učenec vadi strategije, ti ga spremljaš s povratnimi informacijami 

in ga spodbujaš. Nato pride na vrsto stopnja samokontrole in kasneje samoregulacije. Takrat kot 

učitelj stopiš na stran in pustiš učenca, da si sam izbere ali se bo snov naučil ali ne. Prepustiš mu, da 

postane za svoje učenje odgovoren in nosi posledice (tu so mišljeni učenci z učnimi težavami od 7. 

razreda dalje, ko kognitivni razvoj učencev doseže nekje stopnjo formalno-logičnih informacij in 
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učenci lahko uspešno vključijo v svojo metakognitivno strukturo nove metakognitivne izkušnje, s tem 

se tudi zavedajo samokontrole in samoregulacije učenja). Učenci imajo tako možnost, da ponotranjijo 

nove strategije, saj občutijo njihovo uporabnost. 

 
Ugotavljam, da pogosto tudi starši otrok z učnimi težavami predolgo nosijo odgovornost za otrokove 

ocene, ga ne upajo spustiti, da bi poskusil z učenjem sam. Tu je zelo pomembno, da učitelji in specialni 

pedagogi, ki delamo z učenci z učnimi težavami, naučimo starše, kako naj učencu pomagajo, da bo 

razvil delovne in učne navade, kdaj in kako naj učencu pomagajo pri učenju, da bo kasneje učenec 

znal sam uporabljati te strategije. Staršem tudi predstavimo strategije aktivnega učenja (iskanje 

ključnih besed, delanje povzetkov ali izpiskov) ter jih spodbujamo , da svoje otroke navajajo na 

načrtovanje, spremljanje in preverjanje naučenega. S tem omogočimo, da ima otrok tudi doma 

strukturo, ki z leti postane navada, prav delovne in učne navade pa so pomemben varovalni dejavnik 

za učence z učnimi težavami. 

 

Pri vsakem učencu je možen napredek. Kjer je cilj, je vedno tudi pot. Cilji usmerjajo našo dejavnost in 

cilj specialnega pedagoga je, da učenca z učnimi težavami opolnomoči. Pri svojem delu imam vedno 

v mislih to, da bodo moji učenci z učnimi težavami kot odrasli hodili po svetu samozavestno, z 

dvignjeno glavo. Da bodo o sebi imeli dobro mnenje. Da bodo radi opravljali svoje delo. Zagotovo k 

temu pomaga tudi spodbujanje SRU. Učenci se naučijo, kako se je treba učiti, kako morajo svoje 

učenje spremljati in vrednotiti, obenem pa spoznajo, da se je možno z ustrezno učno strategijo in 

trudom naučiti marsikaj. Za to pa so potrebna ustrezna motivacijska prepričanja, prepričanje, da to 

zmorem kljub primanjkljajem na posameznih področjih učenja. Specialni pedagogi in učitelji smo tisti, 

ki lahko s spodbujanjem uporabe samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami izboljšamo 

njihovo samoučinkovitost, s tem pa zmanjšamo depresivnost in možnost pojava tveganih vedenj v 

adolescenci in odrasli dobi.   
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6 ZAKLJUČEK 
 

Intervencijski program razvijanja samoregulacijskih strategij se je izkazal za učinkovitega. Načrtovali 

smo merjenje začetnega in končnega stanja pri učencih, ves čas izvajanja programa pa smo beležili 

dejstva, razmišljanja ter opazovali učence. S triangulacijo metod (vprašalnik, intervju, opazovanje) ter 

triangulacijo virov (učenci, starši, učitelji, raziskovalka) smo skušali doseči večjo zanesljivost raziskave. 

Ker so podatki zbrani v naravnem okolju, z opazovanjem celotnega pojava in konteksta v daljšem 

časovnem obdobju, lahko sklepamo na ekološko veljavnost raziskave.  

 

Na podlagi izvedenega intervencijskega programa predlagamo naslednji Model razvijanja 

samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami. 

1. Pri učencih najprej opravimo diagnostično ocenjevanje za področje učenja. Zanima nas, kje ima 

učenec težave, na katerem področju, pri katerem predmetu. Nato ugotovimo, katere učne in 

samoregulacijske strategije že uporablja. V nadaljevanju pri posameznih predmetih pri specifičnih 

nalogah preverimo, kako učenec izbira in uporablja posamezne strategije. Te podatke dobimo v 

pogovoru in pri delu z učencem, pogovorimo se tudi z učitelji in starši, pomagamo si tudi z vprašalniki 

ali opazovalnimi lestvicami. 

2. Pripravimo program pomoči, ki vsebuje cilje za kognitivno, metakognitivno in motivacijsko področje. 

Za vse postavljene cilje pripravimo dejavnosti, ki jih bodo učenci izvajali, da bodo razvijali 

samoregulacijske strategije.  

 

3. Izvajanje programa mora trajati vsaj nekaj mesecev v zelo intenzivnem tempu. Pri učencih 

spodbujamo skupinsko delo (delo v skupini učenje učenja), podporo sovrstnikov (v našem primeru 

učenci tutorji), jih v skupini in individualno spodbujamo k načrtovanju, spremljanju in samoevalvaciji 

učenja (uporaba metakognitivnih strategij in dnevnika učenja). Naučimo jih postavljati cilje, jim 

ponudimo različne učne strategije, da imajo možnost izbire. Pri izvajanju teh strategij jih navajamo na 

samoopazovanje ter na koncu na refleksijo, da učenci prepoznajo učinkovite učne strategije, ki jih nato 

uporabljajo tudi pri naslednjem učenju. Pri poučevanju si pomagamo s kognitivnim modeliranjem, 

vodenimi vajami ter specifično povratno informacijo. Ta mora biti taka, da pri učencu povečuje njegovo 

samoučinkovitost. 

4. Končno stanje preverimo na enak način kot začetno stanje. Pri učencu ugotavljamo spremembe 

pri uporabi kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij. Pomembno je, da strategije učenec 

uporablja čim bolj avtonomno, torej samoregulacijsko. Sam si postavlja cilje in v čim večji meri sam 

nadzoruje svoj proces učenja.  

 

S spodbujanjem delovnih in učnih navad pri učencih z učnimi težavami je smiselno začeti čim prej, z 

razvijanjem samoregulacijskih strategij pa lahko začnemo nekje od 6. razreda dalje, ko je 

metakognitivno zavedanje učencev že tako razvito, da lahko začnejo sami uravnavati proces učenja 

(povezano tudi s kognitivnim razvojem). Ob tem je bistvena komponenta motivacija posameznika. Za 
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učenje so potrebna pozitivna čustva. V naši raziskavi se je pokazalo, da doživljajo učenci z učnimi 

težavami v šoli in doma pogosto negativna čustva (strah in jezo), povezana z nizko samoučinkovitostjo 

in strategijo izogibanja izvajanja. S celostnim pristopom, z uporabo kognitivnih, metakognitivnih in 

motivacijskih strategij na konkretni učni snovi v skupini in individualno smo dosegli, da so učenci 

izboljšali svojo samoučinkovitost. Prepoznali so pomen uporabe učinkovitih učnih strategij in truda, 

posledično so dosegali tudi boljše ocene. Zlasti je pomembno spodbujanje uporabe motivacijskih 

strategij, da si učenci začnejo postavljati cilje, dosegajo dobre rezultate in izboljšajo svojo 

samoučinkovitost. Ta je ključna, da učenec dobro funkcionira v šoli. Ko se učenec začne zavedati, da 

kljub določenim učnim težavam zmore, se to pozna v njegovem delovanju. Pozitivni rezultati in 

spodbudne povratne informacije pa potem samo še povečujejo samoučinkovitost.  

Z našo raziskavo sem pokazala, da samoregulacijo učenja lahko izboljšamo, kar kažejo tudi raziskave 

tudi v tujini (Boekaerts, Pintrich, Zeidner, 2000). Različni treningi kognitivnih in metakognitivnih 

strategij so uspešni takrat, ko je poučevanje teh strategij vezano na konkretne predmete. Tudi mi smo 

ves čas delali na konkretni učni snovi, zato je bil izveden program tako uspešen. Dignath Van Ewijk 

(2011) je v meta-analizi raziskav samoregulacijskega učenja pokazala, da intervencijski programi 

samoregulacijskega učenja pomembno vplivajo na učne dosežke (d = 0,57), na uporabo strategij (d = 

0,73) ter motivacijska prepričanja (d = 0,76). Tudi v našem programu so učenci izboljšali učne dosežke, 

uporabljali so več različnih učnih strategij ter spremenili motivacijska prepričanja. Intervencije pa so 

se izkazale kot bolj učinkovite, ko so jih izvajali raziskovalci in ne učitelji. Sama kot raziskovalka sem z 

rezultati izvedene intervencije zadovoljna, obenem pa potrjujem ugotovitev, da imajo učitelji premalo 

znanj s področja SRU. Avtorica Babič (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da imajo učenci z učnimi 

težavami manj razvito učno samoregulacijo, saj dosegajo nižje rezultate pri kognitivni strukturi, 

motivacijski strukturi ter kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategijah. To se je potrdilo 

tudi v naši raziskavi. Pri izvajanju treningov za razvoj samoregulacijskih spretnosti je pomembno, da 

to delamo v šoli in doma. S tem povečamo transfer (Stoeger, Zieger, 2011). Mi smo v naši raziskavi 

izboljšali transfer z uporabo dnevnika učenja. Sledili smo tudi socialno kognitivni teoriji razvoja ,ki 

pravi, da se vsako učenje začne v nekem socialnem okolju. V našem primeru so se kot učinkovite 

izkazale skupine učenje učenja, ki spodbujajo sodelovalno učenje ter pomoč učencev tutorjev.  

 

Kot omejitve in pomanjkljivosti naše raziskave bi omenila uporabo vprašalnikov, ki nista 

standardizirana za našo populacijo. Uporabili smo jih za spremljanje trenda razvoja, torej za 

primerjavo med začetnim in končnim stanjem. Vprašalniki imajo tudi to pomanjkljivost, da učenci 

nanje odgovarjajo retrospektivno, tako da ni nujno, da si v času reševanja prikličejo uporabo določene 

strategije. Učenci so v času izvajanja intervencijskega programa spremljali svoje delo in učenje z 

dnevnikom učenja. Dnevniki pospešujejo samoregulacijske spretnosti, omogočajo merjenje učnih 

procesov, pri urjenju pa služijo za transfer naučenega pri novih nalogah. Pomembni so tudi za 

dokumentiranje in refleksijo učnih procesov. Z njimi lahko pokrijemo ves SR krog, beležimo 

predhodno razmišljanje pred učenjem in refleksijo po učenju. Dnevniki merijo majhne spremembe v 

kratkem času, zato so primerni za razumevanje individualnih učnih procesov posameznika (Schmitz, 

Klug, Schmitz, 2011). Kot omejitve pri uporabi dnevnikov velja omeniti, da dnevniki temeljijo na 
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samoporočanju, veljavnost je odvisna od učenčeve motivacije in spretnosti pisnega izražanja, 

izpolnjevanje dnevnikov pa lahko povzroči reakcijski učinek, kar pomeni, da se učenec uči zato, da 

lahko izpolni dnevnik. Zagotovo se je to dogajalo tudi v našem intervencijskem programu, tudi sami 

učenci so povedali, da so se večkrat učili zato, da so lahko izpolnili dnevnik. Kot so ugotovili že zgoraj 

omenjeni avtorji pa prednosti uporabe dnevnikov zakrijejo njihove pomanjkljivosti. Raziskovalka sem 

spremljala učence z dnevnikom raziskovanja. Opisovala sem dejstva, obenem pa tudi moje 

razmišljanje o učencih, njihovem delu in napredku. Moja vloga v raziskavi je bila osrednja, učence sem 

spodbujala, želela sem si njihovega napredka. Morda sem bila zaradi moje vključenosti v delo, 

spremljanje in beleženje rezultatov bolj pozorna na pozitivne premike pri učencih, sem res pohvalila 

vsak njihov najmanjši uspeh. Četudi sem bila sama na trenutke zaradi tega bolj subjektivna, pa so 

učenci sami potrdili napredek, opazili so ga tudi starši in učitelji. Kot refleksijo na moje delo bi 

izpostavila še eno pomanjkljivost, to je kvalitativna obdelava intervjujev. To sem delala prvič in 

menim, da pri tem nisem bila najbolj uspešna. Ves čas sem bila usmerjena v razvijanje SRU, tako da 

sem tudi vprašanja in analizo intervjujev usmerjala v to področje. Tako nisem upoštevala povsem 

induktivnega načina pridobivanja podatkov, delno tudi deduktivni način, ker sem vnaprej določila 

vsebinska področja. Sem se pa naučila, da v intervjuju od učenca lahko dobiš zelo dragocene 

informacije, ki jih ne moreš dobiti z drugimi viri. Učenec pove, kako doživlja svoje učne težave in kje 

si želi pomoči. 

Naš intervencijski program se je izkazal za učinkovitega, zato bi bilo smiselno v nadaljevanju preizkusiti 

naš model na čim večjem številu učencev z učnimi težavami. Predlagam načrtno delo z učenci z učnimi 

težavami na področju razvijanja samoregulacijskih strategij. Te strategije pomembno izboljšajo 

posameznikovo samoučinkovitost, ta pa je ključna, da je učenec motiviran za naslednje učenje. Bolj 

ko se učenec zaznava kot učinkovitega na področju učenja, boljše rezultate dosega, s tem pa se 

izboljša tudi njegova samopodoba. Model lahko uporabijo tako specialni pedagogi kot tudi vsi ostali 

učitelji. 
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8 PRILOGE 
 

8.1 PRILOGA 1 

MSLQ - vprašalnik motivacijskih strategij (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, 

Pintrich, Smith, Garcia, McKeachie, 1991)  

Navodilo: Pred tabo je vprašalnik , v katerem je vrsta trditev, ki opisujejo tvoj odnos do učenja na splošno in 
način, kako se ponavadi učiš. V vprašalniku ni pravih ali napačnih odgovorov, zato prosim, da odgovarjaš 
iskreno. Natančno preberi vsako trditev in ob posamezni trditvi obkroži, v kolikšni meri velja zate.  
 
Posamezne številke pomenijo: 
1 – zame nikakor ne velja 
2 – zame večinoma ne velja 
3 - zame bolj ne velja kot velja 
4 - ne moram se odločiti 
5 - zame bolj velja kot ne velja 
6 - zame večinoma velja 
7 - zame povsem velja 

1. Pri pouku imam najraje snov, ki mi pomeni izziv, da se lahko naučim kaj novega. 1    2    3    4    5    6    7 

2. Lahko se naučim učno snov, če se le učim na ustrezen način. 1    2    3    4    5    6    7 

3. Ko pišem kontrolno nalogo, razmišljam o tem, kako slabo delam v primerjavi z sošolci. 1    2    3    4    5    6    7 

4. Mislim, da bom to, kar se učim pri enem predmetu, lahko uporabil tudi pri drugih. 1    2    3    4    5    6    7 

5. Verjamem, da bom v šoli dobil/-a dobre ocene. 1    2    3    4    5    6    7 

6. Prepričan/-a sem, da lahko razumem najtežjo snov, ki jo moram prebrati iz učbenikov. 1    2    3    4    5    6    7 

7. Trenutno sem najbolj zadovoljen/-a, če v šoli dobim dobro oceno. 1    2    3    4    5    6    7 

8. Ko pišem test, razmišljam o tistih vprašanjih iz testa, na katera ne znam odgovoriti. 1    2    3    4    5    6    7 

9. Če se snovi ne naučim, sem sam/-a kriv/-a 1    2    3    4    5    6    7 

10. Pomembno mi je, da se naučim stvari, ki jih obravnavamo pri pouku. 1    2    3    4    5    6    7 

11. Trenutno mi je najpomembnejše izboljšanje mojega končnega uspeha, zato se trudim pri pouku 
dobiti čim višje ocene. 

1    2    3    4    5    6    7 

12. Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učimo pri pouku. 1    2    3    4    5    6    7 

13. Če je le možno, si želim dobiti boljše ocene kot večina drugih sošolcev. 1    2    3    4    5    6    7 

14. Ko pišem preizkus znanja, razmišljam, kaj se bo zgodilo, če ne bom pisal/-a pozitivno. 1    2    3    4    5    6    7 

15. Vem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo učitelj razloži pri pouku. 1    2    3    4    5    6    7 

16. Pri pouku imam najraje snov, ki spodbudi mojo radovednost, čeprav je težka. 1    2    3    4    5    6    7 

17. Predmeti, ki jih imamo v šoli, me zanimajo. 1    2    3    4    5    6    7 

18. Snov bom razumel/-a, če se bom le dovolj potrudil/-a. 1    2    3    4    5    6    7 

19. Kadar pišem kontrolno nalogo, se počutim nelagodno in vznemirjeno. 1    2    3    4    5    6    7 

20. Prepričan/-a sem, da lahko odlično rešim naloge in preizkuse znanja v šoli. 1    2    3    4    5    6    7 

21. Pričakujem, da bom v šoli dobro delal/-a. 1    2    3    4    5    6    7 

22. Najbolj sem zadovoljen/-a, kadar pri pouku poskušam razumeti snov tako dobro, kot je le 
mogoče. 

1    2    3    4    5    6    7 

23. Mislim, da je to, kar se učim pri pouku, koristno. 1    2    3    4    5    6    7 

24. Kadar je možno, izbiram pri pouku take naloge, iz katerih se lahko česa naučim, pa čeprav mi ne 

zagotavljajo dobre ocene. 

1    2    3    4    5    6    7 

25. Če snovi ne razumem, je to zato, ker se nisem dovolj potrudil/-a. 1    2    3    4    5    6    7 

26. Všeč mi je snov, ki se jo učimo v šoli. 1    2    3    4    5    6    7 

27. Pomembno mi je, da razumem snov, ki se jo učimo pri pouku. 1    2    3    4    5    6    7 

28. Kadar pišem test, mi srce močno razbija. 1    2    3    4    5    6    7 

29. Prepričan/-a sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim različnih spretnosti. 1    2    3    4    5    6    7 

30. V šoli si želim biti uspešen/-a, ker se mi zdi pomembno, da pokažem svoje sposobnosti staršem, 
prijateljem, učiteljem in drugim. 

1    2    3    4    5    6    7 

31. Če upoštevam težavnost pri pouku, zahteve učiteljev in svoje sposobnosti, mislim, da bom v šoli 
uspešen/-a. 

1    2    3    4    5    6    7 
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32. Pri učenju iz učbenika si z izpiski pomagam organizirati moje misli. 1    2    3    4    5    6    7 

33. Pri pouku pogosto preslišim pomembne stvari, ker razmišljam o drugih stvareh. 1    2    3    4    5    6    7 

34. Kadar se učim neko snov, jo pogosto skušam razložiti prijatelju/-ici ali sošolcu/-ki. 1    2    3    4    5    6    7 

35. Običajno se učim tam, kjer se lahko zberem za učenje. 1    2    3    4    5    6    7 

36. Pri branju snovi usmerjam svojo pozornost tako, da si postavljam vprašanja. 1    2    3    4    5    6    7 

37. Pri učenju se pogosto dolgočasim ali pa se mi hitro ljubi več, zato se neham učiti preden končam, 
kar sem načrtoval, ker se mi ne da delati ali pa se dolgočasim. 

1    2    3    4    5    6    7 

38. Pogosto preverjam stvari, ki jih slišim ali preberem v šoli, da ugotovim, če držijo. 1    2    3    4    5    6    7 

39. Ko se učim, snov v mislih večkrat ponovim. 1    2    3    4    5    6    7 

40. Tudi kadar imam težave pri učenju, poskušam delati sam/-a, brez pomoči. 1    2    3    4    5    6    7 

41. Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam razčistiti 
nejasnosti. 

1    2    3    4    5    6    7 

42. Pri učenju iz učbenika in mojih zapiskov poskušam najti najpomembnejše ideje. 1    2    3    4    5    6    7 

43. Čas za učenje si znam dobro razporediti. 1    2    3    4    5    6    7 

44. Če je učna snov, ki jo berem, težka, spremenim način branja. 1    2    3    4    5    6    7 

45. Pri reševanju nalog za šolo sodelujem s sošolci. 1    2    3    4    5    6    7 

46. Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje zapiske in snov iz učbenika. 1    2    3    4    5    6    7 

47. Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku, razmišljam o tem, ali obstaja 
zanje dovolj dokazov. 

1    2    3    4    5    6    7 

48. V šoli se potrudim, da stvari dobro naredim, tudi če mi ni všeč, kar delamo. 1    2    3    4    5    6    7 

49. Pri učenju si pomagam organizirati učno snov s preprostimi skicami, tabelami ali grafi 1    2    3    4    5    6    7 

50. Ko se učim, si pogosto vzamem čas, da se o predelani snovi pogovorim s sošolci/sošolkami. 1    2    3    4    5    6    7 

51. Učno snov vzamem za izhodišče, da poskušam razvijati svoje ideje. 1    2    3    4    5    6    7 

52. Težko se držim svojega urnika za učenje. 1    2    3    4    5    6    7 

53. Ko se učim neko snov, zbiram podatke iz različnih virov kot so učiteljeva razlaga, učbeniki, knjige, 
zapiski in diskusije. 

1    2    3    4    5    6    7 

54. Preden se začnem učiti novo snov, jo hitro preletim, da dobim vpogled vanjo. 1    2    3    4    5    6    7 

55. Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim. 1    2    3    4    5    6    7 

56. Svoj način učenja skušam prilagoditi učiteljevemu stilu poučevanja in zahtevam pri posameznem 
predmetu. 

1    2    3    4    5    6    7 

57. Pogosto se zalotim, da ne razumem tega, kar berem. 1    2    3    4    5    6    7 

58. Kadar česa ne razumem, za dodatno razlago vprašam učitelja ali učiteljico. 1    2    3    4    5    6    7 

59. Zapomnim si ključne besede, da me spomnijo na pomembne stvari, ki smo se jih učili pri pouku. 1    2    3    4    5    6    7 

60. Ko je snov zahtevna, se jo neham učiti, ali pa se učim le lažje dele. 1    2    3    4    5    6    7 

61. Novo snov se bom raje naučil/-a tako, da bom najprej razmislil/-a, kaj naj se iz nje naučim, kot pa 
da bi jo samo prebral/-a. 

1    2    3    4    5    6    7 

62. Kadar je mogoče, poskušam med seboj povezovati snov iz različnih predmetov. 1    2    3    4    5    6    7 

63. Ko se učim za šolo, si preberem zapiske in označim ključne pojme. 1    2    3    4    5    6    7 

64. Ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, kar že znam. 1    2    3    4    5    6    7 

65. Vedno se učim na istem mestu. 1    2    3    4    5    6    7 

66. Rad/-a se poigravam z različnimi idejami o stvareh, ki se jih učimo v šoli. 1    2    3    4    5    6    7 

67. Pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane snovi. 1    2    3    4    5    6    7 

68. Če česa ne razumem, za dodatno razlago vprašam sošolca/-ko. 1    2    3    4    5    6    7 

69. Snov skušam razumeti tako, da povezujem razlago pri pouku z vsebinami iz učbenika. 1    2    3    4    5    6    7 

70. Redno pišem domače naloge in opravljam svoje dolžnosti za šolo. 1    2    3    4    5    6    7 

71. Ko v šoli delamo zaključke o stvareh, razmišljam o drugih možnostih. 1    2    3    4    5    6    7 

72. Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim seznam in si ga 
zapomnim. 

1    2    3    4    5    6    7 

73. Redno obiskujem pouk. 1    2    3    4    5    6    7 

74. Tudi če je snov dolgočasna in nezanimiva, vztrajam z učenjem do konca. 1    2    3    4    5    6    7 

75. V razredu poskušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je to potrebno. 1    2    3    4    5    6    7 

76. Pri učenju poskušam opredeliti stvari, ki jih ne razumem dobro. 1    2    3    4    5    6    7 

77. Zaradi drugih aktivnosti ne porabim veliko časa za šolsko delo. 1    2    3    4    5    6    7 

78. Pri učenju si postavim cilje, ki usmerjajo moje aktivnosti v času učenja. 1    2    3    4    5    6    7 

79. Kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim. 1    2    3    4    5    6    7 

80. Pred kontrolno nalogo redko najdem čas, da pregledam zapiske. 1    2    3    4    5    6    7 

81. Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam uporabiti pri aktivnostih v razredu (učiteljeva 
razlaga, diskusije s sošolci …). 

1    2    3    4    5    6    7 
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8.2 PRILOGA 2 

SEQ-C - vprašalnik samoučinkovitosti za otroke, Self-Efficacy Questionnaire for children (Muris, 

2001) 

VPRAŠALNIK SAMOUČINKOVITOSTI ZA OTROKE 
SEQ-C (Self-Efficacy Questionnaire for children, Peter Muris, 2001) 

 

Dragi učenci! 

Pred vami je vprašalnik, namenjen merjenju samoučinkovitosti.  Ocenite svoje sposobnosti.  

Pozorno preberite trditve in ocenite, kako se znajdete v določenih situacijah. 

Izberite enega od 5 odgovorov: 

Zelo slabo (1),       Slabo(2),        Dobro (3),           Zelo dobro(4),     Odlično  (5). 

 

1. Kako dobro znaš poiskati pomoč učitelja, ko se ti pri šolskem delu ustavi? 1          2          3         4         5 

2. Kako dobro znaš izraziti svoje mnenje, ko se sošolci ne strinjajo s tabo? 1          2          3         4         5 

3. Kako dobro se znaš spodbujati, ko se ti  zgodi kaj neprijetnega? 1          2          3         4         5 

4. Kako dobro se učiš, ko imaš možnost, da počneš tudi druge zanimive stvari? 1          2          3         4         5 

5. Kako dobro se znaš pomiriti, ko si prestrašen, vznemirjen? 1          2          3         4         5 

6. Kako dobro si znaš poiskati prijatelje? 1          2          3         4         5 

7. Kako dobro se znaš naučiti neko snov za test?  1          2          3         4         5 

8. Kako dobro znaš navezati stik z nepoznano osebo? 1          2          3         4         5 

9. Kako dobro znaš preprečiti, da bi postal živčen? 1          2          3         4         5 

10. Kako dobro ti uspe, da vsak dan narediš vso domačo nalogo? 1          2          3         4         5 

11. Kako dobro znaš sodelovati s sošolci? 1          2          3         4         5 

12. Kako dobro znaš kontrolirati svoja čustva? 1          2          3         4         5 

13. Kako dobro zmoreš vzdrževati pozornost pri pouku?  1          2          3         4         5 

14. Kako dobro znaš povedati drugim, da počnejo nekaj, kar ti ni všeč? 1          2          3         4         5 

15. Kako dobro se znaš spodbujati, ko si čisto na tleh? 1          2          3         4         5 

16. Kako dobro ti uspeva, da imaš vse predmete pozitivno ocenjene? 1          2          3         4         5 

17. Kako dobro znaš pripovedovati  v skupini o smešnem dogodku? 1          2          3         4         5 

18. Kako dobro znaš povedati prijatelju, da se slabo počutiš?  1          2          3         4         5 

19. Kako dobro ti uspeva, da so starši zadovoljni s tvojim  šolskim delom? 1          2          3         4         5 

20. Kako dobro ti uspeva, da ohranjaš prijateljstvo? 1          2          3         4         5 

21. Kako dobro ti uspeva, da odmisliš neprijetne občutke? 1          2          3         4         5 

22. Kako dobro ti uspeva, da pišeš teste pozitivno? 1          2          3         4         5 

23. Kako dobro ti uspeva, da preprečiš prepir z drugimi? 1          2          3         4         5 

24. Kako dobro ti uspeva, da se ne obremenjuješ s stvarmi, ki bi se lahko zgodile? 1          2          3         4         5 
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8.3 PRILOGA 3 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Pred vami je vprašalnik o učenju vašega otroka. Preberite trditve in ocenite, kako 

napisane trditve veljajo za vašega otroka. 

1 - ne velja     2 - redko velja     3 - pogosto velja       4 - povsem velja 

1.  Moj otrok rad hodi v šolo. 1          2          3         4          

2.  Sproti dela domače naloge. 1          2          3         4          

3.  Rad se uči, snov ga zanima.  1          2          3         4          

4.  Učenju se izogiba, čaka do zadnjega dne. 1          2          3         4          

5.  Če ima pri učenju težave, sam poišče pomoč (doma, v šoli). 1          2          3         4          

6.  Pri učenju hitro obupa, da ne zna.  1          2          3         4          

7.  Pri ocenjevanju dela napake, ker ne zna dovolj dobro snovi. 1          2          3         4          

8.  Pri ocenjevanju dela napake, ker je premalo pozoren (navodila). 1          2          3         4          

9.  Za šolo se trudi, dela sproti. 1          2          3         4          

10.  Pri učenju rabi pomoč in kontrolo staršev. 1          2          3         4          

11.  Za šolo in učenje porabi veliko časa.  1          2          3         4          

12.  Šolsko delo in učenje doma ga utrudita. 1          2          3         4          

13.  Pri učenju bere iz zvezkov. 1          2          3         4          

14.  Pri učenju si dela izpiske, glasno ponavlja ob zaprtem zvezku.  1          2          3         4          

15.  Želi, da kdo od domačih preveri njegovo znanje.  1          2          3         4          

16.  Učenje si načrtuje, uporablja beležko in koledar. 1          2          3         4          

17.  Rad se uči s sošolci, s sovrstniki. 1          2          3         4          

18.  Nauči se tudi snov, ki ga ne zanima. 1          2          3         4          

19.  Med učenjem pove, kako mu gre. 1          2          3         4          

20.  Po učenju zna oceniti, kaj se je naučil in kakšno oceno bi dobil. 1          2          3         4         

21.  Uči se na pamet, ne razume dobro snovi. 1          2          3         4          

22.  Uči se z razumevanjem, naučeno snov zna kasneje uporabiti.  1          2          3         4          

23.  Zaradi učnih težav dela za šolo veliko več kot sovrstniki.  1          2          3         4          
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Kako mu Vi pomagate pri težavah pri učenju in šolskem delu doma? 

___________________________________________________________ 

Kaj pričakujete od učiteljev, kje potrebuje vaš otrok pomoč pri učenju? 

___________________________________________________________ 

Moj otrok je najboljši pri (naštejte, katera področja): 

___________________________________________________________ 

 

Kje vidite svojega otroka čez 5 ali 10 let? 

___________________________________________________________ 
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8.4 PRILOGA 4 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

     Učenec ___________________ bo vključen v trening samoregulacijskih spretnosti pri učenju. Da bo 

program učinkovit, potrebujem tudi mnenje učiteljev, ki učenca poučujejo v razredu. 

               Obkroži, kdo odgovarja:      Razrednik          učitelj za MAT        učitelj za SLO        učitelj za TJA  

       Opišite učenčeva močna področja, kje je uspešen? 
 
       ___________________________________________________________________________               

        Kje ima težave? Kaj točno mu ne gre pri vašem predmetu? 

         _________________________________________________________________________________ 

     Na spodnje trditve odgovarjate tako, da ocenite, v kolikšni meri  trditev  velja za izbranega učenca in 

obkrožite ustrezno številko.  

1 - ne velja        2 - redko velja        3 - pogosto velja        4 - povsem velja 

1.  Učenec rad hodi v šolo. 1          2          3         4          

2.  Sproti dela domače naloge. 1          2          3         4          

3.  Rad se uči, snov ga zanima.  1          2          3         4          

4.  Če ima pri učenju težave, sam poišče pomoč. 1          2          3         4          

5.  Pri učenju hitro obupa. 1          2          3         4          

6.  Pri ocenjevanju dela napake, ker ne zna dovolj dobro snovi. 1          2          3         4          

7.  Pri ocenjevanju dela napake, ker je premalo pozoren(navodila). 1          2          3         4          

8.  Za šolo se trudi, dela sproti. 1          2          3         4          

9.  Pri učenju rabi pomoč učitelja (dodatna razlaga, usmerjanje). 1          2          3         4          

10.  Šolsko delo ga utrudi. 1          2          3         4          

11.  Potrebuje več časa, da se nauči snov.  1          2          3         4          

12.  Rad se uči s sošolci, s sovrstniki. 1          2          3         4          

13.  Nauči se tudi snov, ki ga ne zanima. 1          2          3         4          

14.  Med učenjem pove, kako mu gre. 1          2          3         4          

15.  Po učenju zna oceniti, kaj se je naučil in kakšno oceno bi dobil. 1          2          3         4          

16.  Uči se na pamet, ne razume dobro snovi. 1          2          3         4          
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17.  Uči se z razumevanjem, naučeno snov zna kasneje uporabiti. 1          2          3         4          

18.  Učenec sledi navodilom in razlagi. 1          2          3         4          

19.  Pri pouku sodeluje, ima smiselna vprašanja. 1          2          3         4          

20.  Zna se vključiti v delo v parih ali v skupini. 1          2          3         4          

21.  Do mojega predmeta kaže pozitivna čustva. 1          2          3         4          

22.  Za šolsko delo ga ni težko motivirati. 1          2          3         4          

23.  Predlagane učne strategije upošteva pri svojem učenju. 1          2          3         4          

24.  Zaradi učnih težav dela za šolo veliko več kot sovrstniki. 1          2          3         4          

 

25. Ali učenca pohvalite, kadar se potrudi? Ali spodbujate pomen truda za učenje? Kako učenec sprejme 

pohvalo? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

26. Ali učenca okarate ob neprimernem delu ali obnašanju? Kako sprejme kritiko? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

27. Kaj bi predlagali za učenca? Kje pri učenju potrebuje pomoč? Kaj vas moti in bi radi, da učenec spremeni, 

popravi, izboljša? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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8.5 PRILOGA 5 

Intervju z učencem 

INTERVJU Z UČENCEM 

1.  Katera so tvoja močna področja? 
_________________________________________________________________________________ 

2. Kako bi opisal svoje učne težave? 
_________________________________________________________________________________ 

3. Ali rad hodiš v šolo? 
DA     NE  

Zakaj?___________________________________________________________________________ 

 
4. Ali se rad učiš? Zakaj se učiš? (da bom znal, da bom obvladal poklic, da dobim dobro oceno, da 

ne dobim slabe ocene..) 
_________________________________________________________________________________ 

5. Ali se težko pripraviš na šolsko delo (DN, učenje)? 
_________________________________________________________________________________ 

6. Ali vsak dan delaš naloge? 
DA     NE  

Zakaj?____________________________________________________________________________ 

7. Ti kdo od domačih pomaga pri nalogah? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Ali se vsak dan učiš? 
DA     NE  

Zakaj?____________________________________________________________________________ 

9. Koliko časa po navadi delaš za šolo vsak dan?   
DN,učenje_________________________________________________________________________ 

10. Kje delaš nalogo? Kje se učiš? ____________________________________________________ 
11. Kako si pripraviš prostor za učenje?_______________________________________________ 
12. Kaj vse narediš, še preden se začneš učiti?__________________________________________ 
13. Ali si učenje za test načrtuješ? Ali kdaj uporabljaš koledar ali pa uro pri učenju? 

 _____________________________________________________________________________ 

14. Ali si pred začetkom učenja postaviš cilj? (koliko se bom naučil, do kje bom predelal snov, kaj 
vse bom znal, kakšno oceno bom dobil…)? 

15. Kako se učiš ; opiši? (preberem, izpišem, rešujem vaje, naredim kartončke...) 
a) SLO_________________________________________________________________________ 
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b) MAT________________________________________________________________________ 
c) TJA_________________________________________________________________________ 
d) ZGO, GEO, NAR _______________________________________________________________ 
16. Kako si snov najlažje zapomniš? 

____________________________________________________________________________ 
17. Kako ponavljaš snov pri: 

MAT:________________________________________________________________________ 
SLO:________________________________________________________________________ 
TJA:_________________________________________________________________________  

18. Se ti zdi ponavljanje snovi pomembno zate? 
____________________________________________________________________________ 

19. Kako veš, da si se naučil? Kako veš, da znaš? 
____________________________________________________________________________ 

20. Kako po učenju preveriš , če snov res znaš? 
            ____________________________________________________________________________ 

21. Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? (imam srečo, dobil sem lahko vprašanje, učitelj me ima rad, 
sem znal, sem se veliko učil, sem sposoben za šolo? 

______________________________________________________________________________ 

22. Kako se počutiš, ko dobiš dobro oceno? 
____________________________________________________________________________ 

23. Kdaj in zakaj dobiš slabo oceno? (nimam sreče, dobil sem težko vprašanje, učitelj me ne 
mara, nisem znal, sem se premalo učil, nisem sposoben za šolo? 

______________________________________________________________________________ 

24. Kako se počutiš, ko dobiš slabo oceno? 
____________________________________________________________________________ 

25. Kako se počutiš v razredu? 
___________________________________________________________________________ 

26. Ali ti kdo pomaga pri učenju? Ali sam poiščeš pomoč? 
___________________________________________________________________________ 

27. Ali lahko slediš učiteljevi razlagi? 
___________________________________________________________________________ 

28. Se kdaj vprašaš, kaj že veš o tej učni snovi? 
____________________________________________________________________________ 

29. Se kdaj vprašaš, kje bi lahko uporabil nova znanja? 
____________________________________________________________________________ 

30. Koliko imaš prijateljev? S kom se družiš? 
___________________________________________________________________________ 

31. Kakšne zaključne ocene pričakuješ pri: 
TJA ___ MAT___ SLO___ 

32. Kakšni se ti zdijo učitelji pri teh predmetih? 
____________________________________________________________________________ 

33. Kakšne ocene pričakujejo tvoji starši? 
____________________________________________________________________________ 

34. Ali si v šoli velikokrat dobre volje? Kdaj? 
____________________________________________________________________________ 
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35. Te v šoli kaj skrbi, te je česa strah? 
____________________________________________________________________________ 

36. Te v šoli kaj jezi? Kaj? Si pogosto jezen? 
____________________________________________________________________________ 

37. Kako ravnaš, ko nečesa ne razumeš, ne znaš? 
____________________________________________________________________________ 

38. Koliko časa lahko slediš pri pouku? 
____________________________________________________________________________ 

39. Kako se obnašaš med poukom? 
_______________________________________________________________________________ 

40. Koliko snovi se zapomniš že med poukom? 
____________________________________________________________________________ 

41. Ali dobro bereš? Razumeš, kar prebereš? 
____________________________________________________________________________ 

42. Ali znaš obnoviti prebrano s svojimi besedami? 
____________________________________________________________________________ 

43. Ali rad bereš knjige? Se ti zdi, da poznaš veliko besed? 
____________________________________________________________________________ 

44. Koliko časa potrebuješ, da se snov naučiš ? 
____________________________________________________________________________ 

45. Ali veliko govoriš? Se rad pogovarjaš? 
____________________________________________________________________________ 

46. Ali te snov zanima? 
MAT___ SLO___ TJA___ ostali predmeti__________ 

47. Ali se za dobro oceno kdaj nagradiš, si kaj privoščiš? 
____________________________________________________________________________ 

48. Ali se za slabo oceno kdaj kaznuješ, si kaj prepoveš? 
_______________________________________________________________________________ 

49. Kako bo ocenil svoje sposobnosti  pri učenju (se zdiš sebi sposoben za učenje ali ne )? 
____________________________________________________________________________ 

50. Kaj bi spremenil pri svojem učenju? Kaj te moti?  
       ______________________________________________________________________________ 

51. Kje  potrebuješ pomoč? 
____________________________________________________________________________ 
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8.6 PRILOGA 6 

Transkripcija intervjuja - učenec Žan - začetno stanje 

Katera so tvoja močna področja, v čem si res dober? 
Hmm. V angleščini. Matematka mi tud kar dobro gre, sam … 
V čem si še dober?  Likovna. Rad rišeš in rad ustvarjaš? Ja. Pa športna. Glasba.  
Kaj bi za doma rekel, v kateri stvari si res dober? Hmm. Ne bi rekel.  
Kako bi opisal svoje učne težave? Zakaj imaš DSP? Kje imaš največ težav? 
Največ težav imam pr, hmm, ker si ne zapomnim dost, ne. Sej znam, sam pol k gre zares, pa ne 
znam. Če te prav razumem, si ne zapomniš dovolj dobro? Ja.  
Kaj ti nagaja, si ne zapomniš podatkov ali zapomniš postopkov? Postopkov.  
Misliš, da imaš zato pomoč? Ja. Ali rad hodiš v šolo? Ja, rad hodim.  
Zakaj? Če mi neki gre, rad grem v šolo, če mi pa ne gre, pa tud ne grem. Pa zarad sošolcev.  
Sošolci. Imaš dobro družbo, imaš veliko prijateljev? Ja, ja. 
A se rad učiš? A se rad usedeš za knjige in delaš vaje? Ne tok rad. No, če je pozimi …  
Uredu. Ko se pa učiš, zakaj se učiš, da boš znal, rabiš to za srednjo šolo, za dobro oceno, zato da ne 
dobiš slabe ocene? Zato, da ne dobim slabe ocene.  
A se težko pripraviš na šolsko delo? Včasih ja, včasih ne.  
Zakaj, v čem je problem? Včasih sem 6. uro že dost zmatran, k mamo 5. uro telovadbo.  
Se pravi si utrujen? Torej te šolsko delo utrudi? Jaaa. Ti je naporno? Ja.  
A naloge delaš vsak dan? Ne. Zakaj ne? Zato, ker jo pozabim.  
Pozabiš ali se ti zdi, da ni pomembno? Ne, sej ko se spomnim, jo nardim, sam če pozabim, pa 
pozabim. Ti kdo pomaga pri domačih nalogah?  Ja, sestra.  
Pa ti zna pomagat? Se ti zdi, da obvlada snov? Ja, zna pomagat. Geografijo kar zna.  
Se vsak dan učiš za šolo? Ja, se, sam ….   A čisto vsak dan? Ne.  
Se pravi, da se učiš pred testi? Ja.  
Koliko časa ponavadi  delaš za šolo, se učiš in delaš naloge? Če bi moral oceniti od nič do ene ure, 
dveh ur … Od nič do pol ure. Če ne pozabim.  
Si hitro konec? Ja. Kje delaš naloge? V svoji sobi. Imam mizo. Si sam? Imaš mir? Ja. 
A si pripraviš prostor za učenje? Ja,prižgem luč, vzamem iz torbe zvezke, tist k mam za nalogo, pa 
delam naloge. Kaj pa ko se učiš, zdajle geografijo?  
Sm si pripravil atlas, pa sestra je bila pri meni, da me je spraševala. Pa me je države spraševala.  
A še kaj narediš, preden začneš z učenjem? A ti je kakšna stvar pomembna, preden se začneš učit? 
Ja, okno si odprem, pa kozarec vode si prinesem, da se lahko učim.   
A si učenje kaj načrtuješ? Imaš teste napisane na koledarju? Uporabljaš koledar v naši beležki?  Ja, 
vsak dan pogledam urnik, pa še pogledam za teste.  
A pri učenju uporabljaš uro, koliko časa se učiš? Ne. Si ne rečeš, da se boš učil npr. eno uro? Ne.  
Koledar uporabljaš. A si kaj načrtuješ, koliko časa prej se boš učil?  
Npr. geografijo, da si se kaj prej učil? Ja, sm se. Kako pa to, da si se toliko prej začel učiti? Ja, zato k  
geografija mi ne gre dobr.  
Preden se začneš učit, a si postaviš kakšen cilj? Koliko snovi boš predelal, koliko se boš naučil, da boš 
enkrat prebral zvezek? Ne. Si postaviš kakšen cilj, kakšno oceno boš dobil? Ja, sam da bo dve.  
Kako se učiš slovenščino?  Da me en sprašuje, jst se tko najlažje. Pa vaje in učni listi? Ja, tud. 
Kako se učiš matematiko? Ja, račune rešim. A si kdaj govoriš postopke? Ja, si. Pa ti pomaga? Ja, mi.  
Kako se učiš angleščino? Se jo kaj učiš? Mislem, angleščina mi gre dobr.   
A se že pri pouku veliko naučiš? Ja. Kaj pa ostali predmeti? ZGO, GEO. Zgodovina mi gre dobr.  
Kako si zapomniš tako veliko? Ko pišemo v zvezke. 
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Poslušaš med uro? Ja. Kako pa geografija? Ne.  Ne gre? Ja, ne gre.   
Ne razumeš snovi? Ja, ne razumem. V čem je problem? Ti je težka?  
Ni težka, sam ne zapomnim si tega. Kaj pa NAR? Ni težko.  
Če ponovim, si snov zapomniš najlažje tako, da te kdo sprašuje, če poslušaš ali pa rešuješ vaje in si 
govoriš postopke? Ja. Zdele sem si geografijo kar zapomnil, k me je spraševala sestra.  
Kako pa snov ponavljaš? Kako ponoviš naslednji dan? Ja, mal skrajšam. Sam mal na kratko 
ponovim. Imaš pri matematiki kakšne opore? Si kaj narediš? Kaj ti pomaga, da si bolje zapomniš 
snov? Ja, tiste definicije za deljenje in množenje. A postopke? Ja.  
Kaj pa pri slovenščini? Kako si si zapomnil glagol? A si imel opore? 
Ja, nč. Zapomnil sm se. Si zapišem v zvezek. Sem razumel.  
Se pravi, da pri slovenščini in angleščini nimaš toliko težav, ker snov razumeš? Ja.  
A si ti zdi ponavljanje snovi pomembno? Da. Ti to rabiš? Ja.  
Ja, v tretjem razredu nisem znal poštevanke, pol sm pa kar naprej ponavljal cel let, pol sm pa 
spravu na 5 minut čas reševanja. Se pravi, da ti je ponavljanje pomembno? Ja.   
Kako veš po učenju, da nekaj res znaš? Na primer zadnjič pri geografiji? 
Sem znal. Kako si vedel, da si znal? Sem vse vedel, sm na testu napisal vse prav.  
Kako po učenju preveriš ali znaš snov? Ja, me kdo sprašuje.  
Kako si pa za naravoslovje vedel, da znaš? Ja, sem videl na testu, da znam. 
Sm se učil po zvezku, pol sm pa videl, k smo teste dobil nazaj, da je vse prav.   
Pa se doma preveriš, koliko znaš po učenju? Ja, zaprem knjigo, pa ponovim, pol pa pogledam v 
knjigo. Ponavljaš ob zaprti knjigi? Ja. Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? Zato, če znam.  
Ali imaš kdaj srečo? Da imaš lahka vprašanja? Ja. Pa znam. Sm se dost učil.   
A je različno pri različnih predmetih? Ja.  
Kaj bi rekel za TJA (sreča, lahka vprašanja, te ima učiteljica rada, znanje…)? Znam. Kaj pa NAR? 
Sreča. Kaj pa MAT? Sem znal. Si se dovolj učil? Ja.  
Pa SLO? Glagol. Ko si dobil tri. Tisto sem znal. 
Če se dovolj potrudiš, je ocena odraz tvojega znanja, če se pa nisi učil, je pa zraven malo sreče? Ja.  
Kakšni so občutki, ko dobiš dobro oceno? Fajn. Vesel sem. 
Kdaj dobiš slabe ocene (nimaš sreče, so pretežka vprašanja …)? K ne znam.  
Zakaj ne znaš? Zato, ker se nisem učil. Kje ne razumeš snovi? Ja, pri geografiji.  
Kako se počutiš, ko dobiš slabo oceno?  Ja, slabo, ne.  
Kaj doma rečejo? Da bi se mogu bl učit, pol se morm pa učit it. Kako se počutiš v razredu? Fajn se 
počutim. Imaš veliko prijateljev? Ja. 
Ti kdaj kdo pomaga pri učenju? Ja, včasih, ja. Sošolc al pa sošolka. Če vprašam. Al pa jst komu 
pomagam. Se pravi, da sam rečeš za pomoč, pa tudi ti pomagaš drugim? Ja. 
Ali lahko slediš razlagi? Ja. Razen geografije, če prav razumem? Ja.  
Slediš razlagi pri geografiji? Ja, sledim ja...  (negotovo) 
A je možno, da učiteljica prehitro razlaga? Ja, jst si ne zapomnim. Vsi drug si zapomnijo, sam jst ne.  
Se pravi, da je glavni problem pri tebi pomnenje? Ja. 
Se pri novi snovi kdaj vprašaš, če to snov že kaj znaš?  Npr. zadnjič stopnjevanje pridevnikov pri 
angleščini, ker smo se že učili v 6. razredu? A si se spomnil, kako se to dela? Ja. 
A povezuješ snov s predznanjem? Ja, povezujem ja.  
A se kdaj vprašaš, kje bi lahko to snov porabil v življenju, za kaj je to uporabno? Npr. naravoslovje? 
Ja, tud ja. Pa angleščina.  
Kakšne ocene pričakuješ, da bodo zaključene. Pa začniva pri angleščini? Kako kaže? Ja, ne vem. Jaz 
imam štirke in petke, pol bo štiri zaključeno. Matematiko pričakuješ? Dve. Pa slovenščino? Mislim, 
da bo dve.  
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Kakšni se ti zdijo učitelji pri teh predmetih? Ja, uredu so.   
Kakšne ocene pa pričakujejo tvoji starši? A ti kaj rečejo glede ocen?  
Ja, mami. Če pišemo test, mi reče, pa dej piš dobr. Radi bi pozitivne ocene. 
Ti ne težijo, koliko moraš pisat teste? Ne, samo da je pozitivno.   
Kakšne volje si v šoli? Velikokrat dobre volje.  
A te v šoli kaj skrbi? Ne. No včasih ja. Če smo lih pred testi, k se ti želodec okrog obrača. A imaš 
strah pred testi? Si živčen? No, ja, mal imam.  
Pred katerimi testi? Zdajle pri geografiji si bil čisto trd. Kaj te skrbi, da boš imel popravnega? Ja, to 
me skrbi. Če pišem eno, bom imel popravca.   
A te v šoli kaj jezi? Ja. So to mogoče 6. ure? Ja, res je. Zakaj so ti tako odveč? Zato, ker sem že tok 
zmatran. Se ti zdi, da si pogosto jezen? Niti ne. Se pravi, da te jezijo samo 6.ure?  
Ja, zato ker sem že zmatran.  
Kaj pa narediš, če nečesa ne razumeš? Vprašam učiteljico al pa pogledam v knjigo še enkrat.  
Koliko časa si lahko pozoren pri pouku? A lahko celo uro zdržiš pri matematiki? Ja, lahko. A res, kako 
pa že po 10 minutah stokaš, kaj je to ena čudna snov? Ne, če je uredu snov, lahko zdržim. Če te prav 
razumem, lahko zdržiš, če je snov zanimiva, drugače pa ne, pa ne maraš 6. ure. Ja. 
Kako se obnašaš med poukom? Kako? Kaj točno delaš pri uri? Na primer pri uri angleščine, kaj 
delaš? Ja, pišem v zvezek. Mišljeno je ali poslušaš, sodeluješ, dviguješ roke ali čakaš da mine ura?  
Sodelujem. Koliko snovi si zapomniš že med poukom? Velik.  
Če prav razumem, si ti učenec, ki doma zelo malo dela za šolo. Ja vem. Večino narediš v šoli, kajne? 
Ja, res je. Dobro bereš? Ja. Razumeš, kar prebereš? Ja.  
Se lahko učiš iz učbenikov? Lahko, ja. A znaš povedati snov s svojimi besedami? Ja, znam ja.  
A rad bereš knjige? Ja, če je zanimiva, če je kakšna kriminalka, al pa kaj smešnega.   
Se ti zdi, da poznaš veliko besed? Ne vem. 
Koliko časa potrebuješ, da se naučiš snov? Ali potrebuješ več časa, da si zapomniš snov, če bi se 
primerjal s sošolci? Lahko tud ne. Se pravi, da je odvisno od snovi? Ja.  
Se ti zdi, da veliko govoriš? Ja. Se rad pogovarjaš? Ja.  
Te snov zanima? Snov matematike. Ja, včasih. Slovenščine. Ja. Angleščine. Ja.  
Ostali predmeti. Ja, tud ja. Zgodovina je uredu in naravoslovje je uredu. Pr naravoslovju delamo 
poizkuse. Ko dobiš dobro oceno, se kaj nagradiš? Ne. Si kaj vesel? Ja, to pa.  
A se za slabo oceno kaj kaznuješ, si daš kakšno kazen? Ne. 
Kaj bi rekel zase, se zdiš sam sebi sposoben za učenje ali ne? Ja.  
A bi pri svojem učenju spremenil kakšno stvar, te kaj moti? Ja, mal več bi se žiher učil, ne. 
Se pravi več časa ali bi spremenil načine učenja, da bi se bolj učinkovito učil? Ne, samo več časa. Se 
pravi, da ti veš, kako se je treba pravilno učit, samo ne upoštevaš tega. Ja.  
Kje točno potrebuješ pomoč? Pri geografiji. Ja, pa rekel si, da imaš težave pri delovnem pomnenju, 
kako si nekaj zapomnit. Ja. Se pravi pri pomnjenju postopkov in dejstev. Ja.  
No, zdej vemo, kaj bomo trenirali.  
Kako se ti je zdel najin pogovor? Uredu.  
 
(Učenec je po intervjuju vidno utrujen, pri določenih vprašanjih se je zaradi utrujenosti pojavilo 
stereotipno odgovarjanje.) 
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Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE - Žan 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Največ težav imam, ker si ne 
zapomnim dost. Sej znam, 
sam pol k gre zares, pa ne 
znam. 
Si ne zapomnim postopkov.  
Jst si ne zapomnim. 
Povezujem s predznanjem. 

Težave pri 
zapomnitvi snovi in 
postopkov. 

TEŽAVE PRI 
ZAPOMNITVI SNOVI IN 
POSTOPKOV. 

Motivacijska 
struktura 

Ne učim se rad. 
Učim se, da ne dobim slabe 
ocene. 
Nalogo pozabim. 
Se težko pripravim na šolsko 
delo, sm 6.uro že zmatran. 
Si ne postavim cilja, sam da 
bo dve. Dobro oceno dobim, 
če znam. Slabo zato, ker se 
nisem učil. Sem kar 
sposoben. Vsi drug si 
zapomnijo, sam jst ne. 

Za šolsko delo ni 
motiviran, si ne 
postavlja ciljev, se 
doživlja kot manj 
učinkovitega v 
primerjavi s sošolci. 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST, 
NEPOMEMBNOST 
UČENJA 
NI INTERESA 
IZOGIBANJE IZVAJANJA 
CILJ- DA NI NEG. OCEN 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

En me sprašuje snov. 
Rešim račune. Govorim 
postopke. Pišem v zvezke. 
Mal načrtujem učenje. Me 
kdo sprašuje. 
Če ne razumem, vprašam 
učiteljico al pa še enkrat 
pogledam v knjigo. 

Uporablja nekaj 
kognitivnih strategij 
in načrtovanje 
učenja. 

PONAVLJANJE 
 
NAČRTOVANJE 

Motivacijske 
strategije 

Si pripravim prostor. 
Vsak dan pogledam urnik, pa 
še pogledam za teste.  
Ne maram učenja. Sošolc al 
pa sošolka mi pomagata. Mal 
več bi se žiher učil.  
Če smo lih pred testi, k se ti 
želodec okrog obrača. 
 

Ne mara učenja, 
moral bi se bolj 
potruditi in se več 
učiti. Pomagajo 
sošolci. Pred 
ocenjevanji ima 
strah. 

OKOLJE,ČAS 
STRAH PRED 
OCENJEVANJEM, 
PREMALO TRUDA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI OB 
NEG. OCENAH 
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8.7 PRILOGA 7 

SAMOOCENJEVANJE UČENJA 

1. PRED UČENJEM -načrtovanje 

 Kaj se moram naučiti? 

 Koliko časa imam na razpolago –kdaj je preverjanje, test? 

 S čim bom začel? 

 Koliko časa potrebujem za celotno snov? 

 Kaj od tega že znam(smo se že učili lani...) 

 Zakaj se moram učiti? Kaj imam jaz od tega? 

 

2.  MED UČENJEM -  spremljanje 

 Kako mi gre? 

 Ali vse razumem? 

 Kaj je pomembno? 

 Kaj si moram zapomniti? 

 

Kako si bom to zapomnil?  

- si podčrtam,  

- izpišem ključne besede,  

- naredim miselni vzorec,  

- naredim plonkec,  

- si napišem svoj primer,  

- glasno govorim postopek reševanja,  

- naredim toliko vaj... 

 

3. PO UČENJU -  vrednotenje 

 Ali sem predelal vso snov? 

 Ali snov razumem? 

 Da.      Če ne – koga bom vprašal za razlago? 

 

Kaj sem se naučil? Ponovim!  

Če ne znam snovi obnoviti s svojimi besedami, povedati, kaj je pomembno, 

potem se moram še učiti. 

Prirejeno po Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, 2008. 
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8.8 PRILOGA 8 

Transkripcija intervjuja - učenec Žan – končno stanje  

Katera so tvoja močna področja? V čem si res dober, sedaj, ko se bolje poznaš? 
Bi rekel, da angleščina, pa obdelava gradiv.  
Kaj pa doma? Doma pa delo z lesom.  
Kje imaš največ težav? Ja, najbolj mi nagaja matematika.  
V čem je problem? Si ne zapomnim postopkov.  
Bi zase rekel, da rad hodiš v šolo? Ja, še kar. Zakaj pa? Zarad družbe. 
Ali se rad učiš? Neeeee. Zakaj pa se učiš? Da dobim dobro oceno.  
Se ti zdi, da se težko pripraviš na šolsko delo? Ja, se. 
Kako je z nalogami, a jih delaš redno? Ne. Zakaj pa ne? Ja pozabim, pa včasih se mi ne da.  
Se učiš vsak dan? Ne. Kdaj se pa učiš? Pred testi, ko so kakšna ocenjevanja. 
Koliko časa vsak dan delaš za šolo? Nič. No, verjetno pa ni vsak dan nič. Koliko časa pa delaš, ko 
delaš za šolo? Ja, največ 20 minut. Kje delaš naloge in se učiš? V svoji sobi.  
A si učenje kaj načrtuješ? A kdaj uporabljaš koledar ali uro. Ja, ga načrtujem. Koledar uporabljam, 
uro pa ne. Si pred začetkom učenja postaviš cilj? Hmmm. Ja, v bistvu si rečem, do kje bom predelal 
snov, pa da bi blo vsaj 2. Kako se učiš slovenščino?Pogledam zapiske v zvezku, pa ponovim snov. 
Pa vaje delam. Kako se učiš matematiko? Ja, rešujem vaje, pa zraven govorim postopke. 
Kaj pa angleščino? Angleščina mi gre dobr, si preberem , kar moram znat. 
Kako se učiš druge predmete, zgodovino, geografijo, naravoslovje? Si preberem snov, pol pa 
ponavljam po vprašanjih. Mi je fajn, če me kdo sprašuje snov.  
Kako si snov najlažje zapomniš? Zvečer ponovim, preden grem spat.  
Se ti zdi ponavljanje pomembno? Ja, je pomembno.  
Kako po učenju preveriš, če snov res znaš? Daš zvezek, da te kdo sprašuje, potem pa vidiš, če snov 
znaš. Kdaj dobiš dobro oceno? Ko snov znam, se jo naučim. Kako se takrat počutiš? Sm vesel.  
Kdaj in zakaj dobiš slabo oceno? Če se nisem naučil snovi. Kako se počutiš takrat? Sm žalosten.  
A lahko slediš učiteljevi razlagi? No, ja. A se kdaj vprašaš, kaj že veš o tej snovi? Ja.  
A se kdaj vprašaš, kje bi lahko uporabil nova znanja? Ja, tud včasih.  
Kako se počutiš v razredu. Uredu.Koliko imaš prijateljev? Velik. 
Kako imaš zaključene ocene pri glavnih predmetih? 
Angleščino 3, matematiko 2 in slovenščino 3. Kakšni se ti zdijo učitelji pri teh predmetih? Uredu. 
Kako so z ocenami zadovoljni tvoji starši? So zadovoljni. 
Si v šoli pogosto dobre volje? Ja, sm. Te je v šoli česa strah, te kaj skrbi? Ja, k pišemo teste. 
Te v šoli še kaj jezi? 6.ura. Še vedno? Ja, sm zmatran, težko delam. 
Kaj pa narediš, če česa ne razumeš? Vprašam učitelja al pa sošolce. 
Koliko časa pa lahko slediš pouku? Ne vem, kakšnih 15 minut. 
Koliko snovi si zapomniš že pri pouku? Ene pol snovi. Se pravi, da dobro poslušaš? Ja, ker pišem bl 
tko. Kaj bi zase rekel, kako se obnašaš med poukom? Poslušam, včasih pa tud klepetam. 
Ali dobro bereš? Razumeš, kar prebereš? Ja. 
Ali znaš obnoviti prebrano besedilo s svojimi besedami? Ja. 
Se ti zdi, da veliko bereš? Ja, rad berem kriminalke. Poznaš veliko besed? Ja. 
Koliko časa potrebuješ, da se snov naučiš? Velik časa. Zakaj? Ker si težje zapomnim. 
Se rad pogovarjaš? Ja. A te šolska snov zanima? Pri angleščini ja, ostalo pa ne. 
A se za dobro oceno kdaj nagradiš? Ne. Kaj pa pri slabi oceni, se kaj kaznuješ? Ne. 
Se zdiš sami sebi sposoben za učenje? Ja. Kaj bi pri svojem učenju spremenil? 
Več bi se učil. Kje po tvojem potrebuješ v šoli pomoč. Pri matematiki. 
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Kako bi ocenil sebe po izvedenem intervencijskem programu? Si kaj napredoval?Ja. Kje pri učenju 
vidiš napredek? Učim se več. Bolj si organiziram čas. Naredim si plonke pri matematiki in 
zgodovini. Kje pri šolskem delu vidiš največji problem? Hmmm, ne delam redno nalog. Kaj bi 
potreboval, da bi jih bolj redno delal? Ne vem, beležko, pa da me mami doma kontrolira.  
 
(Učenec je utrujen, hitro odgovarja, da bo čim prej končal.) 
 

Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE - Žan 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Najbolj mi nagaja 
matematika.  
Si ne zapomnim postopkov.  
Velik časa potrebujem, da si 
snov naučim, ker si  težje 
zapomnim. 

Težave pri 
zapomnitvi snovi in 
postopkov. 

TEŽAVE PRI 
ZAPOMNITVI SNOVI IN 
POSTOPKOV. 

Motivacijska 
struktura 

Učim se, da dobim dobro 
oceno. Učim se pred testi, ko 
so kakšna ocenjevanja. Dobro 
oceno dobim, ko snov znam, 
se jo naučim. Slabo dobim, če 
se nisem naučil. Dobro 
poslušam, ker pišem bl tko. 
Sem sposoben za učenje. Več 
bi se učil. 

Za šolsko delo bolj 
motiviran, si 
postavlja cilje, se 
doživlja kot bolj 
učinkovitega učenca. 

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST, 
POMEMBNOST UČENJA 
VEČ INTERESA 
IZOGIBANJE IZVAJANJA 
PISNIH NALOG 
CILJ- DOBRE OCENE 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

Učenje načrtujem. 
Pogledam zapiske v zvezku, 
pa ponovim snov. Pa vaje 
delam. Zraven govorim 
postopke. Si preberem snov, 
pol pa ponavljam po 
vprašanjih. Mi je fajn, če me 
kdo sprašuje snov.  
Naredim si plonke pri 
matematiki in zgodovini. 

Uporablja več 
kognitivnih in 
metakognitivnih 
strategij. 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 
 

Motivacijske 
strategije 

Cilj - si rečem, do kje bom 
predelal snov, pa da bi blo 
vsaj 2. Sm zmatran, težko 
delam. Vprašam učitelja al pa 
sošolce. Učim se več. Bolj si 
organiziram čas.  
Strah -  k pišemo teste. 

Se trudi, uči se pred 
ocenjevanji. 
Pomagajo sošolci. 
Pred ocenjevanji ima 
še strah. 

OKOLJE,ČAS 
STRAH PRED 
OCENJEVANJEM, 
TRUD- BOLJŠE OCENE 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  
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8.9 PRILOGA 9 

Transkripcija intervjuja – učenka Maja - začetno stanje 

V čem si zelo dobra? Kaj ti gre dobro? Športna, glasba, likovna. 
Kaj pa doma, v čem si dobra? V pospravljanju, sestri pomagam nalogo delat. Še kaj? Nič več.  
Kaj bi rekla za svoje učne težave? Zakaj imaš učno pomoč? Kaj ti ne gre? Ja, ocene imam slabe, 
nimam dovolj znanja. Zakaj nimaš dovolj znanja? Se ne učim sproti, pa rabim dodatno razlago. Se 
pravi, da rabiš več razlage, ker ne razumeš snovi? Ja. Bi zase rekla, da rada hodiš v šolo? Ne. Kaj te 
moti? Ja, preveč naloge je, pa učiteljice težijo.  
Če te prav razumem, se ne maraš učiti? Ja, ne tok velik.  
Ne maraš se učit, zakaj se pa učiš, ko se učiš?  Da boš znala, da dobiš dobro oceno, da ne dobiš slabe 
ocene … Ker moreš imet znanje, to je obvezno, da da dobiš službo pa to. Zakaj si se pa zadnjič učila 
angleščino? Da ne bi dobila enke. 
Se težko pripraviš k šolskemu delu? Ne, ni težko. Delam tud dve uri.  
Ali vsak dan delaš domače naloge? Ja, no včasih tud kej zgrešim, pa pozabim. Zakaj pa delaš redno 
naloge? Ker so naloge pomembne, z znanjem lažje dobiš dobre ocene. Zakaj točno delaš nalogo? 
Ker je obvezna. Naredim jo zaradi ocene, znanja, zato ker se sproti učiš.  
Ti kdo pomaga od domačih? Ne, večinoma delam sama. Če res ne znam, vprašam mami.  
Ali se vsak dan učiš? Ne. Se pravi, se učiš samo pred testi? Ja.  
Koliko časa delaš za šolo vsak dan? Približno dve uri.  
Kje delaš nalogo? V kuhinji, ker je tam več svetlobe, pa imam dioptrijo. Kje se učiš? Tudi v kuhinji, 
da imam bolj mir, da me sestra ne moti. Ali imata skupaj sobo? Ja.  
Si kaj pripraviš prostor? Ja, vse pospravim, pa pripravim stvari. Pa razkomotim se. 
Ali si načrtuješ učenje? Uporabljaš koledar? Ja. Ti pomaga? Ja. Koliko prej se začneš z učenjem? Vsaj 
en teden prej. Pa načrtuješ učenje? Ja, načrtujem, pa delam si izpiske. Od kdaj pa to delaš? Od 
letos. Ti pomaga? Ja. Ali imaš pri učenju zraven uro? Ne, to pa ne.  
Preden se začneš učit, si pred učenjem postaviš cilj? Ja, si. Postavim si cilj, da bo vsaj dve.  
Kako se učiš pri slovenščini? Učni listi pomagajo. Rešuješ vaje? Ja, rešujem vaje, pa mal si 
preberem v zvezku. Kako se učiš matematiko? Rešujem naloge. Si zraven govoriš postopke? Ja, si.  
A rešiš veliko vaj? Ja, kar. Kako se učiš angleščino? Se učim iz zvezkov. Bereš snov? Ja, berem, pa 
rešujem vaje. Kako se učiš nove besede? Si napišem seznam, pa potem vadim po seznamu. Kako se 
učiš zgodovino? Berem zvezek, pa včasih naredim kakšne izpiske. Kaj pa geografijo? Pogledam 
učbenik in atlas, pa zapiske v zvezku. Kako si snov najlažje zapomniš? Bolj mi pomagajo izpiski, 
tisto kar si sama izpišem. Pa učni listi tud. Se pravi vaje na učnih listi? Ja. Se ti zdi pomembno, da 
ponavljaš snov? Ja.  
Kako veš, da si se naučila snov? Kako preveriš, da nekaj znaš? Preverim z učbenikom. A to pomeni, 
da učbenik zapreš in ponoviš? Ne, ne razumem… Kako preveriš, če snov res znaš? Ja, preverim pri 
učiteljici.  
Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? Ko so lahka vprašanja, pa da me ima učiteljica rada.  
Ali imaš občutek, da si dovolj znala? Ne. Kako se počutiš, ko dobiš dobro oceno. Uredu.  
Kdaj in zakaj dobiš slabo oceno? Ker nisem znala, pa so težka vprašanja na testih.  
Kako se počutiš? Nisem vesela. A imaš doma kdaj težave zaradi slabih ocen? Ne. Kako se počutiš v 
razredu? Slabo, fantje so nagajali. No, zdele so nehal. Kaj pa sošolke? Ali imaš veliko prijateljic? Ja. 
Se dobro razumeš s puncami, te sprejemajo? Ja, včasih se skregamo, če je kej tazga, mi rečejo 
adijo. A ti kdo pomaga pri učenju? Ja, moje sošolke. So pripravljene? Ja. Če nekaj ne znaš ali jih 
lahko vprašaš za pomoč? Ja. Ali lahko slediš učiteljevi razlagi ali se kdaj izgubiš? Kdaj se izgubim, 
kdaj pa fajn poslušam. Če te prav razumem, če se potrudiš in dobro poslušaš, bolje slediš razlagi? 
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Ja. Snovi se ponavljajo vsako leto. Ali se kdaj vprašaš, kaj že veš o tej učni snovi? Ja. A se kdaj 
vprašaš, kje boš to znanje lahko uporabila? Ja, angleščino , če greš v tujino. Se pravi, da razmišljaš o 
uporabnosti teh znanj? Ja, osnovno (šolo) moraš nardit. Kakšne zaključene ocene pričakuješ? SLO - 
3, MAT – 2 ali 3, TJA – 2. Kakšni se ti zdijo učitelji? A se jih bojiš? Ne. Jst jih poznam od lanskega 
leta. Kakšne ocene pričakujejo tvoji starši, pa reciva tvoj oči? Dobre ocene. Kaj pa rejnica? Ja, tud 
dobre. Mi reče, naj se sproti učim. Si v šoli velikokrat dobre volje? Ja, ko sem vesela, pa se mal 
zabavam. Včasih me pa boli glava, pol sem pa sitna. Te v šoli kaj skrbi, te je česa strah? Ne. Ampak 
si pa kar razdražljiva, a te v šoli kaj razjezi? Ne vem, sošolke, če ni kaj prav. Še kaj drugega ? Ne. Kaj 
pa narediš, če česa ne razumeš? Sem tiho, študiram, kaj ena beseda pomeni. Kdaj se odločiš in 
vprašaš za pomoč? Pol se neki spomnem. Koliko časa lahko slediš pri pouku? Jaz vse ure sledim. 
Kako se obnašaš med poukom, čakaš, da ura mine ali zelo poslušaš? Jaz počakam, da ura mine, sem 
bolj tiho. Ne morem zdržat pr taki napeti uri, sploh k učiteljica razlaga tisto snov, ne morem bit pri 
miru. Si težko pri miru? Ja. A kdaj kaj rišeš? Ja tud, pa kdaj z nogo brcam. No, potem si tudi gibalno 
nemirna učenka. Koliko snovi si zapomniš med poukom ali ti misli odplavajo? Ja, neki sanjam, pol 
me pa učiteljica pokliče, pa nič ne vem. Ali rada bereš knjige? Ja. Poznaš veliko besed? Pr angleščini 
imam bolj velik težav, drgač pa kar razumem, tud po domače. Kaj pa, ko bereš učbenike, znaš 
povedati to s svojimi besedami? Ja, znam.  
Koliko časa potrebuješ, da se snov naučiš? Jaz rabim zelo veliko časa, sem bolj švoh … Kaj si bolj 
švoh? Sem drugačna kot sošolke, si ne zapomnim toliko. Kaj bi zase rekla, si sposobna za učenje, 
kako bi se ocenila? Tko tko. Kaj bi spremenila pri svojem učenju? Ja, angleške besede. Vem, ampak, 
sva ugotovili, da se veliko časa učiš, to te moti, verjetno bi se raje manj časa učila, pa boljše, tako kot 
ostali? Kaj bi ti spremenila, da bi bilo tako? Ja, bi bolj poslušala pri urah. Kako bi to dosegla, da bi 
bolje poslušala? Bi sledila drugim, res bi se potrudila. Kaj bi ti pomagala kakšna opora, na kateri bi 
pisalo poslušam? Mogoče kakšno sliko.  
A se rada pogovarjaš? Ja, zelo. No, to jaz že vem, ker prideš k meni, da se rada pogovarjaš. Te to 
sprosti? Ja. Ali te šolska snov zanima? Ti je MAT zanimiva? Ne. SLO. Ne. TJA. Ne. Ali te sploh kakšen 
predmet zanima? Glasba. Si privoščiš kakšno nagrado, ko dobiš dobro oceno? Ne. Se kaj kaznuješ za 
slabo oceno? Ne. Kje po tvojem potrebuješ pomoč? Kar pri vseh predmetih. Kaj pa potrebuješ? 
Dodatno razlago. 

 

(Učenka se zelo trudi pri odgovarjanju, vidi se, da ima težave pri izražanju.) 

 

Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE - Maja 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Se ne učim sproti, pa rabim 
dodatno razlago 
Bolj mi pomagajo izpiski, tisto 
kar si sama izpišem. Pa učni 
listi tud. Si ne zapomnim 
toliko. 

Težave pri 
razumevanju in 
zapomnitvi snovi. 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska 
struktura 

Ne hodim rada v šolo. Se ne 
maram učit tok velik. 
Učim se, da ne bi dobila 
enke.. Dobra ocena - ko so 

Za šolsko delo ni 
motivirana, se 
doživlja kot 
neučinkovito 
učenko. Ni interesa. 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST 
NEPOMEMBNOST 
UČENJA 
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lahka vprašanja, pa da me 
ima učiteljica rada. 
Slaba ocena - ker nisem 
znala, pa so težka vprašanja 
na testih. Jaz rabim zelo 
veliko časa, sem bolj švoh. 
Me ne zanima. 

Zunanje 
nespremenljive 
atribucije. Uči se, da 
ne dobi negativne 
ocene. 

ZUNANJE IN 
NESPREMENLJIVE 
ATRIBUCIJE  
CILJ- DA NI NEG. OCEN 
NI INTERESA 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

Načrtujem, pa delam si 
izpiske, rešujem vaje, pa mal 
si preberem v zvezku. Kdaj se 
izgubim, kdaj pa fajn 
poslušam. Neki sanjam, pol 
me pa učiteljica pokliče, pa 
nič ne vem. 

Uporablja nekaj 
kognitivnih strategij.  
Načrtuje učenje, ima 
slabo samokontrolo. 

PONAVLJANJE 
 
NAČRTOVANJE 

Motivacijske 
strategije 

Preveč naloge je, pa učiteljice 
težijo. Vse pospravim, pa 
pripravim stvari.  
Vsaj en teden prej začnem z 
učenjem. Pomagajo mi moje 
sošolke. Včasih me pa boli 
glava, pol sem pa sitna Jaz 
počakam, da ura mine, sem 
bolj tiho. Ne morem zdržat pr 
taki napeti uri, sploh k 
učiteljica razlaga tisto snov, 
ne morem bit pri miru.  

Se trudi, uči se pred 
ocenjevanji. 
Pomagajo sošolk.e  
Čustvene težave, 
šibka samokontrola, 
pasivna pri pouku.. 

OKOLJE,ČAS 
 
PREMALO TRUDA, 
PASIVNOST 
ŠIBKA SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 
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8.10 PRILOGA 10 

SAMOOCENJEVANJE – METAKOGNITIVNE SODBE 

MATEMATIKA-OCENJEVANJE 
Oceni samega sebe! 
Kako dobro znaš seštevati in odštevati ulomke? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš načrtovati trikotnike? 
1       2       3       4      5 
Kakšno oceno pričakuješ na testu? 
1       2       3       4      5 
Zakaj tako misliš?_________________________________ 
Komentar ocene: 
Dobil sem  1       2       3       4      5. 
Zakaj sem dobil tako oceno? 
 

ANGLEŠČINA-OCENJEVANJE (13. 3. 2013) 
Oceni samega sebe! 
Kako dobro znaš  tvoriti preteklik? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš nepravilne glagole? 
1       2       3       4      5 
 
Kako dobro znaš modalne glagole? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš besede? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš pisati v pretekliku? 
1       2       3       4      5 
Kakšno oceno pričakuješ na testu? 
1       2       3       4      5 
Zakaj tako misliš? _________________________________ 
Komentar ocene: 
Dobil sem  1       2       3       4      5. 
Zakaj sem dobil tako oceno?___________________________ 
 

MATEMATIKA-OCENJEVANJE 

Oceni samega sebe! 
Kako dobro znaš množiti in deliti ulomke? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš načrtovati štirikotnike? 
1       2       3       4      5 
Kakšno oceno pričakuješ na testu? 
1       2       3       4      5 
Zakaj tako misliš?_________________________________ 
Kako si se učil? _____________ 
Kako si boš pomagal pri reševanju nalog na testu?_________________________________ 
Komentar ocene: 
Dobil sem  1       2       3       4      5. 
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Zakaj sem dobil tako oceno?_____________ 

 

ZGODOVINA-OCENJEVANJE 
Napiši kako si se učil zgodovino?_________________________________ 
Oceni samega sebe! 
Kako dobro znaš snov rimski imperij? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš zgodnji srednji vek? 
1       2       3       4      5 
Kaj še ne znaš?_________________________ 
Kako se boš to naučil? ___________________ 
Kakšno oceno pričakuješ na testu? 
1       2       3       4      5 
Zakaj tako misliš?_________________________________ 
Komentar ocene:  
Dobil sem  1       2       3       4      5. 
Zakaj sem dobil tako oceno?_________________ 
 

MATEMATIKA-OCENJEVANJE 
Oceni samega sebe! 
Kako dobro znaš računati odstotke? 
1       2       3       4      5 
Kako dobro znaš računati ploščino? 
1       2       3       4      5 
Kakšno oceno pričakuješ na testu? 
1       2       3       4      5 
Zakaj tako misliš?_________________________________ 
Komentar ocene: 
Dobil sem  1       2       3       4      5. 
Zakaj sem dobil tako oceno?_____________________________________ 
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8.11 PRILOGA 11 

Transkripcija intervjuja – učenka Maja - končno stanje 

A si kaj napredovala pri učenju? Ja, sem. 
Katera so tvoja močna področja? Kaj dobro delaš v šoli? Tehnika, glasba, slovenščina. Kaj pa doma, 
kje si pa doma uspešna? Pri pospravljanju, pri domačih nalogah, sestri pomagam, da se uči.  
Kje imaš ti učne težave, kaj ti najbolj nagaja? Angleščina, tuji jezik. To je najbolj kritično. Kaj ti 
nagaja? Hitro pozabim, kar se naučim.  
Ali rada hodiš v šolo? Ja, srednje. Zakaj, kaj te moti? Fantje mi nagajajo, lumpi… Te to moti? Ja, ne 
morem se zbrati. Učiteljica bi morala naredit red. 
Se rada učiš? Ja. Zakaj se učiš? Da bom prišla do poklica. Če se učiš, se lahko hitreje izobražuješ. 
Kateri poklic si boš izbrala? Kmetijska, al pa biotehniška ali vzgojiteljska.  
Se težko pripraviš na šolsko delo? Ne. Vedno hitro začneš? Ja. Si pripravim vse. 
Naloge redno delaš? Ja. Zakaj pa? Ker se tako učiš. 
Ti kdo pomaga od domačih pri nalogah? Ne.  
Se učiš vsak dan? Ne. Koliko časa delaš za šolo? 2 uri ali več. Kje delaš nalogo? V kuhinji. Kje se učiš? 
Tudi v kuhinji. A kaj posebnega narediš, preden se začneš učit? Pripravim stvari, zapišem, kaj vse se 
moram učit. Se pravi, da si načrtuješ učenje? Ja. Uporabljaš koledar? Ja. Uro pa ne? Ne.  
Vidim, da si že postaviš cilj? Ja. Kaj pa glede ocene si postaviš cilj? Tud.  
Kako se najlažje učiš slovenščino? Delam učne liste in rešujem vaje v delovnem zvezku. Pa 
preberem si definicije. Kaj pa matematiko? Moraš pa najprej si naredit vse postopke, pol pa 
rešuješ učne liste.  
Kaj pa angleščino? Iz učbenika, prebereš snov, pa učni listi, če je treba pa tudi postopke.  
Kaj pa zgodovina, geografija in naravoslovje? Iz učbenika, pa po vprašanjih. Pa če da učiteljica 
kakšne vaje.  
Kako si največ zapomniš? Z vajami in učnimi listi. Če samo prebereš, ni nič. Sploh ne vem, kaj 
preberem. Kako pa sedaj bereš? Preberem, pa si naredim izpiske, tist kar je najbolj pomembno.  
Pa si potem zapomniš? Ja. Se ti zdi ponavljanje pomembno? Ja, jst moram velik ponavljat, da si bolj 
zapomnim. Kako veš, da si se snov naučila? Ja, znam pol to snov. Kako pa to preveriš? Skupaj s 
sošolkami se pogovorimo. Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? Sem se naučila, da znam. Kako se 
počutiš? Ja, dobr. Kaj pa pri slabi oceni? Kdaj dobiš slabo oceno? Takrat, k se premalo naučim al pa 
vso snov pozabim al pa pomešam. Kdaj se pa to tebi zgodi? Ko se učiš sam en dan, pol pa vse 
pomešaš. Ne moreš se naučit. Se pravi, ko premalo ponavljaš, se ti zgodi, da snov pomešaš? Ja. 
Torej je smiselno začeti z učenjem vsaj en teden pred ocenjevanjem? Ja. Kako se počutiš pri slabi 
oceni? Nič preveč dobr. Kako se počutiš v razredu? V razredu nič kej dobr. Me skoz zafrkavajo. 
Kdo? Fantje. A misliš, da je možno, da se je kdo zaljubil vate? Ne vem. Ti kdo pomaga pri učenju? Ja, 
prijateljice sošolke. A sama rečeš za pomoč? Ja. A lahko slediš razlagi učiteljev? Ne, zame je 
prehitro. Ona razlaga in je čist prehitr. Je treba še dodatno razlago. Se kdaj vprašaš, če že kaj veš o 
tej snovi? Ja, vsakič si mal zapomnim. Se kdaj vprašaš, kje boš to snov potrebovala v življenju? Ja.  
Koliko imaš prijateljev? Ja, v bistvu vse sošolke, se družim, imam prijatelje.  
Kako imaš zaključene ocene? TJA – 2, MAT – 2, SLO – 3. Kakšni se ti zdijo učitelji pri teh predmetih? 
Uredu. Sam mal več miru bi lahko naredili. 
Ti rabiš mir, da lahko delaš? Ja, učitelji bi moral naredit red.  
Kako so zadovoljni z ocenami domači? Ja, so. Bi blo lahko še boljš.  
Si v šoli velikokrat dobre volje. Nisem, me razjezijo doma, pa še v šoli. Kaj te tako jezi? Ko ti eden 
reče, to pa morš nardit, mene to zjezi. Te je česa strah? Ne, nč me ni strah? Kaj točno te jezi v šoli? 
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Fante me najbolj jezijo. Pa kakšna ura pouka. Kaj te moti pri takih urah? Ja, geografija, ker vsako 
uro sprašuje. Kaj narediš, če nekaj ne znaš? Pustim pri miru, pa delam drugo snov. 
Kdaj poiščeš pomoč? Vprašam sošolke. Koliko časa lahko poslušaš med poukom? Vse ure. Kako se 
obnašaš med poukom? Lepo, nisem glasna.  
Koliko snovi si zapomniš med poukom. U, kar velik. A pozorno poslušaš? Če jemljemo novo snov, 
mal razumem. Razumeš, kar prebereš v učenikih? Ja, razumem. Znaš to povedati s svojimi 
besedami? Ja. Rada bereš knjige. No, na vsake tok časa. Poznaš veliko besed? Ja, velik imam 
narečnih. Koliko časa rabiš, da se naučiš neko snov? Več časa, ker rabim pomoč. Veliko govoriš? Sm 
bolj tiha. Mislim, da se rada pogovarjaš? Ja. Koliko te zanima snov, če bi ocenila na lestvici od 1 do 
5? MAT – 4, SLO – 5, TJA – 3. Se za dobro oceno kdaj nagradiš, zadnjič ko si popravila zgodovino? 
Ne. Si za slabo oceno daš kakšno kazen? Kaj bi zase rekla, si sposobna za učenje? Jaz sem ziher 
sposobna za učenje, lahko bi bla bolj močna, da bi zvezki šli po luftu. Se ti zdi, da veliko časa 
porabiš za učenje? Ja, bi mogla mal več razumet, zdej pa cele popoldneve zavlačujem. Bi mogla 
mal ponovit. Kako bi si lahko več in bolje zapomnila? Če bi vsak dan ponovila tisto snov, k smo 
jemal. Bolj bi si zapomnila, če bi sama povedala s svojimi besedami? Ja, je treba pogledat snov in 
prebrat, pa ponovit postopke. Če te prav razumem, bi pri svojem učenju spremenila to, da bi 
ponavljala snov vsak dan, povedala bi s svojimi besedami in se naučila postopke? Ja. Kje pa drugo 
leto rabiš pomoč? Pri angleščini. Si ne zapomnim besed. Se ti zdi, da si kaj napredovala? Ja, sem, 
zdele sem dobra. Ja, zelo si se trudila. Bi mi še kaj povedala ob koncu leta? Ja, ne bit tečna. Ko mam 
polno glavo, ne morem delat. Ja, kaj pa to pomeni? Se razjezim, takrat imam težave, takrat me vse 
zmoti. Kaj te takrat sprosti? Da grem ven, globoko diham, grem na sprehod. Prav, bom to 
upoštevala drugo leto.  
 
(Učenka se dobro pozna, pove, kaj jo moti, kje potrebuje pomoč. Rada odgovarja na vprašanja.) 
 

Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE - Maja 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Hitro pozabim, kar se naučim. 
Jst moram velik ponavljat, da 
si bolj zapomnim. Če 
jemljemo novo snov, mal 
razumem 

Težave pri 
razumevanju in 
zapomnitvi snovi. 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska 
struktura 

Učim se, da bom prišla do 
poklica. Dobra ocena - sem se 
naučila, da znam. Slaba 
ocena - takrat, k se premalo 
naučim al pa vso snov 
pozabim al pa pomešam. Ko 
se učiš sam en dan, pol pa 
vse pomešaš. Jaz sem ziher 
sposobna za učenje, lahko bi 
bla bolj močna, da bi zvezki 
šli po luftu. 

Za šolsko delo je 
motivirana, se 
doživlja kot  bolj 
učinkovito učenko. 
Več interesa. 
Ustrezne atribucije.  

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST 
POMEMBNOST UČENJA 
USTREZNE ATRIBUCIJE  
VEČ INTERESA 

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

Načrtujem učenje. Če samo 
prebereš, ni nič. Sploh ne 
vem, kaj preberem. 

Uporablja več 
kognitivnih strategij.  

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
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Preberem, pa si naredim 
izpiske, tist kar je najbolj 
pomembno. Delam učne liste 
in rešujem vaje v delovnem 
zvezku. Moraš pa najprej si 
naredit vse postopke, pol pa 
rešuješ učne liste.  
 

Načrtuje učenje, ima 
boljšo 
samokontrolo. 

 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 
 
 

Motivacijske 
strategije 

 Skupaj s sošolkami se 
pogovorimo. Ne morem se 
zbrati. Ko mam polno glavo, 
ne morem delat. Se razjezim, 
takrat imam težave, takrat 
me vse zmoti. Takrat me 
sprosti, da grem ven, globoko 
diham, grem na sprehod. 
 

Se trudi, upošteva 
strategije. Pomagajo 
sošolke. Boljša 
samokontrola 
čustev. 

OKOLJE,ČAS 
 
VEČ TRUDA,  
BOLJŠA 
SAMOKONTROLA 
ČUSTEV 
UČENJE S SOŠOLCI 
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8.12 PRILOGA 12 

Transkripcija intervjuja – učenka Nina - začetno stanje 

V čem si zelo dobra, katera so tvoja močna področja. A v primerjavi z drugimi. Hhm. Ne vem. Pa 
reciva za doma, kaj res dobro narediš? Pospravim sobo. Dobro rišeš? Ja, če se mi da. Pa rada se 
peljem s kolesom, pa žogo in rolerji. Kaj pa v šoli? Likovna , med dvema ognjema. 
Kaj bi rekla za svoje učne težave? Zakaj imaš učno pomoč? Kaj ti nagaja? Ko jemljemo eno snov, je 
ne razumem. Čez neki časa, čez en teden pa mal bl razumem. Se pravi, da rabiš več časa, da si snov 
zapomniš? Ja. Si težko zapomniš snov? Včasih. Bi zase rekla, da rada hodiš v šolo? Takrat, ko ni 
testa in spraševanja . Se pravi, da ne maraš testov in ocenjevanj? Ja. Česa te je strah? Negativnih 
ocen. Imaš doma težave, če prineseš negativne ocene. Ja, mami je mal bl jezna. Česa te je strah, da 
je mami jezna ali posledic v šoli? Tega v šoli. Kaj bi zase rekla, se rada učiš? Takrat, ko se mi da. Se ti 
vedno da? Ne. Ali imaš kakšna obdobja, ko težko delaš za šolo? Ko je velik naloge in vsega.  
Zakaj se učiš, ko se učiš? Da boš znala, da dobiš dobro oceno, da ne dobiš slabe ocene? Zato, da bi 
lohk na kakšno šolo prišla. Ti si želiš na vzgojiteljsko? Ja. Te to veseli? Ja. Se težko pripraviš k 
šolskemu delu ali porabiš veliko časa, da se spraviš k delu? Ja, včasih bluzim. Se pravi, da se težko 
pripraviš k delu? Ja.  
Ali vsak dan delaš domače naloge? Ja. Zakaj pa delaš redno naloge? Da ne bom brez. So kakšne 
težave, če si brez? Ne, ker jih naredim, če pa ne vem, pa to rečem učiteljici. Ti kdo pomaga od 
domačih? Ja, brat al pa oči.  
Ali se vsak dan učiš? Ne. Se pravi, se učiš samo pred testi? Ja.  
Koliko časa delaš za šolo vsak dan? Naloga in učenje skupaj? Naloga, če je težka dve uri ali več. 
Vmes grem ven. Kaj pa učenje? Ena ura in pol.  
Kje delaš nalogo? V kuhinji, če pa pride domov mami jezna, grem pa v svojo sobo. Kje se učiš? V 
svoji sobi, drgač nimam miru. Si kaj pripraviš prostor? Ja, pospravim mizo. Včasih odprem okno. 
Ali si načrtuješ učenje? Prejšnji teden si vedela, da pišete geografijo. Ne, ne načrtujem si. Sem brala 
v zvezku. Ti koledar kaj pomaga? Ja, k ne vem, kdaj je kakšen test. Slišim od sošolk. Ali imaš pri 
učenju zraven uro? Ne. Pogledam, kdaj se grem učim, pa pogledam, ko sem konec z učenjem. 
Preden se začneš učit, si pred učenjem postaviš cilj? Ne.  
Kako se učiš pri slovenščini? Rešuješ vaje? Sem si naredila kartončke, pa vaje sem skopirala iz 
interneta. Kako se učiš matematiko? Vaje, pa pogledam v zvezek, če je prav. Si zraven govoriš 
postopke? Ne. Samo potihem. Kako se učiš angleščino? Besede napišem na kartončke, pa brala 
sem, pa v zvezek sem si izpisala primere. Kako se učiš zgodovino? Berem, pa sem na liste si 
izpisala. Kaj pa geografijo? Izpiske, pa brala sem. Ali kdaj vadiš snov tako, da poveš s svojimi 
besedami? Ja, zdele geografijo sem se tako. Se kje »piflaš« na pamet? Mislem, da bolj po svoje. 
Kako si snov najlažje zapomniš? Kateri način ti je najlažji pri učenju, da si najbolj zapomniš ? Izpiski, 
slike, kartončki. Se ti zdi pomembno, da ponavljaš snov? Ja. Zakaj? Da ne pozabim snovi. Kako veš, 
da si se naučila snov? Kako preveriš, da nekaj znaš? Mamici povem al pa zaprem zvezek in 
ponovim. Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? Ko znam. Kako se počutiš, ko dobiš dobro oceno. Dobr. 
Kdaj in zakaj dobiš slabo oceno? Se nisem dobr učila. Kje dobiš slabe ocene? Tam, k ne razumem. 
Kako se počutiš takrat? Ne dobr. Kako se počutiš v razredu? Hmm, dobr. A ti kdo pomaga pri 
učenju? Ja, vprašam za pomoč. Ali lahko slediš učiteljevi razlagi ali se kdaj izgubiš? Ja, matematika, 
kar neki nariše na tablo, jaz pa nič ne razumem. Še kateri predmet? Ja, včasih angleščina. Ali se 
kdaj vprašaš, kaj že veš o tej učni snovi? Ne. Hitro pozabiš snov? Ja,če ne vadim, ja. Kakšne 
zaključene ocene pričakuješ? SLO - 3, MAT – 3, TJA – 2. Kakšni se ti zdijo učitelji? Eni so bolj strogi. 
Se jih bojiš? Ja. Česa se bojiš, negativnih ocen, da te imajo na piki? Ja, da me imajo na piki. Kje pa? 
Pri angleščini. Kakšne ocene pričakujejo tvoji starši? Dobre ocene. Ti kaj težijo? Ne. Si v šoli 
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velikokrat dobre volje? Ja. Te v šoli kaj skrbi, te je česa strah? Ja, testi pa spraševanja. Česa te je 
strah, da si pred tablo, da boš zablokirala? Ja. Te v šoli kaj razjezi? Ne. Ti je kaj zoprno v šoli? Tek pr 
športni, je čist preveč. Kaj pa narediš, če česa ne razumeš? Vprašam. Koliko časa lahko slediš pri 
pouku, se ti zgodi, da ne moreš več sledit? Ja, da kar neki druzga začnem razmišljat. Se ti to 
dostikrat zgodi? Ja. Kako se obnašaš med poukom, sodeluješ, čakaš, da ura mine ali zelo poslušaš? 
Sodelujem, če znam. Večkrat čakam, da ura mine. Si veliko snovi zapomniš med poukom? Ne. Ti 
misli odplavajo? Ja. Ali dobro bereš, ko bereš učbenike? Razumeš, kar prebereš? Ne. Ali rada bereš 
knjige? Ne, mi je mami brala domače branje. Si šibka v branju? Ja, ne morem brat tri ure. Ne bereš 
rada knjig? Ne. Se ti pri branju zgodi, da veliko besed ne razumeš? Ja. Koliko časa potrebuješ, da se 
snov naučiš? Velik. Se rada pogovarjaš? Ja.  
Si privoščiš kakšno nagrado, ko dobiš dobro oceno? Ne. Se kaj kaznuješ za slabo oceno? Ne Ali te 
šolska snov zanima? Ne.  
Kaj bi zase rekla, si sposobna za učenje, kako bi se ocenila? Včasih ja, včasih ne. Včasih dvomiš v 
svoje sposobnosti? Ja. Imaš strah pred šolo? Ja. Kaj bi spremenila pri svojem učenju? Da bi si hitreje 
zapomnila snov. Kje potrebuješ pomoč, pri katerih predmetih? Pri tistih, ki jih ne bi razumela. Kje 
pa imaš težave pri razumevanju? Glagol pri slovenščini, geografija, matematika… 
Še eno vprašanje imam, vsak dan vzameš zdravilo. Misliš, da zdravila vplivajo na tvoje delo v šoli? Mi 
je slabo, ko ga vzamem. Je možno, da ti zaradi zdravil odplavajo misli? Ja, kar neki druzga 
razmišljam. Je individualno bolje? Ja.  
 

(Učenka potrebuje v intervjuju veliko dodatnih spodbud, razlage vprašanj, pri odgovorih je 

negotova). 

Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE - Nina 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Ko jemljemo eno snov, je ne 
razumem. Včasih si težko 
zapomnim snov. Mi je mami 
brala domače branje, ne 
morem brat tri ure. 

Težave pri 
razumevanju in 
zapomnitvi snovi. 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
 

Motivacijska 
struktura 

Zato, da bi lohk na kakšno 
šolo prišla. Ne postavim si 
cilja. Dobra ocena, ko znam. 
Slaba ocena - se nisem dobr 
učila. 
Sposobna za učenje - včasih 
ja in včasih ne. Strah me je 
negativnih ocen. 

Doživlja se kot 
neučinkovito 
učenko. Uči se, da 
ne dobi negativne 
ocene. 

SLABA 
SAMOUČINKOVITOST 
STRAH PRED 
OCENJEVANJI POMEN 
TRUDA, NEUSTREZNE 
STRATEGIJE, BREZ 
CILJEV  

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

Ne načrtujem si. 
Sem si naredila kartončke, pa 
vaje sem skopirala iz 
interneta.Postopke samo 
potihem. Besede napišem na 
kartončke, pa brala sem, pa v 

Uporablja nekaj 
kognitivnih strategij.  
 

PONAVLJANJE 
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zvezek sem si izpisala 
primere. 

Motivacijske 
strategije 

Strah me je negativnih ocen, 
pa testov in spraševanja. 
Včasih bluzim. 
Da kar neki druzga začnem 
razmišljat. Sodelujem, če 
znam. Večkrat čakam, da ura 
mine. Vprašam za pomoč.  

Se trudi, uči se pred 
ocenjevanji. Poišče 
pomoč. Čustvene 
težave strah pred 
ocenjevanji, šibka 
samokontrola. 

OKOLJE,ČAS 
TRUD, NEUČINKOVITE 
STRATEGIJE, 
STRAH PRED 
OCENJEVANJI 
ŠIBKA SAMOKONTROLA 
ISKANJE POMOČI 

  



Kosirnik (2016). Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami 

192 
 

8.13 PRILOGA 13 

Transkripcija intervjuja – učenka Nina - končno stanje 

Katera so tvoja močna področja? Kje si doma uspešna? Rolkanje sede. Še kaj? S kolesom. Kaj dobro 
delaš v šoli? Likovna, tehnika. Kje imaš ti učne težave, kaj ti najbolj nagaja? Angleščina. Ne znam 
besed pa časov. Pa zdele snov pri slovenščini.  
Ali rada hodiš v šolo?Takrat, ko znam. Ko pa ne znaš, pa ne? Ja. Se rada učiš? Ja. Zakaj se učiš? Da 
dobim dobro oceno. Da znam, ko ponavljamo v naslednjem razredu. 
Se težko pripraviš na šolsko delo? Ko je lepo vreme, mal traja.  
Pa jaz vem, da se ti hitro pripraviš? Ja. 
Naloge redno delaš? Ja. Zakaj pa? Da nisem brez. Pa da se kaj naučim.  
Ti kdo pomaga od domačih pri nalogah? Ne.  
Se učiš vsak dan? Ne. Kdaj se učiš? Pred testi in spraševanji. Koliko časa delaš za šolo? 2 uri, če je 
velik. Kaj pa, če se učiš? Še dve ure al pa mal več. Kje delaš nalogo? V kuhinji. Kje se učiš. Če je lepo 
vreme zunaj, če ne pa v svoji sobi. Ali narediš kaj posebnega, preden se začneš učiti? Pripravim si 
stvari. Si načrtuješ učenje, uporabljaš koledar? Ja, kdaj se bom začela učit. Kaj pa uro? Ne.  
Si že postaviš cilj pri učenju? Jst rečem, ko delam zapiske, da moram danes nardit vse zapiske. Si že 
postaviš cilje? Ja Kako se najlažje učiš slovenščino? Najprej si preberem, pol naredim zapiske, pa 
vaje rešujem. Kaj pa matematiko? Isto. Prebereš si? Pri matematiki pa postopke, pa rešujem vaje. 
Kaj pa angleščino? Si naredim zapiske, pa kakšne vaje si napišem. Kaj pa ostali predmeti? Tud iz 
zapiskov. Kako si najlažje zapomniš snov? Da rešim velik vaj. Potrebuješ veliko ponavljanja? Ja.  
Kako veš, da si se snov naučila? Kako pa to preveriš? Včasih si naredim test.  
Te doma kdo sprašuje? Ne.  
Kdaj in zakaj dobiš dobro oceno? Takrat, k se naučim. Kako se počutiš? Uredu. Kdaj dobiš slabo 
oceno? Takrat, k se premalo učim al se pa ne. Kako se počutiš takrat? Slabo. Kako se počutiš v 
razredu? Uredu. Ti kdo pomaga pri učenju? Ne, sem rekla sošolki za drugo leto. Kaj pa med 
poukom, ti kdo pomaga ? Ja, to pa. A lahko slediš razlagi učiteljev? Ne, nekam se zagledam. Se ti 
velikokrat to zgodi? Ja.  Se kdaj vprašaš, če že kaj veš o tej snovi? Ja, mogoče se kdaj spomnim. Se 
kdaj vprašaš, kje boš to snov potrebovala v življenju? Ja, da ko bi bla velika, da bi to znala.   
Imaš velik prijateljic? Ja. Kako imaš zaključene ocene? TJA – 2, MAT – 3, SLO – 3. Kakšni se ti zdijo 
učitelji pri teh predmetih? Učiteljica za slovenščino je uredu, za angleščino je tud dobra na koncu 
leta, za matematiko pa tud. Bodo starši zadovojni z ocenami? Ne vem. Kaj se ti zdi? Mogoče.  
Si v šoli velikokrat dobre volje. Ja, ko se hecamo. Te je česa strah? Ja, testov. Še vedno? Ja.Te kaj 
jezi v šoli? Ne. Kaj narediš, če nekaj ne znaš? Sm jezna. A takrat si jezna? Ja, sem živčna, me skrbi, če 
se bom to lahko naučila.  
Koliko časa lahko poslušaš med poukom? A zdržiš celo uro? Ne. Se hitro kam zagledaš? Ja. Kako se 
obnašaš med poukom? Dobr. Koliko snovi si zapomniš med poukom? Če je težka snov ne, drgač pa. 
Razumeš, kar prebereš v učenikih? Če so težke besede, ne. Znaš snov iz učbenika povedati s svojimi 
besedami? Zgodovina ne, geografija včasih. Rada bereš knjige? Ne. Ne maraš brati? Ne. Poznaš 
veliko besed? Ne vem. Koliko časa rabiš, da se naučiš neko snov? A lahko al težko? Če je snov 
lahka? Ne vem, kok časa se učim. Če te prav razumem, rabiš več časa za težko snov. Veliko govoriš? 
Ne vem. A te zanima snov pri pouku? MAT – NE, SLO – NE, TJA – NE. Se za dobro oceno kdaj 
nagradiš ?Ne. Si za slabo oceno daš kakšno kazen? Ne. Kaj bi zase rekla, si sposobna za učenje? Ja, 
ne vem. Se zmoreš naučiti snov, ki je v šoli? Če je lahka snov, ja. Bi kakšno stvar pri svojem učenju 
spremenila? Ja, več vaj bi naredila. Se ti zdi, da bi potem bolje znala? Kaj pa če bi se kakšen 
predmet učila drugače? Ne. Kje pa drugo leto rabiš pomoč? Zgodovina, geografija.  
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Se ti zdi, da si kaj napredovala? Ne vem. Si se prej tudi tako učila? Zdej se drgač. Kaj pa? Zdej delam 
zapiske, pa rešujem več vaj. Prej sem sam mal prebrala. Ja, res si zelo napredovala.  
 
(Učenka odgovarja samozavestno, vidi se, da je vesela, da ima boljše ocene, ve, kako se mora učiti.) 
 

Kvalitativna analiza 

VSEBINSKO 
PODROČJE 

ZAKLJUČENE MISLI. POJMI. KATEGORIJE Nina 

Kognitivna in  
metakognitivna 
struktura 

Ne maram brati. 
Med poukom si zapomnim, 
če je lahka snov, če je težka 
ne. 

Težave pri 
razumevanju in 
zapomnitvi snovi. 

TEŽAVE PRI 
RAZUMEVANJU IN 
ZAPOMNITVI 
ABSTRAKTNE SNOVI 

Motivacijska 
struktura 

Učim se, da dobim dobro 
oceno. Jst rečem, ko delam 
zapiske, da moram danes 
nardit vse zapiske. Dobra 
ocena - takrat, k se naučim. 
Slaba ocena - takrat, k se 
premalo učim al se pa ne. Ne 
vem, če sem sposobna za 
učenje. Snov me ne zanima. 
Strah me je testov. 

Za šolsko delo je 
motivirana. Bolj 
učinkovita pri 
učenju.Postavlja si 
cilje. Ni interesa, se 
pa trudi. Še vedno 
strah pred 
ocenjevanji. 

BOLJŠA 
SAMOUČINKOVITOST 
MANJŠI STRAH, 
POMEMBNOST UČENJA 
POMEN TRUDA IN 
UČINKOVITIH UČNIH 
STRATEGIJ 
CILJ - DOBRE OCENE,  

Kognitivne        in       
metakognitivne 
strategije 

Si načrtujem, kdaj se bom 
začela učit. Najprej si 
preberem, pol naredim 
zapiske, pa vaje rešujem. 
Zdej se drgač učim. Zdej 
delam zapiske, pa rešujem 
več vaj. Prej sem sam mal 
prebrala. 

Uporablja več 
kognitivnih  in 
metakognitivnih 
strategij.  
 

PONAVLJANJE 
ELABORACIJA, 
ORGANIZACIJA 
 
NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN 
URAVNAVANJE 

Motivacijske 
strategije 

Pripravim si stvari. Nalogo 
delam 2 uri, če je velik. Učim 
se še dve ure al pa mal več. 
Sem živčna, me skrbi, če se 
bom to lahko naučila. Sem 
rekla sošolki za pomoč., med 
poukom pomagajo. 
 

Se trudi, uči se pred 
ocenjevanji. 
Uporablja bolj 
učinkovite 
strategije.Pomagajo 
sošolke.  
Se trudi. Še vedno 
strah pri učenju.  

OKOLJE, ČAS 
 
TRUD, UČINKOVITE 
STRATEGIJE AKTIVEN 
PRISTOP K UČENJU 
BOLJŠA 
SAMOKONTROLA 
UČENJE S SOŠOLCI 
ISKANJE POMOČI  

 


