UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Študijski program: Razredni pouk

UČNE STRATEGIJE UČENCEV PRI
ŠOLSKEM DELU DOMA
DIPLOMSKO DELO

Mentorica: dr. Alenka Polak, doc.

Kandidatka: Monika Nataša Medvešček Peterka

Somentorica: dr. Helena Smrtnik Vitulić, doc.

Ljubljana, november, 2011

Zahvala

Diplomsko delo, ki je pred vami, je rezultat večmesečnega dela, ki ne bi nastalo brez pomoči.
Za vso pomoč, čas in strokovne nasvete pri nastajanju diplomskega dela se iskreno
zahvaljujem mentorici doc. dr. Alenki Polak in somentorici doc. dr. Heleni Smrtnik Vitulić.
Prav tako bi se rada zahvalila tudi vsem ravnateljem, učiteljem in učencem osnovnih šol v
Ljubljani in Celju, ki so mi bili pripravljeni pomagati pri zbiranju rezultatov v raziskovalnem
delu diplomskega dela.
Posebno zahvalo pa posvečam tudi svoji družini, partnerju Juretu Krajncu in prijateljem, ki so
mi ves čas študija in v času nastajanja diplomskega dela stali ob strani in me spodbujali.
Njihova podpora in zaupanje sta mi pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev na moji
študijski poti.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Medvešček Peterka Monika Nataša; diplomsko delo

Povzetek
V diplomskem delu sem preučila, kako učenci uporabljajo učne strategije pri samostojnem
učenju doma in v kolikšni meri jih z njimi seznanjajo učitelji. V teoretičnem delu
diplomskega dela sem učne strategije opredelila kot zaporedje ali kombinacijo v cilj
usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede
na zahteve situacije (Marentič Poţarnik, 2003). Podrobneje sem predstavila klasifikacijo in
različne vrste učnih strategij ter učne stile učencev. V zaključku teoretičnega dela sem opisala
uporabo učnih strategij glede na starost in spol učencev ter opozorila na pomen učiteljevega
seznanjanja učencev z učnimi strategijami. V empiričnem delu me je podrobneje zanimalo, ali
se učenci četrtega, šestega in osmega razreda razlikujejo v pogostosti uporabe učnih strategij
pri šolskem delu doma in ali obstajajo razlike med spoloma glede uporabe učnih strategij.
Prav tako me je zanimalo, ali se učitelji četrtih, šestih in osmih razredov ter učitelji rednega
pouka in učitelji podaljšanega bivanja razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z učnimi
strategijami. Ugotavljala sem, ali učitelji pogosteje seznanjajo učence z učnimi strategijami,
kot pa jih učenci uporabljajo doma. V vzorec sem zajela 134 učencev (57 odstotkov deklet) iz
treh različnih osnovnih šol (mestna, primestna in podeţelska). Med njimi je bilo 57 učencev
četrtih razredov, 34 iz šestih razredov in 43 učencev iz osmih razredov. V raziskavo je bilo
vključenih tudi 96 učiteljev; polovica med njimi je poučevala v četrtem, šestem in osmem
razredu, polovica pa jih je bila zaposlena v podaljšanem bivanju. V raziskavi sem uporabila
anketni vprašalnik za učence in učitelje, ki sem ga oblikovala na osnovi vprašalnika o
pomembnosti učnih strategij (Pečjak, 2000) in vprašalnika o motivacijskih strategijah –
MSLQ (Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie, 1991, v Hudoklin, 2004). Rezultati so
pokazali, da so učenci četrtih razredov pri samostojnem učenju doma uporabljali več različnih
strategij kot učenci šestih in osmih razredov. Dekleta in fantje se niso razlikovali v pogostosti
uporabe učnih strategij pri šolskem delu doma. Učitelji rednega pouka so se med seboj
razlikovali v pogostosti seznanjanja učencev z učnimi strategijami v času pouka. Učitelji
četrtega razreda so pogosteje seznanjali učence s posameznimi učnimi strategijami kot
učitelji, ki so poučevali v šestem in osmem razredu. Učitelji rednega pouka in učitelji
podaljšanega bivanja so se razlikovali v pogostosti seznanjanja učencev z učnimi strategijami,
pri čemer so učitelji rednega pouka pogosteje seznanjali učence z organizacijskimi in
elaboracijskimi strategijami, učitelji podaljšanega bivanja pa s strategijami iskanja pomoči.
Učitelji so pogosteje seznanjali učence z organizacijskimi strategijami, kot so jih učenci
uporabljali pri učenju doma, učenci pa so pogosteje uporabljali strategije ponavljanja in
uravnavanja časa, kot so jih učitelji seznanjali z njimi pri pouku. Pomembno je, da učitelji ţe
pri pouku učence seznanjajo z učinkovitimi učnimi strategijami, da so jim v oporo pri
njihovem učenju in da jim pomagajo najti najustreznejši način učenja glede na njihove
psihofizične sposobnosti.
Ključne besede: učne strategije, samoregulacijsko učenje, učni stili, osnovna šola.
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Learning strategies students` work at home
In this thesis paper I have studied how students use learning strategies in individual learning
at home and to what extent the teachers acquaint the students with them. In the theoretical part
of the paper I defined learning strategies as sequence or combination of goal oriented learning
activities, which an individual uses at his own initiative and changes it according to demands
of the situation (Marentič Poţarnik, 2003). I have presented classification and various types of
learning strategies and learning styles in more detail. At the conclusion of the theoretical part
of the thesis I have described the usage of learning strategies as regards to age and gender of
students and pointed out how important it is for teachers to acquaint students with learning
strategies and learning styles. In the empirical part I was interested whether 4th, 6th and 8th
Grade students differ in the frequency of using learning strategies. I was also interested in
whether there was a difference in frequency of acquainting students with learning strategies
between 4th, 6th and 8th Grade teachers, lower Grades teachers and After-School Care
teachers. I was trying to establish whether the frequency of teachers acquainting students with
strategies was higher than the frequency of students using this strategies at home. My sample
consisted of 134 students (57 % girls) from three different primary schools (city, suburbs and
country). Among them there were 57 students from 4th Grade, 34 from 6th and 43 students
from 8th Grade. There were also 96 teachers included in the research; half of them teaching
4th, 6th and 8th Grades, the other half working in After-School Care. In this research I have
used a survey for students and teachers, which was based on the questionnaire about the
importance of learning strategies (Pečjak, 2000) and the questionnaire about the motivational
strategies – MSLQ (Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie, 1991, Hudoklin, 2004). Results
have shown that the 4th Grade students used many more different strategies than the 6th and
8th Grade students. Frequency of usage of learning strategies at home among girls and boys
did not differentiate. The frequency of acquainting students with learning strategies differed
among teachers of lower Grades. Teachers of 4th Grade acquainted their students with
learning strategies more frequently than teachers who taught 6th and 8th Graders. Lower
Grade teachers and After-School Care teachers differed from each other in frequency of
acquainting their students with learning strategies, where lower Grade teachers more
frequently acquainted students with organizational and elaboration strategies and AfterSchool Care teachers with help strategies. Frequency of acquainting students with
organizational strategies was higher than the actual usage of these strategies by students;
however, students have more frequently used strategies of repetition and time management
than teachers acquainted them with it at school. It is important for teachers to acquaint their
students with effective learning strategies, offer their support at studying and help them find
suitable ways of learning with regard to their psychophysical abilities already in a class.

Key words: learning strategies, self-regulatory studying, learning styles, Primary school.
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I. TEORETIČNI DEL
1 Uvod
Dandanes se vse bolj poudarja, da učenje ni le kopičenje in pomnjenje spoznanja, ampak tudi
aktivna izgradnja osebnega smisla ob samostojnem in kritičnem razmišljanju. Obstoječe ideje,
stališča, pojmovanja in cilji učenja bistveno vplivajo na to, kako in česa se naučimo. Učenje je
uspešnejše, če je aktivno in vpleteno v reševanje za učenca pomembnih ţivljenjskih
problemov. Poleg tega pa postaja »učenje učenja« eden najpomembnejših ciljev šolanja
(Marentič Poţarnik, 2008).
Današnja generacija otrok se mora naučiti različnih učnih strategij ţe v šoli, saj jim bodo te
strategije omogočile laţje in zanimivo učenje vedno novih spoznanj v znanosti in tehnologiji.
Bizjak (1996) navaja rezultate analiz, ki so pokazale, da so učne navade slovenskih šolarjev
slabe. Večina učencev se uči kampanjsko, za redno učenje porabijo samo pol ure na dan, več
pa se učijo le pred pisnimi preverjanji znanja. Domačim nalogam se posveča le polovica
učencev, druga polovica pa domače naloge prepiše v šoli. Nekateri učenci imajo ţe v osnovni
šoli inštrukcije, vendar imajo kljub temu slabši učni uspeh. Eden od pomembnih razlogov za
tako stanje so neprimerni načini učenja doma. Bizjak (1996) ugotavlja, da se večina učencev
uči tako, da snov prebere in jo nekajkrat ponovi s svojimi besedami.
Na pedagoški praksi sem opazila, da učenci ne poznajo ustreznih učnih strategij, ki bi jim
pomagale pri uspešnem samostojnem učenju. Po navadi poznajo le nekatere učne strategije, ki
so manj ustrezne in uporabne. Večina učencev ne mara učenja, saj jim to predstavlja le napor,
dolgčas, sedenje ob knjigi, le redkim pa učenje predstavlja izpopolnjevanje, razvoj in dobre
ocene (Šteh Kure, 1998). Pri učencih se ţe zgodaj pojavi razlikovanje med tem, kaj se učimo
in kako se učimo. Po vstopu v šolo se pojmovanje in mnenje o učenju oblikuje pod vplivom
številnih izkušenj in zahtev (Marentič Poţarnik, 2008). Menim, da bi se mnenja učencev o
učenju spremenila, če bi se ţe v šoli naučili uporabe različnih učnih strategij, pri čemer imajo
veliko vlogo tudi njihovi učitelji. Raziskave so pokazale, da je le v dveh odstotkih opazovanj
učitelj pokazal učencem določeno strategijo ter jim razloţil, kdaj in kje jo lahko uporabljajo,
10
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manj kot en odstotek učiteljev pa je to strategijo uril z učenci na učnem gradivu (Moerly s
sodelavci, 1992, v Pečjak in Košir, 2002).
Med samim šolanjem nisem imela nobenega učitelja, ki bi mi predstavil različne učne
strategije in mi s tem olajšal učenje. S samostojnim raziskovanjem sem komaj v času srednje
šole odkrila način učenja, ki mi najbolj ustreza. V diplomskem delu sem ţelela podrobneje
raziskati različne učne strategije in ugotoviti, ali jih učenci in učitelji uporabljajo v šoli.
V teoretičnem delu sem raziskala različne učne strategije in poučevanje teh strategij v šoli. V
empiričnem delu pa sem ugotavljala, na katere učne strategije učitelji navajajo učence pri
pouku, v podaljšanem bivanju ter katere učne strategije uporabljajo učenci pri šolskem delu
doma. Raziskala sem tudi, ali se učitelji rednega pouka pri navajanju na učne strategije in
uporabi le-teh razlikujejo od učiteljev podaljšanega bivanja.

2 Učenje in dejavniki uspešnega učenja

Opredelitev učenja
Radonjić (1985) učenje definira kot relativno stalno in postopno spremembo v vedenju
posameznika, ki je posledica njegovih preteklih dejavnosti. Pečjak (2001) učenje opredeli kot
vsako spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom, A.
Woolfolk (2002) pa kot proces, v katerem izkušnje povzročijo relativno stalno spremembo v
znanju ali vedenju.
Najbolj vseobsegajoča je definicija učenja, ki jo je podal UNESCO/ISCED (1993, v Marentič
Poţarnik, 2008, str. 10): »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informativnosti, znanju,
razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmoţnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati
fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.«
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Pečjak (1986) poudarja, da so za učenje značilni trije procesi: 1) osvajanje nove dejavnosti ali
učenje v oţjem smislu, 2) ohranjanje učinkov dejavnosti v organizmu in 3) obnavljanje
dejavnosti kot prepoznavanje ali pa skrajševanje ponovnega učenja.
Isti avtor (1993) zapiše, da je učenje tudi selektivni proces. Nemogoče si je zapomniti vse, kar
beremo in poslušamo, zato moramo med učenjem izbirati le pomembne dele besedila: ključne
pojme, zakonitosti, pravila in logične zveze. Ustrezne besede ali dele besedila lahko
podčrtamo ali izpišemo v skrajšani obliki.
Wray in M. Lewis (1997, v Pečjak in Gradišar, 2002) navajata, da so raziskovalci v zadnjem
desetletju učenje razumeli na štiri načine:
 učenje je proces interakcije med tem, kar ţe vemo, in tem, kar naj bi se naučili (med
predznanjem in novo snovjo);
 učenje je socialni proces;
 učenje je situacijski proces;
 učenje je metakognitivni proces.
Med formalnim šolanjem se ljudje lahko naučijo določenih vsebin ali spretnosti, npr.
simbolov, abstraktnega znanja, spoznavnih in praktičnih spretnosti, ki se jih sicer v
vsakdanjem ţivljenju ne bi. Vendar bi šolsko učenje po mnenju mnogih strokovnjakov
(Gardner 1993; Biggs, Moore 1993, oba v Marentič Poţarnik, 2008) moralo prevzeti nekatere
pozitivne značilnosti ţivljenjskega učenja, da bi postalo bliţje in s tem uspešnejše. B.
Marentič Poţarnik (2008) opozarja, da v šolskem izobraţevanju še vedno prevladuje
pojmovanje učenja kot kopičenja in zapomnitve spoznanj, do katerih so prišli drugi. Posledice
se kaţejo v premajhni trajnosti in uporabnosti znanja, v nemotiviranosti, v slabih rezultatih in
odporu do šolanja. Učna uspešnost je v veliki meri odvisna od tega, kako se zna kdo učiti,
kako zna uporabiti primerne pristope in strategije, kako zna informacije, ki jih je dobil o
rezultatih svojega učenja, vgraditi v izboljšanje učnih postopkov.
Menim, da je predvsem od učiteljev odvisno, ali učno snov ţe pri poučevanju poveţejo s
konkretnimi ţivljenjskimi okoliščinami ali ne. Če učitelji učno snov poveţejo tudi s
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predznanjem učencev, so učenci lahko bolj motivirani za učenje, učno snov pa si lahko hitreje
in trajneje zapomnijo.
V nadaljevanju bom predstavila dejavnike učenja, ki vplivajo na učenje in pomembno
prispevajo k njegovi učinkovitosti.

Dejavniki učenja
Na učenje lahko vplivajo različni dejavniki. Različni avtorji (Marentič Poţarnik, 2008;
Aţman, 2008 in Pečjak, 1993) vsak na svoj način klasificirajo dejavnike, ki vplivajo na učno
uspešnost. Največkrat omenjena klasifikacija dejavnikov učenja pri ostalih slovenskih avtorjih
je klasifikacija dr. Barice Marentič Poţarnik (1980). Avtorica učne dejavnike deli na notranje
in zunanje. Notranji dejavniki so tisti, ki izhajajo iz učenca samega, zunanji pa tisti, ki
izhajajo iz okolja, v katerem se učenec nahaja.
Notranji dejavniki so lahko fiziološki, npr. stanje čutil, ţivčevja, zdravstveno stanje,
senzomotorična koordinacija, ali psihološki, npr. posameznikove kognitivne sposobnosti, stili
učenja in spoznavanja, obseg in kvaliteta predznanja, motiviranost za učenje ter osebnostne
značilnosti. Zunanji dejavniki so fizikalni in izvirajo iz učenčevega neposrednega učnega
okolja, npr. opremljenost in oblikovanje prostora za učenje, ter družbeni ali socialni, ki
izvirajo iz oţjega in širšega učenčevega druţbenega okolja, npr. vrstniki, šola, druţina, mediji.
B. Marentič Poţarnik (2008) poudarja, da lahko notranji in zunanji dejavniki pozitivno in
negativno vplivajo na učenje. Do pozitivnih vplivov na učenje pride, ko učenec, ki ţivi v
ugodnih domačih razmerah, razvije in pokaţe zanimanje za določeno področje in na tem
področju dosega dobre rezultate. V nasprotju z omenjenim lahko npr. ţe druţinske razmere
vplivajo na motiviranost učenca za učenje in posledično na slabe učne rezultate.
B. Marentič Poţarnik (prav tam) in T. Aţman (2008) poudarjata, da dejavniki ne delujejo
posamezno, ampak se med seboj prepletajo. Zunanji dejavniki lahko neposredno vplivajo na
učence, npr. učitelji lahko vplivajo na učenčevo prizadevnost, na njegovo samovrednotenje in
občutek neuspešnosti. Zunanji dejavniki včasih tudi neposredno vplivajo na učenčevo učno
uspešnost, npr. manj izobraţeni starši ne morejo pomagati otroku pri učenju, kar prispeva k
njegovi niţji učni uspešnosti. Učenci se lahko različno odzivajo na enake zunanje pobude, saj
13

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Medvešček Peterka Monika Nataša; diplomsko delo

v situacijo vstopajo različno motivirani in z različnimi osebnostnimi značilnostmi. Medtem ko
bo enega učenca neuspeh popolnoma potrl, bo drugemu pomenil spodbudo, da se bolj potrudi
(Marentič Poţarnik 2008). Ista avtorica (prav tam) poudarja, da je za učno uspešnost poleg
okolja pomembno tudi, kako se učenec nanj odziva. Učenec ni le pasiven produkt okoliščin,
ampak stopa v nove učne situacije kot aktiven partner, ki lahko do neke mere izbira vplive, ki
nanj delujejo, in se nanje individualno odziva.
T. Aţman (2008, str. 50) navaja pet skupin dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učenja in
posledično tudi na učno uspešnost:
 fizični dejavniki, ki izvirajo iz fizičnega okolja in se nanašajo na osvetlitev, hrup,
temperaturo, urejenost delovnega prostora in informacij;
 fiziološki dejavniki, ki izvirajo iz počutja in zdravstvenega stanja posameznika, npr.
lakota, ţeja, zaspanost, utrujenost, ostrina vida in sluha;
 spoznavni dejavniki, ki izvirajo iz osebe same in vključujejo sposobnosti za učenje, učne
stile, navade in učne strategije;
 čustveno-osebnostni dejavniki, med katere uvrščamo učno motivacijo, samopodobo,
stopnjo anksioznosti, napetosti in strahu pri posamezniku;
 socialni dejavniki, ki izvirajo iz posameznikovega druţbenega okolja, npr. šola, druţina,
vrstniki.
Pečjak (1993) ugotavlja, da na učno uspešnost vplivajo trije glavni dejavniki: učenec, učitelj
in okolje (vrsta preverjanja znanja, temperatura in velikost prostora). Pri učencu razlikuje štiri
vrste dejavnikov: znanje, učenčeve spretnosti, učenčevo bojazen pred preverjanji znanja in
osebnostne dejavnike, npr. učenčeva motivacija, sposobnosti in osebnost.
Kognitivno usmerjeni psihologi so zasnovali model, ki ponazarja vzajemno učinkovanje in
prepletanje dejavnikov. V središče so postavili učenčevo dojemanje okoliščin in njegovo
ravnanje v skladu z učiteljevim ravnanjem. Gre za t. i. skrivni učni načrt. Učitelj npr. lahko
poudarja, da se morajo učenci iz učbenika učiti z razumevanjem, vendar se bodo le-ti iz
zapiskov vseeno učili na pamet, če iz izkušenj vedo, da so vprašanja pri preverjanju znanja
ocenjena glede na dobesedno naučene odgovore. Okoliščine ne vplivajo same po sebi, ampak
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prek učenčevega dojemanja, razlaganja in odzivanja. V kognitivnem modelu dejavnikov
uspešnega učenja se dejavniki, ki vplivajo na učne rezultate, delijo na predhodne ali vstopne
(tiste, ki jih učenec prinese v učno situacijo, npr. učenčeve sposobnosti, odnos do učenja) in
vmesne ali procesne (npr. učne strategije, ki jih učenec uporablja). Ti dejavniki vplivajo na
izid ali izstopne značilnosti, predvsem pa na kakovost rezultatov. Učiteljeva in učenčeva
razlaga rezultatov pa vplivata (kratkoročno ali dolgoročno) na način učenja in pouka
(Marentič Poţarnik, 2008).
Do precej popolne in zaokroţene klasifikacije dejavnikov učne uspešnosti pa so prišli na
osnovi metaanalize 260 raziskav učnega uspeha v ZDA. Dejavnike so razdelili na bliţnje ali
neposredne dejavnike in na oddaljene ali posredne dejavnike.
Bliţnji ali neposredni dejavniki izhajajo iz značilnosti učencev (sposobnosti, čustvenovedenjske značilnosti, predznanje, metakognicija in učne strategije), dogajanja v razredu
(pravila vedenja in komunikacije, običajne metode poučevanja in preverjanja, interakcija med
učiteljem in učenci ter med učenci samimi, sporočanje pričakovanj in ciljev) in iz domačih
razmer (podpora staršev, zunajšolske dejavnosti, vrstniki, socialno-ekonomski status druţine).
Oddaljeni ali posredni dejavniki pa se nanašajo na kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka
(izbor učnih metod in oblik, oblike individualizacije, diferenciacije, izbor učnih vsebin,
razpoloţljiva tehnologija in učbeniki, sistem ocenjevanja in sporočanja rezultatov, integracija
otrok s posebnimi potrebami, velikost razreda), dejavnike s strani šole (način vodenja in
odločanja, etos oz. kultura, odnosi med učitelji, skupno načrtovanje, velikost šole, priznavanje
doseţkov, pravila za vzdrţevanje reda in discipline, način vodenja in odločanja) in na šolsko
politiko v nekem druţbenem prostoru (šolski sistem, način upravljanja in odločanja, sistem
preverjanja znanja, izobraţevanje učiteljev ipd.).
Metaanaliza je pokazala, da imajo neposredni dejavniki močnejši vpliv kot posredni. Vsi
dejavniki pa so vpeti v vsakokratni socio-ekonomski in kulturni sistem neke deţele (Marentič
Poţarnik, 2008).
Pomembno je, da vsak učitelj pozna dejavnike, ki vplivajo na učenje, saj mu znanje na
omenjenem področju lahko pomaga pri usmerjanju in načrtnem navajanju učencev na
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učinkovito samostojno učenje. Če učitelj razume razlike med učenci, pa tudi učinke svojega
ravnanja, npr. kako njegove zahteve, pričakovanja in odzivanje na doseţke vplivajo na
učence, lahko bolje deluje v smeri zaţelenih ciljev. Učencem ţeli prikazati smiselnost učenja,
razviti zanimanje, zavzema pa se tudi za čim boljše objektivne okoliščine pouka (Marentič
Poţarnik, 2008).

2.1 Prostor in čas učenja kot pomemben zunanji dejavnik učenja
Prostor za učenje mora učenca čim bolj spodbujati k učenju. V njem ne sme biti nič takega,
kar učenca moti, vznemirja ali odvrača njegovo pozornost od učenja. Glede na to, da ima vsak
učenec svoj stil učenja, ti napotki ne veljajo za vse učence.
Domači strokovnjaki s področja učenja (Marentič Poţarnik, 1980; Pečjak, 1993, 1977; Ţagar,
2009) opisujejo, kakšen naj bi bil najprimernejši študijski prostor oz. okolje, v katerem bi se
učenci najbolje učili. Učni prostor mora spodbujati k učenju. Avtorji priporočajo enobarven
prostor brez slikovnih vzorcev. Vpliv barv je odvisen od posameznikove osebnosti. Nekateri
učenci imajo raje tople, drugi pa hladne barve. Strokovnjaki za funkcionalne barve
priporočajo, da študijski prostor pobarvamo s hladnimi pastelnimi barvami, npr. pastelno
modro, ki pomirja in povzroča zbranost. Toda učenci z vizualnim stilom učenja se laţje učijo,
če imajo na steni v čim bolj pestrih barvah nalepljene npr. miselne vzorce o snovi, računske
formule za matematiko, fiziko ali kemijo, nepravilne glagole ipd., saj si neposredno učno snov
tako laţje zapomnijo in naučijo. V učnem prostoru naj ima vsak učenec svojo mizo ali lasten
kotiček za učenje, ki stoji pod oknom s pustim razgledom. Na mizi naj bi bile samo stvari, ki
jih učenec potrebuje. Najbolje je, če je učenec med učenjem v sobi sam. Če to ni moţno in je
v isti sobi več ljudi, potem je najbolje, če se vsi učijo ali opravljajo neko tiho delo. Nekateri
učenci se učijo tudi leţe, vendar strokovnjaki opozarjajo, da brez mišične napetosti pride do
miselne togosti ali zaspanosti. Mišična napetost pa ne sme biti prevelika, da ne pride do
utrujenosti, nemira in čustev, ki zmanjšujejo učenje. Avtorji priporočajo učenje sede na
udobnem, a ne premehkem stolu. Stol naj bi ustrezal anatomskim značilnostim telesa. Robovi
naj bi bili zaokroţeni, da ne ovirajo krvnega obtoka. Višina stola pa mora ustrezati višinama
učenca in mize. Učenje stoje preveč utruja organizem, vendar pa je občasna hoja po sobi med
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učenjem koristna zlasti za kinestetične tipe učencev. Tudi osvetljenost sobe je zelo
pomembna. Svetloba vpliva na hitrost branja ter na fiziološke in psihološke funkcije
organizma. Pri dnevni svetlobi je miza dovolj svetla. Pogostejše pa so teţave z umetno
svetlobo. Premočna svetloba zmanjšuje učni učinek, ker utruja oči in povzroča zaslepljenost.
Še bolj pa škoduje prešibka svetloba, ki kvari oči in povzroča glavobol ter zniţuje budnost, ki
je potrebna za učinkovito učenje. Najboljša je primerna kombinacija direktne in indirektne
svetlobe, primerna temperatura (18–24 °C) in srednja vlaţnost zraka. Učenje v naravi, npr. na
vrtu, ni priporočljivo, saj se učenci tako teţko zberejo, če pa se ţe učijo v naravi, naj bi to bilo
vedno na istem mestu. Menjava študijskega prostora običajno ne vpliva dobro na učenje.
Bolje je, da se učenec uči v stalnem prostoru in vsak dan ob isti uri, saj to skrajšuje fazo
»ogrevanja« in zmanjša vplive raznih motečih dejavnikov. Najbolj primeren čas za učenje so
jutranje ali dopoldanske ure (od 7 do 10 ure), avtorji pa odsvetujejo učenje po kosilu. Tudi
učenje pozno zvečer manj priporočajo, saj smo takrat največkrat ţe utrujeni in zaspani.
Nekateri strokovnjaki pa ugotavljajo, da se nekateri učenci laţje učijo zvečer, ker je tako
naravnana njihova biološka ura, v študijskem prostoru je mir in večina distraktorjev ne deluje.
Priporočljiva je tudi jutranja obnova naučenega. Najslabši učinek učenja doseţemo v
ponedeljek, najboljšega pa sredi tedna. Hladna polovica leta je boljša za učenje kot vroča.
Avtorji priporočajo načrtovanje dnevnega časa za učenje. Na dan naj bi se učenci učili od ene
do štirih ur z rednimi krajšimi odmori (5–10 minut).
Prostorski in časovni dejavniki so odvisni predvsem od motivacije za učenje. Dejavniki, ki
olajšujejo učenje, po navadi vplivajo samo na motivirane učence. Motivirani učenci se lahko
učijo v hrupu, za neprimerno delovno mizo, v mrazu, čeprav bi bil njihov uspeh ob ugodnih
pogojih večji. Sicer pa prostor in čas nista tako pomembna, kot sicer mislimo (Pečjak, 1993).
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2.2 Učna motivacija kot pomemben notranji dejavnik učenja
Za uspeh pri učenju ni pomembno le, da se znamo učiti, ampak tudi, da smo svojo energijo
pripravljeni usmeriti v doseganje zastavljenih, tudi zahtevnejših ciljev in pri tem vztrajati. Da
lahko vztrajamo pri učenju, pa potrebujemo motivacijo (Marentič Poţarnik, 2008).
Motivacija je proces spodbujanja in usmerjanja človekovega vedenja k doseganju nekega cilja
(Kaplan in Stein, 1984, v Woolfolk, 2002). Če to definicijo usmerimo na učenje in učence,
potem so učenci motivirani, ko svoje vedenje usmerijo k temu, da bi usvojili določeno znanje,
dobili dobro oceno, bili pohvaljeni, zadovoljili svoje interese in radovednost ipd. Motivacijo,
ki spodbuja in usmerja vedenje posameznika k doseganju teh ciljev, imenujemo učna
motivacija (Woolfolk, 2002).
Poznamo dve osnovni vrsti motivacije: notranjo in zunanjo. Ţagar (2009) meni, da ima
notranjo motivacijo oseba, ki neko delo opravlja zaradi interesa in radovednosti, osebnega
zadovoljstva, neodvisnosti in zadovoljitve svojih notranjih kriterijev za uspeh. Gottfried
(1985, v Ţagar, 2009) ugotavlja, da imajo notranje motivirani učenci boljši uspeh, bolj
zaupajo v svoje sposobnosti in so manj anksiozni kot učenci, ki imajo notranjo motivacijo
manj izraţeno. Ţagar (2009) poudarja, da lahko notranjo motivacijo pri učencih razvijamo
tako, da:
a) razvijamo interese učencev;
b) spodbujamo radovednost učencev;
c) smo pozorni na to, kako učencem predstavimo učne cilje;
d) pri učencih doseţemo primerno stopnjo čustvene vznemirjenosti.
Nasprotna notranji motivaciji je zunanja motivacija. Ţagar (2009) ocenjuje, da je večina
učencev zunanje motiviranih za učenje. Učenci se učijo, da bi dobili boljšo oceno, se izognili
kazni ali pridobili nagrado. Bandura (1986, v Ţagar, 2009) poudarja, da je zunanja motivacija
koristna, če se otrok z neko aktivnostjo sreča prvič ali ko ni preveč uspešen pri učenju. Ţagar
(2009) nadaljuje, da so najpogostejše zunanje spodbude, ki jih uporabljajo učitelji: pohvala in
graja, nagrada in kazen, tekmovanje in sodelovanje ter ocene. Tudi Cvijić (v Krajnc, 1982) je
ugotovil, da so učenci za šolsko delo bolj zunanje motivirani in da so učenci tretjih razredov
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bolj motivirani kot učenci šestih razredov, kar lahko pomeni, da motivacija z leti šolanja
upada.
Ţagar (2009) omenja tudi storilnostno motivacijo, ki je ţelja po doţivljanju uspehov in
sodelovanju v aktivnostih, ki so odvisne od osebnega napora in sposobnosti. Obstajata dve
vrsti storilnostne motivacije: notranja in zunanja, razlikujeta pa se glede na cilje, h katerim
učenci teţijo. Nekateri učenci se učijo, da bi dosegli uspeh, drugi pa, da bi se izognili
neuspehu.
A. Krajnc (1982) poudarja, da se učenci z nizko motivacijo določeno snov naučijo le
površinsko, pri tem pa se novo znanje ne poveţe s predznanjem, ki ga ima učenec. Dobro
motivirani učenci novo znanje tesno povezujejo s predznanjem, številnimi asociacijami, zato
se lahko hitreje znajdejo v povsem novih situacijah. Mnogi učenci so sposobni doseči boljši
učni uspeh, vendar so zaradi pomanjkanja motivacije učno manj uspešni.
M. Juriševič (2006) poudarja, da ni nujno, da so motivirani učenci tudi učno zelo uspešni, saj
k učnemu uspehu poleg drugih dejavnikov bolj neposredno prispevata poznavanje in uporaba
učnih strategij. Različne motivacijske spremenljivke pojasnjujejo učne doseţke prek različnih
učnih strategij, ki jih učenci aktivirajo ţe med učenjem, pri tem pa omenja zmerno pozitivno
zvezo (r = 0,35) med notranjo motivacijo in učnimi strategijami (organizacijskimi,
strategijami ponavljanja, elaboracijskimi, strategijami iskanja pomoči in metakognitivnimi
strategijami) ter odsotnost le-te v primeru, ko je v odnos vključena zunanja motivacija.
Avtorica je v svoji raziskavi učence razvrstila v specifične motivacijske skupine glede na
kombinacije njihovih motivacijskih usmerjenosti. Pri mlajših učencih so bili določeni štirje
motivacijski vzorci, pri starejših pa pet motivacijskih skupin. Mlajši učenci oblikujejo
vsebinsko podobne motivacijske vzorce kot starejši učenci. Iz tega avtorica sklepa, da se med
šolanjem postopno utrdijo nekateri motivacijski vzorci, na podlagi katerih učenci uravnavajo
svoje učno vedenje v doseganju šolskih zahtev. V vzorcu osnovnošolske populacije avtorica
identificira naslednje skupine učencev s specifičnimi kombinacijami treh motivacijskih
usmerjenosti, in sicer učno tekmovalne učence, učno aktivne učence, učno nesamozavestne
učence, učno pasivne učence in učno nemotivirane učence.
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Pri učno tekmovalnih učencih prevladuje zunanja motivacijska usmerjenost. Notranja
motivacijska usmerjenost je navzoča, vendar ne izstopa, nemoč in izogibanje pa nastopata le v
sledeh. Ta motivacijski vzorec je značilen za učence z visokimi sposobnostmi za učenje. Ti
znajo svoje učenje strateško prilagajati glede na snov in učne zahteve ali pa s svojimi
sposobnostmi kompenzirajo neuporabo učnih strategij. Socialno okolje jih spodbuja k
najboljšim učnim doseţkom.
Pri učno aktivnih učencih prevladuje notranja motivacijska usmerjenost. V zelo nizki meri pa
so zastopani zunanja motivacijska usmerjenost, nemoč in izogibanje. Učenci te skupine se
postopno razvrstijo v druge skupine, npr. v skupino učno nemotiviranih ali učno pasivnih
učencev. Učenci niţjih razredov se pogosto učijo na pamet, učenci višjih razredov pa z
razumevanjem. Iz socialnega okolja ne prejemajo specifičnih motivacijskih spodbud.
Pri učno nesamozavestnih učencih prevladujejo motivacijska usmerjenost, nemoč in
izogibanje. V kombinaciji je navzoča zunanja motivacijska usmerjenost, ki ne izstopa.
Notranja motivacijska usmerjenost se pojavlja v povprečju. Pri teh učencih prevladuje učenje
na pamet, pa tudi učenje z razumevanjem, vendar le za doseganje minimuma znanja. V osnovi
je teţava teh učencev strah pred učnim neuspehom.
Pri učno pasivnih učencih prevladujejo visoka mera nemoči in izogibanja ter nizka notranja in
zunanja motivacijska usmerjenost. Za njihov učni pristop je značilno predvsem to, da se učijo
le toliko, kolikor je potrebno za doseganje minimuma znanja. Ti učenci niso deleţni
motivacijskih spodbud iz socialnega okolja in dosegajo niţjo učno uspešnost v primerjavi z
učenci drugih motivacijskih skupin.
Učno nemotivirane učence je avtorica identificirala le pri starejših učencih. Zunanja, notranja
motivacija, nemoč in izogibanje so izredno nizki. Ti učenci se najmanj od vseh učijo na način,
ki bi jim omogočil razumevanje učne snovi. Deleţni so malo spodbud iz socialnega okolja.
Ugotovila je, da iz strahu pred neuspehom ali pod vplivom prevelikih pričakovanj iz okolja
ustvarjajo vtis, da jih učenje ne zanima.
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Avtorica ugotavlja, da je motivacijski vzorec učno tekmovalnih učencev najbolj povezan z
učno uspešnostjo, motivacijski vzorec učno pasivnih učencev pa najmanj. Učna motivacija ni
neposredno povezana z učenčevo učno uspešnostjo, vsaj ne do sedmega razreda.

3 Učne strategije
B. Marentič Poţarnik (2008) učne strategije opredeli kot zaporedje ali kombinacijo v cilj
usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede
na zahteve situacije. Strategije deli na spoznavne (kako si snov zapomniti, jo strukturirati) in
materialne (kako delati zapiske, izpiske). Pojem »učna strategija« opredeli kot vmesni pojem
med učno taktiko in učnim stilom, pri čemer učno taktiko razume kot najoţji pojem, učno
strategijo kot širši in učni stil kot najširši. Učna taktika je bolj specifična od učne strategije in
oţje usmerjena v konkreten cilj, medtem ko je za učni stil značilna kombinacija učnih
strategij, ki je delno odvisna tudi od okoliščin, zahtevnosti snovi in vrste preverjanja.
Bolj splošna definicija učnih strategij skupine avtorjev (Pressley, Woloshyn, Lysychuck,
Martin, Wood, Willoughby, 1990, v Pečjak in Gradišar 2002, str. 30) je, da je učna strategija
»urejen sistem miselnih operacij z višjimi in niţjimi miselnimi procesi, ki imajo za posledico
rešitev naloge.« Enako široko pojmuje učne strategije tudi C. E. Weinstein s sodelavci (1998,
v Pečjak in Gradišar 2002), ki pravi, da je to vsako vedênje, mišljenje ali akcija učenca v
procesu učenja, katere namen je zadrţati določene informacije, jih shraniti v spominu in jih v
prihodnosti povezati na nov način.
V

nadaljevanju

bom

predstavila

klasifikacijo

kognitivnih,

metakognitivnih

in

samoregulacijskih strategij učenja. Učne strategije posamezniku pomagajo pri uravnavanju
samostojnega učenja, saj predstavljajo različna orodja in metode, ki jih posamezniki
uporabljajo pri učenju. Garcia in Pintrich (1994) govorita o treh vrstah učnih strategij:
kognitivnih, metakognitivnih in samoregulacijskih. Ta delitev učnih strategij kot kriterij
upošteva vsebino informacij. Kognitivne strategije so strategije, ki učencu pomagajo obdelati
informacijo in jo prenesti v dolgoročni spomin. Metakognitivne strategije so strategije, ki se
navezujejo na metakognitivno znanje o osebnostnih spremenljivkah, spremenljivkah strategij
in spremenljivkah naloge. Samoregulacijske strategije pa se nanašajo na spremljanje,
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kontroliranje in uravnavanje lastnih kognitivnih aktivnosti oziroma vedenja. V nadaljevanju
bom posamezne učne strategije podrobneje opisala.

3.1 Kognitivne učne strategije
Kognitivne strategije so tiste strategije, ki učencu pomagajo obdelati informacijo in jo prenesti
v dolgoročni spomin, od koder jo potem prikliče, ko jo potrebuje (Peklaj, 2010).
»Izraz spoznavanje ali kognicija se nanaša na interpretiranje čutnih draţljajev oz. informacij.
K dejavnostim prištevamo tako sprejemanje (zaznavanje) kot tudi organizacijo informacij,
skladiščenje in priklic teh informacij ter sposobnost ravnanja z miselnimi shemami, slikami,
simboli in pojmi. Prav tako spada k spoznavnim dejavnostim tudi sposobnost presojanja,
reševanja problemov in ustvarjanja stališč in prepričanj v zvezi z okoljem.« (Magajna, 1995,
str. 10) C. Peklaj (2000, str. 139) pa kognicijo opredeli takole: »Kognicija so tisti procesi, ki
so vpleteni v delovanje, v verbalno ali neverbalno aktivnost, ki kaţejo na procesiranje
informacij.«
C. E. Weinstein in Mayer (1986, po Hofer, Yu in Pintrich, 1998, v Peklaj, 2000) navajata, da
so za šolsko uspešnost pomembni predvsem trije sklopi kognitivnih strategij: (1)
organizacijske strategije, (2) elaboracijske strategije in (3) strategije ponavljanja učne snovi.

(1) Organizacijske strategije učenja
Organizacijske strategije učenja se nanašajo na uporabo različnih metod, pri katerih
organiziramo gradivo na svoj način: naredimo sheme, miselne vzorce, primerjamo dve teoriji
med seboj, razvrstimo podatke na časovni trak, poiščemo podobnosti in razlike (Peklaj, 2010).
C. E. Weinstein in Mayer (1986) menita, da osnovno učenje s pomočjo organizacijskih
strategij pomeni, da učno snov kategoriziramo. Tako učenje predpostavlja aktivno vključenost
učenca v učni proces. Mlajši učenci kategorizirajo po podobnosti besed in jih nato začnejo
zdruţevati po sklopih, starejši učenci pa besedilo kategorizirajo bolj sistematično.
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C. E. Weinstein in Mayer (1986) poudarjata, da pri kompleksnem učenju v učni snovi
prepoznamo pomembne elemente, nanje naveţemo določene podrobnosti in jih med seboj
poveţemo. Med tem je informacija v delovnem spominu, kjer se ustvarjajo povezave med
idejami – gradnja notranje mreţe. Mreţenje pomeni »razdrobitev« učne snovi in ponovno
povezovanje posameznih delov.
Mreţenje poteka na različnih ravneh, in sicer na osnovi:
 povezovanja podrobnosti, npr. brazgotina je kot obliţ;
 povezovanja podobnih tipov, npr. dve vrsti rane sta odprta in zaprta rana;
 povezovanja z dokazi, npr. rentgen je pokazal, da je kost zlomljena;
 povezovanja tipičnih značilnosti, npr. odprta rana je prelom v koţi;
 povezovanja posameznih delov, npr. proces celjenja rane ima tri dele: fazo čiščenja, fazo
proliferacije ter fazo epitelizacije in zorenja brazgotine;
 povezovanja z nadgradnjo, npr. vbod pripelje do brazgotine.
Mreţenje lahko poteka tudi s primerjanjem, zbiranjem podatkov, opisovanjem, reakcijo in
spremljanjem sprememb.
Organizacijske strategije so tudi preštevanje, ustvarjanje zaporedij, klasifikacija, primerjanje
kontekstov in posploševanje (Weinstein in Mayer, prav tam).
(2) Elaboracijske strategije učenja

C. Peklaj (2010) elaboracijske strategije opredeli kot tiste vrste strategij, pri katerih na
določen način obdelamo in dodelamo gradivo. Ista avtorica (2000) poudarja, da pri
elaboracijskih strategijah učenec preoblikuje informacije ter odnose med deli učnih vsebin, ki
jih predeluje s parafraziranjem, z izdelavo povzetkov, generativnim zapisovanjem, razlago
snovi drugemu, s postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem nanje.
Osnovne elaboracijske strategije vključujejo tudi asociativno učenje (pripisovanje para
določeni stvari), serijsko učenje (učenje abecede) in učenje s priklicem. Prek tega si ustvarimo
miselno sliko učne snovi. Pri asociativnem učenju lahko učenec sam poišče asociacijo ali pa
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mu jo ponudi učitelj. Mlajši učenci si laţje zapomnijo ţe ponujene asociacije. Pri starejših
učencih pa učiteljeve asociacije večkrat zmedejo učence (Weinstein in Mayer, 1986).
Kompleksno učenje vključuje povzemanje, sklepanje, parafraziranje, izdelovanje zapiskov,
medsebojno prepletanje in iskanje odnosov med določenimi informacijami ter zastavljanje
vprašanj. Namen kompleksnega učenja je povezati nove informacije s predznanjem,
prenašanje znanja iz dolgotrajnega spomina v delovni spomin in integracija novih informacij
v to znanje (Weinstein in Mayer, 1986).
Rezultati raziskave (Weinstein in Mayer, 1986) so pokazali, da si snov bolje zapomnimo, če
jo po branju povzamemo, kot če jo samo preberemo. Poleg tega pa se s pomočjo
elaboracijskih strategij izboljša tudi reševanje problemskih in medpredmetnih nalog.
(3) Strategije ponavljanja učne snovi
Strategije ponavljanja učencu omogočajo, da iz besedila izbere pomembne informacije in jih
obdrţi v delovnem spominu. Te so pomembne predvsem za zapomnitev temeljnih podatkov
in vsebin, npr. za ponavljanje delov besedila, posameznih informacij, razvrščanje v razrede,
klasifikacija, vključevanje vizualnih predstav, različnih memotehnik, branje na glas in
podčrtovanje.
C. E. Weinstein in Mayer (1986) menita, da pri osnovnem učenju snov večkrat ponovimo, da
si jo lahko zapomnimo. Pri kompleksnem ponavljanju pa lahko uporabljamo tudi glasno
ponavljanje, podčrtovanje pomembnih delov snovi, delanje zapiskov in prepisovanje ali
prerisovanje. Učenec si lahko snov veliko bolje zapomni, če jo dejansko izreče, zapiše ali
pokaţe, nanjo usmeri pozornost in jo tako hitreje prenese v delovni spomin.
Pri strategijah ponavljanja se učenci osredotočijo le na zapomnitev podatkov, ne pa na samo
razumevanje. Slabost se pokaţe predvsem pri reševanju kompleksnejših nalog, saj se učenci
snovi niso naučili z razumevanjem (Weinstein in Mayer, 1986).
Med strategije ponavljanja C. E. Weinstein in Mayer (1986) prištevata tudi podčrtovanje ali
označevanje besedila. Omenjeni strategiji sta pogosto uvrščeni med elaboracijske strategije.
Pri podčrtovanju in dobesednem izpisovanju pomembnih podatkov in delov snovi si snov
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bolje zapomnimo. Pri tem pa se moramo zavedati, da mlajši učenci še ne prepoznajo
pomembnih delov snovi.
C. Peklaj (2010) poudarja, da se brez ponavljanja informacija ne zapiše v dolgoročni spomin.
Informacije pa si učenci laţe in hitreje zapomnijo, kadar pri učenju uporabljajo elaboracijske
in organizacijske strategije.

Schneider in Pressley (1989, v Garcia in Pintrich, 1994) opozarjata, da se lahko znanje o
kognitivnih strategijah razlikuje od njihove dejanske uporabe. Nekateri učenci lahko te
strategije poznajo, vendar jih ne uporabljajo ali pa so strategije spoznali pri pouku, vendar jih
niso uspeli prenesti na drugo snov izven poznanega konteksta. Poznavanje teh različnih
strategij je nujno za njihovo dejansko uporabo, vendar pa ni nujno zadostno za uspešno
učenje.
Znanje o tem, katero kognitivno strategijo uporabiti pri učenju in kako jo uporabiti, ne
zadostuje za njeno dejansko uporabo, učenci jo morajo biti pripravljeni uporabiti in morajo to
ţeljo ohraniti tudi med izvajanjem učne naloge (Weinstein, Husman in Dierking, 2000, v
Juriševič, 2006).
Poleg kognitivnih strategij na učne doseţke pomembno vplivata tudi učenčevo
metakognitivno znanje in uporaba metakognitivnih strategij.

3.2 Metakognitivne učne strategije
Metakognitivne strategije se nanašajo na uravnavanje lastnega mišljenja in učenja ter
vključujejo načrtovanje, spremljanje in regulacijo miselnih procesov (Peklaj, 2009). M.
Boekaerts (1997, v Tomec s sod., 2006) ugotavlja, da se učenci, ki se zavedajo tega, kar
delajo (metakognitivno zavedanje), razlikujejo od tistih s pomanjkanjem tega zavedanja.
Učenci, ki se zavedajo metakognitivnih strategij (npr. strategije spremljanja), lahko namerno
aktivirajo in uporabljajo svoje predhodno znanje o kogniciji in kognitivnih strategijah z
namenom, da bi laţje dosegli zastavljeni cilj. Učenec mora najprej osvojiti specifične
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strategije na nekem področju, šele nato pa lahko učinkovito uporabi metakognitivne strategije
(Pokay in Blumenfeld, 1990, v Tomec s sod., 2006).
Metakognitivne strategije (Peklaj, 2000b) lahko razvrstimo glede na to, v kateri fazi učenja
pridejo do izraza. Te faze so: (1) načrtovanje, (2) spremljanje in (3) uravnavanje.
(1) Strategije načrtovanja učenja
Da lahko spremljamo svoj učni proces, si moramo najprej postaviti učne cilje. Tako se najprej
vprašamo, kaj je treba storiti, se naučiti, nato pa je potrebno usmeriti pozornost na dejavnost
ter spremljati sam proces učenja in sprotnega samoocenjevanja (Weinstein in Mayer, 1986).
Avtorja dodajata tudi drugi način načrtovanja, ki vključuje učenčevo zastavljanje vprašanj
pred začetkom učenja. Iskanje odgovorov na vprašanja bo usmerjalo njegov proces učenja.
C. Peklaj (2010) poudarja, da te strategije pomagajo učencem načrtovati uporabo kognitivnih
strategij in aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega znanja, zaradi česar sta organizacija
in razumevanje gradiva veliko laţja.
(2) Strategije spremljanja učenja
Strategije spremljanja učenja se nanašajo na sam proces reševanja problemov oz. učenja. Z
njihovo pomočjo učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij. Strategije
spremljanja so npr. usmerjanje pozornosti med branjem učne snovi, poslušanje predavanj,
spremljanje in ocenjevanje razumevanja ter strategije za ugotavljanje napak v razumevanju
(Peklaj, 2000).

C. E. Weinstein in Mayer (1986) poudarjata, da so to strategije ustvarjanja, uravnavanja in
spremljanja primernih okoliščin za učenje. S temi strategijami učenci usmerjajo in ohranjajo
pozornost, ustvarjajo in ohranjajo motivacijo za učenje in si učno snov tudi časovno
razporedijo. Strategije spremljanja učencem omogočajo zavedanje učenja, učenca pa
usmerjajo in prispevajo k temu, da naučene vsebine po potrebi modificira.
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C. Peklaj (2010) poudarja, da nam strategije spremljanja omogočajo, da kasneje uporabljamo
regulacijo. Svoje učne in miselne procese spremljamo, da lahko kasneje sploh kaj popravimo.
Winne (1995, v Tomec s sod., 2006) pa je ugotovil, da metakognitivno spremljanje učenja v
zgodnjih fazah pridobivanja spretnosti učenju lahko škoduje, zlasti pri manj sposobnih
učencih z malo predhodnega znanja.
(3) Strategije uravnavanja učenja
Strategije uravnavanja učenja se nanašajo na sam proces reševanja problemov oz. učenja.
Učenec jih lahko uporabi po končanem učenju oz. ko ugotovi, da nekaj v procesu učenja ali
reševanja problemov ni bilo prav. Učenec lahko še enkrat prebere besedilo, kadar ugotovi, da
ga ne razume, lahko tudi upočasni branje pri teţjih delih besedila, ponovno pregleda učno
snov itd. (Peklaj, 2000).
Wittrock (1986) meni, da kognitivne in metakognitivne strategije pripomorejo k boljši
koncentraciji, motivaciji, spominu, učenju in dojemanju učne snovi. Poznavanje različnih
učnih strategij pa pripomore k boljšemu učenju. Pintrich in E. V. De Groot (1990) opozarjata,
da samo poznavanje učnih strategij ni dovolj, ampak so pomembni tudi metakognicija, nadzor
nad zbranostjo pri šolskem učenju in motivacija.

3.3 Samoregulacijske učne strategije
Zimmerman (1989) v svoji teoriji samoregulacijskega učenja navaja seznam različnih
samoregulacijskih strategij učenja in pri razvrščanju uporablja kriterij vsebine informacij.
Avtor meni, da uporaba strategij učenca opremlja z dragocenim poznavanjem lastne
učinkovitosti. Oblikoval je trifazni kroţni model samoregulacijskega učenja, ki ga prikazujem
v nadaljevanju.
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Slika 1. Krožni model samoregulacijskega učenja (Zimmerman, 1998, v Pečjak in Košir, 2002, str. 3)

Faza predhodnega razmišljanja se nanaša na procese, ki se pojavljajo pred učenjem in
določajo izhodišče učenja. Faza kontrole izvedbe oz. voljne kontrole vsebuje procese, ki se
pojavljajo med učenjem in vplivajo na zbranost pri učenju in samo izvedbo. Faza
samorefleksije pa vsebuje procese, ki se pojavljajo po učenju ter vplivajo na učenčeve odzive
ob učenju in na procese predhodnega razmišljanja. Vse tri faze so med seboj povezane in
vplivajo na kakovost učenja, zaznavo učinkovitosti in občutek kontrole pri učenju (Tomec s
sod., 2006).

Schunk in Zimmerman (1996, v Zimmerman, 1998) poudarjata, da k

učenju

samoregulacijskih strategij najpomembneje prispeva socialno okolje, ki ga sestavljajo npr.
učitelji, starši, vrstniki – sošolci in prijatelji. Med navedenimi skupinami oseb imajo učitelji
pri učenju samoregulacijskih strategij učenja zelo pomembno vlogo. Učitelji lahko spodbujajo
razvoj spretnosti za samoregulacijsko učenje na različne načine: neposredno tako, da učencem
pokaţejo uporabo učinkovitih tehnik učenja in jih urijo v uporabi učnih strategij; in posredno,
tj. prek povratnih informacij, ki jim jih dajejo o njihovem načinu učenja. Rezultati
Steinbergove raziskave o vplivih na učenje izven šole (1996, v Pečjak in Košir, 2002) so
pokazali, da imajo starši dobrih učencev visoka pričakovanja glede dobrih ocen in bolj
pogosto spremljajo svoje otroke pri učenju kot starši učno manj uspešnih učencev. Drugi
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pomembni dejavniki so samodirektivne izkušnje – učenci sami vadijo in razvijajo posamezne
učne spretnosti npr. med pisanjem domačih nalog ali pri učenju doma (Pečjak in Košir, 2002).
Različni avtorji (Pintrich in De Groot, 1990; Zimmerman in Martines Pons, 1990, vsi v
Pečjak in Košir, 2002; Kyhl, 2011; Papalia 2003; Tomec s sod., 2006), ki so proučevali
značilnosti samoregulativnih učencev, so ugotovili, da so učenci, ki regulirajo svoje učenje, za
učenje notranje motivirani. Do samoregulacijskega učenja ne bo prišlo v primeru
pomanjkljive oz. nezadostne motivacije za doseganje specifičnega cilja. Ugotovitve raziskav
kaţejo, da samoregulacijski učenci uporabljajo več načrtovanih dejavnosti pri učnih
strategijah, kot npr. postavljanje ciljev, načrtovanje dela, ponavljanje ob zapiskih, spremljanje
sebe in ovrednotenje lastne učne učinkovitosti. Ti učenci postavljajo visoke cilje in jih
dosegajo s primernimi strategijami. Močno se trudijo, kljub teţavam vztrajajo in po potrebi
poiščejo pomoč. Samoregulacijski učenci uporabljajo pomembno več učnih strategij kot drugi
učenci. Samoregulacija je pri učenju pozitivno povezana z višjim učnim uspehom in
uspešnostjo pri reševanju nalog.

3.4 Vrste učnih strategij

Ker se v diplomskem delu podrobneje ukvarjam tudi s posameznimi vrstami učnih strategij,
bom v tem podpoglavju podrobneje opisala učenje s poslušanjem, strategije uspešnega branja
ter učenje z miselnimi vzorci, s pojmovnimi mreţami in drugimi grafičnimi prikazi.

3.4.1 Učenje s poslušanjem
Pečjak (1986) trdi, da med učnimi metodami močno prevladuje razlaga snovi. Zato je treba
znati tudi učinkovito poslušati. V svoji knjigi predlaga štiri strategije učinkovitega poslušanja:
1) pozornost na namige, ki strukturirajo snov; 2) aktivno samospraševanje med razlago snovi;
3) odgovarjanje na vprašanja, ki jih dober učitelj vključi med razlago snovi ter 4) selektivno
in pregledno zapisovanje po razlagi.
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Bristow s sodelavci (2001) poudarja ţeljo učiteljev, da zapiski učencev vsebujejo veliko
informacij. Prevelike količine informacij si je teţko zapomniti, učenci jih hitreje pozabijo.
Zato priporoča, da učitelji posamezne informacije zapišejo na delovni list in jih tako
posredujejo učencem. Učenci si lahko posamezne informacije bolje zapomnijo, saj jih vidijo
zapisane, pri pouku pa so tako lahko bolj zbrani in se osredotočijo le na razumevanje snovi.
A. Woolfolk (2002) pa ugotavlja, da nekateri učitelji učencem pomagajo pri izdelovanju
zapiskov tako, da jim posredujejo osnutke oz. predloge. Te predloge lahko učenci izpolnijo s
pomočjo učitelja, skupinsko ali v dvojicah. Izpolnjene predloge si lahko učenci posredujejo
tudi med seboj in tako drug drugemu pojasnjujejo svoje rezultate in razmišljanje.
Poleg zapisovanja ključnih informacij je Bristow s sodelavci (2001) mnenja, da se morajo
učenci za ohranjanje znanja navaditi v mislih pojasniti, kaj je njihova naloga (»narediti
moram …«), tiho in polglasno ponavljati navodila in podatke, si vizualno predstavljati
slišano, prositi za dodaten čas za razmislek in uporabo navedenih strategij.

3.4.2 Strategije uspešnega branja
Uspešno branje je ena od pomembnih učnih strategij. Učenje iz tiskanih virov predstavlja
velik del učenja, še posebno na višjih stopnjah šolanja. Pogoj za uspešno učenje iz tiskanih
virov je obvladanje raznih sestavin bralne spretnosti. Ker šola ne posveča dovolj pozornosti
sistematičnemu razvijanju bralnih spretnosti, ima večina učencev teţave z učenjem iz
učbenikov in drugih tiskanih virov. Veliko učencev se še vedno uči le iz zapiskov, ki so
ponekod rezultat učiteljevega narekovanja (Marentič Poţarnik, 2008).
Furlan (1972) ugotavlja, da sta uspešno branje in splošni šolski uspeh zelo povezana, saj so
dobri bralci večinoma dobri učenci pri vseh učnih predmetih. Nasprotno pa tisti, ki imajo
teţave z branjem, ne uspejo obvladati svojih šolskih dolţnosti in zato doţivljajo večje ali
manjše neuspehe.
C. E. Weinstein in Hume (1998) poudarjata, da uporaba različnih strategij pred, med in po
učenju oz. branju omogoča učencu izbiro strategij za različne namene učenja. Razvrstitev
učnih strategij, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, se nanaša na časovni kriterij.
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Razlikujemo med strategijami pred učenjem z branjem, med učenjem z branjem in po učenju
z branjem (Marentič Poţarnik, 2008).
Strategije pred učenjem z branjem pripravijo učenca na učenje. Pri izbiri strategij pred
učenjem moramo na eni strani upoštevati predznanje učenca, na drugi strani pa značilnosti
gradiva, ki se ga mora naučiti. Priprava na branje je pomemben, vendar zlasti pri samostojnem
učenju pogosto zanemarjen del učnega procesa (Pečjak in Gradišar, 2002). Med te strategije
spadajo:
 priprava ustreznega gradiva in pripomočkov za učenje,
 določitev namena učenja/branja,
 spoznavanje zgradbe besedila,
 okvirno predvidevanje dogajanja oz. vsebine učnega gradiva,
 napovedovanje dogajanja/vsebine,
 postavljanje vprašanj, na katera bo učenec odgovoril med učenjem/branjem in
 branje »obrobnih« razlag.
Strategije med učenjem z branjem imajo za cilj, da učenci v besedilu poiščejo nove
informacije. Namen teh strategij je prilagajanje hitrosti branja bralnemu cilju in zahtevnosti
bralnega gradiva, da ga učenec lahko razume. Med samim učenjem/branjem je zelo
pomembna metakognicija in sposobnost spremljanja lastnega razumevanja (Pečjak in
Gradišar, 2002). Strategije, ki vzdrţujejo pozornost med učenjem/branjem, so med drugim
naslednje:
 dopolnjevanje manjkajočih podatkov,
 določanje zaporedja dogajanja v besedilu,
 podčrtovanje bistvenih, ključnih informacij,
 postavljanje vprašanj med branjem,
 označevanje novih informacij,
 pisanje »obrobnih« razlag,
 iskanje bistvenih idej,
 določevanje primerne hitrosti branja in
 povzemanje zgodbe.
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Strategije po učenju z branjem usmerjajo učenca na preverjanje razumevanja in zapomnitev
prebranega besedila. Te strategije so namenjene ureditvi prebranega gradiva v obliko, ki jo bo
lahko uporabil glede na namen branja (Pečjak in Gradišar, 2002). Duffy in L. R. Roehler
(1993, v Pečjak in Gradišar, 2002) delita strategije po branju na: a) organizacijske strategije,
ki so namenjene organiziranju ali preoblikovanju pomena besedila in b) evalvacijske
strategije, ki pomagajo bralcu kritično presoditi avtorjevo sporočilo.
Dejavnosti po učenju z branjem so lahko npr. pogovor, odgovarjanje na učiteljeva vprašanja,
odgovarjanje na učenčeva vprašanja, povzemanje, predelava in grafične ponazoritve gradiva
ter tvorjenje kratkega povzetka v ustni ali pisni obliki.
B. Marentič Poţarnik (2008) omenja še nekaj specifičnih strategij, ki so povezane z učenjem z
branjem, to so povzetki, podčrtovanje in označevanje ter zapiski, ki jih bom podrobneje
opisala v nadaljevanju.
Povzetki lahko pomagajo učencem pri učenju, vendar se morajo najprej naučiti povzemati
različna besedila in bistvene podatke (Byrnes, 1996; Dole in sod., 1991; Palinscar in Brown,
1984, vsi v Woolfolk, 2002). J. E. Ormrod (1999, v Woolfolk, 2002) glede učenja povzetkov
predlaga, naj jih učenci začnejo izdelovati iz kratkih in dobro organiziranih besedil. Z dolgimi
in slabše organiziranimi besedili se spoznajo postopoma. Pri vsakem povzetku naj učenec:
 za vsak odstavek najde ali napiše glavni stavek;
 določi glavne ideje, ki obsegajo po več manjših ključnih idej;
 vsaki glavni ideji poišče nekaj podpornih informacij;
 izbriše vse odvečne informacije ali nepotrebne podrobnosti in
 svoje povzetke primerja s sošolci, nato pa naj se učenci pogovorijo o idejah, za katere so
menili, da so pomembne, in o tem, zakaj so pomembne.
Pečjak (1993) meni, da nam povzetki dajejo celovit pregled nad snovjo, so pa tudi odlično
sredstvo za ponavljanje in esejske naloge. Naslovi povzetkov naj bi bili podobni naslovom
esejskih nalog. Povzetki naj bi bili krajši od esejskih nalog. V splošnem uvodu predstavimo
problem, v jedru ga razčlenimo po točkah in podtočkah, v sklepnem delu pa vsebino
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povzamemo z zaključki. Vsebino povzetka lahko napišemo v linearni obliki ali v obliki
miselnega vzorca.
Podčrtovanje in označevanje sta najpogosteje uporabljeni strategiji pri učencih in študentih.
Zelo pogost problem je, da učenci podčrtajo ali izpišejo preveč besedila. Bolje je, če so pri
tem selektivni. V študijah, v katerih je bilo omenjeno, da se lahko podčrta le en stavek v
odstavku, se je učenje izboljšalo (Snowman, 1984, v Woolfolk, 2002). Poleg selektivnosti pa
je pomembno, da učenci med podčrtovanjem in izpisovanjem informacije aktivno
transformirajo v lastne besede. Pozorni morajo biti na povezave med prebrano vsebino in
tistim, kar ţe poznajo. Za prikazovanje odnosov so najboljši diagrami (Irwin, 1991; Kiewra,
1988, oba v Woolfolk, 2002).
Pečjak (1993) predlaga, da pri podčrtovanju upoštevamo naslednje usmeritve:
 odstavek moramo najprej prebrati in nato podčrtati pomembne dele,
 podčrtati smemo le 20 odstotkov besedila,
 koristna je uporaba različnih načinov podčrtovanja (debela, tanka črta, strnjena, vijugasta
ali prekinjena črta, navpična črta ob robu velja za več vrstic),
 pri podčrtovanju je primerna uporaba različnih barv,
 podčrtovanje lahko podkrepimo s klicaji, vprašaji in drugimi podobnimi znaki.
Zapiski so učinkovit način učenja. Ločimo zapisovanje po pisnem gradivu in zapisovanje po
predavanjih. Po navadi zapisujemo v razredu med učiteljevim razlaganjem snovi. Zapisovanje
je pomembno predvsem zaradi dveh ciljev:
1) Zapisovanje med učno uro usmerja pozornost in pomaga pri vkodiranju informacij, da se
lahko shranijo v dolgoročnem spominu. Če ţeli učenec zapisati ključne ideje z lastnimi
besedami, mora vsebino prevajati, povezovati, elaborirati in organizirati. Tudi če učenec pred
preizkusom znanja ne pogleda zapiskov, lahko ţe to, da jih je izdelal, pomaga pri učenju, še
posebno učencem, ki o določenem področju nimajo predznanja. Če učence zapisovanje moti
pri poslušanju, potem to ni učinkovita strategija (DiVesta in Gray, 1972; Kiewra, 1989; Van
Meter, Yokoi in Pressley, 1994, vsi v Woolfolk, 2002).
2) Zapiski omogočajo razširjeno zunanje skladišče znanja, ki omogoča, da se k informacijam
vrnemo in jih pregledamo. Učenci, ki pri učenju uporabljajo svoje zapiske, so na testih znanja
uspešnejši, še posebej, če imajo dobre zapiske (Kiewra, 1985, 1989, v Woolfolk, 2002).
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Pečjak (1993) predlaga tudi zapisovanje na rob učbenika, na lističe ali v zvezek. Tako
zapisujemo le najpomembnejše postavke v skrajšani obliki, pogosto v točkah. Zapisujemo
tudi svoje pomisleke in pripombe. Pri tem uporabljamo telegrafski stil pisanja in simbole.
Simbole si lahko izmislimo po svojih potrebah ali ţeljah.
Pečjak (1986) navaja tudi nekaj predlogov o zapisovanju iz knjig:
 zapiski ne smejo biti prepisi, zapisati moramo le glavne misli in postavke;
 v zapiskih izrazimo prečiščene, urejene in včasih shematizirane misli;
 zapiski so individualno izdelani, zato ni dobro, da se drugi učijo iz naših zapiskov;
 zapiski lahko vsebujejo objektivne podatke in subjektivne pripombe, razvidno pa mora biti,
kaj je učenec napisal sam in kaj je izpisal iz knjige.
Pečjak (1986) in B. Marentič Poţarnik (1980) dodajata tudi nekaj predlogov za zapisovanje
po razlagi:
 učenci morajo zapisovati le misli in ne besede,
 zapiski morajo biti čitljivi in predvsem pregledni (poudarjanje naslovov, pogosti odstavki,
primerna uporaba znakov za naštevanje, podčrtovanje pomembnih podatkov),
 za vsak predmet morajo učenci imeti svoj zvezek,
 učenci lahko uporabljajo okrajšave in razne simbole,
 učenci morajo zapiske po razlagi na hitro pregledati in dopolniti.
Veliko učiteljev učencev ne navaja na uporabo učbenikov in raje sami razloţijo in narekujejo
učno snov. B. Marentič Poţarnik (2008) predlaga navajanje na učenje iz učbenikov oz.
prilagajanje učenca na učbenike dovolj zgodaj, npr. v tretjem oz. četrtem razredu osnovne
šole, to pa naj se sistematično nadaljuje skozi celotno šolanje. Učitelji od učencev pogosto
zahtevajo samo reprodukcijo znanja. Če učenci le reproducirajo učiteljeve zapise, se ne
naučijo učinkovite uporabe učbenikov in učenja iz njih. Zato lahko imajo v višjih razredih, ko
je učenje iz učbenika nujno, teţave. Vse bolj zaţeleno in potrebno pa je tudi, da znajo učenci
pri učenju med seboj kombinirati podatke iz učbenika in drugih virov.
V sodobnem času se učenci učijo tudi s pomočjo računalnika, iščejo informacije prek
svetovnega spleta in zgoščenk. Učenje s pomočjo elektronskih medijev nudi nove moţnosti
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pri razvijanju strategij uspešnega učenja. Elektronski mediji pomenijo novo kakovost v učnih
strategijah in rezultatih le, če se navezujejo na sodobnejša pojmovanja učenja, vloge učitelja
in učenca ter se osredotočajo na razvijanje višjih spoznavnih procesov (Marentič Poţarnik,
2008). Naloga učitelja je, da spremlja novosti na področju razvoja interneta in uporabe
interneta v šoli in doma. Učitelj lahko ţe med poukom uporablja informacije, ki jih dobi prek
svetovnega spleta, in tako učence seznanja z najnovejšimi informacijami na različnih
področjih. Učitelj pa lahko učence usmerja k uporabi interneta pri razvijanju učnih strategij
pri različnih predmetih (npr. različni programi, s pomočjo katerih lahko učenci ponavljajo
učno snov ali pa se na igriv način seznanijo z zgodovinskimi obdobji, različni kvizi s področja
zemljepisa, zgodovine, kemije ipd.). Učitelji lahko učence spodbujajo k računalniškim
igricam, s pomočjo katerih se bodo naučili npr. o različnih zgodovinskih obdobjih, o različnih
drţavah, umetnosti, zakonitostih iz matematike, fizike, kemije, jezikov ipd.

3.4.3 Učenje z miselnimi vzorci, s pojmovnimi mrežami in drugimi
grafičnimi prikazi

Buzan (2005) je risanje miselnih vzorcev opredelil kot risarski postopek, ki nam daje splošen
ključ, s katerim odklepamo moţganske zmoţnosti. Izdelava miselnih vzorcev je zapisovanje
ključnih besed v razvejano razporeditev, ki je drugačna od linearnega zapisovanja.
Učinkovitost zapisovanja z miselnimi vzorci temelji na zakonitostih moţganskega delovanja.
Miselni vzorci so zelo dobrodošli zlasti za učence, ki imajo vizualen stil zaznavanja.
Strokovnjaki (Marentič Poţarnik, 2008 in Svantesson, 1989, v Pečjak in Gradišar, 2002)
predlagajo naslednja pravila za zapisovanje miselnih vzorcev:
 začnemo na sredini lista papirja, če učenec uporablja A4 format, naj ga obrne počez, da bo
laţje razširjal miselni vzorec;
 zapisujemo le ključne besede, največkrat samostalnike s tiskanimi črkami;
 ključne besede razvrščamo v središče in podsredišča, med seboj pa jih povezujemo s
puščicami;
 uporabljamo lahko barve, razne simbole in slike, zaţelena sta izvirnost in humor;
 besede pišemo na črte, na vsako črto le eno besedo/besedno zvezo.
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Buzan (2005) poudarja, da načini in sredstva za boljše pomnjenje in urjenje spomina slonijo
na domišljiji in povezovanju ter asociacijah, s tem pa ustvarimo novo podobo, ki si jo laţje
zapomnimo. Poleg domišljije in asociacij miselni vzorec spodbuja moţganske zmoţnosti in je
zato zelo izpopolnjen, mnogostranski spominski pripomoček.
Poleg miselnih vzorcev pa poznamo tudi pojmovne mreţe. Pojmovna mreţa je način grafične
ponazoritve besedila za prikaz odnosov med pomembnimi pojmi. Postopek oblikovanja
pojmovnih mreţ je različen za različne vsebine/predmete. Pojmovne mreţe lahko
uporabljamo v različne namene: za razvoj besedišča, dejavnost pred branjem za ugotavljanje
oz. aktiviranje učenčevega predznanja, dejavnost po branju in urejanje bistvenih informacij z
namenom, da bi bolje razumeli in si laţje zapomnili učno gradivo. Študije, ki so preverjale
učinkovitost uporabe pojmovnih mreţ, potrjujejo to strategijo kot eno najbolj učinkovitih v
procesu učenja (Pečjak in Gradišar, 2002).
Poznamo tudi hierarhične pojmovne mreţe, ki kaţejo hierarhijo pojmov v besedilu in jih
lahko uporabljamo pred branjem za spoznavanje pojmov v besedilu ali po branju, da si učenci
poglobijo razumevanje in si informacije laţje zapomnijo. Hierarhične mreţe naj v niţjih
razredih oblikuje učitelj skupaj z učenci, če pa so učenci v višjih razredih, jih lahko oblikujejo
sami (Pečjak in Gradišar, 2002).
Za razliko od običajnih miselnih vzorcev, ki ponazarjajo ključne besede in odnose med njimi,
so v pojmovnih mreţah vsi posamezni odnosi poimenovani. Vsak učenec naj bi jih sestavil na
začetku in koncu obravnavanega poglavja, to pa kaţe izpopolnjevanje, izboljšanje, bogatenje
spoznavne strukture. Lahko se jih uporablja tudi kot obliko preverjanja in ocenjevanja znanja
(Marentič Poţarnik, 2008).
Poleg miselnega vzorca in pojmovnih mreţ poznamo tudi druge oblike grafičnih prikazov,
npr. diagram bistvo-podrobnosti, Vennov diagram, primerjalno matriko, prikaz »ribja kost«,
časovni trak in zaporedje dogajanja. Diagram bistvo-podrobnosti je grafični prikaz z opisom
bistva besedila in z levim ter desnim stolpcem, v katerih so predstavljena dejstva, ki so v prid
ali pa proti predstavljenemu bistvu. Vennov diagram je diagram z dvema prekrivajočima se
krogoma, ki se delno prekrivata. Z njim prikazujemo skupne značilnosti dveh oseb,
predmetov, dogodkov ali stališč. Primerjalna matrika je tabela, v kateri primerjamo dve ali
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več enot po dveh ali več značilnostih. Prikaz »ribja kost« je mreţa, sestavljena iz premice, iz
katere navzgor in navzdol izhajajo črte kot »ribje kosti«. Uporabljamo jo za prikaz, npr.
vzročno-posledičnih odnosov, pozitivnih oz. negativnih lastnosti osebe, predmeta ali pojava
ter prednosti in pomanjkljivosti določenega predmeta ali pojava. Časovni trak je prikaz časa v
obliki traku ali linije. Zaporedje dogajanja pa je zaporedje dogodkov v obliki praznih
okvirov, v katere se vpisujejo ključne besede ali povedi in si sledijo v zaporedju.
Prve tri oblike grafičnih prikazov, tj. diagram bistvo-podrobnosti, Vennov diagram in
primerjalna matrika, uporabljamo tam, kjer avtor v besedilu primerja posamezne bistvene
informacije med seboj; kadar besedilo govori o vzrokih in posledicah nečesa, je smiselno
uporabiti »ribjo kost«; kadar pa je v besedilu pomembno časovno dogajanje, potek nečesa,
potem uporabimo časovni trak ali zaporedje dogajanja (Pečjak in Gradišar, 2002).
Učitelji se morajo zavedati, da se učenci ne bodo sami naučili delati zapiskov. Učitelji morajo
med poukom na konkretnem primeru pokazati, kako se izdelajo zapiski. Učenčeve zapiske
morajo na začetku tudi pregledati in učence usmerjati, če jih še ne znajo narediti. Med
študentsko prakso v razredu nisem opazila, da bi učitelj pokazal učencem, kako se izdelajo
zapiski. Velikokrat so to zahtevali od učencev, a so bili takrat zapiski neustrezni, saj učenci
niso vedeli, kako naj jih naredijo.
Ker v diplomski raziskavi proučujem, kako pogosto učenci uporabljajo učne strategije (v
četrtem, šestem in osmem razredu) ter razlike v tem med dečki in deklicami, bom v
nadaljevanju podrobneje predstavila rezultate raziskav različnih avtorjev, ki so učne strategije
raziskovali glede na starost in spol.
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3.5 Uporaba učnih strategij glede na starost
Raziskovalci, ki se ukvarjajo s preučevanjem razvoja samoregulacije, poudarjajo, da je
uporaba posameznih strategij pri samostojnem učenju odvisna od vrste učne naloge in
predznanja učencev (Brown s sod., 1983, v Pečjak in Košir, 2002). V nadaljevanju navajam
rezultate raziskav tujih in domačih strokovnjakov s tega področja.
Različni avtorji (Zimmerman in Martines Pons, 1990; Andreassen in Water, 1989; Berlan,
1999; Brown in Smiley, 1978; Brown s sod., 1983; Pressley in Ghatala, 1990, vsi v Pečjak in
Košir, 2002; Peklaj in Pečjak, 2002) v svojih raziskavah ugotavljajo, da s starostjo narašča
uporaba učnih strategij, predvsem strategij načrtovanja in izbiranja ciljev. Ugotovili so tudi,
da mlajši osnovnošolci uporabljajo več pasivnih strategij ponavljanja (npr. večkratno branje
učnega gradiva), starejši osnovnošolci pa več aktivnih strategij (npr. izpisovanje, podčrtavanje
ipd.). Mlajši osnovnošolci v primerjavi s starejšimi pri povzemanju učnega gradiva le-tega
povzamejo dobesedno, ne povzamejo pa sporočila ali posameznih informacij v skupine.
Omenjeni avtorji so ugotovili, da imajo mlajši učenci teţave pri spremljanju lastnega
razumevanja učne snovi in odkrivanju nedoslednosti v besedilu. Starejši učenci za razliko od
mlajših dele besedila, ki jih ne razumejo, ponovno preberejo, pogledajo v slovarček
novih/neznanih besed, poskušajo ugotoviti pomen iz sobesedila in podobno.
Horvat in L. Magajna (1989) menita, da mlajši učenci uporabljajo več »pasivnih« strategij
zato, ker so pri vzpostavljanju odnosov, klasificiranju in razvrščanju zmoţni uporabljati
predvsem konkretno logične operacije. Mladostniki za razliko od otrok pri reševanju
matematično-logičnih nalog ţe začenjajo uporabljati formalno-logične operacije, ki temeljijo
na zmoţnosti razumevanja, ohranjanja identitete, negacije, recipročnosti in korelativnosti.
Flavell s sodelavci (1993, v Papalia, 2003) meni, da učenci med šolanjem postopno
pridobivajo splošno znanje in poznavanje posameznih področij. Pridobijo tudi sposobnosti za
predelavo informacij, razvoj metakognicije in strategij. Starejši kot so učenci, več različnih
učnih strategij poznajo in jih znajo tudi uporabiti. Učenci niţjih razredov nekaterih učnih
strategij še ne razumejo in jih zato ne morejo uporabljati ali pa so pri uporabi le-teh neuspešni.
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Raziskava, ki sta jo izvedli S. Pečjak in K. Košir (2003), je pokazala, da med učenci petega in
sedmega razreda ni pomembnih razlik v uporabi učnih strategij. Petošolci so v primerjavi s
sedmošolci učne strategije poimenovali kot bolj pomembne. Raziskava je pokazala, da so
učenci petega razreda največji pomen pri učenju pripisovali postavljanju vprašanj v zvezi s
snovjo pred učenjem, ugotavljanju zveze med ključnimi besedami, urejanju glavnih misli,
dobesednemu ponavljanju učne snovi, odgovarjanju na vprašanja ter oblikovanju lastnega
mnenja v zvezi s snovjo. M. Puklek Levpušček (2001) je v raziskavi o uporabi učnih strategij
pri mladostnikih ugotovila, da mlajši mladostniki v večji meri uporabljajo učne strategije in
metakognitivni nadzor kot starejši. Tudi raziskava, ki sta jo opravili C. Peklaj in S. Pečjak
(2002), je pokazala, da dijaki prvih letnikov uporabljajo več strategij načrtovanja in evalvacije
kot dijaki četrtih letnikov, v uporabi drugih vrst strategij pa med njimi ni bilo pomembnih
razlik.

3.6 Različne učne strategije glede na spol

Raziskave slovenskih in tujih avtorjev, ki jih bom podrobneje predstavila v nadaljevanju, so
pokazale razlike v uporabi učnih strategij tudi glede na spol.
Toličič in Zorman (1977) sta ugotovila, da imajo dekleta boljše učne navade kot fantje.
Dekleta se bolj redno in sproti učijo, kaţejo večjo pripravljenost za izpolnjevanje šolskih
zahtev in si bolj načrtno razporedijo čas za učenje. Dejstvo, da imajo dekleta boljše učne
navade, zagotovo vpliva tudi na uporabo različnih učnih strategij pri učenju. Raziskava, ki sta
jo izvedli C. Peklaj in S. Pečjak (2002), je pokazala, da se dekleta bolj zavedajo pomena učnih
strategij in jih tudi pogosteje uporabljajo kot fantje. Tudi S. Pečjak in K. Košir (2003) sta
ugotovili, da dekleta pogosteje uporabljajo učne strategije med in po branju kot fantje.
Ugotovili sta tudi, da dekleta uporabljajo več strategij, saj pogosteje poskušajo ugotoviti
pomen neznanih besed iz sobesedila, za pomen neznanih besed se pogosteje obrnejo na
učitelja, starše in sošolce, učno snov si pogosteje skušajo zapomniti tako, da jo večkrat
preberejo ter si pogosteje postavljajo vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjajo nanje. Ti
rezultati so skladni tudi z drugimi raziskovalnimi ugotovitvami. Zimmerman in Martines Pons
(1990, v Pečjak in Košir, 2002) sta ugotovila, da dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo več
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strategij postavljanja ciljev in načrtovanja, spremljanja in strukturiranja okolja ter pogosteje
shranjujejo zapiske. Tudi M. Puklek Levpušček (2001) ter K. E. Ablard in R. E. Lipschultz
(1998, v Pečjak in Košir, 2003) ugotavljajo, da dekleta uporabljajo več strategij za
organizacijo učnega gradiva, bolje strukturirajo okolje in načrtujejo svoje učne naloge, še
posebej pri zelo zahtevnih nalogah ter pri bralnih in pisnih nalogah. Wolters (1998, v Pečjak
in Košir, 2002) je ugotovil razliko med spoloma v postavljanju učnih ciljev; dekleta si
postavljajo višje učne cilje kot fantje. M. Boekarts (1996, v Minnaert, 1999; v Pečjak in
Košir, 2002) pa meni, da so fantje bolj osredotočeni na problem kot dekleta in hočejo problem
rešiti sami. Dekleta so bolj emocionalno osredotočena, iščejo več socialne pomoči in nasvete
od pomembnih drugih. Za razliko od navedenih avtorjev pa Pintrich in E. V. De Groot (1990,
v Pečjak in Košir, 2003) ter Pintrich in Roeser (1994, v Pečjak in Košir, 2003) ugotavljata, da
med dekleti in fanti ni razlik v uporabi kognitivnih strategij.
Pri iskanju moţnih vzrokov za ugotavljanje razlik med spoloma moramo upoštevati predvsem
kontekstualne dejavnike, še posebej pričakovanja okolja (staršev in učiteljev) do deklet in
fantov. M. Boekarts (1986, v Tomec s sod., 2006) opozarja, da se od deklet pričakuje, da
bodo pri svojem delu bolj natančna in marljiva kot fantje, da bodo imela boljše ocene in da
pogosteje kot fantje zaprosijo za pomoč učitelje in sošolce, če česa ne vedo. Od fantov se
pričakuje, da so bolj samostojni in se pri svojem delu zanesejo predvsem nase. Tudi raziskava,
ki sta jo izvedli S. Pečjak in K. Košir (2003), kaţe, da dekleta hitreje in laţje poiščejo pomoč
učitelja ali sošolcev in uporabljajo več strategij, ki jim omogočajo globljo predelavo in s tem
boljše razumevanje učnega gradiva.
Uporaba različnih učnih strategij pa je odvisna tudi od učnega stila, ki ga ima učenec. V
nadaljevanju bom podrobneje opredelila različne učne stile.
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4 Učni stili kot kombinacija učnih strategij
Ljudje se razlikujemo po tem, kako si laţje zapomnimo določene vsebine. Učni stili se kaţejo
v tem, kakšni načini učenja in učne situacije nekomu bolj oz. manj ustrezajo. Spoznavni stili
se kaţejo v tem, kako kdo zaznava, organizira in vrednoti nove informacije ter kako jih
uporablja pri reševanju problemov (Ţagar, 2009).
B. Marentič Poţarnik (1995) učne stile definira kot značilno kombinacijo učnih strategij, ki
jih posameznik običajno uporablja v večini situacij. Stil tvori zbirka strategij, ki jim
posameznik daje prednost in so v nekaterih situacijah bolj, v drugih pa manj ustrezne. V
širšem smislu pa učni stil poleg kombinacije strategij vključuje tudi čustveno-motivacijske
sestavine (cilji, namere v zvezi z učenjem) in pojmovanja o učenju (mentalni model učenja).
A. Woolfolk (2002) učne stile opredeli kot najljubše načine učenja, kot je na primer z uporabo
slik namesto besedila, z delom v skupini namesto individualnega dela, z učenjem v
strukturiranih situacijah namesto v manj strukturiranih ipd. »Ljudje smo različni in dobro je,
če razlike med posamezniki prepoznavamo in se jim prilagajamo. Prav tako je tudi dobro, če
informacije predstavimo na več različnih načinov skozi več kot le eno modaliteto.« (Snider,
1990, v Woolfolk, 2002, str. 128)
V strokovni literaturi najdemo različne klasifikacije učnih in spoznavnih stilov. Eden od
najbolj razširjenih klasifikacijskih sistemov, ki sta ga leta 1978 opisala Rita in Kinneth Dunn,
so povzeli tudi drugi avtorji (npr. Kaplan, 1990, v Ţagar, 2009; Magajna, 1995; Peklaj, 1995).
Omenjeni sistem vsebuje pet glavnih komponent: komponento okolja, emocionalno,
sociološko, fizično in psihološko komponento, ki jih bom po omenjenih avtorjih na kratko
predstavila v nadaljevanju. Podrobneje bom preučila psihološko komponento, saj se pri njej
najpogosteje izrazijo razlike med različno starimi skupinami učencev, ki jih obravnavam v
diplomski raziskavi.
Komponenta okolja vključuje adaptacijo ljudi na zvok, svetlobo, temperaturo in obliko.
Nekateri učenci imajo raje formalno obliko učenja pod vodstvom učitelja, nekateri pa manj
formalno brez učiteljevega posredovanja in neposrednega nadzora.
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Emocionalna komponenta vključuje storilnostno motivacijo, vztrajnost (nagnjenost, da začete
naloge izpeljemo do konca ali pa si vzamemo vmesne odmore in se kasneje vračamo k
zadolţitvam), odgovornost pri učenju (nekateri z lahkoto sledijo navodilom in izpolnjujejo
pričakovanja drugih, druge pa določen način izvedbe naloge odvrne od dela in si ţelijo imeti
večje moţnosti lastne iniciative) ter strukturnost naloge (nekateri učenci imajo raje splošna
navodila, ki jim omogočajo več iniciativnosti, drugi pa natančna navodila za izvršitev naloge).
Sociološka komponenta ali učne skupine se nanašajo na način dela, npr. individualno delo,
delo v parih, timih ali skupinsko delo, prisotnost avtoritete, dajanje prednosti raznovrstnosti.
Slednja lahko ima dva različna pomena: lahko pomeni, da se nekdo uči sam in tudi v skupni,
tako v prisotnosti avtoritete ali kateri koli drugi kombinaciji. Lahko pa pomeni, da neka oseba
potrebuje spremembe in ne mara rutinskih pristopov, kjer mu upadeta interes in koncentracija.
Fizična komponenta se nanaša na različne vrste zaznavanja prek različnih čutil, npr. sluha,
vida, dotikanja, ter tudi na konkretno aktivnost in gibanje. V primeru slušnega zaznavanja
učenci najbolj razumejo in si informacije zapomnijo ob poslušanju besednega gradiva. Radi
obiskujejo predavanja in si med učiteljevo razlago veliko zapomnijo. Radi imajo različne
diskusije ali pa poslušanje lastnih posnetkov, v katerih prebirajo ali pripovedujejo učno snov.
Učenci, ki se najlaţje učijo prek vidnega zaznavanja, raje predelujejo informacije,
predstavljene v obliki diagramov, miselnih vzorcev ali skic. Ti učenci lahko ob razlagi
postanejo moteči pri pouku, saj teţje dlje časa zbrano poslušajo. Učenci se lahko učijo tudi z
dotikanjem.

Najraje

imajo

dotikanje

in

raziskovanje

trodimenzionalnih

modelov,

podčrtovanje, pisanje zapiskov in vse, kar zaposli njihove roke in izboljša zaznavo. Pisanje
zapiskov jim omogoča ohranjanje zbranosti. Učence, ki se najlaţje učijo prek konkretne
aktivnosti in gibanja pa imenujemo kinestetični učenci. Ti dajejo prednost gibanju celotnega
telesa in realnim ţivljenjskim situacijam. Aktivnosti, kot so npr. dramske in lutkovne
aktivnosti, igra vlog, načrtovanje in izdelovanje konkretnega modela ali izdelka, obiskovanje,
intervjuvanje, bodo tem učencem omogočile, da bodo uporabljali vse svoje zmoţnosti. Zgoraj
našteti elementi tvorijo tri stile zaznavanja (Carlo, Dunn in Dunn, 1986, v Winerbrenner,
1996): avditivni stil, kjer prevladuje učenje s pomočjo poslušanja, vizualni stil, pri katerem se
učenci najlaţje učijo z opazovanjem in gledanjem, ter taktilno-kinestetični stil, kjer prevladuje
učenje z dotikanjem in premikanjem stvari ali pa premikanjem učenca po prostoru. Učenci z
avditivnim stilom učenja potrebujejo logičnost, analitičnost in sekvenčnost v učenju. Učenci z
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vizualnim stilom ter učenci s taktilno-kinestetičnim stilom učenja pa so bolj globalni misleci,
ki se novo snov najlaţje naučijo v kontekstu in ne izolirano.
Biološka komponenta vključuje potrebo po hranjenju, pitju ali podobnih aktivnostih, kot so
ţvečenje in grizenje med učenjem (nekateri se ne morejo učiti, če med učenjem ne pijejo,
jedo, ţvečijo ţvečilnega gumija ali pa grizejo svinčnika), čas učenja (nekateri se najlaţje učijo
zjutraj, drugi pa popoldan ali v večernih urah), in potrebo po gibanju med učenjem (to je
značilno predvsem za kinestetične učence).
Okoljska, emocionalna, sociološka, fizična in biološka komponenta se nanašajo bolj na učne
stile, psihološka komponenta pa se nanaša na spoznavne stile.
Psihološka komponenta se nanaša na to, ali je posameznik v zaznavanju in dojemanju stvari:
(1) analitičen ali globalen, (2) refleksiven ali impulziven, (3) levo ali desno hemisferičen.
(1) Analitičnost–globalnost
Analitični so bolj usmerjeni v podrobnosti, uspešnejši pri nestrukturiranih nalogah, dajejo
prednost učenju z odkrivanjem, kjer so pri načinu dela in izbiri postopkov relativno svobodni,
dajejo prednost individualnemu učenju, uspešnejši so pri matematiki in naravoslovnih
predmetih. Globalni učenci pa so bolj usmerjeni v celoto, uspešnejši so pri jasno
strukturiranih nalogah, rajši imajo organizirano učenje in dajejo prednost skupinskim oblikam
dela, uspešnejši so pri predmetih s socialnimi vsebinami (knjiţevnosti, zgodovini ipd.). V šoli
je te razlike med učenci treba dopuščati, hkrati pa preveč analitične učence usmerjati na celoto
in preveč globalne v pomembne podrobnosti. Temu stilu pravijo tudi »odvisnost–neodvisnost
od polja« (Ţagar, 2009), ki ga opisuje tudi Peklajeva (1995). Oseba, neodvisna od polja
(analitični učenci), lahko premaga celotno organizacijo zaznavnega polja in iz nje izlušči
posamezne dele ter jih reorganizira. Oseba, odvisna od polja (globalni učenci), pa zaznava
polje kot celoto, ga ne analizira, ampak ga jemlje kot neko danost.
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(2) Refleksivnost-impulzivnost
Refleksivni učenci si, preden se odločijo za odgovor, vzamejo čas za premislek, impulzivni pa
odgovarjajo hitro in pogosto napačno. Magajna (1995) poudarja, da impulzivni učenci
dosegajo v niţjih razredih osnovne šole statistično pomembno slabše rezultate pri pravopisu,
računanju, branju in risanju. Messer (1970, v Magajna 1995) je ugotovil, da je med njimi tudi
več ponavljavcev. Ţagar (2009) poudarja, da nobena skrajnost ni dobra. Čeprav daje
refleksivno vedenje na splošno boljše rezultate kot impulzivno, to ne pomeni, da so v šoli
najuspešnejši skrajno refleksivni učenci. Pomembna prednost refleksivnih učencev je, da se
hitreje prilagajajo hitrejšemu tempu kot impulzivni učenci. Delo z impulzivnimi učenci
zahteva več učiteljeve strpnosti in razumevanja. Pomembno je, da dajo učitelji impulzivnim
učencem več časa za reševanje nalog in moţnost popravljanja napak, če se zmotijo. Opazila
sem, da učitelji ne prepoznajo impulzivnih učencev in jih ne razumejo. Pogosto so do njih
nepotrpeţljivi in jih kaznujejo za njihove napake. Raje imajo refleksivne učence, ki se hitreje
prilagajajo in so bolj premišljeni.
(3) Hemisferičnost
Učenci se razlikujejo tudi glede na dominantnost v delovanju moţganskih hemisfer. Večina
ima verjetno razvito levohemisferično mišljenje, saj zahodna kultura in z njo šolski sistem
spodbujata funkcijo leve hemisfere. Nekateri pa so kljub temu desnohemisferični (Ţagar,
2009). C. Peklaj (1993) navaja stile učenja, ki jih je Torrance s svojimi sodelavci (Raynolds,
Kaltsounis, Torrance, 1979) poimenoval levohemisferične, desnohemisferične in integrativne.
Levohemisferični stil učenja in razmišljanja se nanaša na dajanje prednosti verbalnim
navodilom in informacijam, uporabi jezika, besednega materiala pri učenju in boljšo
zapomnitev tega materiala. Učenje in mišljenje poteka zaporedno, sistematično in po
določenem načrtu. Tudi reševanje problemov je analitično. Pri desnohemisferičnem stilu
učenja oseba daje prednost vidnim, kinestetičnim navodilom, uči se s pomočjo raziskovanja,
uporablja metafore, analogije in demonstracije. Stvari si zapomni s pomočjo predstav.
Informacije procesira v vzorcih, celostno, probleme rešuje intuitivno, proizvaja nove ideje,
misli, rada ima poezijo, sposobna je interpretirati neverbalno komunikacijo in emocije.
Integrativni stil učenja in razmišljanja pa se kaţe v tem, da se lahko oseba uči s pomočjo
besednega ali slikovnega materiala, informacije procesira celostno, v vzorcih ali sekvencijsko.
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Nekatere raziskave (npr. Houtz in Frankel, 1988, v Peklaj, 1993) kaţejo, da je za šolsko
uspešnost in uspešnost pri reševanju določenih problemov, zlasti tistih, kjer sta potrebna
besedni in predstavni nivo, najbolj pomemben integrativni učni stil. Ţagar (2009) poudarja, da
je pri pouku treba spodbujati integracijo obeh hemisfer, tako da učencem zastavljamo besedne
in nebesedne probleme ter probleme, ki zahtevajo logično mišljenje in domišljijo.
Iz ugotovitev o učnih stilih lahko povzamem, da je od učitelja nemogoče pričakovati, da bo
prav vsakemu učencu omogočil okolje in podporo pri učenju, ki bi posebej njemu najbolj
ustrezalo. A. Woolfolk (2002) predlaga, naj učitelj prilagodi načine poučevanja različnim
učencem, npr. učenje v tihih, zasebnih kotičkih in za velikimi mizami, na udobnih blazinah in
trdih stolih, dobro osvetljenih mizah in zatemnjenih kotičkih, s slušalkami za poslušanje
glasbe in zamaški za ušesa, na osnovi strukturiranih nalog in nalog odprtega tipa, prek
informacij iz filmov in kaset ter tudi knjig – vse te moţnosti učencem omogočajo, da delajo in
se učijo tako, kot jim najbolj ustreza. Če bi učitelji učencem prilagodili način poučevanja, bi
se lahko učenci več naučili, saj bi okolje ustrezalo njihovemu stilu učenja. Rezultati raziskav
(npr. Dunn, Beaudry in Klavs, 1989; Dunn in Dunn, 1987; v Woolfolk, 2002) kaţejo, da se
učenci naučijo več, če se učijo v takem okolju in tako, kot jim najbolj ustreza. Zelo dobro bi
bilo, da bi vsi učenci imeli najboljše moţnosti za učenje, vendar pa je to v praksi nemogoče.
V razredu je preveč učencev, da bi lahko učitelji za vsako skupino otrok naredili ustrezen
kotiček za učenje, lahko pa s pestrostjo poučevanja in kombiniranjem različnih metod, oblik
in pristopov omogočimo učencem, da delajo in se učijo tako, kot najbolj ustreza njihovemu
stilu učenja.
Zavedati se moramo, da predvsem mlajši učenci niso najboljši poznavalci načina, kako bi se
lahko učinkovito učili. Včasih imajo učenci raje le tisti način učenja, ki ga poznajo. Ti učenci
lahko ţe veliko pridobijo, če razvijejo nov, morda učinkovitejši način učenja (Weinstein in
McCombs, v tisku, v Woolfolk, 2002).
Za uspešno učenje moramo poznati lasten način učenja in znati zavestno uravnavati lasten
učni proces. Da bi bili tega zmoţni, moramo poseči na področje metakognicije in
samoregulacijskega učenja. To znanje nam lahko pomaga, da smo pri učenju samostojnejši in
uspešnejši. Samoregulacija učenja je samourejevalni proces, s pomočjo katerega učenec
transformira svoje mentalne sposobnosti v spretnosti (Pečjak in Košir 2002). Zimmerman
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(1986, v Pečjak in Košir, 2002) definira samoregulacijsko učenje kot proces, v katerem so
učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno udeleţeni. Metakognicija pa je
znanje in razmišljanje o kognitivnih pojavih oz. o lastnih mislih (Flavell, 1979).
Metakognicija je torej vključena v zbiranje in načrtovanje, kaj storiti, v pregledovanje, kaj je
bilo storjeno, ter uravnavanje (popravljanje, dopolnjevanje, spreminjanje) tega (Peklaj, 2000).
Če se učenci zavedajo, da lahko uravnavajo lastno znanje in razmišljanje ter tudi učenje, in ga
poskušajo izboljševati, potem se lahko začnejo uspešno učiti. Tega pa ne moremo pričakovati
od mlajših učencev. Paris in Newmen (1990, v Pečjak in Košir, 2002) poudarjata, da je razvoj
učne regulacije rezultat interakcije med procesom dozorevanja učenca in procesom njegovega
formalnega izobraţevanja. Pri tem ima veliko vlogo učitelj, saj lahko na različne načine
spodbuja razvoj samoregulacijskega učenja, npr. z zmanjševanjem tekmovanja in
spodbujanjem sodelovanja v razredu, s spoznavanjem učencev z različnimi učnimi
strategijami ipd. Bistvo samoregulacijskega učenja je, da zna učenec izbrati ustrezne učne
cilje ter načrtovati svoje delo tako, da bo prišel do ciljev. To pa lahko naredi z izbiro ustreznih
učnih strategij in stalnega spremljanja lastnega dela (Pečjak in Košir, 2002).

5 Vloga učiteljev pri razvijanju učnih strategij in
samoregulacijskih spretnosti

Med svojim študijem sem v času opazovalne prakse v razredu opazila, da se znajo le redki
učenci učinkovito učiti. Večina učiteljev premalo poudarja pomen različnih učnih strategij
učenja, zato jih učenci doma ne znajo uporabljati. Učenci redkeje uporabljajo predvsem tiste
učne strategije, ki omogočajo bolj poglobljeno učenje določene snovi. Učenci se učijo tako,
da snov le preberejo in jo dobesedno ponovijo.
B. Marentič Poţarnik (1996, v Kunaver, 1996) meni, da vloga učitelja ni več samo
poučevanje, ampak tudi spodbujanje kakovostnega učenja učencev. Ni več dober le tisti
učitelj, ki zna mojstrsko podati snov, temveč tisti, ki zna ustvariti ustrezne razmere, da se
učenci usposobijo za samostojno učenje in postopno prevzemajo odgovornost zanj. Vigotski
(v Karupov in Haywood, 1998, v Woolfolk, 2002) je bil prepričan, da od otrok ne moremo in
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ne smemo pričakovati, da bodo ponovno ustvarili in odkrili znanje, ki je dostopno v njihovih
kulturah. Namesto tega bi jih morali usmerjati in podpirati pri njihovem učenju. Tudi
Rosenshine in C. Meister (1992, v Woolfolk, 2002) menita, da učenje s pomočjo ali vodeno
sodelovanje v razredu od učitelja zahtevata, da pripravi »zidarski oder« – daje informacije,
spodbude, namige in spodbuja ob pravem času in v pravi količini, potem pa postopno dopušča
učencem, da vedno več storijo sami. Učitelji lahko nudijo pomoč pri učenju s prilagajanjem
gradiva ali problemov učenčevemu trenutnemu nivoju; demonstrirajo spretnost ali miselne
procese; vodijo učence po korakih zapletenega problema; rešijo del problema, dajejo podobne
povratne informacije in dopuščajo ponovne preglede ali pa postavljajo vprašanja, ki usmerjajo
pozornost učencev. D. Kunaver (1996) poudarja, da morajo učitelji imeti pred seboj cilj,
naučiti učenca pravilno sprejemati znanje, tako da bo ob učenju pridobival sposobnosti, ki jih
bo v ţivljenju nujno potreboval. Cilj učenja naj ne bi bil le usvajanje nekega določenega
znanja, ampak treniranje umskih sposobnosti, ki je moţno le ob učenju. Učitelji bi morali ob
vsaki učni snovi mladim pokazati, kako naj si zapisujejo oporne točke, kako naj pišejo
izvlečke, kako naj izbirajo bistvo neke snovi in kako naj si oblikujejo miselne vzorce. C. E.
Weinstein in Mayer (1986) predlagata, da naj učitelj pouk organizira tako, da bo dosegel dva
cilja: 1) naučiti učence določenih učnih vsebin in 2) naučiti učence, kako se učiti.
V šoli naj bi učitelji spodbujali aktivnejše oblike učenja. Učitelji v razredu lahko veliko
pripomorejo k aktivnejšemu učenju z nalogami, ki jih dajejo učencem pri pouku, kot npr. s
skupinskim delom, delom v parih, s projektnim delom ipd. Če je pouk dinamičen in učitelji
učence nenehno spodbujajo k sodelovanju, potem učenci ne morejo biti pasivni. Učitelji
morajo ţe pri pouku pokazati različne učne strategije in učence nenehno spodbujati, da
uporabljajo tudi aktivnejše oblike učenja. Različni avtorji (Pečjak, 1993; Marentič Poţarnik,
2008; Furlan, 1969) menijo, da je učni uspeh toliko večji, kolikor več časa se učenci
posvečajo aktivnemu učenju, ki vključuje razumevanje, primerjanje, podčrtovanje, sklepanje,
zapisovanje, samoizpraševanje in razgovor.
Najpomembnejši cilj šole ni več le opremiti učencev z veliko količino znanja, ampak jih
opremiti tudi s samoregulacijskimi spretnostmi. Te jim bodo omogočale stalno
izpopolnjevanje znanja in uspešno delovanje v svetu nenehnih sprememb (Peklaj, 2000). Ista
avtorica poudarja, da naj bi učenec med šolanjem prešel z zunanje regulacije učenja na
samoregulacijo. Peklajeva (Lončarić in Peklaj, 2008, v Peklaj, 2010) samoregulacijo opredeli
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kot aktiven pristop k učenju, v katerem si učenci sami postavljajo cilje, vztrajajo pri njih,
spremljajo in vrednotijo svoje rezultate in svoje ravnanje spremljajo glede na te ugotovitve.
A. Woolfolk (2002) meni, da morajo biti učenci v procesu učenja in poučevanja deleţni
številnih različnih strategij, ne samo splošnih učnih strategij, ampak specifičnih taktik.
Avtorica predlaga naslednje taktike učinkovitega učenja:
a) učenci naj pridobivajo strateško znanje – kdaj, kje in zakaj uporabiti različne strategije. Po
navadi učitelji zanemarjajo ta korak in pozabijo na njegovo pomembnost, ker
predpostavljajo, da bodo učenci sami pridobivali strateško znanje. Strategija se bo
uporabljala in obdrţala, če bodo učenci vedeli, kdaj, kaj in zakaj jo uporabljati;
b) če učenci nimajo razvite ţelje po uporabi določene spretnosti, se splošna sposobnost za
učenje ne bo izboljšala;
c) učitelj naj učence neposredno poučuje shematično znanje. Če ţelimo določiti glavne ideje,
kar je ključna spretnost številnih učnih strategij, moramo imeti ustrezne sheme za
osmišljanje gradiva.
Poleg seznanjanja učencev z učnimi strategijami pa je pomembno tudi razvijanje teh strategij
pri učencih. Ni dovolj, da učitelji učne strategije poznajo in z njimi seznanjajo učence, vedeti
morajo tudi, kako jih pri učencih razvijati. B. Marentič Poţarnik (2008) opisuje posreden in
neposreden način za razvijanje učnih strategij. O neposrednem razvijanju učnih strategij
govorimo takrat, ko se učenci učijo o učinkoviti uporabi učnih strategij na razredni uri s
psihologom ali učiteljem. Na takih predavanjih pogosto izpolnijo anketo o učnih navadah,
imajo razgovor in praktične vaje.
Posredno razvijanje učnih strategij pa poteka, kadar učitelj med samim poukom navaja učence
na uporabo ustreznih učnih strategij. Ista avtorica (2008) poudarja, da bi morala vsaka učna
ura biti tudi navajanje na uspešno učenje. Pri tem pa je pomembna raznolikost metod, ki
temeljijo na skupinskem delu, terenskem delu, problemskem pouku, oblikovanju argumentov,
preverjanju hipotez idr. Pri frontalnem pouku učenci pridobijo le omejen obseg učnih
strategij, kot so npr. poslušanje, zapisovanje, obnavljanje. Pri posrednem načinu pa lahko
učenci uporabljajo naučene strategije pri danem predmetu ali pri celotnem učenju. Posredni
način ima tudi slabosti: vezanost na en predmet oteţuje transfer na druge predmete. Učitelj
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mora biti usposobljen in se mora zavedati pomena razvijanja učnih strategij. Če pouk ni
usmerjen na višje spoznavne cilje, do razvoja višjih strategij ne pride. Neposredno razvijanje
učnih strategij je laţje, če mu namenimo potreben čas in je izvajalec za to usposobljen.
Koristen je za manj uspešne učence. Pri neposrednem načinu lahko pride do konflikta med
ustaljenimi in novimi strategijami ter obstoječim pojmovanjem učenja. Sam transfer v
vsakdanje učenje posameznih predmetov ni lahek, še posebej, če trening izvaja oseba, ki
učencev ne poučuje in ne ocenjuje.
Raziskave kaţejo, da je posredni način učenja učnih strategij bolj učinkovit. Ovira pri uporabi
posrednega učenja učnih strategij je največkrat pomanjkanje časa. Poleg obravnave nove učne
snovi je zaţeleno, da se nekaj časa nameni tudi učenju ustreznih učnih strategij. Najboljša
kombinacija za razvijanje le-teh je učiteljevo poučevanje pri posameznem predmetu ter
občasno srečevanje učiteljev s šolskimi svetovalnimi delavci. Predpogoj za tako sodelovanje
pa je usposobljenost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev za poučevanje učnih strategij.
Peklajeva (2000) meni, da ni dovolj, da učencem samo pokaţemo posamezno učno strategijo.
Če ţelimo, da bi jo učenci pozneje tudi sami uporabljali, jim mora učitelj pokazati njene
prednosti na konkretnih primerih. Ista avtorica (2009) poudarja, da raziskave o uspešnosti
poučevanja strategij učenja (Boekaerts, Pintrich in Zeinder, 2000; Schunk in Zimmerman,
1994) kaţejo, da je poučevanje strategij uspešno takrat, ko je učitelj dober model, ki pokaţe in
razloţi strategijo, ki jo je smiselno uporabljati v nekem kontekstu. Predvsem je pomembno, da
učencem pokaţe, kaj z uporabo strategij pravzaprav pridobijo in kakšno korist imajo od
strateškega pristopa k učenju. Paris in J. E. Jacobs (1984, v Pečjak in Košir, 2002) sta v svojih
raziskavah ugotovila, da je učinek razvoja samoregulacijskih spretnosti boljši in traja dalj
časa, ko učencev ne učimo le uporabe posameznih strategij, ampak tudi kdaj, zakaj in kako jih
uporabiti. Šele ko učenci vedo, katero učno strategijo uporabiti, kdaj jo uporabiti, kako jo
uporabiti in zakaj jo je smiselno uporabiti, lahko pričakujemo, da bodo usvojene strategije
uporabljali v različnih učnih situacijah. Poleg znanja o tem, kdaj, kako in zakaj uporabiti
strategijo, pa morajo učenci imeti tudi ţeljo po uporabi strategij in priloţnost, da jih lahko
uporabijo v različnih kontekstih (Woolfolk, 2002).
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B. Marentič Poţarnik (2008) predlaga naslednje faze uvajanja učencev v strategije uspešnega
učenja:
 ozaveščanje učencev o pomenu dobrih strategij in razmislek o obstoječih, samodiagnoza;
 seznanitev z glavnimi značilnostmi raznih strategij;
 demonstracija, kako posamezna strategija poteka;
 vaja na konkretnih primerih;
 avtomatizacija ali uglasitev učnih strategij na več različnih nalogah;
 spodbujanje razmisleka, kaj posamezniku bolj ustreza in zakaj, navajanje na stalno
spremljanje, samopreverjanje in samopopravljanje (elementi metakognicije).
Schunk in Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002) sta pri pregledu različnih programov
pomoči učencem pri razvoju spretnosti samoregulacijskega učenja poudarila naslednje:
 učenje učnih strategij je ključni element za razvoj samoregulacijskega učenja. Učitelj bi
moral učence seznaniti z različnimi učnimi strategijami, ki jih lahko uporabljajo, ter jih
naučiti uporabljati te strategije. Le učenec, ki bo znal sistematično delati z učnim
gradivom, bo lahko neodvisen pri učenju, hkrati pa bo tudi motiviran za uporabo različnih
strategij, saj se bo čutil kompetentnega za delo;
 urjenje v samoregulacijskih strategijah in povratna informacija o učinkovitosti strategij naj
bi bila vodena s strani drugega učitelja ali svetovalnega delavca. Vsako urjenje naj bi
spremljala redna povratna informacija o tem, kako učinkovita je bila posamezna strategija
pri določenem učnem gradivu;
 učenec naj bi spremljal aplikacijo strategije, njeno učinkovitost pri reševanju problema in
modifikacije strategije, ki ga pripeljejo do rešitve problema;
 pomembna je socialna podpora učenca s strani drugih (odraslih, vrstnikov) in hkrati
postopen umik podpore, ko učenec postane bolj kompetenten;
 samorefleksivna praksa naj vključuje lastno refleksijo učencev na področju doseţkov in
tudi proces samoregulacijskega učenja. Refleksija pripelje učenca do spoznanj, katere
strategije so bile v nekem kontekstu učinkovite in katere ne, in tako omogoča transfer pri
nadaljnjem učenju.
Najbolj učinkovito bi bilo, če bi te spretnosti učitelj vključil v pouk. B. E. Moely s sodelavci
(1992, v Pečjak in Košir, 2002) je z opazovanjem ugotovila, da se to dogaja zelo redko. Le v
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dveh odstotkih opazovanj je učitelj pokazal učencem določeno strategijo ter jim razloţil, kdaj
in kje jo lahko uporabljajo, manj kot en odstotek učiteljev pa je to strategijo uril z učenci na
učnem gradivu.
Učenci se učnih strategij ne učijo samo v šoli, ampak tudi v podaljšanem bivanju. V
nadaljevanju bom predstavila, kaj je podaljšano bivanje in se osredotočila na samostojno
učenje, kjer se lahko učenci tudi naučijo novih strategij uspešnega učenja.

5.1 Uporaba učnih strategij pri samostojnem učenju učencev v podaljšanem
bivanju
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in varstvo učencev vozačev ureja Zakon o osnovni šoli v
20., 21., 22. in 26. členu. Ker se v tem poglavju osredotočam samo na podaljšano bivanje,
sem napisala samo dele členov, ki se nanašajo na podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje
organizira šola v okviru razširjenega programa (20. člen ZOsn). Podaljšano bivanje organizira
za učence od prvega do šestega razreda. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo,
opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih,
umetniških in drugih dejavnostih (21. Člen ZOsn). V podaljšano bivanje se učenci vključujejo
prostovoljno (26. Člen ZOsn).
S. Čadeţ (2000) podaljšano bivanje opredeli kot obliko vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki
jo šola organizira po pouku in je praviloma namenjena učencem razredne stopnje. Vanj se
učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.
Vzgojno-izobraţevalno delo v podaljšanem bivanju poteka pod strokovnim vodstvom učitelja
in vsebuje naslednje dejavnosti: sprostitveno dejavnost, ustvarjalno preţivljanje časa,
samostojno učenje in prehrano. S. Kos Knez (2001) poudarja, da dejavnosti v podaljšanem
bivanju od učitelja zahtevajo drugačen način dela kot pri rednem pouku in tudi drugačen
pristop do učencev. Ena izmed zahtevnih nalog učitelja je, da zna v skupini ustvarjati
sproščeno ozračje in delovno disciplino. Učitelj lahko s svojo osebnostjo učence bolj ali manj
motivira za delo in vpliva na njihov odnos do posameznih dejavnosti. Še posebej je lik
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učitelja pomemben v niţjih razredih, kjer si učenci ţelijo stalni stik z učiteljem. Učitelj
podaljšanega bivanja je enakovreden sodelavec z učitelji rednega pouka v pedagoškem
procesu. Za rast in kakovost vzgojno-izobraţevalnega dela v podaljšanem bivanju je zelo
pomembna učiteljeva izkušnja poučevanja v razredu. V nekaterih osnovnih šolah se zavedajo
pomembnosti občasne menjave učiteljev podaljšanega bivanja in učiteljev rednega pouka.
Zaradi tega je njihovo delo kvalitetnejše in uspešnejše, saj se učitelji zavedajo pomembnosti v
obeh oblikah pouka. V nekaterih osnovnih šolah pa se prednosti menjave učiteljev ne
zavedajo. Učitelji, ki začnejo poučevati v podaljšanem bivanju, nimajo priloţnosti poučevati v
razredu, učitelji rednega pouka pa nočejo poučevati v podaljšanem bivanju.
V nadaljevanju se bom osredotočila na samostojno učenje kot dejavnost v okviru
podaljšanega bivanja, kjer učenci pridobivajo učne navade, urijo strategije učenja in se
naučijo novih učnih strategij.
Samostojno učenje v podaljšanem bivanju je proces, v katerem morajo učenci znanje, ki so ga
dobili pri pouku, dodatno utrditi in poglobiti ob reševanju nalog. Znanje na novo samostojno
oblikujejo in ga povezujejo z ţe obstoječo mreţo pojmov, podatkov in pravil. Učenci morajo
gradivo podoţiveti, z lastno miselno aktivnostjo utrditi, razširiti, uporabiti v različnih zvezah,
kritično preverjati in ustvarjalno dograjevati (Metelko idr., 1986).
Samostojnemu učenju oz. reševanju domačih nalog v podaljšanem bivanju je namenjeno
največ 50 minut, saj so učenci po dopoldanskem pouku preutrujeni, da bi nalogo kvalitetno
reševali dlje. Hitrejši in spretnejši učenci rešujejo dodatne naloge iz matematike, npr. zabavna
matematika, slovenskega jezika, npr. urejanje glasila učencev podaljšanega bivanja,
samostojni zapisi, likovna oprema, da ne motijo tistih, ki nalog še niso rešili. To je tudi čas za
izvedbo raziskovanja in mini projektov, ki lahko vključuje izdelovanje plakatov ali miselnih
vzorcev (Čadeţ, 2000).
S. Kos Knez (2001) meni, da mora učitelj pri načrtovanju aktivnosti, ki bodo potekale pri
samostojnem učenju, izhajati iz ciljev pouka, ki jih individualizira v sodelovanju z razrednim
učiteljem. Osnovna naloga učitelja je, da učencem omogoči čim bolj samostojno delo. Mlajši
učenci potrebujejo več učiteljeve pomoči pri delu kot starejši učenci. Vodenje samostojnega
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učenja pa je za učitelja zahtevno, saj se učenci razlikujejo po osebnostnih lastnostih, razvojni
stopnji, delovnih navadah, interesih, motivaciji za delo in drugih posebnostih.
Učenci med samostojnim delom v podaljšanem bivanju razvijajo učne navade in učne
strategije. Učitelj podaljšanega bivanja mora poznati različne učne strategije, da lahko med
samostojnim učenjem učence usmerja. Med podaljšanim bivanjem lahko učitelj ob pomoči
učencem pri učenju pokaţe različne strategije, ki jih lahko uporabijo in si s tem olajšajo
učenje. Učenci se med podaljšanim bivanjem učijo načrtovati svoje delo, iskati in uporabljati
različne vire ter poiskati in nuditi pomoč. Učitelj podaljšanega bivanja ima moţnost spoznati
učence tudi pri drugih aktivnostih, to pa mu pomaga pri usmerjanju učencev pri samostojnem
učenju. S. Kos Knez (2002a) poudarja, da je treba učence v miselno aktivnost, samostojno
organiziranje dela in učenje vpeljevati postopoma in sistematično. Pomembno je tudi, da
učitelj učence postopno navaja na različne oblike učenja, npr. na individualno, učenje v
dvojicah, skupinsko učenje.
Učenci pri samostojnem učenju pogosto pišejo tudi domače naloge. Če ţelijo s pisanjem
domačih nalog doseči pričakovane rezultate, morata učitelj podaljšanega bivanja in učitelj
razrednik skupaj oblikovati dogovore, ki so potrebni za realizacijo zastavljenih ciljev (Kos
Knez, 2001). Z reševanjem domačih nalog učenci poglabljajo, utrjujejo ter povezujejo učno
snov (Korenič, 2007). Učenci v podaljšanem bivanju samostojno rešujejo naloge, ki so jih
dobili v razredu in v oddelku podaljšanega bivanja. Pri pomoči učencem je pomembno, da
učitelji učencem med učenjem ne dajejo končnih rešitev, temveč jih spodbujajo in usmerjajo k
njihovemu iskanju. Tako lahko učitelj v učencih vzbuja zavest o lastni zmogljivosti in jih
vzgaja k samostojnosti (Metelko idr., 1986).
Kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa je odvisna od tesnega sodelovanja med učiteljem
podaljšanega bivanja in učiteljem, ki poučuje v razredu (Kos Knez, 2001). Zelo pomembno je,
da oba učitelja pravilno pojmujeta samostojno učenje učencev, kar pomeni, da je učitelj
podaljšanega bivanja predvsem usmerjevalec učenčevega dela, učitelj, ki poučuje v razredu pa
tisti, ki naloge pregleda, saj tako dobi povratno informacijo o učenčevem razumevanju učne
snovi in povratno informacijo o kvaliteti svojega poučevanja. Oba učitelja delata z istimi
učenci, zato morata med seboj enakopravno sodelovati ter uskladiti svoje postopke. Med
učitelji, ki poučujejo, in učitelji v podaljšanem bivanju mora biti nenehna interakcija,
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zagotovljena z različnimi oblikami komuniciranja, npr. ustnimi sporočili, pisnimi sporočili,
elektronskimi sporočili, pogovori po telefonu. Določiti morajo čas za redna srečanja
(pribliţno enkrat tedensko), na katerih (Metelko in sod., 1986):
 se seznanjajo o ciljih, vsebinah in zahtevnosti nalog ter dajejo povratno informacijo o
uspehih učencev pri samostojnem delu;
 se dogovorijo glede kontrole in evidentiranja pisnih izdelkov;
 si izmenjujejo mnenja in izkušnje o vseh vzgojnih metodah in postopkih ter se medsebojno
strokovno posvetujejo.
S. Kos Knez (2002b) opozarja, da so z opazovanjem ugotovili, da učitelji podaljšanega
bivanja in razredni učitelji med seboj premalo sodelujejo. Največja teţava je v usklajevanju
časa za skupno delo in načrtovanje, saj ta čas ni predviden v urniku, ampak je prepuščen
individualnemu dogovarjanju med učitelji.
Glede na vsa navedena spoznanja lahko zaključim, da je poznavanje učnih strategij
pomembno za učence in delo z njimi. V empiričnem delu bom podrobneje ugotavljali uporabo
učnih strategij pri učencih v osnovni šoli ter pri učiteljih rednega pouka in podaljšanega
bivanja.
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II. EMPIRIČNI DEL

6 Opredelitev problema in cilji raziskave

Učne strategije so zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih
posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije. Strategije
lahko delimo na spoznavne (kako si snov zapomniti, jo strukturirati) in materialne (kako
delati zapiske, izpiske) (Marentič Poţarnik, 2003). Najpomembnejši cilj šole ne bo več
opremiti učencev z zadostno količino znanja, ampak s samoregulacijskimi spretnostmi, ki jim
bodo omogočale stalno izpopolnjevanje znanja in uspešno delovanje v svetu nenehnih
sprememb (Peklaj, 2000).
V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, katere učne strategije učenci četrtega, šestega in
osmega razreda najpogosteje uporabljajo pri šolskem delu doma. Zanimalo me je, ali se
učenci različnih starosti razlikujejo v pogostosti uporabe učnih strategij pri šolskem delu
doma in ali je uporaba učnih strategij odvisna od spola. Spraševala sem se, s katerimi učnimi
strategijami učitelji rednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju seznanjajo učence v šoli
in v kolikšni meri jih učenci uporabljajo pri svojem učenju doma.
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7 Hipoteze
H1. Učenci četrtih, šestih in osmih razredov se pri učenju učne snovi doma statistično
pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe posameznih učnih strategij (ponavljanje in
uravnavanje časa, organizacijske strategije, elaboracijske strategije in iskanje pomoči pri
drugih osebah).
H2. Dekleta in fantje se pri učenju učne snovi doma v pogostosti uporabe različnih učnih
strategij (ponavljanje in uravnavanje časa, organizacijske strategije, elaboracijske strategije in
iskanje pomoči pri drugih osebah) ne razlikujejo statistično pomembno.
H3. Učitelji četrtih, šestih in osmih razredov se statistično pomembno razlikujejo v pogostosti
seznanjanja učencev z različnimi učnimi strategijami pri pouku.
H4. Učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja se statistično pomembno ne
razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z različnimi učnimi strategijami (ponavljanje in
uravnavanje časa, organizacijske strategije, elaboracijske strategije in iskanje pomoči pri
drugih osebah).
H5. Učitelji statistično pomembno pogosteje seznanjajo učence z različnimi učnimi
strategijami, kot pa jih učenci uporabljajo pri svojem šolskem delu doma.
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8 Metode dela

8.1 Vzorec
Vzorec zajema 134 učencev četrtega, šestega in osmega razreda treh različnih osnovnih šol
(mestna, primestna in podeţelska šola), med njimi 57 učencev četrtega razreda (42,5
odstotka), 34 učencev šestega razreda (25,4 odstotka) in 43 učencev osmega razreda (32,1
odstotka).

Tabela 1. Vzorec sodelujočih učencev glede na razred
Razred učencev

Frekvenca

Odstotek

Četrti

57

42,5

Šesti

34

25,4

Osmi

43

32,1

Skupaj

134

100

Vprašalnike je izpolnilo 77 učenk, kar predstavlja 57 odstotkov vzorca in 57 učencev, kar
predstavlja 43 odstotkov vzorca.

Tabela 2. Vzorec sodelujočih učencev glede na spol
Spol učeneca

Frekvenca

Odstotek

Ţenski

77

57

Moški

57

43

Skupaj

134

100
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V raziskavo je bilo vključenih tudi 96 učiteljev, med njimi 48 učiteljev rednega pouka (50
odstotkov), od tega 45 učiteljic in 3 učitelji, ki poučujejo v četrtem, šestem in osmem razredu,
ter 48 učiteljev podaljšanega bivanja (50 odstotkov), od tega 43 učiteljic in 5 učiteljev.

Tabela 3. Vzorec učiteljev glede na poučevanje

Spol

Učitelj rednega

Učitelj podaljšanega

pouka

bivanja

Skupaj

ţenski

45

43

88

moški

3

5

8

48

48

96

Skupaj

Povprečna starost sodelujočih učiteljev rednega pouka je bila 40 let, najmlajša učiteljica je
bila stara 27 let, najstarejša pa 57 let. Učitelji so bili povprečno zaposleni 15 let, najmlajša
učiteljica je bila zaposlena 2 leti, najstarejša pa 34 let. Povprečna starost učiteljev
podaljšanega bivanja je bila 40 let, najmlajša učiteljica je bila stara 28 let, najstarejša pa 63
let. Povprečno so bili učitelji podaljšanega bivanja zaposleni 7 let, najmlajša učiteljica je
zaposlena 1 leto, najstarejša pa 28 let.
Ker so nekateri učitelji, ki so izpolnili vprašalnik, poučevali v več različnih razredih, sem jih
razdelila v tri skupine razredov: učitelji, ki so poučevali samo v četrtem razredu, učitelji, ki so
poučevali v različnih razredih od četrtega do devetega razreda, in učitelji, ki so poučevali
samo v osmem razredu.
Večina učiteljev (17), ki so sodelovali v raziskavi, je poučevala dva ali največ tri predmete.
Med predmeti, ki so jih učitelji največkrat poučevali, so bili kemija, biologija in fizika (8
učiteljev), matematika (6 učiteljev) ter tehnika in tehnologija (5 učiteljev). Med učitelji, ki so
poučevali samo en predmet, so prevladovali učitelji angleškega jezika (7 učiteljev) in
slovenskega jezika (5 učiteljev).
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8.2 Pripomočki
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik o uporabi različnih učnih strategij, ki so ga
izpolnili učenci in učitelji. Vprašalnik sem oblikovala na osnovi dveh vprašalnikov o učnih
strategijah, tj. Vprašalnika o pomembnosti učnih strategij (Pečjak, 2000) in Vprašalnika o
motivacijskih strategijah – MSLQ (Pintrich, Smith, Gracia in McKeachie, 1991, po Hudoklin,
2004). Vprašalnik, ki sem ga v raziskavi uporabila za učence, je vseboval 39 postavk. Z njim
sem raziskovala 3 skupine učnih strategij: 1) strategije ponavljanja in uravnavanja časa, 2)
organizacijske strategije in 3) elaboracijske strategije, ki se nanašajo na kognitivne učne
strategije, ter 4) strategije iskanja pomoči, ki se nanašajo na motivacijske strategije. Strategije
ponavljanja in uravnavanja časa učencu omogočajo, da časovno načrtuje učenje ter čas in
način ponavljanja. Te strategije so učinkovite pri enostavnih nalogah in aktivaciji informacij v
delovnem spominu. Vplivale naj bi na pozornost in procese vkodiranja informacij, vendar
učencem ne pomagajo pri konstruiranju novih povezav med informacijami ali povezav novih
informacij z obstoječim predznanjem. Postavke v vprašalniku, ki so se nanašale na te
strategije, so npr.: Za učenje namenim dovolj časa; Ponavljam le tisto, kar se mi zdi
pomembno itd. Elaboracijske strategije pomagajo shranjevati informacije v dolgoročnem
spominu, da vzpostavljajo notranje povezave med informacijami, ki se jih mora učenec
naučiti. Te strategije učencu omogočajo, da povzema gradiva s svojimi besedami, izdeluje
povzetke, ustno povzema, išče analogije in primere v samem gradivu. Postavke v vprašalniku,
ki so se nanašale na te strategije, so npr.: Pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane
snovi; Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim seznam in si
ga zapomnim itd. Organizacijske strategije učencu omogočajo iskanje temeljne ideje in
organiziranje gradiva na svoj način, npr. oblikovanje skupnih pojmov, podčrtovanje, izdelava
sheme, miselnih vzorcev, primerjava dveh teorij, razvrstitev podatkov na časovni trak ter
iskanje podobnosti in razlik. Postavke v vprašalniku, ki so se nanašale na te strategije, so npr.:
Pred in med učenjem si v zvezi s snovjo postavljam vprašanja; Med učenjem si poskušam
napisano v mislih čim bolj predstavljati itd. Strategije iskanja pomoči učencu omogočijo
iskanje pomoči pri npr. učiteljici, starših ali sošolcih. Dober učenec ve, kdaj česa ne zna in
koga mora poiskati, da mu bo pri tem pomagal. Postavke v vprašalniku, ki so se nanašale na
to strategijo, so npr.: Če česa ne razumem, za dodatno razlago prosim sošolca/sošolko; Kadar
je potrebno, med sošolci najdem nekoga, ki mi lahko pomaga itd. Vprašalnik, ki sem ga v
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raziskavi uporabila za učitelje rednega pouka in učitelje podaljšanega bivanja, je vseboval 37
postavk o učiteljevi uporabi in poučevanju učnih strategij med poukom. Učenci in učitelji so
posamezne postavke ocenjevali na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (z ocenami od 1 = ne
velja do 5 = popolnoma velja). Anketiranci so za vsako trditev obkroţili ustrezno številko.

8.3 Postopek zbiranja podatkov
Z anketnim vprašalnikom sem podatke zbirala v maju in juniju. Vprašalnike za učitelje
rednega pouka in učitelje podaljšanega bivanja sem razdelila ravnateljem osnovnih šol v
Ljubljani in Celju, pa tudi posameznim učiteljem rednega pouka in podaljšanega bivanja iz 7
osnovnih šol po Sloveniji. Skupaj je sodelovalo 96 učiteljev iz 11 osnovnih šol. Razdelila sem
jim tudi izjave o soglasju za starše, ki so jih učiteljice četrtega, šestega in osmega razreda
razdelile učencem. Učenci so izjave o soglasju odnesli domov in jih podpisane vrnili v šolo. V
raziskavo sem vključila le tiste učence, ki so imeli podpisane izjave o soglasju staršev s
sodelovanjem v raziskavi. Učenci so anketne vprašalnike izpolnili ob prisotnosti učiteljev v
razredu, učitelji pa so mi jih vrnili v času 14 dni.

8.4 Obdelava podatkov
Odgovore anketnih vprašalnikov sem vnesla v program SPSS ter jih statistično obdelala.
Izračunala sem povprečne vrednosti rezultatov, standardne odklone in odstotke ter rezultate
predstavila z grafičnimi prikazi in strukturnimi tabelami. S t-preizkusom za neodvisne vzorce
sem preverjala razlike med dvema skupinama udeleţencev, npr. med učenci in učenkami,
učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja ter razlike med učenci in učitelji glede
seznanjanja in uporabe različnih učnih strategij učiteljev v razredu in podaljšanem bivanju ter
učencev doma. Z enosmerno analizo variance sem preverjala razlike med tremi neodvisnimi
skupinami udeleţencev, npr. učenci četrtega, šestega in osmega razreda ter med učitelji, ki
poučujejo v teh razredih, glede seznanjanja in uporabe različnih učnih strategij učiteljev v
razredu in podaljšanem bivanju ter učencev doma (Koţuh in Vogrinc, 2009).
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9 Rezultati in interpretacija

Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj različnih vsebinskih sklopov, npr.
uporaba učnih strategij pri učencih četrtega, šestega in osmega razreda, uporaba posameznih
učnih strategij glede na spol, učiteljevo seznanjanje učencev z različnimi učnimi strategijami,
seznanjanje učencev z učnimi strategijami učiteljev rednega pouka in učiteljev podaljšanega
bivanja ter učiteljevo seznanjanje učencev z učnimi strategijami in uporaba teh strategij pri
šolskem delu učencev doma, ki se nanašajo na posamezne hipoteze in raziskovalna vprašanja.
Analizirala sem posamezne postavke iz anketnega vprašalnika, ki so se nanašale na tri
kognitivne učne strategije, to so strategije ponavljanja in uravnavanja časa (časovno
načrtovanje učenja ter čas in način ponavljanja), elaboracijske strategije (povzemanje gradiva
s svojimi besedami, izdelovanje povzetkov, ustno povzemanje, iskanje analogij in primerov)
ter organizacijske strategije (iskanje temeljne ideje in organiziranje gradiva na svoj način:
izdelava sheme, miselnih vzorcev, primerjava dveh teorij, razvrstitev podatkov na časovni
trak in iskanje podobnosti in razlik) in eno motivacijsko strategijo – strategijo iskanja pomoči
(iskanje pomoči pri npr. učiteljici, starših ali sošolcih).
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9.1 Uporaba učnih strategij pri učencih četrtega, šestega in osmega razreda
V raziskavi me je zanimalo, katere učne strategije učenci četrtega, šestega in osmega razreda
najpogosteje uporabljajo pri šolskem delu doma. V Tabeli 4 prikazujem pogostost uporabe
posameznih učnih strategij glede na razred.
Tabela 4. Prikaz povprečne uporabe učnih strategij glede na razred
Učne strategije
Organizacijske strategije

Elaboracijske strategije

Iskanje pomoči

Ponavljanje in uravnavanje
časa

Razred
N

M

SD

četrti

51

3,75

0,75

šesti

32

3,32

0,71

osmi

41

3,16

0,76

vsi

124

3,45

0,78

četrti

49

3,19

1,03

šesti

33

2,61

0,98

osmi

43

3,05

0,89

vsi

125

2,99

0,99

četrti

55

3,73

0,61

šesti

33

3,13

0,78

osmi

42

3,28

0,78

vsi

130

3,43

0,76

četrti

53

3,84

0,47

šesti

29

3,46

0,46

osmi

37

3,48

0,59

vsi

119

3,64

0,54

Opombe: N – število učencev, M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od 1 = ne
velja

do 5 = popolnoma velja), SD – standardni odklon, najvišji in najniţji dobljeni rezultati so prikazani

odebeljeno.
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V nadaljevanju bom rezultate pogostosti uporabe posameznih učnih strategij med učenci
predstavila še v Grafu 1, saj bolj nazorno ponazarja pogostost uporabe posameznih strategij
učencev četrtega, šestega in osmega razreda.

Pogostost uporabe učnih strategij
3.75
3.32
3.16

učne strategije

organizacijske

3.19
2.61
3.05

elaboracijske

4. razred

3.73
3.13
3.28

iskanje pomoči

6. razred

8. razred

3.84
3.46
3.48

ponavljanje in uravnavanje časa

0

1

2

3

4

5

5-stopenjska lestvica

Graf 1. Pogostost uporabe učnih strategij učencev četrtega, šestega in osmega razreda

Iz Tabele 4 in Grafa 1 je razvidno, da učenci četrtih, šestih in osmih razredov najpogosteje
uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja časa, najmanj pogosto pa elaboracijske
strategije. Razlog, da so učencem najbolj poznane strategije ponavljanja in uravnavanja časa,
je verjetno v tem, da jih spoznajo ţe na začetku šolanja in jih pogosto uporabljajo tudi pri
pouku. Predpostavljam, da elaboracijske strategije (povzemanje gradiva, sklepanje,
parafraziranje, izdelovanje zapiskov, iskanje odnosov med besedilom, povezava s
predznanjem) pri pouku redkeje uporabljajo, zato so se tudi v rezultatih te strategije pokazale
kot redkeje uporabljene pri samostojnem učenju. Predvidevam, da učitelji učencev pri pouku
ne seznanjajo z elaboracijskimi strategijami, zato jih tudi učenci doma redkeje uporabljajo.
V prvi hipotezi (H1) sem predvidevala, da se učenci četrtih, šestih in osmih razredov pri
učenju učne snovi doma pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe posameznih učnih
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strategij (ponavljanje in uravnavanje časa, organizacijske strategije, elaboracijske strategije in
iskanje pomoči pri drugih osebah). Prvo hipotezo (H1) sem preverila s pomočjo enosmerne
analize variance, izračuni pa so prikazani v Tabeli 5.
Z enosmerno analizo variance sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med učenci iz
četrtih, šestih in osmih razredov. Levenov preizkus je pokazal na enakost varianc med
vključenimi skupinami (p > 0,05; organizacijske strategije p = 0,98, elaboracijske strategije
p = 0,21, iskanje pomoči p = 0,15, ponavljanje in uravnavanje časa p = 0,22). Izračun
enosmerne variance je pokazal, da se učenci četrtega, šestega in osmega razreda statistično
pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe organizacijskih strategij (p = 0,00), elaboracijskih
strategij (p = 0,03), strategij iskanja pomoči (p = 0,00) in strategij ponavljanja in uravnavanja
časa (p = 0,00). V Tabeli 5 prikazujem rezultate povprečnih vrednosti in statistično
pomembnih razlik med učenci četrtega, šestega in osmega razreda glede uporabe učnih
strategij.
Iz Tabele 5 je razvidno, da so statistično pomembne razlike med učenci četrtega ter učenci
šestega in osmega razreda pri strategijah ponavljanja in uravnavanja časa. Iz povprečnih
vrednosti rezultatov je razvidno, da učenci četrtega razreda (M = 3,84) pogosteje uporabljajo
strategije ponavljanja in uravnavanja časa kot učenci šestega (M = 3,46; p = 0,00) in osmega
razreda (M = 3,48; p = 0,00). Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi med učenci
četrtega ter učenci šestega in osmega razreda pri strategijah iskanja pomoči. Iz povprečnih
vrednosti je razvidno, da učenci četrtega razreda pogosteje poiščejo pomoč pri učenju
(M = 3,37) kot učenci šestega (M = 3,13; p = 0,00) in osmega razreda (M = 3,28; p = 0,00).
Pomembne razlike med učenci četrtega ter učenci šestega in osmega razreda so se pokazale
tudi pri organizacijskih strategijah. Iz povprečnih vrednosti rezultatov je razvidno, da učenci
četrtega razreda pogosteje uporabljajo organizacijske strategije (M = 3,75) kot učenci šestega
(M = 3,32; p = 0,01) in osmega razreda (M = 3,16; p = 0,00). Post hoc preizkus pa je pokazal
statistično pomembne razlike med učenci četrtega in šestega razreda ter učenci šestega in
osmega razreda pri elaboracijskih strategijah. Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da učenci
četrtega razreda pogosteje uporabljajo elaboracijske strategije (M = 3,19) kot učenci šestega
razreda (M = 2,61; p = 0,01). Učenci osmega razreda (M = 3,05; p = 0,05) pa pogosteje
uporabljajo elaboracijske strategije kot učenci šestih razredov (M = 2,61; p = 0,05).
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Tabela 5. Rezultati enosmerne analize variance: razlike med učenci četrtega, šestega in
osmega razreda glede na pogostost uporabe učnih strategij pri samostojnem učenju doma
Učne strategije
Organizacijske
strategije

Elaboracijske
strategije

Iskanje pomoči

Ponavljanje in
uravnavanje časa

razred
četrti

M

razred
šesti
osmi

M
3,32
3,16

3,75

šesti

p
0,01
0,00

3,32

četrti
osmi

3,75
3,16

0,01
0,36

osmi

3,16

četrti

3,19

šesti

2,61

osmi

3,05

četrti

3,73

četrti
šesti
šesti
osmi
četrti
osmi
četrti
šesti
šesti
osmi

3,75
3,32
2,61
3,05
3,19
3,05
3,19
2,61
3,13
3,28

0,00
0,36
0,01
0,47
0,01
0,05
0,47
0,05
0,00
0,00

šesti

3,13

osmi

3,28

četrti
osmi
četrti
šesti

3,73
3,28
3,73
3,13

0,00
0,37
0,00
0,37

četrti

3,84

šesti

3,46

šesti
osmi
četrti
osmi

3,46
3,48
3,84
3,48

0,00
0,00
0,00
0,83

osmi

3,48

četrti
šesti

3,84
3,46

0,00
0,83

Opombe: N – število učencev, M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od 1 – ne
velja do 5 – popolnoma velja); p – stopnja značilnosti; statistično pomembne razlike p < ,05 in najvišje in
najniţje povprečne vrednosti rezultatov so prikazane odebeljeno.

Na podlagi dobljenih rezultatov (učenci četrtega razreda pogosteje uporabljajo strategije
ponavljanja in uravnavanja časa, strategije iskanja pomoči in organizacijske strategije kot
učenci šestega in osmega razreda; učenci četrtega razreda in učenci osmega razreda pogosteje
uporabljajo elaboracijske strategije kot učenci šestega razreda) prvo hipotezo (H1) potrdim v
primeru strategij ponavljanja in uravnavanja časa, organizacijskih strategij, elaboracijskih
strategij in strategij iskanja pomoči, saj se učenci četrtega, šestega in osmega razreda pri
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učenju učne snovi doma pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe posameznih učnih
strategij.
Dobljene razlike v uporabi učnih strategij med različno starimi učenci lahko primerjamo z
rezultati tujih in slovenskih avtorjev. Dobljeni rezultati niso popolnoma skladni z rezultati
tujih raziskav (Zimmerman in Martines Pons, 1990; Weinstein in Mayer, 1986; Andreassen in
Water, 1989; Berlan, 1999; Brown in Smiley, 1978; Brown s sod., 1983; Pressley in Ghatala,
1990, vsi v Pečjak in Košir, 2002), ki kaţejo, da uporaba različnih učnih strategij narašča s
starostjo učencev. Rezultati pa so skladni z rezultati slovenskih raziskav (Pečjak in Košir,
2003; Puklek Levpušček, 2001; Peklaj in Pečjak, 2002), ki kaţejo, da mlajši učenci
uporabljajo več učnih strategij kot starejši. Pečjakova in Koširjeva (2003) predstavita dve
moţni interpretaciji dobljenih rezultatov: 1) da starejšim učencem ni več potrebno uporabljati
teh strategij glede na zahteve učne situacije ali 2) da se osnovnošolski učitelji verjetno
premalo zavedajo pomena učnih strategij pri samostojnem učenju in posledično premalo
navajajo učence na uporabo teh strategij oz. na samostojno učenje nasploh. Glede na dobljene
rezultate tudi sama predvidevam, da učitelji, ki poučujejo v četrtem razredu, posvetijo več
časa seznanjanju učencev z različnimi učnimi strategijami kot učitelji, ki poučujejo v šestem
in osmem razredu, zato učenci četrtega razreda v šoli in doma uporabljajo več različnih učnih
strategij kot učenci šestega in osmega razreda.

66

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Medvešček Peterka Monika Nataša; diplomsko delo

9.2 Uporaba posameznih učnih strategij glede na spol
V drugi hipotezi (H2) sem predvidevala, da se dekleta in fantje statistično pomembno ne
razlikujejo v pogostosti uporabe različnih učnih strategij. V Tabeli 6 prikazujem rezultate tpreizkusa za neodvisne vzorce, s katerim sem preverila statistično pomembnost razlik med
učenci in učenkami v uporabi različnih učnih strategij.
Tabela 6. Rezultati t-preizkusa: preverjanje razlik v pogostosti uporabe učnih strategij glede
na spol
Spol

N

M

SD

t

g

p

Organizacijske

ţenski

77

3,45

0,73

0,38

130

0,70

strategije

moški

55

3,39

0,83

Elaboracijske

ţenski

77

3,10

0,91

1,93

131

0,06

strategije

moški

56

2,77

1,05

Iskanje pomoči

ţenski

77

3,47

0,83

1,37

131

0,17

moški

55

3,28

0,73

Ponavljanje in

ţenski

77

3,63

0,51

0,76

131

0,45

uravnavanje

moški

56

3,56

0,58

časa
Opombe: N – število učencev; M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od 1 – ne
velja do 5 – popolnoma velja), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa; g – stopnja prostosti; p – stopnja
značilnosti; najvišje povprečne vrednosti so prikazane odebeljeno.

Iz Tabele 6 je razvidno, da je t-preizkus za neodvisne vzorce pokazal, da se dekleta in fantje
statistično pomembno ne razlikujejo: v uporabi organizacijskih strategij (t = 0,38; p = 0,70),
elaboracijskih strategij (t = 1,93; p = 0,06), strategij iskanja pomoči (t = 1,37; p = 0,17) in v
uporabi strategij ponavljanja in uravnavanja časa (t = 0,76; p = 0,45).

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdim drugo hipotezo (H2), v kateri sem
predvidevala, da se dekleta in fantje statistično pomembno ne razlikujejo glede pogostosti
uporabe posameznih učnih strategij.
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Dobljeni rezultati se ne skladajo z ugotovitvami nekaterih raziskav tujih in slovenskih
avtorjev (Zimmerman in Martinez Pons, 1990; Puklek Lipovšček, 2001, v Pečjak in Košir,
2003; Ablard in Lipschultz, 1998, v Pečjak in Košir, 2003). Zimmerman in Martinez Pons
(1990) sta v eni od predhodnih raziskav ugotovila, da dekleta uporabljajo več kognitivnih
učnih strategij kot fantje. Tudi rezultati raziskave Puklek Lipovščkove (2001) ter raziskave, ki
sta jo izvedla Ablard in Lipschultz (1998, v Pečjak in Košir, 2003), so pokazali, da so dekleta
uporabila več organizacijskih strategij, bolje strukturirala učno okolje in načrtovala svoje učne
naloge kot fantje. Glede uporabe kognitivnih učnih strategij pa so rezultati diplomske
raziskave skladni z rezultati tujih avtorjev (Pintrich in De Grootove, 1990, v Pečjak in Košir,
2003; Pintrich in Roeser, 1994, v Pečjak in Košir, 2003), ki prav tako ugotavljajo, da med
dekleti in fanti ni razlik. Zanimivo je, da v diplomski raziskavi nisem ugotovila statistično
pomembnih razlik med spoloma v pogostosti uporabe katerekoli izmed vključenih učnih
strategij. Menim, da je bil vzorec učencev premajhen, da bi se morda pokazale razlike v
uporabi učnih strategij med dekleti in fanti. Glede na to, da so anketne vprašalnike izpolnili le
tisti učenci, ki so prinesli v šolo soglasje staršev, predvidevam, da so ti učenci bolj vestni pri
šolskem delu in tudi pri samem učenju. Odziv učencev in staršev na anketo je bil majhen. Le
malo učencev je prineslo izjave o soglasju staršev, zato sem morala v raziskavo vključiti
veliko šol. Predvidevam tudi, da so starši otrok, ki so sodelovali v raziskavi, bolj
zainteresirani za njihovo učenje.
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9.3 Učiteljevo seznanjanje učencev z različnimi učnimi strategijami
V raziskavi me je zanimalo, v kolikšni meri učitelji posameznih razredov po njihovem
mnenju seznanjajo učence z učnimi strategijami. To sem ugotavljala tako, da sem primerjala
povprečne vrednosti učiteljevih samoocen glede seznanjanja učencev z učnimi strategijami.
Rezultati te primerjave so prikazani v Tabeli 7.
Tabela 7. Prikaz povprečnih vrednosti rezultatov samoocen učiteljev glede seznanjanja
učencev z učnimi strategijami
Učne strategije

poučevanje v
razredu

N

M

SD

četrti

8

4,19

0,47

osmi

7

3,81

0,42

četrti do deveti

31

3,96

0,55

Elaboracijske strategije

vsi
četrti

46
8

3,98
4,09

0,52
0,55

Iskanje pomoči

osmi
četrti do deveti
vsi
četrti

7
28
43
8

3,16
3,48
3,54
3,93

0,57
0,74
0,73
0,49

osmi
četrti do deveti
vsi
četrti
osmi
četrti do deveti
vsi

7
31
46
8
7
28
43

3,06
3,40
3,44
3,95
3,41
3,64
3,66

0,59
0,61
0,63
0,72
0,45
0,56
0,55

Organizacijske strategije

Ponavljanje in
uravnavanje časa

Opombe: N – število učitljev, M – povprečna vrednost rezultatov (ocenjevalna lestvica od 1 = ne velja do
5 = popolnoma velja), SD – standardni odklon, najvišji in najniţji dobljeni rezultati so prikazani odebeljeno.

V nadaljevanju bom rezultate pogostosti učiteljevega seznanjanja z učnimi strategijami
predstavila še v Grafu 2, saj bolj nazorno ponazarja pogostost učiteljevega seznanjanja
učencev z učnimi strategijami.
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Pogostost seznanjanja z učnimi strategijami
4,19
3,81
3,96

učne strategije

organizacijske

elaboracijske

3,16
3,48

4,09
4. razred

iskanje pomoči

3,06
3,4

3,93

8. razred
4. do 9. razred

3,95
3,41
3,64

ponavljanje in uravnavanje časa
0

1

2

3

4

5

5-stopenjska lestvica

Graf 2. Pogostost učiteljevega seznanjanja učencev z učnimi strategijami
Iz Tabele 7 in Grafa 2 je razvidno, da po mnenju učiteljev rednega pouka ti najpogosteje
seznanjajo učence z organizacijskimi strategijami, najmanj pogosto pa s strategijami iskanja
pomoči. Menim, da učitelji rednega pouka najpogosteje seznanjajo učence z organizacijskimi
strategijami zato, ker je sam pouk posameznih predmetov strukturiran na ta način. Učitelji
učence pri pouku z vprašanji in navodili usmerjajo k uporabi organizacijskih strategij pri
učenju v šoli in posredno tudi pri učenju doma. Na ta način učence navajajo na organiziranje
gradiva pri njihovem učenju doma. Uporaba organizacijskih strategij je pomembna pri
naravoslovnih in druţboslovnih predmetih, saj to učencem pomaga pri sistematičnem
reševanju problemov. Menim, da učitelji rednega pouka najmanj pogosto seznanjajo učence s
strategijami iskanja pomoči, saj jih bolj usmerjajo k samostojnemu razmišljanju o snovi pri
pouku. Menim, da se učitelji rednega pouka zavedajo, da je pomoč učitelja ali pa medsebojna
pomoč učencev učinkovita šele, ko učenci učno snov vsaj delno razumejo.
V tretji hipotezi (H3) sem predvidevala, da se učitelji četrtega, šestega in osmega razreda ne
razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z različnimi učnimi strategijami. Ker so učitelji,
ki so izpolnili vprašalnik, poučevali v več razredih, sem jih razdelila v tri skupine, in sicer na
učitelje, ki so poučevali samo v četrtem razredu, učitelje, ki so poučevali samo v osmem
razredu, in učitelje, ki so poučevali od četrtega do devetega razreda. Omenjeno hipotezo sem
preverjala s pomočjo enosmerne analize variance, izračuni pa so prikazani v Tabeli 8.
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Enosmerno analizo variance, s katero sem ugotavljala statistično pomembnost med skupinami
učiteljev glede posredovanja učnih strategij učencem, sem lahko izračunala, saj je Levenov
preizkus pokazal enakost varianc med vključenimi skupinami (p > 0,05; organizacijske
strategije p = 0,98, elaboracijske strategije p = 0,15, strategije iskanja pomoči p = 0,87,
strategije ponavljanja in uravnavanja časa p = 0,12). Izračun enosmerne variance je pokazal,
da se učitelji, ki poučujejo v četrtem razredu, od četrtega do devetega razreda in v osmem
razredu, statistično pomembno razlikujejo v seznanjanju učencev z elaboracijskimi
strategijami (p = 0,03) in s strategijami iskanja pomoči (p = 0,02), ne pa v seznanjanju z
organizacijskimi strategijami (p = 0,35) in strategijami ponavljanja in uravnavanja časa
(p = 0,17). V Tabeli 8 prikazujem rezultate povprečnih vrednosti in statistično pomembnih
razlik med učitelji glede samoocen seznanjanja učencev z učnimi strategijami.

71

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Medvešček Peterka Monika Nataša; diplomsko delo

Tabela 8. Rezultati enosmerne analize variance: razlike med skupinami učiteljev rednega
pouka glede pogostosti seznanjanja učencev z učnimi strategijami
Učne strategije
Organizacijske

Razred
četrti

M

Razred

4,19

strategije
osmi
četrti do deveti

Elaboracijske

četrti

3,81

3,96

4,09

strategije
osmi
četrti do deveti
Iskanje pomoči

četrti

osmi
četrti do deveti

Ponavljanje in

četrti

3,16

3,48

3,93

3,06

3,40

3,96

uravnavanje
časa

osmi
četrti do deveti

3,41

3,64

M

p

osmi

3,81

0,16

četrti do deveti

3,96

0,26

četrti

4,19

0,16

četrti do deveti

3,96

0,49

četrti

4,19

0,26

osmi

3,81

0,49

osmi

3,16

0,01

četrti do deveti

3,48

0,03

četrti

4,09

0,01

četrti do deveti

3,48

0,28

četrti

4,09

0,03

osmi

3,16

0,28

osmi

3,06

0,00

četrti do deveti

3,40

0,03

četrti

3,93

0,00

četrti do deveti

3,40

0,17

četrti

3,93

0,03

osmi

3,06

0,17

osmi

3,41

0,06

četrti do deveti

3,64

0,16

četrti

3,96

0,06

četrti do deveti

3,64

0,33

četrti

3,96

0,16

osmi

3,41

0,33

Opombe: N – število učiteljev, M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od 1 – ne
velja do 5 – popolnoma velja); p – stopnja značilnosti; statistično pomembne razlike p < ,05 so prikazane
odebeljeno.
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Iz Tabele 8 je razvidno, da so se statistično pomembne razlike pri elaboracijskih strategijah
pokazale med učitelji četrtega razreda in učitelji od četrtega do devetega ter osmega razreda.
Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence z
elaboracijskimi strategijami (M = 4,09) kot učitelji od četrtega do devetega (M = 3,48;
p = 0,01) in osmega razreda (M = 3,16; p = 0,03). Statistično pomembne razlike so se
pokazale tudi glede pogostosti seznanjanja učencev s strategijami iskanja pomoči, in sicer
med učitelji četrtega razreda in med učitelji ostalih dveh skupin (tistimi, ki poučujejo od
četrtega do devetega razreda, in tistimi, ki poučujejo v osmem razredu). Iz povprečnih
vrednosti je razvidno, da učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence s strategijo
iskanja pomoči (M = 3,93) kot pa učitelji, ki poučujejo od četrtega do devetega razreda
(M = 3,40; p = 0,03), in učitelji, ki poučujejo osme razrede (M = 3,06; p = 0,00). Statistično
pomembne razlike pa so se pokazale tudi pri seznanjanju s strategijami ponavljanja in
uravnavanja časa, in sicer med učitelji četrtega in osmega razreda. Učitelji četrtega razreda
pogosteje seznanjajo učence s strategijami ponavljanja in uravnavanja časa (M = 3,95) kot
učitelji, ki poučujejo v osmem razredu (M = 3,41; p = 0,06).

Na podlagi dobljenih rezultatov tretje hipoteze (H3) ne morem potrditi za elaboracijske
strategije in strategije iskanja pomoči, saj so rezultati pokazali na statistično pomembne
razlike med skupinami učiteljev (učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence z
elaboracijskimi strategijami in strategijami iskanja pomoči kot učitelji od četrtega do devetega
razreda in osmega razreda,). Prav tako tretje hipoteze (H3) ne morem sprejeti za strategije
ponavljanja in uravnavanja časa, saj učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence s
strategijami ponavljanja in uravnavanja časa kot učitelji osmega razreda. Tretjo hipotezo (H3)
pa lahko sprejmem za organizacijske strategije, saj se različne skupine učiteljev v pogostosti
seznanjanja s temi strategijami ne razlikujejo.
V virih, ki so mi bili dostopni, nisem našla podobnih raziskav glede seznanjanja učencev z
različnimi učnimi strategijami s strani učiteljev, ki poučujejo v različnih razredih.
Predvidevam, da učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence z elaboracijskimi
strategijami, strategijami iskanja pomoči in strategijami ponavljanja in uravnavanja časa, ker
jih morda bolje poznajo in se zavedajo pomembnosti uporabe različnih učnih strategij pri
učenju. Razlog za manj pogosto seznanjanje učencev višjih razredov z učnimi strategijami je
verjetno v tem, da učitelji morda menijo, da učenci učne strategije ţe poznajo, in jih zato manj
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pogosto seznanjajo z njimi. Učitelji četrtega razreda več časa preţivijo skupaj z istimi učenci
in postavljajo osnove učenja. V prvih treh razredih je obseg snovi manjši in je zato tudi manj
samostojnega učenja.
Menim, da bi morali učitelji, ki poučujejo v višjih razredih, pogosteje seznanjati učence z
različnimi učnimi strategijami pri pouku in nakazovati njihove prednosti, saj bi jih le tako
učenci pogosteje uporabljali pri učenju doma. V višjih razredih učenci ţe zmorejo hipotetično
mišljenje (Piaget, 1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) in bi lahko laţje uporabljali
različne učne strategije kot mlajši učenci. S seznanjanjem učencev z učnimi strategijami lahko
učitelji pomagajo učencem znanje prenesti na višjo raven in ga še poglobiti. Schunk in
Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002) menita, da bi učitelj moral učence spoznati z
različnimi učnimi strategijami in jih naučiti te strategije tudi učinkovito uporabljati. Najbolj
učinkovito bi bilo, če bi učitelj učne strategije vključil v pouk. B. E. Moely s sodelavci (1992,
v Pečjak in Košir, 2002) je z opazovanjem ugotovila, da je to zelo redko. Le v dveh odstotkih
opazovanj je učitelj pokazal učencem določeno učno strategijo ter jim razloţil, kdaj in kje jo
lahko uporabljajo, manj kot en odstotek učiteljev pa je to strategijo uril z učenci na učnem
gradivu.
Če dobljene rezultate (učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence z elaboracijskimi
strategijami in strategijami iskanja pomoči kot učitelji osmega razreda in učitelji od četrtega
do devetega razreda; učitelji četrtega razreda pogosteje seznanjajo učence s strategijami
ponavljanja in uravnavanja časa kot učitelji osmega razreda) primerjam z rezultati v zvezi s
prvo hipotezo (H1), kjer sem ugotovila pogostejšo uporabo različnih učnih strategij med
učenci četrtega razreda, lahko sklepam, da pogosteje kot učitelji seznanjajo učence z
različnimi učnimi strategijami, pogosteje jih učenci uporabljajo pri učenju doma. Če
pričakujemo, da bi tudi učenci višjih razredov pogosteje uporabljali učne strategije pri
samostojnem učenju doma, je potrebno učitelje sistematično spodbujati k pogostejši uporabi
učnih strategij ţe med poukom. Menim, da bi morali ţe bodoče učitelje posameznih smeri pri
pedagoških predmetih seznanjati s pomembnostjo uporabe učnih strategij pri posameznih
predmetih. Učitelje, ki pa ţe poučujejo, bi morali na seminarjih seznanjati z uporabo učnih
strategij med poukom, prav tako pa bi jih morali pedagoško vodstvo, pedagogi in psihologi na
šoli spodbujati k uporabi različnih učnih strategij.
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9.4 Seznanjanje učencev z učnimi strategijami – primerjava učiteljev
rednega pouka in učiteljev podaljšanega bivanja
V diplomskem delu me je zanimalo tudi, s katerimi učnimi strategijami in kako pogosto
učitelji rednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju seznanjajo učence. V nadaljevanju
prikazujem rezultate, ki jih nisem preverjala v okviru hipotez. Zaradi laţje preglednosti bom
rezultate predstavila v Grafu 2, ki prikazuje pogostost seznanjanja učencev z učnimi
strategijami s strani učiteljev rednega pouka in učiteljev podaljšanega bivanja.

Graf 3. Pogostost seznanjanja učencev z učnimi strategijami s strani učiteljev rednega pouka
in učiteljev podaljšanega bivanja
Iz grafa je razvidno, da učitelji rednega pouka učence najpogosteje seznanjajo z
organizacijskimi strategijami (M = 3,97), najmanj pogosto pa jih seznanjajo s strategijami
iskanja pomoči (M = 3,42). Učitelji podaljšanega bivanja učence najpogosteje seznanjajo s
strategijami iskanja pomoči (M = 3,75), najmanj pogosto pa z elaboracijskimi strategijami
(M = 3,18). Predvidevam, da učitelji rednega pouka učence najpogosteje seznanjajo z
organizacijskimi strategijami, saj so le-te del poučevanja pri pouku (npr. po obravnavi
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knjiţevnega odlomka jih učitelj usmerja z vprašanji in nalogami, s pomočjo katerih
organizirajo gradivo na svoj način, pri druţboslovju razvrščajo zgodovinske dogodke na
časovni trak, po obravnavi snovi samostojno izdelajo miselni vzorec). Menim, da učitelji
rednega pouka najmanj pogosto seznanjajo učence s strategijo iskanja pomoči, ker mislijo, da
so to strategijo učenci spoznali ţe v niţjih razredih in jo ţe uporabljajo pri učenju. Učitelji
rednega pouka navajajo učence k samostojnemu razmišljanju pri pouku. Večina učiteljev
rednega pouka pa se tudi boji, da bi strategija iskanja pomoči med poukom lahko bila moteča
za učence, ki so navajeni na tiho reševanje nalog. Domnevam, da učitelji podaljšanega bivanja
najpogosteje seznanjajo učence s strategijo iskanja pomoči, ker jih s to strategijo lahko
spodbujajo k učenju ne samo v šoli z učitelji pri pouku in v podaljšanem bivanju, ampak tudi
v interakciji z drugimi ljudmi (sošolci, starši, prijatelji). Menim, da učitelji podaljšanega
bivanja najmanj pogosto seznanjajo učence z elaboracijskimi strategijami, saj ti učitelji
poučujejo v niţjih razredih in menijo, da so elaboracijske strategije preveč zahtevne za mlajše
učence. Večina mlajših učencev še ne zmore abstraktno-logičnega mišljenja, ki ga zahteva
uporaba elaboracijskih strategij učenja.
V četrti hipotezi (H4) sem predvidevala, da se učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega
bivanja ne razlikujejo pomembno v pogostosti seznanjanja učencev z različnimi učnimi
strategijami. V Tabeli 9 prikazujem rezultate t-preizkusa, s katerim sem preverjala statistično
pomembne razlike med učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja.
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Tabela 9. Rezultati t-preizkusa: preverjanje razlik med učitelji rednega pouka in učitelji
podaljšanega bivanja glede seznanjanja učencev z različnimi učnimi strategijami
Status

N

M

SD

t

g

p

Organizacijske

učitelj

48

3,97

0,52

2,24

91

0,03

strategije

učitelj pb

45

3,71

0,59

Elaboracijske

učitelj

45

3,57

0,73

2,48

87

0,02

strategije

učitelj pb

44

3,18

0,78

Iskanje pomoči

učitelj

48

3,42

0,63

-2,58

92

0,01

učitelj pb

46

3,75

0,59

Ponavljanje in

učitelj

45

3,64

0,57

0,72

87

0,47

uravnavanje časa

učitelj pb

44

3,55

0,51

Opombe: N – število učiteljev; M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od 1 = ne
velja do 5 = popolnoma velja), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa; g – stopnja prostosti; p –
stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne razlike p < ,05 so
odebeljene.

Iz Tabele 9 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji rednega pouka
in učitelji podaljšanega bivanja pri seznanjanju učencev z učnimi strategijami (t-preizkus).
Učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja se razlikujejo v pogostosti seznanjanja
učencev z organizacijskimi strategijami (t = 2,24; p = 0,03). Iz povprečnih vrednosti je
razvidno,

da

učitelji

rednega

pouka

(M = 3,95)

pogosteje

seznanjajo učence

z

organizacijskimi strategijami kot učitelji podaljšanega bivanja (M = 3,70). Statistično
pomembne razlike med učitelji rednega pouka in podaljšanega bivanja so se pokazale tudi pri
seznanjanju z elaboracijskimi strategijami (t = 2,48; p = 0,02). Iz povprečnih vrednosti je
razvidno, da učitelji rednega pouka pogosteje seznanjajo učence z elaboracijskimi strategijami
(M = 3,54) kot učitelji podaljšanega bivanja (M = 3,17).
T-preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji rednega pouka in
podaljšanega bivanja tudi pri strategijah iskanja pomoči (t = –2,58; p = 0,01). Iz povprečnih
vrednosti je razvidno, da učitelji podaljšanega bivanja pogosteje seznanjajo učence s
strategijami iskanja pomoči (M = 3,73) kot učitelji rednega pouka (M = 3,42). Pri strategijah
ponavljanja in uravnavanja časa pa rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik.
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Na podlagi dobljenih rezultatov (učitelji rednega pouka pogosteje seznanjajo učence z
organizacijskimi strategijami in elaboracijskimi strategijami kot učitelji podaljšanega bivanja,
medtem ko učitelji podaljšanega bivanja pogosteje seznanjajo učence s strategijami iskanja
pomoči kot učitelji rednega pouka) četrto hipotezo (H4) sprejmem v primeru strategije
ponavljanja in uravnavanja časa, saj se učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja
ne razlikujejo pomembno v pogostosti seznanjanja učencev s strategijami ponavljanja in
uravnavanja časa. Četrto hipotezo (H4) pa zavrnem v primeru elaboracijskih strategij,
organizacijskih strategij in strategij iskanja pomoči, saj se učitelji rednega pouka in učitelji
podaljšanega bivanja pomembno razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z omenjenimi
strategijami.
V virih, ki so mi bili dostopni, nisem našla podobnih raziskav domačih in tujih avtorjev glede
seznanjanja učencev z različnimi učnimi strategijami s strani učiteljev rednega pouka in
učiteljev podaljšanega bivanja. Na podlagi dobljenih rezultatov predvidevam, da učitelji
rednega pouka pogosteje seznanjajo učence z organizacijskimi in elaboracijskimi strategijami,
ker jih morda bolje poznajo in jih pri pouku tudi laţje uporabijo. Menim tudi, da učitelji
podaljšanega bivanja pustijo učencem več časa za samostojno delo pri domačih nalogah in
učenju ter jih zato manj pogosto seznanjajo z bolj aktivnimi učnimi strategijami. Učitelji
podaljšanega bivanja učence bolj pogosto seznanjajo s strategijami iskanja pomoči, saj se jim
te strategije morda zdijo pomembnejše pri njihovem samostojnem učenju, prav tako pa imajo
učenci v podaljšanem bivanju več priloţnosti za uporabo strategij iskanja pomoči kot učenci
pri rednem pouku. Zelo pomembno je, da učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega
bivanja seznanjajo učence z različnimi učnimi strategijami.
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9.5 Učiteljevo seznanjanje učencev z učnimi strategijami in uporaba teh
strategij pri šolskem delu učencev doma

V peti hipotezi (H5) sem predvidevala, da učitelji pogosteje seznanjajo učence z učnimi
strategijami, kot pa jih učenci uporabljajo doma. V Tabeli 10 prikazujem rezultate t-preizkusa
za neodvisne vzorce, s katerim sem preverjala pomembnost razlik med učiteljevim
seznanjanjem učencev z učnimi strategijami in učenčevo uporabo različnih učnih strategij
doma.
Tabela 10. Rezultati t-preizkusa: preverjanje razlik med učitelji, ki seznanjajo učence z
učnimi strategijami, in učenčevo uporabo strategij doma
Status

N

M

SD

t

g

p

Organizacijske

učitelj

93

3,81

0,66

-3,89

223

0,00

strategije

učenec

132

3,42

0,77

Elaboracijske

učitelj

96

3,08

1,15

-0,87

227

0,38

strategije

učenec

133

2,96

0,98

Iskanje pomoči

učitelj

96

3,46

0,85

0,60

227

0,55

učenec

133

3,39

0,79

Ponavljanje in

učitelj

95

3,38

1,07

1,83

128

0,07

uravnavanje časa

učenec

133

3,60

0,54

Opombe: N – število učiteljev/učencev; M – povprečna vrednost uporabe učne strategije (ocenjevalna lestvica od
1 = ne velja do 5 = popolnoma velja), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa; g – stopnja prostosti; p –
stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne razlike p < ,05 so
odebeljene.

Iz tabele 10 je razvidno, da so rezultati t-preizkusa pokazali statistično pomembne razlike med
seznanjanjem z učnimi strategijami in njihovo uporabo doma v primeru organizacijskih
strategij (t = –3,89; p = 0,00). Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da učitelji (M = 3,81)
pogosteje seznanjajo učence z organizacijskimi strategijami, kot pa jih učenci (M = 3,42)
doma uporabljajo.
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Rezultati t-preizkusa so pokazali statistično pomembne razlike med seznanjanjem z učnimi
strategijami in njihovo uporabo doma tudi v primeru strategij ponavljanja in uravnavanja časa
(t = 1,83; p = 0,07). Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da učenci (M = 3,60) pogosteje
uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja časa, kot jih z njimi seznanjajo učitelji
(M = 3,38) v šoli. Pri elaboracijskih strategijah (t = –0,87; p = 0,38) in strategijah iskanja
pomoči (t = 0,60; p = 0,55) pa t-preizkus za neodvisne vzorce ni pokazal statistično
pomembnih razlik glede seznanjanja učencev z učnimi strategijami in uporabe le-teh pri
učencih doma.
Glede na dobljene rezultate (učitelji pogosteje seznanjajo učence z organizacijskimi
strategijami, kot jih učenci uporabljajo pri učenju doma, medtem ko učenci pogosteje
uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja časa, kot pa jih učitelji seznanjajo z njimi)
peto hipotezo (H5) potrdim v primeru organizacijskih strategij, saj s temi strategijami učitelji
statistično pomembno pogosteje seznanjajo učence, kot jih učenci uporabljajo pri šolskem
delu doma. Peto hipotezo (H5) pa zavrnem v primeru strategij iskanja pomoči in v primeru
elaboracijskih strategij, saj pri teh strategijah ni statistično pomembnih razlik med učiteljevim
seznanjanjem učencev s temi strategijami in učenčevo uporabo pri učenju doma ter v primeru
strategij ponavljanja in uravnavanja časa, saj učenci statistično pomembno pogosteje
uporabljajo omenjene strategije, kot jih učitelji seznanjajo z njimi.
V virih, ki so mi bili dostopni, nisem našla podobnih raziskav tujih in domačih avtorjev glede
učiteljevega seznanjanja učencev z učnimi strategijami in učenčevo uporabo teh strategij pri
učenju doma. Glede na dobljene rezultate domnevam, da učitelji pogosteje seznanjajo učence
z organizacijskimi strategijami, ker morda menijo, da lahko učenci z uporabo teh strategij
postanejo samostojnejši pri učenju, saj jim te strategije pomagajo preoblikovati učno snov v
tako obliko, da jo lahko najbolje razumejo in se je tudi naučijo.
Iz rezultatov je razvidno, da učenci pogosteje uporabljajo učne strategije ponavljanja in
uravnavanja časa, kot jih učitelji seznanjajo z njimi. Predvidevam, da so to prve strategije, ki
jih učenci ţe v niţjih razredih spoznajo pri rednem pouku in v podaljšanem bivanju. Te
strategije učenci ţe dobro poznajo in jih zaradi tega tudi pogosteje uporabljajo pri
samostojnem učenju doma. Menim, da se učitelji tega zavedajo, zato učencev ne seznanjajo
pogosto s temi strategijami.
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V diplomski raziskavi sem ugotovila, da učenci četrtega, šestega in osmega razreda
najpogosteje uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja časa, sledijo pa jim
organizacijske strategije (razvidno iz Tabele 4.: prikaz povprečne uporabe učnih strategij
glede na razred). Ugotovila sem tudi, da učitelji rednega pouka v povprečju pogosteje
seznanjajo učence s strategijami ponavljanja in uravnavanja časa ter organizacijskimi
strategijami (rezultati tretje hipoteze). Če te ugotovitve primerjam z rezultati pete hipoteze
(H5), lahko zaključim, da pogosteje kot učitelji seznanjajo učence z učnimi strategijami,
pogosteje jih učenci uporabljajo tudi pri šolskem delu doma.
Paris in Jacobs (1984, v Pečjak in Košir, 2002) sta v svojih raziskavah ugotovila, da je učinek
razvoja samoregulacijskih spretnosti boljši in traja dalj časa, če učencev ne učimo le uporabe
posameznih strategij, ampak tudi kdaj, zakaj in kako jih uporabiti. Šele ko učenci vedo, katero
učno strategijo uporabiti, kdaj, kako in zakaj jo je smiselno uporabiti, lahko pričakujemo, da
bodo usvojene strategije uporabljali v različnih učnih situacijah.
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10 Pregled potrditve hipotez
Na vzorcu učencev četrtega, šestega in osmega razreda, učiteljev rednega pouka in učiteljev
podaljšanega bivanja sem na osnovi rezultatov t-preizkusov, enosmerne analize variance in
povprečnih vrednosti zaključila, kakor je prikazano v nadaljevanju.
Prvo hipotezo (H1), v kateri sem predvidevala, da se učenci četrtega, šestega in osmega
razreda pri učenju učne snovi doma pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe posameznih
učnih strategij (ponavljanje in uravnavanja časa, organizacijske strategije, elaboracijske
strategije in iskanje pomoči pri drugih osebah), sem potrdila. Rezultati so pokazali, da učenci
četrtega razreda pogosteje uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja časa, strategije
iskanja pomoči in organizacijske strategije kot učenci šestega in osmega razreda ter da učenci
četrtega razreda in učenci osmega razreda pogosteje uporabljajo elaboracijske strategije kot
učenci šestega razreda.
Drugo hipotezo (H2), v kateri nisem predvidevala statistično pomembnih razlik med spoloma
v pogostosti uporabe učnih strategij, sem potrdila. Rezultati so pokazali, da se dekleta in
fantje ne razlikujejo v pogostosti uporabe učnih strategij.
Tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predvidevala, da se učitelji četrtega, šestega in osmega
razreda pomembno razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z različnimi učnimi
strategijami pri pouku, sem potrdila v primeru elaboracijskih strategij, strategij iskanja
pomoči in strategij ponavljanja in uravnavanja časa. Rezultati so pokazali, da učitelji četrtega
razreda pogosteje seznanjajo učence z omenjenimi strategijami kot učitelji, ki poučujejo v
šestem in osmem razredu. Tretjo hipotezo (H3) pa sem zavrnila v primeru organizacijskih
strategij, saj rezultati med učitelji četrtega, šestega in osmega razreda niso pokazali razlik v
pogostosti seznanjanja učencev z organizacijskimi strategijami.
Četrto hipotezo (H4), v kateri sem predvidevala, da se učitelji rednega pouka in učitelji
podaljšanega bivanja ne razlikujejo v pogostosti seznanjanja učencev z različnimi učnimi
strategijami, sem potrdila v primeru strategij ponavljanja in uravnavanja časa. Rezultati so
pokazali, da se učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja statistično pomembno
ne razlikujejo v seznanjanju učencev s temi strategijami. Četrto hipotezo (H4) pa sem zavrnila
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v primeru organizacijskih strategij, elaboracijskih strategij in strategij iskanja pomoči, saj se
učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega bivanja statistično pomembno razlikujejo glede
pogostosti seznanjanja učencev s temi strategijami. Rezultati so pokazali, da učitelji rednega
pouka pogosteje seznanjajo učence z organizacijskimi strategijami in elaboracijskimi
strategijami kot učitelji podaljšanega bivanja, medtem ko učitelji podaljšanega bivanja
pogosteje seznanjajo učence s strategijami iskanja pomoči.
Peto hipotezo (H5), v kateri sem predvidevala, da učitelji pogosteje seznanjajo učence z
učnimi strategijami, kot pa jih učenci uporabljajo doma, sem potrdila v primeru
organizacijskih strategij. Rezultati so pokazali, da učitelji pogosteje seznanjajo učence s temi
strategijami, kot pa jih učenci uporabljajo pri šolskem delu doma. Peto hipotezo (H5) pa sem
zavrnila v primeru strategij iskanja pomoči in elaboracijskih strategij, saj pri teh strategijah ni
pomembnih razlik med učiteljevo pogostostjo seznanjanja učencev in pogostostjo učenčeve
uporabe teh strategij pri učenju doma, ter v primeru strategij ponavljanja in uravnavanja časa,
saj učenci statistično pomembno pogosteje uporabljajo omenjene strategije, kot jih učitelji
seznanjajo z njimi.
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11 Sklep

V diplomski nalogi sem se ukvarjala z uporabo učnih strategij pri učencih in s seznanjanjem
učencev z učnimi strategijami s strani učiteljev rednega pouka in učiteljev v podaljšanem
bivanju. Zanimalo me je, katere učne strategije uporabljajo učitelji pri pouku in katere učitelji
v podaljšanem bivanju ter katere učne strategije uporabljajo učenci četrtega, šestega in
osmega razreda pri učenju doma. Ugotavljala sem tudi, kako se učitelji rednega pouka pri
seznanjanju z učnimi strategijami razlikujejo od učiteljev v podaljšanem bivanju.
Na podlagi rezultatov raziskave sem ugotovila, da so učenci četrtega, šestega in osmega
razreda najpogosteje uporabljali strategije ponavljanja in uravnavanja časa, najmanj pogosto
pa elaboracijske strategije, ki so bolj aktivne strategije. Ugotovila sem tudi, da so učenci
četrtega razreda uporabljali več različnih strategij pri samostojnem učenju doma kot učenci
šestega in osmega razreda. Dekleta in fantje se niso razlikovali v uporabi učnih strategij pri
šolskem delu doma. Ugotovila sem tudi, da so se učitelji rednega pouka med seboj razlikovali
pri seznanjanju učencev z učnimi strategijami. Učitelji četrtega razreda so pogosteje
seznanjali učence s posameznimi učnimi strategijami med poukom kot učitelji, ki so
poučevali v šestem in osmem razredu. Učitelji rednega pouka so se v pogostosti seznanjanja
učencev z učnimi strategijami razlikovali od učiteljev podaljšanega bivanja. Učitelji rednega
pouka so pogosteje seznanjali učence z organizacijskimi in elaboracijskimi strategijami,
učitelji podaljšanega bivanja pa s strategijami iskanja pomoči. Ugotovila sem, da so učitelji
pogosteje seznanjali učence z organizacijskimi strategijami, kot pa so jih učenci uporabljali
pri šolskem delu doma. Zanimivo pa je, da so učenci pogosteje uporabljali strategije
ponavljanja in uravnavanja časa, kot pa so jih učitelji seznanjali z njimi v šoli.
Ugotovitev raziskave ne morem posploševati, saj je bil vzorec relativno majhen. Lahko le
predvidevam, da bi bili rezultati podobni, če bi raziskava zajela več učencev in učiteljev iz
različnih šol in področij v Sloveniji. Udeleţenci raziskave so bili učenci in učitelji ljubljanskih
in celjskih osnovnih šol. Menim, da bi bili rezultati raziskave drugačni, če bi vzorec
udeleţencev zajela bolj sistematično. Vzorec učencev ni bil poenoten glede na posamezne
razrede. Vzorec učencev šestih razredov je bil relativno majhen (34 učencev) v primerjavi z
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vzorcem četrtih (57 učencev) in osmih razredov (43 učencev). Tako lahko predvidevam, da bi
bili rezultati drugačni, če bi v raziskavi sodelovalo več učencev šestih razredov. Ko so učenci
izpolnjevali vprašalnike, nisem bila prisotna v razredu, saj mi ravnatelji tega niso dovolili.
Slaba stran moje odsotnosti med njihovim reševanjem je bila, da nisem videla, kakšen odnos
so imeli učenci do vprašalnika. Tako ne vem, ali so ga vzeli dovolj resno. Prav tako učencem
nisem mogla pomagati, če kakšne trditve v vprašalniku niso razumeli.
Če bi imela moţnost ponovitve in razširitve raziskave, bi v raziskavo vključila več šol z
različnih področij Slovenije. Iste učence bi lahko spremljala več let njihovega šolanja in tako
videla njihov napredek na področju učenja. Z učitelji bi lahko naredila tudi raziskavo, ki bi
vključevala dve merjenji: eno pred izobraţevanjem in eno po izobraţevanju. Za učitelje bi
pripravila delavnice, na katerih bi spoznali več različnih učnih strategij in metod za
poučevanje teh strategij v razredu. Po izobraţevanju bi z učitelji vprašalnik ponovno aplicirala
in preverila, ali po izobraţevanju učence pogosteje seznanjajo z različnimi strategijami in jih z
njimi urijo med poukom in v podaljšanem bivanju. Taka raziskava bi zaradi spremljanja istih
učencev tudi več let zahtevala več časa.
Menim, da bi bilo v prihodnje potrebno še bolj natančno raziskati, kako učitelji rednega pouka
in učitelji podaljšanega bivanja predstavijo učencem različne učne strategije pri pouku in kako
jih motivirajo za uporabo le-teh pri šolskem delu doma. Ni dovolj, da se raziskuje le uporaba
učnih strategij učencev pri učenju, pomembno je preverjati tudi seznanjanje o teh strategijah s
strani učiteljev. Učitelji so tisti, ki lahko učence naučijo uporabljati različne učne strategije pri
pouku ali pa v podaljšanem bivanju, saj se jih učenci sami ne bodo naučili, ker to ni
sistematično in bi jim vzelo preveč časa. M. Hudoklin (2004) je ugotovila, da začnejo učenci
učne strategije uporabljati šele ob neuspehih. Avtorica je tudi ugotovila, da uspešni in bolj
sposobni učenci redkeje uporabljajo učne strategije kot manj uspešni učenci, ki jih sicer
uporabljajo več, a so te strategije le dobesedno ponavljanje in le nekatere elaboracijske
strategije.
Omenjena raziskava je pomembna, saj prikazuje pogostost uporabe različnih učnih strategij s
strani učencev in seznanjanja učencev z učnimi strategijami s strani učiteljev v šoli.
Raziskavo vrednotim kot novost na področju raziskovanja seznanjanja učencev z učnimi
strategijami s strani učiteljev rednega pouka in učiteljev podaljšanega bivanja. Tovrstnih
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raziskav še nisem zasledila, saj se večina raziskav slovenskih in tujih avtorjev ukvarja
predvsem z uporabo učnih strategij pri učencih. Učitelji so tisti, ki lahko učencem predstavijo
in na konkretnih primerih pokaţejo različne učne strategije, ki jim bodo pomagale pri
uravnavanju samostojnega učenja.
Z omenjenimi teoretičnimi in empiričnimi spoznanji lahko povzamem, da sta razumevanje in
uporaba učnih strategij zelo pomembna za uspešno učenje. Predstave o učenju odločajo o tem,
kako uspešno se bodo učenci lotili učenja. Poznavanje učnih strategij jim lahko učenje olajša
in jim pomaga razviti najboljše načine samostojnega učenja.
Učiteljeva naloga ni več samo prenašanje določenega znanja na učence, ampak svetovanje in
usmerjanje učencev v samostojno učenje. Pri tem morajo učitelji upoštevati tudi različne učne
stile, s katerimi učenci vstopajo v samo učenje. Učitelji morajo učencem nove informacije
ponuditi na več različnih načinov. Procesi spreminjanja učnih pristopov, strategij in stilov pri
učencih so dolgotrajni in zahtevni, zato nekateri učitelji to področje zanemarijo in se
osredotočijo le na posredovanje in preverjanje učne snovi. Vedno več učiteljev pa se trudi
učence seznanjati z različnimi učnimi strategijami ţe med poukom in podaljšanim bivanjem.
Učitelji se moramo zavedati, da ni dovolj, da učencem samo pokaţemo določene učne
strategije, ampak jih moramo učencem predstaviti na konkretnem primeru in jim povedati,
kdaj, zakaj in kako naj jih uporabijo. Učitelji, ki poučujejo v višjih razredih devetletke, se
morda premalo zavedajo pomembnosti učnih strategij pri samostojnem učenju učencev in jih
s temi strategijami pri pouku pogosto ne seznanjajo.
V diplomskem delu sem ugotovila, da lahko učitelji rednega pouka in učitelji podaljšanega
bivanja učne strategije uporabljajo ţe pri pouku in v podaljšanem bivanju. Strategije
ponavljanja in uravnavanja časa lahko učitelj uporabi ţe na začetku ure, tako da pet minut
nameni za ponovitev snovi prejšnje ure, na to naveţe novo snov, na koncu ure pa ponovi
skupaj z učenci ali pa učenci v dvojicah/manjših skupinah ponovijo, kaj so se pri šolski uri
naučili. Pri ponavljanju lahko učenci uporabijo svoje zapiske v zvezku, snov iz učbenika ali
delovnega zvezka, tako da jih pri ponavljanju ali ob učenju določene snovi večkrat preberejo.
Učenci lahko učno snov ponavljajo tudi tako, da odgovarjajo na vprašanja, ki si jih postavijo
sami, ali pa na vprašanja, ki so navedena v učbeniku ali delovnem zvezku. Učitelj mora
učence opozarjati, da naj učenju in pisanju domačih nalog namenijo dovolj časa. Domače
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naloge mora učitelj naslednjo uro tudi pregledati in ugotoviti, česa učenci še ne razumejo, ter
jih še enkrat opozoriti na pogoste napake in na kaj morajo biti pri reševanju nalog in učenju
pozorni. Učitelj mora učence opozoriti, naj se doma učijo v prostoru, kjer se lahko zberejo.
Učencem lahko učitelj med poukom ali podaljšanim bivanjem svetuje, da si v šoli poskušajo
čim več zapomniti.
Učitelj lahko elaboracijske strategije uporablja tako, da poskuša ţe med obravnavo učne snovi
povezati snov iz različnih predmetov. Pri povezovanju snovi naj učence spodbuja, da še oni
povedo, kaj so se o obravnavani snovi naučili iz učbenikov, elektronskih virov ali pa ob
drugih šolskih/izvenšolskih dejavnostih. Na ta način lahko učitelj novo snov poveţe s
predznanjem učencev. Pred in med obravnavanjem učne snovi lahko učitelj učence navaja, da
si v zvezi s snovjo postavljajo vprašanja. Med branjem naj učenci označijo nove, neznane
besede, za katere po branju skupaj poiščejo pojasnilo. Učitelj lahko skupaj z učenci sestavi
seznam pomembnih strokovnih izrazov, ki naj bi si ga učenci zapomnili, z obrazloţitvijo leteh. Učitelj lahko skupaj z učenci ugotovi, kako so med seboj povezane najpomembnejše
ključne besede in stavki. Ţe pri obravnavanju učne snovi naj učenci skupaj z učiteljem
naredijo kratke povzetke prebrane snovi.
Učitelj lahko tudi organizacijske strategije uporablja tako, da pred obravnavanjem učne snovi
skupaj z učenci na hitro preleti vsebino nove učne snovi (naslove, podnaslove, slike iz
učbenika). Učence naj spodbuja, da si učno snov med učenjem razdelijo na manjše smiselne
dele (npr. odstavke). Učence naj spodbuja, da si v učnem gradivu podčrtajo ključne besede in
stavke ter jih tudi izpišejo. Učitelj naj učencem svetuje, naj si uredijo svoje zapiske. Ţe pri
obravnavanju učne snovi naj učenci skupaj z učiteljem naredijo miselne vzorce. Med
obravnavanjem učne snovi lahko učitelj učence spodbuja, da si učno snov v mislih čim bolj
ţivo predstavljajo. Učenci lahko za domačo nalogo snov, ki so se je naučili pri pouku,
dopolnijo s podatki iz drugih virov (npr. iz leksikonov, enciklopedije, interneta, televizije
itd.).
Učitelj lahko strategije iskanja pomoči uporablja tako, da učence pri pouku in v podaljšanem
bivanju usmerja, da pri nerazumevanju snovi za dodatno razlago najprej vprašajo njega, nato
pa sošolce/sošolke ali pa starše. Učitelj lahko učencem tudi svetuje, da se o naučeni učni snovi
pogosto pogovarjajo s sošolci/sošolkami in na ta način razrešijo nejasnosti. Učitelj lahko
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učencem pri pouku ali v podaljšanem bivanju tudi svetuje, naj si pomagajo med seboj, kadar
je to potrebno.
Menim, da je ključno, da se učitelji zavedajo pomembnosti uporabe učnih strategij pri učenju,
saj se lahko učenci z uporabo različnih učnih strategij bolj kakovostno učijo. Učitelj mora biti
učencem zgled, zato mora poznati sodobne učne strategije in jih znati tudi uporabljati. Samo
tako lahko motivira svoje učence za uspešno uporabo učnih strategij, ki vodijo k uspešnemu
in samoregulacijskemu učenju. Pomembno je, da so učitelji učencem v oporo pri njihovem
učenju in da jim pomagajo najti najustreznejši način učenja glede na njihove psihofizične
sposobnosti. Učitelji bi morali učencem pomagati pri oblikovanju učnih navad in pozitivnega
odnosa do učenja in dela. S tem bi učence pripravljali na samoizobraţevanje in vseţivljenjsko
učenje, kar pa je tudi eden od ciljev današnje šole.
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13 Priloge
Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence
Priloga 2: Vprašalnik za učitelje rednega pouka
Priloga 3: Anketni vprašalnik za učitelje podaljšanega bivanja
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence

Vprašalnik o načinih učenja pri šolskem delu doma
Razred: ____________

Spol:

Starost: __________

Ţ

M

Spodnje trditve opisujejo različne načine učenja. Ob vsaki trditvi obkroţi, kako pogosto se
učiš na opisani način.
nikoli

redko

včasih

pogosto

zelo pogosto

1

2

3

4

5

1. Kadar se učim, poskušam snov iz različnih predmetov povezati skupaj.
2. Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in
poskušam bolje razumeti.
3. Če česa ne razumem, za dodatno razlago prosim sošolca/sošolko.
4. Za učenje namenim dovolj časa.
5. Domačim nalogam namenim dovolj svojega popoldanskega časa.
6. Če česa ne razumem, za dodatno razlago prosim učitelja/učiteljico.
7. Ko se učim določeno snov, večkrat preberem svoje zapiske v zvezku.
8. Ko se učim določeno snov, večkrat preberem snov iz učbenika ali
delovnega zvezka.
9. Ponavljam le tisto, kar se mi zdi pri snovi pomembno.
10. Obravnavano šolsko snov povezujem s spoznanji, ki sem jih
pridobil/pridobila ob drugih izven šolskih priloţnostih.
11. Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam uporabiti pri pouku.
12. Učno snov ponavljam skupaj z enim ali več sošolci.
13. Med branjem označim nove, neznane besede, za katere po branju
poiščem pojasnilo.
14. Učno snov ponavljam tako, da jo razloţim drugi osebi (npr. sošolcu,
mami, sestri ali komu drugemu).
15. Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku,
naredim seznam in si ga zapomnim.
16. Ko se učim, snov nekajkrat na glas ponovim.
17. V šoli si poskušam čim več zapomniti.
18. Pri učenju izdelam miselni vzorec.
19. Pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane snovi.
20. Po navadi se učim na tistem mestu, kjer se lahko zberem za učenje.
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21. O tem, kaj sem se naučil/naučila, se pogosto pogovarjam s
sošolci/sošolkami.
22. Kadar se pri pouku zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim.
23. Če česa ne razumem, za dodatno razlago prosim starše.
24. Ko berem neko snov, poskušam to, kar berem, povezati s tem, kar ţe
znam.
25. Pred in med učenjem si v zvezi s snovjo postavljam vprašanja.
26. Učno snov ponavljam tako, da odgovarjam na vprašanja, ki si jih
postavim sam/a.
27. Kar se naučim, dopolnim s podatki iz drugih virov (npr. iz leksikonov,
enciklopedije, interneta, televizije itd.).
28. Kadar je potrebno med sošolci najdem nekoga, ki mi lahko pomaga.
29. Redno pišem domače naloge in opravljam svoje dolţnosti za šolo.
30. Vsak dan sproti vem, katere vsebine se bom tisti dan učil in koliko
časa bom namenil posameznemu predmetu.
31. Med učenjem si poskušam napisano v mislih čim bolj ţivo
predstavljati.
32. Pri učenju snov razdelim na manjše dele (npr. odstavke).
33. Iz zvezka ali učbenika si podčrtam ključne besede in stavke.
34. Preden se začnem snov podrobneje učiti, na hitro preletim vsebino
(naslove, podnaslove, slike).
35. Med učenjem skušam ugotoviti, kako so med seboj povezane
najpomembnejše ključne besede in stavki.
36. Preden se zberem in začnem z delom za šolo, potrebujem veliko časa.
37. Učno snov ponavljam tako, da odgovarjam na vprašanja, ki so
navedena v učbeniku ali delovnem zvezku.
38. Iz gradiva si izpišem ključne besede in stavke.
39. Med učenjem snov v mislih večkrat ponovim.
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Priloga 2: Vprašalnik za učitelje rednega pouka

Vprašalnik za učitelje o načinih spodbujanja učnih strategij pri
poučevanju učencev

Spoštovani učitelj / učiteljica!
Sem Monika Nataša Medvešček Peterka, absolventka razrednega pouka na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Pri svoji diplomski nalogi raziskujem, katere učne strategije uporabljajo
učitelji pri pouku in katere učenci pri šolskem delu doma. Zanimajo me učne strategije v
različnih starostnih obdobjih ter pri dečkih in deklicah. Prosim, če izpolnite sledeči
vprašalnik in mi pomagate pri moji raziskavi.
Prosim Vas, če lahko izpolnite Vprašalnik za učitelje o načinih spodbujanja učnih
strategij pri učencih, ki so namenjeni vam. Vprašalnik povzema postavke o vašem načinu
spodbujanja učnih strategij pri učencih v času rednega pouka. Vprašalnik je anonimen.
Izpolnjene vprašalnike bom uporabila izključno za raziskavo pri diplomski nalogi.
Za sodelovanje v raziskavi se vam najlepše zahvaljujem.
S spoštovanjem,
Monika Nataša Medvešček Peterka,
absolventka razrednega pouka
___________________________________________________________________________
Starost: __________

Spol:

Ţ

M

Kateri razred poučujete? _____________________________
Kateri predmet poučujete? _________________________
Koliko let ste zaposleni kot učitelj/učiteljica? _________________________________
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Spodnje trditve opisujejo različne načine poučevanja učencev o načinih učenja, ki jih vi
uporabljate pri pouku. Ob vsaki trditvi obkroţite, kako pogosto jih uporabljate opisani način.
nikoli

redko

včasih

pogosto

zelo pogosto

1

2

3

4

5

1. Pri poučevanju poskušam snov iz različnih
predmetov povezati skupaj.
2. Pri pouku učence usmerjam, da če česa ne
razumejo lahko za dodatno razlago prosijo
sošolko/sošolca.
3. Pri pouku učence opozarjam, da morajo za učenje
nameniti dovolj časa.
4. Pri pouku učence opozarjam, da morajo pri pisanju
domačih nalog nameniti dovolj časa.
5. Pri pouku učence usmerjam, da me vprašajo za
dodatno razlago, če česa ne razumejo.
6. Pri pouku učence navajam, da ob učenju določene
snovi večkrat preberejo svoje zapiske v zvezku.
7. Pri pouku učence navajam, da ob učenju določene
snovi večkrat preberejo snov iz učbenika ali
delovnega zvezka.
8. Pri pouku skupaj z učenci ponavljamo le tisto, kar
se mi zdi pri snovi pomembno.
9. Pri obravnavanju šolske snovi učence navajam, da
snov povezujejo s spoznanji, ki so jih pridobili ob
drugih izven šolskih dejavnostih.
10. Pri pouku učence usmerjam, da uporabijo znanje,
ki so ga pridobili iz učbenikov.
11. Pri pouku učence navajam, da snov ponavljajo
skupaj z enim ali več sošolci.
12. Med branjem učence navajam, da označijo nove,
neznane besede, za katere po branju skupaj poiščemo
pojasnilo.
13. Pri pouku učence navajam, da učno snov
ponavljajo tako, da jo razloţijo sošolcu/sošolki.
14. Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki jih
obravnavamo pri pouku, skupaj z učenci naredimo
seznam in si ga zapomnimo.
15. Pri pouku učno snov skupaj z učenci nekajkrat na
glas ponovimo.
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16. Učencem med poukom svetujem, da si v šoli
poskušajo čim več zapomniti.
17. Ţe pri obravnavanju učne snovi skupaj z učenci
izdelujemo miselne vzorce.
18. Ţe pri obravnavanju učne snovi skupaj z učenci
izdelujemo kratke povzetke prebrane snovi.
19. Pri pouku učence opozarjam, naj se učijo tam,
kjer se lahko zberejo.
20. Pri pouku učencem svetujem, da se o naučeni učni
snovi pogosto pogovarjajo s sošolci/sošolkami.
21. Pri pouku učencem svetujem, da si kasneje
uredijo svoje zapiske, če so se med poukom zmedli
pri pisanju.
22. Pri pouku učencem svetujem, da pri
nerazumevanju učne snovi za dodatno razlago prosijo
starše.
23. Ko obravnavamo učno snov, poskušam povezati
novo snov s predznanjem učencev.
24. Pred in med obravnavanjem učne snovi učence
navajam, da si v zvezi s snovjo postavljajo vprašanja.
25. Pri pouku učence navajam, da učno snov
ponavljajo tako, da odgovarjajo na vprašanja, ki si jih
postavijo sami.
26. Učence pri pouku spodbujam, da naučeno
dopolnijo s podatki iz drugih virov (npr. iz
leksikonov, enciklopedije, interneta, televizije itd.).
27. Učencem pri pouku povem, da si lahko
pomagajo, kadar je to potrebno.
28. Učence pri svojem predmetu navajam, da redno
pišejo domače naloge in opravljajo svoje dolţnosti za
šolo.
29. Med obravnavanjem učne snovi spodbujam
učence, da si učno snov v mislih čim bolj »ţivo«
predstavljajo.
30. Učence pri pouku navajam, da si učno snov pri
učenju razdelijo na manjše dele (npr. odstavke).
31. Pri pouku učence spodbujam, da si v učnem
gradivu podčrtajo ključne besede in stavke.
32. Pred obravnavanjem učne snovi na hitro z učenci
preletim vsebino (naslove, podnaslove, slike).
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33. Med obravnavanjem učne snovi z učenci skušam
ugotoviti, kako so med seboj povezane
najpomembnejše ključne besede in stavki.
34. Preden začnemo z obravnavanjem učne snovi,
učenci potrebujejo veliko časa, da se zberejo.
35. Učno snov pri pouku ponavljamo tako, da
odgovarjamo na vprašanja, ki so navedena v učbeniku
ali delovnem zvezku.
36. Pri pouku učence navajam, da si iz zvezka ali
učbenika izpišejo ključne besede ali stavke.
37. Pri pouku učence spodbujam, da med učenjem
učno snov v mislih večkrat ponovijo.
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za učitelje podaljšanega bivanja

Vprašalnik za učitelje v podaljšanem bivanju o načinih spodbujanja
učnih strategij pri učencih
Spoštovani učitelj / učiteljica v podaljšanem bivanju!

Sem Monika Nataša Medvešček Peterka, absolventka razrednega pouka na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. V diplomski nalogi raziskujem, katere učne strategije uporabljajo
učitelji pri pouku in katere učenci pri šolskem delu doma. Zanimajo me učne strategije v
različnih starostnih obdobjih ter pri dečkih in deklicah. Z izpolnitvijo sledečega vprašalnika
mi pomagate pri moji raziskavi.
Prosim Vas, če lahko izpolnite Vprašalnik za učitelje v podaljšanem bivanju o načinih
spodbujanja učnih strategij pri učencih, ki so namenjeni vam. Vprašalnik povzema
postavke o vašem načinu spodbujanja učnih strategij pri učencih v času podaljšanega bivanja.
Vprašalnik je anonimen. Izpolnjene vprašalnike bom uporabila izključno za raziskavo pri
diplomski nalogi.
Za sodelovanje v raziskavi se vam najlepše zahvaljujem.

S spoštovanjem,
Monika Nataša Medvešček Peterka,
absolventka razrednega pouka
___________________________________________________________________________
Starost: __________

Spol:

Ţ

M

Koliko let ste zaposleni kot učitelj/učiteljica v podaljšanem bivanju?
_________________________________
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Spodnje trditve opisujejo različne načine poučevanja učencev o načinih učenja, ki jih vi
uporabljate v podaljšanem bivanju. Ob vsaki trditvi obkroţite, kako pogosto jih uporabljate
opisani način.
nikoli

redko

včasih

pogosto

zelo pogosto

1

2

3

4

5

1. Kadar učencem pomagam pri učenju, poskušam
snov iz različnih predmetov povezati skupaj.
2. V podaljšanem bivanju učence usmerjam, da če
česa ne razumejo, lahko za dodatno razlago prosijo
sošolko/sošolca.
3. V podaljšanem bivanju učence spodbujam, da
morajo za učenje nameniti dovolj časa.
4. V podaljšanem bivanju učence opozarjam, da
morajo pisanju domačih nalog nameniti dovolj časa.
5. V podaljšanem bivanju učence usmerjam, da me
vprašajo za dodatno razlago, če česa ne razumejo.
6. V podaljšanem bivanju učence navajam, da ob
učenju določene snovi večkrat preberejo svoje
zapiske v zvezku.
7. V podaljšanem bivanju učence navajam, da ob
učenju določene snovi večkrat preberejo snov iz
učbenika ali delovnega zvezka.
8. Učence spodbujam, da ponavljajo le tisto, kar se
mi zdi pri snovi pomembno.
9. V podaljšanem bivanju učence usmerjam, da snov
povezujejo s spoznanji, ki so jih pridobili ob drugih
izven šolskih dejavnostih.
10. V podaljšanem bivanju učence usmerjam, da
uporabijo znanje, ki so ga pridobili iz učbenikov.
11. V podaljšanem bivanju učence navajam, da snov
ponavljajo skupaj z enim ali več sošolci.
12. Med branjem učence navajam, da označijo nove,
neznane besede, za katere po branju skupaj poiščemo
pojasnilo.
13. V podaljšanem bivanju učence navajam, da učno
snov ponavljajo tako, da jo razloţijo sošolcu/sošolki.
14. Učence usmerjam, da si z pomembnih strokovnih
izrazov, ki jih obravnavajo pri pouku, naredijo
seznam in si ga zapomnijo.
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15. V podaljšanem bivanju učence usmerjam, da učno
snov nekajkrat na glas ponovijo.
16. Učencem v podaljšanem bivanju svetujem, da si v
šoli poskušajo čim več zapomniti.
17. V podaljšanem bivanju učencem navajam pri
izdelovanju miselnih vzorcev.
18. V podaljšanem bivanju učencem navajam, da si
izdelajo kratke povzetke prebrane snovi.
19. V podaljšanem bivanju učence opozarjam, naj se
učijo tam, kjer se lahko zberejo.
20. V podaljšanem bivanju učencem svetujem, da se
o naučeni učni snovi pogosto pogovarjajo s
sošolci/sošolkami.
21. V podaljšanem bivanju učencem svetujem, da si
uredijo svoje zapiske, če so se med poukom zmedli
pri pisanju.
22. V podaljšanem bivanju učencem svetujem, da pri
nerazumevanju učne snovi za dodatno razlago prosijo
starše.
23. V podaljšanem bivanju poskušam navajati
učence, da poveţejo novo snov z njihovim
predznanjem.
24. V podaljšanem bivanju pred in med učenjem učne
snovi učence spodbujam, da si v zvezi s snovjo
postavljajo vprašanja.
25. V podaljšanem bivanju učence navajam, da učno
snov ponavljajo tako, da odgovarjajo na vprašanja, ki
si jih postavijo sami.
26. Učence v podaljšanem bivanju spodbujam, da
naučeno dopolnijo s podatki iz drugih virov (npr. iz
leksikonov, enciklopedije, interneta, televizije itd.).
27. Učence v podaljšanem bivanju navajam, da si
lahko pomagajo, kadar je to potrebno.
28. Učence v podaljšanem bivanju navajam, da redno
pišejo domače naloge in opravljajo svoje dolţnosti za
šolo.
29. Učence spodbujam, da si učno snov v mislih čim
bolj »ţivo« predstavljajo.
30. Učence v podaljšanem bivanju navajam, da si
učno snov pri učenju razdelijo na manjše dele (npr.
odstavke).
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31. V podaljšanem bivanju učence navajam, da si v
učnem gradivu podčrtajo ključne besede in stavke.
32. Učencem predlagam, da pred učenjem učne snovi
na hitro preletijo vsebino (naslove, podnaslove, slike).
33. Med učenjem učne snovi učence usmerjam, da
skušajo ugotoviti, kako so med seboj povezane
najpomembnejše ključne besede in stavki.
34. Preden začnemo z delom za šolo, učenci
potrebujejo veliko časa, da se zberejo.
35. Učence navajam, da učno snov ponavljajo tako,
da odgovarjamo na vprašanja, ki so navedena v
učbeniku ali delovnem zvezku.
36. V podaljšanem bivanju učence navajam, da si iz
zvezka ali učbenika izpišejo ključne besede in stavke.
37. V podaljšanem bivanju učence spodbujam, da
med učenjem učno snov v mislih večkrat ponovijo.
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