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POVZETEK 

 

Strategije zapisovanja spadajo med splošne kognitivne strategije, ki jih uporabljamo v 

različnih vsakdanjih življenjskih situacijah – predvsem v izobraževanju, med zapisovanjem pa 

potekajo različni kognitivni procesi. Čeprav jih učenci/dijaki/študenti redno uporabljajo, se jih 

pogosto ne zavedajo in niso seznanjeni z različnimi vrstami teh strategij. Prav tako ne vedo, 

kako svoje zapiske izboljšati. V magistrskem delu sem zato ugotavljala poznavanje različnih 

strategij zapisovanja med študenti (bodočimi učitelji, ki bodo svoje učence poučevali učne 

strategije), pri čemer sem se osredinila na njihovo kakovost, saj le kakovostni zapiski služijo 

svojemu namenu oz. svojim funkcijam. Zanimalo me je tudi, kako učitelji v osnovni in srednji 

šoli poučujejo strategije zapisovanja oz. kako pozorni so na to vrsto učnih strategij pri svojem 

pedagoškem delu.  

 

V raziskavi sem uporabila kombinirani raziskovalni pristop. Način vzorčenja je bil namenski. 

Anketo je izpolnilo 71 študentov dodiplomskega študija razrednega pouka, intervju pa sem 

opravila z 10 učitelji, ki poučujejo različne predmete v osnovni in srednji šoli. V Sloveniji se 

do zdaj strokovno niso veliko ukvarjali s strategijami zapisovanja in s tem, kako jih poučevati, 

zato bo magistrsko delo prispevalo k boljšemu poznavanju teh strategij in k prepoznavanju 

kakovostnih zapiskov, prispevalo pa bo tudi k ozaveščanju, kako pomembno je, da učenci 

med šolanjem usvojijo različne strategije zapisovanja. 

 

 

Ključne besede: strategije zapisovanja, linearni zapiski, nelinearni zapiski, kakovost 

zapiskov, učitelji, metode poučevanja 
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ABSTRACT 

 

TEACHING NOTE-TAKING STRATEGIES IN SCHOOL 

 

Note-taking strategies are generally applied in our everyday life and particularly in education. 

In the process of note taking, various cognitive processes take place. Even though students 

take notes regularly, they are often not aware of the different note-taking strategies. They also 

do not know how to improve their notes. For my Master’s thesis, I investigated how much 

students of Education (i.e. studying to be teachers) know about note-taking strategies. I 

focused on the quality of notes, for only good notes serve their purpose. I also investigated 

how teachers in primary and high school teach note-taking strategies and how much they pay 

attention to teaching these strategies in their profession. 

 

I used a combined research approach. The research sample was non-random. Information was 

collected by questionnaire that was given to 71 second year students of the Primary Teacher 

Education course at the Faculty of Education at the University of Ljubljana. Additionally, 

interviews were conducted with 10 qualified Teachers of various subjects at primary- and 

high-school level.  

 

Until this project, there has been no research in Slovenia on note-taking strategies and how 

these strategies should be taught so the results of this work will contribute to a better 

understanding of these strategies and how to apply them to improve the quality of notes. This 

work also raises awareness of how important it is for students learn about note taking 

strategies in the course their studies. 

 

 

Keywords: note-taking strategies, linear notes, non-linear notes, teacher, teaching methods 
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1 UVOD 
 

Strategije zapisovanja uvrščamo med splošne kognitivne strategije; uporabljamo jih v 

različnih vsakodnevnih situacijah – največ pa jih uporabljajmo v izobraževanju. Oblikovanje 

kakovostnih zapiskov je pomembna veščina, saj poleg očitne funkcije zapiskov t.j. ohranjanje 

informacij za kasnejši pregled omogoča zbranost in aktivnost zapisovalca. Raziskave 

(Kiewra, 1985) namreč kažejo, da aktivnost med predavanji izboljša pomnjenje. Čeprav je 

zapisovanje zelo pogosta aktivnost, oblikovanje kakovostnih zapiskov še zdaleč ni lahko. Pri 

zapisovanju namreč naletimo na različne težave (časovni pritisk, vsebinske težave, 

povezovanje s predhodnim znanjem in kognitivna preobremenjenost). Kljub temu da je 

oblikovanje zapiskov težko, je v slovenskem učnem načrtu tako za osnovne šole kot tudi za 

gimnazije predvidenega organiziranega poučevanja o strategijah zapisovanja zelo malo, 

profesorji na fakultetah pa tovrstno znanje od študentov pričakujejo. 

 

Čeprav se učenci/dijaki/študenti z zapisovanjem neprestano srečujejo, ne poznajo različnih 

strategij zapisovanja oz. v primeru, da jih poznajo, se o njih pogosto niso učili, ampak so zgolj 

prevzeli zapisovanje učiteljev, ki so jih poučevali. Prav tako pogosto ne vedo, kako svoje 

zapiske izboljšati, da bi ustvarjali kvalitetne zapiske – take, ki igrajo obe svoji funkciji – 

spodbujajo zapisovalca k aktivnemu učenju in kot zunanji pomnilnik. Zaradi kompleksnosti 

zapisovanja bi bilo nujno poučevanje o različnih strategijah zapisovanja (tako linearne kot 

tudi nelinearne strategije zapisovanja), da bi lahko dijaki/študenti kasneje lahko izbirali glede 

na lastne preference oz. uporabo strategij menjavali glede na situacijo.  

 

V Sloveniji ni veliko raziskanega o strategijah zapisovanja in o tem, kako učitelji poučujejo 

strategije zapisovanja, zato sem se v magistrskem delu usmerila v raziskovanje, kako študenti 

na predavanjih zapisujejo študijsko snov, oblikujejo svoje zapiske. Zanimalo me je, v kolikšni 

meri učitelji posvečajo svojo pozornost poučevanju strategij zapisovanja. To sem ugotavljala 

z metodo analize izkušenj in na osnovi podatkov, zbranih z  intervjuji učiteljev.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 UČNE STRATEGIJE 
 

2.1.1 UČENJE UČENJA 
 

Kompetenca učenje učenja je ena izmed osmih kompetenc, ki jih Evropska komisija opisuje 

kot ključne za življenje v sodobni družbi, ki jo lahko imenujemo družba znanja, poudarja pa 

predvsem sposobnost ljudi vseživljenjskega učenja. Kompetenca je opisana kot zmožnost 

človeka oz. učenca, ki je potrebna za organizacijo in usmerjanje lastnega učenja. Vključuje 

vse bistvene komponente učenja – učinkovito upravljanje s časom in z informacijami med 

učenjem, zavedanje lastnih potreb med procesom učenja, poznavanje lastnega procesa učenja, 

zmožnosti za premagovanje problemov. Poleg tega pa kompetenca učenje učenja poudarja 

tudi zmožnost pridobivanja, procesiranja in prilagajanje novega znanja s starim ter ga 

uporabiti v realnih situacijah, hkrati pa poudarja tudi iskanje in uporabo pomoči (Pečjak in 

Gradišar, 2012).  

 

Woolfolk (2002) navaja, da bo vsak človek v svojem življenju povprečno zamenjal sedem 

služb, v katerih bo moral samostojno pridobivati različna znanja in spretnosti, zato je tako 

znanje nujno. »Naučiti učiti se – to je naloga sodobne šole,« citira Gabrijelčič (1988, str. 12) 

naslov članka Dela iz leta 1986, ki že nakazuje smer poučevanja v 21. stoletju. Kompetenca 

učenje učenja je tako nekakšen cilj, h kateremu se moramo vedno bolj približevati, kar pa nam 

omogoča t. i. samoregulacijsko učenje, ki predstavlja temelj kompetence (Pečjak in Gradišar, 

2012).  

 

2.1.2 SAMOREGULACIJSKO UČENJE 
 

Opredelitve samoregulacijskega učenja se med seboj razlikujejo zaradi različnega 

teoretičnega pojmovanja procesa učenja. Zimmerman (v Pečjak in Košir, 2003) ga opredeljuje 

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

To pomeni, da so v procesu učenja vključena učenčeva znanja, misli, čutenja, vedenja, ki pa 

vodijo k določenemu cilju, ki si ga je učenec postavil sam.  

 

Pečjak in Gradišar (2012) samoregulacijsko učenje opredeljujeta kot vsako učinkovito 

vedenje, ki vsebuje tri glavne elemente, in sicer kompetentnega uporabnika (učenca), jasno 

zastavljen cilj in ustrezno aktivnost, ki bo uporabnika oz. učenca vodila k cilju.  

 

Tako samoregulacija ni neka mentalna sposobnost, prav tako ni spretnost, ampak je 

samousmerjevalni proces, v katerem učenec pretvarja svoje mentalne sposobnosti v 

spretnosti, bistveno pa je, da se učenec zaveda, da je učenje proces, ki ga lahko na različnih 

področjih nadzoruje (na področju lastnih motivov, metod, učnega vedenja in na področju 

uporabe virov iz okolja). Čeprav se definicije razlikujejo, pa imajo tudi skupne točke, in sicer 

vse omenjajo pomen uporabe učnih strategij oz. uporabo specifičnih procesov, ki učenca 

vodijo k doseganju večje učne uspešnosti in k zavedanju, da je njihova uporaba učinkovita 

metoda za izboljšanje njihovega učnega uspeha. Druga skupna točka je predpostavka, da je 

samoregulacijsko učenje ciklični proces, ki s pomočjo povratne informacije učenca orientira v 

procesu učenja – s tem, ko učenec med učenjem spremlja svoje metode in strategije ter se na 

podlagi teh opažanj odziva (Pečjak in Košir, 2003). 
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Samoregulacijski učenci so tisti učenci, ki imajo vsa znanja samoregulacijskega učenja. 

Pečjak in Gradišar (2012) povzemata vsa znanja, ki bi jih moral imeti samoregulacijski 

učenec:  

 poznati različne pristope, ki ga vodijo k doseganju zastavljenega cilja, oz. poznati tiste, ki 

so zanj najučinkovitejši;  

 poznati in si znati zastaviti jasno določene cilje ter si s tem postaviti bistveno vprašanja – 

kaj želim z učenjem doseči; 

 učiti se na način, ki ga bo pripeljal do cilja.  

 

Woolfolk (2002) poudarja, da samoregulirani učenci združujejo akademske učne spretnosti s 

samokontrolo, kar pa vpliva tudi na njihovo motivacijo in olajša učenje. Zato so po njenem 

mnenju samoregulacijski učenci tisti, ki poznajo različne spretnosti in so motivirani za učenje. 

 

2.1.3 UČNE STRATEGIJE IN NJIHOV POMEN 
 

»Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije« (Marentič - 

Požarnik, 2000, str. 167), torej predstavlja načine za doseganje zastavljenih ciljev, s tem pa 

oblikujejo celosten načrt delovanja v smeri doseganja cilja (Woolfolk, 2002).  

 

Njihovo poznavanje je pomembno, saj lahko v veliki meri vplivajo na učno uspešnost 

učencev; s poznavanjem in tudi z uporabljanjem kakovostnih učnih strategij lahko učenec 

delno nadomesti svoje primanjkljaje v sposobnostih (Marentič - Požarnik, 2000), pri čemer pa 

ni dovolj samo uporaba kognitivnih strategij, ki so po meri učenca, ampak pomembno vpliva 

na uspešnost učenja tudi uporaba metakognitivnih strategij (Pečjak in Košir, 2003). 

 

Kiewra (1988) je ugotovil, da je na vprašanje, kako pogosto uporabljajo učne strategije, ki jim 

pomagajo pri pomnjenju, le 11 % študentov odgovorilo, da strategije uporabljajo vedno ali 

pogosto. Razlog lahko iščemo v tem, da v šolah ne dajo večjega poudarka poučevanju učnih 

strategij. Kot pravita takratni študentki Fournier in Hess (2013), se – preden jim učiteljica 

kemije ni povedala načinov učenja in uspešnih strategij za učenje določenega predmeta – nista 

znali učiti. Pravita, da se jima je zdelo, kot da bi bili brez pomembnega ključa, ki bi jima 

odprl pot za uspešno učenje. Šola ima tako poleg posredovanja bistvenih informacij oz. znanja 

poglavitno nalogo tudi poučevati učence o uspešnih in racionalnih načinih pridobivanja 

znanja, selekcioniranju, organizaciji in o vrednotenju pridobljenih informacij, saj smo priča 

vse hitrejšemu kopičenju informacij na vseh področjih našega življenja (Marentič - Požarnik, 

2000). Prav na zmožnost hitrejšega ter učinkovitejšega selekcioniranja, kodiranja, ohranjanja 

in pridobivanja informacij pa vpliva uporaba učnih strategij (Kiewra, 1988).  

 

Šola ima veliko odgovornost pri poučevanju o učnih strategijah, in sicer tudi zato, ker da s 

takim znanjem učencu možnost izbirati med strategijami, ki mu bolj ustrezajo glede na 

njegove osebnostne lastnosti, cilje in okoliščine učenja (Ažman, 2008).  

 

Delitve oz. klasifikacije učnih strategij se med seboj razlikujejo, saj jih lahko delimo po 

različnih merilih. Marentič - Požarnik (2000) kot eno osnovnih delitev strategij omenja delitev 

na spoznavne oz. kognitivne in materialne strategije, hkrati pa navaja še druge delitve na npr. 

primarne in sekundarne strategije. Prav tako kot klasifikacija strategij dela težave, tudi 

uvrščanje aktivnosti v določeno skupino strategij povzroča težave. Tako Marentič - Požarnik 

(2000) uvršča strategije zapisovanja med materialne strategije, medtem ko jih drugi avtorji 

uvrščajo med kognitivne strategije.  
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2.1.4 KOGNITIVNE STRATEGIJE 
 

Boekaerts (v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006) kognitivne strategije opredeljuje kot strategije, ki 

zajemajo »različne kognitivne procese in vedenja, ki jih učenec uporablja med samim 

učenjem z namenom, da bi dosegel postavljene cilje«. Lahko so zavestne, ko jih učenec 

uporabi namenoma in jih ima pod nadzorom, ali pa avtomatične, ko se njihove uporabe 

učenec ne zaveda.  

 

Model samoregulacijskega učenja, ki so ga oblikovali Hofer, Yu in Pintrich leta 1998 in v 

katerem so podrobno razdelili kognitivne strategije, obsega dva osnovna organizacijska 

konstrukta – znanje, prepričanja in strategije, ki jih obravnava na dveh področjih – na 

področju kognicije in na področju motivacije. Prvi organizacijski konstrukt obsega učenčeva 

znanja in prepričanja, ki jih ima na področju kognicije, medtem ko drugi organizacijski 

konstrukt vključuje kognitivne in metakognitivne strategije. Kognitivne strategije deli na 

strategije ponavljanja, elaboracijske in na organizacije strategije (Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

Strategije ponavljanja omogočajo učencu, da poišče in si zapomni pomembne informacije ter 

si jih shrani v delovni spomin. Te strategije so pomembne za zapomnitev pomembnih 

podatkov, ti pa se lahko razlikujejo glede na težavnost nalog (Pečjak in Gradišar, 2012). Pod 

strategije ponavljanja spadajo npr. branje na glas, uporaba različnih mnemotehnik, razvrščanje 

v razrede, tudi podčrtavanje, ki je samo avtomatično in pasivno (Pečjak in Košir, 2003). So 

samo površinske narave, pri njih pa ni potrebno učenčevo razumevanje (Tomec idr., 2006). 

 

Elaboracijske strategije so strategije, ko učenec že začne preoblikovati informacije in odnose 

med deli učne snovi, ki se je uči. Med elaboracijske strategije spadajo npr. parafraziranje, 

povzemanje, razlaganje drugim, kar omogoča vzpostavitev stika med različnimi deli besedila, 

pomembne pa so tudi zato, ker povezujejo novo znanje s predznanjem (Pečjak in Košir, 

2003). 

Organizacijske strategije pa so strategije, ki jih učenec uporablja pri smiselnem oblikovanju in 

organizaciji informacij, ki jih nato smiselno vključi v že prej obstoječo kognitivno strukturo 

(Pečjak in Gradišar, 2012), hkrati pa že išče glavne ideje ter ključne pojme in uporablja 

specifične tehnike za selekcioniranje in organizacijo pridobljenih informacij (Pečjak in Košir, 

2003). 

 

Elaboracijske in organizacijske strategije uvrščamo med strategije globljega procesiranja, saj 

za njihovo uporabo učenec potrebuje poglobljeno razumevanje učnega materiala (Tomec idr., 

2006).   

 

Izbira kognitivnih strategij oz. miselnih strategij, kot jih imenuje Pečjak (2001), je odvisna od 

narave problema in osebnosti učenca (prejšnje izkušnje, inteligentnost itn.). Nekatere 

strategije raje uporabimo oz. so uporabnejše pri npr. reševanju manj strukturiranega problema, 

spet druge pri bolj strukturiranih problemih. Zato lahko kognitivne strategije razdelimo tudi 

na splošne in specifične kognitivne strategije. 

 

Splošne kognitivne strategije so »strategije, ki so primerne za reševanje več problemov ali 

skupin problemov« (Pečjak, 2001, str. 78). Taki strategiji sta npr. strategija branja in strategija 

zapisovanja. Specifične kognitivne strategije pa so primerne za reševanje posameznega 

problema (Pečjak, 2001) npr. strategije za zapisovanje predavanj, strategije za zapisovanje 

povzetkov literature. 
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2.2 STRATEGIJE ZAPISOVANJA  
 

2.2.1 OPREDELITEV 
 

Zapisovanje je prva in najbolj priznana kognitivna strategija, ki razbremeni kognitivne 

procese in razširi kognitivne sposobnosti študentov/zapisovalcev (Makany, Kemp in Dror, 

2009). Zapisovanje ni nekakšna arhaična metoda za pridobivanje informacij, ampak strategija, 

ki aktivira učenčev/študentov um, kar posledično olajša učenje (Ward in Tatsukawa, 2003). 

Samo zapisovanje ime dve funkciji, na kateri pozitivno deluje (nekatere raziskave navajajo, 

da je učinek strategije velik, nekatere pa so izmerile sicer pozitiven, a manjši učinek): 

(iz)gradnja znanja med predavanjem, na katerem študent samostojno povezuje predznanje z 

novimi informacijami in s tem aktivno vstopa v proces učenja; kot funkcijo zunanjega 

pomnilnika, tj. ustvarjanje materialnih zapiskov za poznejši pregled. Težko bi določili, katera 

funkcija je pomembnejša pri učenju, saj so različne raziskave prikazale različne rezultate (Bui 

in Myerson, 2014), sta pa obe funkciji zapisovanja med seboj močno povezani, saj vplivata 

druga na drugo in skupaj predstavljata močno učno orodje (Bui, Myerson in Hale, 2013).  

 

Aktivni pristop k učenju  

 

Pri zapisovanju in oblikovanju pisnega izdelka pridejo do izraza predvsem kognitivne 

sposobnosti zapisovalca – ohraniti informacijo v spominu, jo organizirati, parafrazirati in jo 

zapisati, preden jo pozabiš, hkrati pa usmerjati pozornost na nadaljnji potek predavanja (Bui 

idr., 2013). Vsi ti procesi, ki se odvijajo med zapisovanjem, pa omogočijo zapisovalcu 

povezovanje predznanja z novim znanjem, nudijo mu tudi globlji vpogled v samo snov in 

njeno razumevanje, kar je po kognitivističnem pogledu na učenje bistvena sestavina 

kakovostnega učenja.  

 

Ravno zaradi teh zahtevnih in različnih kognitivnih procesov se strategije zapisovanja 

uvrščajo med splošne kognitivne strategije, čeprav jih Marentič - Požarnik (2000) uvršča med 

materialne strategije, saj zapisovalec dejansko ustvari pisni izdelek, ki ima nekakšno 

materialno vrednost, Pečjak in Gradišar (2012) pa strategije zapisovanja uvrščata med 

kognitivne strategije ponavljanja. Zaradi različnega namena lahko zapisovanje uvrstimo med 

vse zgoraj naštete strategije, zapisovanje predavanj z namenom pomnjenja ter s poznejšim 

učenjem iz zapiskov pa uvrščamo med splošne kognitivne strategije.  

 

Zapisovanje kot izdelovanje zunanjega pomnilnika  

 

Tudi zapiski niso samo prepisovanje/pisanje tistega, kar si slišal ali videl, ampak pomenijo 

neki pisni izdelek, ki je plod zapisovalčevega razumevanja in ki je podoben originalu ter 

predstavlja nekakšen zunanji spomin (Piolat, Olive in Kellogg, 2004).  

 

Večina zapisovalcev (študentov) vidi pozitivne učinke zapisovanja v funkciji zunanjega 

pomnilnika, ki ga bodo uporabili pri ponovnem pregledu in učenju snovi za izpite, kar so 

raziskave tudi potrdile. Raziskave so potrdile celo to, da se na testih bolje odrežejo tudi tisti 

študenti, ki si zapiske sposodijo in jih pregledajo pred testom (Narjaikaew, Emarat in Cowie, 

2009).   

  

2.2.2 NAMEN IN UPORABA 
 

Zapisovanje je tudi ena najbolj uporabljenih strategij, saj se pogosto pojavlja v vsakdanjem 

življenju ljudi (Piolat itd., 2004), v izobraževalnih ustanovah pa večina učencev/dijakov in 
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študentov zapisuje dejansko v vseh razredih (Van Meter, Yokoi in Pressley, 1994). Študenti 

celo menijo, da je zapisovanje ključna sestavina predavanja, zato si večina zapisuje tudi brez 

posebej izražene zahteve predavatelja (Bui idr., 2013), za kar porabijo 1/3−1/2 vsega časa na 

predavanju (Boyle in Forchelli, 2014). Študenti so največkrat zelo motivirani za zapisovanje 

med predavanji, predvsem zaradi njegove funkcije zunanjega pomnilnika, saj jih pozneje oz. 

ko se pripravljajo na izpite, ponovno pregleda kar 98 % ameriških in 84 % britanskih 

študentov (Kobayashi, 2006).  

 

Namen zapisovanja v izobraževalnih ustanovah niso samo zapiski, ki so naše orodje pri 

učenju, ampak tudi aktivno vstopiti v proces izgrajevanja znanja. V zapiskih med predavanji 

skušamo pojasnjevati, razumeti in organizirati poudarjene informacije ter si s tem omogočiti 

biti neodvisni od svojega lastnega spomina (Bonner in Holliday, 2006) oz. zapiski 

predstavljajo naš zunanji spomin (Makany idr., 2009). Poleg tega poskuša aktivnost 

zapisovanja spodbuditi zapisovalce k aktivnemu nadgrajevanju znanja na določeno temo 

(Boyle in Forchelli, 2014), kar je tudi bistvo kognitivističnega pogleda na učenje, ter s tem 

izboljšati pripravo učencev/dijakov in študentov na uspešno opravljanje testov oz. izpitov 

(Bonner in Holliday, 2006).  

 

Na drugih področjih pa nam zapisovanje pomaga pri presojanju, reševanju problemov, 

ključno je tudi pri odločanju, pomaga pa nam tudi pri delu v kolektivu (Piolat itd., 2004).  

 

2.3 ZGODOVINA RAZISKOVANJA STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

Bonner in Holliday (2006) menita, da je bil vzrok za raziskovanje uporabnosti strategij 

zapisovanja pedagoško vprašanje o tem, kaj bolj služi študentom – pisanje zapiskov ali 

pozorno poslušanje v razredu med predavanjem. Prve rezultate raziskave o zapisovanju je 

objavil Crawford leta 1925. Študenti, ki so si med predavanjem delali zapiske, so kviz na 

temo predavanja rešili bolje od tistih, ki si zapiskov niso delali. Še posebej dobro so se 

odrezali tisti, pri katerih so bili zapiski jasni in specifični.  

 

Eisner in Rohde sta leta 1959 objavila rezultate, ki se niso skladali s Crawfordovo raziskavo. 

Sklenila sta, da prednosti zapisovanja niso nujne.  

 

Ključno raziskavo za poznejše raziskovanje zapiskov sta izvedla Di Vista in Gray leta 

1972/1973, v kateri sta kot prva navedla obe vlogi zapisovanja − zapisovanje kot strategijo, ki 

omogoča vgrajevati nove informacije v njihovo znanje ter s tem graditi novo znanje, in 

zapisovanje, ki kot končni rezultat v obliki zapiskov omogoča pregled podatkov za nazaj. 

Sklenila sta, da obe vlogi pripomoreta k boljšemu prepoznavanju in organizaciji informacij, 

poleg tega pa lahko zapisovanje izboljša študentove zmožnosti učenja (Bonner in Holliday, 

2006).  

 

Raziskovalci so opravili 29 raziskav, v katerih so ugotavljali funkcije procesa zapisovanja, pri 

čemer so v 2/3 sklenili, da obstajajo koristi pri uporabljanju strategij zapisovanja v primerjavi 

s samim poslušanjem. V 18 raziskavah, v katerih so se raziskovalci osredinili na vlogo 

zapiskov, pa so v 2/3 sklenili, da posedovanje in ponovni pregled zapiskov študentom koristi 

(Bonner in Holliday, 2006).   

 

Pozneje so raziskovalci začeli postavljati tudi druga raziskovalna vprašanja – o vsebini in 

formatu oz. obliki zapiskov. Sklenili so, da samo zapisovanje sili študente k zapisu 

pomembnejših informacij, kar izboljša zmožnost priklica, ter da uspešnosti študentov na testih 

ni odvisna od oblike zapiskov (Bonner in Holliday, 2006).  
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2.4 TEŽAVE PRI UPORABI STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

ČASOVNI PRITISK 
 

Glavna težava pri zapisovanju predstavlja časovni pritisk na zapisovalca med predavanjem, 

saj predavatelj pove 2−3 besede na sekundo, medtem ko jih zapisovalec zapiše le 0,2−0,3 

besede v istem obdobju, tj. na sekundo (Makany idr., 2009). Pri tem ne gre samo za fizično 

nemožnost hitrega pisanja, ampak tudi za (ne)zmožnost možganov oz. delovnega spomina 

ohraniti informacije in jih selekcionirati, hkrati pa namenjati pozornost nadaljevanju 

predavanja v istem trenutku (Quintus, Borr, Duffield, Napoleon in Welch, 2012). Ti podatki 

kažejo na nujnost poznavanja dobrih tehnik za upravljanje z informacijami v kratkem času 

(Makany idr., 2009).  

 

VSEBINSKE TEŽAVE 
 

Veliko študentov verjame v pozitivne učinke zapisovanja, si pa zapisujejo predvsem zaradi 

poznejšega pregleda zapiskov (Kabayashi, 2005). Med predavanji imajo študenti težave pri 

določanju pomembnih informacij, ko pa postanejo zmedeni v prepoznavi pomembnosti 

podatkov, začnejo zapisovati vse oz. poskušajo zapisati vse, kar predavatelj govori 

(Narjaikaewa idr., 2009). Raziskovalci so ugotovili, da si študenti zapišejo manj kot 50 % 

pomembnih informacij, ne (pre)rišejo si pomembnih diagramov in tako zgrešijo glavne točke 

predavanj (Kabayashi, 2006). Zaradi zgoraj navedenih razlogov raziskovalci menijo, da slabi 

zapisovalci nimajo koristi od njih (niti za ponovni pregled) (Kabayashi, 2006).  

Ključne besede 
 

Študenti oz. nevešči zapisovalci pogosto težijo k zapisovanju in zapomnitvi vsega, kar 

predavatelj pove, saj menijo, da je pomembno vse, kar povejo oz. kar imajo zapisano na 

tabli/projektorju (Quintus idr., 2012). Boyle in Forchelli (2014) sta v svoji raziskavi sklenila, 

da študenti z boljšimi rezultati na izpitih prepoznajo in zapišejo več pomembnih informacij 

kot študenti s slabšimi rezultati ter študenti z učnimi težavami. Zapiski boljših študentov so 

vsebovali 71 % ključnih besed, slabši študenti so jih zapisali 46 %, študenti z učnimi težavami 

pa le 28 %. Tako ni pomembna količina besed oz. dolžina zapiskov, ampak pomembnost 

informacij, ki jih najlažje in najhitreje zapišemo s ključnimi besedami. Huxham (2010) je 

potrdil močno povezavo med številom ključnih besed in uspešnostjo na izpitu. 

  
Ključne besede so besede, »ki so pomenljivejše, pomembnejše, ki bolj izstopajo in ob katerih 

nastajajo izrazitejše podobe« (Russell, 1993) ter si jih veliko lažje zapomnimo. Pogosto so 

samostalniki in glagoli, včasih pa tudi pridevniki in prislovi. Ključne besede po navadi 

predstavljajo konkretne pomene; redko so abstraktne. Russell (1993) nas spodbuja k njihovi 

uporabi, saj v njihovem zapisu vidi veliko prednosti: 

 pri zapisovanju samo ključnih besed skrajšamo čas zapisovanja, kar zmanjša možnost, da 

bi prezrli druge pomembne informacije; 

 z izbiranjem ključnih besed smo na predavanjih aktivni – stopimo v stik s snovjo, kar 

nam omogoča iskati pomen in smisel idej, jih analizirati, si jih predstavljati ter povezovati 

med seboj ter s predhodnim znanjem;  

 skrajšamo čas, ko te zapiske znova beremo (pri učenju); 

 če so zapiski zapisani s ključnimi besedami, nam jih v njih ni treba več iskati; 

 pri učenju iz zapiskov s ključnimi besedami lažje ohranjamo pozornost, ni ponavljanja in 

ni razvlečeno, ni naporno. 
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Povezave med ključnimi besedami in vizualnimi podobami so osnovna vsebina semantičnega 

spomina oz. poenostavljeno razumevanja (Bristow, Cowley in Daines, 2001). Ključne besede 

lahko zapišemo, lahko pa oblikujemo tudi simbole zanje. Simbole je lahko oblikovati, saj ne 

služijo kot definicija; njihov namen je sprožiti miselne procese, torej predstavljajo naše 

asociacije na določeno ključno besedo. Kot pojasnjujejo avtorji, je simbole težje oblikovati za 

abstraktne pojme oz. ključne besede, čeprav Buzan in Buzan (2005) menita, da so naši 

možgani zmožni oblikovati asociacije na vsako besedo. 

  

PREDHODNO ZNANJE 
 

Predznanje pri zapisovanju igra pomembno vlogo. Van Meter idr. (1994) so v raziskavi 

opazili različno obnašanje študentov pri zapisovanju glede na njihovo predznanje. Študenti, ki 

so imeli predznanje, so pisali veliko bolj selektivno, pisali so manj in bili pozorni na nove 

informacije kot študenti brez predznanja, kar razloži tudi pojavljanje sprememb v zapisovanju 

pri študentih višjih letnikov, ki imajo zaradi svojega študija vedno več znanja. Ti so zapisovali 

misli, povečale so se selektivnost, natančnost in organiziranost zapiskov.  

 

Tudi pri zapisih različno težkih predmetov se kažejo razlike. Ko so predmeti lažji, lahko 

študenti parafrazirajo, pri težjih predmetih pa pišejo oz. poskušajo pisati dobesedno, saj se 

bojijo, da bodo preslišali kakšno informacijo (Van Meter idr., 1994). 

  

KOGNITIVNA PREOBREMENJENOST 
 

Med zapisovanjem mora zapisovalec usklajevati različne zahtevne kognitivne procese; veliko 

zapisovalcev je prepričanih, da ni mogoče hkrati pisati in poslušati (Pečjak, 1986), kar zajema 

kognitivne procese pozornosti, jezikovno razumevanje in izražanje ter dober kratkotrajni 

spomin. Jezikovno razumevanje in izražanje pomeni razumevanje besednjaka in slovnice, pri 

branju pa prepoznavo besed. Pri zapisovanju naj bi igralo veliko vlogo, čeprav ni jasno, zakaj 

tega raziskave ne potrdijo. Kratkoročni spomin pa je spomin, kjer se za kratek čas shranijo 

informacije iz okolja in iz dolgoročnega spomina, z njimi manipuliramo in jih interpretiramo, 

da dosežemo določen cilj – v primeru zapisovanja, da se učimo. Zapisovanje predstavlja za 

delovni spomin velik izziv, saj mora ohraniti veliko minljivih zvočnih besednih dražljajev, da 

jih lahko interpretira in jih nato študent zapiše. Individualne razlike v besednem kratkoročnem 

spominu naj bi vplivale na individualne razlike v zapisovanju (Peverly idr., 2013).    

Pozornosti sicer res ne moremo razcepiti, lahko pa z vajo omogočimo hitro menjavanje med 

procesoma (Pečjak, 1986), prav tako lahko izboljšamo svoje jezikovne spretnosti in 

kratkoročni spomin z vajo oz. se poslužujemo drugih pomoči pri zapisovanju. 

 

POMOČ PRI ZAPISOVANJU 
 

Med študijem postajajo študenti vedno bolj vešči zapisovalci; izboljšajo specifični koncept 

zapisovanja, s tem pa bolje izrabljajo pozitivne učinke zapisovanja in zapiskov. Izboljšajo 

vsebino in sestavo zapiskov, izboljšajo pa tudi spremljevalne dejavnike (spoznajo stil 

poučevanja profesorjev, npr. kako signalizirajo pomembne informacije). Pri izpopolnjevanju 

zapiskov tako pomagajo le vaja in osebne rešitve (Piolat itd., 2004).  

 

Problem časovnega pritiska je v tem (Piolat itd., 2004), da morajo študenti pisati hitro oz. 

krajšati in/ali zmanjševati število zapisanih informacij. Pri tem je lahko rešitev stenografija, ki 

pa je le redko uporabljena. Med študijem se oblikujejo predvsem lastne metode krajšanja, kar 

vodi k povečanju raznolikosti načinov krajšanja.  
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Piolat idr. (2004) so analizirali različne zapiske in ugotovili, da tehnike krajšanja vplivajo na 

tri ravni jezika oz. zapisa:  

 Skrajševanje procedur/postopkov na ravni leksikonskih enot (krajšanje besed se od 

zapisovalca do zapisovalca zelo razlikuje; primer te tehnike je uporaba krajšave, npr. za 

besedno zvezo na primer – inf. za informacijo). 

 Sintaksa se preoblikuje s skrajšanjem izjav/stavkov (lahko se prevzame telegrafski stil za 

zapis informacij, npr. ko uporabiš matematične znake, ikonične znake, grško abecedo, 

simbole, ki jih uporablja profesor ali pa si jih študent izmisli sam za besede, ki se 

velikokrat ponovijo; ravno simboli lahko povečajo hitrost zapisovanja; pri tem je treba 

poudariti, da se moramo izogibati takšni sintaksi, ki jo težko beremo). 

 Samo fizično oblikovanje zapisa (lahko je linearen ali nelinearen zapis).  

 

Pečjak (1986) pojasnjuje, da so lahko zapiski zaradi hitrega pisanja pisani grdo (z grdo 

pisavo, nametano, brez reda), hkrati pa opozarja na to, da mora zapisovalec na koncu znati 

prebrati svoje zapiske – velikokrat se zgodi, da je branje onemogočeno ali težavno. Ker dobro 

organizirani in strukturirani zapiski pozitivno vplivajo na učenje in končni rezultat na izpitih, 

saj zmanjšajo kognitivno breme, so organizacijski namigi profesorjev zelo dobrodošli. To 

lahko naredijo na različne načine. Lahko predlagajo določeno sestavo zapiskov (Makany idr., 

2009), svoja predavanja dobro organizirajo in so jasna, glavne točke med seboj ločujejo; 

dobro je, da študentom pred predavanji profesorji posredujejo ključne točke in se jih med 

predavanjem tudi držijo. Poznavanje ključnih točk študentom omogoči, da vedo, kaj morajo 

njihovi zapiski vsebovati. Ob slabo organiziranem predavanju študenti poročajo o 

frustrirajočem občutku (Van Meter idr., 1994). Quintus idr. (2012) predlagajo tudi, da si 

študenti pridobijo zapiske z glavnimi točkami, med predavanjem pa si zapisujejo detajle. 

Čeprav Kobayashi (2006) v članku zapiše, da lahko kot nadomestilo slabših zapiskov študenti 

pregledujejo zapiske profesorjev, ki so veliko uporabnejši za poznejšo uporabo, saj vsebujejo 

popolne informacije, pozneje zapiše, da je bolje, da so zapiski osebni. Osebni zapiski 

vsebujejo oseben pogled na razumevanje snovi, kar služi pri učinkovitem priklicu. Poleg tega 

študenti, ki uporabljajo profesorjeve zapiske, ostajajo brez možnosti, da naredijo svoje – so 

popolnoma odvisni od profesorjevih zapiskov ter niso avtonomni in aktivni pri svojem učenju. 

Tako prakso avtor kritizira, saj meni, da jim profesorji ne pomagajo v realnih akademskih 

situacijah. Boyle in Forchelli (2014) pa zagovarjata, da je za študente lahko koristno, da jim 

da profesor model svojih zapiskov, da jih lahko študenti pregledajo, najdejo razlike med 

obema ter se iz ugotavljanja razlik naučijo, kako uspešno zapisovati. 

  

Kot sem omenila že med vsebinskimi težavami, je zapisovalcem najtežje prepoznati 

pomembne informacije. Profesorji jim lahko pomagajo z že prej znanimi ključnimi točkami, 

hkrati pa študenti poročajo, da so pozorni na različne signale, ki jim jih dajo profesorji med 

predavanjem. Ti signali so: fluentnost, spremembe izgovarjave, zapisi na tabli, izrecna 

navodila za zapisovanje (npr. »To je pomembno.«, »Zapišite si to.«) (Piolat itd., 2004). 

Haynes, McCarley in Williams (2015) poročajo, da so študenti oblikovali najkakovostnejše 

zapiske, ko je profesor uporabljal PowerPoint, več pomembnih informacij pa so si zapomnili, 

ko je bilo predavanje na neki način dobro strukturirano (in so bili poudarki zapisani) kot pri 

samo besednem predavanju.  

 

2.5 KAKOVOST ZAPISKOV 
 

2.5.1 OPREDELITEV 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005) opredeljuje kakovost kot lastnost, ki nekaj 

opredeljuje glede na pozitivne lastnosti. Po tej opredelitvi lahko sklepamo, da so kakovostni 
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zapiski tisti, ki imajo pozitivne lastnosti glede na pomnjenje; s tem poskušajo zmanjševati 

naše pozabljanje ter v največji mogoči meri upoštevajo zmožnosti naših možganov in se jim 

prilagajajo (Russell, 1993, Buzan in Buzan, 2005).  

Ker kvalitetni zapiski dajejo dobre rezultate na izpitih (Watkins, Corry, Dardick in Stella, 

2015), se je smiselno vprašati, kaj pripomore h kvaliteti le-teh. 

 

2.5.2 POUDARKI PRI PROCESIH POMNJENJA IN POZABLJANJA 
 

Pri raziskovanju spomina, pomnjenja in pozabljanja sta se v preteklosti uporabljala dva 

različna pristopa – oba sta odkrila različne pomembne elemente zgoraj omenjenih kognitivnih 

procesov. Ebbinghaus je proces pomnjenja razlagal kot oblikovanje in utrjevanje asociacij ter 

njihovo povezovanje z raznimi vtisi, medtem ko je Bartlett pomnjenje razlagal kot proces 

aktivnega grajenja smisla kot celote. V zadnjem času Bartlettov način pridobiva na pomenu, 

saj se zelo povezuje s kognitivističnim pogledom na samo učenje, ko daje pomen aktivnemu 

pristopu pri učenju (Marentič - Požarnik, 2000).  

 

Učinek začetka in konca  

 

Najbolj si zapomnimo besede ali pa informacije, ki jih preberemo/slišimo na začetku in na 

koncu, medtem ko se sredina nekako izgubi. Samo pomnjenje osrednjega dela je odvisno tudi 

od drugih dejavnikov, npr. od lastnosti informacij (ali gre za besede, prozno besedilo, 

podobe), dolžino seznama/predavanja/učenja, načina učenja (Russell, 1993).  

 

Von Restorffov učinek 

 

Von Restorffov učinek imenujemo našo nagnjenost, da si bolje zapomnimo izstopajoče, 

izrazite stvari. Ta učinek lahko zaznamo pri vseh primerih, pri katerih nekaj izstopa od 

svojega okolja oz. nas na neki način preseneča oz. preseneti (Russell, 1993).  

 

Število elementov za zapomnitev 

 

Russell (1993) meni, da je naš obseg pomnjenja oz. zapomnitve (brez učenja le branja oz. 

poslušanja) omejen na sedem elementov plus ali minus dva elementa. Pri tem ni pomembno, 

kateri elementi so – lahko so števila, besede, melodije –; večina ljudi si je težko zapomnila 

več kot sedem elementov. Pri tem je zanimivo, da se naše zmožnosti zapomnitve posameznih 

elementov povečajo, če različne elemente organiziramo v sedem plus ali minus dve skupini.  

 

Pomen asociacij 

 

Skoraj vse spominske tehnike temeljijo na močnih asociacijah. Te so vez med do zdaj še 

nepovezanimi mislimi, ki si jih moramo zapomniti skupaj (Russell, 1993). Kot pravi Russell 

(1993), so asociacije pomembne, zato ker nam povedo, kje v spominu naj iščemo, da bomo 

našli določen podatek. Nadaljuje, da več kot jih je, lažje bomo informacijo našli. Boljše kot so 

asociacije, bolj si bomo povezave zapomnili. Russell (1993) navaja nekatere lastnosti, ki naj 

bi jih imele dobre asociacije:  

 izjemnost (asociacija naj bo tako zelo posebna, da je ne bomo mogli zamenjati s katero 

drugo);  

 pretiravanje;  

 čutnost (uporabimo vsa čutila, predstavljamo si jo 3D, barvito in živo);  

 medsebojna povezanost (ustvarimo povezavo med predmetoma, informacijami, ki si jih 

želimo zapomniti skupaj);  
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 preprostost; 

 ustvarjalnost (bolj kot smo ustvarjalni pri oblikovanju asociacij, bolj si bomo zapomnili); 

 spolnost in vulgarnost; 

 vpletenost (povezava z zavestnimi izkustvi).  

 

Pomen izgrajevanja razumljive zgodbe 

 

Pri poskusih obnavljanja zgodb so raziskovalci ugotovili pomembne spremembe zgodb, slik 

oz. gradiva. Navadno postane gradivo bolj racionalno, logično in konvencionalno (Pečjak, 

2001). Udeleženci v raziskavah so vrzeli, nelogičnosti zgodbe zapolnjevali s svojimi 

izkušnjami, pričakovanji, stališči in s težnjami po smislu (Marentič - Požarnik, 2000), kar je 

pomenilo kvalitativno spremembo.  

 

2.5.3 SPLOŠNA PRAVILA ZAPISOVANJA  
 

Iz zgoraj navedenih poudarkov, ki sledijo iz teorij pomnjenja in pozabljanja, ter močnih 

lastnosti hemisfer lahko oblikujemo splošna pravila, ki prispevajo k učinkovitim zapiskom, 

naloga uporabnika/zapisovalca pa je, da si jih prilagodi po svojih učnih potrebah. Ta so 

naslednja: 

 

1. Zapiski naj bodo dobro organizirani, kar pomeni, da so informacije čim bolj hierarhično 

strukturirane (gredo od splošnega k specifičnemu). Dobra organiziranost prispeva k 

boljšemu pregledu in razumevanju, kar omogoča boljše rezultate na izpitih. Pri 

zapisovanju uporabljamo strategijo, ki nam je najbližja. Informacije naj bodo 

organizirane v skupine oz. podskupine, pri čemer naj bo upoštevano pravilo največ 7 

elementov v posamezni podskupini oz. oblikovanih 7 skupin (Russell, 1993).  

2. Zapisovanje v obliki ključnih besed in iskanje povezav med njimi ter s predznanjem 

zapisovalca. Najučinkovitejši zapiski po mnenju Bristowa idr. (2001) so tisti, ki so 

zapisani v obliki ključnih besed, simbolov (za najpogostejše ključne besede) in povezav 

med njimi. 

3. Razbijanje monotonosti zapiskov: to lahko dosežemo z uporabo humorja, risanjem naših 

asociacij v 3D-, 2D-obliki, uporabljanjem različnih barv, s pisanjem črk različnih fondov, 

z uporabo velikih tiskanih, malih tiskanih črk itn. Študenti priporočajo tudi uporabo 

različnih pisal za določene dejavnosti, ki se pogosto pojavljajo (npr. uporaba svinčnika 

pri reševanju matematičnih nalog, uporaba modrega kemičnega svinčnika pri zapisovanju 

snovi). Pri razbijanju monotonosti uporabimo vso svojo domišljijo in ustvarjalnost. S tem 

postanejo naši zapiski zares osebni in hkrati kakovostni (Buzan in Buzan, 2005).  

4. Pod zapiske s predavanj naj se napiše povzetek ključnih točk. Povzetek nam omogoči 

izkoristiti učinek boljšega pomnjenja informacij na začetku in koncu, prav tako pa lahko 

ugotovimo, ali vidimo celostno sliko predavanja. Ob manjkajočih informacijah zapiske 

dopolnimo, da se izognemo zapolnjevanju vrzeli s svojimi pričakovanji itn. (Russell, 

1993). 

 

Najboljše je, da študenti/zapisovalci svoje zapiske oblikujejo čim bolj kakovostno že med 

predavanjem, saj v nasprotnem primeru lahko tvegajo, da jim bodo manjkale pomembna 

vsebina in ideje predavanj, kar lahko vpliva na uspeh na izpitih oz. testih (Boyle, 2011). 
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2.6 OBLIKA ZAPISKOV 
 

2.6.1 LINEARNO ZAPISOVANJE 
 

Linearne strategije zapisovanja so zapisi informacij, misli, ki so zapisane tako, da podatki 

napredujejo linearno po strani navzdol ali navzgor (odvisno od države zapisovalca) ter so 

enosmerno zapisani, tj. da ne grejo v različne smeri.  

 

Buzan in Buzan (2005) omenjata, da linearne strategije zapisovanja uporablja več kot 95 % 

vseh ljudi, ki so jih zajeli v raziskavah. Njihovi zapiski so bili največkrat pisani: 

 enosmerno: v stavkih od leve proti desni; tak način zapisovanja imenujeta pripovedni 

slog, saj je pisan v stavkih); 

 v alinejah: informacije oz. misli so pisane v zaporedju; tak način zapisovanja imenujeta 

spiski); 

 hierarhično urejeni: zapiski so stopenjsko urejeni v glavne točke in podtočke; 

 ali pa so te strategije zapisovanja med seboj mešali.  

 

Tudi Pečjak (1986) zaradi preglednosti, urejenosti oz. organiziranosti predlaga različne znake 

za naštevanje, in sicer z rimskimi številkami, velikimi črkami abecede, arabskimi številkami 

ali pa z malimi črkami. Predlaga tudi, da se na levi strani vrstice naredi zamik.  

 

Pri zapisovanju so udeleženci raziskav, ki sta jih Buzan in Buzan (2005) izvedla na različnih 

koncih sveta, največkrat uporabljali običajen črtast papir, eno pisalo (največkrat črno, modro, 

rjavo), uporabljali so le malo oblikovnih prvin (števila, črte, eno barvo). Izsledki njune 

raziskave nam lahko v prvi vrsti pokažejo to, kakšne izkušnje imamo oz. smo pridobili v 

življenju ter o naši poučenosti o zapisovanju, zato lahko sklenemo, da smo v šoli oz. med 

izobraževanjem pridobivali izkušnje predvsem o linearnem zapisovanju, hkrati pa učitelji niso 

v dovolj visoki meri spodbujali uporabe različnih oblikovnih prvin oz. nam niso predstavili 

prednosti njihove uporabe, da bi jih uporabljali tudi kasneje, kar pa lahko označimo kot 

primanjkljaj, saj so naši možgani ključni pri kakovostnem učenju (oblikovne prvine pa 

vplivajo nanje). 

  

2.6.2 NELINEARNO ZAPISOVANJE 
 

Nelinearne strategije zapisovanja so nasprotje linearnim strategijam zapisovanja, kar pomeni, 

da informacije in podatki ne napredujejo linearno po strani navzdol in niso (samo) enosmerno 

zapisani, ampak so vizualno predstavljeni. Buzan in Buzan (2005) navajata, da take strategije 

zapisovanja ljudje opišejo kot zmedene in neurejene.  

 

Ideja o vizualnem predstavljanju informacij je stara, začetek oblikovanja tovrstnih strategij 

zapisovanja pa sega vsaj 30 let nazaj (Davies, 2010). Študije so pokazale, da so nelinearni 

zapiski boljši, saj zapisovalec selekcionira in organizira informacije že med zapisovanjem, s 

tem postane miselno aktiven, kar vodi do boljšega pomnjenja (Piolat itd., 2004). Poleg tega 

nelinearne strategije zapisovanja omogočajo ločeno kodiranje informacij v spominu – 

vizualne predstave so sinhrono organizirane in se obdelajo hkrati, besedne predstave pa so 

hierarhično organizirane in se predelajo zaporedno (Davies, 2010). Kljub temu pa je 

uspešnost nelinearnih strategij zapisovanja odvisna predvsem od dejanske strategije in 

kompetence uporabnika (Makany idr., 2009), kar se lahko izkaže za problem, saj študenti o 

nelinearnih strategijah zapisovanja po večini niso seznanjeni (Bonner in Holliday, 2006), 

poleg tega se morajo tovrstnih strategij še priučiti. Obstaja veliko različnih nelinearnih 

strategij zapisovanja, kot so: pojmovne mreže (ang. concept mapping), Cornellov sistem 
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zapisovanja, takojšnji odgovori (ang. instant replays), ribja kost oz. Isikawov diagram, 

zemljevid znanja (ang. knowledge maps), zemljevid učenja (ang. learning maps), miselni 

vzorci (ang. mind mapping), modelni vzorci (ang. model maps), piramidni princip (ang. 

pyramid principle), pametni načrt (ang. Smart Wisdom) (Makany idr., 2009), idejni vzorci 

(ang. idea mapping), ki jih Davies (2010) uvršča kar med miselne vzorce, dodaja pa še (ang. 

argument mapping), ki pa so z izjemo nekaterih – pojmovnih mrež in miselnih vzorcev − v 

Sloveniji skoraj neznani. 

  

Glavna cilja vseh nelinearnih strategij zapisovanja sta: 

 

 predstaviti in manipulirati s sklopi odnosov v obliki različnih diagramov in s tem 

omogočiti boljše razumevanje odnosov med informacijami; to pripomore k zmožnosti 

analiziranja posameznih delov informacij in s tem k aktivnemu udejstvovanju pri učenju, 

kar ima za posledico poglobljeno znanje; 

 lažja sledljivost nelinearnim zapisom kot pri linearnim zapisom (zaradi uporabe ključnih 

besed in povezav med njimi), ki pa ne velja za vse nelinearne strategije zapisovanja, ker 

se med sabo razlikujejo. 

 

Izbira nelinearnih strategij zapisovanja je odvisna od namena pa tudi od njihovega 

poznavanja, zato bi jih morali učitelji/profesorji dobro poznati in razumeti, saj bi jim to 

omogočilo nudenje pomoč in spodbudo učencem pri učenju z njimi (Davies, 2010). 

 

2.6.2.1 Miselni vzorci 
 

Definicije miselnih vzorcev se med seboj razlikujejo predvsem zato, ker se avtorji njihovih 

definicij osredinjajo na njegove različne lastnosti.  

 

Miselni vzorci so vizualna, nelinearna predstavitev mreže povezanih in sorodnih pojmov 

(Davies, 2010), v katerih gre za zapisovanje le ključnih besed/pojmov v razvejano 

razporeditev (Marentič - Požarnik, 2000). Buzan, avtor miselnih vzorcev, jih opredeljuje kot 

grafično predstavitev procesa mišljenja možganov in oblikovanja ter ustvarjanja novih idej 

(Noonan, 2013) oz. kot »izraz 'žarkastega' (narekovaji v originalu), večsmernega mišljenja in 

je torej naravna funkcija človeškega uma« (Buzan in Buzan, 2005). Predvsem pa gre za 

asociacijsko mrežo, ki ima nekakšno organsko obliko in s tem zrcali njegovo organiziranost 

(Russell, 1993). 

 

Temeljni namen miselnih vzorcev je boljše pomnjenje, ki nam ga pomagajo izboljševati 

značilnosti miselnih vzorcev, ki so tesno povezane s spoznanji znanstvenikov o možganih kot 

celoti, hemisferičnih specifičnih lastnostih ter o zakonitostih pomnjenja in pozabljanja. Hkrati 

pa nam miselni vzorci omogočajo in olajšajo predstavitev kompleksnih odnosov v diagram, 

da vidimo celostno sliko, kar nam olajša analizo in razumevanje odnosov ter povezav (kar 

zahteva praksa), kar pa spet pripelje do boljšega pomnjenja (Noonan, 2013). 

 

Oblikovne značilnosti miselnih vzorcev  

 

Kot je že iz opredelitve miselnih vzorcev razvidno, so ti vizualna oz. grafična ponazoritev 

ključnih besed in njihovih povezav, zato avtor pogosto uporablja izraz oblikovanje/risanje 

miselnih vzorcev (in ne pisanje). Res je, da gre pri miselnih vzorcih bolj za risanje kot za 

pisanje.  

 

Buzan in Buzan (2005) opisujeta pravila, ki se jih »moramo« držati, če želimo, da izkoristimo 

vse prednosti miselnih vzorcev. Pri tem avtorja opozarjata, da pravila niso postavljena za 
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omejevanje naše svobode ustvarjanja, ampak za to, da povečamo svoje umske sposobnosti. 

Velikokrat pa tudi poudarita in nas, uporabnike, spodbujata, da naj si po določenem času 

uporabljanju te metode ustvarjamo svoj lastni oblikovni slog miselnih vzorcev.  

 

Pravila dosledno sledijo vsem spoznanjem o možganski hemisferičnosti ter psihološkim 

spoznanjem o pomnjenju in pozabljanju. Poudarjata rabo poudarkov (v obliki slik, 3D-slik in 

barv), povezav s prejšnjim znanjem (uporaba puščic in znakov besed, ki so pogoste), samo 

ključnih besed (pisane s tiskanimi črkami), sestave (od pomembnejšega k podrobnostim) in 

oštevilčenje (za lažjo orientacijo znotraj miselnega vzorca). 

 

Uporaba 

 

Russell (1993) pravi: »Skratka, miselne vzorce je mogoče uporabiti povsod, kjer gre za tok 

informacij med mišljenjem in zunanjim svetom, ne glede na njegovo smer.« Miselni vzorec 

lahko uporabljamo na različnih področjih življenja – v šoli, službi, celo pri raziskovanju 

samega sebe, pravzaprav povsod, kjer bi želeli izboljšati in nadgraditi naše stvaritve s 

pomočjo jasnega mišljenja in z učinkovitim učenjem (Buzan in Buzan, 2005). 

 

Najbolj razširjena je njihova uporaba v šoli kot način zapisovanja; učenci/dijaki in študenti jih 

lahko uporabijo pri načrtovanju seminarskih nalog in raziskav (Noonan, 2013), v obliki 

miselnih vzorcev lahko naredijo povzetke literature, uporabni so tudi pri problemskem pouku. 

Učitelji pa jih lahko uporabijo kot priprave ure in za njihovo evalvacijo, lahko pa v obliki 

miselnih vzorcev oblikujejo tudi izpite, seveda pod pogojem, da se o njih študenti že med 

letom poučijo (Edwards in Cooper, 2010).  

 

Miselne vzorce lahko uporabljajo tudi na področjih financ, ekonomije, v marketingu, 

medicini, umetnosti, v oglaševanju, na področju stikov z javnostmi (Davies, 2010). 

 

Prednosti in kritike strategije miselnih vzorcev 

 

Kot pravi Marentič - Požarnik (2000), so miselni vzorci močno zastopani v osnovni šoli, 

lahko pa bi jim več pozornosti namenili tudi v srednji šoli/gimnaziji oz. v izobraževanju 

odraslih. Največjo nevarnost vidi v pretiravanju oz. pri poenostavljanju uporabe strategije. 

Gabrijelčič (1988) vidi kot glavne probleme hitenje z novim načinom dela, brez samostojne 

vnaprejšnje uporabe miselnih vzorcev učiteljev, površnost in le polovično držanje bistvenih 

pravil (neuporaba barv, pisanje s pisanimi črkami itn.), kar po njenem mnenju pripelje 

miselne vzorce v »nemilost« pri uporabi v učne namene. 

 

Čeprav so miselni vzorci kar dobro zastopani v osnovnih šolah, jih le redki vzamejo za svojo 

strategijo učenja in jih uporabljajo tudi pozneje. Marentič - Požarnik (2000) pravi, da je 

uporaba miselnih vzorcev na slovenskih visokih šolah majhna, v tujini pa jih v zadnjem času 

pogosto uvajajo, v raziskavah pa navajajo prednosti in slabosti omenjene strategije po mnenju 

študentov; te so si lahko v nasprotju, saj vsak posameznik te strategije zaradi osebnostnih 

razlik doživlja drugače.  

 

Prednosti 

 

Prednosti so najprej vidne pri spodbujanju ustvarjalnosti mišljenja, saj miselni vzorci 

spodbujajo možgansko nevihto, oblikovanje novih idej ter povezav med starim in novim 

znanjem; vse to zapišemo v prosti obliki, ki jo strategija dopušča (Noonan, 2013) oz. celo 

spodbuja domišljijo v obliki asociacij in jih ne omejuje (Davies, 2010).  
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Izboljšajo tudi učenje, saj spodbujajo »veččutno« učenje, v katerem so prisotne slike in barve, 

kar olajša prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Osredinijo se na vsebino; 

z njimi se lažje izločijo glavne misli in ideje. Učenec zavzame aktivno vlogo pri oblikovanju 

svojega znanja (Noonan, 2013). Gabrijelčič (1988, str. 15) navaja, da je neki učenec, ki je 

staršem predstavil to strategijo, rekel: »Odkar uporabljamo miselne vzorce, moramo pri 

učenju strašno misliti …« Prav tako miselni vzorci zmanjšajo čas za priprave na izpit. Vse to 

pa omogoči dolgotrajnejše znanje in znanje, ki ga lahko uporabimo v praksi (Noonan, 2013).  

 

Kritike 

 

Uporabniki najprej kritizirajo njegovo prosto sestavo, ki je težka za branje za tistega, ki je 

miselni vzorec oblikoval (Noonan, 2013), pa tudi za druge bralce (Davies, 2010). Noonan 

(2013) kot kritiko omenja tudi omejene vrste povezav do preprostih asociacij, odsotnost jasnih 

povezav med idejami, nesorazmerno raven podrobnosti, ki naredijo včasih premalo, včasih pa 

preveč kompleksen miselni vzorec, tako da se izgubi celotna slika. Davies (2010) pa kritizira 

tudi to, da so v miselnih vzorcih prikazani le hierarhični odnosi ter omejenost miselnih 

vzorcev s kompleksnimi odnosi in povezavami. 

 

Zapisovanje predavanj z miselnimi vzorci  

 

Zapisovanje predavanj z miselnimi vzorci je zelo podobno povzemanju knjig s to strategijo. 

Poleg že prej naštetih problemov se pojavi problem v obliki enosmernega podajanja snovi 

predavatelja.  

 

Najpomembnejše je, da si študent hitro pridobi pregled nad celotnim predavanjem. Pred 

predavanjem naj si nariše osrednjo sliko, nato pa še glavne veje za glavne poudarke. Kot smo 

videli že prej, študentom močno koristijo že vnaprej napovedani glavni poudarki predavanja, 

zapisovalcem v obliki miselnih vzorcev pa je to bistven podatek.  

 

Če čas dopušča, je zelo koristno, da najprej, še pred začetkom predavanja, študenti 

samostojno naredijo miselni vzorec z vsem svojim znanjem na to tematiko. Med 

zapisovanjem nato v miselni vzorec zapisujejo misli (v obliki ključnih besed), zraven 

vključujejo tudi svoje prejšnje znanje, vedno pa morajo vanj vključevati tudi svoje pripombe 

in prispevke (Buzan in Buzan, 2005). 
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Slika 2.1: Primer zapisovanja z miselnim vzorcem 

 

 

2.6.2.2 Pojmovne mreže  
 

Pojmovne mreže so grafična predstavitev organiziranega znanja, ki temelji na pojmih in 

odnosih med njimi (A summary, 2003). Znanje se predstavlja v vizualni mreži, ki jo 

sestavljajo pojmi oz. t. i. vozlišča in povezave med njimi (Pudelko, Young,Vincent - Lamarre 

in Charlin, 2012), kar učencu omogoči globlje poznavanje vsebine.  

 

Strategijo zapisovanja v obliki pojmovnih mrež je oblikoval Novak v 70. letih prejšnjega 

stoletja; njegova strategija temelji na delu Ausubela oz. na njegovem pogledu na pomensko 

učenje, ki poudarja pomembnost povezovanja predhodnega znanja in izkušenj z novimi 

informacijami.  

 

Pojmovne mreže pa niso samo zapisovanje oz. organiziranje znanja, ampak so učencu tudi v 

pomoč pri učenju, kako se kakovostno učiti, saj dajo pojmovne mreže možnost aktivnega 

učenja. Med učenja s pojmovnimi mrežami učenec oblikuje sestavo znanja, odkrije pa 

miselne procese, ki jih je uporabljal, ter njihovo integracijo (Torre, Durning in Daley, 2013). 

 

Oblikovne značilnosti  pojmovnih mrež  

 

Pojmovne mreže so sestavljene iz pojmov in odnosov (A summary, 2003) oz. povezav med 

pojmi. Pojmi so ključne besede, ki so zaprte v oblačkih. Po navadi so zapisani v eni besedi oz. 

kratki frazi, včasih pa so zapisani v obliki simbolov, npr. +, % (A summary, 2003). 

 

Povezave imajo v pojmovnih mrežah zelo pomembno vlogo; so pravzaprav ključnega 

pomena. To so besede, ki nakazujejo na visoko stopnjo kognitivne aktivnosti učenca/študenta. 

Povezave dajejo pomen pojmov, oblikujejo in ilustrirajo učenčevo razumevanje dajanja 

pomena pojmov in z njimi se ustvarjajo smiselne povezave med pojmi s sestavo znanja (Torre 

idr., 2013). Po navadi so te besede glagoli in so zapisane na črtah (A summary, 2003). 
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Uporaba  

 

Pojmovne mreže so uporabne na različnih področjih – predvsem se jih uporablja na 

izobraževalnem področju, uporablja pa se jih tudi drugje, npr. v poslovnem svetu. Strategija 

zapisovanja v obliki pojmovnih mrež je bila sprva namenjena samostojnemu študiju in za 

organizacijo misli. Šele pozneje, ko je prevladal konstruktivistični pogled na učenje, je 

pojmovnim mrežam zrasla podpora na vseh ravneh poučevanja (Pudelko idr., 2012).  

 

Prednosti 

 

Uporaba pojmovnih mrež spodbuja kritično mišljenje, predvsem pa učenje z razumevanjem, 

ter proizvede znanje, ki ga učenci shranijo v dolgoročni spomin (kar lahko pripišemo dejstvu, 

da pojmovne mrež zahtevajo od učenca/študenta, da svoje znanje dobro organizira). Študenti, 

ki so se učili s pomočjo pojmovnih mrež, so znali bolje reševati probleme oz. problemske 

naloge, saj jim pojmovne mreže omogočijo dobro sintezo vsega znanja (Carr - Lopez, Galal, 

Vyas, Patel, in Gnesa, 2014).  

 

Kritike 

 

Pojmovne mreže pa imajo tudi svoje pomanjkljivosti. Najočitnejša pomanjkljivost je, da se jo 

je težko naučiti in ni primerna za začetnike (tiste, ki se zapisovanja šele učijo). Avtor 

izpostavlja, da so si pojmovne mreže na pogled zelo podobne, podatki znotraj njih ne 

izstopajo (ni slik, barv itn.), kar zmanjša pomnjenje uporabnika (Eppler, 2006), poleg tega pa 

poudarja še bistveno večjo težavo – ker so pojmovne mreže na določeno vsebino zgrajene 

podobno oz. ni veliko raznolikosti, jih lahko študenti samo prepišejo (Romero Gil idr., 2009).  

 
Slika 2.2: Primer zapisovanja s pojmovnimi mrežami 

 

2.6.2.3 Cornellov sistem zapisovanja 
 

Cornellov sistem zapisovanja je kombinacija linearnega in nelinearnega načina zapisovanja. 

 

Čeprav je zapiske v obliki Cornellovega sistema zapisovanja preprosto oblikovati oz. pisati ter 

svoje študente nekatere ameriške fakultete spodbujajo k uporabi te strategije, ni pogosto 

uporabljena. V Sloveniji jo omenjata Vesel (2012) in Ažman (2008) kot eno izmed mogočih 

strategij zapisovanja, je pa kljub temu skoraj neznana. 

https://library.iated.org/authors/Inmaculada_Romero+Gil
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Oblikovne značilnosti zapisovanja  s Cornellovim sistemom zapisovanja  

 

Zapiski v obliki Cornellovega sistema zapisovanja so razdeljeni na štiri dele. Na vrhu 

zapisovalec zapiše organizacijske podrobnosti, npr. naslov, datum, predmet in drugo, kar 

določi dijak/študent sam. Spodaj zapiski vsebujejo dva stolpca – levi meri približno 1/3 širine 

lista, desni pa 2/3 širine lista; na dnu lista je po celotni širini 5 cm velik prostor. V desni 

stolpec zapisovalec zapisuje vsebino ure/predavanja, torej ideje in dejstva, ki jih profesor 

posreduje med uro. Ta stolpec zapisovalci izpolnjujejo med predavanjem (Quintus idr., 2012). 

Priporočljivo je, da zapisovalec zapiše le pomembne informacije, da jih parafrazira, da riše 

grafe, uporabi puščice in druge načine za poudarjanje oz. zapisuje v telegrafskih stavkih 

(Cornell notetaking, b. d.). V levi stolpec pa se zapisuje ključne besede, vprašanja v povezavi 

z vsebino, povezave in odnose med vsebino oz. s predhodnim znanjem (Quintus idr., 2012), 

korake pri reševanju problema, diagrame. Vprašanja naj bodo takšna, kot jih lahko profesor 

postavi v testu oz. na ustnem spraševanju, predvsem pa se naj pojavljajo vprašanja višjih 

taksonomskih ravni (Cornell notetaking, b. d.). V literaturi se pojavljajo razlike v času 

izpolnjevanja levega dela Cornellovega sistema zapiskov, in sicer med predavanjem oz. po 

njem. Avtorji pa se strinjajo glede prednostih tega stolpca: pomaga razjasniti pomene, 

razkriva odnose, vzpostavi kontinuiteto, okrepi spomin, predvsem pa omogoča ponoven 

pregled med učenjem. V prostor na dnu lista dijaki/študenti zapišejo povzetek in glavne točke 

strani, kar omogoča predvsem lažji pregled in pomoč pri pomnjenju (Quintus idr., 2012). 

Povzetek naj bi naredili v 24 urah po zapisovanju, poleg tega naj bi dijak/študent vsak teden 

10 minut namenil za pregled levega stolpca in povzetka. To bi pripomoglo k boljšemu znanju 

in tudi k boljšemu uspehu na izpitih (The cornell note-taking system, b. d.).  

 

Donohoo (2010) poroča, da so dijaki, ki so se v enem semestru učili strategije Cornellovega 

sistema zapisovanja in ga pri učenju tudi uporabljali, izboljšali svoj uspeh na semestrskem 

preverjanju znanja za od 10 % do 12 %. 
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Slika 2.3.: Primer zapisovanja s Cornellovim sistemom zapisovanja 

 

2.6.2.4 Pametni načrt  
 

Pametni načrt je strategija, ki je podobna miselnim vzorcem, se pa v nekaterih lastnostih od 

njih bistveno razlikuje. Postaja vedno bolj priljubljena v Veliki Britaniji, kjer jo aktivno 

uporablja že na stotine ljudi (Makany idr., 2009). 

 



20 

 

Oblikovne značilnosti pametnega  načrta 

 

Tako kot pri večini nelinearnih strategij zapisovanja tudi pri tej uporabimo samo en bel list, ki 

je postavljen vodoravno, saj nam to omogoča celovit pogled nad vsemi zajemajočimi podatki. 

Pri oblikovanju oz. zapisovanju navadno ne uporabljamo barv, slik oz. kakšnega drugega 

kontrasta, razen če so ti podatki najpomembnejši in se nam to (podčrtavanje, barvanje itn.) zdi 

primerno, jih pa uporabljamo minimalno (Makany idr., 2009).  

 

Zapisovanje s pametnim načrtom  

 

Zapisovanje začnemo, ko na sredino vodoravno obrnjenega lista narišemo krog, iz njega pa 

nekaj trikotnikov, ki nam pomagajo snov, ki jo bomo zapisovali med predavanjem, razporediti 

po listu in nam na tak način dajo prostor za zapisovanje. Iz vsakega trikotnika po lastni presoji 

(med zapisovanjem) narišemo 1−3 preproste krive črte, na katere z velikimi tiskanimi črkami 

napišemo ključne besede (na eno črto zapišemo le eno ključno besedo). Na krajih, na katerih 

narišemo črte in se te razvejajo, narišemo nov koncentrični krog (takšnih krogov je na enem 

listu 4). Pri pametnem načrtu koncentrični krogi predstavljajo strukturirane meje med 

hierarhično postavljenimi podatki, pri čemer so najpomembnejši podatki na prvi veji oz. na 

drugem koncentričnem krogu, medtem ko so detajli na poznejših vejah. 

 

Informacije, ki jih zapisujemo na črte, začnemo zapisovati v zgornjem desnem delu papirja, 

nato pa jih zapisujemo v smeri urnega kazalca. Tak način zapisovanja omogoči lažjo 

orientacijo med podatki, hkrati pa nam omogoča tudi lažje sprotno zapisovanje, čemur je ta 

strategija tudi namenjena. Tako ne razmišljamo, kako so podatki med seboj povezani, ampak 

informacije zapisujemo samo na način, kot jih slišimo, le da jih preoblikujemo v ključne 

besede. Pri takšnem zapisovanju je pomembno le to, da lahko sledimo toku misli, tudi če 

gremo od detajlov proti glavni misli.  

 

Povezanost med informacijami pri pametnem načrtu izhaja iz celovite drevesu podobne 

strukture, predvsem pa hierarhičnosti (Makany idr., 2009).  
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Slika 2.4.: Primer zapisovanja pametnim načrtom 

 

2.7 POVZETEK STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

V prejšnjih poglavjih sem opisala različne strategije zapisovanja, ki so namenjene različnim 

uporabnikom ter imajo različne prednosti in slabosti. Za lažji pregled sem v preglednici 1 

ocenila zgoraj opisane strategije zapisovanja po različnih merilih, za katere menim, da 

definirajo kakovost strategije zapisovanja. Ta so: 

  možnost uporabe ključnih besed (uporaba ključnih besed); 

  možnost dopolnjevanja vsebine (možnost dopolnjevanja); 

  možnost povezovanja s prejšnjim znanjem (možnost povezovanja); 

  možnost zapisa svojih asociacij v obliki slik, grafov, s humorjem itn. (možnost 

asociacij); 

  možnost hitrega pregleda pomembnega (možnost povzetka); 

  možnost oblikovanja hierarhije informacij med zapisovanjem (hierarhija); 

  uporabnost strategije pri zapisovanju predavanja;  

  možnost učenja strategije (možnost učenja). 

 

Ocenjevala sem jih po ocenjevalni lestvici (5 pomeni, da zelo ustreza merilu, 1 pomeni, da ne 

ustreza merilu).  
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Preglednica 1: Ocene strategij zapisovanja 

  

Ključne 

besede 

Možnost 

dopol. 

Možnost 

povez. 

Možnost 

asociacij 

Možnost 

povz. Hierar. Uporab. 

Možnost 

učenja 

Enosmerni  

zapiski 2 1 3 2 1 1 4 5 

Alineje 5 3 3 3 3 1 4 5 

Hierarhični 

zapiski 5 3 3 3 4 5 5 5 

Miselni vzorci 5 5 5 5 4 5 1 2 

Pojmovne 

mreže 5 5 5 3 5 5 1 1 

Corrnellov  

sistem 

zapisovanja 5 5 5 4 5 3 5 5 

Pametni načrt 5 5 4 4 4 3 4 2 

 

2.8 ZAPISOVANJE Z RAČUNALNIKOM 
 

Kljub široki uporabi sodobne tehnologije, npr. osebnega računalnika, je klasično zapisovanje 

še vedno bolj priljubljeno pri študentih, predvsem zaradi praktične uporabe papirja in pisala. 

Ta način je poceni in lahko uporaben, zato Kobayashi (2006) ne verjame, da bo tehnologija 

kmalu povsem nadomestila klasično metodo zapisovanja in bo še zmeraj mešana uporaba, s 

čimer se strinja tudi Boyle (2011). Ward in Tatsukawa (2003) pa menita, da je zapisovanje s 

pomočjo računalnika lažje – zapiski so čitljivejši, lažje je iskanje po njih, lažje je njihovo 

shranjevanje in urejanje, Moore Stacy in Cain (2015) pa dodajata še lažje dodajanje slik, 

diagramov ter označevanje med tekstom, pri čemer ostaja tekst v digitalni obliki, ena 

pomembnejših prednosti pa je večja hitrost pisanja. Digitalno zapisovanje pa prinaša tudi 

pomanjkljivosti. Računalnik oz. druga tehnologija za zapisovanje (telefon, ki ima aplikacijo 

za zapisovanje) je relativno drag način zapisovanja, v razredu lahko predstavlja motnjo v 

pozornosti in razumevanju študenta, saj, kot pravita avtorja, je računalniška večoperativnost 

mamljiva. Poleg tega se pojavijo težave tudi pri učinkovitosti zapisanega besedila na 

računalnik. Študenti, ki so si zapisovali na računalnik, so si slabše zapomnili zapisane 

informacije od tistih, ki so pisali zapiske na roko in so se slabše odrezali tako pri vprašanjih 

nižje ravni kot tudi pri konceptualnih vprašanjih. Možna razlaga za ta pojav je, da si zaradi 

hitrejšega zapisovanja na računalnik študenti zapišejo več (torej tudi manj pomembne 

informacije) in dobesedno. Zato je Fink (v Moore Stacy in Cain, 2015) predlagal prepoved 

digitalnega zapisovanja. Hartley, Howe in McKeachie (2001) pa ne dvomijo, da nova 

tehnologija spreminja in bo spreminjala tudi v prihodnje strategije zapisovanja ljudi; 

sprašujejo se le, v kolikšni meri bo ta sprememba.  

 

Cilj uporabe računalnika pri zapisovanju je »proizvajanje« zapiskov, podobnih tem, ki jih 

delamo na papir s pisalom; razlika je le v tem, da postanejo digitalni dokumenti z vsemi 

prednostmi, ki jih imajo tovrstni zapiski, in postanejo boljši zunanji pomnilniki, kot so 

navadni zapiski (Hartley idr. 2001).  

 

2.9 POUČEVANJE STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

Poleg vseh zgoraj navedenih težav (časovni pritisk, vsebinske težave, zapisovanje s ključnimi 

besedami, predhodno znanje in kognitivna preobremenjenost) predstavlja študentom še 

dodatno težavo dejstvo, da morajo strategij(e) zapisovanja še usvojiti (Makany idr., 2009), saj 
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se o tem učenci v šoli redko učijo, čeprav zavzema zapisovanje velik del življenja 

posameznika (Russell, 1993). Boyle (2011) navaja raziskavo, v kateri kar 20 % študentov 

označi zapisovanje kot zahtevno aktivnost. Problem nepoznavanja različnih strategij 

zapisovanja je še toliko večji, ker študenti na predavanjih lažje zapisujejo, če uporabljajo 

svoje priljubljene strategije zapisovanja (Van Meter idr., 1994). Zato se študenti pogosto 

strategij zapisovanja naučijo sami in iščejo svoje lastne rešitve, kako si zapisovanje olajšati. 

Pri tem je pomembno poudariti, da naj bi študent uporabljal različne strategije v različnih 

situacijah (Ward in Tatsukawa, 2003).  

 

Čeprav profesorji na fakultetah od svojih študentov pričakujejo tovrstno znanje, imajo 

učitelji/profesorji dejansko na vseh ravneh šolanja možnost, da jim pri učenju strategij 

zapisovanja pomagajo. Čeprav je aktivno zapisovanje bolj uporabljeno na fakultetah oz. višjih 

šolah, se ga je treba učiti in vaditi že prej (Pečjak, 1986). Kot pa pravi Kobayashi (2006), 

lahko najučinkoviteje spreminjamo načine zapisovanja ter vplivamo na kakovost zapisovanja 

pri dijakih in študentih nižjih letnikov.  

 

2.10  NAČRTNO POUČEVANJE STRATEGIJ ZAPISOVANJA V SLOVENIJI 
 

Poučevanje oz. učenje strategij zapisovanja je dolgotrajen proces. Haynes idr. (2015) 

navajajo, da lahko 8-letni otrok doseže določeno stopnjo selekcioniranja med pomembnimi in 

nepomembnimi informacijami, to sposobnost pa mora med šolanjem izboljševati. V Sloveniji 

lahko v učnem načrtu za slovenščino (2011) za drugo izobraževalno obdobje najdemo cilj 

»Učenci povzemajo temo, podteme/ključne besede in bistvene podatke – izdelajo miselni 

vzorec/preglednico/dispozicijske točke.«. V tretjem izobraževalnem obdobju pa lahko 

preberemo cilja: »Učenci povzemajo temo in bistvene podatke.« in »Učenci povzemajo temo, 

podteme/ključne besede in bistvene podatke – izdelajo miselni vzorec/preglednico/ 

dispozicijske točke.«. To je gotovo dober začetek poučevanja strategij zapisovanja, saj je 

najpomembnejše, da lahko zapisovalec poišče bistvene podatke. Poleg tega Kobayashi (2005) 

zapiše, da je v nižjih ravneh šolanja malo prednosti pri načrtnem poučevanju zapisovanja, saj 

učenci še nimajo potrebnih kognitivnih spretnosti za samostojno zapisovanje. Pozneje pa 

osnovne šole in gimnazije/srednje šole samostojno in samoiniciativno organizirajo projekte, ki 

so namenjeni učenju učenja in po navadi obsegajo od nekaj ur v dnevu do celotnega dne. 

Ažman (2008) v svoji knjigi predstavi posamezne točke, imenovane učenje učenja, in jih 

naredi blizu učencem in gimnazijcem/srednješolcem ter profesorju, ki tečaj tudi vodi, 

vprašanje pa je, koliko časa je namenjenega oz. ga profesorji namenijo strategijam 

zapisovanja.  

 

Boyle (2011) opiše poučevanje dijakov po t. i. modelu SOI (selekcioniranje, organiziranje in 

integriranje), ki ga je oblikoval Mayer. Gre za to, da gredo dijaki/študenti čez tri stopnje, v 

katerih se učijo določenih kognitivnih procesov. Avtor prilagodi model za učenje strategije 

zapisovanja. Na prvi stopnji se dijaki/študenti učijo izluščiti glavne poudarke v besedilu. Na 

drugi organizira dobljeno gradivo in ga v zadnjem delu poveže s svojim predhodnim znanjem.  

 

2.11  NAČINI POUČEVANJA STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

Načini poučevanja strategij zapisovanja so različni, saj je poučevanje odvisno od različnih 

dejavnikov, npr. od učencev, strategije in od izvajalca poučevanja. Teng (2011) slikovito 

opiše inštruktorja oz. učitelja, ki poučuje strategije zapisovanja, in sicer kot vodnika na 

potovanju, na katerem morajo biti poti tako zelo natančno in jasno označene, kot so le lahko, 

da jih lahko ljudje pozneje tudi izsledijo. To naj bi bilo tudi vodilo učenja strategij. Marentič - 

Požarnik (2000) navaja dva načina poučevanja strategij zapisovanja, in sicer posredni in 
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neposredni način razvijanja učnih strategij. Vsak navedeni način ima svoje prednosti in 

pomanjkljivosti.  

 

2.11.1 POSREDNI NAČIN 
 

O posrednem načinu razvijanja strategij zapisovanja govorimo, ko razvijanje poteka med 

poukom. V ospredju je posredovanje oz. obravnava določene učne vsebine, razvijanje 

strategije pa je v ozadju, a je vseeno prisotno (Marentič - Požarnik, 2000).  

 

Marentič - Požarnik (2000) kot prednost posrednega načina navaja dejstvo, da lahko učenci 

naučene strategije pri predmetu, pri katerem jih je učitelj učil določene strategije, uporabljajo 

brez težav, transferja na druge predmete in s tem na celotno učenje pa ni oz. ga je težko 

vzpostaviti, kar predstavlja tudi eno izmed pomanjkljivosti tega načina poučevanja. Avtorica 

kot slabost omenja tudi to, da mora biti učitelj usposobljen za razvijanje strategij; avtorica 

ugotavlja, da pogosto ni usposobljen in da mora biti pouk usmerjen k višjim kognitivnim 

ciljem, saj v nasprotnem primeru ne pride do razvoja zahtevnejših strategij, kar pa strategije 

zapisovanja so.   

 

2.11.2 NEPOSREDNI NAČIN 
 

O neposrednem načinu razvijanja strategij govorimo, ko npr. šolski psiholog, pedagog, učitelj 

na razredni uri oz. v za to določenem času predstavi določene vsebine s področja učenja – v 

tem primeru o strategijah zapisovanja. 

 

Prednost tega načina je lažje izvajanje programa poučevanja strategij, še posebej če je 

izvajalec dobro poučen v poznavanju določene strategije in če namenimo dovolj časa za 

poučevanje. Hkrati je ta način najprimernejši za učno šibkejše učence, saj ti težje izluščijo 

pomembne karakteristike določene strategije med poukom (Marentič - Požarnik, 2000). 

Neposredni pristop omogoča predavatelju predvsem spodbujati učence pri uporabi določene 

strategije (Çetingöz, 2010), kar vpliva tudi na učenčevo motivacijo, ki pa je ključna pri učenju 

in poznejši uporabi strategije.  

 

Pomanjkljivosti pa avtorica vidi predvsem v transferju na šolske predmete oz. v realnost 

šolskega zapisovanja, še posebej če so stare in nove strategije v konfliktu. Pogosto se zgodi, 

da so strategije dobro predstavljene, med poukom pa jim učitelji ne sledijo (Marentič - 

Požarnik, 2000).  

 

2.11.2.1 Faze poučevanja 
 

Čeprav ima posredni način razvijanja strategij večji učinek, je lahko neposredni način tudi 

učinkovit, če so sporočila usklajena s tistimi, ki jih učenec/dijak/študent dobi med poukom, 

npr. kako globoko mora učenec razumeti snov. Oviri neposrednega načina poučevanja sta tudi 

pomanjkanje časa in strokovni pristop učitelja med poukom. Idealna kombinacija pa je seveda 

preplet obeh načinov (Marentič - Požarnik, 2000). V različni literaturi lahko najdemo različno 

poimenovane faze poučevanja in različno število faz poučevanja strategij.  

 

Marentič - Požarnik (2000, str. 179) predlaga faze za uspešno poučevanje strategij: 

1. Ozaveščanje učencev o pomembnosti dobrih strategij, razmišljanje o strategijah, ki jih 

uporabljajo, in samodiagnoza. 

2. Seznanitev s pomembnimi značilnostmi določenih strategij. 

3. Demonstracija poteka oz. uporabe strategije. 



25 

 

4. Vaja na konkretnih primerih. 

5. Avtomatizacija na več različnih nalogah. 

6. Razmislek o ustreznosti na individualni ravni posameznika. 

 

Çetingöz (2010) za poučevanje strategij navede naslednje faze: 

1. Opredelitev strategije (poimenovanje). 

2. Navajanje ciljev, ki jih uporaba te strategije dosega. 

3. Navajanje, kdaj strategijo uporabljamo, in razloge za njeno uporabo. 

4. Navajanje načina uporabe – kako jo uporabljamo in na kaj moramo biti pri uporabi 

pozorni. 

5. Primer uporabe, na katerem učitelj prikaže njeno uporabo in zraven razmišlja na glas 

(npr. kako bi to povedal z eno besedo, kam besedo zapiše). 

6. Vaje za poslušalce (samostojno uporabljanje strategije, razmišljanje o problemih njene 

uporabe in tem, ali so kakšno informacijo zgrešili oz. je niso slišali). 

7. Skupinska diskusija in evalvacija (kaj so naredili prav, kaj narobe, evalvirajo svojo 

uporabo strategije). 

 

Kiewra (1988) meni, da je učinkovito učenje strategij vsako, ki vsebuje določene faze: fazo, v 

kateri se učenci zavejo pomembnosti strategij oz. določene strategije, fazo, v kateri učenci 

eksplicitno izvedo, kdaj in kako lahko strategijo uporabijo, ter fazo, ki je posvečena treningu 

oz. utrjevanju naučene strategije.  

 

2.12    POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 
 

Učenje učenja je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki jih je postavila Evropska komisija 

in naj bi vsebovala znanje za usmerjanje in organiziranje lastnega učenja. Ta znanja vsebuje 

t.i. samoregulacijsko učenje. Definicije le-tega se razlikujejo, skupna točka vseh definicij pa 

je, da učenec uporablja različne strategije učenja, ki mu pomagajo doseči zastavljen cilj.  

Učna strategija je zaporedje ali kombinacija različnih v določen cilj usmerjenih aktivnosti, ki 

jih učenec uporablja samoiniciativno in jih spreminja glede na situacijo. Poznavanje različnih 

učnih strategij ter zmožnost posameznika njihove uporabe je pomembna zato, da ima 

posameznik možnost izbire strategij, ki so primernejše za reševanje določenega problema oz. 

so mu ljubše in jih lažje uporablja.  

 

Strategije zapisovanja uvrščamo med splošne kognitivne učne strategije, saj zapisovalec med 

zapisovanjem uporablja različne kompleksne kognitivne procese. Zapisovanje kot kognitivna 

strategija poskuša razbremeniti kognitivne procese in razširiti sposobnosti zapisovalca s 

svojima funkcijama, ki imata pozitiven učinek na učenje: gradnja znanja med samim 

predavanjem i povezovanje slišanega s predznanjem in kot funkcija zunanjega pomnilnika.  

Med zapisovanjem se zaradi kompleksnih kognitivnih procesov pojavljajo različne težave: 

časovni pritisk, saj predavatelj pove 2−3 besede na sekundo, medtem ko jih zapisovalci 

zapišejo le 0,2−0,3 na sekundo; vsebinske težave, saj zapisovalci težko prepoznajo ključne 

informacije, za katere težko najdejo in zapišejo ključne besede; predhodno znanje, saj se 

zapisovalci redko prej pozanimajo/pregledajo, o čem bo predavatelj govoril na določenem 

predavanju in kognitivna preobremenjenost, saj morajo zapisovalci ohraniti informacijo v 

spominu, jo organizirati, parafrazirati in jo zapisati, preden jo pozabijo, hkrati pa usmerjati 

pozornost na nadaljnji potek predavanja. Poleg naštetih težav, ki jih morajo zapisovalci 

premagovati, pa morajo biti pozorni tudi na samo kakovost zapiskov, saj le taki zapiski 

omogočajo doseg cilja zapisovalca. Pri premagovanju težav in pri oblikovanju kakovostnih 

zapiskov lahko študentom/dijakom pomagajo profesorji, prav tako jim je lahko v pomoč tudi 

poznavanje zakonitosti pri pomnjenju in pozabljanju.   
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Pri zapisovanju lahko posežemo po linearno oblikovanih zapiskih, ki jih uporablja 95 % ljudi, 

ali pa po nelinearno oblikovanih zapiskih. V to skupino spada veliko različnih načinov 

zapisovanja, v Sloveniji pa sta najbolj poznana miselni vzorec in pojmovne mreže. Ne glede 

na to, katero obliko zapiskov zapisovalec uporabi, je pomembno, da so zapiski sledijo 

pravilom za kakovost.   

 

Zaradi zahtevnosti samega zapisovanja se je strategij zapisovanja učiti že pred prihodom na 

fakulteto, kjer se študenti najpogosteje srečujejo z njim. Strategije lahko poučujemo posredno 

ali neposredno, je pa strategije zapisovanja najbolj smiselno poučevati v srednji šoli oz. na 

fakulteti, saj so šele dijaki/študenti dovolj zreli za to kognitivno kompleksno dejavnost.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 
 

Strategije zapisovanja se uvrščajo med splošne kognitivne strategije, katerih znanje je 

uporabno zlasti na področju izobraževanja. Med zapisovanjem se pri zapisovalcih pojavlja 

veliko različnih problemov, ki obsegajo »fizične probleme« (hitrost pisanja), ki nato preidejo 

na vsebinske probleme (kaj zapisati, kako to zapisati) in kognitivno preobremenjenost. Zaradi 

tega je zapisovalec vedno pod hudim časovnim pritiskom, saj predavatelj pove približno 2–3 

besede na sekundo, medtem ko povprečen študent zapiše 0,2–0,3 besede na sekundo. To 

statistiko poslabšuje še dejstvo, da se morajo študenti strategij zapisovanja še naučiti (Makany 

idr., 2009), čeprav profesorji na fakultetah od študentov pričakujejo tovrstno znanje (Boyle in 

Forchelli, 2014). Vesel (2012) navaja, da si tudi dijaki želijo znati oblikovati kakovostne 

zapiske, zato se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri se učenci med izobraževanjem naučijo 

tovrstnih strategij, kako pomembno se zdi učenje strategij zapisovanja učiteljem, ki učence, 

dijake in študente izobražujejo, ter kaj sploh pomeni besedna zveza kakovostni zapiski (v 

kolikšni meri se mnenja študentov, učiteljev razlikujejo od mnenja raziskovalcev).  

 

V magistrskem delu sem se osredinila na ugotavljanje stanja glede poznavanja, uporabe in 

poučevanja različnih strategij zapisovanja najprej študentov – bodočih učiteljev – in nato 

učencev v različnih izobraževalnih okoljih. Velik poudarek sem posvetila raziskovanju 

uporabe različnih strategij, mnenju o kakovosti zapiskov in o pomembnosti poučevanja 

strategij zapisovanja študentov pedagoške smeri. Pri tem sem izhajala iz predpostavke, da 

bodo prav oni poučevali učence o kakovostnem zapisovanju. Samo če bodo študenti sami 

dobro usposobljeni v kakovostnem zapisovanju in se bodo zavedali pomembnosti tega, bodo 

lahko tako dobro poučevali prihodnje generacije učencev, da ne bodo imeli težav pri tej 

dejavnosti. Poleg tega pa je bil cilj tega magistrskega dela tudi samostojno oblikovati pravila 

za kakovostno zapisovanje s pomočjo pisnih virov. Pravila sem oblikovala in jih nadgradila, 

tako da zapiski, pisani po teh pravilih, izkoristijo vse možganske zmožnosti in postanejo 

kakovostni, služijo svojemu namenu in vsem njihovim uporabnikom – naj bodo to zapiski 

učencev v osnovni oz. srednji šoli oz. študentov na fakulteti. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja so: 

1. Katere oblike strategij zapisovanja študenti najpogosteje uporabljajo? 

2. Kakšne zapiske študenti pojmujejo kot kakovostne? 

3. Kakšen je pogled študentov na poučevanje strategij zapisovanja? 

4. Kakšne zapiske učitelji pojmujejo kot kakovostne? 

5. Kako dobro učitelji poznajo različne strategije zapisovanja? 

6. Kako učitelji spodbujajo svoje učence k aktivnemu zapisovanju? 

7. Na katere načine poučujejo strategije zapisovanja? 

8. Katere oblike strategij zapisovanja so študenti na pedagoški praksi opazili pri učencih? 

9. Katere načine poučevanja strategij zapisovanja so študenti opazili na pedagoški praksi? 

 

3.3 METODE DELA 
 

Raziskava v tem magistrskem delu je kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega 

raziskovalnega pristopa.  
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3.4 OPIS VZORCA 
 

Vzorec udeležencev pri anketnem vprašalniku in pri intervjuju je namenski.  

 

V raziskavi je sodelovalo 71 študentov (68 žensk oz. 95,8 % in 3 moških oz. 4,2 %) drugega 

letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Starost udeležencev je 

bila povprečno 20 let.  

 

Intervju sem opravila s tremi učiteljicami razrednega pouka, z eno profesorico predmetnega 

pouka (matematika) in s šestimi gimnazijskimi profesorji (tuji jezik, psihologija, zgodovina, 

kemija, biologija). Vsi intervjuvanci so poučevali v osrednjeslovenski regiji. Učitelji, ki sem 

jih intervjuvala, so imeli različno dolgo delovno dobo, in sicer 2 učitelja sta imela do 10 let 

delovne dobe, 3 učitelji so imeli od 10 do 20 let delovne dobe, 3 učitelji so imeli od 20 do 30 

let, 2 učitelja pa sta imela več kot 30 let delovne dobe.  

 

3.5 OPIS INSTRUMENTA 
 

Anketni vprašalnik za ocenjevanje strategij pisanja zapiskov študentov je vseboval vprašanja 

o osebnem zapisovanju študentov ter njihovih izkušnjah z učenjem strategij zapisovanja med 

šolanjem in je bil na osnovi referenčne literature pripravljen za namen tega dela. Sestavljen je 

bil iz 11 vprašanj; na začetku anketnega vprašalnika so udeleženci navedli svoj spol in starost. 

Vprašanja so bila zaprtega (5), odprtega (3) in kombiniranega (3) tipa. Anketni vprašalnik je 

priložen kot priloga 1. 

 

Drugi anketni vprašalnik, prav tako pripravljen za namen tega dela, o študentovem 

opazovanju poučevanja strategij zapisovanja na pedagoški praksi je bil sestavljen iz 7 

vprašanj; na začetku anketnega vprašalnika so udeleženci navedli razred, v katerem so 

opravljali pedagoško prakso. Vprašanja so bila zaprtega (5) in odprtega tipa (2). Anketni 

vprašalnik je priložen kot priloga 2.  

 

Intervju je bil namenjen ugotavljanju stališč učiteljev do strategij zapisovanja, načina 

oblikovanja zapiskov učencem in o njihovem poučevanju ter ugotavljanju stanja na šoli v 

povezavi s poučevanjem profesorjev in učencev o zapisovanju. Obsegal je tri sklope; skupno 

je bilo 18 vprašanj s podvprašanji; vprašanja so se vsebinsko povezovala z literaturo o 

zapisovanju in kakovosti zapiskov.  

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Anketni vprašalnik so udeleženci izpolnjevali v poletnem semestru pri predmetu pedagoška 

psihologija po predhodnem dogovoru z izvajalko predmeta. Pred začetkom izpolnjevanja sem 

študentom razložila, kaj pomeni zapisovati zapiske z določeno strategijo. 

 

Intervju sem opravila z vsakim profesorjem posebej po predhodnem dogovoru na šoli, na 

kateri poučujejo. Intervjuje sem po predhodnem dovoljenju intervjuvanca snemala z 

diktafonom in jih transkribirala. Razgovore sem opravila v poletnem semestru. Intervjuji so 

trajali različno dolgo (odvisno od časa intervjuvanca) – od 15 minut do 40 minut. 
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3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Pridobljeni podatki so bili vneseni v program Excel in statistično obdelani v programu SPSS, 

pri čemer so bili uporabljeni ustrezni postopki opisne in inferenčne statistike (aritmetična 

sredina, standardni odklon). Opisni odgovori so bili vsebinsko analizirani. Zaradi majhnega 

vzorca (tj. manj kot 100 anketirancev) je izračun odstotnih deležev zgolj informativen. 

 

Po pridobljenih posnetkih intervjujev sem intervjuje prepisala. Na podlagi prepisa je bila 

pozneje narejena tudi analiza. V prvem delu analize sem izvedla proces kodiranja. Kot 

najmanjše enote sem vzela odgovore posameznikov, ki so bili vsebinsko sklenjena enota. Ta 

postopek sem izvedla za vse izjave intervjuvancev. Vsebinsko podobne odgovore sem 

izpuščala. 

 

V nadaljevanju sem uporabila odprto kodiranje, tj. odgovore sem uvrstila v kategorije, ki sem 

jih oblikovala glede na teme, ki so jih odgovori najpogosteje naslavljali. Te kategorije sem v 

nadaljevanju spet združila v nadkategorije oz. kategorije tretjega reda (Mesec, 1997; Rustja, 

2016).  

 

3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju predstavljam rezultate in jih interpretiram po raziskovalnih vprašanjih.  

 

3.8.1 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE STRATEGIJ ZAPISOVANJA PRI ŠTUDENTIH 
 

Kot lahko preberemo iz preglednice 2, so anketirani študenti največkrat svojo uporabo ocenili 

kot pogosto za enosmerno zapisovanje, zapisovanje s pomočjo nizanja alinej in za hierarhično 

oblikovane zapiske. Z oceno nikoli so ocenili svojo uporabo Cornellovega sistema 

zapisovanja in pametni načrt. Študenti najpogosteje uporabljajo enosmerne zapiske in zapiske 

v alinejah. Svojo uporabo enosmernih zapiskov in zapiskov v alinejah so ocenili s povprečno 

oceno M = 4,14 na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. Sledi uporaba hierarhičnega zapisovanja 

s povprečno oceno M = 3,56, preostale oblike zapiskov razen zapiskov v obliki miselnih 

vzorcev (M = 1,89) pa se gibljejo okoli ocene 1, kar pomeni, da anketirani študenti preostalih 

strategij nikoli ne uporabljajo. Redki študenti si zapiske fotokopirajo (M = 1,92).  

 

Preglednica 2: Pogostost uporabe različnih strategij zapisovanja v zapiskih študentov 

Strategije zapisovanja 

1 2 3 4 5 

M SD f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Enosmerno 0 0,0 3 4,2 10 14,1 32 45,1 26 36,6 4,14 0,82 

Alineje 0 0,0 3 4,2 6 8,5 40 56,3 22 31,0 4,14 0,74 

Hierarhično 2 2,9 9 12,9 20 28,6 26 37,1 13 18,6 3,56 1,03 

Miselni vzorci 29 41,4 25 35,7 11 15,7 5 7,1 0 0,0 1,89 0,93 

Cornellov  

sistem zapisovanja 71 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,00 0,00 

Pametni načrt 70 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,00 0,00 

Pojmovne mreže 62 88,6 7 10,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 1,13 0,38 

Ne zapisujem 32 45,1 24 33,8 8 11,3 3 4,2 4 5,6 1,92 1,12 

 

Uporaba linearnih strategij zapisovanja je splošno razširjena po svetu. Buzan in Buzan (2005) 

navajata, da po njunih raziskavah samo 5 % ljudi uporablja nelinearne strategije zapisovanja, 

medtem ko Noonan (2012) navaja, da le 1 % študentov zapisuje nelinearno, kar lahko 
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opazimo tudi pri študentih, ki so izpolnjevali vprašalnik v tej raziskavi. Čeprav različni avtorji 

poudarjajo, da so najkakovostnejši zapiski med linearnimi strategijami zapisovanja tisti 

zapiski, ki imajo hierarhično sestavo (tj. da je vsebina razporejena po pomembnosti, 

oblikovane so kategorije in podkategorije), jih študenti uporabljajo manj kot druge linearne 

strategije. Hierarhično strukturirani zapiski so kakovostnejši, saj si možgani že sami med 

učenjem oz. poslušanjem predavanja organizirajo snov po sklopih, če snov predavanja 

zavestno organiziramo še zapisovalci sami, pa se spomin/pomnjenje samo še izboljša, saj že 

med zapisom razmišljamo o povezanosti posameznih dejstev med seboj ter kako posamezna 

dejstva oblikujejo celotno sliko (Russel, 1993). 

  

Predvsem v literaturi o nelinearnih oblikah zapisovanja avtorji poudarjajo, da so se nelinearne 

strategije zapisovanja izkazale za boljše pri dolgotrajnejšem pomnjenju in povezovanju teorije 

s prakso.  

Noonan (2012) meni, da bi se trend nelinearnega zapisovanja izboljšal, če bi nelinearne 

strategije uporabili kot odgovarjanje na izpitna vprašanja (npr. odgovarjanje na esejsko 

vprašanje s pomočjo miselnega vzorca ali s pojmovnimi mrežami), ki bi dalo tudi boljši 

vpogled v znanje posameznega študenta in hkrati tudi boljše znanje študenta/dijaka. Samo 

formalno izobraževanje o strategijah zapisovanja po njenem mnenju ni dovolj. Vprašanje, ki 

se postavlja, pa je, ali bi študenti tudi pozneje uporabljali nelinearne strategije zapisovanja ali 

pa bi jih uporabljali samo zaradi zunanje prisile in bi jim tako zapisovanje pozneje vzbujalo 

odpor, česar pa si nihče ne želi. Drugi avtorji navajajo, da sta pri poučevanju strategij 

zapisovanja bistvenega pomena poudarjanje prednosti določene strategije in navdušen 

predavatelj, ki zna navdušiti tudi svoje dijake, študente. Buzan in Buzan (2005) pa spodbujata 

svoje poslušalce tudi s poudarjanjem estetske lepote zapiskov po njuni strategiji.  

 

3.8.2 KAKOVOST ZAPISKOV PO MNENJU ŠTUDENTOV 
 

Najpomembnejša naloga vsakega zapisovalca je, da ustvari čim bolj kakovostne zapiske, torej 

takšne, pri katerih bo učenje najučinkovitejše, pozabljanja najmanj in da bodo v največji 

mogoči meri izkoriščali potenciale naših možganov. Opredeljevanje kakovosti zapiskov je 

subjektivno, čeprav avtorji poskušajo opredeliti njihove skupne lastnosti glede na vsebino, 

organiziranost, nekateri omenjajo tudi estetskost.  

 

Kot lahko razberemo iz preglednice 3, nihče izmed anketirancev ni svojih zapiskov označil 

kot slabe, medtem ko je svoje zapiske za pogosto dobre opisalo 48 anketirancev (67,6 %); 10 

anketirancev (14,1 %) opisuje svoje zapiske kot odlične. Študenti so kakovost svojih zapiskov 

ocenili kot pogosto dobre s povprečno oceno M = 3,92. 

 

Čeprav se povprečna ocena zapiskov giblje okoli številske ocene 4 (zapiski so pogosto dobri), 

kar 61 študentov (86 %) pogosto oz. vedno zaupa svojim zapiskom, le 10 študentov dvomi o 

svojih zapiskih. Študenti so sporočili, da močno zaupajo svojim zapiskom (M = 4,24). 

 

Preglednica 3: Mnenje študentov o njihovih zapiskih 

  

1 2 3 4 5 

M SD f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kako ocenjujete 

svoje zapiske? 0 0,0 3 4,2 10 14,1 48 67,6 10 14,1 3,92 0,67 

Kako močno zaupate 

svojim zapiskom? 1 1,4 2 2,8 7 9,9 30 42,3 31 43,7 4,24 0,85 
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Kot lahko sklepamo iz rezultatov obeh vprašanj, večina študentov ocenjuje svoje zapiske kot 

dobre; nanje se tudi zanesejo.  

 

Kakovost zapiskov so anketiranci v nadaljevanju opredeljevali s pridevniki, ki bi kakovost 

najbolje opisovali, kakovost zapiskov anketirancev pa sem poskušala meriti s količino 

uporabljenih oblikovnih prvin, ki pa lahko – sicer posredno – kažejo tudi na strukturiranje in 

kakovostno vsebino. 

 

Študenti so tako skupno zapisali 210 pridevnikov (preglednica 4). Izmed vseh pridevnikov je 

kar 98 besed (46,7 %), ki spadajo v skupino dobro organizacijsko oblikovani. Študenti so 

zanje uporabili besede, npr. strukturirani, pregledni, sistematični. Sledi skupina estetsko 

oblikovanih zapiskov z 78 pridevniki (37,1 %). Anketiranci so uporabili besede, npr. barvni, 

lepi, razgibani (barve, font). Sledi ji skupina, ki vsebuje vsebinske pridevnike (npr. podrobni, 

natančni, razumljivi) – 31 (14,8 %). V anketnih vprašalnikih se pojavijo tudi pridevniki, ki se 

nanašajo na slovnično pravilnost (slovnično pravilni). Ti predstavljajo 3 pridevnike (1,4 %). 

 

Preglednica 4: Pridevniki, ki so jih študenti uporabili pri opisovanju dobrih zapiskov 

  f f (%) 

Pridevniki 

Ni odgovora 
3 1,4 

Dobro organizacijsko 

oblikovani 

98 46,7 

Estetsko oblikovani 
78 37,1 

Vsebinski 
31 14,8 

Slovnično pravilni 
3 1,4 

Skupno 
210 100 

 

Študenti so tudi ocenjevali zapiske, ki so jih delali učenci na pedagoški praksi (preglednica 5). 

Kot lahko razberemo iz preglednice, je 21 anketirancev (30,4 %) ocenilo zapiske učencev kot 

zelo kakovostne, 44 študentov (63,8 %) kot kakovostne ter 4 anketiranci (5,8 %) kot 

nekakovostne. 

 

Preglednica 5: Ocena kakovosti zapiskov učencev na  pedagoški praksi 

 
f f (%) 

Zelo kvalitetni 21 30,4 

Kvalitetni 44 63,8 

Nekvalitetni 4 5,8 

 

V nadaljevanju je 32 anketirancev (46,4 %) odgovorilo, da bi jih v vlogi učitelja izboljšalo. 

Večina je videla možnost izboljšavi pri večji uporabi oblikovnih prvin (npr. »Dodala bi več 

barv, da bodo pri učenju bolj vedeli, na kaj se morajo osredotočiti.«, »Uporabila bi več slik.«), 

nekateri so izražali željo po večji uporabi drugih strategij zapisovanja (npr. »Več miselnih 

vzorcev.«) in 2 sta izražala potrebo po bolj strukturiranem zapisovanju. Medtem ko je pa 37 

anketirancev menilo, da izboljšave niso potrebne, saj, kot nekateri anketiranci menijo, učitelji 

že prej dobro načrtujejo zapiske.  

 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da vsi študenti uporabljajo alineje, zelo pogosto uporabljajo 

tudi podčrtavanje (69 anketirancev oz. 97,2 %) in barve (67 oz. 94,4 %). Številke in različni 
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font pisave uporablja 62 študentov (87,3 %). Zelo redko anketiranci uporabljajo grafe (5 oz. 

7,0 %) in 3D-prikaze (1 oz. 1,4 %). 

 

Preglednica 6: Uporaba izbranih oblikovnih prvin v zapiskih študentov 

  f f (%) 

Alineje 71 100,0 

Podčrtovanje 69 97,2 

Barve 67 94,4 

Številke 62 87,3 

Font 62 87,3 

Puščice 57 80,3 

Risbe 19 26,8 

Grafi 5 7,0 

3D-prikazi 1 1,4 

 

Kot sem že omenila, je opredeljevanje kakovosti subjektivno, vendar pa Huxham (2010) 

meni, da veliko študentov dela slabe zapiske, medtem ko so anketiranci v tej raziskavi ocenili 

svoje zapiske kot dobre. Avtorji poudarjajo pomembnost dobro zapisane vsebine v obliki 

ključnih besed, v smiselnem strukturiranju zapiskov, nekateri poudarjajo tudi estetsko 

komponento zapisov. Nikjer nisem zasledila, da bi dajali prednost kateri izmed komponent, 

saj se vse med seboj povezujejo v smiselno celoto kakovosti. Pravzaprav vedno omenjajo 

vsebino in organizacijo skupaj, kar je smiselno, saj se je veliko lažje učiti iz vsebinsko 

popolnih zapiskov, ki so smiselno strukturirani, prav tako je poznejši priklic veliko boljši. 

Estetsko komponento poudarjajo predvsem avtorji, katerim so blizu miselni vzorci, saj je ta 

strategija zapisovanja osnovana predvsem na poznavanju različnosti hemisfer in njihovem 

izkoriščanju. Buzan in Buzan (2005) poudarjata, da je boljši priklic vsebine zapiskov takrat, 

ko vsebujejo čim več zgoraj omenjenih oblikovnih prvin. Pri tem pa posebej omenjata skice, 

ki vsebujejo humor ali so 3D, puščice in grafe, ki nakazujejo povezanost/odvisnost določenih 

podatkov med seboj, kar povečuje poleg boljšega priklica tudi globlje razumevanje. Kot lahko 

vidimo iz prikaza, velik del študentov uporablja različne oblikovne prvine – predvsem tiste, za 

katere ne potrebujejo veliko časa, saj jim tako ne zmanjka časa za zapis vsebine (npr. uporaba 

različnega fonta pisave). Tiste oblikovne prvine, ki zahtevajo višje ravni mišljenja med 

zapisovanjem, se pojavijo redkeje, celo redkeje, kot lahko najdemo v literaturi. Grafe, kot 

navaja Huxham (2010) v svoji raziskavi, študenti vključujejo v zapiske v 12 %, kar je še 

zmeraj po njegovem mnenju zelo malo, medtem ko so študenti v anketnem vprašalniku 

navedli, da uporabljajo grafe v 7 %. 

 

Nihče izmed avtorjev pa kot pomembne komponente ne omenja zapisovanja slovnično 

pravilno oz. zapisovanja s celimi stavki (kot je zapisal anketiranec), saj menijo, da je to 

izguba časa (na predavanjih in tudi pozneje pri učenju), da se morajo zapisovalci temu 

izogniti z različnimi strategijami, npr. s stenografijo, ki jo razumejo kot nekakšno rešitev, oz. 

z različnim skrajševanjem in s telegrafskim slogom zapisovanja. Vprašanje je, zakaj sta 

nekaterim anketirancem slovnična pravilnost ter zapisovanje s celimi stavki tako zelo 

pomembna in ali so tega samo navajeni iz prejšnjih let izobraževanja. Zanimivo se zdi, da so 

študenti šele na tretje mesto postavili vsebinsko komponento, za katero se zdi, da je pri 

zapisovanju bistvena. Gotovo vsi študenti vedo, da se iz vsebinsko nepopolnih zapiskov ni 

mogoče kakovostno pripraviti na izpit. Mogoče se razlog skriva tudi v sestavi ankete, ki se je 

v začetnem delu veliko bolj usmerjala v samo organiziranost in estetskost, vsebine pa ni toliko 

poudarjala. Zato je zelo verjetno, da so, ko so iskali asociacije na kakovostno zapisovanje, 

najprej pomislili na lastnosti zapiskov, o katerih so malo prej razmišljali. Anketiranci so bili 

lahko tudi pod časovnim pritiskom (nihče ne želi izstopati pri dolgem izpolnjevanju 
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anketnega vprašalnika), čeprav ni bilo časovne omejitve. Lahko pa so se omejili na zapis 

točno treh pridevnikov, čeprav je bilo navodilo, da naj navedejo vsaj tri pridevnike.  

 

3.8.3 IZKUŠNJE IN MNENJE ŠTUDENTOV O POUČEVANJU STRATEGIJ 
ZAPISOVANJA 

 

39 anketirancev (54,9 %) je odgovorilo, da so bili med šolanjem seznanjeni z različnimi 

strategijami zapisovanja, 32 anketirancev (45,1 %) pa je na vprašanje odgovorilo nikalno. 

Skoraj vsi študenti (31 anketirancev), ki niso bili deležni poučevanja med šolanjem, so izrazili 

željo po tem, saj bi si želeli spoznati različne načine zapisovanja, ki bi jim omogočili izbiro 

med strategijami, kakovostnejše zapisovanje, s tem pa tudi kakovostnejše učenje ter trdnejše 

znanje (»Da, želela bi si, da bi mi bile predstavljene, saj bi lahko s tem sebi olajšala učenje.«, 

»Da, ker bi bili lahko moji zapiski učinkovitejši.« itn.). En anketiranec je na vprašanje 

odgovoril nikalno, saj je prepričan, da se lahko učenci pri prepisovanju učiteljevega načina 

zapisovanja naučijo tiste strategije, ki jim bo tudi pozneje najbolj ustrezala (»Ne, mislim, da 

sem iz zapisovanja učiteljev na tablo, učne liste itn. našla/spoznala način, ki mi najbolj 

ustreza. Spoznala sem jih posredno med poukom.«). Pri pritrdilnih odgovorih (tj. da so med 

šolanjem spoznali in se naučili uporabljati različne strategije zapisovanja) ni povsem jasno, ali 

so študenti, ki so znanje o določeni strategiji dobili med uro, to znanje dobili s posrednim ali z 

neposrednim učenjem. Študenti, ki so odgovorili na vprašanje nikalno, so menili, da vprašanje 

cilja na neposredni način poučevanja.  

 

Preglednica 7: Študenti, ki so bili seznanjeni s strategijami zapisovanja 

  f f (%) 

Da 39 54,9 

Ne 32 45,1 

 

Anketiranci, ki so bili seznanjeni z različnimi strategijami zapisovanja, so navedli, da so jih o 

strategijah zapisovanja poučevali samo učitelji (26 anketirancev oz. 66,7 %), samo šolski 

svetovalni delavec (9 oz. 23,1 %), štirje anketiranci (10,3 %) so navedli, da so jih o strategijah 

zapisovanja poučevali učitelji in tudi šolski svetovalni delavec.  

 

Preglednica 8: Pedagoški delavci, ki so poučevali strategije zapisovanja 

  f f (%) 

Učitelj 26 66,7 

Socialni delavec 9 23,1 

Učitelj in socialni 

delavec 4 10,3 

Ni odg. 32 45,1 

 

Anketiranci so bili s strategijami zapisovanja seznanjeni na vseh stopnjah šolanja, razen na 

fakulteti (preglednica 9). Med anketiranci jih je bilo največ s strategijami zapisovanja 

seznanjenih na gimnaziji − 18 anketirancev (46,2 %). Na vseh stopnjah izobraževalnega 

sistema (razen na fakulteti) pa jih je spoznalo 11 (28,2 %) študentov.  
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Preglednica 9: Stopnja šolanja, na kateri so bili anketiranci seznanjeni s strategijami 

zapisovanja 

  f f (%) 

Srednja šola 18 46,2 

Povsod 11 28,2 

Predmetna 

stopnja 6 15,4 

Razredna 

stopnja 4 10,3 

Nikjer 32 45,1 

 

Največ študentov (25 oz. 64,1 %) je bilo s strategijami seznanjenih med šolsko uro, šest         

(15,4 %) študentov je spoznavalo strategije na delavnicah, trije (7,7 %) na razredni uri, v 

odgovorih pa so se pojavile tudi kombinacije omenjenih (preglednica 10). 

 

Preglednica 10: Deli učnega procesa, v katerem so anketiranci spoznavali strategije 

zapisovanja 

  f f (%) 

Šolska ura 25 64,1 

Delavnice 6 15,4 

Razredna ura 3 7,7 

Šol. ura + raz. 

ura 3 7,7 

Šol. ura + del. 2 5,1 

 

Anketiranci so se med šolanjem spoznali z različnimi strategijami zapisovanja (preglednica 

11). Največ se jih je med šolanjem spoznalo z miselnimi vzorci (36 oz. 92,3 %), sledijo 

zapiski v obliki alinej (17 oz. 43,6 %) in hierarhično oblikovani zapiski (7 oz. 17,9 %). Le 

nekaj študentov je med šolanjem spoznalo tudi pojmovne mreže (2 oz. 5,1 %) in Cornellov 

način zapisovanja (4 oz. 10,3 %). Nekaj anketirancev je v svojih odgovorih navajalo tudi 

druge strategije, npr. VŽN, PV3P, Paukovo metodo, ki pa ne spadajo med strategije 

zapisovanja, ampak med bralne strategije. 

 

Preglednica 11: Strategije zapisovanja, ki so se jih študenti med šolanjem učili 

  f f (%) 

Miselni vzorci 36 92,3 

Alineje 17 43,6 

Hierarhično 7 17,9 

Cornellov način 4 10,3 

Pojmovne mreže 2 5,1 

Nobene strategije 32 45,1 

 

Anketiranci so na petstopenjski ocenjevalni lestvici (1 pomeni nepomembno, 5 pa zelo 

pomembno) izrazili mnenje, da je najpomembnejše poučevanje strategij zapisovanja na 

predmetni stopnji (M = 4,62), sledi poučevanje na razredni stopnji (M = 4,01), nato 

poučevanje na srednji šoli (M = 3,96) in nato poučevanje na univerzitetni ravni (M = 3,00) 

(preglednica 12). 
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Preglednica 12: Mnenje študentov o tem, kdaj je najpomembneje poučevati strategije 

zapisovanja 

 

Zapisovanje je zelo kompleksna zmožnost, ki se je je treba učiti postopoma. Avtorji navajajo, 

da študenti pojmujejo zapisovanje kot težko, ker se morajo v večini te spretnosti šele naučiti. 

Dobljeni rezultati se tako ne skladajo z literaturo, saj je več kot pol anketirancev navedlo, da 

so strategije zapisovanja spoznali in se jih naučili uporabljati v osnovni in srednji šoli, čeprav 

ni mogoče razbrati, v kolikšni meri so se jih naučili posredno oz. neposredno. Čeprav so 

učenci v stiku z zapiski (ko prepisujejo snov s table), so po mnenju avtorjev zmožni šele pri 8 

letih ugotavljati pomembnost informacij, z odraščanjem pa se pri tem izboljšujejo. Zato je 

najbolj smiselno neposredno poučevati strategije zapisovanja v srednji šoli, nekateri trdijo 

tudi v prvih letih na fakulteti. Mnenje študentov, kdaj je najbolje poučevati strategije 

zapisovanja, se tako oddalji od literature. Marentič - Požarnik (2000) navaja, da v šoli 

najpogosteje učence poučujejo neposredno o strategijah šolski psihologi, pedagog ali učitelj 

psihologije na razredni uri ali t. i. suplenci, posredno pa izvajalci predmetov sami med uro.  

 

3.8.4 KAKOVOST ZAPISKOV PO MNENJU UČITELJEV 
 

Tako kot študenti so tudi intervjuvani učitelji navedli lastnosti kakovostnih zapiskov, ki jih je 

lahko razvrstiti v kategorije vsebinsko popolni, dobro strukturirani, uporabni in estetski 

(preglednica 13). Predvsem pa so poudarili, da je to odvisno od posameznika. 

 

Preglednica 13: Kategorije odgovorov intervjuvancev 
Tisti, ki jih naredijo sami. Individualni 

To je pa zdaj zelo odvisno od individualne osebe. 

Tvoji. 

Torej, da so osebni. 

Da si oblikuješ svoj slog pisanja. 

To je po moje zelo individualno. 

Ki so urejeni, v enem redu. Pregledni 

Pregledni. 

Da lahko zapiski dihajo, da lahko dijak doma kaj 

doda. 

Da se iz njih znajde. 

Sistematični. 

Strukturirano zapisani. 

Dovolj prostora med njimi, da lahko, ko jih 

uporabljaš, še kaj zapišeš. 

Berljivi. 

Da bodo znali za seboj prebrati. 

Čitljivi. 

  

1 2 3 4 5 

M SD f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Razredna 

stopnja 0 0,0 3 4,3 21 30,4 17 24,6 28 40,6 4,01 0,95 

Predmetna 

stopnja 0 0,0 0 0,0 6 8,7 14 20,3 49 71,0 4,62 0,64 

Srednja šola 5 7,2 5 7,2 11 15,9 15 21,7 33 47,8 3,96 1,27 

Fakulteta 11 15,9 18 26,1 11 15,9 18 26,1 11 15,9 3,00 1,35 
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Da so za dijaki prijetni za oko. Estetski 

Barvni.  

Tisti, ki so lepo zapisani. 

Če znam iz zapisa nekaj potegniti, so zapiski dobri.  Vsebinsko popolni 

Da si zapiše tisto, česar on ne ve. 

Da se vidi, za kaj gre. 

Glavne stvari vsebine. 

Da lahko samo preleti in najde bistvene stvari. 

Da mu ne služijo za neke nove iztočnice kot aha 

učinki, da se spomni, kot neki opomniki. 

Da se iz njih učinkovito nauči. 

Da so uporabni. 

Da jih otrok zna uporabljati, da mu služijo kot 

izhodišče. 

Da si bo zapisala tisto, kar ji gre težje. 

 

Večinoma je frekvenca odgovorov 1, saj so odgovori v obliki stavkov, ki jih različni učitelji 

niso ponavljali. Večkrat pa so se pojavljali enostavno zgrajeni odgovori: pridevnik pregledni 

se je pojavil v odgovoru 4-krat (2 srednješolska učitelja in 2 učiteljici razrednega pouka), 

pridevnik sistematični se je pojavil 2-krat (2 srednješolska učitelja) in pridevnik uporabni se je 

pojavil 2-krat (srednješolski učitelj in učitelj predmetne stopnje). Prav tako pa se je 2-krat 

pojavil odgovor, da morajo zapiski dihati, da lahko kasneje uporabnik kaj doda – odgovora sta 

podala srednješolski učitelj in učitelj predmetne stopnje.  

 

Kot sem že zapisala pri opredeljevanju kakovosti po mnenju študentov, tudi učitelji naštejejo 

temeljne komponente kakovostnih zapiskov, le z razliko, da zelo poudarjajo individualnost 

zapiskov, slovnične pravilnosti pa ne omenjajo. Sicer avtorji individualnosti ne poudarjajo oz. 

je tudi ne omenjajo, je pa po mojem mnenju vseeno zelo pomembna, saj pogosto slišimo 

poved »Najlažje se učim iz lastnih zapiskov.«. Zdi se mi zelo dobro, da se učitelji zavedajo 

posameznikove individualnosti; upam, da jo med poučevanjem o zapisovanju spodbujajo in 

odkrivajo s svojimi učenci, tako da spodbujajo ustvarjati lastni slog zapisovanja. V preostalem 

se mnenje učiteljev in strokovnjakov ne razlikuje. Vsi se zavedajo pomembnosti 

organiziranosti zapiskov, vsebinsko popolnih zapiskov in pomembnosti estetske komponente. 

Nobene izmed njih ne postavljajo na prvo mesto, ampak jih med seboj povezujejo.  

 

3.8.5 UČITELJEVO POZNAVANJE RAZLIČNIH STRATEGIJ ZAPISOVANJA 
 

Kot sem v teoretičnem delu omenila, lahko strategije zapisovanja delimo na linearne in 

nelinearne. Med linearne strategije uvrščamo enosmerne zapiske (pisane v povedih od leve 

proti desni kot v knjigi), zapiske v obliki alinej (nizanje alinej brez hierarhije med podatki) in 

hierarhično oblikovane zapiske (nizanje alinej z jasno strukturo pomembnosti informacij). 

Med nelinearne zapiske avtorji uvrščajo miselne vzorce, pojmovne mreže, pametni načrt pa 

tudi Cornellov sistem zapisovanja. Vse nelinearne strategije spodbujajo uporabo celotnega 

prostora na listu, uporabo samo ključnih besed; hierarhija podatkov je zelo jasna. 

 

Vsi intervjuvani učitelji poznajo enosmerno zapisane zapiske, zapiske v obliki alinej, 

hierarhično oblikovane zapiske in miselne vzorce (»Poznam enosmerno oblikovane zapiske, 

zapiske v obliki alinej, hierarhično oblikovane zapiske in miselne vzorce. Ostalih ne poznam. 

Uf, kaj je sploh pametni načrt?« (učiteljica matematike, več kot 30 let delovne dobe), 

»Poznam vse naštete. O Cornellovem sistemu zapisovanja sem enkrat slišala na seminarju. Jih 
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tudi uporabljam.« (učiteljica razrednega pouka, 12 let delovne dobe). Učiteljice razrednega 

pouka so poznale tudi pojmovne mreže, ena je poudarila poznavanje Cornellovega sistema 

zapisovanja, nihče ni poznal pametnega načrta. Pri zapisovanju učne vsebine učitelji 

največkrat uporabljajo enosmerno zapisovanje in hierarhično oblikovane zapiske. 

(»Uporabljam ppt-je, na katerem je snov zapisana hierarhično. Oni potem to prepišejo. Drugih 

strategij ne uporabljam.« (učitelj zgodovine, 5 let delovne dobe). So pa učiteljice razrednega 

pouka povedale, da se njihov način zapisovanja spreminja in oblikujejo tudi miselne vzorce, 

teh pa po mnenju ene učiteljice učenci ne marajo preveč, saj jim ključna beseda ne pove 

dovolj, med branjem pa se tudi izgubijo.  

 

Preglednica 14: Poznavanje strategij zapisovanja intervjuvanih učiteljev 

  

Učitelji 

razrednega 

pouka 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

Srednješolski 

učitelji f f (%) 

Enosmerno 4 1 5 10 100 

V alinejah 4 1 5 10 100 

Hierarhično 4 1 5 10 100 

Miselni vzorci 4 1 5 10 100 

Cornellovi 

zapiski 1 0 0 1 10 

Pametni načrt 0 0 0 0 0 

Pojmovne 

mreže 4 0 1 5 50 

 

Pri uporabi oblikovnih prvin se lahko opazi razlika med intervjuvanimi učiteljicami 

razrednega pouka in drugimi intervjuvanimi učitelji. Intervjuvane učiteljice razrednega pouka 

spodbujajo uporabo vseh oblikovnih prvin razen 3D-prikazov in grafov, medtem ko ostali 

učitelji (srednješolski učitelji in predmetni učitelj) prepuščajo uporabo oblikovnih prvin 

učencem samim. V večini celo trdijo, da so učenci oz. v tem primeru dijaki že dovolj stari in 

že »oblikovani«, zato se jim ne zdita smiselna spodbujanje in poučevanje. Jih pa, kot je 

razvidno iz preglednice 15, sami v večini uporabljajo. 

 

Poleg naštetih oblikovnih prvin pa so srednješolski učitelji omenjali tudi preglednice, barvna 

polja, pri katerih določen barvni okvirček pomeni definicijo, drugi razlago itn. pa je omenila 

ena učiteljica razrednega pouka (12 let delovne dobe). 

 

Preglednica 15: Uporaba oblikovnih prvin pri intervjuvanih učiteljih 

  

Učitelji razrednega 

pouka 

Učitelji predmetnega 

pouka Srednješolski učitelji f f (%) 

Barve 4 1 5 10 100 

Številke 4 1 4 9 90 

Alineje 4 1 4 9 90 

Puščice 4 0 3 7 70 

Različni 

fonti 4 1 5 10 100 

Risbe, slike 4 0 3 7 70 

3-D prikazi 0 0 0 0 0 

Markiranje 4 1 2 7 70 

Grafi 0 0 3 3 30 
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Odgovori učiteljev se skladajo z ugotovitvami avtorjev (Noonan, 2013), ki poudarjajo velik 

razkorak med uporabo linearnih in nelinearnih strategij zapisovanja. Tako dajejo odgovori 

smiselno sliko o tem, zakaj je tako malo uporabe nelinearnih oblik zapisovanja med študenti 

in na splošno pri odraslih ljudeh, kot pišejo različni avtorji. Učenci se med šolanjem redko 

srečujejo z drugačnim (nelinearnim) načinom zapisovanja, od njih pa se tudi ne zahteva 

učenja še kakšne druge strategije, zato preprosto prevzamejo slog zapisovanja, kot so ga 

spoznali pri učiteljih. Čeprav se predvsem učiteljice na razredni stopnji trudijo prikazati 

različne strategije, se pozneje nelinearno zapisovanje le redko uporablja. V tujini najdemo 

različne primere fakultet, npr. Cornell University, na katerih so študente usposabljali in 

spodbujali zapisovati z določeno strategijo zapisovanja. Buzan in Buzan (2004) navajata 

primer avstralske fakultete, na kateri so se študenti čez semester učili oblikovati miselne 

vzorce, saj so na koncu v izpitu odgovorili na vprašanje v obliki miselnega vzorca. Prav tako 

so odgovori o uporabi različnih oblikovnih prvin podobni, saj so grafi, slikovni prikazi in 

puščice za povezovanje podatkov med seboj malokrat uporabljeni. Čeprav jih poudarjajo 

predvsem avtorji nelinearnih strategij, je iz znanja o možganih razvidno, da večja uporaba 

različnih načinov, ki pritegnejo pozornost in izstopijo iz »sivega« povprečja, naredi učenje in 

pomnjenje boljše, znanje pa je trajnejše, kar je tudi cilj šole. 

 

3.8.6 UČITELJEVO SPODBUJANJE UČENCEV K AKTIVNEMU ZAPISOVANJU 
 

Z analizo intervjujev z učitelji sem ugotovila, da lahko vse aktivnosti učiteljev, ki spodbujajo 

učence k aktivnemu zapisovanju, vsebinsko razvrstim v dve kategoriji. Prvo kategorijo sem 

poimenovala strukturiranje vsebine zapiskov. Področje zajema usmerjanje učencev k 

hierarhični sestavi (od najpomembnejšega k manj pomembnemu) zapiskov in učenčevo 

samostojno zaznavanje pomembnih vsebinskih informacij. Drugo kategorijo sem 

poimenovala individualna obravnava učenca. Kategorija zajema preverjanje učenčevega 

predznanja na področju zapisovanja ter spodbujanje ustvarjalnosti in individualnega sloga 

zapisovanja. 

 

Strukturiranje vsebine zapiskov 

 

Kategorijo sem razdelila na dve podkategoriji, in sicer na usmerjanje učencev pri 

strukturiranju zapiskov ter na usmerjanje pozornosti oz. učenje učencev prepoznavati 

najpomembnejše informacije.  

 

V kategoriji usmerjanje učencev pri strukturiranju zapiskov so učitelji poudarjali samo 

zgradbo zapisa. Pomembno se jim zdi, da so zapiski hierarhično urejeni, tj. da si informacije 

sledijo od najbolj splošne k specifičnim in od pomembnejših k manj pomembnim, npr. 

»Učitelji morajo jasno nakazati glavne informacije, njihovo hierarhijo …« (učiteljica tujega 

jezika, 20 let delovne dobe), poudarjajo pa tudi to, da morajo učitelji pokazati, kako naj si 

zapiske strukturirajo, npr. »Ne smeš samo razlagati, moraš jim dati nekakšno ogrodje.« 

(učitelj zgodovine, 5 let delovne dobe). Učitelji se pri poučevanju svojih učencev 

prepoznavati najpomembnejše informacije zavedajo, da je treba te na neki način nakazati – 

naj bo to besedno, npr. »Dobro je, da imate to zapisano.« (učiteljica razrednega pouka, 12 let 

delovne dobe), intonančno, npr. »Poudarjam pomembne informacije z glasom.« (učiteljica 

biologije, 17 let delovne dobe), s ponavljanjem, z barvnim zapisom na tablo, npr. »Na tablo 

pišem z rdečo pomembne informacije.« (učitelj tujega jezika, 6 let delovne dobe) ali pa imajo 

učitelji pomembne informacije nekje zapisane (ali na PPT predstavitvah ali tabli). 

 

 

 



39 

 

Individualna obravnava učenca  

 

Kategorijo sem razdelila na dve podkategoriji, in sicer na spodbujanje ustvarjalnosti oz. 

oblikovanja individualnega sloga zapisovanja ter na preverjanje predznanja (preglednica 16). 

 

V kategoriji spodbujanje ustvarjalnosti oz. oblikovanja individualnega sloga zapisovanja so se 

učitelji zavedali, da so kakovostni zapiski za vsakega učenca drugačni, zato so predvsem v 

srednji šoli prepuščali oz. poskušali prepustiti zapis učencem. Kot je rekel eden izmed 

učiteljev: »… dijaki se morajo učiti iz poskusov in napak« (učitelj tujega jezika, 6 let delovne 

dobe). Ena učiteljica pa je poudarila še, da najprej preveri učenčevo predznanje, saj lahko 

potem izhaja iz tega. Poleg tega poudarja, da si lahko učenci svoja znanja podelijo in vidijo 

drugačne načine, kar jih lahko vodi k izboljšavi svojih lastnih načinov.  

 

Preglednica 16: Odprto kodiranje odgovorov intervjuvancev 

Preliminarne kategorije 

(1. raven) 

Nadredne kategorije (2. 

raven) 

Nadredne kategorije (3. 

raven) 

   

Učitelji naj poleg razlage 

dajo učencem tudi 

strukturo za zapisovanje. 

Usmerjanje učencev pri 

strukturiranju zapiskov 

Strukturiranje vsebine 

zapiskov 

Učitelji morajo jasno 

nakazati glavne 

informacije, njihovo 

hierarhijo in jih imeti tudi 

nekje zapisane. 

Učencem posredujem 

strukturo zapisa, ki je 

zaželena, nato pa jim sam 

zapis prepustim. 

Usmeriti pozornost na 

pomembno. 

Usmerjanje pozornosti oz. 

učenje učencev prepoznavati 

najpomembnejše 

informacije 
Intonančno nakazuje 

pomembnost informacij. 

Pomembnost nakažem z 

rdečo bravo. 

Besedno sporočam 

pomembnost določene 

vsebine. 

Besedno sporočam 

učencem pomembnost 

informacije. 

Poudarjam pomembnost 

informacij s ponavljanjem 

in besedno. 

Poudarjati glasovno in 

telesno bistveno. 

Poudarjam pomembnost 

informacij besedno in 

spodbujam označbo tega 

v zapiskih. 

Pomembne informacije so 
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bile zapisane na tabli in 

sem jih nato izbrisala, da 

so jih dopolnili po svojem 

občutku in sproti. 

Na tablo sem napisala 

glavne informacije, ki so 

jih učenci lahko 

dopolnjevali s svojim 

znanjem, z asociacijami, s 

slikami. 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

oz. oblikovanja 

individualnega sloga 

zapisovanja 

Individualna obravnava 

učenca 

Poudarila raznolikost 

zapiskov in spodbujala 

ustvarjalnost učencev. 

Učence spodbujati k 

soustvarjanju zapisa. 

Učenci so nekoliko 

samostojni pri 

oblikovanju zapisa, 

vsebinsko pa ne. 

Najprej ugotovim, kakšno 

je njihovo znanje 

zapisovanja. 

Preverjanje predznanja 

 

Iz odgovorov, ki so prikazani v preglednici 16, lahko sklepamo, da se učitelji na vseh 

področjih, ki jih avtorji omenjajo kot nujne za kakovostno zapisovanje, trudijo spodbujati 

učenčevo aktivno zapisovanje. Učitelji pa poleg bistvenih komponent zapiskov (vsebina, 

struktura in estetskost) spodbujajo učenčevo aktivnost tudi pri spodbujanju učenčeve 

ustvarjalnosti, poleg tega dajo tudi poudarek na njihovo predznanje, ki pa ju avtorji ne 

omenjajo. Prav tako so aktivnosti, ki jih učitelji omenjajo v intervjujih, podobne tistim, ki jih 

avtorji predlagajo profesorjem, da bi njihovi študenti lažje zapisovali predavanja. Tako lahko 

sklenemo, da intervjuvani učitelji povsem sledijo priporočilom strokovnjakov pri spodbujanju 

svojih učencev k aktivnemu zapisovanju. Vprašanje pa je, v kolikšni meri učenci slišijo te 

njihove spodbude (ali se sploh zavedajo, da jih učitelji učijo zapisovanja, ali menijo, da je to 

samo estetskega pomena), koliko jih upoštevajo (en učitelj je namreč rekel, da je to, v kolikšni 

meri se bo držal njegovih nasvetov glede zapisovanja, njihova stvar) ter ali to znanje nesejo 

tudi naprej v naslednja leta oz. pri zapisovanju drugih predmetov. 

  

Zanimivo se zdi, da je samo en učitelj svojim učencem razložil, na kak način naj si zapisujejo 

pri njegovem predmetu (in to je bilo samo pri zapisu poskusov pri predmetu kemija), saj ima 

vsak predmet »svoje zakonitosti« zapisovanja, kot pravita Fournier in Hess (2013). 

  

3.8.7 NAČINI POUČEVANJA STRATEGIJ ZAPISOVANJA  
 

Iz rezultatov (intervjujev z učitelji, odgovorov študentov, ki so prikazani v preglednicah 7, 8 

in 11, ter odgovorov študentov po pedagoški praksi) lahko sklepamo, da učitelji uporabljajo 

predvsem posreden način poučevanja strategij zapisovanja. V intervjujih so povedali, da za 

učitelje osnovne šole niso na voljo programi profesionalnega usposabljanja, v katerih bi si 

lahko pridobili ustrezno znanje za poučevanje strategij zapisovanja, prav tako na šolah, na 

katerih poučujejo, ne poteka nobeno izobraževanje za učence, da bi se naučili strategij 

zapisovanja. Učitelji na dveh srednjih šolah (na eni vpisanih približno 600 dijakov, na drugi 

pa približno 700 dijakov)  pa so povedali, da na njihovih srednjih šolah vsako leto poteka 
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teden učenja, ki je namenjen dijakom 1. letnika. Med tem seminarjem dijaki pridobijo različna 

znanja s področja učenja; spoznajo tudi nekatere strategije zapisovanja. Se pa v strategije 

zapisovanja med tem seminarjem ne poglabljajo veliko. Literature o pogostosti poučevanja 

strategij zapisovanja posredno oz. neposredno v Sloveniji in tudi v tujini nisem našla. 

Marentič - Požarnik (2000) pa je omenila, da bi bilo učenje strategij najučinkovitejše, če bi 

učitelj razvijal strategije med uro, dopolnil pa bi jih šolski psiholog oz. pedagog. Vsi 

intervjuvani učitelji (razen enega) so izrazili potrebo po tovrstnem izobraževanju, si pa na njih 

želijo predvsem praktične nasvete glede poučevanja strategij zapisovanja.  

 

3.8.8  ZASTOPANOST RAZLIČNIH OBLIK STRATEGIJ ZAPISOVANJA PO 
MNENJU ŠTUDENTOV NA PEDAGOŠKI PRAKSI  

 

Večja uporabna vrednost zapisovanja na razredni stopnji se pokaže šele v drugi triadi, saj 

postane snov težja, učenci se je morajo začeti tudi natančneje učiti. Poleg tega se v učnem 

načrtu pojavijo učni cilji, ki zahtevajo učenje zapisovanja, zato me je zanimalo tudi, kakšni so 

zapiski učencev 4. in 5. razreda. Zato se spodnji rezultati navezujejo samo na ocenjevanje 

zastopanosti različnih oblik strategij zapisovanja v 4. in 5. razredu.  

 

Med pedagoško prakso so študenti med drugim opazovali tudi strategije zapisovanja, ki so jih 

učitelji uporabljali pri zapisovanju učne vsebine. Najpogosteje so učitelji v 4. in 5. razredu 

uporabljali enosmerne zapiske (M = 4,38). Sledita uporaba zapiskov z alinejami (M = 2,90), 

miselnih vzorcev (M = 2,67) in uporaba hierarhično oblikovanih zapiskov (M = 1,71). Drugih 

strategij v 4. in 5. razredih niso uporabljali, saj so študenti vedno izbrali oceno nikoli.  

 

Preglednica 17: Uporaba različnih oblik strategij zapisovanja v 4. in 5. razredu 

 

1 2 3 4 5 

M SD f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Enosmerno 1 5 0 0 0 0 9 43 11 52 4,38 1,14 

V alinejah 4 19 4 19 4 19 8 38 1 5 2,90 1,16 

Hierarhično 9 43 8 38 2 10 0 0 1 5 1,71 1,04 

Miselni vzorci 4 19 5 24 7 33 4 19 1 5 2,67 1,25 

Cornellovi zapiski 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 

Pametni načrt 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 

Pojmovne mreže 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 

 

Tudi ti rezultati se skladajo z drugimi rezultati tega magistrskega dela, da so najpogostejši 

linearni zapiski (med njimi pa enosmerni zapiski), med nelinearnimi pa se pojavljajo samo 

miselni vzorci. Mogoče bi bilo lahko sklepati, da je tako pogosta raba linearnih zapiskov v 

poznejših letih šolanja posledica tudi velike uporabe linearnega zapisovanja v zgodnjem 

obdobju šolanja.  

 

Sicer v literaturi nisem našla konkretnih podatkov o uporabi posameznih strategij zapisovanja 

v drugem triletju, se pa skladajo z ugotovitvami Buzana in Buzana (2005), da nelinearno 

zapisuje le malo ljudi.  
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3.8.9  PRISOTNI NAČINI POUČEVANJA STRATEGIJ ZAPISOVANJA PO 
OPAZOVANJU ŠTUDENTOV 

 

Dejanskega vpogleda v poučevanje o strategijah nimamo, saj anketiranci različno razumejo 

pojem poučevanje, tj. posredno ali neposredno. 66,7 % študentov je izjavilo, da so bili med 

šolanjem poučeni o strategijah zapisovanja, da jih je največkrat o njih poučil učitelj in da se je 

to največkrat dogajalo med šolsko uro. Rezultati so prikazani v preglednicah 6, 7, 8 in 9.  

 

Študenti so poročali, da na pedagoški praksi v 59,4 % (41 študentov) niso slišali učiteljevega 

pojasnjevanja o uporabi oblikovanih prvinah, 40,6 % (28 študentov) pa jih je to 

opazilo/slišalo. Najpogosteje so učitelji razlagali pomen barv (92,9 % oz. 26 študentov), 

predvsem v naslovu nove snovi (»Zapišite naslov z rdečo barvo, da boste takoj videli, da je to 

nova snov.«), nekateri študenti so navajali tudi, da so pisali z rdečo barvo najpomembnejše 

informacije oz. ključne besede. 32,1 % oz. 9 študentov je navajalo razlago za različni font 

pisave, kar so učenci uporabljali za zapis pomembnih informacij. Razlage za druge oblikovne 

prvine so se redko pojavile (preglednica 18) oz. se niso pojavile. 

 

Preglednica 18: Oblikovne prvine, za katere so študenti slišali razlago njihove uporabe 

Prvine f f (%) 

Barve 26 92,9 

Font 9 32,1 

Podčrtavanje 3 10,7 

Puščice 1 3,6 

Številke 1 3,6 

Okvirjanje 1 3,6 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učitelji o strategijah zapisovanja najpogosteje 

poučujejo posredno, med poukom. Le dobra tretjina (40,6 %) učiteljev razloži pomen 

oblikovnih prvin, kar ni najbolje, saj jih zaradi nerazumevanja njihovega pomena lahko 

pozneje vedno manj uporabljajo, kar lahko vidimo pri uporabi oblikovnih prvin pri študentih 

(preglednica 4).  

 

Rezultati moje raziskave ne potrjujejo tega, da učenci pri pouku uporabljajo oblikovne prvine 

v manjši meri, kot jih spodbujajo učitelji (preglednica 19), čeprav bi to lahko pričakovali 

zaradi nerazumevanja uporabe le-teh. Učenci pri uporabi oblikovnih prvin zelo sledijo 

učiteljem. Pri večini oblikovnih prvin povprečna vrednost uporabe oblikovnih prvin pri 

učencih (stolpec M1 v preglednici 19) bistveno ne odstopa od povprečne vrednosti uporabe 

oblikovnih prvin pri učiteljih (stolpec M2 v preglednici 19). Prav tako ni večjih razlik med 

standardnima odklonoma od teh dveh povprečij. 
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Preglednica 19: Primerjava uporabe oblikovnih prvin učiteljev in učencev. M1 in SD1 sta 

povprečna vrednost in standardni odklon pogostosti uporabe oblikovnih prvin pri 

učencih, M2 in SD2 pa sta ti dve vrednosti za pogostost uporabe oblikovnih prvin pri 

učiteljih. 

 

M1 SD1 M2 SD2 

Barve 3,83 1,15 4,25 0,98 

Številke 2,49 1,23 2,54 1,18 

Alineje 2,07 1,15 2,09 1,11 

Puščice 2,03 1,21 2,01 1,14 

Različni fonti 2,01 1,38 2,32 1,50 

Risbe, slike 3,23 1,38 3,13 1,42 

3-D prikazi 1,16 0,50 1,06 0,29 

Markiranje 2,28 1,43 2,22 1,36 

Grafi 1,19 0,49 1,17 0,51 

 

3.9 SKLEPI 
 

Zmožnost kakovostnega zapisovanja je dolgotrajni cilj, ki bi ga morali zasledovati vsi učitelji 

na vseh stopnjah šolanja, čeprav intervjuvani učitelji po večini poudarjajo pomembnost 

poučevanja na drugi stopnji, kot sami poučujejo, študenti oz. bodoči učitelji razrednega pouka 

pa prav tako »prelagajo« odgovornost podrobnega poučevanja na učitelje predmetne stopnje 

oz. v gimnazije. Vsi se namreč zavedajo kompleksnosti in problemov, ki spremljajo 

kakovostno zapisovanje, omenjajo pa tudi časovno omejenost oz. obsežnost učnih načrtov in 

problem delovnih zvezkov. Učitelji, študenti in tudi strokovnjaki s področja zapisovanja se 

zavedajo, da učenci počasi dozorevajo, s tem pa se tekom let spremljajoče težave zapisovanja 

tudi manjšajo. 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere strategije zapisovanja so najbolj zastopane 

med študenti in učenci na osnovnih šolah, na katerih so bili študenti na praksi. Velik poudarek 

pa sem namenila ugotavljanju, kakšne zapiske učitelji in študenti, bodoči učitelji, pojmujejo 

kot kakovostne, v kolikšni meri se njihovo mnenje sklada z mnenji strokovnjakov in z 

znanjem o naših možganih.  

 

Na vsa raziskovalna vprašanja sem vsebinsko odgovorila. Na vprašanje o pogostosti uporabe 

strategij zapisovanja med študenti so rezultati pokazali, da študenti najpogosteje uporabljajo 

linearne strategije zapisovanja (zapiske v obliki alinej in enosmerno oblikovane zapiske), med 

nelinearnimi pa se med odgovori pojavi edino strategija zapisovanja miselni vzorec, ki pa je 

šele na četrtem mestu po pogostosti.  

 

Glede vprašanja o kakovosti se mnenja študentov in učiteljev ne razlikujejo veliko. Vsi se 

strinjajo, da so kakovostni zapiski tisti, ki so vsebinsko popolni, ki so dobro organizirani in 

estetski. Med odgovori študentov se pojavi kategorija slovnično pravilni zapiski, ki je učitelji 

ne omenjajo, medtem ko pa omenijo individualnost zapiskov. 

 

Na vprašanje o izkušnjah in mnenju o pomembnosti poučevanja strategij zapisovanja so 

študenti omenili, da bi si v večini želeli več poučevanja o strategijah zapisovanja in da se jim 

jih zdi najpomembneje poučevati na predmetni stopnji. 
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Vprašanje o poznavanju različnih strategij zapisovanja med učitelji je pokazalo, da učitelji 

dobro poznajo linearne strategije zapisovanja, med nelinearnimi strategijami pa poznajo le 

miselne vzorce (ena učiteljica je poznala še Cornellov način zapisovanja). 

 

Odgovori na vprašanje, kako učitelji spodbujajo aktivno zapisovanje učencev, so pokazali, da 

se njihove aktivnosti delijo na strukturiranje vsebine zapiskov (aktivnosti za usmerjanje 

pozornost učencev na pomembne informacije in aktivnosti za strukturiranje vsebine) in 

oblikovanje individualnega sloga zapisa ter da sledijo vsem nasvetom strokovnjakov. 

 

Na vprašanje o načinu poučevanja strategij zapisovanja so rezultati pokazali, da v veliki meri 

učitelji poučujejo posredno, kar so v večini opazili in poročali tudi študenti.  

 

Študenti so na vprašanje o pogostosti različnih strategij zapisovanja odgovorili, da so v 4. in 

5. razredu največkrat opazili linearno oblikovane zapiske (enosmerne zapiske in zapiske v 

alinejah).  

 

Kakovostni zapiski morajo biti najprej vsebinsko popolni, s čim manj nepomembnimi 

besedami (npr. s členki, predlogi) in s čim več pomenskimi besedami (npr. s samostalniki, 

pridevniki in z glagoli), tj. s ključnimi besedami. Problem na področju vsebine se pojavi pri 

izluščevanju ključnih besed med predavanjem. Zmožnost iskanja ključnih besed avtorji 

pripisujejo že 8-letnim učencem, v slovenskem učnem načrtu pa se ta cilj pojavi v drugem 

triletju. Učitelji se tega problema zavedajo in prihajajo učencem nasproti s PPT 

predstavitvami, na katerih so navedeni bistveni podatki, ali pa na pomembne informacije 

nakazujejo glasovno, besedno ali pa z označbo na tabelski sliki. Naslednji problem je 

strukturiranje zapiskov. Kakovostni zapiski so hierarhično urejeni, kar pomeni, da osnovnim 

informacijam sledijo podrobnejše oz. gre od najpomembnejših podatkov k manj pomembnim. 

Tega se lahko učenci naučijo s spoznavanjem novih strategij zapisovanja – naj bodo linearno 

ali pa nelinearno oblikovani. Pri izbiranju strategije imajo velik vpliv učitelji, saj so vzgled 

učencem; največkrat učenci tudi pozneje uporabljajo podobne strategije, kot so jih videli pri 

svojih učiteljih. Avtorjem nelinearnih strategij zapisovanja je žal, da te strategije niso v večji 

meri poznane in uporabljene, saj menijo, da je znanje boljše, ko jih oblikujemo. Učitelji 

rešitev vidijo v že vnaprej znani strukturi predavanja/učne ure. Problemi pri zapisovanju pa so 

še: različna hitrost govorjenja in zmožnost pisanja (avtorji predlagajo uporabo npr. različnih 

simbolov ali pa počasnejše govorjenje bistvenih podatkov) ter kognitivna preobremenjenost. 

Poleg vsega tega pa na kakovost zapiskov vpliva tudi upoštevanje sposobnosti naših 

možganov, ki so v določeni meri zelo individualni. Zato bi moral biti cilj vsakega učitelja oz. 

celotnega učnega sistema na področju zapisovanju ta, da vsak učenec na koncu šolanja 

oblikuje svoj individualni slog zapisovanja, ki bi bil uporaben, hkrati pa tudi ustvarjalno 

oblikovan. 
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5 PRILOGE 
 

Anketa 1 

 

Spoštovani! 

Sem Adela Strniša, absolventka magistrskega študija poučevanje na razredni stopnji in 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Učenje strategij zapisovanja. Rezultati ankete, ki 

bodo uporabljeni za namen tega dela, mi bodo pomagali ugotoviti, kako študenti poznate in 

uporabljate različne strategije zapisovanja. Z izsledki te raziskave boste seznanjeni v okviru 

pedagoške psihologije.  

 

Anketa je anonimna, zato vas prosim, da jo izpolnjujete tako, kot delate, in ne tako, kot 

mislite, da morate, da pridobim realen rezultat. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.  

 

Spol: M/Ž 

 

1. Kako zapisujete snov na predavanjih in vajah na fakulteti? (1 – nikoli, 5 – vedno; obkrožite 

en odgovor.) 
Enosmerno, v stavkih od leve proti desni. 1 2 3 4 5 

V alinejah. 1 2 3 4 5 

Hierarhično. 1 2 3 4 5 

V obliki miselnih vzorcev. 1 2 3 4 5 

V obliki Cornellovih zapiskov. 1 2 3 4 5 

V obliki Smart Wisdoma. 1 2 3 4 5 

V obliki pojmovnih map. 1 2 3 4 5 

Si ne zapisujem, zapiske fotokopiram. 1 2 3 4 5 

 

2. Katere prvine uporabljate v svojih zapiskih?  

a) Barve. 

b) Številke. 

c) Alineje. 

d) Puščice za povezovanje. 

e) Različen fond pisav (velike tiskane črke, male pisane črke). 

f) Risbe, slike. 

g) 3D-prikazi. 

h) Podčrtavanje, markiranje. 

i) Grafi. 

j) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

3. Kako ocenjujete svoje zapiske? (Obkrožite številko, ki najbolje oceni vaše zapiske; 1 – 

zapiski so slabi, 5 – zapiski so odlični.) 

 

1   2   3   4   5 

 

4. Kako močno zaupate svojim zapiskom, da se iz njih lahko naučite za izpit? (Obkrožite 

številko, ki odraža vaše zaupanje; 1 – ne zaupam, 5 – močno zaupam.)  

 

1   2   3   4   5 
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5. Z vsaj tremi besedami – pridevniki – opišite svoje najljubše zapiske. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali ste med šolanjem (v osnovni in srednji šoli/gimnaziji) spoznali in se naučili uporabljati 

različne strategije zapisovanja? 

 

DA/NE 

 

Če ste obkrožili DA: 

Kdo vas je seznanil s strategijami zapisovanja?  

___________________________________________________________________________ 

V katerem delu svojega šolanja (na razredni stopnji, predmetni stopnji, v srednji šoli) ste bili s 

strategijami zapisovanja seznanjeni? 

___________________________________________________________________________ 

Katere strategije zapisovanja so vam bile predstavljene? 

___________________________________________________________________________ 

Kako so vam bile strategije zapisovanja predstavljene (med šolsko uro, na razredni uri itn.)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Če ste obkrožili NE: 

Ali bi si želeli, da bi vam bile strategije zapisovanja predstavljene? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako pogosto ste zapisovali na zapisan način v srednji šoli (1 

– nikoli, 5 – vedno). 
Profesor vam je snov narekoval, vi ste po nareku pisali v 

zvezek.  

 1    2    3    4    5 

Profesor je pisal snov na tablo in vi ste prepisovali z nje.  1    2    3    4    5 

Medtem ko je profesor razlagal snov, ste si samostojno 

zapisovali v zvezek.  

 1    2    3    4    5 

Tudi ko je profesor narekoval oz. pisal na tablo snov, ste 

si zapisovali le tisto, kar se vam je zdelo pomembno. 

 1    2    3    4    5 

Med uro si niste zapisovali, saj ste menili, da je vse, kar 

je pomembno, zapisano v učbeniku. 

 1    2    3    4    5 

Med uro si niste zapisovali, saj ste si zapiske 

fotokopirali od sošolca/sošolke. 

 1    2    3    4    5 

 

 

8. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako pogosto so profesorji na srednji šoli/gimnaziji znanje 

preverjali na spodaj zapisani način (1 – nikoli, 5 – vedno; obkrožite en odgovor). 
V testu ste morali znanje zapisati natanko tako, 

kot vam ga je profesor posredoval pri šolski uri. 

 1    2    3    4    5 

V testu ste lahko znanje zapisali na svoj način, 

pri čemer ste navedli pomembna dejstva.  

 1    2    3    4    5 

V testu so bile naloge/vprašanja višjih 

taksonomskih ravni oz. v obliki problemskih 

nalog. 

 1    2    3    4    5 

V testu ste morali poznati odnose med dejstvi, 

npr. kako vplivajo drug na drugega. 

 1    2    3    4    5 



50 

 

 

9. Ali ste kdaj v srednji šoli/gimnaziji/na fakulteti primerjali zapiske s sošolci/sošolkami?  

 

DA/NE 

 

Če DA, ali ste svoje zapiske na podlagi primerjanja spremenili in kako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Ali se vam zdi pomembno poučevati strategije zapisovanja? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Navedite glavne značilnosti dobrih zapiskov po svojih osebnih izkušnjah – kaj vsebujejo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anketa 2 

 

Spoštovani! 

Sem Adela Strniša, absolventka magistrskega študija poučevanje na razredni stopnji in 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Učenje strategij zapisovanja. Rezultati ankete, ki 

bodo uporabljeni za namen tega dela, mi bodo pomagali ugotoviti, kako študenti poznate in 

uporabljate različne strategije zapisovanja. Z izsledki te raziskave boste seznanjeni v okviru 

pedagoške psihologije.  

 

Anketa je anonimna, zato vas prosim, da jo izpolnjujete tako, kot delate, in ne tako, kot 

mislite, da morate, da pridobim realen rezultat. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.  

 

1. V katerem razredu ste opravljali pedagoško prakso? 

 

1   2   3   4   5 

 

2. Kako pogosto so učenci zapisovali snov pri pouk na spodaj zapisani način? (1 – nikoli, 5 – 

vedno; obkrožite en odgovor.) 
Enosmerno, v stavkih od leve proti desni. 1 2 3 4 5 

V alinejah. 1 2 3 4 5 

Hierarhično. 1 2 3 4 5 

V obliki miselnih vzorcev. 1 2 3 4 5 

V obliki Cornellovih zapiskov. 1 2 3 4 5 

V obliki Smart Wisdoma. 1 2 3 4 5 

V obliki pojmovnih map. 1 2 3 4 5 

 

3. Kako pogosto so profesorji pri zapisovanju snovi v zvezek spodbujali uporabo različnih 

oblikovnih prvin pri učencih? (1 – nikoli, 5 – vedno; obkrožite en odgovor.) 
Barve. 1 2 3 4 5 

Številke. 1 2 3 4 5 
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Alineje. 1 2 3 4 5 

Puščice za povezovanje. 1 2 3 4 5 

Različni fondi pisav. 1 2 3 4 5 

Risbe, slike. 1 2 3 4 5 

3D-prikazi. 1 2 3 4 5 

Podčrtovanje, markiranje. 1 2 3 4 5 

Grafi. 1 2 3 4 5 

 

4. Kako pogosto so učenci pri zapisovanju snovi v zvezek uporabljali različne oblikovne 

prvine? (1 – nikoli, 5 – vedno; obkrožite en odgovor.) 
Barve. 1 2 3 4 5 

Številke. 1 2 3 4 5 

Alineje. 1 2 3 4 5 

Puščice za povezovanje. 1 2 3 4 5 

Različni fondi pisav. 1 2 3 4 5 

Risbe, slike. 1 2 3 4 5 

3D-prikazi. 1 2 3 4 5 

Podčrtovanje, markiranje. 1 2 3 4 5 

Grafi. 1 2 3 4 5 

 

 

5. Ali je učitelj kdaj razložil pomen prvin, npr. rdeče barve v naslovu, uporabe velikih tiskanih 

črk? 

 

DA/NE 

 

Če ste obkrožili DA: 

Za katere prvine je profesor razložil njihovo uporabo? 

___________________________________________________________________________ 

Kako je učencem razložil uporabo prvin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Če ste obkrožili NE: 

Ali se vam zdi potrebno učencem pojasnjevati, zakaj uporabljajo pri zapisovanju določene 

prvine, npr. rdečo barvo v naslovu, okvirček? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Kako kakovostni so se vam zdeli zapiski učencev?  

 

Nekakovostni./Kakovostni./Zelo kakovostni. 

 

Ali bi jih vi v vlogi učitelja izboljšali? Kako?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Kako potrebno se vam zdi poučevanje strategij zapisovanja na določenih stopnjah šolanja? 

(1 – ni potrebno, 5 – nujno potrebno; obkrožite en odgovor.) 

 
Razredna stopnja. 1 2 3 4 5 

Predmetna stopnja. 1 2 3 4 5 

Gimnazija/Srednja šola. 1 2 3 4 5 

Fakulteta  1 2 3 4 5 

 

Vprašanja za intervju 

Intervju s profesorji – vprašanja 

 

Stališča do strategij zapisovanja 

Ali mislite, da je treba poučevati strategije zapisovanja? Kako? Kdaj? Kdo? 

Katere načine zapisovanja poznate? 

Kako oblikovane zapiske bi vi poimenovali kot kakovostne? 

 

Oblikovni vidik zapiskov 

Koliko pozornosti namenite zapisom v zvezke dijakov/učencev?  

Katere načine uporabljate (katere oblike so – enosmerni, nelinearni)?  

Ali uporabljate različne načine ali enega – tistega, ki se vam zdi najboljši?  

Se vam zdi katera izmed strategij zapisovanja boljša za zapisovanje pri predmetu, ki ga 

poučujete/pri pouku? Katera? Ali o sami seznanite dijake/učence – da bodo pozneje pri tem 

predmetu uporabili to strategijo? 

Kolikokrat razložite način zapisovanja, ki se vam zdi najboljši? 

Ali oz. katere oblikovne prvine spodbujate pri uporabi v zapiskih? Zakaj te? (Na listu bom 

imela s seboj napisan seznam, da bodo profesorji lažje povedali.) 

Ali kdaj razložite, zakaj te prvine uporabljate? Kako? Kdaj? 

 

Pogled na stanje v šoli  

Kateri načini zapisovanja prevladujejo po vaših izkušnjah? 

Kako dijaki/učenci zapisujejo? Čakajo na vas, da jim narekujejo snov, zapisujete na tablo, si 

samostojno zapisujejo? Kako so videti zapiski učencev pri vašem pouku? 

Ali po vaši oceni dijaki/učenci znajo samostojno zapisovati? Znajo sploh poiskati ključne 

besede, ugotoviti, katere so ključne informacije? 

Kakšen odziv bi bil, če bi svojim dijakom/učencem rekli, da si morajo to uro zapiske delati 

sami? Kako uspešni bi bili učenci? Ali bi jim pomagalo, če bi imeli npr. pripravljeno neko 

zunanjo obliko zapiskov, ki bi jih vodila (npr. s pomembnimi vprašanji – kdo, kdaj …, z 

iskanjem odnosov med podatki? 

Kolikšen del šolske ure namenite zapisovanju? 

Ali na šoli potekajo kakršne koli aktivnosti v povezavi s strategijami zapisovanja? 

Ali ste bili na kakšnih seminarjih, na katerih bi se obravnavalo tematiko strategij zapisovanja? 

Ali bi si tega želeli? 

Bi dali kak nasvet bodočim učiteljem glede zapisovanja? 

 

 


