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Povzetek 

Samoregulacija učenja kot učenje, pri katerem si učenci sami postavijo cilje, spremljajo in 

vrednotijo svoje delo ter aktivnosti in jih po potrebi tudi spreminjajo, postaja v izobraževanju 

vedno pomembnejša. Učitelj naj bi med poučevanjem modeliral in učencem posredoval tudi 

načine spoprijemanja z učenjem ter uporabo konkretnih strategij. Na ta način bo učencu 

posredoval spretnosti, da bo učenec v učenju metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko 

aktivno udeležen. Pri tem je zelo pomembna kakovostna povratna informacija, s katero 

učitelj sporoča učencu, kaj že zna, kaj še mora doseči in na kakšen način naj si pomaga priti 

do cilja.  

V teoretičnem delu je opredeljena samoregulacija, predstavljeni so trije izbrani modeli 

samoregulacijskega učenja in značilnosti samoreguliranih učencev. Opisani so dejavniki, ki 

vplivajo na razvoj samoregulacije, pomen čustev in motivacije za samoregulacijo ter načini 

učiteljevega vplivanja na razvoj učne samoregulacije učencev. Kot dejavnik vplivanja na 

razvoj samoregulacije je v magistrskem delu izpostavljena povratna informacija. 

Opredeljene so vrste povratne informacije. Predstavljeni so načini podajanja povratne 

informacije ter strategije za kakovostno povratno informacijo. Kot vrsta povratne 

informacije je predstavljeno tudi samoocenjevanje. Teoretični del se zaključi s predstavitvijo 

vplivov povratne informacije na samoregulacijo učenja.  

Osnovni namen magistrskega dela je prikazati povezanost med posredovanjem povratne 

informacije in učno samoregulacijo učencev. V kombinirani kvalitativno-kvantitativni 

raziskavi je sodelovalo 46 učencev treh oddelkov 4. razreda ene izmed srednje velikih 

osnovnih šol na Goriškem ter njihove razredničarke. Raziskava se je osredinila na povratno 

informacijo učitelja (kaj ta vsebuje, kako je podana ter na kakšen način jo učenci sprejmejo). 

Empirično je bil preverjen vidik, kako učenci učiteljevo povratno informacijo uporabijo pri 

nadaljnjem učenju. Podatki so bili zbrani na osnovi triangulacije: z opazovanjem, 

anketiranjem učencev in intervjuvanjem učiteljic.  

Rezultati so pokazali, da učitelji učno samoregulacijo pri učencih spodbujajo s podajanjem 

učnih strategij. Povratne informacije so precej skope, saj so večinoma usmerjene na 

spodbujanje pozitivnih motivacijskih prepričanj, kar je sicer dobro, ni pa dovolj za 

kakovostno nadaljnje učenje. Učenec bi po učiteljevi povratni informaciji moral jasno vedeti, 

kaj se mora še naučiti in kako naj to stori. Večina povratnih informacij zadošča le enemu od 

sedmih spremljanih kriterijev dobre povratne informacije (najpogosteje je povratna 



 
 

informacija izpolnjevala kriterij Spodbuja pozitivna motivacijska prepričanja in 

samospoštovanje, najmanj pogosto pa kriterija Deli visoko kakovostne povratne informacije 

o učenčevem učenju ter Spodbuja dialog o učenju med učenci in učitelji). Učenci poročajo, 

da povratno informacijo učitelja razumejo in uporabijo pri učenju oz. jim pri tem pomaga.  

 

Ključne besede: samoregulacija učenja, povratna informacija, samoocenjevanje, 

formativno spremljanje, osnovna šola. 

  



 
 

Abstract  

Self-regulated learning is becoming more and more important in education. It is a learning 

method in which pupils set goals, monitor and assess their work by themselves and if 

necessary, they adapt it according to their needs. Teachers should lead the teaching process 

as well as provide pupils with learning approaches and with the use of actual learning 

strategies. In this way, pupils will be given the skills to be actively involved in terms of 

metacognition, motivation and behaviour. Quality feedback is very important in this regard 

as it tells pupils what they already know, what they still need to accomplish and how they 

should reach their goals. 

In the theoretical part, self-regulation is defined along with three selected models of self-

regulated learning and the characteristics of self-regulated pupils. Furthermore, there is an 

overview of the factors that influence the development of self-regulation, the importance of 

emotions and motivation for self-regulation as well as a description of ways in which 

teachers influence pupils’ learning self-regulation. Feedback is highlighted as the 

influencing factor in the development of self-regulation. All types of feedback are defined 

alongside the ways of providing feedback and strategies for providing quality feedback. Self-

assessment is presented as a type of feedback. The theoretical part concludes with the 

presentation of the influence that feedback has on self-regulated learning. 

The main purpose of the master’s thesis is to illustrate the correlation between providing 

feedback and pupils’ learning self-regulation. 46 pupils attending three different sections of 

the 4th grade at one of the medium-sized primary schools in the Goriška region with their 

class teachers participated in a combined qualitative and quantitative research. The research 

focused on the teacher feedback (of what it consists, how it is provided and how it is accepted 

by pupils). The aspect how pupils use teacher feedback in further learning was empirically 

assessed. The data were collected based on triangulation: by observing, surveying pupils and 

interviewing teachers.  

The results show that teachers encourage learning self-regulation by providing learning 

strategies. Feedback is quite scarce as it is mostly focused on encouraging positive 

motivational beliefs which is good, but by no means enough. According to the teacher’s 

feedback, pupils should have a clear idea about what they have yet to learn and how to do it. 

The majority of feedback meets only one of seven criteria for good feedback (the most 

frequently was criteria Encourage positive motivation and self respect, the least frequently 



 
 

were criteria Deliver high quality feedback about students learning and Encourage student 

teacher dialogue. Pupils report that they understand teacher’s feedback and they either use 

it when learning or it helps them to learn. 

 

Keywords: self-regulated learning, feedback, self-assessment, formative assessment, 

primary school.  
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Uvod 

Učenci so v procesu učenja različno uspešni in na to vplivajo različni dejavniki: značilnosti 

učencev, dogajanje v razredu, domače razmere, izvajanje pouka in dejavniki s strani šole 

(Pečjak in Košir, 2002). Zdi se, da se starši in učitelji vse bolj premikamo k cilju, da naj bi 

učenci do vsebin v čim večji meri prihajali s pomočjo procesov kompleksnega učenja, dela 

z viri ter predstavljanja idej na različne načine (Bakračevič Vukman, 2010). Da pa lahko to 

dosežemo, morajo učitelji podpirati in spodbujati notranjo motivacijo, ustvarjati ustrezno 

komunikacijo, pojasnjevati pomen učenja ter priznavati in sprejemati učenčeve emocije 

(Bakračevič Vukman, 2010).  

Samoregulacija učenja je »proces, v katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in 

vedenjsko aktivno udeleženi« (Zimmerman, 1986, v Pečjak in Košir, 2002, str. 140). Učenci 

si sami postavijo cilje, spremljajo svoje učenje, ga regulirajo ter po potrebi tudi spreminjajo. 

Samoregulacija se razvija na podlagi vplivov iz socialnega okolja in lastne izkušnje učenca 

(Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). Učitelji vplivajo na razvoj kompetence učenje učenja pri 

učencih na različne načine, npr. s spodbujanjem sodelovanja, s spoznavanjem različnih 

strategij, s konkretnimi povratnimi informacijami ter tudi z ocenjevanjem. Na učenčevo 

aktivnost pa vplivajo tudi njegove lastne teorije in prepričanja v zvezi z učenjem (Pečjak in 

Košir, 2002). Nicol in Macfarlane-Dick (2005) pojasnjujeta, da je samoocenjevanje ena od 

učinkovitih strategij, kako dosežemo, da učenci začnejo spoznavati, kakšni so kot učenci. 

Poleg tega pa avtorja dodajata, da samoocenjevanje vodi do pomembnih dosežkov in 

uspehov v učenju.  

S povratno informacijo učencu sporočamo, kaj je že dosegel oz. kaj že zna, česa mu na 

posameznem področju še primanjkuje in kako naj si prizadeva, da bi dosegel cilj. Hattie in 

Timperley (2007) navajata, da povratna informacija odgovori na tri temeljna vprašanja: kam 

grem, kako grem in kaj naprej. Zavzema torej cilje, napredek oz. kaj delam, da te cilje 

dosegam in kaj naj še naredim, da bo napredek še boljši. Povratna informacija je ključna v 

vseh fazah učenja. Pri oblikovanju povratne informacije avtorji navajajo določene smernice. 

Brookhart (2008) kot pomembne strategije podajanja povratne informacije navaja čas, 

količino, obliko in vsebino. Avtorica poudarja, da je pri vsebini pomembno, da povratna 

informacija opiše delo in proces ter se izogiba osebnim komentarjem, da opisuje in ne 

obsoja, negativne opise pa podkrepi s predlogi za napredek. Spiller (2014) kot problem 

sprejemanja povratne informacije pri učencih navaja to, da učitelji in učenci vidijo povratno 
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informacijo ločeno od ostalih vidikov učenja, torej je ne direktno povezujejo s spremljanjem 

učenja.  

Uporaba kvalitetnega formativnega spremljanja in povratne informacije igra ključno vlogo 

pri razvoju samoregulacijskih veščin (Weldmeskel in Michael, 2016; Zajc, 2009). 

Formativno spremljanje daje tako učencem kot učiteljem informacijo o tem, kako naj učenec 

dela, da bo prišel do ciljev (Brookhart, 2008). Pri tem pa je še pomembno, da to spremljanje 

poteka dovolj pogosto, da je povezano z dejanskim poučevanjem in da so informacije 

sprotne ter uporabne pri nadaljnjem učenju. Nicol in Macfarlane-Dick (2005) razlagata, da 

povratna informacija uravnava motivacijska prepričanja, poleg tega pa prepričanja vplivajo 

na to, kako bomo povratno informacijo sprejeli. Avtorja kot učinkovito povratno informacijo 

izpostavljata tisto informacijo, ki jasno opredeli cilje, lajša razvoj samoocenjevanja in 

učenja, deli kakovostne informacije o učenčevem učenju, spodbuja pozitivna motivacijska 

prepričanja in samospoštovanje, ponudi možnosti za izboljšave ter učitelju pomaga pri 

kasnejšem poučevanju. Povratna informacija naj bi tako učenca motivirala za učenje in ga 

usmerjala. Bolj motivirani učenci pa so sposobni regulirati svoje učenje (Pečjak in Košir, 

2002).  
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I. Teoretični del  

1. Samoregulacija učenja 

Učenje je po uradni oz. strokovni – UNESCOVI – definiciji učenja (ISCED 2011) »vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev.« 

Samoregulacija učenja je samostojno vodenje učenja, pri katerem učenec razume in če je 

potrebno tudi spremeni svoje misli, čustva in vedenje, da doseže svoj cilj (Vassallo, 2013). 

Je »proces, v katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno 

udeleženi« (Zimmerman, 1986, v Pečjak in Košir, 2002, str. 140). Samoregulacijo učenja 

pogosto povezujemo z učnim uspehom, vseživljenjskim učenjem, motivacijo, učnimi 

strategijami itd. (Bakračevič Vukman, 2010; Nicol in Macfarlane-Dick, 2005; Vassallo 

2013). 

Samoregulacija je proces, ki poteka na več področjih: kognitivnem, metakognitivnem in 

motivacijskem (Bakračevič Vukman, 2010). Kognitivni procesi so tisti, ki jih učenec 

uporablja med samim učenjem z namenom, da bi dosegel postavljene cilje (Tomec idr., 

2006). Metakognicija je »poznavanje lastnega načina spoznavanja oz. kognitivnega sistema 

in njegovo uravnavanje« (Marentič Požarnik, 2010, str. 102). Marentič Požarnik (2010) 

navaja vprašanja kot so: Kaj o tem že vem? Kakšen načrt za reševanje bi bil ustrezen? Ali 

naj spremenim svoje postopke?, s katerimi učenec spremlja in uravnava svoje učenje. 

Metakognicija posameznika vodi pri razumevanju branja, samooceni kognitivnih nalog ter 

izbiri ustreznih ciljev in strategij (Bakračevič Vukman, 2010). Motivacija kot psihološki 

proces je sestavljena iz različnih sestavin, ki usmerjajo učni proces – najprej ga aktivirajo, 

nato pa usmerjajo do izbranega cilja (Juriševič, 2012). Učenec je vir motivacije, zato mu 

lahko le nudimo priložnosti in izkušnje za razvijanje ustrezne učne motivacije. Pohvale, 

nagrade in informacije, da je njegov odgovor pravilen, učenca spodbudijo, da pri nalogi 

vztraja (Marentič Požarnik, 2010). Motivacija je tako ključnega pomena pri samoregulaciji 

učenja.  
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Za učinkovito samoregulacijo je v prvi vrsti potrebno samorazumevanje. To posameznikom 

omogoča, da zaznajo svoje občutke, čustva, mentalne procese ter znajo to izraziti 

(Bakračevič Vukman, 2010). Pri tem razvijajo lastno avtonomnost, kontrolo nad samim 

seboj in samodisciplino (Weldmeskel in Michael, 2016).  

Avtorji samoregulacijo učenja predstavljajo kot večstopenjski proces.  Obstaja več modelov 

samoregulacijskega učenja. Nekateri avtorji (npr. Zimmerman, 1998; Ziegler, Stoeger, 

Vialle in Wimmer, 2012) opredeljujejo samoregulacijo učenja kot ciklični proces, drugi (npr. 

Hofer, Yu in Pintrich, 1998) pa zgolj kot večstopenjski proces, pri katerem so faze 

samoregulacijskega učenja obravnavane z različnih vidikov.  

1.2.1. Krožni model samoregulacijskega učenja  

Prvi izpostavljen model je krožni model samoregulacijskega učenja, ki ga je predstavil 

Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002). Faze tega cikličnega procesa so prikazane na 

Sliki 1.  

 

   

 

 

 

 

 

 

V fazi predhodnega razmišljanja se učenec dejansko pripravi na učenje. Faza vključuje 

procese kot so postavljanje ciljev, izbira učnih metod in strategij, prepričanje o lastni 

učinkovitosti, kompetentnosti, notranjo motivacijo. Sledi faza izvedbe in zavestne kontrole. 

Ta faza vključuje procese zavestne kontrole kot so osredotočenost pred motečimi dejavniki, 

samousmerjanje in spremljanje samega sebe. Faza samorefleksije vključuje procese po 

učenju: samovrednotenje, atribucije, lastne reakcije in prilagajanje. Poleg tega ta faza vpliva 

Izvedba in 

zavestna kontrola 

Predhodno 

razmišljanje 
Samorefleksija  

Slika 1. Krožni model samoregulacijskega učenja (Zimmerman, 1998, v Pečjak in Košir, 2002, 

str. 144). 
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tudi na nadaljnji razmislek in pripravo na nadaljnje učenje (Zimmerman, 1998, v Pečjak in 

Košir, 2002).  

1.2.2. Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja  

Znan je tudi štirikomponentni model samoregulacijskega učenja, ki so ga predstavili Hofer, 

Yu in Pintrich (1998, v Pečjak in Košir, 2002). Model poudarja povezanost motivacije z 

(meta)kognicijo. Na kognicijo in motivacijo so avtorji pogledali iz dveh smeri: iz védenja, 

prepričanja ter iz strategij.  

Kognitivno védenje, prepričanje vključuje deklarativno in proceduralno znanje ter znanje o 

okoliščinah. Ta védenja so sestavljena tudi iz pojmovanj, kaj je za učenca učenje in znanje. 

Prav ta pojmovanja namreč ključno vplivajo na to, kako se bo učenec spopadal z učenjem in 

koliko samoregulacijskih strategij bo pri tem uporabljal. Kognitivne strategije so po mnenju 

avtoric Pečjak in Košir (2002) razdeljene v tri podkategorije: strategije ponavljanja, 

elaboracijske in organizacijske strategije. Strategije ponavljanja, kot so ponavljanje delov 

besedila, posameznih informacij, uporaba mnemotehnik, vizualnih predstav, so pomembne 

za zapomnitev temeljnih podatkov in vsebin. Elaboracijske strategije so tiste, pri katerih 

učenec podatke preoblikuje in predeluje, npr. parafraziranje, izdelava povzetkov, 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje itd. Označevanje delov besedila ter organiziranje 

učnega gradiva spada pod organizacijske strategije, s katerimi učenec izbira in ureja ključne 

pojme iz besedila. Metakognitivne strategije se delijo na strategije načrtovanja, spremljanja 

in uravnavanja učenja. Načrtovanje zajema vse strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem 

ter mu pomagajo pri nadaljnjih aktivnostih. S pomočjo strategij spremljanja učenec oceni 

učinkovitost uporabljenih strategij. Po končanem učenju pa s pomočjo strategij uravnavanja 

oceni, kaj je bilo pri učenju dobro in kaj ne.  

Motivacijska védenja in prepričanja so prepričanja o lastni učinkovitosti, doživljanje testne 

anksioznosti, interes učenca, vrednotenje nalog, ciljna naravnanost in razlaga vzrokov 

uspešnosti. Med motivacijske strategije pa po mnenju avtorjev spadajo samooviranje, 

defenzivni pesimizem in samopotrjevanje (Pečjak in Košir, 2002).  
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1.2.3. Model FSL-7 

Ziegler, Stoeger, Vialle in Wimmer (2012) so skupina nemških in avstralskih avtorjev, ki 

samoregulacijo pojmujejo kot cikličen proces s sedmimi koraki oz. fazami.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje se začne z ocenjevanjem lastnih učnih zmožnosti na podlagi preteklih izkušenj. Pri 

postavitvi ciljev je ključno, da učenec formulira konkretne cilje in namen učenja. Nato 

učenec načrtuje strategijo, s katero se najbolje uči. Pri izbiri strategije upošteva postavljene 

učne cilje. Četrti korak je uporaba učne strategije. Vzporedno poteka še spremljanje, 

nadzorovanje učnega napredka in učnega vedenja. Ugotovi se torej, ali načrtovana in 

uporabljena strategija dejansko deluje. Če učenec v predhodni fazi ugotovi, da uporabljena 

strategija ni optimalna, sledi prilagoditev učne strategije. V zaključnem koraku učenec 

ocenjuje rezultate: v kolikšni meri so bili postavljeni učni cilji iz drugega koraka doseženi.  

  

1. Zmožnost ocenjevanja 
lastnih zmožnosti, 

sposobnosti.  

7. Preveriti in 
oceniti dosežen 

cilj učenja. 

2. Zmožnost določiti 
primerne učne cilje.  

3. Zbrati učinkovito 
strategijo – 
načrtovanje.  

4. Učenje z 
uporabo učnih 

strategij. 

6. Zmožnost 
prilagoditve učnih 

strategij. 

5. Zmožnost 
spremljanja učnega 

napredka. 

Slika 2. FSL-7 (Ziegler, Stoeger, Vialle, Wimmer, 2012, str. 64). 
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Da je za učence, ki znajo samoregulirati svoje učenje, značilno, da si sami načrtujejo delo, 

ga spremljajo in spreminjajo, nam pove že sama definicija samoregulativnega učenja. Poleg 

teh bistvenih značilnosti pa imajo ti učenci še nekatere druge značilnosti. Učenci med 

procesom učenja iščejo povratne informacije, saj na ta način spremljajo učinkovitost lastnih 

učnih metod ali strategij (Bakračevič Vukman, 2010).  

1.3.1. Področja samoregulacije 

Zimmerman (1994, v Pečjak in Košir, 2002) navaja, da so samoregulirajoči učenci zmožni 

regulirati svoje aktivnosti na štirih področjih: regulirajo lahko motivacijo, metode, vedenje 

in vire iz okolja. Najpogosteje učenci samoregulacijo izvajajo izmenično na posameznih 

področjih, le izjemoma na vseh štirih področjih hkrati (Zimmerman, 1994, v Pečjak in Košir, 

2002).  

Samoregulacija motivacije 

Pri samoregulacijskih učencih je prisotna notranja motivacija, ki jo regulirajo s 

postavljanjem ciljev ter preko občutka lastne učinkovitosti (Juriševič, 2016). Vrednotenje 

učne snovi in predmeta, prepričanja o lastni učinkovitosti, učni cilji, usmerjenost v 

obvladovanje, čustva in motivacijske strategije so pomembni motivacijski elementi, ki 

vplivajo na učno samoregulacijo (Peklaj, 2012). O vplivu čustev in motivacije na 

samoregulacijo učenja je več zapisanega v poglavju 1.5.  

Samoregulacija metod  

Zimmerman (1994, v Pečjak in Košir, 2002) je prepričanja, da je za regulacijo metod ključno 

poznavanje in razpolaganje z več metodami ter tudi s časom. Učitelj mora učencem 

omogočiti, da strategije pri učenju večkrat urijo, in jim prikazati, kaj z uporabo teh strategij 

pridobijo (Peklaj, 2012).  

Samoregulacija vedenja 

Pomembna elementa samoregulacije vedenja sta spremljanje in presojanje samega sebe ter 

kontrola aktivnosti. Čustvena reakcija na dogodek oz. dražljaj iz okolja ima vpliv na vedenje 

učenca (Peklaj, 2012). Učenec usmeri svoje aktivnosti in vedenje k izpolnitvi postavljenih 

ciljev (Pečjak in Košir, 2002). Regulacija vedenja je odvisna tudi od vrednotenja učne snovi, 

zaznavanja pomembnosti in uporabnosti ciljev (Peklaj, 2012).  
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Samoregulacija virov iz okolja 

Ker so po mnenju različnih avtorjev samoregulirajoči učenci bolj občutljivi na fizično in 

socialno okolje, si sami izberejo prostor in čas ter poiščejo pomoč, če je to potrebno. Znati 

si morajo pripraviti prostor in izbrati ustrezne pogoje za učenje. Učence naj učitelj spodbuja, 

da naj si doma pripravijo prostor, v katerem si uredijo svoj kotiček za učenje (Kunaver, 

2016). Opozori naj jih na svež zrak in na ustrezno količino počitka. Kunaver (2016) še 

predlaga, naj se tako starši kot učitelji pogovorijo z učencem, kdaj naj se uči – glede na svoj 

bioritem. Otroku moramo pustiti, da se sam odloči, kdaj bo nekaj naredil, saj mu s tem 

povečamo občutek samostojnosti in odgovornosti.  

Samoregulacija ni mogoča, kadar je izvor kontrole zunanji in so vsa področja že v naprej 

določena (postavijo jih starši, učitelji) (Pečjak in Košir, 2003). Pomembno je torej, da ima 

učenec možnost izbire metod, učnega vedenja in uporabe virov iz okolja.  

Na razvoj učne regulacije vplivajo socialno okolje in lastne izkušnje učenca, prepričanja o 

sebi ter čustvene reakcije posameznika (Doria, 2011; Zimmerman, 1998, v Tomec idr., 

2006). Socialno okolje je lahko spodbuden dejavnik, lahko pa razvoj učne samoregulacije 

tudi zavira. Učitelji in starši morajo otroku pustiti možnost izbire in kontrole. Brez 

samostojnosti, kontrole nad lastnim učenjem in samospremljanja nad delom učenec ne more 

razviti učne samoregulacije (Tomec idr., 2006). Samoregulacije kot individualne kognitivne 

spretnosti lahko učence naučimo s podajanjem različnih izkušenj, ki jih lahko prenesemo v 

nove situacije (Vassalo, 2013).  Avtorji se torej strinjajo, da je za razvoj učne samoregulacije 

potrebna notranja kontrola, podajanje raznovrstnih izkušenj, priložnosti za učenje ter 

spodbudno socialno okolje.  

S starostjo se spreminja zaznavanje lastnih učnih zmožnosti. Starejši učenci se zavedajo, da 

trud vedno ne zagotavlja uspeha, saj so rezultati odvisni tudi od inteligentnosti (Pečjak in 

Košir, 2002). Starejši učenci tudi bolje poznajo načine učenja, učne strategije, hkrati pa tudi 

sebe kot učenca. Vedo, katere strategije so učinkovite pri določenem tipu naloge in jih tudi 

ustrezno uporabljajo. Glede na starost se razlikuje tudi aktivnost učenja. Mlajši učenci 

pogosteje zgolj pasivno ponavljajo, gradivo dobesedno povzemajo, ne povezujejo, medtem 

ko starejši vključijo več svojih idej, svojih besed pri povzemanju in urejanju informacij 

(Pečjak in Košir, 2002).   
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Različni avtorji, ki jih povzemata Pečjak in Košir (2002), tudi navajajo, da se 

samoregulacijske strategije razlikujejo pri dečkih in deklicah. Več strategij naj bi uporabljale 

deklice, prav tako pa uporabljajo različne strategije od dečkov. Deklice pogosteje 

uporabljajo »strategije shranjevanja zapiskov, spremljanja, strukturiranja okolja, 

postavljanja ciljev in načrtovanja« (Zimmerman in Martines-Pons, 1990, v Pečjak in Košir, 

2002, str. 150). Deklice si postavljajo v splošnem višje cilje, so bolj motivirane in bolj težijo 

k uspehu. Dečki pa se po drugi strani izredno bojijo neuspeha, zato skušajo problem rešiti 

sami in ne iščejo toliko pomoči kot dekleta.  

Na razvoj učne samoregulacije pomembno vpliva tudi učni kontekst. Razredni kontekst, ki 

omogoča sodelovanje pri kompleksnejših nalogah, spodbuja samoregulacijsko učenje. 

Hkrati pa mora učitelj oblikovati takšne učne situacije, da imajo učenci možnost izbrati 

procese, spodbujati jih mora k evalvaciji, predvsem pa naj učitelj učni proces usmerja in ne 

vodi (Pečjak in Košir, 2002).   

Učna uspešnost je prav tako pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj učne samoregulacije. 

Na učno uspešnost vplivajo neposredni in posredni dejavniki. Marentič Požarnik (2010) med 

neposredne dejavnike uvršča značilnosti učencev, dogajanje v razredu in domače razmere, 

med posredne dejavnike pa kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka, dejavnike s strani 

šole in šolsko politiko. Uspešni učenci se od neuspešnih razlikujejo po poznavanju in uporabi 

strategij, po ločevanju pomembnih informacij od nepomembnih, po pogostejši uporabi 

metakognitivnih strategij, po motivaciji itd. (Miechenbaum in Beimiller, 1992, v Pečjak in 

Košir, 2003). 

Raziskave so pokazale, da so učenci, ki so visoko notranje motivirani, bolj samozavestni, 

aktivneje sodelujejo med poukom ter poznajo in uporabljajo različne učne strategije 

(Juriševič, 2012). Iz raziskav je torej razvidno, da ima tudi motivacija močan vpliv na razvoj 

samoregulacije in obratno. Ker je vir podkrepitve notranje motivacije v učencih samih, želijo 

doseči nekaj, kar jih zanima, obvladati neko spretnost in nekaj novega spoznati in razumeti 

(Doria, 2011). Jasno je, da če učence neka stvar bolj zanima, bodo našli več različnih 

načinov, da bodo to stvar razumeli. To pomeni, da bodo najverjetneje uporabili različne učne 

strategije, ki jim bodo pri tem pomagale. Z motivacijo bodo tako prišli do večje 



 
 

10 
 

samoregulacije učenja, hkrati pa jim bo to, da se znajo učiti in učenje načrtovati, pomagalo 

pri nadaljnjem razvijanju motivacije (Doria, 2011). 

Motivacija in čustva zagotavljajo, »da učenci usvojijo znanje in veščine na zanje primeren 

način« (Boekaerts, 2013, str. 84). Boekaerts (2013) še poudarja, da je pomembo, da učenci 

razumejo vlogo motivacije pri učenju in vedo, kako jo lahko sami spodbujajo. Tako postane 

učenje učinkovitejše, saj učenci razumejo sistem učenja. Poleg motivacijskih prepričanj, to 

so »spoznanja o sebi na nekem področju« (Boekaerts, 2013, str. 86), mora učitelj upoštevati 

tudi čustva učencev, saj prav ta razkrivajo posameznikove miselne aktivnosti, zaskrbljenost 

itd. Motivacijska prepričanja imajo po avtoričinem mnenju osrednjo vlogo pri 

samoregulaciji. Pri tem učenec oceni pomen in namen učne aktivnosti in sproža 

pripravljenost za udejstvovanje. V nadaljevanju prispevka avtorica navaja osem ključnih 

motivacijskih načel: 

1. Motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne narediti tisto, kar se od njih 

pričakuje.  

2. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko zaznajo dosledno usklajenost med 

določenimi dejanji in dosežki.  

3. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko predmet cenijo in ko jim je jasen namen 

učenja.  

4. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko doživljajo pozitivna čustva v zvezi z 

didaktičnimi dejavnostmi. 

5. Učence negativna čustva odvrnejo od učenja.  

6. Učenci sprostijo svoje kognitivne potenciale za učenje takrat, ko imajo možnost 

vplivati na intenziteto, trajanje in izražanje svojih čustev.  

7. Učenci so vztrajnejši pri učenju, ko lahko sami uravnavajo svoje potenciale in se 

znajo učinkovito spopadati z ovirami.  

8. Učenci so bolj motivirani za učenje in za uporabo učnih strategij za uravnavanje 

motivacije, ko čutijo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju.  

Učitelj lahko pri pouku spodbuja samoregulacijo na različne načine. Imeti mora široko 

znanje iz didaktike posameznega predmeta, poleg tega pa mora poznati značilnosti 

posameznih stilov spoznavanja, širok spekter učnih strategij itd. Učitelj lahko spodbuja 
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notranjo motivacijo pri učencih z nalogami, ki učencu predstavljajo optimalen izziv (Doria, 

2011). Avtorica še poudarja, da take situacije ponujajo priložnost za učenje, rast, razvoj ter 

stimulirajo fizične sposobnosti in miselne procese.  

1.6.1. Načini učenja samoregulacije  

Načine učenja samoregulacije je podrobneje predstavil Vassallo (2013). To so: učenje po 

modelu, učenje preko direktnih navodil, učenje preko posrednika in učenje z dialogom. 

Učenje po modelu temelji na demonstraciji samoregulacijskih strategij, misli in prepričanj. 

Ta način podpira razvoj strategij, saj si učitelji in učenci delijo svoje izkušnje. Učitelj daje 

učencem direktna navodila, kako naj se vedejo in učijo. Opiše in razloži jim, kako uporabiti 

učne strategije. Pri učenju s posredovanjem je pomembno, da učitelj pripravi spodbudno 

okolje za učno samoregulacijo. Učenci dobijo priložnost izbire, kontrole, vpliva na 

ocenjevanje in vrstniškega ocenjevanja. Če je učitelj zgolj usmerjevalec procesa, se kontrola 

iz učitelja prenese na učenca, in tako se razvija samoregulacija (Zumbrunn, Tadlock in 

Roberts, 2011). Nekatere raziskave pa kažejo v prid dialogu, s katerim učitelj in učenci 

razvijajo razumevanje o pričakovanjih in možnostih za samoregulacijsko učenje (Vassallo, 

2013). Zumbrunn idr. (2011) poleg učenja preko direktnih navodil, preko modela, z 

usmerjenim vodenjem, ki preide v samostojno vajo, navajajo še učenje preko podpore drugih 

in preko povratne informacije ter učenje refleksije. Podpora drugih pride pogosto preko 

povratne informacije in tako vpliva na uspešnost, motivacijo in posledično na 

samoregulacijo učenja. Z refleksijo in evalvacijo pridejo učitelji do spoznanj, kaj je bilo pri 

učenju samoregulacije resnično učinkovito, kako so bile strategije uporabljene in kako so s 

svojim delom vplivali na učence (Zumbrunn idr., 2011). 

Avtorici Pečjak in Košir (2012) sta povzeli načine učenja samoregulacije po Schunku in 

Zimmermanu (1998). Elementi, ki bi jih morali vključevati v pouk so učenje učnih strategij, 

urjenje v učnih strategijah in povratna informacija o učinkovitosti le-teh, spremljanje, 

socialna podpora s strani pomembnih drugih in samoreflektivna praksa (lastna refleksija o 

dosežkih in o procesu samoregulacije).  

Pomembno je, da učitelj upošteva stile spoznavanja svojih učencev ter svoje postopke 

učenja, metode in pristope prilagodi tako, da bodo ustrezno nagovorjeni vsi učenci (Marentič 

Požarnik, 2010). Učitelj s spodbujanjem učencev k samoopazovanju, spoznavanju lastnega 

dela in s konkretnimi napotki o učenju razvija samoregulacijske spretnosti pri učencih.  
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Samoregulacija je torej proces, ki se ga morajo učenci naučiti. Pri tem igra ključno vlogo 

učitelj, ki v učenje samoregulacije pogosto vključi naslednje procese: oblikovanje ciljev, 

načrtovanje, usmerjanje motivacije, kontrola pozornosti, uporabo različnih strategij učenja, 

samonadzor, spodbujanje za iskanje pomoči in samoevalvacijo (Zumbrunn idr., 2011). Vse 

to so procesi, ki pomagajo pri razvijanju samoregulacije učenja. Postavljanje ciljev in 

načrtovanje učenja učencem pomaga, da spoznajo, kakšni so kot učenci, in s tem razvijajo 

samoregulacijo (Weldmeskel in Michael, 2016). Za pomoč pri usmerjanju pozornosti lahko 

učitelji umaknejo moteče predmete, poleg tega pa omogočajo učencem konstantne odmore 

(Zumbrunn idr., 2011). Možnost izbire učnih strategij prav tako pomaga pri razvijanju učne 

samoregulacije (Pečjak in Košir, 2002). Značilnost samoregulirajočih učencev je tudi ta, da 

poiščejo pomoč, če je to potrebno. Zato je pomembno, da  učitelj pri učencih spodbuja 

iskanje pomoči (Zumbrunn idr., 2011). Avtorji še dodajajo, da je za razvoj samoregulacije 

nujno potrebna evalvacija lastnega učenja – ta jim omogoča, da ocenijo kakovost 

uporabljenih strategij.  

Aktivnosti, ki razvijajo učenje samoregulacije, so delo v parih, pridobivanje prakse, urejanje 

in organiziranje podatkov, branje z refleksijo, refleksija po izpitu ali testu (Kraft in 

McConnell, 2013). Pri delu v parih učenci najprej samostojno razmislijo in reflektirajo svoje 

delo. Nato se v paru pogovorijo in iščejo skupne rešitve, na koncu pa delijo misli s celim 

razredom. Avtorja poudarjata pomen pridobivanja prakse, saj je ta v pomoč pri 

samoopazovanju in spodbuja učinkovito in dolgoročno učenje. Učencem je po njunem 

mnenju potrebno pokazati, kako se znajti med ogromno količino podatkov ter kako jih 

urediti v smiselno celoto. Pri branju z refleksijo je ključen premor po prebranem odstavku. 

Takrat učenci dogovorijo na preprosta vprašanja: Kaj je ključna točka prebranega? Kaj se 

mi je zdelo zanimivo, presenetljivo? Kaj me je zmedlo? Refleksija po izpitu pa učencem 

omogoča pogled na učenje, na uporabljene strategije in na njihovo učinkovitost glede na 

rezultate. To jim tudi da priložnost, da razmislijo o svojem nadaljnjem učenju (Kraft in 

McConnell, 2013).  

Zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti imajo učenci lahko učne težave. Peklaj 

(2012) pojasnjuje, da se težave s samoregulacijo lahko pojavijo samostojno, lahko pa so del 

kakšnih drugih motenj, npr. disleksije, dispraksije, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo itd. 
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Avtorica še navaja, da je mogoče, da se težave pojavijo v vseh delih učnega procesa: pri 

dejavnostih pred učenjem, med učenjem in po učenju.  

Učenec ima lahko težave v samoregulacijskih procesih zaradi različnih dejavnikov (Peklaj, 

2012). Do težav lahko pride zaradi pomanjkljivega predznanja ali pomanjkanja 

metakognitivnega znanja. Učencu pomanjkljivo predznanje in napačno pojmovanje 

določenih pojmov onemogoča uspešno uporabo samoregulacije (Peklaj, 2012). Težave se 

lahko pojavijo tudi pri strategijah učenja. Ker je motivacija tudi eden izmed pomembnih 

vidikov, ki vplivajo na učno samoregulacijo, se težave lahko pojavijo tudi zaradi težav pri 

samoregulaciji motivacijskih procesov (glej poglavje 1.5.). 

Učitelj mora pomagati učencem, da bodo imeli čim manj takih težav. Za učence je koristno 

pridobivanje tako vsebinskega kot tudi metakognitivnega znanja (Peklaj, 2012). Učencem je 

treba pomagati, da »spoznajo svoje zmožnosti in znanje, ki ga potrebujejo v konkretni 

situaciji« (Peklaj, 2012, str. 77). Za to pa je potrebna kakovostna povratna informacija.   
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2. Povratna informacija 

Povratna informacija je informacija o tem, kako uspešni smo. Učitelj s povratno informacijo 

učencu sporoča, kaj je že dosegel oz. kaj že zna, česa mu na posameznem področju še 

primanjkuje in kako naj si prizadeva, da bi dosegel cilj (Hattie in Timperley, 2007). Ne 

vsebuje le informacije o končni oceni, temveč vključuje tudi spodbude, potrditve in navodila 

za delo v naprej (Čadež, 2012; Hattie in Timperley, 2007; Zajc, 2009).  

Kakovostna povratna informacija naj bi po mnenju avtorjev Hattie in Timperley (2007) 

odgovarjala na tri temeljna vprašanja: 

 Kam grem?  

Povezava med povratno informacijo in postavljenimi cilji je kompleksna. Povratna 

informacija mora voditi od trenutnega razumevanja k zastavljenim ciljem. Zato je še toliko 

pomembneje, da so cilji jasni, konkretni in razumljivi.  

 Kako grem? 

To vprašanje se nanaša na učiteljevo povratno informacijo o načinu učenja. Pomembno je, 

da povratna informacija vključuje informacijo o napredku in o tem, kako nekaj še izboljšati.  

 Kam naprej? 

To vprašanje ne zajema nujno več znanja iz določenega področja, pač pa vključuje 

informacije, ki izboljšujejo nadaljnje učenje – več samoregulacijskih strategij, globje 

razumevanje, več informacij o tem, kaj razumem in česa še ne.  

Učinkovita povratna informacija je tista, ki je jasna, specifična in pravilno izražena. To 

pomeni, da mora vsebovati take izraze, da jih bo posamezen učenec razumel (Brookhart, 

2008), hkrati pa konkretne napotke, ki mu bodo pomagali pri učenju. Holcar Brunauer 

(2017) dodaja še, da mora biti pravočasna in dovolj pogosta. Le pravočasna povratna 

informacija »prepreči napačno razumevanje sprejetih informacij« (Čadež, 2012, str. 98). 

Različne študije so pokazale, da je napisana povratna informacija v obliki komentarja bolj 

učinkovita kot dajanje ocen (Brookhart, 2008).  

Povratna informacija pa je lahko podana tudi od učenca k učitelju. Ta učitelju pomaga, da 

odkriva predznanje, ideje in različna subjektivna pojmovanja (Zajc, 2009). Avtorica še 

poudarja, da se na ta način ustvarja prostor za izražanje, preizkušanje in povezovanje idej. 

Omogoča torej sodelovalno učenje, pri katerem učitelj prilagaja poučevanje učencem. Ta 
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vrsta povratne informacije je temeljna predvsem v fazi motiviranja učencev oz. v začetni 

stopnji učnega procesa. Če učitelj dovoli, da mu učenci podajo svoje izkušnje, mnenja, 

predznanje, potem lahko učitelj te informacije uporabi pri načrtovanju in izvajanju 

naslednjih stopenj procesa. Učenec daje povratne informacije tudi z različnimi aktivnostmi 

in s predstavitvami naučenega (Zajc, 2009).  

Povratne informacije lahko delimo glede na več kriterijev (čas, vsebino, poslušalce) ter na 

to, na kaj se nanašajo (Brookhart, 2008). Poleg tega pa avtorica deli povratno informacijo še 

na ustno, pisno ali demonstrativno. Tudi drugi avtorji (Hattie in Timperley, 2007; Shute, 

2008) predstavljajo različne delitve povratnih informacij.   

Glede na čas podajanja je lahko povratna informacija takojšnja ali pa ob koncu določenega 

poglavja, ob zaključku teme. Najbolj učinkuje tista informacija, ki je podana med učenjem, 

saj so takrat učenci miselno še vedno pri nalogi in najlažje dopolnijo neznanje. Pri vsebini 

povratne informacije je pomembno, da je ta razumljiva, da se osredinja na ključne podatke 

ter da je namenjena točno določenemu učencu (Brookhart, 2008). Avtorica ob tem še navaja, 

da je potrebno presoditi, koliko podrobnosti določen učenec potrebuje. Poslušalci so tisti, ki 

odločajo, ali je povratna informacija individualna ali skupinska. Povratna informacija, ki je 

namenjena skupini učencev, prihrani čas, poleg tega jo je dobro uporabiti takrat, ko večina 

učencev potrebuje dodatno informacijo, saj se je težava ponovila pri več učencih (Brookhart, 

2008).  

Glede na to, na kaj se povratna informacija nanaša, jo avtorja Hattie in Timperley (2007) 

delita na: 

− Povratna informacija o nalogi vsebuje podatek o tem, ali je določena naloga pravilna 

ali ne.  

− Povratna informacija o procesu vsebuje podatek o poteku dela – o tem, kako so 

delali, da so dosegli cilj. Če vsebuje tudi informacijo o možnih alternativnih 

strategijah, je ta informacija še bolj uporabna. Nekateri učenci so sposobni sami 

predelati povratno informacijo o nalogi v povratno informacijo o procesu učenja. 

Velja pa, da ta informacija pomaga učencem razvijati spretnosti, kako se učiti.  

− Povratna informacija o samoregulaciji je informacija o uporabi učinkovitih strategij 

pri učenju.  
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− Povratna informacija o osebi, učencu v splošnem ni dobra, saj ne vsebuje 

informacije, ki bi jo učenec lahko uporabil pri nadaljnjem učenju. Poleg tega pa 

učencu sporoča, da je inteligentnost določena in da je ni mogoče spreminjati.  

Povratne informacije delimo tudi na ustne, pisne ali demonstracijske (Brookhart, 2008). 

Ustna povratna informacija je učinkovita pri tistih učencih, ki slabše berejo in bi jih pisna 

povratna informacija še dodatno obremenila. Pisno povratno informacijo učitelj da, ko želi, 

da se učenec lahko večkrat vrne na te komentarje, saj mu pomagajo pri učenju. 

Demonstracijo pa uporabijo takrat, ko je učencu potrebno določeno stvar pokazati (npr. kako 

pravilno držati svinčnik).  

Shute (2008) je opredelila različne tipe povratne informacije in sicer glede na kompleksnost 

oz. dolžino le-te: 

− Ni povratne informacije. 

− Preverjanje – pove, ali je odgovor pravilen ali napačen.  

− Pravilen odgovor – poda pravilen odgovor na določeno nalogo, vprašanje.  

− Poskusi še enkrat – učencu ponudi možnost, da svoj odgovor popravi.  

− Izpostavljanje napak – opozori na napake, vendar ne poda pravilnega odgovora.  

− Elaboracija – vključuje razlago, zakaj je določen odgovor pravilen. 

− Atribucije – predstavlja informacije, ki so povezane s pripisovanjem (ne)uspeha.  

− Usmeritev na temo – učenca usmeri na temo, ki jo že pozna.  

− Usmeritev na odgovor – učitelj se z učencem pogovori o pravilnih in napačnih 

rešitvah in opiše, zakaj je točno določena rešitev pravilna.  

− Triki, nasveti – učitelj se izogiba posredovanju pravilnih odgovorov, pač pa da 

učencu trike, nasvete, ki ga usmerjajo k pravilni rešitvi.  

− Razpravljanje o napakah – učitelj z učencem analizira napake – kaj je narobe in zakaj.  

− Informativno tutorstvo – vključuje preverjanje, izpostavljanje napak in trike za 

izboljšanje strategij.  

Pri dajanju povratne informacije je potrebno upoštevati določene strategije – čas, vsebino, 

način podajanja in občinstvo (poslušalce) (Brookhart, 2008). Pomembno je, da je povratna 

informacija takojšnja in dovolj pogosta. Glede na vsebino naj izrazi najpomembnejše točke, 

ki so usmerjene na cilje in spodbujajo učenčev razvoj. Najboljše je, če poteka v interakciji, 
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pogovoru z učencem. Pogosto pomaga, če je podkrepljena s primerom, kako nekaj narediti. 

Individualna povratna informacija učencu sporoča, da je učitelju mar zanj, zato je v večini 

primerov ta način najboljši. Skupinske povratne informacije lahko uporabimo, ko je večina 

učencev v razredu storila isto napako ali ko želimo nekaj pri večini učencev spremeniti, 

doseči (Brookhart, 2008).  

Poleg strategij podajanja povratne informacije pa je pomemben tudi vsebinski vidik. Ko je 

le možno, naj povratna informacija vsebuje podatke o rezultatu in tudi o procesu učenja 

(Brookhart, 2008). Izogibanje komentarjem, ki se nanašajo na osebnost, je ključnega 

pomena. Primerjanje je dobro, če primerjamo učenčev prejšnji nastop s trenutnim ter z nekim 

delom, ki upošteva dogovorjene kriterije (Brookhart, 2008). Nikakor pa ni dobro, če je v 

povratni informaciji prisotno primerjanje z drugim učencem. Povratna informacija naj 

opisuje in ne obsoja. Učitelj naj uporablja pozitivne komentarje za opis dobrega in predloge 

za izboljšave. Sestavi naj jo tako, da bo uporabljen razumljiv in jasen jezik, vsebina in 

količina pa naj bo ustrezna učenčevim sposobnostim. Informacija naj bo specifična, ne 

preveč splošna in tudi ne dlakocepska. Biti mora pravočasna, smiselna in nepristanska 

(MacKay, 2017). Učenec bi moral po sprejeti povratni informaciji točno vedeti, kaj mora 

storiti. Pomembno je tudi s kakšno intonacijo je izrečena (Brookhart, 2008).  

Učenec s kakovostno povratno informacijo pridobi informacijo, kako napreduje k cilju, 

hkrati ga pa usmerja, kako naprej. Ponudi mu torej možne poti za odpravljanje 

pomanjkljivosti. Učinkovita povratna informacija je torej usmerjena k cilju, k doseganju cilja 

in k prejemanju informacij, ki se nanašajo na konkreten cilj (MacKay, 2017). Ker učenec 

ozavesti svoj napredek, to poveča njegovo samozavest, poleg tega pa se veseli nadaljnjih 

učnih uspehov (Holcar Brunauer, 2017). Povratna informacija naj bi bila usmerjena na 

prihodnost (MacKay, 2017). Avtor poudarja, da se učitelj, ki želi dati kakovostno 

informacijo, zaveda, da se preteklih dogodkov in dejanj ne da spremeniti, in je zato usmerjen 

na prihodnost – ne krivi učenca za napake, vendar mu raje razloži, zakaj je do te napake 

prišlo. 

S povratno informacijo je tesno povezano formativno spremljanje, ki ga Black (2009, v Zajc, 

2009, str. 83) opredeljuje kot preverjanje znanja, ki »učiteljem omogoča boljše poučevanje 
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in učencem boljše učenje.« Biti mora uporabno, potekati mora pogosto in mora biti tesno 

povezano z dejanskim poučevanjem.  

Formativna povratna informacija je tista, ki vsebuje informacijo o učenju, je podana med 

učenjem, med učno uro in spodbuja učenčev napredek. Je torej del formativnega spremljanja 

in ocenjevanja. 

Formativno spremljanje daje informacijo tako učencem kot učiteljem o tem, kako učenec 

dela, da bo prišel do ciljev (Brookhart, 2008). Avtorica kot pomembno veščino formativnega 

spremljanja navaja dajanje povratne informacije ter postavljanje jasnih ciljev ter uporabo 

ustvarjalnega pristopa poučevanja. Pri formativnem spremljanju učitelj sistematično zbira 

podatke o učencih v vseh fazah učnega procesa. Ob upoštevanju učenčevega predznanja ter 

močnih in šibkih področij učitelj ureja in uporablja te informacije pri učnem procesu (Čadež, 

2012). Kot še navaja avtorica učitelj ne zbira informacij samo z vrednotenjem dosežkov, pač 

pa tudi s pomočjo razgovora z učencem in z opazovanjem učenčeve dejavnosti. Zbrani 

podatki so učitelju v pomoč, da učencem nudi kakovostno povratno informacijo. 

Da pa učitelj lahko formativno spremlja, je potreben drugačen način poučevanja. 

Tradicionalni način, pri katerem učitelj razlaga, učenci pa si zapisujejo oz. delajo po 

navodilih, je potrebno zamenjati za ustvarjalni način poučevanja, v katerem so učenci 

aktivno vključeni v sam proces (Nedeljko, 2017). Kakovosten pouk poteka v dialogu ter v 

takem učnem okolju, v katerem učenec samostojno raziskuje, razmišlja in reflektira (Zajc, 

2009). Nicol in Macfarlane-Dick (2005) pojasnjujeta, da tudi povratna informacija poteka v 

dialogu, kar pomeni, da učenec ne samo sprejema povratno informacijo, pač pa se o njej tudi 

pogovori z učiteljem. Diskusija o povratni informaciji po njunem mnenju učencu omogoča 

boljše razumevanje povratne informacije in pričakovanj ter zmanjšuje morebitne napačne 

predstave o izrečenem. 

Nedeljko (2017) poudarja moč pogovora, interakcije in izmenjevanje informacij za 

kakovosten pouk. Učitelj, ki učencem omogoča soudeležbo, medsebojno sodelovanje in 

informiranje ter pri tem izvaja formativno spremljanje, doseže, da učenec razvija veščine 

komunikacije ter spremljanja učenja. (Nedeljko, 2017). Wiliam (2013) navaja pet strategij 

formativnega spremljanja, ki večajo delež kakovostne interakcije. Te so: 

1. Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanju učnih namenov in 

kriterijev uspeha. 
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2. Priprava učinkovitih razprav v razredu, dejavnosti in nalog, s pomočjo katerih 

je mogoče pridobiti dokaze o učenju.  

3. Zagotavljanje povratnih informacij, ki učence spodbujajo za nadaljnje delo.  

4. Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja.  

5. Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 

Samoocenjevanje je eden izmed postopkov, ki ga prav tako uvrščamo med povratne 

informacije, poleg tega pa podpira samoregulacijo učenja. Učenec je tako bolj vključen v 

učni proces, saj ima pomembnejšo vlogo, ki povečuje odgovornost (Ivanuš Grmek, Rozman 

in Bakračevič Vukman, 2014). Ivanuš Grmek, idr. (2014) poudarjajo, da se učence na ta 

način spodbuja za vseživljenjsko učenje in samonadzor. Smiselno je, da je učenec vključen 

že v samo oblikovanje kriterijev za ocenjevanje ter kasneje v samo ocenjevanje, ki naj ga 

opravi pred učiteljem. Različni avtorji (Ivanuš Grmek, idr. 2014; Novak, 2017) podajajo kar 

nekaj učinkov samoocenjevanja na učence: samoocenjevanje povečuje samostojnost, 

spodbuja miselne procese višjega reda, kot največji učinek pa je izpostavljeno celostno 

izboljšanje samopodobe – učenec z boljšo samopodobo lažje izrazi primanjkljaje, si zastavlja 

realnejše cilje ter govori o lastnem učenju (Ivanuš Grmek idr., 2014). Samovrednotenje je 

tako priložnost, da učenec presodi lastno znanje in uporabnost naučenega (Novak, 2017). Od 

samoocenjevanja pa ima koristi tudi učitelj, saj mu omogoča vpogled v učenčev razvoj, 

njegovo razmišljanje in razumevanje (Ivanuš Grmek idr., 2014). 

Da pa se učenec lahko samooceni, potrebuje določene veščine. Učenec mora razumeti namen 

nalog ter kriterije, po katerih bo naloga ocenjena. Pri tem ima ključno vlogo učitelj, ki 

učencem pomaga ter jih tudi vključi v oblikovanje kriterijev (Bakračevič Vukman, 2010). 

Avtorica še navaja, da mora učitelj učencem nuditi možnost, da prevzamejo nadzor nad 

svojim učenjem ter jim pomagati, da iščejo povezave s prejšnjim učenjem. Učencu v začetku 

samoocenjevanja pomagajo semaforji, vrednostne črte, barvne lestvice, kolo uspeha, 

kontrolni seznami, dnevnik učenja, vprašalniki … (Novak, 2017) 

Kot navaja Nedeljko (2017) naj bi učenec med učenjem izvajal pogovor sam s sabo. Ta 

pogovor po njenem mnenju poteka na treh nivojih:  
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− Načrtovanje: učenec si postavi vprašanja, ki zadevajo nalogo: Kaj moram narediti z 

nalogo? Kaj zahteva navodilo? Kaj je cilj, kako bom to naredil? Kakšen je moj načrt? 

Katere informacije in strategije potrebujem?  

− Samospremljanje: učenec se med učenjem opazuje, spremlja potek učenja: Kako 

napredujem? Razumem to, kar delam? Sem na pravi poti? Moram kaj spremeniti? 

Potrebujem pomoč?  

− Samovrednotenje: učenec se ozre nazaj: Sem dosegel svoj cilj? Kaj mi je uspelo? Kaj 

bom drugič naredil drugače? Kaj je bilo učinkovito? Kaj me je pri delu oviralo? 
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3. Vpliv povratne informacije na samoregulacijo učenja 

V šolah je potrebno s formativnim ocenjevanjem in povratno informacijo učence 

opolnomočiti za samoregulacijo učenja (Nicol in Macfarlane-Dick, 2005). Povratna 

informacija, ki bo spodbujala samoregulacijo učenja, mora po mnenju Ivanuš Grmek idr. 

(2014, str. 101) vsebovati »emocionalni odziv in odziv na kakovost izdelka«. Emocionalna 

vsebina učence motivira za nadaljnje delo, odziv na kakovost izdelka pa usmerja nadaljnje 

učenje. Potreba po takšni informaciji je odvisna od stopnje notranje motivacije učenca – 

učenec, ki je že notranje motiviran, potrebuje le stvarno informacijo, pohvala pa ima večji 

pomen pri zunanje motiviranih učencih (Marentič Požarnik, 2003, v Ivanuš Grmek idr, 

2014). Dobra povratna informacija po mnenju Zajc (2009) omogoča sodelovalno učenje – 

učitelj usmerja poučevanje in ga prilagaja učencem. To, da je učitelj zgolj usmerjevalec 

učnega procesa, učencu pomaga, da zaupa v svoje lastne sposobnosti. Po mnenju avtorice je 

ocenjevanje tisto, ki najbolj vpliva na učence, zato je prav tako pomembno, da so aktivno 

vključeni v proces ocenjevanja.  

Hattie in Timperlay (2007) izpostavljata, da učiteljeva povratna informacija pogosto vsebuje 

le informacijo o učenčevi osebnosti, ne pa o njegovem učenju. Taka povratna informacija 

učencu ne pomaga napredovati pri učenju, z njo dobi le informacijo, da je inteligentnost 

določena. Pomembno je, da tudi povratna informacija, ki se nanaša na ocenjevanje, vsebuje 

odgovore na vsa tri temeljna vprašanja: kam grem, kako grem in kaj naprej? Povratna 

informacija ima velik učinek na metakognitivni ravni, še posebej, če vsebuje spodbude za 

samouravnavanje in samoocenjevanje znanja (Hattie in Timperley, 2007, v Juriševič, 2016). 

Na samoregulacijo pozitivno vpliva tudi tista povratna informacija, ki se nanaša na proces 

razumevanja ter na samo nalogo oz. dosežek. Juriševič (2016) poudarja, da je pomembno 

tudi, da s povratno informacijo učenec svojo neuspešnost pripiše spremenljivim notranjim 

razlogom – (ne)trudu oz. (ne)prizadevanju, saj so te informacije za učenje bolj motivirajoče.  

Povratna informacija pa lahko tudi negativno vpliva na samoregulacijo učenja, če je podana 

napačno oz. vsebuje napačne elemente. Povratna informacija, ki ni povezana neposredno z 

učno nalogo, ima pogosto negativen učinek na samoregulacijo. To velja še posebno, če je ta 

informacija vezana na osebo oz. osebnost prejemnika (Hattie in Timperley, 2007, v 

Juriševič, 2016). Za učinkovitost povratne informacije je pomembno tudi pripisovanje učne 

neuspešnosti. Če s povratno informacijo neuspešnost pripišemo nižjim učnim sposobnostim, 

je to za nadaljnje učenje demotivirajoče (Juriševič, 2016).  
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Raziskave so pokazale, da sta pri dajanju povratne informacije dve težavi: čas, v katerem je 

povratna informacija podana in opis, kje in kako naj učenec razvija učenje in učne spretnosti 

(Lilly, Richter in Rivera-Macias, 2010). Problem se pojavi tudi, če učenci ne razumejo 

odnosa med komentarjem in oceno (Spiller, 2014). Po mnenju avtorice povratna informacija 

pogosto pove tisto, kar bi učenci morali vedeti že pred začetkom naloge. MacKay (2017) pa 

kot težavo omeni še učitelje, ki se bojijo dati negativno povratno informacijo, ker se bojijo, 

kako bo sprejeta. Vendar pa MacKay (2017) poudarja, da bi morali povratno informacijo 

vzeti kot del vsakdanjega pogovora, predvsem pa ne pozabiti, da s povratno informacijo 

lahko tudi samo pohvalimo določeno vedenje, dosežek.  

Pohvale kot vrsta povratne informacije nas spremljajo povsod v življenju. Lahko so 

posredovane na tak način in s tako vsebino, da učencu pomagajo pri nadaljnjem delu. V 

nasprotnem primeru pa so lahko pohvale tudi demotivirajoče in nekoristne. Pohvalimo lahko 

zmožnosti, proces ali trud (Amemiya in Wang, 2018). Pohvala zmožnosti vodi učenca do 

stalnih prepričanj o lastnih zmožnostih, kar povzroči upad vztrajnosti ob neuspehu. Pohvala 

procesa sporoča učencu, da so zmožnosti s trdim delom in učenjem spremenljive. Amemiya 

in Wang (2018) poudarjata, da je pohvala truda prav tako pomembna za izboljšanje 

zmožnosti. Vendar pa avtorja opozarjata, da je ta vrsta pohvale učinkovita le pri mlajših 

učencih. Po njunem mnenju je nevarnost pohvale truda ta, da si jo lahko učenci napačno 

interpretirajo. Če učenec z višjimi sposobnostmi dosega dobre rezultate brez pretiranega 

truda, je to za učenca, ki trdo dela, lahko znak, da je manj sposoben. To mu pa ne predstavlja 

ustrezne motivacije za nadaljevanje. Poleg tega taka pohvala za učenca, ki se trudi in trdo 

dela, vendar pri tem uporablja neučinkovite strategije, nima pomena, saj mu ne pomaga pri 

napredku, temveč mu da le nižjo samozavest (Amemiya in Wang, 2018). Pohvala truda po 

neuspehu pusti v učencu občutek, da je neumen, zraven pa še, da je nesposoben doseči svoje 

cilje (MacKay, 2017). 

Psihološka teorija avtorice Dweck (2016) kaže, kakšno moč imajo naša prepričanja. Ta 

prepričanja, ki se jih lahko zavedamo ali pa ne, močno vplivajo na naše želje in na to, ali 

nam to uspe doseči. Po njenem mnenju osebno pojmovanje spremeni pomen neuspeha in 

prizadevanja za opravljanje nalog. Učitelji sporočamo različna sporočila o uspehu in 

neuspehu. Hvaljenje možganov in naravnih darov (npr. »Ti si genialen.« »Tako si bistra.«) 

povzroči, da otroci ob neuspehih dvomijo o sebi. Učenci, ki so vedno pohvaljeni zaradi 
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inteligentnosti, se bodo izzivom izogibali, saj se bojijo, da jih bo neuspeh potrl in razočaral 

okolico. Seveda pa je pohvala nujno potrebna in koristna, če je podana pravilno. Pohvala o 

opravljenem delu, procesu, ki je bil usmerjen v razvoj, ter učenju z dobrimi strategijami, je 

za učence dobra (Dweck, 2016).  

Avtorica je glede na značilnosti prepričanj in osebnih pojmovanj pri ljudeh razvila teorijo o 

dveh različnih tipih ljudi glede na njihova osebna pojmovanja: togo in prožno osebno 

pojmovanje. Ti osebni pojmovanji se razlikujeta v dojemanju razvoja inteligentnosti, v 

odzivih na izzive, ovire, pomenu truda, sprejemanju kritike in uspehov drugih.  

Za ljudi s togim osebnim pojmovanjem je inteligentnost statična. Ljudi vodi do želje, da bi 

bili videti pametni, zato se take osebe izogibajo izzivom, oviram se umikajo oz. celo 

odnehajo, trud dojemajo kot nepotreben spremljevalec, koristne negativne povratne 

informacije ignorirajo in ob uspehu drugih imajo občutek ogroženosti. Ljudje s togim 

pojmovanjem »razmišljajo v okvirih nespremenljivih lastnosti« (Dweck, 2016, str. 102). 

Uspeh za take ljudi pomeni, da so pametni, neuspeh pa jim sporoča, da so neumni.  

Prožno osebno pojmovanje ljudem daje vedenje, da je inteligentnost mogoče razviti: vodi 

jih do želje, da bi se učili, zato te osebe sprejemajo izzive, kljub morebitnim oviram vztrajajo, 

trud jim predstavlja pot do obvladovanja neke sposobnosti, iz kritike se nekaj naučijo, v 

uspehih drugih pa iščejo poduk in navdih. Prožno pojmovanje pri ljudeh ustvari sposobnost 

iz vsake situacije izvleči najboljše, povratne informacije pa uporabijo za doseganje svojih 

ciljev. Učitelji s prožnim osebnim pojmovanjem ne vidijo svojega poslanstva zgolj v 

prenašanju znanja na učence, pač pa jim poklic predstavlja način življenja, pri katerem 

nenehno rastejo, se učijo in iščejo nove in zanimive stvari (Dweck, 2016).  

Učitelj prožno osebno pojmovanje pri svojih učencih spodbuja s pohvalami in povratnimi 

informacijami (Mindset works, 2017). Pomembno je, da pohvalijo trud, napredek in ne 

inteligentnost samo. Pohvala inteligentnosti povzroči izogibanje izzivom in po navadi daje 

slabše rezultate, kot če učitelj pohvali trud. Vpliv na učenčeve rezultate in dosežke pa ima 

tudi osebno pojmovanje učitelja. Učitelj s togim osebnim pojmovanjem pogosto zaznava 

svoje učence kot manj sposobne, ima nižja pričakovanja, kar pri učencih povzroči nižjo 

motivacijo. Povratna informacija pri učiteljih s togim pojmovanjem je usmerjena v udobje, 

medtem ko je informacija učitelja s prožnim osebnim pojmovanjem usmerjena v strategije 

(Mindset works, 2017). 
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Spoznali smo načela kakovostne povratne informacije in kako sama povratna informacija 

vpliva na samoregulacijo. V nadaljevanju pa je predstavljenih sedem načel dobre povratne 

informacije, ki spodbuja učno samoregulacijo pri učencih, avtorjev  Nicol in Macfarlane-

Dick (2005).  

1. Jasna opredelitev ciljev, kriterijev, standardov znanja. 

Učenec mora poznati cilje, kriterije in standarde znanja. Vedeti mora, kaj se od njega 

pričakuje in poznati načine, kako priti do cilja. Če učenec ne pozna oz. ne razume ciljev, 

kriterijev, potem tudi povratno informacijo ne bo sprejel in uporabil.  

2. Omogočanje razvoja samoocenjevanja pri učenju. 

Za razvoj učne samoregulacije je ključnega pomena to, da učitelj ustvari dovolj priložnosti, 

da se učenec sam oceni in presodi o učinkovitosti metod, strategij, časa itd. Le tako bo učenec 

dobil dovolj izkušenj, kar mu bo pomagalo, da bo prepoznal svoje napake. Poleg tega mora 

učitelj ponuditi možnosti vrstniške povratne informacije. Za razvoj samoocenjevanja je 

pomembno, da učence vključimo v oblikovanje ciljev in kriterijev ter jim damo možnost, da 

se v povezavi s cilji tudi ocenijo. Prepoznavanje močnih in šibkih področij je tudi v pomoč 

pri razvoju samoocenjevanja.  

3. Posredovanje visoko kakovostnih informacij o učenčevem učenju. 

Za uspešno samoregulacijo učenja je pomembna kakovostna povratna informacija, s 

pomočjo katere učenec evalvira in oceni svoje delo skladno s zastavljenimi cilji in 

oblikovanimi kriteriji. Povratna informacija učitelja mora biti torej tesno povezana s cilji in 

kriteriji. Lunsford (1997, v Nicol in Macfarlane-Dick, 2005) poudarja, da mora biti povratna 

informacija vedno napisana oz. izrečena v neavtoritativnem tonu, podana v ustreznem času 

in dovolj pogosta, da spodbuja samoregulacijo. Poleg tega mora imeti še uporabno vsebino 

in ponujati mora možnosti za izboljšavo.  

4. Spodbujanje dialoga o učenju med učenci in učiteljem.  

Raziskave kažejo, da je dobra povratna informacija učencem razumljiva, da jo kasneje lahko 

uporabijo. Pogovor z učiteljem o povratni informaciji učencu pomaga pri razumevanju 

pričakovanj, standardov, lažje odkrije napake in lahko takoj odpravi morebitne težave. Na 

žalost je to v številčno velikih oddelkih težje izvedljivo in zahteva učiteljevo iznajdljivost. 
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Pogovor o povratni informaciji lahko izvedejo tudi učenci med sabo. Včasih je to najboljša 

rešitev, saj nekateri učenci lažje sprejmejo kritiko od sovrstnikov kot od učitelja.  

5. Spodbujanje pozitivnih motivacijskih prepričanj in samospoštovanja. 

Motivacija in samospoštovanje pomembno vplivata na učenje, tako na sprejemanje povratne 

informacije kot tudi na samoregulacijo učenja. Povratna informacija v obliki komentarjev je 

boljša kot sama ocena, saj ocena omogoča primerjanje med učenci. Učenec mora vedeti, da 

se povratna informacija nanaša na vsebino, nalogo in ne nanj kot osebo. 

6. Ponujanje možnosti za dopolnitev vrzeli med trenutnim in pričakovanim končnim 

nastopom. 

Povratna informacija mora vplivati na prihodnje delo učenca. Omogočiti mora podporo pri 

delu, da učenec razume svoje napake in jih tudi popravi. Poleg tega pa mora koristiti tudi za 

naprej, za podobne situacije, da bodo učenci znali predvideti naslednji korak pri učenju. Le 

s povratno informacijo, ki omogoča dopolnitev naloge, nastopa, učenec razvija učno 

samoregulacijo. 

7. Ponujanje informacij učitelju, da jih lahko uporabi pri kasnejšem poučevanju. 

Povratna informacija ni koristna samo za učence, pač pa jo lahko tudi učitelji uporabijo pri 

načrtovanju pouka. Učitelju da informacije o učenčevem napredku, ki jih vključi v pouk. 

Ocenjene naloge, pogovor z učenci in opazovanje vedenja odkrivajo učitelju učenčeve 

težave z nalogo ali z uporabljeno metodo učenja.  

 

Angleška raziskava (Lilly idr., 2010) navaja ugotovitve o tem, kakšno povratno informacijo 

pričakujejo  učenci. Učenci poročajo, da bi povratna informacija morala vsebovati jasne cilje 

o napredovanju, primere, kako napredovati, pozitivne in negativne vidike, jasne povezave 

med kriteriji in cilji in možnost, da sodelujejo pri diskusiji. Pomembno jim je tudi, da je 

pravočasna in da omogoča komunikacijo z učiteljem. Po obliki bi povratna informacija 

morala biti konstruktivna, podana s primernim tonom, pozitivna, iskrena, objektivna in 

napisana v drugi osebi. Povratna informacija naj bo tudi jasna, napisana v kratkih, jasnih 

stavkih in jasno povezana z oceno. Navedli so tudi, da bi poleg tega potrebovali tudi 

informacijo o tem, kako sprejeti in uporabiti konstruktivno povratno informacijo.  
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Kako učitelji spodbujajo samoregulacijo pri učencih je odvisno od njihovega znanja in 

prepričanj. To lahko počnejo na različne načine. Posredovanje strategij, oblikovanje takih 

priložnosti, da bodo učenci pridobili različne izkušnje s samoregulacijo učenja so le nekatere 

možnosti (Dignath-van Ewijk in van der Werf, 2012). Pomembno je, da se učitelj zaveda, 

da s svojim znanjem in prepričanji oblikuje povratno informacijo, ki jo posreduje učencem. 

Zato ni zanemarljivo dejstvo, da morajo najprej učitelji razumeti samoregulacijo učenja in 

poznati načine, s katerimi jo spodbudimo. Le na ta način bodo učitelji oblikovali tako 

povratno informacijo, da bo učencem koristila.  

Povratna informacija mora biti podana na ustrezen in učinkovit način. Da je povratna 

informacija učinkovita, pa je potrebno tudi, da jo učenec zna uporabiti. Clark (2003, v Holcar 

Brunauer, 2017) predlaga tri strategije, s katerimi učitelj nagovori različne učence: 

− Opomnik je primeren za sposobnejše učence (npr. »Povej še kaj več o dejanjih 

voditelja.«). 

− Usmerjanje je za tiste učence, ki potrebujejo malce več podpore. Po navadi so to 

vprašanja, s katerimi učitelj usmerja učenca pri iskanju napak v izdelku (npr. »Opiši, 

kaj se je zgodilo, ko se je lava zlila skupaj z reko.«). 

− Primer ali namig je primeren za učence z učnimi težavami (npr. »Izberi enega izmed 

danih primerov ali napiši svojega.«). 

Ključen pri sprejemanju povratne informacije je način, kako je povratna informacija podana. 

Učenci so si različni v tem, kako sprejemajo, ohranjajo, predelujejo in organizirajo 

informacije (Marentič Požarnik, 2010). Imajo torej različne stile spoznavanja, na katere bi 

učitelj moral biti pozoren in ki bi jih moral upoštevati tudi pri dajanju povratne informacije.  

Pomembno je tudi, da je v povratno informacijo čim bolj vključen tudi učenec (Spiller, 

2014). Učenec mora dobiti občutek, da lahko učitelju zaupa, saj mu želi le najboljše 

(MacKay, 2017). MacKay (2017) ob tem še dodaja, da če učencu omogočimo pogovor o 

povratni informaciji, mu s tem sporočamo, da smo odprti za njegove misli, vprašanja. 

Učencu je dragocen občutek, da je učitelju mar za njegovo izboljšanje (Mackay, 2017). Pri 

tem si lahko pomagamo z vprašanji: 

− Kako vidiš to situacijo? 
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− Ali obstaja možnost, da boš prihodnjič to naredil drugače? 

− Kaj misliš, da ti je pomagalo, in kaj bi lahko šlo boljše? 

Da učenec kar najbolje uporabi povratno informacijo, pa Spiller (2014) navaja določene 

strategije, smernice, kako lahko učitelj pri tem pomaga: 

− Ocenjevanje naj bo strukturirano tako, da bo učenec jasno zaznal koristi povratne 

informacije.  

− Učenec naj poda mnenje o povratni informaciji, o lastnem delu. 

− Pogosto učenci ne dajo pozornosti na povratno informacijo, ker je ne razumejo. 

Učitelj naj da tako povratno informacijo, da jo učenec zna uporabiti pri nadaljnjem 

učenju.  

− Vključenost učencev v oblikovanje kriterijev in ciljev znatno vpliva na uporabo 

povratne informacije.  

− Učenec naj ima možnost, da povratno informacijo poveže z dosedanjimi rezultati, 

dosežki in tako ugotovi konkretno sporočilo informacije.  

− Povratna informacija naj bo eksplicitno povezana s kriteriji ocenjevanja.  

− Samoocenjevanje in vrstniško ocenjevanje imata pomembno vlogo pri sprejemanju 

povratne informacije.  

− Učitelj naj omogoči izbiro metod, strategij, okolja za učenje itd. 

− Povratna informacija naj ne vsebuje ocen osebnosti. 

− Učenci naj bodo vključeni v celoten proces poučevanja. 
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4. Sklep  

Samoregulacija učenja je proces, pri katerem učenec razume, spremlja in če je potrebno 

samostojno uravnava svoje misli, čustva in vedenje. Učenci so udeleženi kognitivno, 

metakognitivno in motivacijsko. Poznamo več modelov samoregulacijskega učenja. Vsem 

modelom je skupno, da je pred učenjem faza priprave na učenje, nato pa je pogled na učenje 

predstavljen iz različnih vidikov. Značilnosti učencev, ki samoregulirajo svoje učenje se 

kažejo na področju motivacije, metod, vedenja in uravnavanju vplivov iz okolja. Pomembno 

je, da ima učenec možnost izbire, saj je samoregulacija mogoča le, če se učenec sam odloči. 

Na razvoj samoregulacije vplivajo različni dejavniki – spol, starost, socialno okolje, lastne 

izkušnje učenca ter njegova čustva. Učna uspešnost je prav tako pomemben dejavnik, ki 

vpliva na to, kdaj in kako pogosto bo učenec uporabil samoregulacijo pri učenju. Uspešni 

učenci se namreč od manj uspešnih razlikujejo v znanju, strategijah in motivaciji. Učenec, 

ki ima več znanja in več izkušenj z uporabo različnih strategij, bo lažje reguliral proces 

učenja. Notranje motivirani učenci so tako uspešnejši pri samoregulaciji. Pomembno vlogo 

igrajo tudi čustva – ta lahko učenca od učenja odvrnejo ali pa ga k učenju pritegnejo. 

Samoregulacija je proces, ki se ga je potrebno naučiti. Učitelj lahko spodbuja učence na 

različne načine, pomembno pa je, da uporablja čim več učenja preko direktnih navodil in 

učenja s posnemanjem, saj sta ta dva načina najbolj učinkovita. Učitelj mora učencem 

omogočati sodelovanje pri oblikovanju ciljev in ustvarjati take učne situacije, da bo učenec 

pridobival raznovrstne izkušnje. Učenec ima lahko zaradi slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti učne težave, te pa so lahko tudi vzrok, da ima učenec težave s samoregulacijo.  

Raziskave kažejo (Brookhart, 2008; Hattie in Timperley, 2007; Weldmeskel in Michael, 

2016), da ima povratna informacija pozitiven učinek na učenje. Vendar pa ni vsaka povratna 

informacija učinkovita, zato vsaka ne prinaša želenega učinka. Potrebno je, da je specifična, 

jasna, razumljiva učencem ter da jim poleg informacije o tem, kaj učenec zna in kaj ne, poda 

tudi nasvet oz. napotek, kako priti do želenega rezultata. Povratne informacije lahko delimo 

glede na različne kriterije: razlikujejo se po času podajanja, po vsebini, po obliki itd. Ključno 

pa je, da učitelj posreduje povratno informacijo o nalogi, o procesu učenja in ne o učencu 

kot osebi. Take vrste povratnih informacij namreč učencu sporočajo, da inteligentnosti ni 

mogoče spreminjati. Poleg tega pa mu ne dajo konkretnih informacij, ki bi jih učenec lahko 

uporabil pri učenju. Pomembno pa je tudi, da je povratna informacija podana dovolj zgodaj, 

da jo učenec lahko uporabi. Samoocenjevanje je prav tako povratna informacija, ki si jo da 
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učenec sam. Ima velik učinek na samoregulacijo učenja, saj ima učenec večjo odgovornost 

pri oblikovanju učnih ciljev in kriterijev za doseganje le-teh.  

Povratna informacija ima velik vpliv na samoregulacijo učenja. Učenec si z njo pomaga pri 

učenju, razumevanju sebe kot učenca in ustvarjanju zaupanja vase in odgovornosti do dela. 

Pomembno je, da je učitelj usmerjevalec procesa – z učenci skupaj oblikuje cilje in kriterije 

ter jih vključuje tudi v ostale učne etape. Pozornost je potrebno nameniti pohvalam, saj kljub 

njeni pozitivni naravnanosti lahko naletimo na težave. Učenci si jo lahko napačno 

interpretirajo, sploh če se ta nanaša na zmožnosti ali pa na trud ob neuspehu. Učencu tako 

pogosto sporoča, da je neumen, da je nezmožen doseči cilje. Prav tako za dojemanje povratne 

informacije ni zanemarljivo kakšna prepričanja imajo učenci o sebi, o lastni učinkovitosti. 

Povratna informacija, ki spodbuja učno samoregulacijo je taka, ki jasno opredeli cilje, 

kriterije in standarde znanja ter lajša razvoj samoocenjevanja pri učenju. Učencu deli visoko 

kakovostne informacije o njegovem učenju. Spodbuja dialog in pozitivna motivacijska 

prepričanja ter samospoštovanje med učenci in učitelji. Učencu ponudi možnosti za 

dopolnitev vrzeli med trenutnim in pričakovanim končnim rezultatom. Učitelj pa si lahko s 

povratno informacijo pomaga pri načrtovanju kasnejšega poučevanja.  
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II. Empirični del  

1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Učenje je vseživljenjski proces, ki se ga je potrebno naučiti in ga vedno prožno nadgrajevati. 

Ni dovolj, da učitelj učencem predstavi snov, ampak jim mora posredovati tudi način, s 

katerim bodo doma ponavljali, nadgrajevali snov. Učencem je potrebno nuditi različne 

strategije učenja in jih naučiti, kako te strategije uporabiti. Hkrati pa se mora učitelj zavedati, 

da na samoregulacijo vpliva tudi njegov odnos do dela, načini komunikacije in vodenja 

(Pečjak in Košir, 2002). Povratno informacijo lahko da učitelj, lahko pa si jo učenci 

posredujejo med seboj. Dobra povratna informacija vsebuje podatke, ki jih učenec lahko 

uporabi. Da pa jih lahko uporabi, mora povratno informacijo razumeti (Brookhart, 2008).  

Mnogo avtorjev je ugotavljalo vplive povratne informacije na učenje. Hattie in Timperley 

(2007) sta v svoji raziskavi povratno informacijo uvrstila celo med deset najpomembnejših 

spremenljivk glede na vpliv na učno uspešnost. Prišla sta do zaključka, da so povratne 

informacije različnih tipov, poleg tega pa imajo nekatere večji vpliv kot druge. Raziskave so 

pokazale, da je odziv na povratno informacijo odvisen od prepričanj učenca (Garcia, 1995, 

v Nicol in Macfarlane-Dick, 2005). To je potrdila tudi Dweck (2016), ki pravi, da osebno 

pojmovanje spremeni pomen neuspeha in prizadevanja ter vpliva na učno uspešnost. Na 

osebno pojmovanje pa v veliki meri vplivajo učitelji s povratnimi informacijami. Raziskave 

kažejo, da učenci sicer uporabljajo učiteljevo povratno informacijo za nadaljnje učenje, 

vendar omenjajo tudi nekaj težav, ki se pri tem pojavljajo (Spiller, 2014; Weldmeskel in 

Michael, 2016). Pogosto se zgodi, da učenci ne razumejo povratne informacije učitelja in je 

zato ne znajo oz. ne morejo uporabiti. Povratna informacija je prav tako nekoristna, če je 

preskopa oz. podana na napačen način in ob nepravem času. 

Raziskave o vplivu povratne informacije na samoregulacijo učenja so v slovenskem prostoru 

redke. Raziskava z najbolj primerljivi rezultati je raziskava, ki so jo opravili Ivanuš Grmek 

idr. (2014) Ocenjevanje kot dejavnik spodbujanja kompetence učenja. Zato sem se odločila, 

da raziščem tematiko o povezavi med podajanjem povratne informacije in samoregulacijo 

učenja.  

Prispevek magistrskega dela predstavlja učiteljevo boljše razumevanje posredovanja 

kakovostne povratne informacije svojim učencem. Prisotno je zavedanje, da je kakovostna 

povratna informacija ključnega pomena za kognitivni in motivacijski razvoj (Brookhart, 
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2008). Zdi pa se, da so te informacije pogosto skope, nenatančne in nepojasnjene. Zavedati 

se moramo, da živimo v času, ko zgolj posredovanje znanja učencem ni več dovolj. 

Posredovati jim je treba metode, načine, kako se spoprijemati z učenjem, zato na osnovi 

referenčne literature lahko sklepam, da je povratna informacija pri tem ključnega pomena.   



 
 

32 
 

2. Cilji in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave:  

− Ugotoviti, kako učitelji spodbujajo učno samoregulacijo pri svojih učencih. 

− Ugotoviti, kakšno povratno informacijo učitelji posredujejo svojim učencem. 

− Ugotoviti, kako učenci sprejmejo in uporabijo učiteljevo povratno informacijo pri 

nadaljnjem učenju.  

 

Raziskovalna vprašanja:  

− Kako učitelji spodbujajo učno samoregulacijo pri svojih učencih? 

− Kakšna je povratna informacija, ki jo učitelj posreduje svojim učencem? 

− Kako se učenci odzovejo na učiteljevo povratno informacijo? 

− Kako učencem učiteljeva povratna informacija pomaga pri nadaljnjem učenju? 
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3. Raziskovalna metoda 

Zaradi narave raziskovalnega problema sem uporabila kombinacijo kvalitativnega in 

kvantitativnega pedagoškega raziskovalnega pristopa (deskriptivna metoda). 

Vzorec je bil priložnostni, in sicer je v raziskavi sodelovalo 46 učencev, za katere sem 

pridobila pisno soglasje staršev za sodelovanje v anketi. Učenci so obiskovali tri oddelke 4. 

razreda ene izmed osnovnih šol v goriški regiji.  Sodelovalo je 21 fantov, kar predstavlja 

45,65 %  in 25 deklet ali 54,35 %. Učenci so bili stari 10 oz. 11 let. V raziskavi so sodelovale 

tudi njihove razredničarke. Delovna doba učiteljic je bila 20, 27 in 38 let.  

 

 

 

 

 

Podatke sem zbirala z opazovanjem, anketiranjem učencev in intervjuvanjem učiteljic.  

Za delno strukturirano opazovanje sem uporabila kontrolno listo, ki sem jo pripravila na 

podlagi sedmih teoretskih postavk dobre povratne informacije (Nicol in Macfarlane-Dick, 

2005). Podatke pri opazovanju sem zbirala tako, da sem za vsako podano povratno 

informacijo označila, katero postavko informacija vsebuje (npr. povratna informacija 

»Priden.« izpolnjuje samo postavko, da spodbuja pozitivna motivacijska prepričanja in 

samospoštovanje).  

Anketni vprašalnik za učence je sestavljen iz 13 postavk. Pri sestavljanju vprašalnika sem se 

opirala na avtorja Weldmeskel in Michael (2016), ki sta oblikovala vprašalnik o vplivu 

formativnega ocenjevanja na samoregulacijo učenja. Ker je bil ta instrument pripravljen za 

54%

46%

deklice dečki

Slika 3. Razdelitev učencev po spolu. 
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starejše učence, sem nekatere postavke prilagodila. V originalni različici je bilo prav tako 13 

postavk. 9 postavk sem uporabila iz originalnega anketnega vprašalnika, postavke 1, 3, 7 in 

12 pa sem spremenila, da so ustrezale namenu te raziskave. Na anketnem vprašalniku so 

učenci na štiristopenjski lestvici ocenili, kako posamezna postavka velja zanje (1 – ne velja; 

2 – večinoma ne velja; 3 – večinoma velja; 4 – velja).  Z anketo sem raziskala, kako se učenci 

odzovejo na učiteljevo povratno informacijo ter kako je povratna informacija vplivala nanje 

in na njihovo nadaljnje učenje. 

Intervju z učiteljicami sem sestavila na podlagi vprašanj, ki so me zanimala v zvezi z 

vplivom povratne informacije na učno samoregulacijo. Vključila sem 10 vprašanj, za katere 

sem predvidevala, da mi bodo v pomoč pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja. 

Vprašanja so si sledila od vprašanj, ki se nanašajo na samoregulacijo učenja, preko vprašanj 

o povratnih informacijah, do vprašanj o vplivu povratne informacije na samoregulacijo. 

Zanimalo me je predvsem, kakšna je po njihovem mnenju kakovostna povratna informacija, 

kakšno informacijo učiteljice posredujejo in kako se nanjo odzovejo učenci. 

Anketiranje učencev, izvedba intervjujev in opazovanja je potekalo v mesecu maju 2018. 

Pred izvedbo raziskave sem se za sodelovanje predhodno dogovorila z ravnateljico in z 

učiteljicami razredničarkami. Za sodelovanje učencev v raziskavi sem pridobila pisno 

soglasje staršev. V procesu zbiranja podatkov sem upoštevala etična načela raziskovanja.  

Pri opazovanju učiteljic sem bila pozorna na količino povratnih informacij ter na to, katere 

sestavine dobre povratne informacije vsebujejo. Učence sem v vsakem razredu opazovala 

dva dni. Zadnji dan sem z učenci izvedla anketo, ki je trajala približno 10–15 minut. 

Učencem sem pred izvedbo ustno podala navodila za izpolnjevanje ankete. V vsakem 

razredu sem opazovala tri ure slovenskega jezika, dve uri matematike, po eno uro pa sem 

opazovala pri predmetih spoznavanje okolja, šport in glasbena umetnost. Za tak razpored 

sem se odločila, ker so ti predmeti najpogosteje na urniku. Tako sem predvidevala, da se bo 

največ povratnih informacij pojavilo prav pri teh predmetih. Po pouku sem izvedla še krajši 

intervju z učiteljico razredničarko v posameznem oddelku.  
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Podatke sem analizirala dvostopenjsko: kvalitativno in kvantitativno. Podatke, ki sem jih 

pridobila z opazovalno listo ter anketnim vprašalnikom, sem analizirala kvantitativno: 

izračunala sem osnovne deskriptivne statistike za ocenjene spremenljivke (aritmetično 

sredino (M), standardni odklon (SD) in frekvence (f)). Intervjuje z učiteljicami sem 

analizirala kvalitativno: najprej sem jih prepisala (Priloga 1), nato enote kodirala (Priloga 2) 

ter jih združevala v kategorije (Vogrinc, 2008). Te kategorije sem kasneje iskala v prepisu 

intervjujev in si beležila, kolikokrat in na katerem mestu se v njem pojavljajo. 
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4. Rezultati z razlago  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave po vsebinskih sklopih, ki so vezani na 

posamezno raziskovalno vprašanje. Opisom rezultatov so dodani tabelarični prikazi. Za 

predstavljenimi rezultati in tabelaričnimi prikazi sledi interpretacija rezultatov.  

Spodbujanje učne samoregulacije sem preverjala z vprašanjem v intervjuju učiteljic Ali 

spodbujate samoregulacijsko učenje in na kakšen način? Na spodbujanje učne 

samoregulacije so se navezovale tudi tri postavke na anketnem vprašalniku za učence: Pred 

učenjem si pripravim prostor, pregledam snov, kaj že znam (3.), Pri postavljanju ciljev 

aktivno sodelujem (5.) in Sodelujem pri ocenjevanju napredka pri učenju (6.). 

Analiza intervjujev (Priloga 1) je pokazala, da učiteljice spodbujajo učno samoregulacijo pri 

učencih na različne načine. Učencem posredujejo strategije, kako naj se učijo. Vse so 

omenile strategijo 5 P (pomisli, preleti, preberi, ponovi, preglej), ki jo učencem predstavijo 

na začetku šolskega leta in jih med letom tudi večkrat spomnijo nanjo. Učence tudi 

spodbujajo k samoocenjevanju tako, da učenci sami vrednotijo svoje znanje po določenih 

kriterijih in povedo svoje mnenje o učenju, izdelku. Po samoocenjevanju se dvema 

učiteljicama zdi pomembno, da se o tem pogovorijo z učenci, saj mora biti samoocena 

usklajena z učiteljevo informacijo. Mnenja o tem, kaj vpliva na samoregulacijo učenja, imajo 

različna. Po mnenju ene od učiteljic na samoregulacijo učenja vpliva povratna informacija o 

napredku pri učenju, druga meni, da je to napoved ocenjevanja, tretja pa, da so to vsi 

dejavniki, ki so v otroku in ki jih otrok nosi s sabo iz preteklosti.  

V Tabeli 1 in 2 so zbrana mnenja učencev o samoregulaciji učenja. Pri vseh treh trditvah se 

je večina učencev odločila postavke oceniti z velja. Večina učencev (23 oz. 50 %) tako zase 

meni, da si pred učenjem pripravijo prostor in pregledajo snov, kaj že znajo. Tretjina učencev 

pa meni, da to zanje večinoma velja. Podobno je bilo ugotovljeno tudi pri postavkah 5 in 6, 

kjer so učenci ocenjevali, kako zanje velja, da aktivno sodelujejo pri postavljanju ciljev in 

pri ocenjevanju napredka pri učenju. Največji delež otrok je z oceno ne velja ali večinoma 

ne velja ocenil postavko o pripravi na učenje (17,3 %).  
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Tabela 1. Mnenja učencev o samoregulaciji učenja – 1 

 M SD 

3. Pred učenjem si pripravim prostor, pregledam snov, kaj že znam. 3,20 1,02 

5. Pri postavljanju ciljev aktivno sodelujem. 3,35 0,79 

6. Sodelujem pri ocenjevanju napredka pri učenju. 3,39 0,80 

 

Tabela 2. Mnenja učencev o samoregulaciji učenja – 2 

 Ne velja Večinoma 

ne velja 

Večinoma 

velja 

Velja Skupaj  

f f % f f % f f % f f % f f % 

3. Pred učenjem si 

pripravim prostor, 

pregledam snov, kaj že 

znam. 

 

6 

 

13,0 

 

2 

 

4,3 

 

15 

 

32,7 

 

23 

 

50,0 

 

46 

 

100 

5. Pri postavljanju 

ciljev aktivno 

sodelujem. 

 

1 

 

2,2 

 

6 

 

13,0 

 

15 

 

32,6 

 

24 

 

52,2 

 

46 

 

100 

6. Sodelujem pri 

ocenjevanju napredka 

pri učenju. 

 

2 

 

4,3 

 

3 

 

6,6 

 

16 

 

34,8 

 

25 

 

54,3 

 

46 

 

100 

 

Iz analiziranih podatkov je razvidno, da učitelji ne povezujejo povratne informacije in 

samoregulacije učenja. Nobena učiteljica namreč ni podala odgovora, da samoregulacijo 

učenja spodbuja s posredovanjem kakovostne povratne informacije. Učiteljice torej povratne 

informacije ne vidijo kot sredstvo za spodbujanje učne samoregulacije. Raziskava avtorjev 

Dignath-van Ewijk in van der Werf (2012) je pokazala, da imajo učitelji do samoregulacije 

pozitiven odnos in se jih večina strinja, da je učence treba spodbujati k samoregulaciji 

učenja, hkrati pa ne vedo, kako to početi. Učitelji po tej raziskavi ustvarjajo tako učno okolje, 

kjer dovolijo učencem samoregulacijo, posebej pa tega ne načrtujejo (Dignath-van Ewijk in 

van der Werf, 2012). Ista raziskava je še pokazala, da učitelji pojma samoregulacija učenja 

in učenje učenja kar enačijo. 
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Samoregulacija je proces, ki se ga je potrebno naučiti, pri tem pa igrata ključno vlogo tako 

učenec kot tudi učitelj (Paris in Newman, 1990, v Pečjak in Košir, 2002). Učenec lahko 

regulira svoje učenje na štirih področjih: regulacija motivacije, metod, vedenja in virov iz 

okolja (Zimmerman, 1994, v Pečjak in Košir, 2002). Intervjuvane učiteljice ne dajejo 

pozornosti regulaciji motivacije, vedenja in virom iz okolja, pač pa so omenile le 

samoregulacijo v zvezi s posredovanjem učnih strategij. Menim, da je do tega prišlo zaradi 

poenostavljanja pojmov kot so samoregulacija, učenje učenja in učne strategije. Raziskava, 

ki so jo opravili Moerly idr. (1992, v Pečjak in Košir, 2002), je pokazala, da učitelji od 

prvega do šestega razreda zelo redko učijo učence učnih strategij. Le 2 % učiteljev je učno 

strategijo pokazalo učencem, zgolj en odstotek pa jih je kasneje to strategijo tudi urilo pri 

pouku. Zdi se, da regulacija metod pri proučevanih učencih niti ni mogoča, saj teh metod ne 

poznajo – predstavljena jim je bila samo strategija 5 P. Menim, da sem do takih rezultatov 

prišla, ker sem raziskovala stanje v 4. razredu. Starejši učenci imajo verjetno več priložnosti 

za izbiro metod, saj se srečajo z več različnimi učitelji in tako spoznajo malce širšo paleto 

strategij. Starejša raziskava (Paris in Jacobs, 1984, v Pečjak in Košir, 2002) je pokazala, da 

je učinek učenja učnih strategij boljši in trajnejši, če uporabljamo eksplicitno poučevanje 

samoregulacije. To pomeni, da učence učimo uporabe učnih strategij in tudi kdaj, zakaj in 

kako to strategijo uporabiti. Menim, da bi to lahko povezali z učenjem samoregulacije preko 

direktnih navodil, saj jim tudi pri tem načinu učitelji predstavijo strategijo v celoti. Tudi 

Levy (1996, v Zumbrunn idr., 2001) je v raziskavi ugotovil, da je učenje samoregulacije 

najbolj učinkovito z učenjem preko direktnih navodil in učenjem po modelu. Rezultati 

ankete na postavko Pred učenjem si pripravim prostor, pregledam snov, kaj že znam kažejo 

na to, da učenci vedo, da je priprava na učenje pomembna. Kljub temu da učitelji niso 

izpostavili, da učence učijo tudi kaj storiti pred učenjem, lahko sklepamo, da to počnejo oz. 

da so jim kdaj predstavili celoten proces učenja.  

Sodelovanje pri postavljanju ciljev in ocenjevanju napredka pri učenju sta dve pomembni 

sestavini, ki pripomoreta k razvoju samoregulacije. V zvezi s tem sta pomembna dva vidika: 

učenec mora znati sam oblikovati cilje in nato tudi oceniti, kako je potekalo delo za 

uresničitev ciljev (Nicol in Macfarlane-Dick, 2005). Pomembno je, da so cilji kratkoročno 

usmerjeni, saj s pomočjo teh učenec doseže nek bolj oddaljen cilj (Zumbrunn idr., 2001). 

Učencem možnost oblikovanja ciljev in ocenjevanja napredka pomaga, da lažje prepoznajo 

in popravijo napake (Nicol in Macfarlane-Dick, 2005). Rezultati ankete so pokazali, da 

učenci po njihovem mnenju sodelujejo pri postavljanju ciljev in ocenjevanju napredka. Na 



 
 

39 
 

ta način učiteljice mogoče nevede spodbujajo učno samoregulacijo učenja. Raziskave so 

namreč pokazale, da so učenci učinkovitejši pri samoregulaciji učenja, če so zmožni realne 

presoje svojega izkazanega znanja (Winne in Jamieson-Noel, 2002, v Boekaerts, 2013). 

Vendar pa je za to potrebno veliko priložnosti in učiteljevega načrtovanja takih aktivnosti, s 

katerimi bo spodbujal samoocenjevanje. S samoocenjevanjem učitelj doseže, da učenci 

povečajo samostojnost pri delu in s tem spodbujajo miselne procese višjega reda (Ivanuš 

Grmek idr., 2014). Zajc (2009) temu dodaja še, da učencu pomaga, da zaupa v svoje lastne 

sposobnosti in sodeluje kot subjekt. Ivanuš Grmek idr. (2014) so s svojo raziskavo ugotovile, 

da učitelji z več let delovne dobe večkrat spodbujajo učence, da se sami ocenijo. Po mnenju 

ene od učiteljic na samoregulacijo učenja vpliva tudi napoved ocenjevanja. Če so učenci 

vključeni v ocenjevanje in učitelj prilagodi poučevanje tako, »da upošteva rezultate 

ocenjevanja, to poveča motivacijo in samospoštovanje učencev« in posledično tudi učno 

samoregulacijo (Zajc, 2009, str. 86).  

Z opazovanjem sem preverjala, kakšna je povratna informacija, ki jo učiteljice posredujejo 

svojim učencem. Ugotavljala sem, kateri kriterij dobre povratne informacije je največkrat 

zastopan in koliko kriterijev zastopa posamezna povratna informacija. Z vprašanjem v 

intervjuju Kakšno povratno informacijo dajete Vi in kdaj jo podate? pa sem želela preveriti 

še, kdaj učiteljice dajo povratno informacijo in kaj ta vsebuje.  

Ugotovila sem, da povratno informacijo učitelji dajo večinoma ob domačih nalogah ter pri 

preverjanju znanja. Povratnih informacij med samim učenjem je zelo malo. Vseh povratnih 

informacij, ki sem jih v času raziskave naštela, je bilo 31. Slika 4 prikazuje število povratnih 

informacij po posameznih oddelkih četrtega razreda. 
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Slika 4. Število povratnih informacij po posameznih oddelkih četrtega razreda. 

 

Kakovostnih povratnih informacij, ki bi vključevale vse elemente kakovostne povratne 

informacije, ki sta jih opredelila Nicol in Macfarlane-Dick (2008), ni. V Tabeli 3 vidimo, 

koliko kriterijev izpolnjujejo povratne informacije. Le ena povratna informacija je 

vključevala pet kriterijev kakovostne povratne informacije, 3 povratne informacije pa so 

imele izpolnjene po tri kriterije. Večina povratnih informacij (19) je izpolnjevala le po en 

kriterij.  

Tabela 3. Število povratnih informacij glede na število izpolnjenih kriterijev 

 Število povratnih informacij 

f f % 

Izpolnjen 1 kriterij 19 61,29 

Izpolnjena 2 kriterija 8 25,80 

Izpolnjeni 3 kriteriji 3 9,68 

Izpolnjeni 4 kriteriji 0 0 

Izpolnjenih 5 kriterijev 1 3,23 

Izpolnjenih 6 kriterijev 0 0 

Izpolnjenih 7 kriterijev 0 0 

Skupaj  31 100,0 

 

Tabela 4 prikazuje število povratnih informacij, ki so izpolnjevale določen kriterij. Nekatere 

povratne informacije izpolnjujejo več kriterijev dobre povratne informacije hkrati, zato se 

število vseh podanih povratnih informacij v Tabeli 3 ne ujema s številom vseh povratnih 
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informacij v Tabeli 4. Večina povratnih informacij (13) je izpolnjevala kriterij Spodbuja 

pozitivna motivacijska prepričanja in samospoštovanje. Dvanajst povratnih informacij pa je 

izpolnjevalo kriterija Ponudi možnosti za dopolnitev vrzeli med trenutnim in pričakovanim 

končnim nastopom ter Učitelju ponudi informacije, ki jih lahko uporabi pri kasnejšem 

poučevanju. Kriterij Lajša razvoj samoocenjevanja in učenja je izpolnjevalo pet povratnih 

informacij. Najmanj povratnih informacij je izpolnjevalo kriterija Deli visoko kakovostne 

informacije o učenčevem učenju ter Spodbuja dialog o učenju med učenci in učiteljem.  

Tabela 3. Število povratnih informacij, ki izpolnjujejo določen kriterij (N = 31) 

 Število povratnih 

informacij 

1. Jasno opredeli cilje, kriterije, standarde znanja. 3 

2. Lajša razvoj samoocenjevanja in učenja. 5 

3. Deli visoko kakovostne informacije o učenčevem učenju. 2 

4. Spodbuja dialog o učenju med učenci in učiteljem.  2 

5. Spodbuja pozitivna motivacijska prepričanja in 

samospoštovanje. 

13 

6. Ponudi možnosti za dopolnitev vrzeli med trenutnim in 

pričakovanim končnim nastopom. 

12 

7. Učitelju ponudi informacije, ki jih lahko uporabi pri 

kasnejšem poučevanju.  

12 

 

Z analizo intervjujev sem ugotovila, da učiteljice povratno informacijo posredujejo 

večinoma ob koncu določene učne vsebine ter ob preverjanju in ocenjevanju znanja. Redno 

pregledujejo domače naloge. Po govornih nastopih, ob likovnih izdelkih in petju pa je 

povratna informacija podana takoj. Vse tri učiteljice so povedale, da je povratna informacija 

sestavljena iz informacije o tem, kaj učenec zna, kaj bo moral še izboljšati in kako naj to 

stori. Na vprašanje, kaj vsebuje njihova povratna informacija, pa sta dve učiteljici povedali, 

da vključita informacijo o tem, kaj učenec zna in česa ne. Ena učiteljica je rekla, da pogosto 

izpusti nasvet, kako izboljšati rezultat, saj tega po njenem mnenju ne potrebujejo vedno. 

Posredujejo jo vsem učencem enako – ali v obliki pisnega ali ustnega komentarja. Redno se 
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trudijo, da pri povratni informaciji upoštevajo napredek in da je povratna informacija čimbolj 

individualno naravnana.  

Iz predstavljenih rezultatov lahko sklepamo, da so kljub precejšnjemu številu podanih 

povratnih informacij te še vedno precej skope in vsebujejo malo elementov kakovostne 

povratne informacije. Intervjuvane učiteljice se zavedajo, kaj vsebuje dobra povratna 

informacija. Po rezultatih opazovanja pa se zdi, da je njihova povratna informacija pogosto 

zelo skopa in ne vsebuje vseh elementov dobre povratne informacije. Oblikovanje povratne 

informacije glede na napredek je sicer dober in učinkovit način, vendar pa to ni dovolj za 

razvoj učne samoregulacije. Da je povratna informacija najboljša, če je podana sproti, se 

strinjajo tudi različni avtorji (Brookhart, 2008; MacKay, 2017; Spiller, 2014) Tudi v 

raziskavi Ivanuš Grmek idr. (2014) je več kot tri četrtine učiteljev ocenilo, da povratno 

informacijo učencem vedno posredujejo sproti. Učiteljice, ki so sodelovale v tej raziskavi, 

pa dajo povratno informacijo takoj le ob ustnih ocenah ter ob petju, likovnih izdelkih ter 

športnih dejavnostih. Pod sprotno povratno informacijo bi uvrstila tudi pregledovanje 

domačih nalog. Učiteljice sicer niso poudarile, da takrat podajo povratno informacijo. 

Vendar pa je za učenca koristna tudi informacija o tem, ali je naloga pravilno rešena ali ne.  

Različni avtorji navajajo različne kriterije dobre povratne informacije. Skupno jim je to, da 

povratna informacija spodbuja motivacijo in samospoštovanje, ponuja možnost za 

dopolnitev znanja, poda informacijo tudi učitelju, je usmerjena k ciljem in se nanaša na 

prihodnost (Hattie in Timperley, 2007; MacKay, 2017; Nicol in Macfarlane-Dick, 2005; 

Spiller, 2014).  

V raziskavi je bil največkrat zastopan kriterij Spodbuja pozitivna motivacijska prepričanja 

in samospoštovanje. Da je za razvoj samoregulacije učenja izredno pomembna povratna 

informacija, ki spodbuja pozitivna motivacijska prepričanja, sem predstavila že v 

teoretičnem delu. Motivacijska prepričanja so izredno pomembna za odziv na povratno 

informacijo in tudi za uporabo pri kasnejšem učenju (Dweck, 2016). Učitelj mora biti 

pozoren, kako oblikuje povratno informacijo, ki vpliva na motivacijska prepričanja. 

Spodbujanje motivacije je vsekakor dobro, vendar različni avtorji navajajo nekaj pasti take 

vrste pohval. Učitelj s pohvalo osebnosti (npr. »Priden.«) sicer doseže kratkoročno 

zavedanje učenca, da je dober in uspešen, vendar za najboljši razvoj samoregulacije je to 

premalo oz. lahko celo nekoristno (Amememiya in Wang, 2018). Učenec, ki je že notranje 

motiviran, potrebuje le stvarno povratno informacijo, da ga usmerja k nadaljnjemu delu. 

Ivanuš Grmek idr. (2014) so prikazale spodbudne rezultate o tem, da več kot tri četrtine 



 
 

43 
 

učiteljev pri sporočanju povratne informacije izpostavi tudi kaj pohvalnega, denimo 

»Pravilno uporabljaš veliko začetnico.«, »Imaš zelo lepo pisavo.« itd. Eden izmed osnovnih 

namenov povratne informacije je ta, da ima učenec možnost popraviti nalogo oz. nadgraditi 

svoje znanje. Povratna informacija mu mora torej nuditi možnosti za dopolnitev vrzeli med 

trenutnim in pričakovanim končnim znanjem (Nicol in Macfarlane-Dick, 2005). Kot navaja 

Spiller (2013) je še pomembno, da učenec sam pride do rešitve. Po mnenju avtorjev Kluger 

in DeNisi (1996, v Juriševič, 2016) mora biti povratna informacija dovolj specifična, da je 

za učenca uporabna, hkrati pa ne preveč podrobna, da ne odvrne učenčeve pozornosti. 

Večina povratnih informacij v naši raziskavi, ki so izpolnjevale kriterij, da učenec z njo 

nadgradi svoje znanje, je učencem omogočala, da so sami prišli do rešitve. Učenci in učitelji 

v naši raziskavi menijo, da je povratna informacija učitelja dovolj pogosta in da učencem 

pomaga pri nadaljnjem učenju. Nasprotujoči tem pa so raziskovalni izsledki Ivanuš Grmek 

idr. (2014), kjer so učitelji ocenjevali, kako njihova povratna informacija pomaga učencem, 

da napredujejo. Ta trditev je namreč pristala pri dnu ranžirne vrste, medtem ko je bila med 

učitelji najbolj pogosto zastopana trditev, da pri sporočanju povratne informacije skušajo 

izpostaviti tudi kaj pohvalnega. Povratna informacija pa ni koristna le za učence. Učitelju 

ponudi informacije, ki jih lahko uporabi pri kasnejšem poučevanju (Zajc, 2009). 

Intervjuvane učiteljice dajejo tako povratno informacijo, ki jo lahko kasneje uporabijo za 

prilagajanje pouka, saj je bil ta kriterij med najpogosteje zastopanimi.  

Različni avtorji pravijo, da je učinkovita povratna informacija tista, ki jasno opredeli cilje, 

kriterije, standarde znanja. Avtorja Nicol in Macfarlane-Dick (2005) izpostavljata 

pomembnost ujemajočih ciljev učenca s cilji učitelja. Najboljši napovedniki učne uspešnosti 

so poleg samoučinkovitosti in storilnostne motivacije tudi sodelovanje pri oblikovanju učnih 

ciljev (Lilly idr., 2010; Spiller, 2013). Lahko bi rekli, da je kriterij Deli visoko kakovostne 

informacije o učenčevem učenju osnova za vse ostale kriterije, saj je ob pogoju izpolnjevanja 

katerega koli kriterija nekako izpolnjen tudi ta. Na učenčevo učenje vplivajo prav vsi podani 

kriteriji in s tem dajejo povratne informacije o učenju. Pričakovano je bilo, da bo ta kriterij 

eden izmed pogosteje zastopanih, vendar je bilo ravno nasprotno. Znašel se je med najmanj 

zastopanimi kriteriji. Učiteljice so kljub poznavanju načel dobre povratne informacije, kar 

sem ugotovila v intervjuju, pogosto izpuščale kakšen vidik. Najpogosteje so bile informacije 

preskope, niso vsebovale ene izmed treh sestavin (kaj znam, kaj se moram še naučiti in kako 

to dosežem). Različne raziskave omenjajo prav to težavo pri učiteljih – da so informacije 

pogosto skope in ne koristijo učencem. Spiller (2014) je to ugotovil tudi pri raziskavi z 
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učenci. Ti so dejali, da jim učiteljeve povratne informacije pogosto ne koristijo, saj so bodisi 

nejasne in nerazumljive bodisi jim ne podajo odgovora, kako naj delajo v prihodnje, da bodo 

svoje znanje izboljšali.  

Različne raziskave kažejo pomembnost pogovora o povratni informaciji (Lilly idr., 2010; 

Spiller, 2014). Spiller (2014) je raziskoval mnenje učencev o tem, kaj pričakujejo s povratno 

informacijo. Poleg razumljivosti in jasnosti jezika ter pozitivne naravnanosti, pričakujejo 

tudi povabilo k diskusiji, konkretne predloge, kako izboljšati učenje ter razumevanje 

kriterijev in pričakovanega znanja. Nikjer nisem zasledila podatka o starosti teh učencev, 

zato ne moremo delati relevantne primerjave. S pogovorom po podani informaciji učitelj 

učencu omogoči razjasnitev nejasnosti. Če je povratna informacija v obliki nebesednega 

sporočila, je pogovor še pomembnejši. Obstaja namreč večja nevarnost napačnega 

razumevanja, saj je sporočilo »manj jasno, večpomensko in pogosto podvrženo napačnim 

interpretacijam« (Zajc, 2009, str. 86). V raziskavi so učiteljice povedale, da po 

samoocenjevanju izvedejo tudi pogovor, sicer pa dajo po preverjanju znanja učencem 

možnost, da postavijo vprašanja, s katerimi razrešijo nejasnosti.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimal odziv učencev na povratno informacijo. 

Na to raziskovalno vprašanje se je nanašalo vprašanje v intervjuju za učiteljice, vključila pa 

sem tudi dve postavki iz anketnega vprašalnika za učence: Pri učenju uporabim učiteljeve 

nasvete, kako se dobro učiti ter Učiteljevo povratno informacijo razumem. Odziv učencev 

na povratno informacijo v tem primeru razlagam kot razumevanje povratne informacije in 

uporabo pri učenju.  

Učiteljice so povedale, da največ povratnih informacij učencem posredujejo ob pregledu 

domače naloge. Učenci nalogo preverjajo. Če je povratna informacija učitelja realna, jo 

učenci sprejmejo. Odziv pa je po mnenju ene od učiteljic odvisen od pričakovanj in 

trenutnega razpoloženja. Ena učiteljica je pri sprejemanju povratne informacije poudarila 

zaupanje – če učenec zaupa učitelju in da zaupanje do učitelja pokažejo tudi starši, potem bo 

učenec boljše sprejel učiteljevo povratno informacijo.  

Tabeli 5 in 6 prikazujeta rezultate iz anketnega vprašalnika za učence. Pri postavki številka 

7 se je največ učencev odločilo za odgovor velja (4), medtem ko se je pri postavki številka 

12 največ učencev odločilo za odgovor večinoma velja (3). Večina učencev (38 oz. 82,6 %) 
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je za postavko Pri učenju uporabim učiteljeve nasvete, kako se dobro učiti označila odgovor 

velja ali večinoma velja. Še bolje so ocenili postavko Učiteljevo povratno informacijo 

razumem – odgovor velja oz. večinoma velja je označilo kar 44 oz. 95,6 % učencev. 

Tabela 4. Mnenja učencev glede odziva na povratno informacijo – 1 

 M SD 

7.  Pri učenju uporabim učiteljeve nasvete, kako se dobro učiti. 3,30 0,91 

12. Učiteljevo povratno informacijo razumem. 3,37 0,57 

 

Tabela 5. Mnenja učencev glede odziva na povratno informacijo – 2 

 Ne velja Večinoma 

ne velja 

Večinoma 

velja 

Velja Skupaj  

f f % f f % f f % f f % f f % 

7. Pri učenju 

uporabim učiteljeve 

nasvete, kako se 

dobro učiti. 

 

3 

 

6,5 

 

5 

 

10,9 

 

13 

 

28,3 

 

25 

 

54,3 

 

46 

 

100 

12. Učiteljevo 

povratno informacijo 

razumem.  

0 0 2 4,4 25 54,3 19 41,3 46 100 

 

Odzivi učencev na učiteljevo povratno informacijo so različni. Z anketo je bilo ugotovljeno, 

da učenci razumejo učiteljevo povratno informacijo. Iz tega sklepam, da lahko razumljeno 

povratno informacijo bistveno bolje izkoristijo, kot če bi jim bila nejasna. Poleg tega pa je 

razumevanje povratne informacije ključnega pomena za odziv, saj je ta mogoč le, če učenci 

razumejo, kaj je učitelj hotel povedati. V eni izmed raziskav, kjer so učence spraševali o 

kakovosti učiteljeve povratne informacije, pa so učenci podali ravno nasprotne odgovore, in 

sicer da je povratna informacija učitelja pogosto nerazumljiva, nejasna in jim ne pokaže, kaj 

naj naredijo, da bo prihodnjič rezultat boljši (Spiller, 2014). Da bodo učenci razumeli 

povratno informacijo, mora ta vsebovati kratke in jasne povedi (Brookhart, 2008). Biti mora 

specifična, pravočasna, smiselna in iskrena, nepristranska (MacKay, 2017).  
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Izpostavila bi zaupanje, ki ga je omenila ena intervjuvana učiteljica. Zaupanje v mnenje 

drugega je ključnega pomena pri sprejemanju povratne informacije. Kot eno izmed 

značilnosti samoregulirajočih učencev sem že omenila, da ti učenci pogosteje poiščejo 

pomoč pri drugih. Zato je za razvoj samoregulacije pomembno, da učenec ve, da lahko 

učitelja prosi za pomoč. Učenci morajo v razredu imeti občutek, da se lahko zmotijo in delajo 

napake (Morris, Mandouit, Rens, Smith, 2017). Ta občutek sem med opazovanjem 

naključno zaznala v vseh treh oddelkih, v katerih je potekalo opazovanje. Učence ni bilo 

strah podati odgovora, tudi če niso bili prepričani v pravilnost le–tega. Pomembno je tudi, 

da se tako učitelji kot učenci zavedajo, da preteklih dejanj ne moremo spremeniti (MacKay, 

2017). Povratna informacija mora biti torej usmerjena v prihodnost, v to, kako bo učenec 

svoje znanje izboljšal, s čim si bo pomagal itd.  

Odziv na povratno informacijo je torej v veliki meri odvisen od motivacije in čustev učenca. 

Učiteljice v tej raziskavi menijo, da je odziv odvisen od trenutnega razpoloženja ter od vseh 

dejavnikov, ki jih učenci nosijo s seboj (pričakovanja staršev, okolice itd.). Boekaerts (2013) 

izpostavlja, da je pomembno, da se učitelji teh razpoloženj zavedajo, jih prepoznajo in jih 

znajo pravilno usmeriti.   

Različni avtorji poudarjajo pomen aktivne vloge učenca. Prepletanje povratnih informacij 

od učitelja k učencu in nazaj omogoča, da se učenci čutijo v stiku z učiteljem in so zato bolj 

sprejemljivi za vse informacije (Zajc, 2009). Pomembnost sodelovanja pri oblikovanju učnih 

ciljev in postavljanju kriterijev učencem sem predstavila že v poglavju pri prvem 

raziskovalnem vprašanju. Na tem mestu bi še omenila, da sodelovanje pri postavljanju ciljev 

bistveno izboljša odziv na povratno informacijo. Učenec se s tem počuti močnejšega, 

pomembnejšega, kar je pa najbolj pomembno: razume cilje in zato lažje razume povratno 

informacijo in se nanjo odzove (Nicol in Macfarlane-Dick, 2005).  

Pomembno je tudi, na kaj se pohvala učiteljev nanaša. Učiteljice so v intervjuju povedale, 

da pohvalijo napredek. Po mnenju avtorjev Amemiya in Wang (2018) lahko učitelj pohvali 

trud oz. napor, zmožnosti ali sam proces. Najbolje je, če učitelj pohvali proces v povezavi s 

pohvalo truda in uporabo učinkovitih strategij. Na ta način spodbuja učno motivacijo pri 

učencih. Pomembno pa je, da sta vključeni obe – tako pohvala truda kot pohvala o izbiri in 

uporabi strategije. Učencu, ki se trudi, vendar mogoče uporablja neučinkovite strategije, 

pohvala truda ne bo koristila za nadaljnje učenje, mogoče bo učenec celo izgubil samozavest 

(Amemiya in Wang, 2018). Starejša raziskava, ki sta jo opravila Zimmerman in Kirsantas 

(1997, v Boekaerts, 2013), je pokazala, da je za motivacijo koristno, če učenec svoj neuspeh 

https://www.teachermagazine.com.au/authors/john-morris
https://www.teachermagazine.com.au/authors/luke-mandouit
https://www.teachermagazine.com.au/authors/natalie-rens
https://www.teachermagazine.com.au/authors/tim-smith
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pripiše uporabi napačnih učnih strategij. Menim, da se učiteljice premalo zavedajo, da 

napredek ni odvisen samo od truda, temveč so potrebne tudi učinkovite strategije. Kljub 

temu da učiteljice pohvalijo napredek, niso jasno opredelile, kaj razumejo kot napredek. Ali 

je to zgolj napredek v znanju ali mogoče upoštevajo tudi uporabo boljših, učinkovitejših 

strategij pri učenju.  

Odziv učenca na povratno informacijo je odvisen tudi od načina podajanja le-te. Že v 

teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila negativna vpliva povratne informacije 

na učence. To sta čas podajanja in osredotočenost povratne informacije. Če je povratna 

informacija sprotna, jo bo učenec lažje uporabil in bo zato odziv nanjo boljši, kot če jo dobi 

vedno le ob koncu poglavja. Pomembno je tudi, na kaj se povratna informacija nanaša. Če 

se povratna informacija nanaša na učenca, bo odziv precej slabši, kot če se nanaša na sam 

proces učenja, nalogo oz. samoregulacijo učenja (Hattie in Timperley, 2007). Tega v tej 

raziskavi sicer nisem preverjala, kljub temu pa navajam podatke raziskave, ki kažejo na to, 

da povratna informacija, ki se nanaša na učenca, ni dobra. Dweck (2016), Kluger in DeNisi 

(1998, v Hattie in Timperley, 2007) in Wilkinskon (1981, v Hattie in Timperley, 2007) 

navajajo podatke o tem, da pohvala sposobnosti učenca ter na splošno njegove osebnosti ne 

povzroči napredka pri učenju. Učitelj učencu s tem ne poda nasvetov, kako izboljšati 

trenutno stanje, in čeprav so učenci radi pohvaljeni na ta način, to ne prinaša nobenih koristi 

za razvoj samoregulacije.  

Starejša raziskava (Butler, 1988, v Ivanuš Grmek idr., 2014) je primerjala učinek povratne 

informacije po obliki. Če so bile opombe v obliki komentarjev, »so učenci napredovali za 

30 % in so bili dobro motivirani« (Butler, 1988, v Ivanuš Grmek idr., 2014, str. 101), opombe 

v obliki točk pa so povzročile negativen učinek ali celo izgubo interesa. Tudi Brookhart 

(2008) je predstavila različne študije, ki kažejo večjo učinkovitost povratne informacije, če 

je podana kot komentar. V tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da učiteljice dajo povratno 

informacijo večinoma v obliki komentarjev in ne točk. Ali se zavedajo, da je ta način boljši 

ali ne, nisem preverjala, sklepam pa, da raje dajo komentar, saj je bolj individualen, hkrati 

pa v njem lahko podamo konkretne nasvete za izboljšavo, česar v obliki točk ne moremo. 

Individualna nota povratne informacije daje učencu kar največ možnosti za optimalen razvoj 

znanja (Zajc, 2009). Nasprotno pa kaže druga raziskava, v kateri je bila med učitelji najnižje 

rangirana trditev, da večino ocene učenčevega izdelka podajo v obliki komentarjev (Ivanuš 

Grmek idr., 2014).   
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Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako učenci uporabijo povratno 

informacijo pri nadaljnjem učenju ter kaj so z učiteljevo povratno informacijo še pridobili. 

Za odgovor na to raziskovalno vprašanje sem uporabila odgovore na postavke 8, 9, 10, 11 

in 13 iz anketnega vprašalnika za učence.  

V Tabeli 7 in 8 vidimo rezultate na postavke, ki se nanašajo na uporabo povratne informacije. 

Pri postavki številka 13 se je največ učencev odločilo za odgovor velja, pri vseh ostalih 

postavkah pa za odgovor večinoma velja. Učenci povratno informacijo učitelja na splošno 

dojemajo kot dobro, saj po njihovem mnenju izboljšuje samozavest, učenje, motivacijo, 

povzroči, da razumejo svoja močna in šibka področja ter jo tudi uporabijo pri nadaljnjem 

učenju. Na vseh pet postavk je večina učencev odgovorila, da to zanje velja oz. večinoma 

velja. Najvišji odstotek, kjer trditev večinoma ne velja (26,0 %), je pri postavki Samozavest 

je narasla zaradi kontrole nad lastnim učenjem. To bi lahko pripisala nerazumevanju besede 

samozavest. Tudi pri naraščanju motivacije za učenje in razumevanju močnih in šibkih 

področij ne gre zanemarjati precejšnjega odstotka (19,6 % in 15,2 %) učencev, ki so potrdili, 

da to zanje večinoma ne velja.  

Tabela 6. Mnenja učencev o uporabnosti povratne informacije za nadaljnje učenje – 1 

 M SD 

8. Samozavest je narasla zaradi kontrole nad lastnim učenjem. 2,85 0,94 

9. Povratna informacija, ki sem jo prejel, je izboljšala učenje. 3,20 0,80 

10. Motivacija za učenje je narasla, saj imam večjo kontrolo nad lastnim 

učenjem. 

3,04 0,84 

11. Zaradi povratne informacije razumem svoja močna in šibka področja. 3,20 0,77 

13. Učiteljevo povratno informacijo uporabim pri nadaljnjem učenju. 3,33 0,76 
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Tabela 7. Mnenja učencev o uporabnosti povratne informacije za nadaljnje učenje – 2 

 Ne velja Večinoma 

ne velja 

Večinoma 

velja 

Velja Skupaj  

f f % f f % f f % f f % f f % 

8. Samozavest je narasla 

zaradi kontrole nad 

lastnim učenjem.  

 

4 

 

8,7 

 

12 

 

26,0 

 

17 

 

37,0 

 

13 

 

28,3 

 

46 

 

100 

9. Povratna informacija, 

ki sem jo prejel, je 

izboljšala učenje.  

 

3 

 

6,5 

 

2 

 

4,3 

 

24 

 

52,2 

 

17 

 

37,0 

 

46 

 

100 

10. Motivacija za učenje 

je narasla, saj imam 

večjo kontrolo nad 

lastnim učenjem. 

 

2 

 

4,3 

 

9 

 

19,6 

 

20 

 

43,5 

 

15 

 

32,6 

 

46 

 

100 

11. Zaradi povratne 

informacije razumem 

svoja močna in šibka 

področja. 

 

1 

 

2,2 

 

7 

 

15,2 

 

20 

 

43,5 

 

18 

 

39,1 

 

46 

 

100 

13. Učiteljevo povratno 

informacijo uporabim pri 

nadaljnjem učenju. 

 

2 

 

4,3 

 

2 

 

4,3 

 

21 

 

45,7 

 

21 

 

45,7 

 

46 

 

100 

 

Raziskave kažejo, da so učenci, ki redno prejemajo učiteljevo povratno informacijo, bolj 

uspešni pri uporabi samoregulacijskih strategij (Zumbrunn idr., 2011). Dobra povratna 

informacija vpliva na različna področja: učencem omogoča, da izboljšajo učenje, razumejo 

svoja močna in šibka področja in jo uporabijo pri nadaljnjem učenju. Poleg tega jim zaradi 

povratne informacije naraste samozavest ter motivacija za učenje (Nicol in Macfarlane-Dick, 

2005; Weldmeskel in Michael, 2016; Zumbrunn idr., 2011).  

Poleg tega je pomembno, da povratna informacija učenca motivira za učenje in ga usmerja 

(Zajc, 2009). Pomen čustev je predstavila tudi Boekaerts (2013). Po Frijdi (1986, v 
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Boekaerts, 2013) imajo čustva dve osnovni nalogi: dajo nam svarilna znamenja, ki prekinejo 

trenutne dejavnosti, da »nam sporočijo, da se soočamo s položajem, ki je bodisi izjemnega 

pomena ali pa nas ogroža« (str. 86). Ta nivo vznemirjenja nas opozori, da je treba nečemu 

posvetiti pozornost. Druga naloga čustev pa je, »da nas pripravijo na takojšen odziv« (Frijda, 

1986, v Boekaerts, 2013, str. 86). Učitelj se mora čustev zavedati, jih prepoznati in se 

zavedati, da vplivajo na kakovost učenja. Sestavni del samoregulacije pa so tudi 

motivacijska prepričanja, ki sem jih že opredelila v teoretičnem delu. Učenec za vsako 

aktivnost določi pomen in namen, in sicer »njeno ustreznost, zanimivost, pričakovan 

rezultat, razlog za izvedbo, pričakovano učinkovitost pri izvedbi ter možne vzroke za 

uspešno ali neuspešno izvedbo« (Boekaerts, 2013, str. 87). Avtorica še izpostavi, da je 

pomembno, ali je za učenca aktivnost pomembna zaradi širjenja osebnih potencialov ali 

zaradi dobrega počutja. Pomembno je, da imajo učenci kontrolo nad lastnim učenjem, saj s 

tem bistveno naraste motivacija. Če razumejo svoja močna in šibka področja ter se zavedajo, 

kaj jim pomaga, bodo mnogo bolje izkoristili povratno informacijo. Poleg tega se šibkih 

področij ne bodo sramovali, saj vedo, kako jih izboljšati, dobili pa bodo tudi občutek 

kontrole nad sabo (Brookhart, 2008; Ivanuš Grmek idr., 2014; Zajc, 2009). Naša raziskava 

je pokazala, da slaba četrtina učencev meni, da jim učiteljeva povratna informacija ne 

pomaga razumeti svojih močnih in šibkih področij. Čeprav večina učencev meni nasprotno, 

mislim, da je to pokazatelj tega, da učiteljeva povratna informacija ni dovolj konkretna, da 

bi učenci razumeli svoja šibka in močna področja. Povratna informacija že po definiciji 

obsega podatek o tem, kaj mora učenec še izboljšati. Če učenec to ve, potem razume, kje je 

njegovo šibko področje. Pomembno pa je tudi, da mu učitelj pri tem pomaga z nasveti, 

učenjem metod in s kakovostnimi in pravočasnimi povratnimi informacijami.  

Po tej raziskavi učenci menijo, da je povratna informacija učitelja takšna, da jo lahko 

uporabijo pri nadaljnjem učenju, saj jim pri tem pomaga. Učiteljice v raziskavi Ivanuš 

Grmek idr. (2014) pa so ocenjevale, kakšna je povratna informacija, ki jo dajo svojim 

učencem. Izmed vseh podanih trditev sta se prav trditvi o tem, da povratna informacija, ki 

jo dajo učencem, pomaga, da napredujejo in da se lažje samostojno učijo, uvrstili med manj 

pogoste. Ta podatek je po mojem mnenju malce zaskrbljujoč, saj sta ti dve trditvi tudi po 

mnenju Ivanuš Grmek idr. (2014) ključnega pomena. Učitelj bi s povratno informacijo moral 

doseči napredek pri učencih, saj je to eden od glavnih ciljev povratne informacije. 

Posredovati bi jim moral metode učenja, da se bodo učenci v prihodnje lažje samostojno 

učili.  
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Če pogledam na vse trditve kot celoto, lahko sklenem, da so učenci z učiteljevo informacijo 

zadovoljni. Tudi Weldmeskel in Michael (2016), po katerih sem povzela postavke za anketni 

vprašalnik, predstavljata podatke o učinkovitem delovanju povratne informacije na 

učenčevo samoregulacijo učenja. Razlika je le ta, da sta Weldmeskel in Michael (2016) 

raziskavo opravljala s starejšimi učenci. Ti učenci so namreč že obiskovali univerzo. 

Sklepam lahko, da so imeli bistveno več izkušenj z učenjem, poleg tega pa ti učenci znajo 

bolj izražati svoje mnenje in povezovati obstoječe znanje.   
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5. Sklepi  

V magistrskem delu me je zanimal vpliv povratne informacije na samoregulacijo učenja. 

Zadala sem si tri cilje: ugotoviti, kako učitelji spodbujajo učno samoregulacijo pri svojih 

učencih; ugotoviti, kakšno povratno informacijo učitelji posredujejo svojim učencem ter 

ugotoviti, kako učenci sprejmejo in uporabijo učiteljevo povratno informacijo pri nadaljnjem 

učenju. Naj na tem mestu omenim, da sem raziskavo izvedla le v treh oddelkih 4. razreda, 

skupno je sodelovalo 46 učencev in tri učiteljice, zato podatkov ne moremo posploševati, 

vendar so rezultati zanimivi in sporočilni tako za pedagoško prakso kot nadaljnje 

raziskovanje na tem področju.  

Spodbujanje učne samoregulacije poteka z različnimi dejavnostmi in na različne načine. Kot 

najučinkovitejšo metodo različni avtorji (Vassallo, 2013; Zumbrunn idr., 2011) omenjajo 

učenje z opazovanjem modela. V pričujoči raziskavi spodbujanja samoregulacije z 

opazovanjem modela nisem zasledila. Večina povratnih informacij je bila sestavljena le iz 

podatka o tem, kaj učenec že zna in česa še ne. Pogosto pa je vsebovala zgolj podatek o tem, 

česa učenec še ne zna. Povratnih informacij, ki bi vsebovale vse tri glavne sestavine (kaj že 

zna, česa še ne in kako naj izboljša), pri opazovanju nisem zasledila. Spodbujanje učne 

samoregulacije preko povratnih informacij sem opazila zgolj pri eni učiteljici. Učencu je 

povedala, kako naj se uči določeno vsebino pri predmetu družba (»Pri učenju si pomagaj z 

zemljevidom. Vsako reko, kraj, goro najprej zapiši z besedo, nato jo poišči na zemljevidu.«). 

So pa učiteljice povedale, da so učencem predstavile metodo 5 P, na katero jih tudi večkrat 

spomnijo. Po pripovedovanju lahko sklepam, da so jih naučile tako, da so jih učenci 

opazovali in kasneje uporabili sami. Ker so vse učiteljice omenile zgolj metodo 5 P, lahko 

sklepam, da učenci poznajo malo učnih strategij, zato samoregulacija metod ni mogoča v 

tolikšni meri, kot bi bila, če bi lahko izbirali med več strategijami učenja. Ugotovila sem 

tudi, da učiteljice regulacije vedenja, motivacije in virov iz okolja sploh niso omenile. 

Menim, da zato, ker s samoregulacijo učenja povezujejo zgolj metode, strategije, ostale 

sestavine pa dojemajo ločeno. Prav tako me je presenetilo, da pri vprašanju, kako spodbujajo 

samoregulacijo učenja, niso omenile, da s povratno informacijo. To nakazuje, da povratne 

informacije ne povezujejo s samoregulacijo učenja.  

Kljub ugotovitvi, da učiteljice ne povezujejo povratne informacije z vplivom na učno 

samoregulacijo, pa so vse tri podale precej natančen odgovor na vprašanje, katere sestavine 

mora vsebovati povratna informacija. Na vprašanje, kaj one povedo s povratno informacijo, 
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pa so vse navedle, da kakšno sestavino (najpogosteje je to kako izboljšati učenje) izpustijo, 

ker menijo, da učenci tega ne potrebujejo. V raziskavi sem ugotovila, da je učiteljeva 

informacija najbolj usmerjena k spodbujanju pozitivnih motivacijskih prepričanj. To je sicer 

dobro, vsekakor pa ne zadostuje. Pogosto je bila namreč taka povratna informacija bolj 

osredotočena na učenca kot na osebo in premalo na motivacijo kot proces. Različni avtorji 

(Amemiya in Wang, 2018; Dweck, 2016) navajajo podatke o tem, da je taka povratna 

informacija precej problematična sploh med mladostniki. Pogosto se namreč zgodi, da 

učitelji pohvalijo trud ali pa sposobnosti učenca. Če je vložen trud pokazatelj dobrega 

rezultata, je to dobro, če pa učenec kljub trudu ne doseže pričakovanega rezultata, mu taka 

pohvala ne bo koristila (Amemiya in Wang, 2018). V osnovi bi morala biti povratna 

informacija taka, da bi učencem pomagala, da napredujejo in da se lažje samostojno učijo. 

Vendar sem v pričujoči raziskavi prišla do drugačnih ugotovitev. Postavka, ki se je nanašala 

na povratno informacijo o kakovosti učenčevega učenja, je bila najmanj zastopana.  

Odziv učencev na povratno informacijo je odvisen od različnih dejavnikov. Sama nisem dala 

poudarka odzivu učencev, saj je opazovanje potekalo premalo časa, da bi lahko opazila 

realen odziv. Sem pa o tem spraševala učiteljice, ki so povedale, da je odziv odvisen 

predvsem od trenutnega razpoloženja učencev. To so potrdile tudi različne referenčne 

raziskave, ki kažejo na to, da poleg razpoloženja učencev na odziv vpliva še motivacija, 

zaupanje v učitelja, lastna prepričanja o sebi (Amemiya in Wang, 2018; Boekaerts, 2013; 

Brookhart, 2008; MacKay, 2017). Pomembno je tudi, kdaj je povratna informacija podana 

in na kaj se nanaša. Kot osnovni dve pomanjkljivosti povratne informacije so namreč 

Brookhart (2008), Hattie in Timperley (2007) ter Spiller (2014) navedli ravno čas podajanja 

in nanašanje povratne informacije na učenca kot osebo. Dobra povratna informacija je 

pravočasna in se nanaša na nalogo.  

Učitelj naj bi s kakovostno povratno informacijo pri učencih spodbujal učno samoregulacijo. 

Učna samoregulacija učencem pomaga pri nadaljnjem učenju. Z raziskavo sem sicer 

ugotovila, da učenci menijo, da jim učiteljeva povratna informacija pomaga pri učenju. 

Nasprotno pa kažejo podatki raziskave, opravljene med učitelji (Ivanuš Grmek idr., 2014). 

Ti menijo, da učencem podana povratna informacija ne pomaga, da napredujejo. Učitelji v 

tej raziskavi se torej zavedajo, da bi lahko dali boljšo povratno informacijo. Kljub temu pa 

je njihovo mnenje o povratni informaciji, ki jo dajo učencem, na splošno dobro, saj so za 

večino trditev ocenili, da to delajo vedno oz. pogosto.  
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Rezultati raziskave so kljub majhnemu vzorcu pokazali, da učitelji povratne informacije še 

vedno ne uporabljajo za spodbujanje učne samoregulacije v tolikšni meri, kot bi to učencem 

najbolj optimalno koristilo. Najbolj pomembno po mojem mnenju pa je, da se učitelji 

začnejo zavedati, kakšen vpliv ima povratna informacija na učenje. Poleg tega menim, da bi 

bilo smiselno in koristno, da jo učitelji začnejo izkoriščati za podajanje učinkovitih nasvetov 

o učenju, strategijah, načinih za izboljšave itd. V osnovi je namreč prav to namen povratne 

informacije – kot pravita Hattie in Timperley (2007) – posredovati učencem informacije o 

tem, kaj že znajo, kaj se bodo morali še naučiti in kako naj to storijo.  

Z vključitvijo učencev in učiteljev v raziskavo sem pridobila dva pogleda na to, kaj mora 

povratna informacija vsebovati, da jo učenci najbolje izkoristijo. Učenci so podali mnenje o 

tem, kakšno informacijo dajo njihovi učitelji, kako se nanjo odzovejo in kako dobro jo 

razumejo ter uporabijo pri nadaljnjem delu. Učiteljice pa so povedale, kdaj dajo povratno 

informacijo, kaj ta vsebuje in kako po njihovem mnenju pomaga učencem. Če bi v raziskavo 

vključila samo učence ali pa samo učitelje, bi dobila precej bolj ozek pogled na povratno 

informacijo. V tem primeru bi bilo tudi nemogoče primerjati mnenja o tem, kako učenci 

razumejo in uporabijo povratno informacijo.   



 
 

55 
 

III. Literatura in viri 

Amemiya, J. in Wang, M. T. (2018). Why effort praise can backfire in adolescence. Child 

Development Perspectives, 12(3), 199–203. 

Bakračevič Vukman, K. (2010). Psihološki korelati učenja učenja. Maribor: Mednarodna 

založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v 

Mariboru.  

Boekaerts, M. (2013). Motivacija in čustva imajo ključno vlogo pri učenju. V H. Dumont, 

D. Istance in F. Benavides (ur.), O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse 

(str. 83–102). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://www.zrss.si/pdf/o-

naravi-ucenja.pdf  

Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Pridobljeno s 

http://perino.pbworks.com/f/Effective+Feedback.pdf  

Čadež, S. (2012). Vodenje pouka z uporabo podatkov o napredku učencev. Vodenje v vzgoji 

in izobraževanju, 10(2), 93–113. 

Dignath-van Ewijk, C. in van der Werf, G. (2012). What teachers think about self-

regulated learning: Investigating teacher beliefs and teacher behavior of enhancing 

students’ self-regulation. Pridobljeno s     

https://www.hindawi.com/journals/edri/2012/741713/  

Doria, J. (2011). Samoregulacija in učenje. Ljubljana: Atelje Doria. 

Hattie, J. in Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational 

Research, 77, 81–112. Pridobljeno s 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-

feedback.pdf  

Holcar Brunauer, A.  (2017). Formativno spremljanje v podporo učenju: priročnik za 

učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
http://perino.pbworks.com/f/Effective+Feedback.pdf
https://www.hindawi.com/journals/edri/2012/741713/
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf


 
 

56 
 

Ivanuš Grmek, M., Rozman B., Bakračevič Vukman, K. (2014). Ocenjevanje kot dejavnik 

spodbujanja kompetence učenje učenja. Revija za elementarno izobraževanje, 7(2), 

97–115. Pridobljeno s 

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2014/2/REI_7_2_web_cl_6.pdf  

Juriševič, M. (2012). Motiviranje učencev v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Juriševič, M. (2016). Učiteljeva povratna informacija kot krepitev učenčeve bralne 

samopodobe. V T. Devjak in I. Saksida (ur.), Bralna pismenost kot izziv in odgovornost 

(str. 101–118). Ljubljana: Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani.  

Kraft, K. in McConnell, D. (2013). Activities that develop self-regulated learning. 

Pridobljeno s https://serc.carleton.edu/sage2yc/self_regulated/activities.html  

Kunaver, D. (2016). Učim se pomagati učiti: priročnik za starše. Ljubljana: Turistično in 

kulturno društvo Naše gore list.  

Lilly, J., Richter, U. M. in Rivera-Macias, B. (2010). Using feedback to promote learning: 

student and tutor perspectives. University of Cumbria. Pridobljeno s 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1130656   

MacKay, J. (2017). The 7 essential qualities of effective feedback. Pridobljeno s 

https://zapier.com/blog/how-to-give-effective-feedback/  

Marentič Požarnik, B. (2010). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

Mindset works (2017). Pridobljeno s https://www.mindsetworks.com/Science/Teacher-

Practices  

Morris, J., Mandouit, L., Rens, N. in Smith, T. (2017). Feedback to support lifelong learning. 

Pridobljeno s: https://www.teachermagazine.com.au/articles/feedback-to-support-

lifelong-learning  

Nedeljko, N. (2017). Pouk, ki omogoča pogovor, interakcijo in izmenjavo informacij. 

Razredni pouk, 19(2), 20–24.  

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2014/2/REI_7_2_web_cl_6.pdf
https://serc.carleton.edu/sage2yc/self_regulated/activities.html
https://eric.ed.gov/?id=EJ1130656
https://zapier.com/blog/how-to-give-effective-feedback/
https://www.mindsetworks.com/Science/Teacher-Practices
https://www.mindsetworks.com/Science/Teacher-Practices
https://www.teachermagazine.com.au/articles/feedback-to-support-lifelong-learning
https://www.teachermagazine.com.au/articles/feedback-to-support-lifelong-learning


 
 

57 
 

Nicol, D. J. in Macfarlane-Dick, D. (2005). Formative assessment and self-regulated 

learning: A model and seven principles od good feedback practice. Pridobljeno s 

http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/rap/docs/nicol.dmd.pdf 

Novak, L. (2017). Spremljanje učenca mora služiti nadaljnjemu učenju in poučevanju. 

Razredni pouk, 19(2), 6–13. 

Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije: izbrane teme. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.  

Pečjak, S. in Košir, K. (2003). Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem 

učenju pri učencih osnovne šole. Psihološka obzorja, 12(4), 49–70.  

Peklaj, C. (2012). Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. Ljubljana: 

Znanstvena založba Filozofske fakultete.  

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review Of Educational Research, 78(1), 

153–189. Pridobljeno s 

http://projects.ict.usc.edu/dlxxi/materials/Sept2009/Research%20Readings/Shute%202

008%20Focus%20on%20formative%20feedback.pdf  

Spiller, D. (2014). Assessment: Feedback to promote student learning. New Zealand: The 

University of Waikato. Pridobljeno s 

https://www.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0008/352871/Assessment_-

Feedback-to-Promote-Student-Learning.pdf 

Tomec, E., Pečjak, S. in Peklaj, C. (2006). Kognitivni in metakognitivni procesi pri 

samoregulaciji učenja. Psihološka obzorja, 15(1), 75–92.  

ISCED 2011 (2012). UNESCO Institute for Statistics: Canada. Pridobljeno s 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced  

Vassallo, S. (2013). Self-regulated learning. An aplication of critical educational 

psychology. New York, NY: Peter Lang Publising.  

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta.  

http://www.psy.gla.ac.uk/%7Esteve/rap/docs/nicol.dmd.pdf
http://projects.ict.usc.edu/dlxxi/materials/Sept2009/Research%20Readings/Shute%202008%20Focus%20on%20formative%20feedback.pdf
http://projects.ict.usc.edu/dlxxi/materials/Sept2009/Research%20Readings/Shute%202008%20Focus%20on%20formative%20feedback.pdf
https://www.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0008/352871/Assessment_-Feedback-to-Promote-Student-Learning.pdf
https://www.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0008/352871/Assessment_-Feedback-to-Promote-Student-Learning.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced


 
 

58 
 

Weldmeskel, F. M. in Michael, D. J. (2016). The impact of formative assessment on self-

regulating learning in university classrooms. Tuning Journal for Higher Education, 

4(1), 99–118. Pridobljeno s http://www.tuningjournal.org/article/view/1206/1456 

Wiliam, D. (2013). Vloga formativnega vrednotenja v učinkovitih učnih okoljih. V H. 

Dumont, D. Istance in F. Benavides (ur.), O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih 

prakse (str. 123–146). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf 

Zajc, S. (2009). S kakovostno povratno informacijo do znanja. Didaktika ocenjevanja znanja 

– Zbornik prispevkov. Zavod RS za šolstvo, Območna enota Celje.  

Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W. in Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated 

learning profiles. The Australasian Journal of Gifted Education, 21(2), 62–74.  

Zumbrunn, S., Tadlock, J. in Roberts, E. D. (2011). Encouraging self-regulated learning in 

the classroom: A reyiew of the literature. Metropolitan Educational Research 

Consortium (MERC),  Virginia Commonwealth University. Pridobljeno s: 

http://wp.vcu.edu/merc/wp-content/uploads/sites/3387/2013/11/Self-Regulated-

Learning-2.pdf 

  

http://www.tuningjournal.org/article/view/1206/1456
https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
http://wp.vcu.edu/merc/wp-content/uploads/sites/3387/2013/11/Self-Regulated-Learning-2.pdf
http://wp.vcu.edu/merc/wp-content/uploads/sites/3387/2013/11/Self-Regulated-Learning-2.pdf


 
 

59 
 

IV. Priloge 

1. Transkript intervjujev učiteljic 

1. Kaj mora po vašem mnenju vsebovati povratna informacija? 

A: Kje sem bil dober, kje slab in kako izboljšam rezultat.  

B: Poleg pravilne rešitve tudi postopek in strategije, kako lahko pridemo do rezultata. 

C: Informacijo o napredku učenca pri osvajanju znanja ter o napredku pri razvijanju različnih  

spretnosti in veščin. 

2. Kakšno povratno informacijo dajete Vi in kdaj jo podate? 

A: Po preverjanju. Držim se informacij, ki sem jih že prej povedala. Kako izboljšati rezultat 

pogosto izpustim, ker tega ne potrebujejo vedno. Trudim se, da uporabim čim več 

individualnega pristopa.  

B: Vsakokrat na začetku ure preverimo rešitve domačih nalog, obvezno analiziramo vsa 

preverjanja znanja in pisna ocenjevanja, včasih tudi individualno, pri dopolnilnem pouku ali 

individualni uri. Ob ustnem preverjanju znanja se tudi učenci drug drugega dopolnjujejo, 

ogledamo si ponovno, kje imamo v učbeniku in zvezku zapise, si ogledamo še slikovni 

material ali PP. 

C: Ustno povratno informacijo takoj (npr. ko vrednotim govorni nastop, likovne izdelke, 

petje ...) ali pa po pregledu učenčevega izdelka; pisno povratno informacijo pa po pregledu 

učenčevega izdelka zapišem kratek komentar. 

3. Kako jo različnim učencem posredujete različno? Glede na stil učenja? 

A: Vedno gledam na napredek od prejšnjič. Ni pa to 100 %, ker je to moj odnos do tega – 

sploh pri vzgojnih predmetih.  

B: Povratna informacija je lahko ustna, kot komentar v zvezku ali zapis na tabli, plakat ... 

C: Posredujem jo vsem enako. 

4. Kako se nanjo odzovejo učenci? 

A: Odvisno od odnosa učenec-učitelj, starš-učitelj. Če starši zagovarjajo učiteljico, otrok 

zaupa učitelju in se tako boljše odzovejo na povratno informacijo. Pomembno je zaupanje, 

ki pa ima različne odtenke.  



 
 

60 
 

B: Večina jih sledi in si beleži, če so naloge pravilno rešili, nekateri pa naredijo kar kljukice 

in se odzivajo na preverjanje le, če so sami določeni, da morajo odgovarjati ali brati. 

C: Če je povratna informacija o njihovem znanju realna, jo večina učencev dobro sprejme. 

Odziv je odvisen tudi od njihovih pričakovanj, trenutnega razpoloženja in temu primerno jo 

dobro (bolj motivacijsko) ali slabše (manj motivacijsko) sprejemajo. 

5. Kaj vpliva na samoregulacijo učenja? 

A: Vsi dejavniki, ki so v otroku in ki jih otrok nosi s sabo iz preteklosti. Če ima več pozitivnih 

izkušenj s samokontrolo, z zaupanjem, z uspešnostjo po upoštevanju prejšnjih opomb, se bo 

učenec lažje samoreguliral.  

B: Največkrat napoved ocenjevanja. 

C: Realna povratna informacija o njegovem napredku na posameznem področju, ki je 

podkrepljena s pozitivno učiteljevo spodbudo. 

6. Ali spodbujate samoregulacijsko učenje? Na kakšen način? 

A: Zelo široko pogledam na vse, se z njimi pogovarjam o vsem – s tem jih želim osvestiti, 

da je svet okrog njih širok in je od njih odvisno, katero pot bodo izbrali.  

B: Rutinsko ponavljamo snov na začetku ur v stilu 5 P-jev, tudi pri zapisu na tabli o domačih 

zadolžitvah večkrat opozorim, naj se učijo po tem »receptu«. Na roditeljskem sestanku in na 

pogovornih urah staršem priporočam ta način učenja, poleg tega skupaj iščemo način 

ponavljanja, ki določenemu otroku najbolj ustreza …  Spodbujam jih tudi, da se učijo sproti. 

C: Da, s posredovanjem metod, strategij, kako naj se učijo. 

7. Katere napotke dajete učencem za učenje? 

A: V začetku šolskega leta je ena ura slovenskega jezika, družbe in razredna ura. 

B: V začetku šolskega leta se pri družbi pogovarjamo o poklicnih željah učencev in kako 

bodo to lahko dosegli, preverjam, če se zavedajo svojih močnih področij, poudarjamo pomen 

sodelovanja za dosego boljših rezultatov … Učenci si izdelajo plakat s 5 P-ji, ki ga doma 

pritrdijo na vidno mesto, kjer se najbolj pogosto učijo, celo leto pa je na vidnem mestu tudi 

v razredu.  

C: Da pri učenju uporabljajo pravilo petih P-jev (pomisli, preleti, preberi, ponovi, preveri). 
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8. Ali učence spodbujate, da se sami ocenijo? Na kakšen način? 

A: Na začetku šolskega leta pride večkrat samoocenjevanje. Povratno informacijo podajo 

otroci sami med poukom, povedo njihove ocene (npr. Vem, da sem to naredil slabo, ker se 

mi ni dalo).  

B: Učenca včasih spodbudim, da sam oceni svoje znanje, posebno, če se izkaže, da ni 

najboljše. Skupaj nato ugotavljava, kaj se mora še naučiti, kje to piše, pregledava njegove 

zapiske v zvezku, ga zadržim pri dopolnilnem pouku … 

C: Da, občasno. Tako, da npr. vrednotijo svoje izdelke ali znanje po kriterijih. 

9. Menite, da samoocenjevanje vpliva na razvoj samoregulacije? 

A: Do neke mere zagotovo. Pri enih je tako kritično, da lahko negativno vpliva na razvoj. 

Poleg tega pa mora biti samoocenjevanje usklajeno z ocenami, ki jih da učitelj. Kriteriji 

ocenjevanja pri deklicah so različni od fantov, pri katerih so kriteriji precej podobni. Poleg 

tega pa menim, da so kriteriji za samoocenjevanje zelo podvrženi dejavnikom, ki so zunaj 

šole.  

B: To je precej odvisno od zrelosti otroka, pa tudi njegove ambicioznosti … 

C: Da.  

10. Na kakšen način po vašem mnenju povratna informacija vpliva na učno 

samoregulacijo? 

A: Ne znam določiti. Odvisno od mnogih dejavnikov. Če je povratna informacija usklajena 

s samooceno ima veliko večji vpliv. Če učenec ve, da je nekaj za popraviti in če to reče tudi 

učitelj, potem bo to takoj popravil. Ugotavljam, da pogosto učenci sploh ne slišijo povratne 

informacije, sploh če ni izrečena individualno. 

B: Po vseh raziskavah je bistvena za otrokov razvoj in napredek, otrok pa se tega zave šele 

z odraščanjem. 

C: Motivira učence, da izpopolnijo in nadgradijo svoje znanje ali izboljšajo spretnost, 

veščino.
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2. Kodiranje 

VPRAŠANJE IN ODGOVORI KODE KATEGORIJE 

1. Kaj mora po vašem mnenju vsebovati povratna informacija? 

 

A: Kje sem bil dober, kje slab in kako izboljšam rezultat.  

B: Poleg pravilne rešitve tudi postopek in strategije, kako lahko pridemo do 

rezultata. 

C: Informacijo o napredku učenca pri osvajanju znanja ter o napredku pri 

razvijanju različnih  spretnosti in veščin. 

 

 

Dobro, slabo, kako izboljšati 

Pravilno rešitev, postopek, 

strategije 

Napredek 

 

 

 

 

Vsebina povratne 

informacije 

2. Kakšno povratno informacijo dajete Vi in kdaj jo podate? 

 

A: Po preverjanju. Držim se informacij, ki sem jih že prej povedala. Kako 

izboljšati rezultat pogosto izpustim, ker tega ne potrebujejo vedno. Trudim se, da 

uporabim čim več individualnega pristopa.  

B: Vsakokrat na začetku ure preverimo rešitve domačih nalog, obvezno 

analiziramo vsa preverjanja znanja in pisna ocenjevanja, včasih tudi 

individualno, pri dopolnilnem pouku ali individualni uri. Ob ustnem preverjanju 

znanja se tudi učenci drug drugega dopolnjujejo, ogledamo si ponovno, kje 

imamo v učbeniku in zvezku zapise, si ogledamo še slikovni material ali PP. 

 

 

Po preverjanju 

Pogosto brez napotka, kako 

izboljšati rezultat  

Individualni pristop 

 

Preverjanje DN 

Individualni pristop 

 

 

 

Čas podajanja 

povratne informacije 

Način podajanja 

povratne informacije 
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C: Ustno povratno informacijo takoj (npr. ko vrednotim govorni nastop, likovne 

izdelke, petje ...) ali pa po pregledu učenčevega izdelka; pisno povratno 

informacijo pa po pregledu učenčevega izdelka zapišem kratek komentar. 

 

Ustno takoj, pisno po pregledu 

izdelka 

3. Kako jo različnim učencem posredujete različno? Glede na stil 

učenja? 

 

A: Vedno gledam na napredek od prejšnjič. Ni pa to 100 %, ker je to moj odnos 

do tega – sploh pri vzgojnih predmetih.  

B: Povratna informacija je lahko ustna, kot komentar v zvezku ali zapis na tabli, 

plakat ... 

C: Posredujem jo vsem enako. 

 

 

 

 

Napredek 

 

Ustno, komentar 

 

Vsem enako 

 

 

 

Način podajanja 

povratne informacije 

4. Kako se nanjo odzovejo učenci? 

 

A: Odvisno od odnosa učenec-učitelj, starš-učitelj. Če starši zagovarjajo 

učiteljico, otrok zaupa učitelju in se tako boljše odzovejo na povratno 

informacijo. Pomembno je zaupanje, ki pa ima različne odtenke.  

B: Večina jih sledi in si beleži, če so naloge pravilno rešili, nekateri pa naredijo 

kar kljukice in se odzivajo na preverjanje le, če so sami določeni, da morajo 

odgovarjati ali brati. 

 

 

Odnos učenec-učitelj in starš-učitelj 

Zaupanje 

 

Beleženje pravilnih odgovorov pri 

preverjanju 

 

 

 

Odziv učencev na 

povratno informacijo 
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C: Če je povratna informacija o njihovem znanju realna, jo večina učencev dobro 

sprejme. Odziv je odvisen tudi od njihovih pričakovanj, trenutnega razpoloženja 

in temu primerno jo dobro (bolj motivacijsko) ali slabše (manj motivacijsko) 

sprejemajo. 

 

Realno povratno informacijo 

sprejmejo dobro 

Pričakovanja, razpoloženje 

5. Kaj vpliva na samoregulacijo učenja? 

 

A: Vsi dejavniki, ki so v otroku in ki jih otrok nosi s sabo iz preteklosti. Če ima 

več pozitivnih izkušenj s samokontrolo, z zaupanjem, z uspešnostjo po 

upoštevanju prejšnjih opomb, se bo učenec lažje samoreguliral.  

B: Največkrat napoved ocenjevanja. 

C: Realna povratna informacija o njegovem napredku na posameznem področju, 

ki je podkrepljena s pozitivno učiteljevo spodbudo. 

 

 

 

Dejavniki v otroku (izkušnje) 

 

 

Napoved ocenjevanja 

Realna povratna informacija o 

napredku 

 

 

Vplivi na 

samoregulacijo učenja 

6. Ali spodbujate samoregulacijsko učenje? Na kakšen način? 

 

A: Zelo široko pogledam na vse, se z njimi pogovarjam o vsem – s tem jih želim 

osvestiti, da je svet okrog njih širok in je od njih odvisno, katero pot bodo izbrali.  

B: Rutinsko ponavljamo snov na začetku ur v stilu 5 P-jev, tudi pri zapisu na tabli 

o domačih zadolžitvah večkrat opozorim, naj se učijo po tem »receptu«. Na 

roditeljskem sestanku in na pogovornih urah staršem priporočam ta način učenja, 

 

 

Širok pogled na vse stvari 

 

Strategija 5P 

Iskanje najbolj primernega načina 

za posameznega otroka 

 

 

Spodbujanje 

samoregulacijskega 

učenja 

Podajanje strategij 



 
 

65 
 

poleg tega skupaj iščemo način ponavljanja, ki določenemu otroku najbolj 

ustreza …  Spodbujam jih tudi, da se učijo sproti. 

C: Da, s posredovanjem metod, strategij, kako naj se učijo. 

 

Spodbujanje sprotnega učenja 

 

Posredovanje metod, strategij za 

učenje 

7. Katere napotke dajete učencem za učenje? 

 

A: V začetku šolskega leta je ena ura slovenskega jezika, družbe in razredna ura. 

B: V začetku šolskega leta se pri družbi pogovarjamo o poklicnih željah učencev 

in kako bodo to lahko dosegli, preverjam, če se zavedajo svojih močnih področij, 

poudarjamo pomen sodelovanja za dosego boljših rezultatov … Učenci si 

izdelajo plakat s 5 P-ji, ki ga doma pritrdijo na vidno mesto, kjer se najbolj 

pogosto učijo, celo leto pa je na vidnem mestu tudi v razredu.  

C: Da pri učenju uporabljajo pravilo petih P-jev (pomisli, preleti, preberi, ponovi, 

preveri). 

 

 

 

3 ure na začetku šol. leta 

 

Strategija 5P (izdelajo plakat in ga 

pritrdijo na vidno mesto) 

 

 

Pravilo 5P 

 

 

Napotki učencem za 

učenje 

Podajanje strategij 

8. Ali učence spodbujate, da se sami ocenijo? Na kakšen način? 

 

A: Na začetku šolskega leta pride večkrat samoocenjevanje. Povratno 

informacijo podajo otroci sami med poukom, povedo njihove ocene (npr. Vem, 

da sem to naredil slabo, ker se mi ni dalo).  

 

 

Sami med poukom 

 

 

 

 

 

Samoocenjevanje  
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B: Učenca včasih spodbudim, da sam oceni svoje znanje, posebno, če se izkaže, 

da ni najboljše. Skupaj nato ugotavljava, kaj se mora še naučiti, kje to piše, 

pregledava njegove zapiske v zvezku, ga zadržim pri dopolnilnem pouku … 

C: Da, občasno. Tako, da npr. vrednotijo svoje izdelke ali znanje po kriterijih. 

 

Spodbujanje samoocenjavanja 

 

 

Občasno vrednotenje po kriterijih 

9. Menite, da samoocenjevanje vpliva na razvoj samoregulacije? 

 

A: Do neke mere zagotovo. Pri enih je tako kritično, da lahko negativno vpliva 

na razvoj. Poleg tega pa mora biti samoocenjevanje usklajeno z ocenami, ki jih 

da učitelj. Kriteriji ocenjevanja pri deklicah so različni od fantov, pri katerih so 

kriteriji precej podobni. Poleg tega pa menim, da so kriteriji za samoocenjevanje 

zelo podvrženi dejavnikom, ki so zunaj šole.  

B: To je precej odvisno od zrelosti otroka, pa tudi njegove ambicioznosti … 

C: Da.  

 

 

 

Negativen vpliv 

Usklajenost  

Različnost po spolu 

 

Dejavniki zunaj šole 

Zrelost, ambicioznost 

 

 

Vpliv 

samoocenjevanja na 

razvoj samoregulacije 

10. Na kakšen način po vašem mnenju povratna informacija vpliva na 

učno samoregulacijo? 

 

A: Ne znam določiti. Odvisno od mnogih dejavnikov. Če je povratna informacija 

usklajena s samooceno ima veliko večji vpliv. Če učenec ve, da je nekaj za 

popraviti in če to reče tudi učitelj, potem bo to takoj popravil. Ugotavljam, da 

 

 

 

Odvisno od mnogih dejavnikov 

Usklajenost učenec-učitelj 

 

 

 

 

Vpliv povratne 

informacije na učno 

samoregulacijo 
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pogosto učenci sploh ne slišijo povratne informacije, sploh če ni izrečena 

individualno. 

B: Po vseh raziskavah je bistvena za otrokov razvoj in napredek, otrok pa se tega 

zave šele z odraščanjem. 

C: Motivira učence, da izpopolnijo in nadgradijo svoje znanje ali izboljšajo 

spretnost, veščino. 

 

 

 

Bistvena za otrokov razvoj in 

napredek 

Motivacija učencev 
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3. Anketni vprašalnik 

Dragi učenec, draga učenka.  
Pred seboj imaš 13 trditev o učenju. Pri vsaki trditvi označi ali zate ne velja, večinoma ne 
velja, večinoma velja ali velja. Pri vsaki trditvi lahko obkrožiš samo en odgovor. Odgovori 
bodo uporabljeni izključno za namene raziskave.  
 
Spol (obkroži):   M  Ž  
 
 
 

 
 

Ne 
velja 

Večinoma 
ne velja 

Večinoma 
velja 

Velja  

1 Vem, kako se dobro učiti.  1 2 3 4 
2 Imam kontrolo nad lastnim učenjem. 1 2 3 4 
3 Pred učenjem si pripravim prostor, 

pregledam snov, kaj že znam. 
1 2 3 4 

4 Med učenjem spremljam kako mi gre.  1 2 3 4 
5 Pri postavljanju ciljev aktivno sodelujem. 1 2 3 4 
6 Sodelujem pri ocenjevanju napredka pri 

učenju. 
1 2 3 4 

7 Pri učenju uporabim učiteljeve nasvete, kako 
se dobro učiti. 

1 2 3 4 

8 Samozavest je narasla zaradi kontrole nad 
lastnim učenjem. 

1 2 3 4 

9 Povratna informacija, ki sem jo prejel, je 
izboljšala učenje. 

1 2 3 4 

10 Motivacija za učenje je narasla, saj imam 
večjo kontrolo nad lastnim učenjem.  

1 2 3 4 

11 Zaradi povratne informacije razumem svoja 
močna in šibka področja. 

1 2 3 4 

12 Učiteljevo povratno informacijo razumem. 1 2 3 4 
13 Učiteljevo povratno informacijo uporabim 

pri nadaljnjem učenju.   
1 2 3 4 
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4. Vprašanja za intervju  

1. Kaj mora po vašem mnenju vsebovati povratna informacija? 

 

2. Kakšno povratno informacijo dajete Vi in kdaj jo podate? 

 

3. Kako jo različnim učencem posredujete različno? Glede na stil učenja? 

 

4. Kako se nanjo odzovejo učenci? 

 

5. Kaj vpliva na samoregulacijo učenja? 

 

6. Ali spodbujate samoregulacijsko učenje? Na kakšen način? 

 

7. Katere napotke dajete učencem za učenje? 

 

8. Ali učence spodbujate, da se sami ocenijo? Na kakšen način? 

 

9. Menite, da samoocenjevanje vpliva na razvoj samoregulacije? 

 

10. Na kakšen način po vašem mnenju povratna informacija vpliva na učno 
samoregulacijo? 

 

  



 
 

70 
 

5. Opazovalna lista 

Primer povratne informacije:  
 
 
 

        

1. Jasno opredeli cilje, kriterije, 
standarde znanja. 

        

2. Lajša razvoj samoocenjevanja 
in učenja. 

        

3. Deli visoko kakovostne 
informacije o učenčevem 
učenju. 

        

4. Spodbuja dialog o učenju med 
učenci in učiteljem. 

        

5. Spodbuja pozitivna 
motivacijska prepričanja in 
samospoštovanje. 

        

6. Ponudi možnosti za dopolnitev 
vrzeli med trenutnim in 
pričakovanim končnim 
nastopom. 

        

7. Učitelju ponudi informacije, ki 
jih lahko uporabi pri kasnejšem 
poučevanju. 

        

Ostalo/opombe 
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