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POVZETEK 

 

 

V sedanji dobi lahko dostopamo do raznih podatkov zelo hitro in preprosto. Izziv pa je reševanje 

kompleksnejših problemov. Zato se tudi v šolstvu pogosteje poudarja pomen metakognitivnih 

strategij. Strmi se k temu, da bi učenec tekom šolanja čim bolje razvil veščine 

samoregulativnega učenja (SRU). Poznal naj bi torej različne pristope k učenju (učne 

strategije), imel pred seboj jasen cilj (kaj želi doseči z učenjem) in usmerjal svoj proces učenja 

do končnega cilja. Ker so avtorji različnih raziskav ugotovili, da odnos učencev do tehnike in 

tehnologije z leti upada in nekateri omenjajo, da so morda vzoroki za to ravno v slabi SRU, smo 

v magistrskem delu raziskovali prav to.  

Opisali smo torej področje SRU in predmet tehnike in tehnologije (TiT) ter odnos učencev do 

le-tega. Pripravili smo vprašalnik, s katerim smo merili veščine SRU in odnos do TiT. 

Vprašalnik so rešili učenci 6., 7. in 8. razredov, ki se udeležujejo tekmovanj na področju TiT 

ter ostali učenci. Tako smo primerjali rezultate glede na razdelitev v ti dve skupini, glede na 

razred in glede na spol.  

Največje razlike smo zaznali med skupinama učencev, ki se udeležujejo tekmovanj ter ostalih 

učencev. Razlike so se pokazale tako na področju veščin SRU, kot odnosa do TiT. Izkazalo se 

je torej, da imajo bolje razvito samoučinkovitost (zmeren učinek), bolj so notranje motivirani 

(zmeren učinek), srečujejo se z večjo testno anksioznostjo (šibek do zmeren učinek), bolj so 

vešči pri uporabi kognitivnih strategij (šibek do zmeren učinek) ter bolj so vešči v 

samoregulaciji  (zmeren učinek). Poleg tega imajo večjo željo po šolanju na področju TiT in 

inženirstva (močan učinek), imajo večje zanimanje za TiT kot pa ostali učenci (močan učinek), 

imajo manjši odpor do TiT (zmeren učinek), bolj se zavedajo posledic in pomembnosti TiT 

(zmeren učinek), bolj so zadovoljni s TiT kot pa ostali učenci (zmeren učinek) ter bolj so 

zadovoljni s samim poukom (zmeren učinek). Tako lahko vidimo, da sta ti dve področji med 

seboj povezani.  Zato smo na podlagi izhodiščne literature ter rezultatov razikave podali nekaj 

priporočil za izboljšanje obeh področij.  

Na kratko lahko omenimo, da je zelo pomembno, da se učitelj izobrazi o kultiviranju veščin 

SRU ter jih čim bolje vključi v pouk TiT. Glede na dano situacijo (učenci, problem, ostale 

okoliščine) naj izbere strategije in jih ne samo vpelje v pouk, temveč o njih poučuje tudi učence. 

To bo tudi pozitivno vplivalo na odnos učencev do TiT.  
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IV 

Pupils' Self-Regulated Learning of Technology and 

Engineering Contents 

 

SUMMARY  

 

 

Nowdays, we can access various information fast and easy. The real challenge lies in solving 

complex problems. Therefore there is more emphasis put on metacognitive strategies even in 

educational system. The aim is towards students developing the skills of selfregulative learning 

(SRL) during their active schooling period. They should know different approaches to learning 

(learning strategies), have set a clear goal (learning achievement), and direct their learning 

process until the final goal. Based on the findings of research papers of various authors, that 

students interest towards design and technology in recent years is on the descending curve, 

some are mentioning that the reasons lie in bad SRL, so in this paper we researched just that. 

We described the span of SRL, the subject of design and technology and the students attitude 

towards the latter. We set up a questionnarie, measuring the SRL skills and attitude towards 

design and technology. It was presented to 6th, 7th and 8th grade students, who are participating 

in competitions in the design and technology field, as well as to others. In this way we made a 

comparative study of these two groups, grade and gender based. 

The largest gaps were between the group of students who participate in competitions and others. 

Differences came out in SRL skill set, as well as in attitude towards design and technology. It 

was clear that their self – efficiency is better developed (moderate effect), they have higher 

intrinsic value (moderate effect), they meet with higher test anxiety (weak to moderate effect), 

they are more skillful in self – regulation (moderate effect). Other than that, they have stronger 

technological career aspirations (strong effect), have higher interest in design and technology 

(strong effect), have lesser resilience towards design and technology (moderate effect), are more 

aware of the consequences and importance of design and technology (moderate effect),  are 

more satisfied with design and technology than other students (moderate effect) and are more 

satisfied with the class itself (moderate effect). In this way we can see the interrelation of these 

two subjects. Based on the literature and on the research we therefore presented some guidelines 

for improvement of those two. 



 V 

Shortly, we can mention the importance of a qualified teacher who is educated in cultivation of 

SRL skills and is implementing them in design and technology classes as well as possible. 

According to the given situation (students, problem, other circumstances) he should choose the 

strategies, not just implementing them in class, but teach the students about them also. This will 

have a positive effect on the students attitude towards design and technology. 

 

KEY WORDS: 

 

Design and technology, pupils' attitudes toward technology, self-directed learning, 

optimisation of design and technology 
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1 UVOD 

 

Pri vsebinah tehnike in tehnologije (TiT) je precej aktivnega pouka in sklopov, pri katerih 

se zahteva aktivna vključitev vsakega učenca. Med drugim se, predvsem zaradi velikega 

števila učencev pri aktivnem pouku, pojavljajo različni problemi. Pogosto pride do izgube 

potrebnih informacij tekom procesa, do upada navdušenja ali pa do napačnih razumevanj 

predstavljenih informacij. Vse to kaže na spremembo načina dela učitelja tudi v smislu 

razvoja veščin samoregulativnega učenja (SRU) pri samih učencih.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

SRU po Zimmermanu (2008) zajema mišljenje, čustva in vedenje posameznika, ki so 

sistematično usmerjeni k doseganju njegovih ciljev. Potreba po SRU se v zadnjih treh 

desetletjih vedno boj povečuje, zato je potrebno ponuditi pomoč na tem področju. Gre za 

to, da oseba trenira nadzor nad lastnim delovanjem in ostane osredotočena na doseganje 

cilja kljub oviram, ki se pojavijo. Tako ima oseba nadzor nad lastno motivacijo, čustvi, 

izbiro strategij, itd., kar vodi do boljše učinkovitosti in večjih akademskih dosežkov. 

Oseba tako načrtuje dejanja, korake, ki so potrebni, da doseže cilj in jih tudi izpelje, 

čeprav se na poti sreča z raznimi testi in skušnjavo, da bi prenehal(a) (Bemebenutty, 

2011). Leong, Shaun in Singh (2016) v svojem prispevku navajajo nekaj dejavnikov, s 

katerimi so pripomogli k boljši motivaciji študentov robotike. Med drugim izpostavljajo 

ljubeč in zaupen odnos med študentom in predavateljem, ki je v veliko podporo študentu 

pri razvijanju željenih spretnosti in grajenju pozitivnega odnosa do predmeta. Nato 

omenijo spodbudno okolje za medsebojno sodelovanje in podporo. Študenti so se počutili 

sprejete in inspirirane, ko so sodelovali z vrstniki; starejši so jih usmerjali ter jim 

pomagali; mlajši študentje pa so jim asistirali. Tako so lahko sprejemali lastne odločitve 

tekom projekta, eksperimentirali in se včasih »poigrali«; se naučili ključnih vsebin in 

našli smisel tega učenja. Kot tretje in zelo pomembno pa navajajo kompetentnost 

predavatelja, da je med drugim sposoben tudi prepoznati naravo študentov in jih v skladu 

s tem motivirati. V drugi raziskavi, kjer so preučevali spodbujanje SRU uslužbencev, so 

ugotovili, da je s strani vodstva poglavitno, da zagotovijo možne strategije ter ugodne 
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okoliščine za dodatno izobraževanje, zaposlenim pa je prepuščeno, da sami načrtujejo 

tako delo, kot tudi izobraževanje. Večinoma se poslužujejo študija dodatne literature, 

poiščejo podatke na spletu, ali pa se za nasvet obrnejo k vrstnikom ali bolj izkušenim 

sodelavcem (James in Bal, 2013). Kako pa se lahko pri mlajših učencih razvije SRU? 

Pečjak in Košir (2003) pravita, da do tega procesa ne prihaja avtomatično, t.j. da se 

sposobnosti SRU ne razvijajo avtomatično s starostjo učenca. Zimmerman navaja dva 

izvora SRU. Prvi so socialni viri, kjer imajo najpomembnejšo vlogo učitelji, ki lahko 

spodbujajo razvoj SRU in sicer direktno ali indirektno. Prvo poteka tako, da pokažejo 

učencem uporabo različnih tehnik, drugo pa preko povratnih informacij o njihovem 

učenju. Kot drugi vir navaja samodirektivne izkušnje, ki jih učenec pridobi z 

opravljanjem domačih nalog oz. učenjem doma (Kodelja, 2016). Naslednji avtorji 

predstavijo učiteljevo lastno sposobnost SRU kot glavni dejavnik, ki vpliva na sposobnost 

SRU pri učencih v osnovni šoli. Učiteljeve strategije in metode bodo namreč temeljile na 

teh principih, bolje bo le-te znal predstaviti učencem, ter bolj si bo prizadeval, da se jih 

učenci poslužujejo (Peeters idr., 2014). Med najvplivnejšimi modeli SRU je štiri 

komponentni model, ki ga je razvil Pintrich s sodelavci (Potočar, 2016). V tem modelu 

se naj bi predvsem povezale številne motivacijske in kognitivne teorije. Po njegovem 

mnenju motivacijski modeli omogočajo vpogled v vprašanja »zakaj« izbiro, intenzivnost 

dejavnosti in truda, vztrajanja pri nalogah, kognitivni modeli pa povečujejo razumevanje 

na področju »kako« učenci razumejo naloge in jih obvladujejo z uporabo različnih 

kognitivnih virov (npr. prejšnje znanje, drugi) in »pomagal« (kognitivne in 

metakognitivne strategije) (Radovan, 2010).  

 

V Učnem načrtu za predmet tehnika in tehnologija med opredelitvijo in cilji predmeta 

najdemo, da se učenci pri tem predmetu srečujejo s preprostimi tehničnimi in 

tehnološkimi problemi ter z uporabo preprostih orodij iščejo načine za njihovo reševanje. 

Med drugim tudi ustvarjalno povezujejo naravoslovna in tehnična znanja s prakso, 

simbolno raven udejanjajo v resničnosti. Učenci imajo možnost, da razvijajo svoje 

sposobnosti za iskanje in oblikovanje novih rešitev. Pri učencih celovito spodbuja razvoj 

umskih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikuje socialne vrednote, odkriva in razvija 

interese učencev za poklicno usmeritev, goji kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, 

goji odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red, in še 
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mnogo več (Fakin idr., 2011). Za uspešno uresničitev le-tega, je, kot smo zgoraj omenili, 

nujno potrebno prizadevanje za tem boljšo vključitev SRU.  

 

S tem se izognemo situaciji, da mora učitelj večkrat podati iste informacije, saj bi učenci 

sami odkrili  oz. okrepili določena spoznanja. Pogoste intervencije učitelja v aktiven pouk 

so lahko moteče, učenci postanejo nemotivirani in nelagodni. Njihov negativni odnos do 

tehnike in tudi neuspeh sta morda povezana prav z veščinami SRU. Ardies idr. (2015) 

omenja, da je potrebno najti vzroke za trenutno stanje odnosa do tehnike, za katerega 

ugotavlja, da s časom upada. Med drugim omenja, da je morda razlog za to prav v sami 

učenčevi notranji motivaciji, morda bi moral učitelj poučevati bolj strokovno in 

entuziastično, ali pa sami učenci predstavljajo vedno večji izziv. 

 

Autio, Jamšek in Gaberšek (2017) podajajo tudi, da je odnos do tehnike izredno 

pomemben del tehnološke kompetentnosti, kajti le-ta igra ključno vlogo pri praktični 

aplikaciji pridobljenih znanj. Navajajo, da je še zlasti problematičen vidik odnos učenk 

do vsebin TiT, kar lahko kaže tudi na pomanjkanje SRU veščin zlasti učenk za uspešno 

realizacijo ciljev kurikuluma. Ardies, Maeyer, Gijbels in Keulen, (2015) pa podajajo, da 

sta zanimanje za vsebine tehnike in čas, ki ga namenijo za izobraževanje na tem področju, 

pozitivno povezana. 

 

V Sloveniji se izvajajo tudi tekmovanja iz področja tehnike in tehnologije. Le-te 

spodbujajo inovativnost, ustvarjalnost, raziskovanje, itd. Pripomorejo k razvijanju 

naravoslovno-tehniške logike in konstruktorstva, odkrivajo in podpirajo razvoj 

nadarjenih, spodbujajo razvoj sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje, prispevajo h 

kvalitetni in učinkoviti tehnični vzgoji, in še več (Zotks - vizija). Na teh tekmovanjih 

navadno sodelujejo boljši učenci, ki naj bi imeli tudi bolj razvite veščine SRU. 

Tekmovanja učencev iz vsebin TiT lahko služijo kot pomemben  vidik primerjalnega 

preverjanja za izboljšanje SRU učencev pri pouku TiT. 

 

Radi bi ugotovili kako pripraviti smernice in priporočila za učitelje za optimiziranje 

pouka vsebin tehnike in tehnologije, zato bomo opravili empirično raziskavo. Primerjali 
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bomo samoregulativne veščine in odnos do tehnike med učenci, ki se udeležujejo 

tekmovanja iz tehnike ter ostalimi učenci, ki se teh tekmovanj niso nikoli udeleževali. 

Pregledali bomo tudi vsebino učnega načrta, torej če se cilji, metode in priporočila 

nanašajo tudi na SRU. Zanima nas tudi, kako je odnos učencev do tehnike in tehnologije 

povezan s SRU, saj bi na osnovi teoretičnih izhodišč lahko vplival na določene elemente 

SRU in s tem bi se izboljšala samoučinkovitost učencev pri pouku vsebin TiT. Odnos do 

tehnike je analiziralo že nekaj raziskovalcev, vendar ne v povezavi z dejavniki SRU.  

 

1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glavni namen dela je ugotoviti, kako lahko SRU učencev izboljša pouk vsebin tehnike in 

tehnologije. 

 

Cilji. V magistrskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1 – 5): 

 

C1: Opisati področje samoregulativnega učenja, značilnosti pouka tehnike in tehnologije 

ter tekmovanj iz vsebin tehnike in tehnologije.  

C2: Ugotoviti izstopanje učencev, ki se udeležujejo tekmovanj od ostalih učencev glede 

na veščine SRU ter glede na njihov odnos do tehnike. 

C3: Ugotoviti povezanost med odnosom do tehnike in stanjem veščin SRU. 

C4: Kritično analizirati in ovrednotiti rezultate pridobljene v raziskavi.  

C5: Podati smernice in priporočila učiteljem TiT za izboljšanje SRU. 

 

Raziskovalna vprašanja. V raziskavi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja 

(RV 1 – 5): 

 

RV 1: Kakšno je stanje veščin SRU v 6., 7. in 8. razredu pri vsebinah tehnike in 

tehnologije? 
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RV 2: Kje se kažejo razlike pri tistih učencih, ki obiskujejo tekmovanja od tistih, ki jih 

ne? 

RV 3: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci glede stanja veščin SRU? 

RV 4: Kakšen je odnos učencev 6., 7. in 8. razreda do tehnike in tehnologije? 

RV 5: Kakšna je povezanost med odnosom do tehnike in stanjem veščin SRU? 

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, prevladujoči metodi pa sta: 

M1: Teoretično kavzalna metoda – proučevanje domače in tuje literature, deskriptivna 

metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična metoda pedagoškega raziskovanja – metoda anketnih vprašalnikov ter 

analiza in ovrednotenje podatkov. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

 V magistrskem delu smo preučevali razlike in povezanost različnih kategorij 

veščin SRU ter odnosa do TiT med učenci, ki smo jih razvrstili v različne skupine 

(spol, razred, udeležba na tekmovanju). Zato je v drugem poglavju predstavljena 

najprej opredelitev SRU. Temu sledi opis strukture metakognitivnih sposobnosti 

pri učenju ter konkretni primeri za posamezno področje. Nato je predstavljeno 

SRU z vidika teoretikov ter primeri raziskav vplivov na rezultate v praksi. Nato 

je predstavljen potek razvoja SRU pri učencih. Sledi opis raziskav glede vpliva 

veščin SRU na učno uspešnost ter primer konkretnih dejavnosti, ki se jih lahko 

uporabi v praksi. Nato sledi nekaj napotkov ter konkretnih pripomočkov za 

podkrepitev razvoja veščin SRU. 
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 V tretjem poglavju smo najprej v splošnem predstavili predmet TiT. Nato smo 

predstavili pregled ciljev in UN in sicer katere dimenzije znanja pokrivajo. 

 

 V čestrtem poglavju smo predstavili odnos do TiT. Opredelili smo pojma TiT ter 

odnos ter predstavili model več dejavnikov, ki po mnenju številnih raziskav 

vplivajo na učenčev odnos do TiT ter rezultate raziskav na tem področju. Nato 

sledi predstavitev tekmovanj za vsebine TiT. 

 

 V četrtem poglavju smo predstavili empirični del. Najprej metode merjenja, opis 

vzorca ter način obdelave podatkov. Nato smo predstavili inštrument, torej 

vprašalnik. 

 

 V petem poglavju smo predstavili izvedeno raziskavo. 

 

 V šestem poglavju smo predstavili rezultate. Najprej demografske značilnosti 

tistih učencev, ki se udeležujejo tekmovanj in ostalih učencev. Za tem smo 

predstavili stanje veščin SRU za različne skupine, za tem pa še rezultate merjenja 

odnosa do TiT in na koncu še povezanost med tem dvema. 

 

 V sedmem poglavju se nahaja diskusija, kjer smo predstavili ugotovitve, ali so 

doseženi zastavljeni cilji, povzeli ključne ugotovitve ter podali predloge. 

 

 V zaključku smo povzeli glavne ugotovitve te raziskave ter podali sklepne misli 

o smiselnosti dela z možnostjo nadgradnje. 
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2 SAMOREGULATIVNO UČENJE  

 

Sodobna paradigma učenja temelji na kognitivno-konstruktivističnih teorijah učenja, ki 

so se začele pri pojasnjevanju procesa učenja uveljavljati v šestdesetih letih preteklega 

stoletja. Te teorije pojmujejo učenje kot proces aktivnega procesiranja informacij in 

vgrajevanja novih informacij v obstoječo kognitivno strukturo znanja posameznika. 

Poudarjajo aktivnost posameznika v tem procesu in kontekst v katerem učenje poteka. 

Tovrstni proces učenja so raziskovalci v osemdesetih in devetdesetih letih preteklega 

stoletja začeli imenovati SRU (Pečjak in Košir, 2003). 

 

Najprej bomo opredelili SRU. Zimmerman (1995 v Pečjak in Košir, 2003), ki velja za 

enega  od vodilnih raziskovalcev samoregulacijskega učenja, tovrstno učenje definira kot 

učenje, pri katerem je učenec metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno 

udeležen. Ta aktivna udeležba vključuje regulacijo (usmerjanje) treh vidikov učenja: 

• samoregulacijo vedenja, ki vključuje aktiven nadzor različnih virov, ki jih ima učenec 

na voljo, denimo časa in okolja (npr. prostora, kjer se bo učil) ter socialnih virov pomoči 

(s strani vrstnikov, staršev); 

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

prepričanj, denimo samoučinkovitosti, ciljne orientacije, s čimer se lahko učenec 

prilagodi zahtevam trenutne naloge, hkrati pa se učenec lahko nauči nadzorovati lastne 

emocije in čustvena stanja (npr. bojazen) z namenom izboljšanja svojega učenja; 

• samoregulacijo kognicije, kar vključuje nadzor različnih kognitivnih strategij učenja, 

denimo strategij globljega procesiranja, ki se odražajo v boljšem učenju in dosežku 

učenca (Pečjak in Košir, 2003). 

 

Tako Schunk in Zimmeman (2003 v Pečjak in Košir, 2003) navajata, da naj bi učinkovit 

(samoregulacijski) učenec poznal različne pristope k učenju (učne strategije), imel pred 

seboj jasen cilj (kaj želi doseči z učenjem) in usmerjal svoj proces učenja do končnega 

cilja. Podobno takega učenca opišeta tudi Pintrich in E. De Groot (1990 v Pečjak in Košir, 

2003), ko navajata, da taki učenci prevzemajo nase del odgovornosti za doseganje cilja, 
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da se zavedajo, kaj od nove snovi že poznajo in česa ne, da skušajo nastali problem rešiti 

sami ali s pomočjo učitelja ali sošolcev. Pri tem pojmujejo lasten proces učenja kot 

sistematičen proces, ki je v veliki meri pod njihovim nadzorom. Taki učenci so aktivni 

udeleženci lastnega učnega procesa in ne njegove žrtve. V dosedanjih opredelitvah torej 

najdemo predvsem: nadzorovati, usmerjati, se zavedati itd. Tako avtorici pojasnita, da 

predstavljajo jedro SRU razvite metakognitivne sposobnosti učencev (prav  tam). SRU 

smo sedaj opredelili glede na metakognitivne sposobnosti. Poleg tega dandanes pogosto 

slišimo tudi izraz »učenje učenja«. Avtorice predstavita, da je ta kompetenca opredeljena 

v dokumentu Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (The Key Competences for 

Lifelong Learning – An European Framework, 2007) kot »sposobnost za učenje, potrebna 

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

informacijami pri učenju, tako individualno kot skupinsko. Vključuje zavedanje svojih 

potreb in procesa učenja, sposobnost prepoznavanja danih priložnosti in premagovanja 

ovir za bolj uspešno učenje. Hkrati označuje sposobnost pridobivanja, procesiranja in 

asimilacije novega znanja in spretnosti kot tudi iskanja in uporabe pomoči.« (str. 8) (prav 

tam). Znotraj učenja torej najdemo tudi metakognitivne strategije: zavedanje, da oseba 

nekaj zna, da ima razvite določene spretnosti in da ima določeno stališče do učenja. Če 

sedaj povzamemo, kar smo do sedaj navedli, ne glede na to, ali imenujemo opisane 

značilnosti učenja SRU (kot ga imenujejo raziskovalci učnega procesa) ali kompetenca 

učenje učenja (kot je ustaljen izraz aktualne evropske izobraževalne politike), 

predstavljajo izhodišče tovrstnega učenja razvite metakognitivne sposobnosti. V 

nadaljevanju bomo zato prikazali kaj je tisto, kar predstavlja metakognitivne sposobnosti 

pri učenju (Pečjak in Košir, 2003). 

 

2.1 STRUKTURA METAKOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PRI UČENJU  

 

Avtorji (Brown, 1987; Flavell, 1979; Paris in Winograd, 1990 v Pečjak in Košir, 2003) 

opredeljujejo metakognicijo kot znanje o našem lastnem kognitivnem sistemu oz. 

kognitivnih procesih in znanje o spremljanju in kontroli teh procesov. Ta pojem se je 

začel pojavljati v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Če prenesemo to opredelitev na 

področje učenja, potem C. McCormick (2003 v Pečjak in Košir, 2003) pravi, da lahko 

govorimo o dveh elementih metakognitivnega znanja pri učenju:  
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1) znanju o procesu učenja in  

2) znanju o nadzoru oz. kontroli učnega procesa (prav tam). 

 

O metakogniciji učenja torej govorimo, kadar učenec osredini svojo pozornost na proces 

učenja in je pozoren nanj. Znanje o procesu učenja avtorji (Jacobs in Paris,1987; Schraw, 

2002 v Pečjak in Košir, 2003) delijo na deklarativno metakognitivno, proceduralno  

metakognitivno in metakognitivno znanje o okoliščinah.  

 

Deklarativno metakognitivno znanje vključuje znanje oz. zavedanje učenca o lastnih 

sposobnostih in njegovih drugih značilnostih, ki vplivajo na učni proces. Flavell (1979 v 

Pečjak in Košir, 2003) razlikuje znotraj te kategorije tri vrste znanja: 

 

– znanje o sebi kot učencu  

Učinkovit učenec je pozoren na lastne osebnostne značilnosti, ki vplivajo na učinkovitost 

učenja. To poznavanje samega sebe imenuje samoopazovanje in se nanaša na različna 

področja. Tak učenec: ve, kaj ima rad in česa ne mara (kateri so moji najljubši predmeti, 

katerih predmetov ne maram ...); ve, katere naloge so zanj težje oz. lažje (katere naloge 

sem v preteklosti z lahkoto rešil, kaj mi je delalo težave ...); pozna svoje sposobnosti (kaj 

mi gre dobro in kje imam težave); pozna svoje načine učenja (pri kakšni vrsti učenja 

uživam) in se zaveda znanja o lastnih učnih strategijah (ali uporabljam različne učne 

strategije pri različnih vrstah nalog). Poznavanje samega sebe pomaga učencu pri tem, da 

ve, kdaj bo po potrebi moral delati več in bolj zavzeto, da bo dosegel željeni cilj (npr. če 

se uči predmet, ki ga nima najraje in s katerim je imel v preteklosti že težave, potem ve, 

da se ga bo moral učiti drugače, da bo verjetno moral prositi druge za pomoč ipd.); 

 

– znanje o nalogi 

Znanje o nalogi pomeni, da si učenec predstavlja, kaj pomeni dobra rešitev pri posamezni 

vrsti naloge. Pri tem ni pomembno, ali gre za reševanje matematičnega problema, bralno 
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nalogo ali za poslušanje. Tak učenec pozna specifične dejavnosti, ki so potrebne za 

uspešno izvršitev naloge; 

 

– znanje o strategijah 

Meijer, Veenman in Hout Wolters (2006 v Pečjak in Košir, 2003) terb Pintrich in De 

Groot (1990 v Pečjak in Košir, 2003) navajajo, da je poznavanje in uporaba učnih strategij 

osrednja prvina učinkovitega SRU. Učenec mora ozavestiti proces učenja, tj., da se zave, 

kako pri učenju procesira nove informacije, da lahko za to uporablja različne strategije, 

izboljšuje svoje stare in spoznava nove strategije itd. Trenutno pa učenci v procesu 

izobraževanja učne strategije večinoma razvijejo nesistematično in tako nesistematično 

jih tudi uporabljajo, torej ne razmišljajo o tem, kako se učijo. Raziskave kažejo, da učenci 

strategije pogosto razvijajo po metodi poskusov in napak ter na podlagi opomb in 

komentarjev učiteljev in staršev (Pečjak in Košir (2003). 

 

Proceduralno metakognitivno znanje pa vključuje znanje o tem, kako izpeljati določene 

procedure, postopke pri učenju, npr. kako izvesti določeno učno strategijo. Pri bolj 

uspešnem učencu je to znanje bolj avtomatično, natančno in učinkovito kot pri manj 

uspešnem učencu (prav tam). 

 

Metakognitivno znanje o okoliščinah vključuje znanje oz. vedenje o tem, kdaj in zakaj 

uporabiti posamezne postopke, strategije pri učenju. Če ima učenec to znanje, potem v 

različnih učnih situacijah lahko fleksibilno uporablja različne učne strategije (prav tam). 

 

Posamezna metakognitivna znanja so v procesu učenja med seboj povezana in prepletena. 

Vendar samo različna metakognitivna znanja učencu še ne omogočajo, da bo uspešen pri 

učenju, tj., da bo uspel proces učenja pripeljati do končnega cilja. Zato potrebuje še drugi 

del metakognitivnega znanja, ki smo ga že omenili tj. znanja o nadzoru procesa učenja. 

Iste procese lahko v drugih virih zasledimo tudi pod izrazom: izvršilni procesi (prav tam).  
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Jacobs in Paris (1987 v Pečjak in Košir, 2003) delita znanje o nadzoru pri učenju na 

naslednje procese: 

• načrtovanja (vključuje izbiro strategij za doseganje ciljev); 

• evalvacije (vključuje spremljanje napredka do zastavljenega cilja) in 

• regulacije (vključuje pregled učinkovitosti uporabljene strategije in njeno morebitno 

modifikacijo). 

 

Podobno McInerney in McInerney (2002 v Pečjak in Košir, 2003) v svoji taksonomiji 

učnih strategij med metakognitivne strategije uvrščata strategije načrtovanja, spremljanja 

in usmerjanja (le-to nekateri raziskovalci obravnavajo v sklopu strategij spremljanja).  

 

K strategijam načrtovanja spada: 

 

• izbiranje učnega cilja, ki mu bo sledil učenec; 

• prelet učnega gradiva, pri katerem dobi prvi pregled nad gradivom, ki naj bi ga usvojil 

in 

• postavljanje vprašanj o gradivu, ki se mu postavijo ob preletu, z namenom aktiviranja 

predznanja o obravnavani temi. 

 

Strategije spremljanja, ki naj bi jih učenec uporabljal med učenjem, vključujejo: 

 

• samotestiranje (preverjanje učenca pri sebi, ali napreduje v pravi smeri reševanja 

naloge); 

• usmerjanje pozornosti (zavestno osredotočanje misli na učno gradivo) in 

• strategije reševanja testov (da sproti preverja, ali pravilno rešuje test). 
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Strategije usmerjanja omogočajo učencu v procesu učenja, da: 

 

• prilagaja hitrost branja učnemu gradivu (upočasni hitrost ob težjem gradivu in hitro 

prebere ali preleti manj pomembne dele besedila, npr. drobni tisk); 

• znova prebere dele učnega gradiva, ki ga morda ni dobro razumel ali pa si ga želi dobro 

zapomniti; 

• pregleda prebrano (npr. po končanem učenju še enkrat preleti vse odebeljeno tiskane 

besede, ki predstavljajo ključne pojme učne snovi, ali preleti grafične prikaze, pregleda 

slike ipd.). 

 

Različnim opredelitvam je skupno to, da procesi nadzora/kontrole vključujejo začetno 

analizo, kaj narediti, načrtovanje za izvedbo aktivnosti, evalvacijo uporabnosti načrta in 

po potrebi modifikacijo začetnega načrta ter spremljanje in usmerjanje učnega procesa. 

Obe metakognitivni strukturi: znanje o učenju in regulacija učnega procesa sta med seboj 

neločljivo povezani. Npr. Swanson (1990 v Pečjak in Košir, 2003) je pri učencih 5. in 6. 

razreda ugotovil, da deklarativno znanje o učenju spodbuja regulacijo reševanja 

problemov. Pri tem avtor poudarja zelo pomembno dejstvo in sicer, da metakognitivno 

znanje lahko kompenzira nižje intelektualne sposobnosti ali slabše predznanje učenca. 

Ugotovil je, da so učenci z več metakognitivnega znanja poročali o uporabi manj strategij 

kot učenci z manj metakognitivnega znanja, vendar pa so probleme reševali bolj 

učinkovito ob enaki stopnji inteligentnosti. 

 

2.2 UČENJE UČENJA V TEORIJI IN PRAKSI 

 

Morda nekateri na prvi pogled ocenjujejo, da je spodbujanje kompetence učenje učenja 

le neka nova, nepotrebna modna muha, s katero se ukvarjajo teoretiki in šolska politika, 

ki nimajo realne predstave o praksi. Vendar zdrav razum in številne raziskave potrjujejo, 

da je pozornost na lastne učne procese, še posebej refleksivnost, pomemben dejavnik 

učinkovitega učenja. Zato bi to lahko vzeli kot enega res pomembnih prispevkov h kritični 

misli (Pečjak in Košir, 2003). 
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Za praktike so seveda najbolj pomembne praktične implikacije raziskav in razvojnih 

prizadevanj, povezanih s spodbujanjem učenja učenja. Kaj prinašajo teoretična spoznanja 

in izsledki raziskav v razrede, kaj lahko od njih pridobijo učenci oz. učitelji? 

 

Bolj razvite metakognitivne sposobnosti prispevajo k boljšemu razumevanju in 

posledično k večji učni uspešnosti, saj so raziskave, pokazale, da je učenje najbolj 

učinkovito, ko se ljudje posvetijo premišljenemu postopku, ki vključuje aktivno 

nadzorovanje lastne učne izkušnje. Učni transfer se lahko izrecno izboljša, če učencem 

pomagamo, da se bolj zavedajo sebe kot učencev, ki aktivno nadzorujejo svoje učne 

strategije in vire ter vrednotijo svojo pripravljenost za določen test. Nadzorovanje lastne 

učne izkušnje med drugim vključuje iskanje in uporabo povratnih informacij o 

posameznikovem napredku. Številne študije pa potrjujejo ugotovitev, da se učni transfer 

izboljšuje tudi s tem, da učencem pomagamo prepoznavati potencialne posledice tega, 

česar se učijo. V zadnjih desetletjih so zato razvili številne strategije in tehnike, s pomočjo 

katerih je moč razvijati in krepiti zmožnost za učenje učenja. Strategije učenja učenja so 

tako lahko predmetno specifične, lahko pa so tudi tako splošne, da jih je moč uporabiti 

pri učenju različnih predmetov oz. pri katerem koli učenju. Priprava pogojev, usmerjanje 

pozornosti, urjenje spomina in povečevanje natančnosti, premišljena izbira informacij, 

razporejanje dejavnosti, organiziranje časa, reflektiranje napak itd., je samo nekaj 

vzvodov za učinkovitejše učenje, ki jih lahko uporabijo učenci, učitelji ali svetovalni 

delavci pa jih pri tem podprejo. Te strategije vključujejo učence kot aktivne udeležence 

učenja in usmerjajo njihovo pozornost na kritične elemente, spodbujajo abstrahiranje 

splošnih tem ali postopkov ter jim omogočajo presojanje lastnega napredovanja k 

razumevanju. Način, kako posameznik po navadi pristopa k različnim nalogam, 

situacijam in dogodkom, močno vpliva na odločanje, reševanje problemov, zaznavanje in 

učenje. Poznavanje učnih stilov pa ima pomembne implikacije za poučevanje. Pomembna 

ugotovitev raziskovalcev učenja je, da na učenčevo vztrajanje pri reševanju nalog oz. 

odnos do učenja med drugim vpliva to, ali je naravnan k dosežkom ali k učenju. Učenci, 

ki so naravnani k učenju, imajo radi nove izzive; tiste, ki so naravnani k dosežkom, pa 

bolj skrbijo morebitne napake kot pa učenje. Kultura naravnavanja na dosežke in 

tekmovalnost torej ni ravno najbolj spodbudna za krepitev t. i. notranje motivacije. 
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Bakračevič Vukman, Čagran in Ivanuš Grmek (v Pečjak in Košir, 2003) so raziskale, da 

se tudi v prenovljenih učnih načrtih večkrat pojavljajo aktivnosti, ki prispevajo k razvoju 

kognitivne komponente kompetence učenja učenja; manj pa je takih, ki bi razvijale 

motivacijsko-emocionalni sklop učenja učenja. Rezultati omenjenih raziskovalk pa tudi 

kažejo, da profesorji želijo in potrebujejo več izobraževanj s področja učenja učenja ter 

več praktičnih navodil za razvijanje omenjene kompetence pri učencih.  

 

Rezultati nekaterih dosedanjih raziskav s področja SRU nam lahko orišejo vpliv 

dejavnikov, ki vplivajo drug na drugega. Pintrich in De Groot (1990) sta ugotovila, da 

motivacija vpliva na učenčevo uporabo kognitivnih strategij ter na njegove rezultate. Prav 

tako učenčeva samoučinkovitost. Tisti, ki so se torej smatrali za bolj sposobne, so 

uporabljali več metakonitivnih strategij ter pogosteje sodelovali pri zahtevnejših ali manj 

zanimivih projektih. Zaradi tega zaključijo, da je pomembno, da učenci izboljšajo svojo 

samoučinkovitost, oz. stališče do le-te. Tisti, ki pa so se zares želeli kaj naučiti, ne samo 

imeti dobre ocene, pa so, kot omenjeno, tudi bolj učinkovito posegali po metakognitivnih 

strategijah in bolje sodelovali pri pouku. Zato zelo poudarja, da je pomembno, da delamo 

na notranji motivaciji učencev. Ugotovila sta tudi, da testna anksioznost negativno vpliva 

na samoučinkovitost, uporabo metakognitivnih strategij ter rezultate. Za izboljšanje le-te, 

Lončarić (2014) podaja možnost iskanja pomoči, kar je tudi del SRU. Le-to je razdelil na: 

čustveno in instrumentalno pomoč učitelja.  Pintrich in De Groot (1990) sta ugotovila 

tudi, da je uporaba različnih kognitivnih strategij koristna za deseganje boljših rezultatov 

samo, če učenec uporablja tudi metakognitivne strategije. Zimermann (2008b) podaja 

rezultate, ki kažejo, da so učenci, ki so uspešno uporabili metode SRU, bolj motivirani, 

da nadaljujejo s ponovnim krogom, oz. uporabljenimi postopki. Navaja tudi, da so le-ti 

vložili več truda, pokazali večje zanimanje za učno snov in imeli boljše mnenje o 

samoučinkovitosti. Navaja tudi povezanost med zahtevnostjo zastavljenih ciljev, 

mnenjem o samoučinovitosti ter doseženimi ocenami. Navaja tudi, da so tisti, ki so 

uporabljali strategije SRU, razvili boljšo notranjo motivacijo od ostalih. Cerasoli in Ford 

(2014) sta raziskovala, kako notranja motivacija vpliva na delo pri predmetu. Navajata, 

da imajo učenci, ki so notranje motivirani, višje cilje, poleg tega pa zadovoljstva ne iščejo 

samo med samim procesom, ampak le-tega izkušajo na koncu, ob osebnem napredku in 

prav temu pripisujeta veliko pomembnost. Nagovarjata torej, da ni pomembno samo 

spodbujati čim večjo motivacijo, ampak naj bo le-ta usmerjena na izkušanje zadovoljstva 



 15 

iz osebnega napredka. Potočar (2016) navaja tudi, da se je sistematično uvajanje učnih 

strategij odražalo na večji delovni vnemi učencev in da so v večji meri uporabljali 

strategije, ki so jim najbolj ustrezale. 

 

2.3 METAKOGNICIJA V OTROŠTVU IN MLADOSTI 

 

Pečjak in Košir (2003) navajata, da imata pri razvoju metakognitivnih sposobnosti 

pomembno vlogo sam razvoj in zorenje učenca, torej se s starostjo te sposobnosti 

povečujejo. Preučevanje razvoja metakognitivnih sposobnosti je bilo predmet številnih 

študij. Npr. Myers in Paris (1978 v Pečjak in Košir, 2003) sta ugotavljala metakognitivni 

razvoj učencev med 8. in 12. letom starosti ter ugotovila, da starejši učenci vedo več kot 

mlajši o zgradbi besedil, različnih bralnih ciljih in strategijah. Pazzalgia idr. (1999 v 

Pečjak in Košir, 2003) je ugotavljala razvoj metakognitivnih sposobnosti posameznikov 

od osnovne šole do univerze. Ugotovila je pozitivni trend razvoja v metakognitivnem 

zavedanju procesa branja od 8. do 20. leta, pri čemer okrog 12. leta starosti postane to 

vedenje že bolj sofisticirano in diferencirano. Kolić Vehovec in Bajšanski (2003 v Pečjak 

in Košir, 2003) sta ugotavljala razvoj metakognitivnega znanja pri učencih 3., 5. in 8. 

razreda osnovne šole, torej v starosti 9, 11 in 14 let. Ugotovila sta, da so 14-letniki imeli 

pomembno večje znanje kot 9 in 11-letniki, in izpostavila, da se zgodi pomembna 

prelomnica v metakognitivnem znanju okrog 10. leta. Pečjak s sod. (2009 v Pečjak in 

Košir, 2003) pa je v raziskavi pri slovenskih in hrvaških učencih 4. in 8. razreda osnovne 

šole ugotovila, da v obeh državah kažejo osmošolci pomembno boljše metakognitivno 

znanje kot četrtošolci. Približno v istem času se začne tudi razvoj metakognitivnih 

sposobnosti o kontroliranju procesa učenja. Do podobnih rezultatov sta prišla tudi M. 

Veenman in Spaans (2005 v Pečjak in Košir, 2003), da se različne metakognitivne 

aktivnosti, kot so spremljanje sebe, načrtovanje in reflektiranje lastnega branja, začnejo 

razvijati nekako med 8. in 10. letom starosti. Van der Steel in M. Veenman (2009 v Pečjak 

in Košir, 2003) sta v longitudinalni raziskavi pri učencih osnovne šole ugotovila pospešen 

razvoj metakognitivnih sposobnosti zlasti v obdobju med dvanajstim in petnajstim letom, 

pri čemer sta izpostavila še zlasti intenziven kvantitativni razvoj metakognitivnih 

sposobnosti med dvanajstim in štirinajstim letom. Nadalje sta avtorja ugotovila, da je 

starost petnajst let tista, ki učencu omogoča prenos metakognitivnih sposobnosti od ene 
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učne naloge na drugo tako znotraj istega predmeta kot tudi med različnimi predmeti. 

Poudarila sta zelo pomembno dejstvo in sicer: ko metakognitivne sposobnosti dosežejo 

določeno raven, je njihov nadaljnji razvoj odvisen predvsem od tega, koliko učenci 

morajo (oz. so pripravljeni) te sposobnosti uporabljati v učnem procesu. To pomeni, da 

ima učitelj pri razvoju metakognitivnih spretnosti pomembno vlogo, saj lahko oblikuje 

take učne situacije, v katerih učenci morajo uporabiti določene spretnosti. Razvoj 

metakognitivnih sposobnosti se torej začne že pred vstopom otroka v šolo, vendar pa 

pride do intenzivnih razvojnih sprememb teh sposobnostih šele v procesu šolanja, zlasti 

v višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli. K pospešenemu razvoju sposobnosti pa 

lahko učitelji pomembno prispevajo tako, da jih zavestno in sistematično vključujejo v 

proces poučevanja. Učitelj mora torej pri poučevanju prvič: razvijati metakognitivno 

znanje/vedenje o učenju in drugič: razvijati regulacijske sposobnosti učenca pri učenju. 

Razvijati mora tudi vse vidike metakognitivnega znanja učencev – tako deklarativnega, 

proceduralnega, kot znanja o okoliščinah. To pomeni, da morajo učenci spoznati 

posamezne strategije, se jih naučiti uporabljati in vedeti, kdaj jih lahko uporabijo in zakaj. 

Veenman, Van Hout-Wolters in Afflerbach (2006) po različnih avtorjih povzemajo, da 

mora biti metakognitivni proces zavesten, da ga lahko uvrščamo pod višje dimenzije 

znanja. Na drugi strani pa je le-to lahko tudi podzavestno, če je nekdo na tem že toliko 

delal, da mu je to postala navada. Ko pa pride, do npr. ovire, pa ta oseba zopet začne 

zavestno delati na tem. Dalje Bandura (1989 v Veenman idr. 2006) navaja, da imajo pri 

tem veliko vlogo zgledi, torej starši, učitelji in vrstniki. Rashid in Asghar (2016) sta 

raziskovala vpliv uporabe IKT na SRU ter dosežke. Rezultati so pokazali, da primerna 

vpeljava IKT v pouk, pozitivno vpiva na stanje veščin SRU ter dosežke učencev, poleg 

tega pa odpravijo tudi negativne dejavnike, npr. odpor. Nasprotno pa neprimerna vpeljava 

IKT ne samo, da ne koristi, ampak lahko tudi povroči škodo na številnih področjih.  

 

2.4 METAKOGNITIVNE SPOSOBNOSTI IN UČNA USPEŠNOST 

 

Pečjak in Košir (2003) navajata, da je poznavanje in uporaba metakognitivnih strategij 

tesno povezana z učno učinkovitostjo učencev. Predstavita tudi rezultate raziskav 

(Lavery, 2008, v Hattie, 2009) ki poročajo, da so nekatere metakognitivne strategije 

visoko učinkovite – najbolj motivacijska metakognitivna strategija samoojačevanja, pa 
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tudi samopoučevanje ter jasna predstava učenca o kriterijih pri nalogi ter uporaba teh pri 

presojanju lastnega dosežka. V tabeli 2.1 je predstavljenih nekaj konkretnih primerov 

dejavnosti, skozi katere se v učnem kontekstu kažejo posamezne metakognitivne 

strategije (prav tam). 

 

Tabela 2.1 Primeri dejavnosti skozi katere se v učnem kontekstu kažejo posamezne metakognitivne 

strategije (Pečjak in Košir, 2003) 

Strategije 

načrtovanja 

 

 Za kontrolno nalogo se začnem učiti tri dni prej. 

 Pred pisanjem eseja naredim načrt. 

 Za izdelavo referata pregledam literaturo v študijski knjižnici ter 

na internetu. 

Strategije 

spremljanja 

pri učenju 

 

 Na podlagi preleta besedila postavim napovedi, o čem bo 

besedilo govorilo. 

 Po branju prvega odstavka postavim nekaj vprašanj v zvezi s 

prebranim. 

 Ponovno preberem bolj zahtevne dele učnega gradiva. 

 Nove, neznane besede v besedilu podčrtam, da si jih po branju 

takoj razložim. 

 S pomočjo slovarja ali drugih virov pojasnim nove strokovne 

izraze ali vprašam učitelja. 

Samoevalvacijska 

strategija 

 Preverim pravilnost reševanja matematične naloge v rešitvah. 

 Preverim pravilno strukturo praktične naloge pri sošolcu. 

 

 

2.4.1 Pristopi k razvoju metakognitivnih sposobnosti 

 

Eno najpomembnejših vprašanj za nas je, kako spodbuditi razvoj metakognitivnih 

sposobnosti pri učencih. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj strategij, ki jih lahko 
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učitelj uporabi v razredu. Razdeljene bodo pa v dve skupini: v prvo, kjer gre za 

individualen pristop k razvoju metakognitivnih sposobnosti, in v drugo, kjer je poudarek 

na skupinskem pristopu. 

 

2.4.1.1 Individualni pristop k razvoju metakognitivnih sposobnosti 

 

Med metakognitivnimi strategijami, ki so primerne predvsem za delo s posameznim 

učencem, so najpogosteje uporabljene strategije spremljanja in evalvacije. V nadaljevanju 

bomo predstavili pet strategij spremljanja: strategije samopoučevanja s samonavodili, 

strategije samospraševanja, strategije vrinjenih vprašanj, strategije samorazlaganja in 

strategije razmišljanja na glas (Pečjak in Košir, 2003). 

 

Strategija samopoučevanja s samonavodili je ena izmed metakognitivnih strategij, ki se 

je pokazala kot bolj učinkovita, ker naredi proces mišljenja transparenten oz. viden. Kot 

strategija spremljanja je najbolj pogosto uporabljena za spremljanje razumevanja pri 

branju besedil. Pri treningu samopoučevanja se učenci urijo v dajanju navodil samim sebi 

s pomočjo glasnega govorjenja. Odrasli/učitelj s pomočjo verbalizacije (glasnega govora) 

modelira izvajanje samonavodil in učencem prikaže potek lastnega procesa dela z 

besedilom. Nato delata učitelj in učenec skupaj, potem pa postopno učitelj prepušča 

pobudo učencu, pri čemer ta ponotranji govor in se samousmerja z navodili pri nadaljnjih 

podobnih nalogah (tabela 2.2). 
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Tabela 2.2: Strategija spremljanja z dajanjem samonavodil v petih stopnjah po Meichenbaum (1977 v 

Pečjak in Košir, 2003). 

Stopnja urjenja Samonavodilo 

1. Opredeliti nalogo Kaj moram narediti v zvezi z nalogo? 

2. Določiti strategijo za izvršitev naloge Kako bom to naredil? Kakšen je moj načrt? 

3. Evalvirati izbrano strategijo Kako napredujem (z izbrano strategijo)? Grem proti 

cilju? 

4. Ojačati učenčev trud, napor Res sem dobro naredil./Dobro sem naredil. 

5. Preveriti izvršitev naloge Pomisli za nazaj: ali sem našel kakšen problem v 

rešitvi? 

 

Strategija ima dve različici – prvo, ki jo uporablja učitelj, ko modelira učencu delo z 

besedilom (imenuje se didaktična), in drugo, ko si učenec sam daje navodila 

(samopoučevanje) (tabela 2.3). 

Tabela 2.3: Strategija spremljanja, ki ima dve različici (Pečjak in Košir, 2003) 

 

Stopnja  

urjenja 

Vrsta urjenja 

didaktično (ob 

pomoči učitelja) 

samonavodila 

Opredelitev 

naloge 

Najprej boš prebral prva dva 

stavka, se ustavil in me poslušal, 

kaj želim, da narediš. 

Najprej bom prebral prva dva stavka, nato 

se bom zaustavil in pomislil, kaj je 

problem naloge. 

Določiti 

strategije 

Najti moraš probleme v zgodbi. 

Nekaj, s čimer bodo ljudje imeli 

težave pri razumevanju zgodbe. 

Misliti moram na tiste ideje, misli, ki so 

nasprotne od preostalih. Če npr. en stavek 

pove nekaj, drug v nadaljevanju pa nekaj 

čisto nasprotnega. 

Evalvirati in 

ojačitev 

Dobro si opravil (ime učenca). 

Zdaj pa preberi celo zgodbo od 

začetka in glej in bodi pozoren na 

probleme, težave v besedilu. 

Dobro sem naredil. Zdaj pa bom prebral 

celo zgodbo in bom pazil na težave v 

besedilu. 

Povratna 

informacija 

Ali si našel še kak problem v 

zgodbi? 

Ali sem našel še kak problem v zgodbi? 
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Različne študije so preučevale učinkovitost te strategije. Tako npr. G. Miller (1985 v 

Pečjak in Košir, 2003) poroča o tem, da so učenci četrtega razreda, ki so se urili v 

samonavodilih, s katerimi so se lahko usmerjali, odkrili pri glasnem branju besedila več 

nedoslednosti kot učenci kontrolne skupine, ki so se urili ob pomoči učitelja in ob njegovi 

povratni informaciji. Poleg tega je bil učinek samonavodil pri učencih prisoten še po treh 

tednih. Isti trening je G. Miller (1987 v Pečjak in Košir, 2003) izvedla tudi pri učencih 

četrtega in petega razreda, pri boljših in povprečnih bralcih z obema načinoma urjenja: z 

didaktičnim in s samonavodili. Ugotovila je, da so učenci, ki so se urili s pomočjo 

samonavodil, naredili pomembno večji napredek (tako boljši kot povprečni bralci) v 

primerjavi s skupino, ki se je urila v didaktičnem načinu. 

 

Strategijo samospraševanja običajno uporabljajo pri učencih z namenom izboljšati 

spremljanje njihovega razumevanja. Raziskave kažejo, da je veliko bolj učinkovito, če si 

vprašanja postavlja učenec sam, kot pa če mu jih postavlja kdo drug. Samospraševanje 

kot npr. Ali sem izpustil kaj pomembnega? usmerja učenca na to, da ponovno pregleda, 

ali ni izpustil kaj pomembnega v besedilu, ki ga predeluje.  Elliott Faust in Pressley (1986 

v Pečjak in Košir, 2003) sta urila učence tretjega razreda s tehniko samospraševanja pri 

primerjavi različnih delov besedila. Postavljali so si vprašanja kot npr.; Ali ta dva dela 

besedila sodita skupaj? Poleg tega pa so bili nekateri učenci deležni še urjenja v 

samopoučevanju, kot npr.: Kakšen je moj načrt? Ali sem uporabil načrt? Kako sem delal? 

Dolgotrajno izboljšanje bralnega razumevanja pri iskanju nedoslednosti v besedilu se je 

pokazalo le pri učencih, ki so kombinirali tehniko samospraševanja s tehniko 

samopoučevanja. 

 

Strategija vrinjenih vprašanj je strategija, ki jo nekateri avtorji ravno tako predlagajo za 

izboljšanje spremljanja razumevanja. Gre za vprašanja, ki se pojavljajo med samim 

besedilom. Pressley s sod. (1987 v Pečjak in Košir, 2003) poudarja: če mora učenec 

odgovoriti na ta vprašanja znotraj besedila, potem se bolje zaveda, kaj je oz. česa ni 

razumel. Pri srednješolcih je ugotovil, da so dijaki z vrinjenimi vprašanji bolje razumeli 

razlagalno besedilo kot tisti, ki niso imeli vrinjenih vprašanj. Do enakih ugotovitev je 

prišel tudi Weir (1998 v Pečjak in Košir, 2003) pri učencih višjih razredov osnovne šole 

– da namreč vrinjena vprašanja izboljšajo bralno razumevanje pri učencih in povečujejo 
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njihovo metakognitivno znanje. Pravi, da spodbudijo interakcijo učencev z besedilom, jih 

spodbujajo k napovedovanju, k odgovarjanju na neodgovorjena vprašanja ali jim 

pomagajo ugotoviti, kaj v besedilu ni jasno. Podobno ugotavljata tudi A. Calender in 

McDaniel (2007 v Pečjak in Košir, 2003) – vrinjena vprašanja so pomagala tistim 

učencem, ki sami niso znali dobro strukturirati gradiva (oz. niso uporabljali elaboracijskih 

in organizacijskih strategij), k bolj učinkoviti predelavi in posledično k boljšemu 

razumevanju. 

 

Samorazlaganje je proces pojasnjevanja vsebine samemu sebi (nalog, primerov, besedil). 

Študije kažejo, da se učenci, ki pri učenju uporabljajo samorazlago, spontano naučijo več 

(Chi s sod., 1989 v Pečjak in Košir, 2003). Samorazlaga je po navadi bolj učinkovita kot 

razlaga drugih, ker od učenca zahteva, da povezuje novo znanje s predznanjem. Poleg 

tega pa ob uporabi samorazlage učenec izpostavlja posamične probleme pri razumevanju, 

kar vodi k bolj smiselnemu učenju (Chi, 2000 v Pečjak, Košir, 2003). Pri tem pa študije 

kažejo, da večina učencev ne dela tega spontano in da pri tem potrebujejo vodenje 

(Bielaczyc s sod., 1995 v Pečjak in Košir, 2003) ali pa samo to, da se jih pozove, spomni 

(Chis sod., 1989 v Pečjak in Košir, 2003). 

 

Strategija razmišljanja naglas je uporabna  kot podpora vsem štirim, prej omenjenim 

strategijam. Pri tej strategiji učenec na glas pripoveduje o svojem razmišljanju in občutkih 

ob reševanju določene naloge (npr. reševanju problema, odgovarjanju na vprašanja, 

pripravljanju poskusa, branju besedila v učbeniku itd.). Strategija pokaže ne le na 

posameznikove sposobnosti spremljanja razumevanja prebranega, pač pa tudi na njegovo 

sposobnost napovedovanja, evalviranja in postavljanja vprašanj; kaže skratka, kako 

posameznik procesira besedilo. Ali povedano drugače: pokaže, ali učenec uporablja 

strategijo, ki jo želimo pri njem izuriti, ali ne. Strategija razmišljanja na glas razkriva 

vsebino delovnega spomina, ki predstavlja eno od sestavnih komponent bralnega 

razumevanja (Whitney in Budd, 1996 v Pečjak in Košir, 2003). Takojšnje poročanje ali 

sočasna verbalizacija procesa mišljenja zagotavlja, da odgovor res odraža posameznikovo 

strategijo, pri čemer pa o strategijah, ki jih uporablja avtomatično, po navadi posameznik 

ne poroča.  
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Bauman, Seifert Kessell in Jones (1992 v Pečjak in Košir, 2003) so poučevali učence 

četrtega razreda v štirih strategijah napovedovanja in evalvacije (postavljanju vprašanj, 

napovedovanju vsebine, pripovedovanju o vsebini in ponovnem branju). Te učence so 

primerjali s skupino učencev, ki so jih poučevali samo v napovedovanju vsebine (kot ene 

od značilnih strategij spremljanja razumevanja); in s kontrolno skupino, ki je bila deležna 

tradicionalne oblike obravnave besedila. Obe skupini, deležni metakognitivnega urjenja, 

sta pokazali boljše sposobnosti spremljanja razumevanja, prva skupina pa še boljše 

sposobnosti metakognitivnega znanja. Strategijo glasnega razmišljanja lahko uporablja 

učitelj, ki modelira učencem posamezno strategijo. Meichenbaum in Biemiller (1992 v 

Pečjak in Košir, 2003) priporočata, da jo učitelj kot model uporablja ali v obliki 

samospraševanja (Ali sem natančno pregledal svoj pisni izdelek?) ali samonavodil (Tega 

nisem pričakoval. Zdaj bom še enkrat prebral začetek besedila.). Še posebej uporabna je 

strategija, kadar učitelj prikazuje učencem, kako povzemati, kako ocenjevati predznanje, 

kako se spremljati, iskati pomoč ali se samoojačevati. 

 

2.4.1.2 Skupinski pristop k razvoju metakognitivnih sposobnosti 

 

Socialno okolje, v katerem se znajde posameznik, npr. učitelj ali vrstniki, lahko pomaga 

posamezniku pri razvoju njegovih metakognitivnih sposobnosti. Med najbolj znanimi 

strategijami, ki v svoji zasnovi poudarjajo skupinski pristop sta strategija recipročnega 

spraševanja in metoda recipročnega poučevanja. 

  

Strategijo recipročnega spraševanja je razvil Manzo (1969 v Pečjak in Košir, 2003) z 

namenom, da bi pomagal učencem pri razvoju nekaterih metakognitivnih sposobnosti. 

Strategija predpostavlja, da učitelj in učenci tiho izmenično prebirajo dele besedila (ali 

celo posamezne povedi), nato pa si izmenično postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo. 

To delo poteka tako, da najprej učenci preberejo del besedila (poved ali odstavek) in 

učitelja sprašujejo o vsebini. Učitelj ima knjigo (učbenik) zaprto. Ko učenci nehajo 

spraševati, učitelj analizira njihova vprašanja. Nato vsi nadaljujejo z branjem drugega 

dela besedila (npr. naslednje povedi, odlomka). Tokrat učenci zaprejo knjigo in jim učitelj 

postavlja vprašanja v zvezi s tem delom besedila. Ob tem jim predstavlja model, kako 
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lahko s pomočjo različnih vprašanj drugače razmišljajo o besedilu. Strategija je primerna 

za delo s ceim razredom, pa tudi za delo v manjših skupinah ali v paru, pri čemer morata 

par vedno tvoriti učitelj in učenec. Prva različica strategije recipročnega spraševanja 

(Manzo, 1969 v Pečjak in Košir, 2003) ima šest zaporednih korakov, od katerih učitelj 

pripravi prva dva koraka, v naslednjih štirih pa se izmenjujejo učitelj in učenci. Koraki te 

strategije so v tabeli 2.4. 

 

Tabela 2.4: Koraki strategije recipročnega spraševanja (Pečjak in Košir, 2003) 

Koraki strategije Opis dejavnosti 

1. Priprava besedila Učitelj izbere besedilo ustrezne težavnosti za starostno stopnjo učencev 

in se odloči, koliko bodo učenci prebrali naenkrat – poved, nekaj 

povedi, odstavek. 

2. Priprava učencev 

na besedilo 

Učitelj seznani učence s specifičnim besediščem, ki se pojavlja v 

besedilu ter poskuša s pogovorom aktivirati njihovo predznanje in jim 

vzbuditi interes. Pove učencem, da bodo po branju oni postavljali 

vprašanja o prebranem. 

3. Postavljanje 

vprašanj učitelju 

Učenci in učitelj tiho preberejo besedilo, nato pa učitelju postavljajo 

vprašanja. Učitelj odgovarja nanje. Pri tem se dalj časa zadrži pri 

pojmih, o katerih sprašujejo učenci, jih razčiščuje in umešča v širše 

pojmovne kategorije (nadpomenke). 

4. Napovedovanje 

nadaljnjega dogajanja 

Ko učenci preberejo določen del besedila (npr. odstavek), poskušajo 

napovedati, kaj bo sledilo, svoje napovedi utemeljijo in se z drugimi 

učenci pogovorijo o lastnih napovedih. 

5. Tiho branje Učenci in učitelj tiho preberejo naslednji del ali preostanek besedila. 

6. Postavljanje  

vprašanj učencem 

Učitelj postavlja vprašanja učencem. Postavlja jim zlasti vprašanja, 

usmerjena v njihovo predznanje in v napovedovanje nadaljnjega poteka 

dogajanja. Učitelj je torej tisti, ki kaže učencu, kakšna so učinkovita 

vprašanja. 

 

 McKnight (2010 v Pečjak in Košir, 2003) predlaga, da imajo lahko učenci v četrtem 

koraku za pisanje vprašanj posebno predlogo (grafični prikaz), v katero pišejo svoja 

vprašanja. 

 

Metodo recipročnega poučevanja navajajo nekateri avtorji (Brown in Palincsar, 1984; 

Palincsar in Brown, 1989 v Pečjak in Košir, 2003). Bistvo strategije je v tem, da se učenci 



 24 

naučijo štirih spretnosti, ki izboljšajo njihove metakognitivne sposobnosti razumevanja. 

Te so: napovedovanje vsebine, postavljanje vprašanj, pojasnjevanje in povzemanje 

vsebine.  

 

Recipročno poučevanje spodbuja samousmerjanje in samokontrolo, kar izboljšuje ne le 

razumevanje, pač pa tudi motivacijo. Bolj kot sama izvedba strategije je pomembno 

sodelovalno socialno okolje, v katerem se strategija izvaja. Cilj recipročnega poučevanja 

je, da učenci postopno prevzamejo vlogo učitelja v strukturiranemu dialogu – od tu tudi 

ime metode. Rosenshine in Meister (1994 v Pečjak in Košir, 2003) navajata, da poteka 

recipročno poučevanje predvsem v dveh oblikah. Prvo sta poimenovala »samo recipročno 

poučevanje«, ker je potekalo brez poprejšnje priprave učencev in sloni na izvirni ideji 

Brownove in Palincsarjeve. Učenci so iz učiteljevega vodenja dialogov posredno 

spoznali, kako naj uporabljajo strategije razumevanja. To pomeni, da se je modeliranje in 

poučevanje štirih strategij (napovedovanje, spraševanje, pojasnjevanje, povzemanje) 

odvijalo v samem dialogu. Druga oblika pa je vsebovala predhodno uvajanje in pripravo 

učencev v recipročno poučevanje. Učitelj je učencem pojasnil in modeliral uporabo te 

strategije. Recipročno poučevanje zahteva dobro predhodno pripravo učitelja. Številni 

avtorji, ki so uporabljali to metodo (Shearer in Homan, 1994; Flood in Lapp, 2000 v 

Pečjak in Košir, 2003), svetujejo naslednjo pot pri uvajanju recipročnega poučevanja 

(tabela 2.5): 

•učitelj najprej razloži korake strategije; 

•učitelj nato modelira vse štiri korake pri določenem besedilu (učitelj »misli glasno«); 

•učenci ga opazujejo; 

•učenci se razdelijo v manjše skupine; 

•posamezni učenci v skupini postopno prevzemajo učiteljevo vlogo moderatorja; 

•učenci učijo drug drugega, učitelj pa po potrebi usmerja pogovor, pomaga manj spretnim 

učencem pri vodenju, poseže pri nesporazumih med učenci, npr. pri oblikovanju povzetka 

itd. 

 

  



 25 

Tabela 2.5: Koraki metode recipročnega poučevanja (Pečjak in Košir, 2003) 

Koraki strategije Opis dejavnosti 

1. Napoved 

vsebine 

Vodja (moderator) prebere naslov, poddnaslov, pokaže ilustracijo in 

spodbuja učence, da napovedo vsebino oz. povejo, kaj bi se radi naučili iz 

odlomka po hitrem preletu besedila, ki so ga dobili tik pred tem. Vodja 

povzame napovedi. 

2. Branje 

odlomka 

Učenci preberejo določen odstavek ali del besedila. Besedilo lahko vodja 

bere glasno, učenci tiho sledijo besedilu ali pa ga vsi berejo tiho. Med 

branjem lahko označujejo neznane pojme oz. pojme, ki potrebujejo 

dodatna pojasnila. 

3. Postavljanje 

vprašanj 

Vodja zastavi nekaj vprašanj o vsebini. Spodbuja tudi druge, da sprašujejo. 

Vprašanja naj ne bodo le neposredno vezana na besedilo. Naj bodo 

zanimiva, izražajo naj širše poznavanje teme in problemov, povezanih s 

tematiko. 

4. Pojasnjevanje Vodja vodi pogovor tako, da preveri, ali so besede jasne učencem, in 

odgovarja na njihova vprašanja. Ob pojasnjevanju se lahko pokaže, da 

imajo učenci različna mnenja. Včasih je treba ponovno prebrati besedilo. 

5. Povzemanje Vodja povzame vsebino odlomka in razloži, argumentira, kako je prišel do 

povzetka. Tudi učence povabi, da prispevajo delež k povzetku. Morda bo 

treba tudi na tej stopnji še kaj dodatno pojasniti. Povzetek lahko tudi 

napišemo ali predstavimo v kateri od oblik grafičnih prikazov. 

6. Napoved 

novega odlomka 

Vodja pove (ali spodbudi napoved učencev) pričakovanja o vsebini 

naslednjega poglavja na temelju novega podnaslova, vsebine prejšnjega 

poglavja, slik itd. V vlogi učitelja je lahko spet nov učenec, ki pa mora biti 

pripravljen na vodenje. Stopnje se ponavljajo do konca besedila. 

 

Raziskovalci poročajo, da je uporaba strategije recipročnega poučevanja ena od najbolj 

učinkovitih strategij za izboljšanje bralnega razumevanja. Tako Rosenshine in Meister 

(1994 v Pečjak in Košir, 2003) v svoji metaanalitični študiji ugotavljata visok učinek 

uporabe te metode na bralno razumevanje učencev (koeficient velikosti učinka je 0,74). 

Pri tem sta ugotovila, da se visok učinek pojavlja ne glede na razred – tako pri učencih v 

nižjih in višjih razredih, v osnovni in srednji šoli ter ne glede na to, ali izvaja strategijo 
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učitelj oz. eksperimentator. Pri tem ugotavljata, da je učinek višji, kadar učencem učitelj 

neposredno pojasni stopnje v strategiji in jih modelira, kot če samo uporablja strategijo.  

V prispevku so prikazane posamezne strategije, ki so oblikovane tako, da poleg 

kognitivnih razvijajo tudi metakognitivne sposobnosti učencev. Pri tem pa je za razvoj 

samokontrole bolj kot poučevanje tehnik samouravnavanja vedenja v različnih treningih 

smiselno ustvariti takšno primarno okolje učencev, ki spodbuja razvoj teh sposobnosti. 

Za uspešen razvoj metakognitivnih sposobnosti pri učenju je torej ključno, da je razvoj 

teh del vsakodnevnega dogajanja v razredu. 

 

2.4.2 Pripomočki za razvoj metakognitivnih sposobnosti učencev 

 

Avtorji so enotni, da metakognitivne sposobnosti (znanje in strategije) v razredu najlaže 

razvijamo tako, da imajo učenci možnosti za njihovo preizkušanje in refleksijo (pogovor) 

o svojem početju (Pečjak in Košir, 2003). Na tem mestu prilagamo dva pripomočka, ki 

sta temu v pomoč. 

 

Prvi je matrika evalvacije (MES), ki se nahaja v tabeli 2.6. Le-ta lahko učiteljem in 

učencem služi kot vodnik pri razvoju metakognitivnega znanja. Izvirno ime matrike je 

Strategy evaluation matrix oz. SEM. Vanjo lahko učenci vnašajo podatke o njim 

dostopnih strategijah (ki jih spoznavajo pri pouku in drugod) ter vključujejo informacije 

o tem, kako, kdaj in zakaj uporabljati posamezno strategijo. Namen matrike je razvijati 

deklarativno, proceduralno znanje in znanje o okoliščinah uporabe posamezne strategije. 

Zadnji stolpec lahko učenec izpolni/dopolni s strategijami, ki jih pozna. Nato učenci 

primerjajo strategije med seboj in se o različnih strategijah, ki jih uporabljajo, pogovorijo 

med seboj in z učiteljem. Učenci pa lahko sproti, ko v razredu spoznajo posamezno 

strategijo, to vnesejo v ustrezno okence zadnjega stolpca. Raziskave kažejo, da matrika 

spodbuja uporabo strategij, povečuje metakognitivno zavedanje in jih spodbuja k temu, 

da sami aktivno sodelujejo pri tem, kako, kdaj in zakaj uporabiti določeno strategijo. S 

tem pa jih usposablja za samoregulacijsko učenje (Pečjak in Košir, 2003). 
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Tabela 2.6: Prirejena Matrika evalvacije strategij (po Schraw, 2002 v Pečjak in Košir, 2003) 

Strategije KAKO jih 

uporabiti? 

KDAJ jih 

uporabiti? 

ZAKAJ jih 

uporabiti? 

IME 

strategije 

Prelet Iščem naslove in 

podnaslove. 

Pregledujem besede v 

odebeljenem tisku. 

Pregledujem 

preglede, povzetke. 

Pred branjem 

(daljšega) 

besedila 

Omogoča vsebinski 

pregled. 

Omogoča 

spoznavanje zgradbe. 

Usmerja pozornost. 

 

Počasno 

branje 

Stop - branje in  

razmislek o 

informacijah. 

Ko se zdi, da so 

informacije še 

posebej 

pomembne. 

Povečuje 

osredotočenost, 

pozornost. 

 

Aktiviranje 

predznanja 

Postanek in razmislek 

o tem, kar vem. 

Vprašati se, česa ne 

vem. 

 Pred branjem, ob 

srečanju z 

neznanim 

besedilom. 

Olajšuje 

razumevanje in 

zapomnitev novih 

informacij. 

 

Miselne 

Povezave 

Iščem odnose med 

bistvenimi idejami. 

Uporabljam bistvene 

ideje za zaključke. 

Pri učenju 

zahtevnejšega 

gradiva, za 

globlje (boljše) 

razumevanje. 

Zmanjšuje  

spominsko 

obremenitev. 

Omogoča globlje 

razumevanje. 

 

Diagrami 

(grafični 

prikazi, op. 

avtorice) 

Ugotavljam bistvene 

informacije. 

Išče odnose/povezave 

med bistvenimi 

informacijami. 

Prikazujem in 

povezujem 

bistvo s 

podrobnostmi. 

Povezujem podporne 

ideje med seboj. 

Ko je veliko med 

seboj 

povezanih 

informacij, 

dejstev. 

Pomaga ugotavljati 

bistvene informacije. 

Organizira bistvene 

informacije v 

kategorije. 

Zmanjšuje 

spominsko 

obremenitev. 

 

 

V tabeli 2.7 pa se nahaja še en pripomoček in sicer kontrolno lista za regulacijo 

(Regulatory Checklist) (King, 1991 v Pečjak in Košir, 2003). To je pripomoček za razvoj 
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regulacije (nadzora) procesa učenja. Kontrolna lista, ki jo ima učenec pred seboj, mu 

omogoča, da se uči sistematično regulirati svoje učenje. Vsebuje vprašanja, ki pomagajo 

učencu usmerjati pozornost na posamezne dele učnega procesa, tj. v načrtovanje, 

spremljanje in evalvacijo. Pred vsakim delom učnega procesa poskuša učenec sam zase 

odgovoriti na zastavljena vprašanja in se nato lotiti učenja oz. dela. King (1991 v Pečjak 

in Košir, 2003) je ugotovil, da so učenci petega razreda ob pomoči te liste dosegli boljše 

učne rezultate kot njihovi vrstniki v kontrolni skupini pri pisanju besedila, pri postavljanju 

vprašanj in povzemanju podatkov iz besedila.  

 

Tabela 2.7: Kontrolna lista za regulacijo učnega procesa (King, 1991 v Pečjak in Košir, 2003) 

Načrtovanje 

 

1. Kaj zahteva naloga? 

2. Kaj je moj cilj? 

3. Katere informacije in katere strategije potrebujem? 

4. Koliko časa in katere vire potrebujem? 

Spremljanje 

 

1. Razumem to, kar delam? 

2. Se mi zdi naloga smiselna? 

3. Sem na poti k cilju? 

4. Moram kaj spremeniti? 

Evalvacija 

 

1. Sem dosegel cilj? 

2. Kaj je bilo učinkovito? 

3. Kaj ni bilo učinkovito? 

4. Ali bom drugič naredil drugače? 

 

Nekateri raziskovalci k dejavnostim, ki povečujejo metakognitivne sposobnosti učencev, 

prištevajo tudi grafične prikaze (Hartman, 2002; Amado Gama, 2005 v Pečjak in Košir, 

2003). Poudarjajo, da grafični prikazi od učencev zahtevajo analizo besedila, hkrati pa 

jim pomagajo spoznati, kako je besedilo strukturirano, kar omogoča boljše razumevanje 

gradiva. Med grafičnimi prikazi omenjajo pojmovne mreže, Vennove in druge mrežne 

diagrame, prikaze zaporedij dogodkov, primerjalne matrike in prikaze problem-rešitev. 
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Veenman idr. (2006) poudarjajo, da moramo biti pri izbiri metod, inštrumentov, itd. za 

poučevanje metakonitivnih strategij, pozorni na dano situacijo. Torej, da preučimo 

situacijo učencev, katere poučujemo. 

 

Radovan (2010) navaja, da študenti, ki bolj verjamejo v svoje učne zmožnosti pogosteje 

(zavestno) uporabljajo kognitivne učne strategije, strategije regulacije napora ter 

organizacije časa in prostora učenja. Tisti, ki si pogosteje postavljajo notranje cilje, se 

bolj poglabljajo v učenje, so vztrajnejši in pogosteje poročajo o uporabi metakognitivnih 

strategij. Pogostost ponavljanja izpitov pa omenja, da je negativno povezana z motivacijo 

in učnimi strategijami. Izpite manj ponavljajo tisti študenti, ki si postavljajo notranje cilje, 

verjamejo v svoje učne zmožnosti, menijo, da sta učna snov ali predmet koristna, 

uravnavajo svoje prizadevanje in razmišljajo o učnih strategijah, ki jih uporabljajo pri 

študiju.  
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3  VSEBINE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OŠ 

 

Vsebine tehnike in tehnologije so v prvem triletju OŠ integrirane z okoljskimi vsebinami, 

medtem ko v 4. in 5. razredu nastopajo skupaj z naravoslovjem kot predmet Naravoslovje 

in tehnika. 

 

Samostojni predmet Tehnika in tehnologija se izvaja šele v 6., 7. in 8. razredu. Za 6. 

razred je za eno šolsko leto predvidenih 70 ur, za 7. razred pol toliko, torej 35 ur in prav 

tako za 8. razred 35 ur (Fakin idr., 2011). Predmet zajema praktične aktivnosti, ki so 

osnovane z namenom razvijanja samozavesti pri učencih, da se lahko spopadajo z 

različnimi izzivi z uporabo najrazličnejših znanj in spretnosti (Avsec, 2016). Spoznavajo, 

kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnologiji. Zato odkrivajo in 

spoznavajo preproste tehnične in tehnološke probleme ter z uporabo preprostih orodij 

iščejo načine za njihovo reševanje. Poleg tega pa tudi ustvarjalno povezujejo 

naravoslovna in tehnična znanja s prakso. Pri pouku se prepletajo štiri področja: 

• tehnična sredstva (obdelovalna orodja in stroji, energetski pretvorniki, sistemi za prenos 

energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij idr.), 

• tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje, obdelava površine 

idr.), 

• organizacija dela (analiziranje problema, razvoj izdelka) in 

• ekonomika (vrednotenje izdelkov in dela) (Fakin idr., 2011). 

 

 

3.1 PREGLED CILJEV IZ UN TIT – KAJ RAZVIJAJO 

 

Zanimalo nas je, koliko standardov znanja, ki jih najdemo v učnem načrtu (v nadaljevanju 

UN) (Fakin idr., 2011) za predmet TiT pokriva posamezno stopnjo znanja.  
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Standardi nam povejo katere vidike znanj, katere veščine in spretnosti naj učenci usvojijo, 

kaj naj bodo zmožni narediti ali doživljati. Le-te sistematizirajo različne taksonomij glede 

na različne stopnje zahtevnosti, prikazuje hierarhično razvrstitev vedenja od preprostega 

do kompleksnega od konkretnega do abstraktnega. Bloom in njegovi sodelavci so 

razvrstili učne cilje s kognitivnega ali spoznavnega področja v šest kategorij: pomnjenje, 

razumevanje, uporaba, analiza, evalviranje in ustvarjanje (Krathwol, 2002), kar lahko 

vidimo v tabeli 3.1. Pomnjenje se kaže kot priklic in obnova dejstev, podatkov, definicij, 

kategorij, postopkov, metod, razlag, teorij. Za razumevanje je značilno dojemanje smisla 

in bistva sporočila. Je prevajanje iz enega nivoja abstrakcije v drugega, iz ene simbolične 

oblike v drugo. Pri uporabi gre za uporabo splošnih idej, pravil, principov, metod, teorij 

v konkretnih, za učenca novih situacijah. Samostojno reševanje problemsko zastavljenih 

nalog. Na osnovi usvojenih principov in posplošitev reševati nove probleme. Analiza 

zajema razčlenjevanje gradiva na njegove sestavne dele ali elemente, ugotavljanje 

odnosov med temi deli in načine medsebojne povezave. Evalviranje je presoja idej, 

argumentov, rešitev, izdelkov, materialov, in metod v skladu z nameni  in po različnih 

kriterijih. Kriteriji so lahko notranji: ti zajemajo presojanje ali vrednotenje gradiva glede 

na logično natančnost, doslednost in druge notranje kriterije, ali pa zunanji: zajemajo 

presojanje učnega gradiva glede na izbrane ali spominske kriterije. Ustvarjanje je 

povezovanje delov in elementov v novo celoto. Gre za samostojno interpretiranje še 

nepoznane problemske situacije in za samostojno načrtovanje strategij. Ravnanje na tej 

stopnji oblikujeta kreativnost in divergentnost. Odgovori so novi, enkratni (Agencija za 

raziskovanje RS, 2008). Ta oblika se je kasneje razširila na še eno dimenzijo, katero 

sestavljajo faktografsko, konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. 

Faktografsko znanje vključuje predvsem poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Proceduralno znanje obsega 

poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. Metakognitivno znanje 

pa je, kot smo v prejšnjem poglavju omenili, znanje o lastnem učnem procesu in potrebah; 

organiziranje lastnega učenja, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in 

informacijami (Bakračevič, 2013). 

 

Standarde smo za posamezni razred razdelili glede na Bloomovo taksonomijo znanj 

(Tabela 3.1). Najbolj nas je zanimalo, koliko le-teh se nahaja pod četrto dimenzijo znanja, 

torej metakognitivno. Ugotovili smo, da le-teh v 6. razredu sedem od devetinštiridesetih, 
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kar je 14 % (Tabeli 3.2 in 3.3). V 7. razredu jih je šest od štiriintridesetih, kar je 18 % 

(Tabeli 3.4 in 3.5). V 8. razredu pa jih je osem od enainštiridesetih, kar predstavlja 20 % 

standardov (Tabeli 3.6 in 3.7). Za vse razrede pa lahko opazimo, da največ standardov 

pokriva drugo dimenzijo znanj, torej konceptualno znanje (Tabele 3.2 – 14).   

 

Pregledali smo tudi standarde znanja ob koncu predmeta. Med dvanajstimi naštetimi 

standardi lahko najdemo dva standarda, ki se nanašata na metakognitivno znanje: »svoje 

sposobnosti primerja z zahtevami različnih strok oziroma poklicev« ter »vrednoti in oceni 

svoje delo in delo drugih, učenje in rezultate dela in predlaga izboljšave« (Fakin idr., 

2011, str.14). 

 

Tabela 3.1: Primer Bloomove taksonomije z glagoli (Jamšek, 2019) 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

A -    

Pomniti 

B -   

Razumeti 

C - 

Uporabiti 

D -

Analizirati 

E -

Evalvirati 

F -

Ustvariti 

1- Faktografsko naštej povzemi razvrsti uredi rangiraj združi 

2- 

Konceptualno 
opiši interpretiraj poskusi razloži oceni načrtuj 

3- Proceduralno tabeliraj napovej izračunaj razlikuj povzemi sestavi 

4 

Metakognitivno 

ustrezno 

uporabi 

izvedi konstruiraj doseži ukrepaj posodobi 

 

  



 33 

Tabela 3.2: Št. standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 6. razredu 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

A - 

Pomniti 

B -

Razumeti 

C -

Uporabiti 

D -

Analizirati 

E -

Evalvirati 

F -

Ustvariti 

1- Faktografsko 1 1 5    

2- Konceptualno 5 2 2 12 6 3 

3- Proceduralno   2 3   

4 -

Metakognitivno 

6    1  

 

Tabela 3.3: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 6. razredu 

A1 poimenuje vrste papirnih gradiv 

A2 opiše varnostno opremo v delavnici; opiše pravilno ravnanje na poti v šolo, opredeli 

pravila skiciranja in kotiranja ravnega roba, opiše proces dela, opiše pridobivanje lesa in 

oblike tehničnega lesa 

A4 varno in pravilno uporablja orodje, upošteva pravila varnosti pri delu, preoblikuje papir v 

profile in jih uporabi v konstrukciji; uporabi postopke obdelave papirja, ustrezno uporabi 

pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta; pozna tehnologije okolja in jih uporabi 

za izdelavo predmetov 

B1 tehnično kulturo razume kot kulturo svojega naroda 

B2 razstavi in razišče plašč embalažnega ovitka; poveže tehnologije okolja z naravnimi 

danostmi (kamen, les idr.) 

C1 utemelji pomen uporabe varnostne čelade pri vožnji s kolesom, vrste papirnih gradiv – 

opiše njihove značilnosti in uporabo; utemelji uporabo papirnih gradiv v vsakdanjem 

življenju in za ustvarjanje izdelkov; razvršča polizdelke po njihovi uporabi; izbere 

primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta; prepozna različne vrste premazov in 

njihovo sestavo;  na konkretnem stroju določi delovni, prenosni in pogonski del 

C2 s poskusom dokaže lastnosti papirja in plastnost papirnih gradiv; preveri primernost lepila 
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Tabela 3.3 - nadaljevanje: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 6. razredu 

C3 nariše osnovne like s svinčnikom; izračuna stroške izdelave predmeta 

D2 utemelji pravila varnosti pri delu; razloži vlogo posameznih sestavin papirja oziroma 

surovin in vlaken, utemelji pomen ekološko neoporečne proizvodnje papirja; pojasni 

smisel zbiranja odpadnega papirja, utemelji vrednost in namen standardizacije formatov 

papirnih gradiv; utemelji vrednost in namen standardizacije formatov papirnih gradiv; 

razloži namen tehničnega komuniciranja; utemelji vlogo premazov za obstojnost 

konstrukcije in za videz izdelkov, utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi 

gradivi; razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev; z gospodarskega in 

ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje; razloži namembnost lesnih premazov in 

utemelji prednosti ekološko prijaznih premazov 

D3 razlikuje med recikliranim in navadnim papirjem; razlikuje formate A in B, razlikuje 

najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih 

E2 preizkusi ustreznost izdelka, ovrednoti proces izdelave, preizkusi profile na trdnost in 

ovrednoti pomen trdnosti v gradnji. Ovrednoti proces izdelave; preizkusi ustreznost 

izdelka; ovrednoti svoj prispevek  

E4 predstavi nova spoznanja in znanja 

F2: načrtuje izdelavo predmeta iz papirnih gradiv in izdela šablono, oblikuje in skicira zamisel 

za izdelavo nosilne konstrukcije iz papirnih gradiv; razčleni problem in poišče 

najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega funkcionalnega oziroma uporabnega 

predmeta iz lesa 

 

Tabela 3.4: Št. standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 7. razredu 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

A -

Pomniti 

B -  

Razumeti 

C -

Uporabiti 

D -

Analizirati 

E -

Evalvirati 

F -

Ustvariti 

1- Faktografsko  1 3    

2- Konceptualno 5 1 1 8 3 2 

3- Proceduralno   1 1  2 

4 -

Metakognitivno 

2  4    
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Tabela 3.5: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 7. razredu 

A2 predstavi uporabo najpogostejših umetnih snovi v vsakdanji praksi in jih imenuje; opiše 

potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok; našteje in opiše vire električne 

napetosti; opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne energije; opiše zobniški 

par, loči pogonski in gnani zobnik, opiše polžasto gonilo 

A4 upošteva dogovorjena pravila varnosti pri delu; pravilno in varno uporablja orodje, stroje 

in pripomočke za obdelavo umetnih snovi 

B1 

 

ugotovi, da so električni motorji porabniki, ki električno energijo pretvarjajo v mehansko 

delo in nekaj poganjajo 

B2 

 

prepozna nevarnosti električnega toka 

C1 utemelji risanje v pravokotni projekciji z vidika poznavanja projekcij in uporabe 

pravokotne projekcije v praksi; umetne snovi razvrsti med elaste, plaste (termo- in 

duroplaste) in silikone; določi in izrazi prestavno razmerje na modelu 

C2 

 

preveri odvisnost vrtenja enosmernega motorja od napetosti in polaritete priključkov vira 

C3 izračuna stroške izdelave predmeta 

C4 riše preproste predmete s svinčnikom in računalniškim grafičnim orodjem; z uporabo 

osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost predmet iz umetnih 

snovi; izdela tehnično in tehnološko dokumentacijo za izdelek oziroma projekt; uporabi 

menjalno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja električnega motorčka in razloži njegovo 

delovanje 

D2 utemelji pomen varnostne opreme kolesa ter varne vožnje s kolesom; ugotovi dobre in 

slabe strani umetnih snovi; utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri 

nepravilnem spreminjanju narave; pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na 

okolje; razloži namen in delovanje stikala v električnem krogu; pojasni pomen električne 

energije za obstoj in razvoj civilizacije; razloži delovanje vezja z dvema zaporedno in 

dvema vzporedno vezanima stikaloma; na sestavljenem modelu razloži delovanje 

električnega vezja in prenosa vrtenja 

D3 

 

razlikuje med električnimi prevodniki in izolanti ter našteje tipične električne porabnike; 
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Tabela 3.5-nadaljevanje: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 7. razredu 

E2 preizkusi ustreznost izdelka; ovrednoti svoj prispevek; ovrednoti izdelani model in uporabo 

pridobljenega znanja v novih primerih in okoliščinah 

F2 oblikuje in skicira idejo za preprost predmet, utemelji rešitev in izbere najustreznejšo; 

oblikuje in skicira zamisel za model, s katerim bo rešil problem 

F3 

 

sestavi električne kroge z dvema ali več porabniki; sestavi model po danem načrtu 

 

Tabela 3.6: Št. standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 8. razredu 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

A -

Pomniti 

B –

Razumeti 

C -

Uporabiti 

D -

Analizirati 

E –

Evalvirati 

F -

Ustvariti 

1- Faktografsko 1 1 5 1   

2- 

Konceptualno 

5 3  8 1 1 

3- 

Proceduralno 

  1 3 1 2 

4 -

Metakognitivno 

1 3 4    

 

Tabela 3.7: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 8. razredu 

A1 pozna najpogostejše vrste in osnovne lastnosti kovin 

A2 opiše lastnosti kovin; našteje in opiše vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore 

sam; opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na spremembe v okolju; 

opiše model računalniško vodenega koordinatnega stroja in njegovo uporabnost 

A4 varno in pravilno uporablja orodja 

B1 pozna vpliv proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje 

B2 opiše pomen racionalizacije in poišče primere v praksi; prouči motor ali model motorja; 

prepozna vse štiri takte štiritaktnega motorja z notranjim zgorevanjem 
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Tabela 3.7 - nadaljevanje: Razvrstitev standardov, ki se nanašajo na določeno stopnjo v 8. razredu 

B4 utemelji pravila s področja varnosti pri delu in zagotovi pogoje zanj; spoštuje ta določila v 

prometu; poišče možnosti uporabe izometrične projekcije v praksi 

C1 predstavi uporabo kovin na značilnih področjih; imenuje polizdelke in utemelji njihovo 

uporabnost; na modelu ali risbi poimenuje posamezne dele dvo- in štiritaktnega 

bencinskega motorja; imenuje različne vrste zobnikov in navede njihovo uporabo; na 

ročičnem gonilu določi vrste gibanj in opiše prenos moči 

C3 določi prestavno razmerje 

C4 

 

predmet v obliki kvadra nariše s tehnično skico in risbo v izometrični projekciji; predmete 

riše v projekciji z roko in računalniškim grafičnim orodjem CAD oziroma modelira z 

grafičnim orodjem v trirazsežnostni tehniki (3D); izdela delavniško risbo in tehnološki list 

za preprost, uporabni predmet; pri gradnji modela uporabi gonilo ter 

preizkusi njegovo delovanje 

D1 razvrsti kovine v železne in neželezne 

D2 

 

utemelji risanje predmetov v prostorski projekciji in opiše nastanek slike predmeta v 

izometrični projekciji; utemelji prednost kovin pred drugimi gradivi; razloži bistvo 

preoblikovanja, odrezovanja, spajanja in površinske obdelave; utemelji zaščito kovinskih 

predmetov; razloži pomen recikliranja; na primerih razloži kako stroji pomagajo človeku 

pri delu; imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil 

D3 

 

razlikuje razstavljive in nerazstavljive zveze; loči drsne in kotalne ležaje ter pojasni 

pomen maziv; na modelu opiše sistem CAD/CAM in našteje prednosti njegove uporabe 

pred klasično proizvodnjo 

E2 ovrednoti pomen upoštevanja določil prometnega kodeksa 

E3 vrednoti vloženo delo, porabljeno gradivo, vloženo in pridobljeno znanje, ki se veže na 

izdelek 

F2 

 

sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve 

F3 

 

z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost 

predmet iz kovin; izdela sestavne dele, jih sestavi v celoto in predmet preizkusi 
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4 ODNOS UČENCEV DO VSEBIN TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 

 

Dandanes nas tehnologija obdaja na vsakem koraku in življenja brez nje si sploh ne 

moremo predstavljati in s časom se to le še stopnjuje. Opazimo lahko, da večina ljudi, še 

posebej mlajša populacija, kažejo veliko zanimanje za tehnološke proizvode. Na drugi 

strani pa se kaže tudi vedno večja nezainteresiranost za poklice na področju TiT in 

inženirstva (kar se kaže že v OŠ) (Ardies idr., 2015). Avtor navaja tudi, da imamo lahko 

vpliv na učenčev odnos do TiT, vendar je treba najprej ugotoviti, kateri so tisti ključni 

dejavniki, ki vplivajo nanj. Eden od ciljev v tehniškem izobraževanju je tudi pri učencih 

graditi pozitiven odnos do tehnike in tehnologije, saj je pozitiven odnos tudi eden od 

ključnih dejavnikov, da se učenci kasneje odločajo za izobraževanje na omenjenih 

področjih (Avsec, 2012). Autio, Jamšek in Gaberšek (2017) podajajo tudi, da je odnos do 

tehnike izredno pomemben del tehnološke kompetentnosti, kajti le-ta igra ključno vlogo 

pri praktični aplikaciji pridobljenih znanj. Lindahl (2007 v Ardies idr., 2015) podaja 

ugotovitev, da naj bi se odnos do tehniškega področja oziroma interes za poklice na 

področju tehnike in po rezultatih različnih raziskav razvil do 14. leta starosti. Zato je 

ključnega pomena, da poznamo dejavnike, ki vplivajo na odnos do omenjenega področja 

med 12. in 14. letom (Bevk, 2018). 

 

4.1 POJMOVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

Oba pojma različni avtorji različno opredeljujejo, nekateri v širšem, drugi v ožjem 

pomenu. Sploh pri širših pojmovanjih prihaja do enačenja pojmov tehnika in tehnologija, 

kar pa je težko sprejemljivo, saj je ta dva pojma bolj smiselno ločevati, kljub temu da se 

v uporabi ne moreta ločevati, ker skupaj tvorita nerazdružljivo celoto. Dandanes si pod 

pojmom tehnika predstavljamo razvoj procesa družbene proizvodnje in kazalnik stopnje 

človekovega izkoriščanja produkcijskih sil. Prevladujoča definicija tehnike je definicija, 

ki jo podaja združenje International Technology Education Association (ITEA), ki določa 

tehniko kot »zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v umetno človekovo 
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okolje«. V ožjem smislu si lahko tehniko predstavljamo kot vse naprave, objekte, 

postopke in procese, ki služijo temu namenu. To je tudi področje človekovih izkušenj, 

spretnosti in znanja, ki se nanaša na človekovo sposobnost oblikovanja svojega okolja po 

svojih materialnih in duhovnih potrebah. Tehnologija je definirana kot uporaba znanja in 

raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb ter reševanje problemov; s tem 

pojmom označujemo znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov 

in procesov, s pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za 

civilizacijske in kulturne potrebe (Avsec, 2012).  

 

 

4.2 POJMOVANJE ODNOSA 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo naslednje opredelitve odnosa: 

- »odnòs -ôsa m (ȍ ó)  4. v zvezi z do kar se izraža, kaže v ocenjevanju, presojanju 

česa: oblikovati učenčev odnos do kulture; spremeniti človekov odnos do narave, 

umetnosti; imeti kritičen, naklonjen, odklonilen, pozitiven odnos do česa«  

- »ekspr. ima odnos do dela rad dela; do moderne glasbe nima nobenega odnosa ne 

zanima se zanjo; do očeta nima pravega odnosa ga ne ljubi, ne spoštuje«.  

 

Ardies idr. (2015) pa opredeljujejo, da je odnos psihološka nagnjenost osebe do tehnike, 

ki je pogojena z določeno stopnjo koristi, najsi bo to dobra ocena ali dober izdelek.  

 

Dalje navaja tri glavne komponente odnosa (prav tam): 

- Afektivna komponenta – pozitiven ali negativen čustven odziv na odnos. 

Posameznikovega odnosa se ne da preprosto določiti, saj se čustva običajno 

pojavijo šele takrat, ko je oseba v spoznavnem procesu z objektom. 

 

- Konativna komponenta – je vedenjska težnja posameznika, ki ga sestavljajo 

ukrepi in opazovani odzivi na objekt. Gre za odziv, ki ga stori oseba v povezavi s 
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problemom in akcijo, ki mu je dana. Vsebuje niz odzivov, ki so navadno 

predvidljivi. 

 

- Kognitivna komponenta – nanaša se na mnenje, prepričanje, misli posameznika o 

objektu. Mnenje oseba izoblikuje v skladu s podatki, ki jih ima o objektu. To je 

komponenta, kjer posameznik organizira in skladišči pridobljene informacije. 

 

 

4.2.1 Dejavniki odnosa učencev do vsebin TiT 

 

Ardies, Maeyer in Gijbels (2013) ter Ardies idr. (2015) v raziskavi navajajo številne 

raziskave, s katerimi so avtorji merili odnos učencev do TiT. Poudari pa de Vries - ovo 

(1988 v  Ardies idr., 2015), kjer je vse skupaj zajel v pet različnih kategorij: 

 

 interes za TiT (meri koliko se učenec želi izobraževati, oz. izvedeti več o TiT), 

 prizadevanja za kariero na področju TiT (koliko je učenec ambiciozen, da bi se 

odločil za poklic, ki je povezan s TiT), 

 zavedanje posledic TiT (koliko se zavedajo pozitivnih in negativnih posedic TiT 

na okolje in družbo), 

 zaznavanje težavnosti TiT (kot predmeta v šoli), 

 dojemanje TiT kot področje primerno tako za moške kot ženske (tudi za npr. 

študij). 

 

V raziskavi so Ardies idr. (2015) ugotovili, da zanimanje za TiT s časom upada, kar 

opozarja na problematiko sedanje situacije TiT v šoli. Dalje navaja, da pa se je pri tistih 

učencih, ki so se odločili za dodatne predmete v tej smeri, kaže pozitiven odnos. Z leti 

kažejo večje zanimanje za TiT, večje zanimanje za nadaljnje delo na tem področju, bolj 

pozitiven pogled na posledice TiT in tudi kažejo manjši odpor do TiT. V raziskavi je tudi 

ugotovil, da je čas, ki ga porabijo za učenje na področju TiT, pozitivno povezan z večjim 
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interesom. Omenja tudi, da dodatne ure, ki so povezane s TiT, pozitivno vplivajo na 

interes (manj se dolgočasijo), zanimanje za delo na tem področju ter bolj pozitivno vidijo 

posledice TiT. 

 

Rezultati glede razlik med spoloma so pokazali, da le-ta vpliva na interes za TiT, 

zanimanje za nadaljnje delo na tem področju in pogled na posledice TiT. Vse to je podprl 

s številnimi drugimi raziskavami. V njihovi raziskavi so sicer učenke mnenja, da je TiT 

primerna za dekleta, učenci pa nasprotno, kar ni ugodno, saj bodo morda kot odrasle osebe 

premalo spodbujali nadarjena dekleta za to področje. 

 

Navajajo tudi rezultate raziskave, da imajo tiste mame, katerih poklic ni povezan s TiT, 

negativen vpliv na interes otrok do TiT ter njihovo zanimanje za nadaljnje delo na tem 

področju. Če pa en ali oba starša delata na tehničnem področju, ima to velik vpliv na 

učenčevo zanimanje za tovrstne poklice (prav tam). 

 

Raziskava je pokazala tudi zelo močno povezanost med zanimanjem za nadaljnje delo na 

področju TiT ter dejstvom, da imajo tako učenke, kot učenci doma tehnične zbirke. Prav 

tako naj bi zbirke vplivale tudi na zaznavanje težavnosti TiT (prav tam). 

 

Navajajo tudi rezultate glede učiteljevega vpliva na odnos. Učitelji so si med seboj 

namreč zelo različni in pokazala se je pozitivna povezanost s prav vsemi kategorijami 

odnosa do TiT. S tem dejstvom so avtorji zaključili svoj prispevek in dejali, da bi morali 

sedaj, ko smo ugotovili, kako pomemben je učitelj za učenčev odnos do TiT, podrobneje 

preučiti razike med uspešnimi in neuspešnimi učitelji (prav tam).  

 

Autio idr. (2017) med razlogi za slab odnos do TiT navajajo tudi neposodobljene vsebine 

poučevanja ter preveč teoretični študij (za dekleta). Le-ta so ocenila, da učenje tehničnih 

vsebin ni koristno za njihovo prihodnost. 
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Rupnik in Avsec (2019) predstavita povezavo med odnosom do TiT in tehnološko 

pismenostjo, katera obsega znanje in veščine, potrebne za delovanje v inovacijski družbi 

(Avsec, 2012). Ugotovila sta, da odnos učencev do TiT močno vpliva na tehnološko 

pismenost.  

 

Šuligoj in Ferk Savec (2018) sta raziskovali povezanost med odnosom do TiT in 

ustvarjalnostjo. Navajata, da je tehnologija bolj prisotna, kot kadarkoli prej, problemi so 

tudi bolj kompleksni. Vse se zelo hitro spreminja in učitelji ne morejo učence naučiti 

vsega, kar bodo potrebovali, saj tega ni mogoče predvideti. Zato morajo učenci poleg 

samega znanja razviti tudi kognitivne in metakognitivne veščine. Dalje navedeta, da so 

za uspešno reševanje probemov potrebne integriteta, domišljija ter ustvarjalnost. Pri 

ustvarjalnosti igrajo ključno vlogo motivacija in nadzor nad znanjem, idejami, 

zmožnostmi, časom in prostorom. Razvoj ustvarjalnosti omejujejo pretirana uporaba 

učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk z že pripravljenim gradivom, prevelik nadzor nad 

učenci (tradicionalne metode) in premalo aktivnega ter sodelovalnega učenja. Nimajo 

možnosti reševanja praktičnih problemov iz vsakdanjika. Rezulati njune raziskave so 

pokazali, da so učenke bolj ustvarjalne kot učenci. Na tem testu so se izmed vključenih 

razredov najbolje izkazali 8. razredi. Odnos učencev do TiT je pod povprečjem. Učenci, 

ki menijo, da je TiT samo za fante, so dosegli slabše rezultate na testu ustvarjalnosti. 

Boljše rezultate so dosegli tisti, ki se dobro zavedajo posledic in pomembnosti TiT. 

 

 

4.3 TEKMOVANJA IZ VSEBIN TIT 

 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju ZOTKS) vsako leto organizira 

številne programe med katere sodijo tudi tekmovanja iz različnih področij, kot so: 

konstruktorstvo, modelarstvo, tehnologije in računalništvo, itd. Kot smo že omenili, je 

naš namen predstaviti tekmovanja in sicer iz področja konstruktorstva. Učenci, ki so se v 

letošnjem šolskem letu 2018/2019 udeležili tega tekmovanja, so tudi zajeti v vzorec naše 

raziskave. ZOTKS organizira tovrstna tekmovanja z namenom, da učenci poglobijo že 

osvojeno znanje in ga razširijo nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike 
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in tehnologije, da dobijo primerjavo znanja in praktičnih spretnosti med učenci na 

področju tehnike in tehnologije, da odkrivajo in spodbujajo nadarjene za TiT, da jih 

motivirajo za nadaljne poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice, itd.   

 

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za 

tehniko in modelarstvo. Oni tudi poskrbijo za pripravo nalog, rešitev in točkovnika za 

regijsko in državno tekmovanje, določijo udeležence državnega tekmovanja na podlagi 

rezultatov regijskega tekmovanja, določijo dobitnike srebrnih in zlatih priznanj ter 

rešujejo morebitne ugovore na vrednotenje izdelkov tekmovalcev. Komisija tudi spremlja 

potek dela, skrbi za varnost tekmovalcev in jih opozarja na morebitne nepravilnosti pri 

delu z orodjem in stroji z vidika varnosti. Z razpisom se določi, katero orodje, gradiva in 

pripomočke morajo tekmovalci prinesti s seboj na tekmovanje. Tekmovalci lahko 

uporabljajo le tisto orodje, gradiva in pripomočke, ki jih zagotovi organizator, oziroma 

jih morajo tekmovalci, v skladu z razpisom, prinesti s seboj (Zotks – pravila).  

 

Za področje konstruktorstva in tehnologij obdelave za učence osnovnih šol pri nas 

potekata dve tekmovanji. Prvo je regijsko tekmovanje, kjer izberejo učence, ki se 

udeležijo naslednjega tekmovanja t.j. državnega tekmovanja. 

Regijsko tekmovanje običajno poteka v mesecu aprilu na eni izmed osnovnih šol iz vsake 

regije. ZOTKS že leto prej objavi razpis za prijavo na tekmovanje na svoji spletni strani. 

Nato mentorji v informacijski sistem prijavijo tekmovalce. Za regijsko tekmovanje je tudi 

obvezno poravnati prijavnino udeleženca, s čimer krijejo del stroškov priprave 

tekmovanja. Prijave so možne do dveh mesecev pred tekmovanjem (Zotks – razpis).  

 

Mesec kasneje, ko se zaključi regijsko tekmovanje, pa poteka državno tekmovanje. 

Letošnje leto t.j. 2019 je tekmovanje potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

naslednje leto, torej 2020 pa bo potekalo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v 

Mariboru, kjer je potekalo tudi lansko leto, torej 2018. Istega leta se je regijskih 

tekmovanj udeležilo 992 tekmovalcev iz 120 slovenskih šol in vrtcev. Državnega 

tekmovanja se je nato udeležilo 147 učencev od vrtca do zadnjega razreda osnovne šole 
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(Zotks – novice). Letos, torej l. 2019 pa se je na državnem tekmovanju udeležilo 146 

učencev, torej od vrtca, do 9. razreda osnovne šole (Zotks – novice). 

Na regijskem tekmovanju prejme bronasta priznanja 1/3 tekmovalcev v vsaki skupini. Na 

državnem tekmovanju prejme srebrna priznanja največ dvakrat toliko tekmovalcev kot se 

podeli zlatih priznanj. Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlata 

priznanja, če komisija ne odloči drugače. Najuspešnejši tekmovalci v skupinah zadnjega 

triletja OŠ prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo 

organizira ZOTKS. Prvi trije, če so dobitniki zlatega priznanja, v posamezni skupini 

(razen K1, zaradi starostne omejitve) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem 

izmed taborov, ki jih organizirala ZOTKS v poletnih mesecih (Zotks – splošna pravila). 

 

Udeleženci različnih starostnih skupin se lahko udeležijo tekmovanj določeno za 

področje, oz. panogo. V tabeli 4.1 so predstavljena področja za določeno starostno 

skupino. V zadnjem stoplcu pa se nahaja še podatek, koliko tekmovacev največ lahko 

napreduje na državno tekmovanje.  

 

Tabela 4.1: Tekmovalna področja in panoge ter napredovanje na državno tekmovanje za področje 

konstruktorstva (Zotks – razpis) 

 Kategorija Udeleženci Napredovanje na 

državno tekmovanje 

K1 Konstruiranje z Lego gradniki za predšolske 

otroke in za učence 

prvega triletja OŠ 

največ 3 tekmovalci iz 

regije 

K2 Konstruiranje s poljubno 

konstrukcijsko zbirko 

za učence drugega 

triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

K3 Reševanje problema s konstrukcijsko 

zbirko ( Fischer, Lego …) 

za učence 

tretjega triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

K4 Reševanje problema z elektronsko 

zbirko 

za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 
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Tabela 4.1 - nadaljevanje : Tekmovalna področja in panoge ter napredovanje na državno tekmovanje za 

področje konstruktorstva (Zotks – razpis) 

K5 Načrtovanje s programom Cici CAD 

in QCAD 

za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

K6 Modeliranje s programom Google 

SketchUp 

za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

 

Pri K1 udeleženci samostojno rešujejo postavljen problem, ki ga na začetku predstavi 

član komisije. Model sestavijo z gradniki Lego, ki jih prinesejo s seboj. Pri K2 član 

komisije najprej predstavi nalogo, nato pa udeleženci z gradniki iz zbirke (Lego Dacta, 

klasični lego gradniki v kombinaciji z zbirko Lego Technic ...), ki jo prinesejo s seboj, 

rešujejo dano nalogo. Pred začetkom komisija določi katere elemente zbirk tekmovalci 

pri reševanju problema lahko uporabljajo. Tudi pri K3 rešujejo dano nalogo, ki je 

povezana z gradnjo modela stroja ali naprave, ki ga (jo) učenci vidijo med ogledom 

proizvodnega procesa, ogledom filma ... (npr. tekoči trak, transporter, dvigalo, žerjav, 

obdelovalni stroji itd.). Zbirko morajo tekmovalci prinesti s seboj. Pred začetkom 

komisija določi katere elemente zbirk tekmovalci pri reševanju problema lahko 

uporabljajo. Pri K4 udeleženci najprej rešijo pisni preizkus znanja (elektronskih 

elementov, osnov elektrotehnike in elektronike ter principov delovanja osnovnih 

elektronskih vezij), nato pa še praktični preizkus znanja. Pri tem udeleženec načrtuje in 

sestavi problemsko zasnovano elektronsko vezje, analizira delovanje vezja, samostojno 

dogradi vezje tako, da izboljša zanesljivost delovanja, razširi uporabnost vezja, izdela 

tehnično dokumentacijo in zagovarja svoje rešitve. Tekmovalci morajo s seboj prinesti 

ustrezno zbirko in orodje za izdelavo tehnične dokumentacije (risalni in pisalni pribor). 

Pri K5 pred pričetkom vodja tekmovalne komisije predstavi nalogo, oz. predmet/model. 

Tekmovalci nato model izmerijo in zanj narišejo delavniško, sestavno risbo ali obe – 

odvisno od navodil, ki jih določi komisija. Pri K6 prvi del poteka podobno kot K5. Nato 

pa sledi še drugi del, kjer organizator pripravi skico predmeta v pravokotni/izometrični 

projekciji, tekmovalci pa s programom Sketchup izdelajo 3D model za ta predmet. Nato 

pa še v tretjem delu tekmovalna komisija seznani učence s temo, v okviru katere 

tekmovalci izdelajo funkcionalni model (Zotks – pravila za konstruktorstvo). 
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Poleg konstruktorstva se izvajajo tekmovanja tudi iz področja tehnologije obdelav. V 

tabeli 4.2 so predstavljena področja tekmovanj glede na starostno skupino in število 

tekmovalcev, ki lahko napredujejo na državno tekmovanje (Zotks – razpis). 

 

Tabela 4.2: Tekmovalna področja in panoge ter napredovanje na državno tekmovanje za področje 

tehnologije obdelav (Zotks – razpis) 

 Kategorija Udeleženci Napredovanje na 

državno tekmovanje 

T1 Izdelava izdelka iz papirja za učence drugega 

triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

T2 Izdelava izdelka iz lesa z uporabo 

električnega orodja 

za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 1 ekipa (z 2 

tekmovalcema) iz regije 

T3 Izdelava izdelka iz umetne mase za učence 

tretjega triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz 

regije 

T4 Izdelava izdelka iz kovine za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 1 ekipa (z 2 

tekmovalcema) iz regije 

T5 Projektno delo (poleg izdelka 

vsebuje tudi kompleksno 

predstavitev) 

za učence tretjega 

triletja OŠ 

največ 3 naloge 

 

Pri T1 najprej komisija predstavi nalogo, nato pa tekmovalci po svojih zamislih izdelajo 

delavniško skico za izdelek po pravilih tehničnega risanja, pripravijo delovno mesto in 

izdelajo izdelek po merilih, ki so jih določili v delavniški skici. Pri T2 zopet najprej 

komisija predstavi nalogo, nato pa tekmovalci preberejo načrt, pripravijo delovno mesto 

ter izdelajo predmet po delovnih fazah in merilih, ki jih določa načrt. Pri T3 zopet najprej 

komisija predstavi nalogo, nato tekmovalci po svojih zamislih izdelajo skico in tehnološki 

postopek za izdelek, pripravijo delovno mesto in izdelajo izdelek po merilih, ki so jih 

določili v skici. Pri T4 vodja tekmovalne komisije najprej predstavi nalogo, nato pa 

tekmovalci po svojih zamislih izdelajo skico in tehnološki postopek za izdelek, pripravijo 

delovno mesto in izdelajo izdelek in pri tem dosledno upoštevajo predhodno izdelano 

skico (izdelek mora biti izdelan po merah podanih na skici). Pri T5 tekmovalci za 
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razpisano temo (npr. maketa vetrne elektrarne) izdelajo prototip ali skonstruirajo ustrezno 

izboljšavo, narišejo potrebno tehnično dokumentacijo, napišejo strokovno poročilo 

(razmislek o rabi energije, o okoljskih problemih ….) ter predstavijo celoten potek 

izdelave (slikovni materiali, film, računalniška predstavitev …) (Zotks – pravila za 

konstruktorstvo ). 

 

Poleg konstruktorstva in tehnologij obdelav učenci lahko tekmujejo še v tekmovanju  »Iz 

učenčeve domače delavnice oz. D1« (Zotks – razpis). Mnogi učenci osnovnih šol se namreč 

v prostem času, doma ali v tehničnem klubu, preizkušajo v reševanju različnih tehničnih 

problemov. S tem torej želijo spodbuditi učence osnovnih šol, da svoje male tehnične 

mojstrovine, ki nastajajo v domačih in klubskih delavnicah ter otroških sobah, predstavijo 

svojim vrstnikom, učiteljem in mentorjem. Učenci lahko predstavijo: rešitve drobnih 

problemov, predmete iz različnih gradiv (lesa, kovin, umetnih mas ipd.), konstrukcije z 

gradniki sestavljank (LESNI GRADNIKI, FISCHER, LEGO, BIMO,  METALLICO ...) 

ter električne in elektronske naprave. Učenci prinesejo s seboj na tekmovanje izdelek z 

vso dokumentacijo in potrebno opremo za predstavitev. Nato svoje izdelke predstavijo 

komisiji, ki delo oceni in učencem posreduje strokovni pogled na njihovo delo. S 

posamezne regije lahko na državno tekmovanje napredujejo največ tri naloge (Zotks – 

pravila za konstruktorstvo). 

V panogah K1, K2, K3, K4, K5, K6, T1 in T3 učenci tekmujejo posamično. V panogah 

T2 in T4 učenci tekmujejo ekipno, vsaka ekipa pa šteje dva tekmovalca. V panogah T5 

in D1 lahko učenci tekmujejo posamično ali v skupini z največ 3 učenci (Zotks – razpis). 

Tekmovanje v vseh panogah in skupinah na vseh ravneh traja od 90 do 180 minut. Čas 

trajanja tekmovanja v posamezni panogi se določi z razpisom (Zotks – splošna pravila). 

Sredstva za izvedbo regijskih in državnega tekmovanja zagotovi ZOTKS iz naslednjih 

virov: sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport, sredstva pridobljena s 

prijavninami na tekmovanje, prispevki sponzorjev in donatorjev, lastna sredstva, darila in 

volila, drugi viri (Zotks – splošna pravila). 
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5 RAZISKAVA SAMOREGULATIVNEGA UČENJA 

PRI POUKU TiT  

 

V magistrskem delu sta bila uporabljena naslednja raziskovalna metoda in pristop:  

- raziskovalna metoda: deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda;  

- raziskovalni pristop: kvantitativna raziskava.  

 

 

5.1 VZOREC 

 

Pri raziskavi smo uporabili priložnostni vzorec učencev šestih, sedmih in osmih razredov 

iz treh osnovnih šol ter učencev, ki so se udeležili tehniškega tekmovanja. Vključene so 

bile tako učenke, kot učenci. Starost učencev je med 11 in 14 let. V vzorec je bilo 

vključenih 132 učencev. Od tega je bilo 31 tistih, ki so se udeležili tekmovanja in 101 

ostalih; tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1: Struktura vzorca raziskave 

 

Skupina Spol 6. razred 7. razred 8. razred 

Tekmovanja Ženski  4 6 2 

Moški 4 8 7 

Ostali Ženski  28 14 7 

Moški 34 10 8 

 Skupaj 70 38 24 
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5.2 SPREMENLJIVKE IN NJIHOVO VREDNOTENJE 

 

Spremljali smo dve vrsti spremenljivk, in sicer (1) odnos učencev do tehnike in 

tehnologije izražen na šestih podkategorijah: 

 

 želja po šolanju na področju TiT/inženirstva, 

 zanimanje za TiT, 

 odpor do TiT, 

 TiT in spol – ali je TiT bolj primerna za fante ali ne, 

 posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, 

 težavnost TiT  

 

in (2) samoregultavno učenje na naslednjih podkategorijah: 

 

 samoučinkovitost, 

 notranja motivacija, 

 testna anksioznost, 

 kognitvne strategije, 

 samoregulacija učenja.  

Navedene spremenljivke smo vrednotili s točkovanjem odgovorov (Likertova lestvica). 
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5.3 OPIS INSTRUMENTARJA 

 

 

Za merjenje stanja veščin SRU pri učencih ter njihovega odnosa do TiT smo uporabili 

vprašalnik, ki se nahaja v prilogah (9.1). Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvega 

predstavlja vprašalnik Tehnika in jaz, drugi del pa predstavlja vprašalnik Motivacija in 

samoregulacija učenja. Instrument smo torej pripravili tako, da smo izbrali postavke, s 

katerimi preverimo tako stanje veščin SRU pri učencih, kot tudi odnos učencev do TiT. 

 

 

5.3.1 Odnos učencev do tehnike in tehnologije 

 

Vprašalnik Tehnika in jaz je nestandardizirani instrument, ki je bil pripravljen za delo na 

tehniških dnevih v okviru projekta Chain reaction v šolskem letu 2013/14. Vprašalnik je 

prirejen in nadgrajen za slovenske potrebe po testu Pupils Attitudes Toward Technology 

iz leta 2013 (Ardies, 2013). Prvotni instrument je imel 100 postavk, kjer so postavke od 

1 do 11 osredotočene na demografske podatke, postavke od 12 do 69 se nanašajo na 

čustveno komponento odnosa do tehnologije, postavke od 70 do 100 pa na kognitivno 

komponento stališč do tehnologije. Ta vprašalnik so uporabili v številnih državah po 

svetu, saj gre za potrjen instrument, ki pa ga je zaradi jezika in drugih posebnosti treba 

prilagoditi. Tako kot pri nas so mu tudi v belgijski raziskavi priredili ter zmanjšali število 

postavk in na tak način vprašalnik spremenili v bolj jedrnato, a še vedno zanesljivo in 

veljavno različico prvotnega vprašalnika PATT za merjenje odnosa do tehnike in 

tehnologije. Pri prirejanju je treba paziti, da se pri združevanju ločenih konstruktov v eno 

postavko ne izgubi tesna povezanost. Končni vprašalnik je obsegal šest področij, ki so 

zajemala 24 postavk odnosa do tehnologije. Merjenje je potekalo s pomočjo petstopenjske 

Likertove lestvice, saj je test z manj postavkami bolj enostaven za uporabo (Ardies, 

2015).  

 

Vprašalnik, ki smo ga mi uporabili, je sestavljen iz treh sklopov. V prvem sklopu je 12 

vprašanj demografske narave, ki učenca sprašujejo po imenu, spolu, starosti, razredu, 
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srednji oceni pri TiT, navadah doma in v družini (področje zaposlitve staršev, uporaba 

tehničnih igrač, ali imajo tehnično delavnico doma, izobrazba sorojencev, želje glede 

poklica v inženirstvu). Podatke, kot so ime, starost, razred in srednja ocena, učenec zapiše 

sam. Pri spolu obkroži eno od možnosti, ki ima podano M ali Ž, pri rubriki področja 

zaposlitve staršev pa obkroži oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni »nič«, 5 pomeni »zelo 

veliko«. Na zadnja vprašanja v tem sklopu učenec odgovori z »da« ali »ne«.  

 

Drugi sklop vprašalnika je razdeljen na šest konstruktov: 

 TCA – želja po šolanju na področju TiT ali inženirstva (4 vprašanja), 

 IT – zanimanje za TiT (6 vprašanj), 

 TTT – odpor do TiT (4 vprašanja), 

 TB – TiT in spol – ali je TiT bolj primerna za fante ali ne (3 vprašanja), 

 CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT (4 vprašanja), 

 TD – težavnost TiT (4 vprašanja) (Ardies, 2015).  

 

V tretjem delu učenci podajo svojo oceno glede zadovoljstva z elementi, ki tvorijo 

predmet TiT (gradiva, pouk, učitelj, pomoč učitelja, izdelki, praktično delo …).  Tudi te 

postavke so učenci ocenjevali na lestvici od 1 do 5.  

 

Za konec so postavljena še tri vprašanja odprtega tipa, kjer učenci povedo, kje pri pouku 

tehnike vidijo težave, kaj bi v pouk tehnike vključili, da bi bil le-ta bolj zanimiv in katere 

stvari bi iz pouka tehnike izključili. S tem pridobimo povratno informacijo učencev glede 

pouka TiT in ga kasneje v skladu s predlogi učencev prilagodimo z namenom pridobiti 

njihovo čim večje zanimanje za sam predmet, kar bi posledično pripeljalo do bolj 

pozitivnega odnosa do tehnike, kar so že pokazale tudi različne raziskave, ki smo jih 

opisali v prejšnjih poglavjih (Bevk, 2018). 
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5.3.2 Motivacija in samoregulacija učenja 

 

Vprašalnik Motivacija in samoregulacija učenja je prirejen vprašalnik »the Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire—MSLQ«. Zajema 56 postavk, ki se nanašajo na 

učenčevo motivacijo, uporabo kognitivnih strategij, uporabo metakognitivnih strategij ter 

usmerjanje lastnega napora. Učenci so odgovore podali s pomočjo sedemstopenjske 

Likertove lestvice od 1 (nikakor ne drži zame) do 7 (popolnoma drži zame). Srednja točka 

na lestvici je 4. Celotno področje je razdeljeno na tri motivacijske kategorije: 

samoučinkovitost, notranja motivacija in testna anksioznost.  

 

Samoučinkovitost pokriva devet postavk, ki se navezujejo na zaupanje v lastne 

zmožnosti, npr. »Prepričan/a sem, da bom pri predmetu zelo uspešna,« »Prepričan/a sem, 

da lahko razumem ideje, poučevane pri predmetu«.  

 

Notranjo motivacijo prav tako pokriva devet postavk, npr. »Po mojem mnenju je znanje, 

ki ga pridobivamo pri predmetu zanimivo,« kot tudi postavke, ki se nanašajo na zavedanje 

pomembnosti učenja, npr. »Zdi se mi pomembno, da se naučim, kar se poučuje pri danem 

predmetu,« ter postavke, ki merijo, v kolikšni meri učenec učenje doživlja, kot izziv, npr. 

»Raje imam predmete, ki me izzovejo in se na tak način naučim nove stvari«.  

 

Testno anksioznost so zajemale štiri postavke npr. »Med pisanjem pisnega preizkusa sem 

tako živčen/na, da se ne morem spomniti dejstev, ki sem se jih naučil/a,« »Med pisanjem 
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pisnega preizkusa sem zaskrbljen/a in vznemirjen/a«. Pri interpretaciji rezultatov bomo 

lestvico obrnili. 

 

Poleg teh treh kategorij vprašalnik zajema še dve kognitivni kategoriji: uporabo 

kognitivnih strategij ter uporabo samoregulacije.  

 

Kognitivne strategije pokriva 13 postavk. En sklop pokriva raznolikost strategij npr. »Ko 

prebiram literaturo za dani predmet, si ponavljam besede znova in znova, da si jih 

zapomnim,«, drugi pokriva povzemanje, npr. »Med branjem se vsake toliko časa ustavim 

in povzamem prebrano,« in zadnji strategije organiziranja, npr. »Izdelava povzetkov 

poglavij iz mojih zapiskov in/ali literature mi pomaga pri učenju«.  

 

V samoregulacijo pa spadajo postavke, kot so: »Sam/a sebi postavljam vprašanja, da 

preverim ali sem se snov dobro naučil/a,« »Opažam, da ko učitelj/ica govori, razmišljam 

o drugih stvareh in ne sledim razlagi,« »Težko se odločim, kaj je glavna ideja besedila, 

ki ga preberem,« »Čeprav je snov, ki se jo moram naučiti dolgočasna in nezanimiva, jo 

predelam do konca/v celoti,« »Ko učenje postane težko, ga opustim ali pa se naučim le 

lažje dele« (Pintrich in De Groot, 1990). 

 

 

5.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Učenci so vprašalnik reševali individualno z metodo papir – svinčnik, približno 30 minut. 

Pri reševanju vprašalnikov je bil prisoten tudi učitelj, ki je nadzoroval samo izpolnjevanje 

vprašalnikov. Pri vseh raziskovalnih stopnjah smo upoštevali etični vidik, torej od 

načrtovanja raziskave do pisanja poročila. Držali smo se temeljnih etičnih načel, ki so 

temelj vsake raziskave. 
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5.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

 

Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabljena je 

bila osnovna deskriptivna in inferenčna statistika. Pri obdelavi podatkov smo izračunali 

frekvence (f), odstotke (%), povprečne vrednosti (M) in standardna odstopanja (SD). 

Ustreznost merskih karakteristik instrumentarija smo preverili z mero zanesljivosti – 

Cronbach (α). Homogenost varianc smo preverjali z Levenovim testom. Statistično 

pomembne razlike med skupinami in meritvami smo preverili s pomočjo t-testa in 

enosmerne analize variance in kovariance. Pri statističnem sklepanju o pomembnosti 

statističnih razlik smo upoštevali tudi velikost učinka (parcialni η2  ali Cohen d). Mere 

učinka  parcialni η2  se oceni kot 0,01-0,05 šibek, 0,06 do 0.14 kot zmeren in nad 0,15 

močan (Cohen idr., 2003). Večkratna regresija za določanje povezav in napovedne 

veljavnosti. Moč korelacije se ocenjuje z velikostjo uteži β, kjer je 0,02-0,12 šibka 

korelacija, 0,13 do 0,25 zmerna in nad 0,25 močna korelacija (Cohen idr., 2003).  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate podajamo večplastno, in sicer kot oceno zanesljivosti vprašalnikov, 

demografskih podatkov, opisne statistike, vrednotenje SRU in odnos učencev do TiT. 

 

 

6.1 ZANESLJIVOST VPRAŠALNIKA 

 

Preverili smo zanesljivost vprašalnika. Izmerili smo torej merilo zanesljivosti, ki nam 

pove, ali so rezultati prve meritve usklajeni z rezultati druge meritve. Če je test zanesljiv, 

nam pove koeficient Cronbach α. Če je le-ta večji od 0,6, je test zanesljiv in ga lahko 

uporabimo. Zanesljivost smo preverjali za vsako izmed kategorij posebej. Rezultati so 

podani v tabeli 6.1. Ker je α > 0,6 za vse kategorije, je zanesljivost vprašalnika ustrezna 

(Kubiszyn in Borich, 2013). 

Tabela 6.1: Zanesljivost vprašalnika po kategorijah odnosa do TiT in SRU 

Kategorija TCA IT TIT TB CT TD Z PT 

Vrednost 

Cronbach α  

0,896 0,830 0,844 0,832 0,765 0,699 0,687 0,730 

Kategorija Samoučinkovitost Notranja 

motivacija 

Testna 

anksioznost 

Kognitivne 

strategije 

Samoreguacija 

Vrednost 

Cronbach α  

0,852 0,858 0,659 0,861 0,632 

 

 

6.2 DEMOGRAFIJA 

 

S prvim delom vprašalnika smo pri učencih zbirali demografske podatke učencev. Na tem 

mestu so predstavljeni rezutati, ki prikazujejo razlike med učenci, ki so se udeležili 

tekmovanj in ostalimi učenci za to področje. Pri VP1 (Ali ima oče službo, ki bi bila lahko  
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na kakršenkoli način povezana s tehniko?) in VP2 (Ali ima mama službo, ki bi bila lahko 

na kakršenkoli način povezana s tehniko?) so učenci podali odgovor v obliki ocene na 

skali od 1 do 5. Srednja točka je 3, s katero bomo primerjali posamezno povprečno 

vrednost odgovorov posamezne skupine. Na VP3- VP8 so odgovorili z da/ne, pri čemer 

da pomeni vrednost 1, ne pa vrednost 0, slika 6.2 

 

Slika 6.1: Povprečna dosežena vrednost odgovorov učencev, ki so se udeležili tekmovanja ter tistih, ki se 

niso; VP1 - Ali ima oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko, VP2 - Ali ima 

mama službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko. Srednja vrednost lestvice je 3, 

predstavljena z rdečo črtkano črto   
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Slika 6.2: VP3 - Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke 

elektronike/robotike, VP4 - Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in 

popravila, VP5 - Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in 

programiranje, VP6 - Ali razmišljaš, da bi se odločil/a za poklic na področju tehnike in inženirstva, VP7 - 

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem področju, VP8 - Ali 

obiskuješ oz. si obiskoval tehniško šolo. 

 

Ob pogledu na sliki 6.1 in 6.2 lahko opazimo, da imajo učenci, ki so se udeležili 

tekmovanja, boljše izhodišče kot ostali učenci. Tudi primerjava spremenljivk je pokazala 

statistično pomembne razlike glede na omenjeni skupini učencev pri skoraj vseh 

kategorijah. Pri VP1 je α = 0,000, torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico 

in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da je med učenci, ki so se udeležili tekmovanj, 

več takih, ki imajo doma očeta, ki ima službo povezano s TiT ali inženirstvom (M = 3,6, 

torej nadpovprečno), kot pa med ostalimi učenci (M = 2,4 - podpovprečno). Podobno je 

pri VP2 α = 0,026, torej lahko tudi to posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 2,6 

% trdimo, da je več takih učencev, ki se udeležujejo tekmovanj, ki imajo mamo v službi 

povezano s TiT (M = 2,3 - podpovprečno) kot pa ostalih učencev (M = 1,8 - tudi 

podpovprečno). Pri VP3 je α = 0,151, torej lahko le za vzorec povemo, da so učenci, ki 

so se udeležili tekmovanja, višje ocenili, da imajo doma tehnične zbirke (M = 0,8 - 

nadpovprečno) kot pa ostali učenci (M = 0,7 - tudi nadpovprečno). Pri VP4 je α = 0,000, 

torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s tveganjem manjšim od 0,1 % 

trdimo, da ima več učencev, ki se udeležujejo tekmovanj, doma delavnico (M = 0,8 - 
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nadpovprečno) kot pa ostalih učencev (M = 0,4 - podpovprečno). Pri VP5 je α = 0,052, 

torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 5,2 % trdimo, da 

učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, doma večkrat uporabljajo računalnik tudi za 

tehnično risanje, itd. (M = 0,5 - povprečno) kot pa ostali učenci (M = 0,3 - podpovprečno). 

Pri VP6 pa je α = 0,000, torej lahko tudi tu podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da več učencev, ki se udeležujejo tekmovanja, 

razmišlja o izbiri poklica na področju TiT in inženirstva (M = 0,8 - nadpovprečno) kot pa 

ostali učenci (M = 0,2 - podpovprečno). Za to kategorijo opazimo tudi največje 

odstopanje med skupinama. V zadnjih dveh kategorijah ne prihaja do razlik med 

skupinama, kar lahko opazimo že iz grafa: VP7 (α = 0,669) in VP8 (α = 0,644), povprečna 

vrednost pa je povsod M = 0,1, kar je pod povprečjem. 

 

6.3 MERJENJE STANJA VEŠČIN SRU  

 

Preverjali smo, ali se v našem vzorcu pojavljajo statistično pomembne razlike v stanju 

veščin SRU glede na spol, starost in skupino, torej med tistimi, ki so se udeležili 

tehniškega tekmovanja in tistimi, ki se le-tega niso udeležili. Učenci so svoje odgovore 

podali z oceno od 1 (nikakor ne drži zame) do 7 (popolnoma drži zame). Srednja točka je 

torej 4, s katero bomo primerjali posamezno povprečno vrednost odgovorov posamezne 

skupine. 

 

6.3.1 Razlike v stanju veščin SRU glede na razred 

 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah stanja veščin SRU med 6., 7. in 8. 

razredom, glede na vsako od petih kategorij. 
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Slika 6.3: Razlike v stanju veščin SRU glede na razred, kjer je bilo 70 učencev v 6. razredu, 38 v 7. razredu 

in 24 v 8. razredu. Srednja vrednost lestvice 4 je predstavljena z rdečo črtkano črto. 

 

Iz grafa na sliki 6.3 lahko razberemo, da so najvišjo povprečno oceno pri 

samoučinkovitosti dosegli učenci 8. razreda (M = 5 - nadpovprečno), najmanjšo pa učenci 

6. razreda (M = 4,5 - nadpovprečno). Pri notranji motivaciji sta 7. ter 8. razred izenačena 

in sicer z oceno M = 4,6, kar je nadpovprečna ocena. Največjo povprečno oceno testne 

anksioznosti je raziskava pokazala v 7. razredu (M = 4 - povprečje), najnižjo pa v 6. 

razredu (M = 3,5 - podpovprečno). Pri uporabi kongnitivnih strategij so najvišje ocenili 

zopet 7. razred (M = 4,6 - nadpovprečno), 6. ter 8. razred pa sta podala enako oceno, ki 

se ne razikuje veliko od prejšnje (M = 4,5 - nadpovprečno). Pri samoregulaciji so najvišjo 

povprečno oceno dosegli učenci 6. razreda (M = 4,3 - nadpovprečno), najnižjo pa učenci 

8. razreda (M = 4 - povprečno). 

Za ugotavljanje enakosti varianc čez skupine (razrede) smo uporabili Levenov test, ki 

nam potrdi ničelno hipotezo in predpostvko o normalni porazdelitvi (p > 0.05). Zato 

izberemo parametrične teste. 

Multivariantna analiza variance (MANOVA) podatkov testiranih spremenljivk ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med razredi glede na omenjene kategorije, saj 

pogoj za to (α ≤ 0,05) ni bil izpolnjen, kar je prikazano v tabeli 6.2. Podatkov ne 

posplošimo na osnovno množico.  
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Tabela 6.2: Vrednost α za kategorije SRU 

Kategorija  samoučinkovitost notranja 

motivacija 

testna 

anksioznost 

kognitivne 

strategije 

samoregulacija 

Vrednost α 0,229 0,598 0,304 0,907 0,687 

 

6.3.2 Razlike v stanju veščin SRU glede na spol 

 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah stanja veščin SRU med učenci in 

učenkami glede na vsako od petih kategorij; slika 6.4.  

Slika 6.4:  Razlike v stanju veščin SRU glede na spol. Srednja vrednost lestvice 4 je predstavljena z rdečo 

črtkano črto. 

Za ugotavljanje enakosti varianc skupin po spolu smo uporabili Levenov test, ki nam 

potrdi ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05). Zato izberemo 

parametrične teste. 

MANOVA ni pokazala statistično pomembnih razlik v štirih primerih: samoučinkovitost 

(α = 0,356), testna anksioznost (α = 0,999), kognitivne strategije (α = 0,859) ter 

samoregulacija (α = 0,813). Lahko pa za vzorec razberemo iz grafa na sliki 6.4, da so 

učenke podale boljšo povprečno oceno v samoučinkovitosti (M = 4,8 - nadpovprečno) 

kot učenci (M = 4,6 - tudi nadpovprečno). Pri testni anksioznosti ni bilo razlik, pri obojih 
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povprečna ocena znaša M = 3,7, kar je podpovprečna ocena. Podobno velja za kognitivne 

strategije (M = 4,5 - nadpovprečno) ter samoregulacijo (M = 4,2 - tudi nadpovprečno). 

Test pa je pokazal statistično pomembne razlike med učenci ter učenkami pri notranji 

motivaciji, kjer je α = 0,05. Torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 5 % trdimo, da so tudi v osnovni množici učenci bolj notranje motivirani (M 

= 4,7 - nadpovprečno) kot pa učenke (M = 4,3 - tudi nadpovprečno). Učinek izražen s 

parcialnim η2 =0.029, kar se ocenjuje kot šibek. 

 

6.3.3 Razlike v stanju veščin SRU glede na skupino 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah stanja veščin SRU učenci, ki so se 

udeležili tekmovanj ter ostalimi učenci glede na vsako od petih kategorij. 

Slika 6.5: Razlike v stanju veščin SRU glede na skupino. Srednja vrednost lestvice 4 je predstavljena z 

rdečo črtkano črto. 

Iz grafa na sliki 6.5 lahko razberemo, da je povprečna ocena odgovorov učencev, ki so se 

udeležili tekmovanja, pri vseh kategorijah višja od ocene ostalih učencev.  

Za ugotavljanje enakosti varianc čez skupini smo uporabili Levenov test, ki nam potrdi 

ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05). Zato izberemo 

parametrične teste. 
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MANOVA je pokazala statistično pomembne razlike med učenci, ki se udeležujejo 

tekmovanj ter ostalimi učenci za vse kategorije SRU.  

Pri samoučinkovitosti je α = 0,000, torej podatke lahko posplošimo na osnovno množico 

in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da imajo učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, 

bolje razvito samoučinkovitost (M = 5,3 - nadpovprečno) kot ostali učenci (M = 4,5 - tudi 

nadpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2 =0.105, kar se ocenjuje kot zmeren.  

Pri notranji motivaciji je α = 0,004, torej lahko tudi tu podatke posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem 0,4 % trdimo, da so učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj 

notranje motivirani (M = 5 - nadpovprečno) kot ostali učenci (M = 4,3 - tudi 

nadpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2 =0.062, kar se ocenjuje kot zmeren.  

Pri testni anksioznosti je α = 0,044, kar pomeni, da lahko podatke posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem 4,4 % trdimo, da se učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, srečujejo 

z večjo testno anksioznostjo (M = 4,2 - nadpovprečno) kot ostali učenci (M = 3,6 - 

podpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2 = 0.031 kar se ocenjuje kot šibek do 

zmeren.  

Pri kognitivnih strategijah je α = 0,033, torej lahko podatke posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem 3,3 % trdimo, da so učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj 

vešči pri uporabi kognitivnih strategij (M = 4,9 - nadpovprečno) kot ostali učenci (M = 

4,4 – tudi nadpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2 = 0.035 kar se ocenjuje kot šibek 

do zmeren. 

Pri samoregulaciji pa je α = 0,018, torej lahko tudi to posplošimo na osnovno množico in 

s tveganjem 1,8 % trdimo, da so učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj vešči v 

samoregulaciji (M = 4,6 - nadpovprečno), kot pa ostali učenci (M = 4,1 – tudi 

nadpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2  = 0.042 kar se ocenujeje kot zmeren. 

 

6.3.4 Učinek starosti tekmovalcev na SRU 

Pokazali smo že, kako udeležba na tekmovanjih statistično značilno (p < 0.05) vpliva na 

SRU učencev. Obstaja pa tudi možnost, da so starejši tekmovalci (višji razred) tisti, ki 

doprinesejo večji učinek. Kot kovariablo smo tako vzeli še razred oz. starost učencev. Za 

ugotavljanje enakosti varianc čez skupine smo uporabili Levenov test, ki nam potrdi 
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ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05). Zato izberemo 

parametrične teste, kjer spremljamo več neodvisnih spremenljivk s MANOVA. 

Test nam odkrije oz. potrdi statistično značilne razlike le pri samoučinkovitosti  (p = 

0.038) in samoregulaciji učencev (p = 0.039). To pomeni, da imajo tekmovalci ne glede 

na razred bolj razvite te zmogljivosti.  Pri ostalih kategorijah: notranja motivacija, testna 

anksioznost in kognitvne strategije učenja pa so razlike statistično neznačilne (p > 0.05), 

kar pomeni, da tudi starost tekmovalca doprinese k razvoju teh karakteristik. Učinek 

značilnih kategorij je ocenjen na šibek do zmeren (parcialni  η2 = 0.033).  

   

6.4 MERJENJE ODNOSA DO TiT 

 

Preverjali smo tudi, ali se v našem vzorcu pojavljajo statistično pomembne razlike v 

odnosu do TiT glede na spol, starost in skupino, torej med tistimi, ki so se udeležili 

tehniškega tekmovanja in tistimi, ki se le-tega niso udeležili. Učenci so odgovarjali z 

oceno od 1 (ne strinjam se) do 5 (strinjam se). Srednja točka je torej 3, s katero bomo 

primerjali posamezno povprečno vrednost odgovorov posamezne skupine. 

 

 

6.4.1 Razlike v odnosu do TiT glede na razred 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah v odnosu do TiT glede na razred; slika 

6.6. 
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Iz grafa na sliki 6.6 lahko razberemo, da so željo po šolanju na področju TiT in inženirstva 

najvišje ocenili učenci 8. razreda (M = 3 - srednja ocena), nato učenci 7. razreda (M = 2,8 

- podpovprečno) in nazadnje učenci šestega razreda (M = 2,5 - podpovprečno). Zanimanje 

za TiT so najvišje ocenili učenci 7. ter 8. razreda (M = 3,3 - nadpovprečno), nato pa učenci 

6. razreda (M = 3,2 - nadpovprečno). Odpor do TiT so najvišje ocenili učenci 7. razreda 

(M = 2,2 - podpovprečno), nato učenci 6. razreda (M = 2,1 - tudi podpovprečno) in 

nazadnje učenci 8. razreda (M = 2 - podpovprečno). Ta kategorija je tudi najnižje 

ocenjena, kar je ugoden rezultat, saj ne želimo, da bi učenci čutili velik odpor do TiT. Ali 

je tehnika bolj primerna za fante kot dekleta so najvišje ocenili učenci 8. razreda (M = 2,8 

- podpovprečno), nato učenci 6. razreda (M = 2,6 - podpovprečno) in nazadnje učenci 7. 

razreda (M = 2,5 - podpovprečno). Zavedanje posledic in pomembnosti TiT so najvišje 

(izmed vseh kategorij) ocenili učenci 8. razreda (M = 3,8 - nadpovprečno), nato učenci 7. 

razreda (M = 3,6 - nadpovprečno) in nazadnje učenci 6. razreda (M = 3,5 - nadpovprečno). 

TiT so kot težavno najvišje ocenili učenci 6. in 7. razreda (M = 3,3 - nadpovprečno), malo 

manj pa učenci 8. razreda (M = 3,2 - nadpovprečno). Zadovoljstvo s TiT so najvišje 

Slika 6.6: Odnos to TiT glede na razred, kjer pomeni: TCA - želja po šolanju na področju TiT in 

inženirstva, IT - zanimanje za TiT, TTT - odpor do TiT, TB - TiT in spol - ali je TiT bolj primerna za 

fante ali ne, CT - posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, TD - težavnost TiT,  Z - zadovoljstvo z 

okoljem TiT in PT - zadovoljstvo s samim poukom, učiteljem. Srednja vrednost lestvice 3 je predstavljena 

z rdečo črtkano črto.  
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ocenili učenci 6. razreda (M = 3,7 - nadpovprečno), nato učenci 7. razreda (M = 3,5 - tudi 

nadpovprečno) in nazadnje učenci 8. razreda (M = 3,1 - nadpovprečno). Zadovoljstvo s 

samim poukom so najvišje ocenili učenci 7. razreda (M = 3,7 - nadpovprečno), malo manj 

pa učenci 6. ter 8. razreda (M = 3,6 - nadpovprečno). 

Za ugotavljanje enakosti varianc čez skupine smo uporabili Levenov test, ki nam potrdi 

ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05) za vse kategoije razen 

za TCA, kjer bomo upoštevali pri analizi, da variance niso enake čez skupine (p = 0.014 

< 0.05). Zato izberemo parametrične teste, kjer spremljamo več neodvisnih spremenljivk 

z MANOVA in Post Hoc test Scheefe, kjer so variance enake in Games-Howell, kjer 

variance niso enake čez skupine. 

MANOVA test je razkril statistično pomembne razlike med razredi v zadovoljstvu s TiT, 

saj je α = 0,013. Torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 1,3 

% trdimo, da so učenci 6. razreda najbolj, učenci 8. razreda pa najmanj zadovoljni s TiT, 

kar nam pokaže Scheffe Post Hoc Test. Za ostale kategorije test ni pokazal statistično 

pomembnih razlik. Rezultati vrednosti α se nahajajo v tabeli 6.3. 

Tabela 6.3: Vrednost α za različne kategorije odnosa do TiT glede na razred 

Kategorija  TCA IT TTT TB CT TD Z  PT 

Vrednost α 0,122 0,833 0,692 0,665 0,424 0,900 0,013 0,819 

 

 

6.4.2 Razlike v odnosu do TiT glede na skupino 

 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah v odnosu do TiT glede na skupino, torej 

med tistimi, ki so se udeležili tehniškega tekmovanja in tistimi, ki se le-tega niso udeležili. 
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Iz grafa na sliki 6.7 lahko na hitro opazimo, da se odnos do TiT glede na kategorije med 

učenci, ki so se udeležili tekmovanja in ostalimi učenci, pojavljajo kar vidne razlike.  

Za ugotavljanje enakosti varianc čez skupine smo uporabili Levenov test, ki nam potrdi 

ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05) le pri TTT, TB, CT 

in TD kategoriji. Za TCA, IT, Z in PT kategijo pa bomo upoštevali, da variance niso 

enake čez skupine (p < 0.05). Izberemo parametrične teste, kjer spremljamo več 

neodvisnih spremenljivk z MANOVA in asimptotični t-test, kjer varince niso enake čez 

skupine. 

MANOVA nam razkrije kar nekaj statistično pomembnih razlik med tema dvema 

skupinama.  

Pri TCA je test pokazal α = 0,000, torej podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da imajo učenci, ki se udeležujejo tekmovanj (M = 

3,7 - nadpovprečno), večjo željo po šolanju na področju TiT in inženirstva kot ostali 

učenci (M = 2,3 - podpovprečno). Učinek izražen s Cohen d =1.99, kar se ocenujeje kot 

močan. 
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Slika 6.7: Odnos to TiT glede na skupino, kjer pomeni: TCA - želja po šolanju na področju TiT in 

inženirstva, IT - zanimanje za TiT, TTT - odpor do TiT, TB - TiT in spol - ali je TiT bolj primerna za 

fante ali ne, CT - posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, TD - težavnost TiT,  Z - zadovoljstvo z 

okoljem TiT in PT - zadovoljstvo s samim poukom, učiteljem. Srednja vrednost lestvice 3 je predstavljena 

z rdečo črtkano črto. 
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Za kategorijo IT je α = 0,000, torej lahko tudi tu podatke posplošimo na osnovno množico 

in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da imajo učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, 

večje zanimanje (M = 4,1 - nadpovprečno) za TiT kot pa ostali učenci (M = 3 - povprečna 

ocena). Učinek izražen s Cohen d =1.69, kar se ocenujeje kot močan. 

Za področje TTT je α = 0,001, torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 0,1 % trdimo, da imajo učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, manjši odpor do 

TiT (M = 1,5 - podpovprečno) kot ga imajo ostali učenci (M = 3 - povprečna ocena). 

Učinek izražen s parcialnim η2 = 0.089, kar se ocenujeje kot zmeren. 

Za kategorijo TB je α = 0,308, torej lahko povemo samo za vzorec, da so učenci, ki so se 

udeležili tekmovanja, nižje ocenili, da je TiT bolj primerna za fante kot za dekleta (M = 

2,4 - podpovprečno), kot pa so to ocenili ostali učenci (M = 2,7 - tudi podpovprečno).   

Za kategorijo CT je α = 0,000, torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj 

zavedajo posledic in pomembnosti TiT (M = 4,1 - nadpovprečno) kot pa ostali učenci (M 

= 3,4 - nadpovprečno). Učinek izražen s parcialnim η2 = 0.104, kar se ocenjuje kot 

zmeren. 

Za kategorijo TD je α = 0,149 > 0,05, zato lahko samo za vzorec povemo, da  učenci, ki 

se udeležujejo tekmovanj, ocenjujejo TiT kot bolj zahtevno (M = 3,5 - nadpovprečno) kot 

pa ostali učenci (M = 3,2 - nadpovprečno).  

Za kategorijo Z je α = 0,024, torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 2,4 % trdimo, da so učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj zadovoljni s TiT 

(M = 3,8 - nadpovprečno) kot pa ostali učenci (M = 3,4 - nadpovprečno). Učinek izražen 

s Cohen d = 0.64, kar se ocenjuje kot zmeren. 

Za zadnjo kategorijo PT je α = 0,033, torej lahko tudi tu podatke pospošimo na osnovno 

množio in s tveganjem 3,3 % trdimo, da so učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, bolj 

zadovoljni s samim poukom (M = 3,8 - nadpovprečno) kot pa ostali učenci (M = 3,5 - 

tudi nadpovprečno).   Učinek izražen s Cohen d = 0.57, kar se ocenjuje kot zmeren. 
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6.4.3 Razlike v odnosu do TiT glede na spol 

 

Na tem mestu so predstavljeni rezultati o razlikah v odnosu do TiT glede na spol. 

Za ugotavljanje enakosti varianc čez skupine smo uporabili Levenov test, ki nam potrdi 

ničelno hipotezo in predpostavko o normalni porazdelitvi (p > 0.05) pri vseh kategorijah 

razen pri TTT in PT kategoriji. Izberemo parametrične teste, kjer spremljamo več 

neodvisnih spremenelnjivk z MANOVA in asimptotični t-test, kjer variance niso enake 

čez skupine. 

MANOVA odkrije  statistično pomembne razlike med spoloma pri kategoriji TCA, kjer 

je α = 0,061. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 6,1 % trdimo, 

da imajo učenci večjo željo po šolanju na področju TiT in inženirstva (M = 2,8 - 

podpovprečno) kot pa učenke (M = 2,5 - podpovprečno). Učinek je šibek. 

Za kategorijo IT je α = 0,446, torej lahko samo za vzorec pogledamo na graf na sliki 6.8 

in vidimo, da so učenci izrazili malenkost večje zanimanje za TiT (M = 3,3 - 

nadpovprečno) kot pa učenke (M = 3,2 - nadpovprečno). 

Slika 6.8: Odnos to TiT glede na spol, kjer pomeni: TCA - želja po šolanju na področju TiT in inženirstva, 

IT - zanimanje za TiT, TTT - odpor do TiT, TB - TiT in spol - ali je TiT bolj primerna za fante ali ne, CT 

- posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, TD – težavnost TiT,  Z – zadovoljstvo z okoljem TiT in 

PT – zadovoljstvo s samim poukom, učiteljem. Srednja vrednost lestvice 3 je predstavljena z rdečo 

črtkano črto. 
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 Za kategorijo TTT je α = 0,394, torej zopet pogledamo samo za vzorec na grafu in 

vidimo, da so učenci izrazili malenkost večji odpor do TiT (M = 2,2 - podpovprečno), kot 

pa učenke (M = 2,2 - tudi podpovprečno).  

Pri kategoriji TB je α = 0,000, torej lahko podatke posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da več učencev meni, da je TiT bolj primerna za 

fante kot dekleta (M = 3,1 - nadpovprečno) kot pa učenk (M = 2 - podpovprečno). Učinek 

parcialni η2 = 0,244 se ocenjuje kot močan. 

Za ostale kategorije test ni pokazal statistično pomembnih razlik: CT (α = 0,638), TD (α 

= 0,463), Z (α = 0,601) in PT (α = 0,183). Lahko pa iz grafa razberemo podatke za vzorec. 

Vidimo, da se učenci bolj zavedajo posledic in pomembnosti TiT (M = 3,6 - 

nadpovprečno) kot pa učenke (M = 3,5 - tudi nadpovprečno). Prav tako kaže tudi 

povprečna ocena za težavnost TiT, kjer so učenci v povprečju ocenili M = 3,3, učenke pa 

M = 3,2 - oboje z nadpovprečno oceno. Nasprotno pa kažejo rezultati na naslednjo 

kategorijo, kjer so učenke višje ocenile zadovoljstvo s TiT (M = 3,6 - nadpovprečno) kot 

pa učenci (M = 3,5 - nadpovprečno). Podobni rezultati so za kategorijo zadovoljstva s 

samim poukom: učenke M = 3,7 in učenci M = 3,5 - oboje z nadpovprečno oceno. 

 

 

6.5 KOLERACIJA MED STANJEM VEŠČIN SRU IN ODNOSOM DO 

TiT 

 

Za iskanje povezav smo uporabili večkratno regresijsko analizo in iskali statistično 

pomembne povezave, za kar mora veljati, da je koeficient α ≤ 0,05. S programom SPSS 

smo ugotovili, da se statično pomembne povezave pojavljajo med kategorijama CT in 

samoučinkovitost, kjer je α = 0,019 , utež β, ki kaže moč in smer korelacije je velik β = 

0,27 (t = 2,37). Podatke lahko torej posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 1,9 

% trdimo, da so učenci, ki se zavedajo posledic in pomembnosti TiT tudi bolj učinkoviti.  

 

Statistično pomembne povezave se pojavljajo tudi med kategorijama IT in notranja 

motivacija ter, kjer je α = 0,008. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s 
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tveganjem 0,8 % trdimo, da so učenci, ki kažejo večje zanimanje za vsebine TiT tudi bolj 

notranje motivirani (β = 0,44 , t = 2,69).  

 

Naslednja statistično pomembna povezava je med kategorijama TTT in testna 

anksioznost, kjer je α = 0,014. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 1,4 % trdimo, da imajo učenci, ki imajo večji odpor do TiT tudi večjo testno 

anksioznost (β = 0,34 , t = 2,50).  

 

Za kategorijo kognitivne strategije je test pokazal dva statistično pomembna dejavnika 

vpliva. Prva je kategorija TTT, kjer je α = 0,037. Podatke lahko posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem 3,7 % trdimo, da učenci, ki imajo večji odpor do TiT tudi bolje 

razvite veščine kognitivnih strategij (β = 0,28 , t = 2,11). 

 

Naslednja je povezanost kategorije CT, kjer je α = 0,025. Podatke posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem 2,5 % trdimo, da učenci, ki se bolje zavedajo pomembnosti in 

posledic TiT, imajo bolje razvite veščine kognitivnih strategij (β = 0,27 , t = 2,27).  

 

Tudi za kategorijo samoregulacija je test pokazal dve statistično pomembni povezavi.  

 

Prva je napovedna vrednost kategorije TTT, kjer je α = 0,019. Podatke torej posplošimo 

na osnovno množico in s tveganjem 1,9 % trdimo, da učenci, ki imajo večji odpor do TiT 

imajo tudi bolje razvito samoregulacijo (β = 0,31 , t = 2,38).  

 

Naslednja kategorija z napovedno veljavnostjo je TD, kjer je α = 0,031. Podatke 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 3,1 % trdimo, da imajo učenci, ki so 

mnenja, da je TiT težavna slabše razvito samoregulacijo (β = -0,20 , t = -2,17). 
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7 DISKUSIJA 

 

V tem poglavju poskušamo odgovoriti za vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in 

podajamo pregled ciljev, ki smo si jih zadali.  

 

RV 1: Kakšno je stanje veščin SRU v 6., 7. in 8. razredu pri vsebinah tehnike in 

tehnologije? 

 

V 6. poglavju smo predstavili rezultate meritev tega področja. Stanje veščin smo merili 

za 5 kategorij SRU posebej. Za vse meritve primerjava spremenljivk ni pokazala 

statistično pomembnih razlik, zato lahko podamo samo opis vzorca. Prvo kategorijo SRU, 

torej najvišjo samoučinkovitost so pokazali najstarejši učenci, torej učenci 8. razreda, 

najmanjšo pa najmlajši učenci, torej učenci 6. razreda. To se sklada s teoretičnimi 

izhodišči iz drugega poglavja (Pečjak s sod., 2009 v Pečjak in Košir, 2003), kjer različni 

avtorji ter raziskave potrjujejo, da se kvaliteta veščin SRU s časom povečuje (če tako 

učitelj, kot učenci delajo na tem). Rezultati so podobni tudi za drugo kategorijo, torej 

notranjo motivacijo. Pri tem sta povprečni oceni učencev 7. in 8. razreda enaki. Največja 

testna anksioznost se je pokazala pri učencih 7. razredov, najmanjša pa pri učencih 6. 

razredov. 7. razredi so se tudi izkazali za tiste, ki največ uporabljajo različne kognitivne 

strategije. 6. ter 8. razred pa sta podala manjšo, ampak skoraj enako oceno. Najvišjo 

samoregulacijo so pokazali učenci 6. razreda, najnižjo pa učenci 8. razreda, vendar je 

razlika med njima zelo majhna. Če to primerjamo s teoretičnimi izhodišči, lahko 

razumemo dobljeni rezultat. Številni avtorji pojasnjujejo, da se veščine SRU z leti (še 

posebej za preučevano starostno skupino) lahko vedno bolj razvijajo. Ampak ključen 

dejavnik za le-to je, da se učenci urijo v razvijanju teh veščin. Nekatere lahko učenci 

podzavestno razvijejo skozi leta, ampak prava razlika pa  se pokaže, če si tako učitelj, kot 

učenci aktivno prizadevajo na tem področju (Pečjak in Košir, 2003). 

 

RV 2: Kje se kažejo razlike pri tistih učencih, ki obiskujejo tekmovanja od tistih, ki jih 

ne? 
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Izmed vseh primerjav za veščine SRU (spol, razred, udeležba na tekmovanjih) so se tu 

pojavila največja odstopanja med skupinama. To so bila tudi naša predvidevanja, 

pričakovanja. V 6. poglavju  lahko najdemo vse rezultate. Statistično pomembne razlike 

so se pokazale za vse kategorije veščin SRU. Za učence, ki obiskujejo tekmovanja torej 

velja, da so bolj samoučinkoviti, bolj notranje motivirani, bolj se poslužujejo uporabe 

različnih kognitivnih strategij ter bolj delujejo samoregulativno. Nas pa kljub temu tu 

preseneti en rezultat in sicer, da se učenci, ki obiskujejo tekmovanja, srečujejo z večjo 

testno anksioznostjo kot ostali učenci. ugotovili smo tudi, da imajo učenci, ki se 

udeležujejo tekmovanj, ne glede na razred, bolje razvito samoučinkovitost ter 

samoregulacijo. K razvoju ostalih karakteristik: notranja motivacija, testna anksioznst in 

kognitvne stragegije učenja pa pripomore tudi starost tekmovalca. 

 

Še večje razlike pa so se med omenjenima skupinama pojavljale v merjenju odnosa do 

TiT. Že sam pogled na graf s slike 6.7 nam lahko oriše trenutno situacijo. To smo omenili 

tudi v teoretičnih izhodiščih. Npr. Ardies idr. (2015) omenjajo, da učenci kažejo večje 

zanimanje za TiT, če se sami odločijo za tovrstne predmete. Imajo tudi večje zanimanje 

za nadaljnje delo na tem področju, bolj pozitiven pogled na posledice TiT in kažejo tudi 

manjši odpor do TiT. Omenja tudi zelo močno povezanost med zanimanjem za nadaljnje 

delo na področju TiT ter dejstvom, da imajo tako učenke, kot učenci doma tehnične 

zbirke. Prav tako naj bi zbirke vplivale tudi na zaznavanje težavnosti TiT. Naši rezultati 

pa so pokazali, da imajo učenci, ki obiskujejo tekmovanja, doma več zbirk kot ostali. 

Glede na rezultate imajo torej učenci, ki se udeležujejo tekmovanj, večjo željo po šolanju 

na področju TiT in inženirstva, bolj jih zanima TiT, imajo manjši odpor do TiT, bolj se 

zavedajo pozitivnih posedic TiT ter so bolj zadovoljni s TiT in s samim poukom. Poleg 

tega je njihova ocena, da TiT ni za dekleta, nižja od ocene ostalih učencev. 

 

RV 3: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci glede stanja veščin SRU? 

 

Statistično pomembne razlike med učenkami in učenci so se pokazale samo na področju 

notranje motiviranosti, kjer so višje ocene podali učenci. Na to se navezujejo tudi Autio 
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idr. (2017), kjer omenjajo, da imajo učenke slabši odnos do TiT kot učenci in med razloge 

navedejo ugotovitev, da učenke ne vidijo pomembnosti TiT za prihodnost ter razlike v 

SRU. Naša raziskava je torej našla eno kategorijo SRU za katero to velja.  Sicer pa so se 

v vzorcu učenke bolje izkazale pri samoučinkovitosti. Pri testni anksioznosti, uporabi 

kognitivnih strategij in samoregulaciji pa med njimi ni bilo razlik. Od torej vseh treh 

primerjav za veščine SRU (spol, razred, udeležba na tekmovanjih), so se tu pokazala 

najmanjša odstopanja. Tudi v izhodiščni literaturi ni bilo zaznati dosedanjih raziskav, ki 

bi pokazale drugačne rezultate. 

 

RV 4: Kakšen je odnos učencev 6., 7. in 8. razreda do tehnike in tehnologije? 

 

Odnos učencev do Tit smo merili za vsako kategorijo posebej. Kategorije so opisane v 4. 

in 5. poglavju. Statistično pomembne razlike smo izmerili samo za kategorijo 

zadovoljstva, ki je pokazala, da so učenci 6. razreda najbolj zadovoljni s TiT, 8. razredi 

pa najmanj. To sovpada s teoretičnimi izhodišči iz 3. in 4. poglavja, kjer so avtorji navedli, 

da zadovoljstvo s TiT z leti upada (Ardies idr., 2015; Rupnik in Avsec, 2019). Kljub temu 

so se rezutati vseh razredov nahajali nad srednjo vrednostjo t.j. 3. Najvišje so ga ocenili 

učenci 6. razreda (M = 3,7), nato učenci 7. razreda (M = 3,5) in nazadnje učenci 8. razreda 

(M = 3,1). Ardies, idr. (2015) podajajo, da sta zanimanje za vsebine tehnike in čas, ki ga 

namenijo za izobraževanje na tem področju, pozitivno povezana. Kar se pokaže tudi v 

naših rezutatih, saj imajo učenci v 6. razredu še enkrat toliko ur kot v 7. in 8. razredu. 

  

RV 5: Kakšna je povezanost med odnosom do tehnike in stanjem veščin SRU? 

 

Ugotovili smo, da so učenci, ki kažejo večje zanimanje za vsebine TiT tudi bolj notranje 

motivirani. O tem poročajo tudi Pečjak in Košir (2003) ter Pintrich in De Groot (1990). 

Učenci, ki se zavedajo posledic in pomembnosti TiT, imajo tudi boljše mnenje o 

samoučinkovitosti. Poleg tega imajo učenci, ki imajo večji odpor do TiT tudi večjo testno 

anksioznost. Tisti učenci, ki imajo večji odpor do TiT ali pa se bolj zavedajo 

pomembnosti in posledic TiT (kar omenjata tudi Pečjak in Košir, 2003), imajo tudi bolje 

razvite veščine kognitivnih strategij. Učenci, ki imajo večji odpor do TiT, imajo bolje 
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razvito samoregulacijo. To je v nasprotju z ugotovitvami Radovana (2010). Nasprotno pa 

imajo učenci, ki so mnenja, da je TiT težavna, slabše razvito samoregulacijo. Na to se v 

drugi smeri navezujeta Pintrich in De Groot (1990), ki pravita, da so tisti, ki so se smatrali 

za bolj sposobne, uporabljali več metakonitivnih strategij. 

 

C1: Opisati področje samoregulativnega učenja, značilnosti pouka tehnike in tehnologije 

ter tekmovanj iz vsebin tehnike in tehnologije.  

 

Opredelitev teh področij se nahaja v 2., 3. in 4. poglavju. Področje SRU smo podrobneje 

razdelali, navedli rezultate številnih raziskav, umestili teorijo v prakso in podali nekaj 

uporabnih pripomočkov. Razdelali smo tudi standarde iz UN za TiT ter pogledali katero 

dimenzijo znanja le-ti pokrivajo. Predstavili smo tudi potek tekmovanj iz področja TiT. 

Poleg tega smo predstavili tudi nekaj teoretičnih izhodišč o odnosu do TiT ter navedli 

rezultate številnih raziskav. 

 

C2: Ugotoviti izstopanje učencev, ki se udeležujejo tekmovanj od ostalih učencev glede 

na veščine SRU ter glede na njihov odnos do tehnike. 

 

Oboje smo ugotovaljali že pri študiju toretičnih izhodišč v 2., 3. in 4. poglavju. Rezultati 

nekaterih raziskav so predstavljeni že na tistem mestu. Naša raziskava, katere rezultati se 

nahajajo v 6. poglavju, pa nam je potrdila razlike, ki smo jih našli omenjene že v 

teoretičnih izhodiščih. 

 

C3: Ugotoviti povezanost med odnosom do tehnike in stanjem veščin SRU. 

 

Kot smo omenili v teoretičnem delu, npr. Ardies idr. (2015) omenjajo, da je razlog v 

slabšem odnosu do TiT morda ravno v notranji motivaciji učencev. Z našo raziskavo smo 

izmerili povezanost med različnimi kategorijami teh dveh področij. Ugotovili smo, da 
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učenci, ki kažejo večje zanimanje za vsebine TiT tudi bolj notranje motivirani. Ostali 

rezultati so predstavljeni v poglavju 6.5. 

 

C4: Kritično analizirati in ovrednotiti rezultate pridobljene v raziskavi.  

 

Rezultati obeh primerjav, torej stanja veščin SRU in odnosa do TiT po skupinah, torej 

učencev, ki se udeležujejo tekmovanj in ostalih učencev so prikazali jasne razlike med 

skupinama. To smo tudi pričakovali. Ocenili bi, da je bil ta del raziskave zato zelo 

uspešen. Pomembnih razlik med razredi v SRU nismo dobili, kar pa ni v nasprotju z 

dosedanjimi raziskavami. Navedli smo tudi možen razlog za tak rezultat. Zato bi tudi ta 

del ocenili kot uspešen. Primerjava stanja veščin SRU med spoloma je pokazala razlike 

samo na enem področju, kar pa tudi sovpada s teoretičnimi izhodišči. Zato bi tudi to 

ocenili kot uspešno. Tudi merjenje primerjave med razredi v odnosu do TiT je pokazalo 

statično pomembne razlike v samo eni kategoriji in sicer zadovoljstvu. Tudi to sovpada s 

teoretičnimi izhodišči. Za nas pa bi bilo pomembno pridobiti večji vpogled tudi v ostala 

področja odnosa do TiT, saj le-ta z leti upada (glede na teoretična izhodišča in naše 

rezultate). Morda bi morali le-ta izmeriti še na kakšen drug način. Iz rezultatov 

povezanosti SRU in odnosa do TiT pa ne moremo izpeljati veliko konkretnih priporočil 

za izboljšanje. Zato menimo, da je podrobnejša analiza na tem področju nujno potrebna.  

 

C5: Podati smernice in priporočila učiteljem TiT za izboljšanje SRU. 

 

Glede na teoretična izhodišča je izmed ključnih dejavnikov učiteljeva kompetentnost 

SRU. Zato je bistvenega pomena, da se učitelj izobrazi o SRU ter le-tega vpelje v pouk. 

Ni strogega in togega recepta za le-to, ampak je odvisno od učne vsebine, učencev, itd. 

Podali smo nekaj konkretnih pomagal, ki jih učitelj lahko uporabi. Del ure je torej lahko, 

kjer učenec zavestno spremlja in razmisli o lastnih osebnostnih značilnostih, ki vplivajo 

na učinkovitost učenja (kaj ima rad in česa ne mara, katere naloge so zanj težje oz. lažje, 

itd.). Dobro je, da učenci razumejo tudi, kaj pomeni dobra rešitev pri posamezni vrsti 

naloge in pozna specifične dejavnosti potrebne za uspešno dokončanje naloge. Poleg tega 

jih je pomebno tudi seznaniti z različnimi strategijami, kar raziskave kažejo kot zelo 



 76 

učinkovito (King, 1991 v Pečjak in Košir, 2003). Učitelj lahko pri tem uporabi npr. tabelo 

2.7. za vpeljavo tega v pouk. Najprej lahko z lastnim primerom pokaže kako si učenec 

med samim procesom postavlja vprašanja, npr. Kaj zahteva naloga? Kaj je moj cilj? 

Razumem to, kar delam? Kaj je bilo učinkovito? itd. Lahko jim da ta vprašanja že 

napisana. Postopoma pa naj bi učenci pri tem postali čim bolj samostojni (Pečjak in Košir, 

2003). Učitelj pa naj jih spremlja ter jih podpira in jim pomaga, ko je to potrebno. Učenci 

bodo na ta način aktivni udeleženci lastnega učnega procesa in ne njegove žrtve, kar je 

pri predmetu TiT lahko še toliko bolj izrazito zaradi narave samih problemov. Avtorici 

opozarjata, da je najbolj pomembna krepitev notranje motivacije, naravnanosti k učenju 

in naj se izogibamo usmerjenosti na dosežke in tekmovalnost, saj se v teh primerih učenci 

zelo bojijo napak in neuspeha, kar pa ni v skladu s SRU. To podpirajo tudi Pintrich in De 

Groot (1990) ter Cerasoli in Ford (2014). Bakračevič idr. (v Pečjak in Košir, 2003) 

omenjajo, da se tudi v prenovljenih učnih načrtih večkrat pojavljajo aktivnosti, ki 

prispevajo k razvoju kognitivne komponente kompetence SRU; manj pa je takih, ki bi 

razvijale omenjeni motivacijsko-emocionalni sklop. Odnos do TiT in veščine SRU 

vplivata eno na drugo v obe smeri. Zimermann (2008b) namreč pravi, da so učenci, ki so 

uporabljali strategije SRU, razvili boljšo notranjo motivacijo. Samo kultiviranje SRU 

lahko torej pozitivno vpliva na odnos do TiT. Naslednje priporočilo je po Leong idr. 

(2016), razvijanje zaupnega odnosa med učiteljem in učencem, saj je le-ta lahko v veliko 

podporo študentu pri razvijanju željenih spretnosti in grajenju pozitivnega odnosa do 

predmeta. Podobno podaja Lončarić (2014). Glede na izstopajoče rezultate učencev, ki 

obiskujejo tekmovanja, bi predlagali, da se učence spodbuja tudi k vključevanju v 

tovrstne dejavnosti, saj tudi Ardies idr. (2015) omenjajo, da imajo večje zanimanje za 

vsebine tehnike učenci, ki temu namenijo več časa. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Glede na preučevano literaturo in ugotovitev iz raziskave, bi zaključili, da je razvijanje 

SRU pri predmetu TiT zelo pomembno. Nekatere cilje predmeta ni mogoče doseči 

drugače kot s pomočjo metod SRU. Poleg tega, kultiviranje le-tega, pozitivno vpliva na 

odnos učencev do TiT, kar pa vsekakor želimo izboljšati.  

Ugotovili smo, da se stanje veščin  s starostjo ne izboljša, kar je zaskbljujoče in kaže na 

to, da se v praksi ne posveča razvijanju le-teh. Enako je z odnosom do TiT, ki z leti upada. 

Boljši rezultati pa so se pokazali pri učencih, ki se udeležujejo tekmovanj. Za nekatera 

področja le-ti niso bili odvisni od starosti, za nekatera področja, pa je starost celo 

pripomogla. Zato je za nas ta ugotovitev lahko zelo spodbudna. Zaključili bi, da upad 

odnosa in stagnacijo veščin SRU odpravimo z aktivnim prizadevanjem za oboje, česar so 

učenci s tekmovanj zagotovo deležni.  

Najprej bi zopet poudarili, da morajo biti učitelji za uspešno vpeljavo SRU v prakso 

ustrezno izobraženi. Dandanes je na voljo že kar nekaj ustrezne literature za to področje, 

tako lahko učitelj sam izbere, kar bi bilo najbolj ugodno za dano situacijo. Lahko uporabi 

katero od priporočil iz tega dela. 

Pouk TiT, kjer imajo učenci torej že podano rešitev in zgolj izdelajo izdelek, ne bo veliko 

pripomogel k veščinam SRU in morda tudi k odnosu ne. Učenci lahko postanejo 

nezainteresirani, ne prevzamejo lastne iniciative pri pouku, itd. Prav tako druga skrajnost, 

kjer je učenec prepuščen problemu in lastnemu znanju, ne bi pripomogla k temu. Porodi 

lahko frustracijo in odpor. Potrebna je načrtna in postopna vpeljava SRU v TiT.  

Učitelj lahko predstavi strategije, demonstrira njihovo uporabo, oz. vodi učence skozi 

celoten krog. Najprej torej preuči naravo problema. Zastavi si cilj, oz. več manjših ciljev. 

Glede na lastne značilnosti (o katerih razmisli) in glede na okolico, izbere več strategij, s 

katerimi bi se lahko lotil reševanja problema. Le-te lahko na začetku vpeljevanja novih 

strategij predlaga učitelj. Nato nadaljuje z delom in tekom tega spremlja, če se približuje 

željenemu cilju. V kolikor je potrebno, se vrne korak nazaj, razmisli in zamenja strategijo. 

V kolikor ne vidi naslednjega koraka, mu učitelj pomaga razmisliti o njegovem učnem 

procesu. Tudi na koncu naj bo učitelj pozoren in nameni čas temu, da učenec razmisli o 

celotnem procesu. Naj ga kritično ovrednoti in predlaga izboljšave. Na začetku bo to 
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potekalo bolj vodeno, z več aktivnosti učitelja, z vajo pa bodo učenci postali bolj 

samostojni. Zato bi bilo na začetku potrebno vse izvajati čim bolj zavestno, torej npr. 

sproti beležiti v zvezek. Pomembno je, da učitelj učence pri tem spodbuja, ne graja in jih 

ob uspehu pohvali, saj ima element samoučinkovitosti pomemben vpliv na odločitev, da 

se še naprej poslužujejo metakognitivnih strategij. 

Naše ugotovitve nakazujejo, da se bo z izboljšanjem SRU pri TiT izboljšal tudi odnos do 

TiT. Učenci z nadzorovanjem lastnega učnega procesa dosežejo več manjših ciljev in nato 

končni cilj, pripomore k zadovoljstvu in notranji motivaciji učenca, ki pa je zelo 

pomemben dejavnik za dober odnos do predmeta. Predlagamo še natančnejši študij 

posameznih kategorij SRU, njihov vpliv ter kako jih ojačevati. Še posebej, če ima učenec 

katero od kategorij SRU res slabo razvito. Prav tako bi bilo dobro še podrobneje raziskati 

odnose med kategorijami SRU in kategorijami odnosa do TiT.  
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10 PRILOGE 

 

9.1 VPRAŠALNIK TEHNIKA IN JAZ TER MOTIVACIJA IN 

SAMOREGULACIJA UČENJA 
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