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samoregulacija učenja

področje glasbe (učenje igranja inštrumenta) 

?  samregulacija učenja glasbenega jezika in 

kompetenc  (NGL)  



Kognitivni procesi Čustveno-motivacijski 

procesi

Védenja, 

prepričanja

Strategije

Štirikomponentni model samoregulacije učenja
(Garcia in Pintrich, 1994; Hofer, Yu in Pintrich,  1998) 



Kognitivni procesi Čustveno-motivacijski 

procesi

Védenja, 

prepričanja

deklarativno, 

proceduralno, 

metakognitivno znanje, 

implicitne teorije …

samoučinkovitost, interes, 

zaznavanje pomembnosti, 

strah… 

Strategije strategije ponavljanja, 

elaboracije, organizacije,

načrtovanje, spremljanja, 

regulacije…

samoafirmacije,

samonagrajevanje,

samooviranje,

defenzivni pesimizem

Štirikomponentni model samoregulacije učenja
(Garcia in Pintrich, 1994; Hofer, Yu in Pintrich,  1998) 



Problem

razvoj pripomočkov za merjenje (meta)kognitivnih in 

čustveno-motivacijskih procesov pri NGL

ugotavljanje povezav med temi procesi 



Metoda

Udeleženci 

457 učencev 5. in 6. razredov GŠ (153 fantov in 303 deklet), 

povprečna starost 13 let 8 mesecev

Pripomočki 

Vprašalnik kognitivnih procesov pri NGL

Vprašalnik čustveno-motivacijskih procesov pri NGL  



Rezultati

Vprašalnik kognitivnih procesov pri NGL

1. strategije za reševanje konvergentnih nalog 

(npr.: Večkrat od začetka do konca ponovim melodijo,  

ki si jo moram zapomniti.)

2. strategije samooviranja pri težkih nalogah 

(npr.: Če je melodični narek pretežak, ga preneham        

zapisovati.)

3. strategije za reševanje divergentnih nalog 

(npr.: Kadar pišem melodijo na dani ritem, jo naprej            

večkrat ponovim.)



Vprašalnik čustveno-motivacijskih procesov pri 

NGL 

1. uporabnost in pomembnost NGL

(npr.: Razumevanje glasbene teorije mi je zelo pomembno.)   

2. anksioznost

(npr.: Strah me je, kadar moram peti pred svojimi 

sošolci.)

3. samoučinkovitost in interes

(npr.: Razumem lahko tudi najtežjo snov pri NGL. Rad   

imam ure pri NGL.) 

4. težavnost slušnih nalog

(npr.: Slušno prepoznavanje akordov se mi zdi težko).



Pomembne povezave

pozitivna povezanost strategij reševanja konvergentnih in 

divergentnih nalog ter negativna s strategijami samooviranja pri  

reševanju težkih nalog; 

uporabnost in pomembnost,  samoučnkovitost, interes; 

strah, večja težavnost slušnih nalog, manjša kompetentnost; 

uporaba več strategij za divergentne in konvergenten naloge, 

kadar zaznavajo uporabnost, samoučinkovitost in jih zanima;

strah in večje zaznavanje težavnosti nalog - več strategij 

samooviranja;

zaznavanje večje težavnosti – manjša uporaba strategij.      



Zaključek 

veljavnost  modela samoregulacije za področje NGL,

kognitivno področje – strategije se grupirajo po funkciji 

potrditev prepletenosti  kognitivnih in čustveno-

motivacijskih  procesov  - pomembnost za prakso  


