
 
Spoštovani! 
 

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov, prenovljen Vprašalnik o učnih navadah (VUN). Glavna 
sprememba so nove norme iz leta 2018. Posodobili smo imena lestvic in teoretični uvod v priročniku 
ter naredili nekaj manjših popravkov pri postavkah.  
 
Tudi na naši spletni strani TESTrešuj vam je na voljo nova posodobljena oblika 
elektronskega vprašalnika VUN. (Za stare vprašalnike bo še vedno mogoče izpisati 
rezultate po prvotnih normah.) 
 

Vljudno vabljeni tudi na usposabljanje za uporabo Vprašalnika o učnih navadah (VUN), ki bo potekalo 
5. in 12. novembra 2021. Vabilo s podrobnimi informacijami in prijavnico najdete na povezavi:  
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-5.%20in%2012.%20november%202021.pdf  
 

OPIS za tiste, ki VUN še ne poznate 

Vprašalnik o učnih navadah (VUN) je namenjen celostni obravnavi učenca. Z njim lahko ugotavljamo učne 
oz. kognitivne strategije, motivacijske, čustvene in socialne vidike ter povezavo s samopodobo. Vprašalnik 
ima 155 trditev, na katere učenci odgovarjajo na 3-stopenjski lestvici, in šest dodatnih vprašanj. Trditve se 
združujejo v 20 lestvic: 
 

Motivacijski vidik učnih navad  Učne strategije (kognitivni in 
Raven aspiracije (RA)  metakognitivni vidik učnih navad) 
Odložitev potreb (OP)  Oblikovanje učnih pogojev (UP) 

Storilnostna motivacije (SM)  Vzdrževana pozornost (VP) 
Učna motivacije (UM)  Učna tehnika (UT) 

Pričakovanje neuspeha (PN)  Predelava učne snovi (PU) 
Odvisnost od interesov (OI)  Učni stil (US) 

  Kognitivni stil (KS) 

Čustveni vidik učnih navad  Sposobnost priklica (SP) 
Odpornost na stres (OS)  Kontrola učne uspešnosti (KU) 

Odpornost na neuspeh (ON) 
  

Občutje uspešnosti (OU)  Socialni vidik učnih navad 

  Socialna odvisnost pri učenju (SO) 

Samovrednotenje (SA)  Stališče do šole (SŠ) 

 
STAROST: Otroci in mladostniki od 11. do 19. leta starosti oz. učenci od 6. razreda devetletne osnovne šole 

do 4. letnika srednje šole.
 

IZVEDBA: Individualna ali skupinska; na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.  
 

TRAJANJE: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 30 minut. Vrednotenje in risanje profila traja približno 

10 minut oz. nekaj minut s spletno aplikacijo TESTrešuj. Če uporabljate spletno aplikacijo tudi za izvedbo, je 
vrednotenje samodejno.
 

USPOSOBLJENOST: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) ter 

univ. dipl. pedagogi (predbolonjski program) in mag. pedagogike (bolonjski program). 
 

NORME: Norme so bile leta 2018 posodobljene in so izračunane na vzorcu 2534 mladostnikov. Izražene so 

v obliki T-vrednosti in ločene po spolu in glede na šolski razred (od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika 
srednje šole) ter ločene po spolu in starosti (od doseženega 11. leta do 19. leta starosti).  

https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-5.%20in%2012.%20november%202021.pdf


 

NAROČILO 

Vprašalnik VUN lahko naročite preko spletne strani: https://www.center-pds.si/Nakup.aspx ali preko 

e-pošte prodaja@center-pds.si.  

 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno  

izjavo uporabnika (https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf).  
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