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POVZETEK 

V magistrskem delu so obravnavane splošne jezikovne zmoţnosti – individualne 

sposobnosti, ki vplivajo na učenčevo hitrost učenja tujih jezikov – učencev 5. razreda v 

Sloveniji in v goriškem zamejstvu v Italiji. V teoretičnem delu so opisane splošne jezikovne 

zmoţnosti, njihova pomembnost v šolskem okolju in primeri testov za merjenje splošnih 

jezikovnih zmoţnosti. Opisane so tudi razlike med procesom učenja drugega/tujega jezika 

in procesom učenja tretjega jezika. Opredeljena je dvojezičnost, navedene pa so tudi 

pomembne prednosti, ki jih imajo dvojezični učenci pri učenju tretjega jezika. V 

empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave o stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti učencev 5. razreda. V raziskavi je sodelovalo 234 učencev iz Slovenije in 

zamejstva. Učenci so rešili test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti SloMLAT-E. 

Poleg tega so učenci izpolnili lestvico o motiviranosti za učenje angleščine in rešili test 

jezikovnega znanja angleščine. Rezultati so pokazali, da je stopnja izmerjenih splošnih 

jezikovnih zmoţnosti učencev 5. razreda raznolika, a na splošno precej visoka. Doseţki na 

SloMLAT-E se statistično pomembno, pozitivno in srednje močno povezujejo z doseţki na 

testu jezikovnega znanja angleščine, pozitivno šibko pa z motiviranostjo učencev za 

učenje angleščine. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da so splošne jezikovne zmoţnosti ena 

izmed individualnih razlik med učenci, ki vpliva na uspeh pri učenju tujih jezikov, ni pa 

povezana z motiviranostjo za učenje tujih jezikov. Rezultati so pokazali statistično 

pomembne razlike med učenci z različnim maternim jezikom na posameznih področjih (v 

besednem zakladu in sposobnosti povezovanja glasov s simboli, v slovnični občutljivosti in 

v sposobnosti slišanja ter razlikovanja med glasovi govora) in v stopnji povezanosti 

splošnih jezikovnih zmoţnosti z jezikovnim znanjem angleščine. Mogoče je povzeti, da se 

formalno učenje enega tujega jezika pozitivno povezuje z nadaljnjim formalnim učenjem 

drugih jezikov. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: učenje angleščine kot tujega jezika, jezikovne zmoţnosti, 

dvojezičnost, učna motivacija, jezikovno znanje, osnovna šola 

 



ABSTRACT 

The MA dissertation discusses the topic of the language aptitude – a complex of basic 

abilities that facilitate foreign language learning – of Year 5 students in Slovenia and in the 

Slovenian minority in the Gorizia’s province in Italy. The theoretical part defines the 

concept of language aptitude, its important role in the school context and some different 

examples of tests that measure learners’ language aptitude. Furthermore, the differences 

between the second and the third language acquisition are described. The phenomenon of 

multilingualism is defined and its important advantages of the third language learning 

process. The empirical part investigates the language aptitude of Year 5 students. In the 

research study, 234 Slovenian and Slovene minority students from the Gorizia’s province 

in Italy were tested using the Slovenian elementary version of the Modern Language 

Aptitude Test (SloMLAT-E). They also filled in the attitude and motivational scale for 

learning English as a foreign language and took an English language proficiency test. The 

results show that the average level of language aptitude of year 5 students varies, but is 

generally quite high. The correlation between the level of the measured language aptitude 

and the results on the English proficiency test is statistically significant and moderate 

positive. On the other hand, the results show a statistically significant but weak positive 

relation between the level of the measured language aptitude and the learners’ motivation 

to learn English. This may prove that the language aptitude is an individual difference – 

which influences the process of language learning but is not strongly connected with the 

foreign language learning motivation. The results also show statistically significant 

differences between learners with a different mother tongue in different subcomponents of 

language aptitude (in the vocabulary knowledge and in the sound-symbol association, in 

the grammatical sensitivity and in the ability to hear and make distinction between speech 

sounds) and in the relationship between the language aptitude and English language 

proficiency. Finally, it may be assumed that the formal learning of a foreign language is 

positively correlated to formal learning of other foreign languages. 

 

 

 

KEY WORDS: EFL learning, language aptitude, multilingualism, learning motivation, 

language proficiency, primary school 
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I UVOD 

»Nujno je potrebno izstopiti iz varnega zavetja enojezičnosti. Enojezičnost je namreč tista 

udobna in pomirjujoča iluzija, da je samo lasten jezik tisti, ki je možen in veljaven. 

Enojezične skupnosti bodo v prihodnosti utrpele razjasnitev te iluzije. V zgodovini, ko so 

skupnosti bile izolirane in so bila prehajanja blaga, storitev in ljudi redka, je enojezičnost 

lahko cvetela in ponekod vzbrstela do nevarnih širin. V današnjem mobilnem in jezikovno 

povezanem svetu, se morajo pripadniki različnih jezikov in kultur dobro počutiti v več 

kulturah in v več jezikih, ki jih izražajo te kulture« (Piţorn, 2009, str. 3). 

Ohranjanje jezikovne raznolikosti v Evropi in po svetu temelji na prenašanju jezika z ene 

generacije na drugo. Razumevanje in spodbujanje dvojezičnosti otrok je ena izmed 

najpomembnejših sestavin tega procesa. Čeprav skušajo biti pravočasni in učinkoviti 

zakonski posegi v prid manjšinskim jezikom, ne morejo preprečiti dejstva, da vedno manj 

druţin govori te jezike. Zaradi tega je zelo pomembno, da se razširi čim bolj pravilno 

zavedanje in znanje o pomembnosti ohranjanja jezikovne raznolikosti (Sorace, 2010).  

Kot učitelji moramo poznati in razumeti obče predsodke o dvojezičnosti, spoznati, katere 

so prednosti dvojezičnosti za otrokov miselni razvoj, in ugotoviti, kako lahko zgodnja 

dvojezičnost pozitivno prispeva k ohranjanju manjšinskih jezikov. 

Na italijanskem obmejnem območju je zelo prisotna in aktivna slovenska manjšina. V 

goriški pokrajini je kar devet osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom. Zaradi posebnega 

statusa so manjšinske šole zakonsko zaščitene, tudi če so učenci v razredih maloštevilni. 

V zadnjem desetletju pa se je zanimanje za dvojezičnost povečalo tudi s strani italijanskih 

staršev in tako se je število italijansko govorečih učencev v razredih povečalo. 

Sama sem bila ena izmed prvih otrok iz popolnoma italijanske druţine, ki so se vpisali v 

italijanski otroški vrtec s slovenski učnim jezikom. Tako sem tudi sama na lastni koţi 

preizkusila, kaj pomeni bivati v skoraj tujem jezikovnem okolju in se v zgodnjem otroštvu 

učiti tuj jezik. Med izobraţevanjem sem ugotovila, da so negativni predsodki o zgodnjem 

učenju tujega jezika neutemeljeni in neresnični. 

Utemeljitve porajajočega se zanimanja za večjezičnost se lahko najdejo v Predsedniškem 

sklepu Evropskega sveta, ki je potekal 15. in 16. marca 2002 v Barceloni, v katerem so si 

vodje drţav in vlad Evropske unije postavili cilj »maternega jezika plus dva tuja jezika« 

(Barcelona European Council, 2002). 

S šolskim letom 2014/15 se v Sloveniji uvaja tuji jezik (angleščina in nemščina) v 2. razred 

osnovne šole. Morda so ravno negativni predsodki o zgodnji dvo-/večjezičnosti razlog, 

zaradi katerega se je ta reforma večkrat zaustavila, čeprav se učenci številnih drţav po 

svetu (Hrvaška, Grčija, Italija, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Kitajska, Egipt, 

Norveška, Ciper, Avstrija itn. (Rixon, 2013)) začno učiti tuji jezik ţe ob vstopu v osnovno 

šolo.  
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V svojem magistrskem delu ţelim preveriti pozitivne vplive in prednosti, ki jih ima dvo-

/večjezičnost na nadaljnje učenje tujih jezikov. Danes namreč vemo, da se lahko vsi 

učenci naučijo dodatnih jezikov, če jim nudimo ustrezne moţnosti in pomoč. Raziskave pa 

kaţejo, da se ljudje razlikujejo v mnogih vidikih učenja jezikov. Nekatere individualne 

razlike med učenci so spremenljive (npr. na motivacijo lahko vplivajo okoliščine učenja, 

vrednotenje učenja s strani najbliţjih itn.), druge pa so dedno pogojene (npr. sposobnost 

pomnjenja).  

Ena izmed dedno pogojenih individualnih razlik se kaţe v tem, kako hitro in s kakšno 

lahkoto se učenci naučijo tuj jezik. Ţe leta 1962 je J. B. Carroll opredelil to značilnost kot 

»individualne sposobnosti učenja določene naloge, če je osebek motiviran in ima 

priloţnost, da to naredi« (Carroll, 1981, v Kiss in Nikolov, 2005, str. 101). S Saponom je 

razvil prvi test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti za učenje modernih jezikov 

(MLAT – angl. Modern Language Aptitude Test), leta 1967 pa je nastala prilagojena verzija 

testa za osnovnošolske učence (MLAT-E – angl. Elementary) (Carroll in Sapon, 1967). 

Test za osnovnošolske učence sta Stansfield in Reed leta 2005 prilagodila tudi španskim 

potrebam, v slovenskem prostoru pa tega še ni. 

V sodelovanju treh študentk, mentorice doc. dr. Karmen Piţorn, somentorice izr. prof. dr. 

Mojce Juriševič in docentke za didaktiko slovenščine dr. Darije Skubic je nastala 

slovenska prilagoditev osnovnošolske verzije MLAT-a (SloMLAT-E). Test meri različne 

splošne jezikovne zmoţnosti: učenčev besedni zaklad in sposobnost povezovanja glasova 

s simbolom, slovnično občutljivost, sposobnost slišanja in razlikovanja med glasovi govora 

ter sposobnost učenja na pamet, slušnega razumevanja in analitičnega razmišljanja. 

Zaradi vseh teh vidikov, ki jih test lahko razlikuje, bodo lahko učitelji tujih jezikov uporabili 

SloMLAT-E za določanje učenčevih močnih in šibkih področij učenja, jim na podlagi teh 

predlagali strategije učenja in jim prilagajali pouk. 

V sklopu magistrskega dela sem test preizkusila tako v slovenskem kot tudi v zamejskem 

območju v Italiji ter ga uporabila, da bi ugotovila, ali se dvojezičnost pozitivno povezuje s 

splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi. 
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II TEORETIČNI DEL 

Preden se lahko natančneje posvetim dvo- in večjezičnosti, moram pojasniti nekaj 

specifičnih pojmov, ki so za razumevanje obravnavane teme osrednjega pomena. 

1 Materni jezik, drugi jezik in tuj jezik 

Materni ali prvi jezik (J1) je jezik, ki se ga posameznik nauči v svojem primarnem okolju. V 

njem najlaţje razmišlja, čustvuje, doţivlja in se sporazumeva z drugimi ljudmi. Usvajanje 

prvega jezika je spontano, neizogibno, hitro in uspešno. Prva jezika sta lahko tudi dva, na 

primer v druţinah, v katerih sta starša govorca dveh različnih jezikov (Pirih Svetina, 2005, 

v Vaz Fernandes, 2013). 

Drugi jezik (J2) je jezik okolja. Ima socializacijsko funkcijo, saj je za posameznika sredstvo 

komunikacije, usvaja ga zaradi sporazumevalnih potreb z okolico. Pogosto vodi do 

dvojezičnosti (Marjanovič Umek et al., 2006). 

Tuj jezik (TJ) je »neprvi jezik, ki se ga posameznik uči/nauči večinoma v šoli in ima v 

določeni drţavi status tujega jezika« (Marjanovič Umek et al., 2006, str. 139). Običajno je 

uporabljen kot sredstvo sporazumevanja izven drţave, v kateri se ga posameznik nauči. 

Najbolj razširjen tuj jezik v evropskem šolskem sistemu je angleščina. 

Krashen (1982, 2009) izpostavi razliko med usvajanjem in učenjem jezika. Po njegovem 

mnenju lahko posameznik razvije jezikovno zmoţnost na dva različna načina. Prvi način je 

usvajanje jezika: podzavesten proces – učenci usvajajo jezik skoraj nezavedno, vendar 

vedo, da ga uporabljajo za sporazumevanje. To je implicitno, neformalno, naravno učenje. 

Drugi način pa je učenje jezika: učenci poznajo pravila, se jih zavedajo in so o njih zmoţni 

tudi govoriti. To je formalno, eksplicitno učenje. Avtor poudarja, da lahko usvajamo vse 

jezike (J1, J2 in TJ) z naravnim učenjem. 

2 Učenje drugega in tujega jezika 

Učenje drugega jezika (angl. Second Language Acquisition – SLA) je proces, preko 

katerega se ljudje naučijo kateri koli drug jezik poleg svojega maternega ali prvega jezika. 

Izraz se nanaša na aktivnosti oz. dejavnosti učencev, ne pa na poučevanje (Gass in 

Selinker, 2008). 

Učenje prvega in drugega jezika se razlikujeta. To razlikovanje izhaja predvsem iz 

obdobja, v katerem se nekdo nauči določen jezik. Običajno se maternega jezika učimo ţe 

od zgodnjih let, učenje drugega jezika je pa običajno proces, ki se dogaja kasneje. V 

razvoju otroka obstajajo t. i. kritična obdobja, v katerih je otrok za učenje določenih stvari 

bolj pripravljen v primerjavi z drugimi obdobji (Second Language Acquisition: An 

Introduction, b.d.). 
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Hipotezo o kritičnem obdobju, v katerem se je mogoče naučiti maternega jezika, sta 

najprej postavila Penfield in Roberts (1959, v Johnson in Newport, 1989). Po njunem 

mnenju je obdobje med zgodnjim otroštvom in puberteto (po Piagetu obdobje konkretnih 

operacij – Piaget, 1970 v Rosansky, 1975) čas, v katerem se otroci naučijo drugi/tuji jezik 

na laţji način. Njihova raba jezika je pravilnejša od tiste, ki jo doseţejo odrasli uporabniki, 

prav tako so mlajši učenci boljši pri izgovarjavi. Lenneberg (1967, v Johnson in Newport, 

1989) je predlagal, da bi lahko hipotezo razširili tudi na področje učenja drugih jezikov. To 

sta Johnson in Newport (1989) dokazala z raziskavo, v kateri sta testirala in primerjala 

znanje angleščine korejskih in kitajskih priseljencev v ZDA, ki so se tja preselili med 3. in 

39. letom. V raziskavi sta ugotovila, da lahko otroci pri učenju tujih jezikov doseţejo višjo 

raven znanja v primerjavi z odraslimi učenci. 

DeKeyser (2000) je izhajal iz koncepta Johnsona in Newporta, ga razvil in dodal 

spremenljivko: splošne jezikovne zmožnosti (angl. language aptitude) ali »analitične 

jezikovne zmoţnosti« (DeKeyser, 2000, str. 506). S to spremenljivko je avtor razloţil 

izjeme, ki so se pokazale v predhodni raziskavi, ko so nekateri ljudje dosegli višjo raven 

znanja angleščine, čeprav so se začeli učiti tuj jezik v odraslosti. 

3 Dvojezičnost 

Kot je bilo ţe v uvodu razloţeno, je v italijanskem obmejnem območju prisotna slovenska 

narodna manjšina. Tam je velik del prebivalcev dvojezičen, saj govorijo dva jezika oziroma 

večjezičen, v primeru da govorijo še katerega od drugih jezikov poleg slovenščine in 

italijanščine. 

Dvojezičnost je pogosto opisana kot lastnost posameznikov, ki poznajo in uporabljajo več 

kot en jezik. To pa ni dovolj; dvo-/večjezičnost je bolj zapleteno psihološko in socio-

kulturno jezikovno vedenje in ima večrazseţno podobo. Raziskovalci ponujajo različne 

definicije tega pojava. 

Haugen (1953, v Butler in Hakuta, 2004) opredeli dvojezične govorce kot posameznike, ki 

tekoče uporabljajo en jezik in ki so zmoţni izgovoriti popolnoma smiselne  izjave v drugem 

jeziku. To pomeni, da po Haugnu obsega pojem dvojezičnost vse stopnje uporabe dveh 

jezikov. Obstaja namreč ogromno vmesnih ravni jezikovnega znanja med izkušenim 

govorcem in učečo se osebo, ki se teţko izraţa s pomočjo zelo enostavnih povedi. V 60. 

letih so razširili idejo in so v pojem vključili tudi pasivno oziroma receptivno zmoţnost in t. i. 

»začetno« dvojezičnost (angl. incipient bilingualism) (Diebold, 1961). Macnamarajeva 

(1967) opredelitev je še bolj obširna, saj ima za dvojezičnega kogar koli, ki razvije ţe 

najmanjšo zmoţnost v eni od štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje, 

pisanje) v nematernem jeziku. Butler in Hakuta (2004) pa opredelita dvojezične govorce 

kot posameznike, ki imajo takšne sporočevalne zmoţnosti z različnimi ravnmi znanja v 

govorni in pisni obliki, da lahko medsebojno komunicirajo z govorci enega ali več jezikov v 

določeni skupnosti. 
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3.1 Razvrstitve dvojezičnih posameznikov v zamejstvu v Italiji 

Kot je razvidno, je dvojezičnost precej zapleteno socialno in kulturno vedenje. Zaradi  

različnih opredelitev pojava, je smiselno razloţiti, kako strokovnjaki delijo posameznike v 

določene kategorije pojava. Dvojezičnost ima mnogovrstne razseţnosti in zaradi tega 

obstaja več razvrstitev (Butler in Hakuta, 2004). V nadaljevanju bodo predstavljene najbolj 

pogoste razvrstitve. 

Glede na doseţeno jezikovno raven v posameznem jeziku delimo dvojezične govorce na 

dve vrsti (Peal in Lambert, 1962, v Butler in Hakuta, 2004): 

 uravnotežene dvojezičnike, ki imajo podobno razvite jezikovne zmoţnosti v obeh 

jezikih, in 

 dominantne dvojezičnike, pri katerih je jezikovna zmoţnost v enem jeziku bolj 

razvita kot druga.  

V primeru slovenske manjšine v Italiji so ponavadi otroci popolnoma slovenskih staršev 

bolj dominantni dvojezičniki v slovenskem jeziku, otroci mešanega zakona (eden izmed 

staršev je slovenske narodnosti, drugi pa italijanske) pa bolj uravnoteženi dvojezičniki. 

Obstajajo določene izjeme, saj so vplivi italijanskega okolja še vedno precej močni. 

Na podlagi načina, kako posamezniki kognitivno organizirajo jezikovne kode, delimo 

dvojezične uporabnike na naslednje tipe (Weinreich, 1953, v Butler in Hakuta, 2004): 

 sestavljene dvojezičnike, pri katerih sta dva jezikovna koda (npr. »pes« in »cane«) 

shranjena v eni pomenski enoti; 

 vzporedne dvojezičnike, pri katerih je vsak jezikovni kod shranjen v posamezni 

pomenski enoti (npr. kod »pes« je shranjen v eni pomenski enoti, kod »cane« pa v 

drugi); 

 podrejene dvojezičnike, pri katerih se jezikovni kodi drugega jezika tolmačijo iz 

prvega jezika (npr. kod »pes« se tolmači iz italijanskega koda »cane«).  

Iz lastnih izkušenj sledi domneva, da so ponavadi otroci popolnoma italijanskih druţin, ki 

obiskujejo osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, na začetku učnega procesa 

podrejeni dvojezičniki, ker je njihov dominantni jezik italijanščina, slovenske izraze pa 

prevajajo iz svojega maternega jezika. Otroci, ki pa tudi doma govorijo slovenski jezik, se 

ponavadi uvrščajo med sestavljene in vzporedne dvojezičnike. Po več letih učenja tudi 

otroci popolnoma italijanskih druţin prenehajo prevajati in postanejo sestavljeni in  

vzporedni dvojezičniki. 

Na podlagi časa izpostavljenosti jezikom delimo dvojezične posameznike na zgodnje, ki se 

potem delijo še na simultane (sočasna izpostavljenost dvema jezikoma ţe od rojstva), 

sukcesivne tipe (zaporedno usvajanje jezikov), ter pozne tipe (Butler in Hakuta, 2004). 

Glede izpostavljenosti jezikom so zamejski slovenski otroci zgodnji simultani tipi, italijanski 
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pa zgodnji sukcesivni tipi, saj se v zgodnjem otroštvu naučijo svojega maternega jezika, v 

poznem predšolskem ali šolskem obdobju pa italijanščini dodajo še slovenščino. 

4 Učenje tretjega jezika 

Za dvojezične učence v italijanskih osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom predstavlja 

učni predmet angleščina tretji jezik. Prav zato bo v tem poglavju razloţeno, kako poteka  

proces učenja imenovanih jezikov in katere so prednosti, ki jih ima dvojezičen učenec pri 

nadaljnjem učenju le teh. 

Učenje tretjega jezika (angl. Third Language Acquisition – TLA) se nanaša na učenje 

dodatnega nematernega jezika tistih učencev, ki ţe znajo dva različna jezika ali se slednja 

učijo. Učenje prvih dveh jezikov lahko poteka istočasno (kot v zgodnji simultani 

dvojezičnosti) ali zaporedoma. Učenje tretjega jezika ima veliko podobnih značilnosti kot 

učenje drugega jezika, vendar med procesoma obstaja tudi precej razlik. Razlog za to leţi 

predvsem v izkušnjah, ki jih imajo dvojezični učenci pri učenju prvega tujega jezika. Ti na 

podlagi ţe razvitih strategij hitreje usvajajo tretji jezik. Drugi razlog se nanaša na sestavo 

in delovanje moţganov dvojezičnikov, saj prinaša dvojezičnost kogniciji uporabnika precej 

koristi. Tretji razlog pa predstavlja zmoţnost dvojezičnikov, da lahko ti med učenjem 

tretjega jezika dostopajo do dveh različnih jezikovnih sistemov (Cenoz, 2003). 

Večjezičnost je v zadnjih letih naraščajoč pojav. Razlogov za to naraščanje je veliko. 

Jessner (2006) navede tri najpomembnejše: (1) vse večja mobilnost ljudi, (2) širjenje 

angleščine kot lingua franca na področju mednarodnega poslovanja in (3) prisotnost 

nekdanjih kolonialnih sil.  

Politika večjezičnosti je cilj Evropske unije vse od leta 2002, ko je Evropski svet v svojem 

Predsedniškem sklepu, izhajajočem iz razpravljanja v marcu 2002 v Barceloni, sprejel 

sporazum o delovnem programu izobraţevalnih sistemov do leta 2010. V njem so si 

postavili cilj izboljšanja sistemov izobraţevanja kot eno izmed najpomembnejših nalog, za 

nadaljnje delo pa so poleg razvoja digitalne pismenosti določili izboljšanje osnovnih 

tujejezikovnih spretnosti vsakega drţavljana Evropske unije, zlasti s poučevanjem vsaj 

dveh tujih jezikov ţe od zgodnjih let (Barcelona European Council, 2002). Evropska unija 

spodbuja vsakega drţavljana k učenju in znanju več jezikov za medsebojno 

sporazumevanje in komunikacijo. Evropska komisija pa podpira učenje raznovrstnih 

jezikov – ne samo uradnih jezikov EU, temveč tudi lokalnih in manjšinskih.  

Tako se je v zadnjih letih povečalo tudi zanimanje strokovnjakov in raziskovalcev za ta 

pojav.  V nekaterih raziskavah so primerjali strategije za učenje jezikov, ki jih uporabljajo 

enojezični in dvo-/večjezični učenci, in te so pokazale, da večjezični učenci uporabljajo 

širši spekter jezikovnih in mnemotehničnih strategij z večjo fleksibilnostjo kot enojezični 

sovrstniki (McLaughin in Nayak, 1989, v Cenoz, 2003). 
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Druge raziskave pa so ugotovile še večje kognitivne prednosti dvojezičnosti (Baker, 2001; 

Hamers in Blanc, 2000, v Cenoz, 2003): 

 dvojezični učenci doseţejo višje doseţke na testih, ki merijo zmoţnosti 

divergentnega ali ustvarjalnega mišljenja – te prednosti so bolj prisotne pri 

uravnoteţenem tipu dvojezičnosti; 

 dvojezični učenci imajo boljše metajezikovne spretnosti – laţje razmišljajo o jeziku 

in ga laţje uporabljajo, predvsem na področju učenja besed in v nalogah, ki 

zahtevajo visoke ravni pozornosti; 

 dvojezični govorci so bolj občutljivi na sporočevalne potrebe sogovorcev in 

uporabljajo bolj raznovrstne komunikacijske strategije. 

Ringbom (1986 v Mesaros, 2008) je opazil, da manj ko učenec pozna ciljni jezik, tem več 

se mora nanašati na katero koli predhodno znanje, ki ga ima. To znanje vključuje tudi 

druge tuje jezike, ki se jih je ţe naučil. 

Iz teh opaţanj so določeni raziskovalci (Muñoz, 2000; Schwartz et al., 2007, v Rauch et 

al., 2011; Swain et al., 1990) sklepali in dokazali, da raven dvojezičnosti vpliva na 

jezikovno zmoţnost v ciljnem jeziku in da uravnoteţen tip dvojezičnosti bolj pozitivno 

vpliva na učenje tretjega jezika. 

Eden izmed medjezikovnih vplivov pri učenju tretjega jezika je jezikovna tipologija. Učenci 

tretjega jezika, ki uporabljajo ciljnemu jeziku tipološko podoben jezik, teţijo k prenašanju 

jezikovnega zaklada in jezikovnih struktur iz ţe znanega jezika (tudi če ta ni njihov prvi). S 

tem doseţejo boljše znanje tretjega jezika v primerjavi z dvojezičnimi učenci, ki ne poznajo 

tipološko podobnega jezika ciljnemu jeziku (Balke-Aurell in Lindblad, 1982, v Mesaros, 

2008; Swain et al., 1990). 

5 Individualne razlike pri učenju tujega jezika 

Na učenje tujega jezika vpliva veliko dejavnikov. Vsi ti se med seboj zelo prepletajo in 

zaradi tega je teţko razločiti vpliv vsakega posebej. Za učitelje je zelo pomembno, da 

poznajo, katere so moţne individualne razlike med učenci, da jih skušajo prepoznati v 

vsakem otroku in mu za čim boljše učenje na podlagi teh prilagoditi učni proces. 

V literaturi se individualne razlike nanašajo na dimenzije trajnih osebnostnih lastnosti, ki jih 

imamo vsi ljudje in po katerih se vsi med seboj razlikujemo glede na njihovo stopnjo. 

Dokazano je, da igrajo te razlike zelo pomembno vlogo v napovedovanju uspeha pri 

učenju tujega jezika; kaţejo več korelacij s formalnim učenjem na ravni 0,50 in več  

(Dörnyei in Skehan, 2003; Sawyer in Ranta, 2001). Ravno zato lahko individualnim 

razlikam pripišemo velik del odstopanj v procesu učenja tujih jezikov. Med pet 

najpomembnejših individualnih razlik sodijo: osebnost, motivacija, učni stil, učne strategije 

in jezikovne zmoţnosti  (angl. language aptitude) (Dörnyei, 2006).  
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5.1 Osebnost 

Osebnost je najbolj enkratni preplet individualnih značilnosti človeka. Slednjo sestavljajo 

razmeroma trajne telesne, intelektualne, socialne in čustvene lastnosti posameznika, ki ga 

razlikujejo od ostalih (Zupančič in Kavčič, 2004). Musek (b.d.) pravi, da osebnost »obsega 

telesne, duševne in vedenjske lastnosti, ki se pojavljajo pri posamezniku relativno 

dosledno in zanj značilno. Po tej celoti, po osebnosti, se vsak loči od vsakega drugega 

človeka, obenem pa je za vse nas značilno, da smo osebnostna bitja, da imamo vsak 

svojo in neponovljivo osebnost« (str. 1). Glavna področja osebnosti so: konstitucija, 

temperament, značaj in sposobnosti. 

Osebnostnih lastnosti in značilnosti je veliko, zato so jih znanstveniki skušali med seboj 

povezati in ugotoviti, katere so tiste poteze osebnosti, ki pojasnjujejo največ medosebnih 

razlik. Raziskave na področju osebnosti identificirajo tri temeljne dimenzije (Eysenck in 

Eysenck, 1985 v Dörnyei, 2006):  

 antitezo med ekstravertnostjo in introvertnostjo,  

 antitezo med nevroticizmom ali čustvenostjo in čustveno stabilnostjo ali 

nenevroticizmom ter  

 antitezo med psihoticizmom in nepsihoticizmom. 

Eysenck (1991, v Musek, 2002) je opredelil tudi temeljne sestavine teh treh dimenzij 

osebnosti: 

 ekstravertnost  introvertnost; druţabnost, ţivahnost, aktivnost, gospodovalnost, 

iskanje draţljajev, brezskrbnost, dominantnost, vihravnost, tveganje; 

 nevroticizem  nenevroticizem; tesnobnost, depresivnost, občutja krivde, nizko 

samospoštovanje, napetost, iracionalnost, plašnost, muhavost, čustvenost; 

 psihoticizem  nepsihoticizem; agresivnost, hladnost, egocentričnost, neosebnost, 

impulzivnost, nesocialnost, neempatičnost, ustvarjalnost, trdota. 

V povezavi z učenjem jezika je najbolj raziskovana dimenzija nasprotje med 

ekstravertnostjo in introvertnostjo: ekstravertirani ljudje so bolj tekoči tako v prvem jeziku 

kot tudi v tujem, predvsem v formalnih situacijah in v okoliščinah, v katerih prihaja do 

medosebnih pritiskov (Dewaele in Furnham, 1990). Tudi Skehan (1989) trdi, da ima 

ekstravertnost bolj pozitiven učinek na področju učenja tujega jezika v primerjavi z drugimi 

področji učenja, na katerih imajo introvertirani učenci večjo prednost. 

5.2 Učna motivacija 

Motivacijo za učenje jezikov pojmujejo kot večplasten konstrukt, ki zajema mnoţico 

splošnih in specifičnih sestavin, ki vodijo in spodbujajo učenje. Bolj specifično predstavlja 

motivacija »izbiro posameznega dejanja, vztrajanje v njem in vloţen trud za to« (Dörnyei in 

Skehan, 2003, str. 614). To pomeni, da motivacija spodbudi ljudi, da se odločijo za neko 

dejanje, za čas, ki so ga pripravljeni vloţiti, da podpirajo to dejanje, in za trud, ki ga v to 
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vloţijo. Marentič Poţarnik je zapisala, »da sodi v učno motivacijo vse, kar daje (od zunaj 

ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost« 

(Marentič Poţarnik, 2000, str. 184).  

Učna motivacija je lahko notranje ali zunanje usmerjena. Juriševič (2006) opredeli notranjo 

motivacijo (angl. intrinsic motivation) kot posameznikovo lastno »nagnjenje za učenje brez 

instrumentalne namere v ozadju« (Juriševič, str. 35). Notranjo motivacijo najpogosteje 

opredelijo kot tri medsebojno prepletene elemente (Eccles in dr., 1998, v Juriševič, 2006, 

str. 36): 

 »kot posebno nagnjenost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv; 

 kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oziroma interes; 

 kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebujeta tudi 

vrednoto pomembnosti učenja.« 

Stipek (1998 v Juriševič in Piţorn, 2013) trdi, da so močno notranje motivirani učenci bolj 

naravnani k samostojnemu pričetku učenja jezika. Taki učenci sami od sebe izberejo 

naloge, ki vključujejo izzive, in svobodno povezujejo podatke, ki so se jih formalno naučili v 

šolskem kontekstu s tistimi iz neformalnih izvenšolskih okoliščin. 

Zunanjo motivacijo (angl. extrinsic motivation) pa sestavljajo spodbude iz okolja, ki sproţijo 

ali spodbujajo učenje v določeni situaciji. Danes pedagoški psihologi ne razumejo več 

obeh konstruktov bipolarno, temveč kot »samostojni razseţnosti, ki sta kontekstno 

pogojeni« (Juriševič, 2006, str. 36). 

Juriševič (2006) je dokazala, da sta za višji učni uspeh potrebni obe vrsti motivacije hkrati: 

notranja motivacija spodbuja sam proces učenja na podlagi bolj afektivnih dejavnikov, 

zunanja motivacija pa uravnoteţi ta čustveni pritisk z zunanjimi ojačevalci (npr. doseganje 

ciljev, nagrade). 

V sodobni psihologiji obstaja več teoretskih pogledov na motivacijo. Teorije pričakovanj in 

teorije izražanja vrednosti (angl. expectancy-value theories) trdijo, da na motivacijo 

vplivata dva ključna dejavnika: posameznikovo pričakovanje uspeha v določeni nalogi in 

vrednost, ki jo daje posameznik uspehu pri tej nalogi. Teorije ciljev (angl. Goal theories) 

pojasnjujejo, da človeško dejanje vedno sproţi nastanek namena in da si mora človek 

vedno postaviti cilj vnaprej in mu odločno slediti. Teorija samodoločanja (angl. self-

determination theory) izpostavlja razliko med notranjo in različnimi stopnjami zunanje 

motivacije in trdi, da je predpogoj za katero koli človeško dejanje samoiniciativni in 

samoregulativni odnos do tega dejanja.  

Drugi zelo pomemben vidik motivacije v procesu učenja je čas. Skozi ves proces 

motivacija ni konstantna, ampak se dinamično spreminja, razvija različne mentalne 

procese, pri katerih se notranji in zunanji vplivi stalno izmenjujejo (Dörnyei in Skehan, 

2003). 
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Juriševič (2005) je v svoji raziskavi dokazala, da učna motivacija ni stabilna, temveč se 

oblikuje in spreminja na podlagi interakcije med učenci in socialnim okoljem oz. učnim 

kontekstom. Boekaerts (2001, v Juriševič, 2006) trdi, da so kognitivni dejavniki učenja 

neločljivo povezani z motivacijskimi dejavniki. Tudi Rosansky (1975) razlaga, da ne 

moremo pomembno deliti afektivne in kognitivne dejavnike zaradi njihove skupne vloge v 

receptivnem procesu. Iz tega sledi, da je vloga šole in učitelja pri motivaciji za učenje zelo 

pomembna in vplivna za sam učni proces. Juriševič in Piţorn (2013) sta v svoji raziskavi 

dokazali pomemben vpliv učiteljevih metod in oblik dela na učenčevo motivacijo za učenje. 

Rezultati so pokazali, da so učenci (med 6. in 8. letom) bolj motivirani v dejavnostih, ki 

vključujejo igro in spodbujajo učence k aktivnemu udejstvovanju, v primerjavi z bolj 

»tradicionalnimi« metodami in oblikami poučevanja (npr. branje in pisanje). 

Za raziskavo te naloge so pomembne ugotovitve (Gottfried, 1990, v Juriševič, 2006): 

povezave med motivacijo in šolskimi ocenami so višje kakor med motivacijo in doseţki 

učencev na testih znanja. Pri pojasnjevanju ugotovitve je kot vzrok omenjeno učenčevo 

časovno daljše delo in prizadevanje v nasprotju z enkratnim trenutnim prispevkom za 

reševanje testa znanja ter učiteljevo subjektivno ocenjevanje, pri katerem slednji 

upoštevajo tudi učenčevo motivacijo za učno delo. 

5.3 Učni stil 

Klasična definicija opredeli učni stil kot »posameznikov naraven, običajen in najbolj 

priljubljen način usvajanja, procesiranja in hranjenja novih informacij in spretnosti« (Reid, 

1995, str. 8). Marentič Poţarnik (2000) ga razloţi kot posameznikov značilen način 

lotevanja učnih nalog. Gre za skladno celoto učnih aktivnosti, ki jih običajno uporabljamo in 

s katerimi uravnavamo učni proces. Po Sternbergu (1995, v Sparks in Ganschow, 2001) je 

to način razmišljanja, ne pa sposobnost. To je način, kako posameznik uporablja svoje 

sposobnosti. Vsak učni stil ima svoje prednosti in slabosti in te vplivajo na proces učenja 

jezikov. 

5.4 Učne strategije 

Učno strategijo Marentič Poţarnik (2000) opredeli kot zaporedje ali kombinacijo v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja 

glede na zahteve situacije. Te strategije lahko olajšajo ponotranjenje, skladiščenje, priklic 

in uporabo ciljnega jezika. Joan Rubin (2001 v Dörnyei, 2006) je uvedel termin 

samoregulacije v učenju tujega jezika, ki se nanaša na učenčevo spretnost razvoja 

metakognitivnih strateških postopkov in dostopa do pomembnih znanj in mnenj. Prvo 

vključuje načrtovanje, nadzorovanje, vrednotenje in reševanje problemov; drugo pa 

vključuje znanje o nalogi, znanje o sebi, mnenja, znanje o okoliščinah in znanje o 

strategijah. Samo zadnji koncept se nanaša na učne strategije, zato lahko trdimo, da je 

Rubinov konstrukt razširitev koncepta učnih strategij. Učne strategije lahko urimo in 

izboljšamo, kar pomembno vpliva na sam proces učenja jezikov (Dörnyei, 2006). 
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Jezikovne zmožnosti (angl. language aptitude) so med najbolj pomembnimi individualnimi 

značilnostmi, ki vplivajo na razna odstopanja med učenci v procesu učenja. V nadaljevanju 

bo imenovani konstrukt podrobneje razloţen. 

6 Jezikovne zmoţnosti (angl. language aptitude) 

Pojem jezikovnih zmoţnosti izhaja iz vsakodnevne izkušnje, da se nekateri učenci naučijo 

dodatnih jezikov hitreje in laţje v primerjavi z ostalimi. To se dogaja tako v formalnih učnih 

okoliščinah kot tudi v naravnih (Ellis, 1994). 

Ameriški psiholog John Bissell Carroll je raziskoval jezikovne zmoţnosti, poleg tega pa 

tudi vrste drugih osebnih spremenljivk v učenju tujega jezika (Dörnyei in Skehan, 2003). 

Jezikovne zmoţnosti je opredelil kot specifični talent pri učenju tujih jezikov, ki se pokaţe v 

obliki pomembnih razlik med učenci. 

Carroll je jezikovne zmožnosti opredelil kot: 

»individualno sposobnost učenja določene naloge, če je osebek motiviran in ima 

priložnost, da to naredi. Ta sposobnost je domnevno odvisna od kombinacije bolj ali manj 

trajnih osebnih značilnosti« (Carroll, 1981, str. 94). 

Različne raziskave o jezikovnih zmoţnostih se opirajo na niz splošno sprejetih 

predpostavk: 

 obstajajo specifične zmoţnosti za jezike, ki so različne od splošnih kognitivnih 

zmoţnosti (Grigorenko et al., 2000); 

 jezikovne zmoţnosti so relativno nespremenljive, kar pomeni, da je skupina 

kognitivnih sposobnosti ali prirojena ali se ustali v zgodnjem otroštvu (Pinker, 1994, 

v Kiss in Nikolov, 2005); 

 jezikovne zmoţnosti niso odločilen dejavnik za uspeh pri učenju tujih/drugih jezikov, 

temveč pogoj za hitrejše in uspešnejše učenje (Ellis, 1994). 

Nekateri sodobnejši avtorji namesto izraza language aptitude uporabljajo druge izraze 

(npr. Ellis, 2001; Robinson, 2003, v Dörnyei, 2006), saj so mnenja, da ta sposobnost ni 

enoten dejavnik, temveč jo sestavljajo različne »osnovne sposobnosti, ki ključno olajšajo 

učenje tujega jezika« (Carroll in Sapon, 1959, str. 14).  

Ţe sam Carroll (1981) je na osnovi teoretičnih izhodišč predlagal, da bi naj bile jezikovne 

zmoţnosti sestavljene iz štirih sestavin:  

 sposobnosti fonemskega kodiranja – sposobnosti zaznavanja različnih glasov, 

prepoznavanja povezav med glasovi in simboli, ki označujejo te glasove, ter 

skladiščenja teh povezav; 

 slovnične občutljivosti – sposobnosti prepoznavanja slovničnih vlog besed (ali 

drugih jezikovnih struktur) v povedi; 
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 sposobnosti učenja na pamet – sposobnosti hitrega in uspešnega učenja povezav 

med glasom in pomenom in ohranjanja teh povezav; 

 sposobnosti induktivnega jezikovnega učenja – sposobnosti sklepanja in 

induktivnega oblikovanja pravil, ki urejajo nize struktur jezikovnega vnosa, po danih 

vzorcih teh struktur (tj. sposobnost posploševanja zbirke materialov v 

ciljnem/neznanem jeziku po danih vzorcih). 

Carroll (1962, 1973) je oblikoval model šolskega učenja tujih jezikov, ki je vseboval zgoraj 

omenjene sestavine jezikovnih zmoţnosti. Ta model je sestavljen iz dveh osnovnih delov: 

poučevanja in individualnih razlik med učenci. Na prvo sestavino vplivata čas, ki ga 

posameznik posveča učenju tujih jezikov, in kakovost poučevanja. Individualne razlike pa 

obsegajo splošno intelektualno sposobnost, splošne jezikovne zmoţnosti, izmerjene s 

testom MLAT in motivacijo oz. motiviranost za učenje tujih jezikov. 

Skehan (1989) je predlagal tridelno sestavo jezikovnih zmoţnosti, ki je vključevala slušno, 

jezikovno in spominsko sposobnost. Medtem ko je Carroll razumel spomin kot sposobnost 

učenja in ohranjanja povezav med glasom in pomenom, je Skehan razširil koncept na bolj 

zapletene procese. To so sposobnosti spomina, da strukturira in organizira jezikovni vnos, 

tako da lahko kodificira, uskladišči in prikliče vse informacije. 

Skehan (2002) je to novo sestavo jezikovnih zmoţnosti vključil v širšo teorijo učenja 

jezikov. Po njem naj bi bile te sposobnosti bistvene v treh stopnjah kognitivne obdelave 

podatkov: sposobnost fonemskega kodiranja v začetni stopnji identifikacije (angl. noticing), 

v kateri mora učenec usmeriti svojo pozornost na določene vidike jezikovnega sistema, 

sposobnost jezikovne analize v osrednji stopnji identifikacije, generalizacije in organizacije 

raznih struktur ter spomin v stopnji priklica informacij. 

Najpomembnejša posledica takšnega modela jezikovnih zmoţnosti je, da ne moremo imeti 

nobenih sposobnosti za edine ključne za nadarjene učence na področju učenja tujega 

jezika (Skehan 1998, 2000). V zadnjih desetletjih so pojmovali učenje jezikov kot končni 

izsledek dveh moţnih procesov: eden temelji na pravilih, ki jih učenec ponotranji in potem 

uporablja za nadaljnjo produkcijo, drugi pa temelji na jezikovnih primerih, ki jih učenec 

neposredno usvaja kot ţe strukturirane sestave in jih potem kot take ponovno uporablja. V 

prvem procesu je nekoliko laţje tistim učencem, ki so na podlagi pravil sposobni hitrejšega 

analiziranja in strukturiranja jezika, medtem ko imajo v drugem procesu prednost učenci, ki 

imajo bolje razvite kognitivne sposobnosti za strukturiranje jezika in lahko hitreje prikličejo 

ţe organiziran material, ne da bi ga analizirali. Velika večina ljudi uporablja oba procesa 

izmenično, odvisno od učnih okoliščin in učne situacije. Proces, ki temelji na pravilih, je 

bolj proţen in ustvarjalen, ker dopušča stalno spreminjanje in predelovanje jezika, vendar 

je zaradi tega tudi počasnejši. Proces, ki pa temelji na spominu, je zagotovo hitrejši in vodi 

do bolj tekoče, čeprav lahko manj pravilne tvorbe (Skehan 1998, 2000). 

Kot je bilo ţe omenjeno v 5. poglavju, niso jezikovne zmoţnosti edine spremenljivke, ki 

vplivajo na uspeh pri učenju jezikov. Carroll (1981) trdi, da ima lahko posameznik 
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povprečno razvito stopnjo jezikovnih zmoţnosti, toda zaradi drugih dejavnikov (npr. 

motivacija) doseţe boljši uspeh, po drugi strani pa visoka raven jezikovnih zmoţnosti 

sama po sebi še ne zagotavlja visokih rezultatov pri učenju jezika. 

6.1 Kritike koncepta jezikovnih zmoţnosti 

V zadnjih desetletjih so raziskovalci kar precej problematizirali koncept jezikovnih 

zmoţnosti. Na primer Skehan (1998) jih povzame takole: 

1. vsakdo ima sposobnost jezikovnega učenja (glej učenje maternega jezika) in 

zaradi tega je nesmiselno iskati razlike v jezikovnih zmoţnostih (Neufeld, 1979); 

2. ne moremo razumeti, ali merijo testi za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti 

kognicijo ali jezik (Neufeld, 1979); 

3. pojem jezikovnih zmoţnosti je uporaben in smotrn samo v kontekstih 

formalnega učenja in ga ne moremo uporabiti pri neformalnem učenju (Krashen, 

1981). 

Ugotovitve iz raziskave, izpeljane v okviru projekta Bristol Language Project, ki so 

pokazale pomembne razlike v napredku pri učenju maternega jezika 125 otrok na območju 

Bristola (Zdruţeno kraljestvo), dokazujejo, da lahko jezikovne zmoţnosti poveţemo tudi z 

učenjem maternega jezika in tako izpodbijemo prvo kritiko (Wells, 1981, 1985, v Kiss in 

Nikolov, 2005). 

Krashenovo kritiko (točka 3 zgoraj) je empirično izpodbila Revesina študija (1982, v Harley 

in Hart, 2002). Ta je v Izraelu primerjala vpliv različnih individualnih značilnosti, med njimi 

tudi jezikovnih zmoţnosti, na učenje hebrejščine kot drugega jezika (predvsem izven 

šolskih okoliščin) in angleščine kot tujega jezika (predvsem v šolskem kontekstu) arabsko 

govorečih dijakov. Raziskava je pokazala, da so nekateri doseţki iz testa za merjenje 

splošnih jezikovnih zmoţnosti dobri napovedniki jezikovnega znanja v obeh kontekstih 

(formalnega in neformalnega učenja), čeprav se skupni doseţki celotnega testa bolj 

povezujejo z jezikovnim znanjem angleščine kot hebrejščine. Avtorica je ugotovila tudi, da 

se analitična jezikovna spretnost, ki jo meri MLAT, bolj povezuje s formalnim učenjem 

jezika kot z neformalnim.  

Skehan (1998) je mnenja, da so jezikovne zmoţnosti celo pomembnejše v neformalnih 

situacijah v primerjavi s formalnimi (strukturiranimi). V nestrukturiranih situacijah je namreč 

naloga učenca, da brez pomoči jezikovno organiziranega vnosa, ki ga na primer pri pouku 

podaja učitelj, logično sestavi nestrukturirani jezikovni vnos. 

6.2 Jezikovne zmoţnosti pri odraslih in otrocih 

DeKeyser (2000, v Abrahamsson in Hyltenstam, 2008) je raziskoval različne vloge, ki jih 

imajo jezikovne zmoţnosti za dosego takega jezikovnega znanja, ki je zelo podobno jeziku 

naravnega govorca, in sicer pri odraslih in otrocih. Ugotovil je, da jezikovne zmoţnosti pri 
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otrocih nimajo nobenega vpliva, odrasli pa potrebujejo nadpovprečne zmoţnosti, da lahko 

doseţejo jezikovno znanje, podobno znanju naravnega govorca (angl. native speaker). 

Abrahamsson in Hyltenstam (2008) sta v svoji raziskavi potrdila DeKeyserove ugotovitve 

in dodala, da za mlajše učence jezikovne zmoţnosti niso nujen pogoj za dosego 

jezikovnega znanja, podobnega znanju naravnega govorca, so pa hkrati zelo pomembna 

prednost pri delovanju na različnih ravneh druţbenega ţivljenja. 

6.3 Jezikovne zmoţnosti in inteligentnost 

Strokovnjaki se še vedno ne morejo zediniti, ali obstaja povezanost med jezikovnimi 

zmoţnostmi in inteligentnostjo. Carroll (1981) je bil mnenja, da so jezikovne zmoţnosti 

neodvisne od nje. Trdil je, da so sposobnosti med seboj sicer povezane, toda višja stopnja 

inteligentnosti ne pomeni višje stopnje jezikovnih zmoţnosti, niti obratno. Nekateri drugi 

strokovnjaki pa na ta odnos gledajo drugače: trdijo, da je inteligentnost pomemben del 

jezikovnih zmoţnosti (Pimsleur, 1966; Oller in Perkins, 1978; v Kiss in Nikolov, 2005). 

Skehan (1998) razlaga, da so jezikovne zmoţnosti in inteligentnost sicer sorodne, saj se v 

velikem deleţu prekrivajo, toda niso popolnoma enake. Vsaka namreč na svoj način 

prispeva k napovedovanju uspeha pri učenju jezika. 

6.4 Jezikovne zmoţnosti in metajezikovno uzaveščanje 

Drugo področje zanimanja se osredotoča na odnos med jezikovnimi zmoţnostmi in 

metajezikovnim uzaveščanjem. Tudi v tem primeru se zmoţnosti na mnogih področjih 

prekrivajo, tako na teoretičnem kot na raziskovalnem področju. Jezikovne zmoţnosti, ki jih 

meri test MLAT, vključujejo deloma tudi veščine, ki so zelo podobne določenim lastnostim 

metajezikovnega uzaveščanja. Na primer pri nalogi »Ujemanje besed« v sklopu testa 

MLAT-E morajo učenci ugotoviti, katero (slovnično) vlogo opravlja označena beseda v 

povedi, in označiti besedo, ki ima enako vlogo v drugi povedi. Takšna naloga je zelo 

podobna merjenju metajezikovnega uzaveščanja na področju skladnje. To prekrivanje ni 

nenavadno, saj je metajezikovno uzaveščanje za prepoznavanje skladenjskih vzorcev 

zagotovo eden izmed najpomembnejših predpogojev za učenje jezikov. To pa ne pomeni, 

da sta koncepta enaka. Metajezikovno uzaveščanje je, tako kot inteligentnost, sestavina 

jezikovnih zmoţnosti (Rauch et al., 2011). 

Kot dokaz te domneve je Sasaki (1996, v Jessner, 2006) raziskovala odnos med 

jezikovnim znanjem v tujem jeziku, jezikovnimi zmoţnostmi in metajezikovnim 

uzaveščanjem. Testirala je 160 japonskih univerzitetnih študentov, ki so se učili angleščino 

kot tuj jezik, in ugotovila povezanost med znanjem tujega jezika in splošno kognitivno 

sposobnostjo, ki vpliva na jezikovne zmoţnosti, besedno inteligentnost in mišljenje. 

Tudi Robinson (1995, v Jessner, 2006) je raziskoval medsebojen vpliv jezikovnih 

zmoţnosti, metajezikovnega uzaveščanja in temeljne podobnosti med implicitnim in 

eksplicitnim učenjem tujega jezika. Rezultati so pokazali, da so jezikovne zmoţnosti sicer 
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povezane z učenjem in z metajezikovnim uzaveščanjem pri eksplicitnem, strukturiranem 

učenju, ne pa tudi v neformalnih, nestrukturiranih okoliščinah. 

6.5 Narava jezikovnih zmoţnosti 

Glede stabilnosti (angl. robustness/stability) in moţnosti urjenja (angl. trainability) 

jezikovnih zmoţnosti obstaja več različnih stališč. Carroll (1973, v Suarez in Muñoz, 2011) 

je najprej trdil, da so jezikovne zmoţnosti prirojene in da nanje ne more vplivati nobena 

predhodna izkušnja učenja. Nato pa je omilil svojo trditev (Carroll 1981, 1993, v Suarez in 

Muñoz, 2011) in sprejel njihovo postopoma spremenljivo naravo.  

Skehan je ugotovil, da na jezikovne zmoţnosti vplivajo tudi posameznikov besedni zaklad 

v prvem jeziku, socialno-ekonomski status in raven izobrazbe učenčeve druţine ter raven 

pismenosti njegovih staršev (Bates et al., 1988, v Suarez in Muñoz, 2011). 

Politzer in Weiss (1969) sta poskusila uriti odrasle, da bi izboljšali svoje doseţke na MLAT-

u, vendar nista bila uspešna. To kaţe na dejstvo, da so to, kar lahko izurimo, strategije 

učenja jezika in ne jezikovne zmoţnosti. 

Po drugi strani pa je McLaughlin (1990) ugotovil, da predhodne izkušnje v učenju jezikov 

ne povečajo samo jezikovnih zmoţnosti, temveč olajšajo tudi nadaljnje učenje jezikov. 

Večjezični učenci imajo namreč veliko prednosti, kar se tiče strategij in metajezikovnih 

spretnosti, ki so jih usvojili med procesom učenja. Po mnenju McLaughlina se izkušen 

učenec bolj zaveda podobnosti in razlik med jeziki in zna tako razširiti svoj repertoar učnih 

strategij kot tudi presoditi strategije in taktiko za delo (McLaughlin, 1990). 

Eisensteinina raziskava (1980) je empirično podprla te ugotovitve: pokazala je, da so tako 

dvojezični učenci kot tudi učenci s predhodnim izobraţevanjem v tujih jezikih dosegli višje 

doseţke na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti v primerjavi s tistimi učenci, ki 

niso imeli predhodnih izkušenj pri učenju jezikov. 

Robinson (2001) je predlagal, da bi morali jezikovne zmoţnosti opredeliti kot kompleksno 

in dinamično tvorbo, ki vključuje kognicijo in osnovne človeške spretnosti. Te se zdruţujejo 

v spretnosti višje ravni, ki so neposredno vpletene v učne naloge. 

Tudi Sternberg (2002, v Thompson, 2013) pojmuje jezikovne zmoţnosti kot dinamično 

tvorbo, na katero vpliva okolje in ki je odvisna od (ne)prisotnih predhodnih izkušenj 

posameznega učenca. Raziskovalec je izpostavil triarhično teorijo inteligentnosti, 

sestavljeno iz analitične inteligentnosti (sposobnost analiziranja, razsojanja, primerjanja, 

reševanja znanih teţav z uporabo abstraktnih sodb), ustvarjalnosti (sposobnost 

obvladovanja novosti in dvoumnosti, nujno potrebna za učenje jezikov) in praktične 

inteligentnosti (sposobnost ukvarjanja z vsakodnevnimi teţavami, prilagajanja). 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Anna Roversi – Magistrsko delo 
 

 16 

6.6 Smernice za prepoznavanje učencev z višjimi jezikovnimi zmoţnostmi 

Strokovnjaki na različnih šolah (npr. Barking Abbey School – Zdruţeno kraljestvo) in 

nekatere vlade (npr. škotska vlada – Zdruţeno kraljestvo) so predlagali smernice za 

prepoznavanje in za delo z učenci z višjimi jezikovnimi zmoţnostmi. 

»Učenci, ki imajo višje jezikovne zmoţnosti pri učenju tujih jezikov (The Albany School, 

b.d.): 

 zelo radi samostojno sestavljajo jezikovne strukture (uporabljajo načela, ki so se jih 

naučili v novih situacijah; se ne omejijo samo na sedanjo temo učnega procesa); 

 kaţejo ustvarjalnost in domišljijo v uporabi jezika (to lahko pripelje do slovničnih 

napak, ker skušajo razširjati svoje zmoţnosti sporočanja); 

 imajo naraven občutek za jezik (kaţejo dober občutek za to, kar zveni dobro v tujem 

jeziku in imajo zelo dobre sposobnosti pri ugotavljanju zvez med glasom in 

zapisom); 

 hitro prevzamejo in ohranijo nove jezikovne sestave (njihove govorne in slušne 

sposobnosti so odlične, kaţejo zelo visoke sposobnosti v pomnjenju jezika); 

 ustvarjajo povezave in razvrščajo besede ter sestave za bolj učinkovito učenje 

(kritično vrednotijo nov jezik in enostavno razumejo slovnični namen besed); 

 pogosto iščejo rešitve in postavljajo dodatna vprašanja (pri reševanju jezikovnih 

teţav radi postavljajo svoje hipoteze/teorije); 

 dobro razumejo svoj učni stil (poznajo svoj prednostni način učenja besednjaka, 

lahko delajo samostojno, uporabljajo veliko različnih virov); 

 kaţejo interes za kulturno ozadje tujega jezika (lahko uţivajo v učenju zgodovine, 

umetnostne zgodovine, politike, običajev drţave ciljnega jezika).«  

7 Jezikovne zmoţnosti in dvo-/večjezičnost 

Pričujoče magistrsko delo ima namen primerjati jezikovne zmoţnosti enojezičnih in dvo-

/večjezičnih učencev ter preveriti, v kakšnem odnosu sta dvo-/večjezičnost in nadaljnje 

učenje tujih jezikov. Kot je bilo ţe omenjeno v 4. poglavju, so številne raziskave potrdile 

prednosti večjezičnosti za učenje dodatnih jezikov. Povezanost med jezikovnimi 

zmoţnostmi in večjezičnostjo pa je le malo raziskana (Thompson, 2013). 

V nekaterih raziskavah so primerjali izmerjene splošne jezikovne zmoţnosti dvojezičnih 

učencev, ki so se učili tretjega jezika, s splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi enojezičnih 

učencev, ki so se učili (drugi) tuj jezik. Raziskovalci so ugotovili kognitivne prednosti pri 

večjezičnih učencih, predvsem pri metajezikovnih zmoţnostih (Jessner, 2006). Herdina in 

Jessner (2002, v Thompson, 2013) trdita, da je prav zaradi povišane metajezikovne 

zavesti neizbeţno, da imajo dvojezični učenci tudi višjo stopnjo jezikovnih zmoţnosti, saj 

se metajezikovna zavest in jezikovne zmoţnosti v marsičem prekrivajo. Slednje pa potrjuje 

nestabilno naravo jezikovnih zmoţnosti, ker se z višanjem metajezikovne zavesti povečajo 

tudi doseţki na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti. 
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Eisenstein (1980) je raziskovala vpliv zgodnje dvojezičnosti na jezikovne zmoţnosti v 

odraslosti. Primerjala je enojezične odrasle (ki niso imeli nobenega stika s tujim jezikom do 

10. leta starosti), dvojezične odrasle s formalnim učenjem jezika, dvojezične odrasle brez 

formalnega učenja jezika in večjezične odrasle (ki so bili izpostavljeni formalnemu učenju 

jezikov). Ugotovila je, da ima zgodnja dvojezičnost pozitiven vpliv na jezikovne zmoţnosti 

v odraslosti in da ima usvajanje več jezikov v otroštvu še dodaten pozitiven vpliv. Pri tem 

pa je poudarila pomen formalnega učenja in domnevala, da slednje pozitivno vpliva na 

nadaljnje formalne učne situacije.  

Rezultati nekaterih raziskav (Muñoz, 2000; Schwartz et al., 2007; Swain et al., 1990, v 

Rauch et al., 2011) kaţejo, da doseţena raven dvojezičnosti vpliva na jezikovno znanje v 

ciljnem jeziku. Thompson (2013) je v svoji študiji raziskovala prav področje ravni 

jezikovnega znanja kot vplivnega dejavnika za nadaljnji uspeh pri učenju drugega jezika. 

Ugotovila je, da večjezičnost vpliva na nadaljnje učenje tudi, če je posameznik dosegel 

zelo nizko raven jezikovnih izkušenj v predhodnih jezikih. Poleg tega pa je opazila tudi 

pomembno povezanost med jezikovnimi zmoţnostmi in stopnjo zavedanja o pomembnosti 

jezikovnega sporazumevanja. Tisti udeleţenci, ki so se zavedali, da je učenje več jezikov 

proces medsebojnega vpliva, so dosegli višje doseţke na testu za merjenje splošnih 

jezikovnih zmoţnosti (CANAL-FT). 

8 Testi za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti 

Testi, ki merijo splošne jezikovne zmoţnosti, ne merijo vsi natančno istih značilnosti, 

vendar običajno vsebujejo sklope nalog, ki od učenca zahtevajo, da dokaţe različne 

zmoţnosti. V nalogah mora učenec prepoznati in razlikovati glasove določenega jezika, 

povezati te glasove z zapisanimi simboli (s črkami), prepoznati slovnične vzorce in 

zakonitosti ter si zapomniti in priklicati jezikovne strukture (Kiss in Nikolov, 2005). 

V nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni najbolj znani in pogosto rabljeni testi za 

merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti. 

8.1 Modern Language Aptitude Test (MLAT) 

Razvoj testa MLAT (Modern Language Aptitude Test, slo. Test za merjenje splošnih 

jezikovnih zmožnosti za moderne jezike)  je rezultat raziskave, ki jo je v petdesetih letih 

vodil J. B. Carroll. Ameriški psiholog je testiral splošne jezikovne zmoţnosti vojakov, ki so 

se učili tujih jezikov (Carroll, 1958, v Kiss in Nikolov, 2005). Jezikovne zmoţnosti je razdelil 

na štiri sestavine (glej 5. poglavje) in iz teh sestavil pet nalog za test MLAT (Kiss in 

Nikolov, 2005): 

 fonetično besedilo (kodiranje glas – simbol); 

 črkovalni ključi (kodiranje glas – simbol in angleški besedni zaklad); 

 besede v povedih (slovnična občutljivost v angleščini); 

 učenje števil (učenje na pamet in slušno razumevanje); 
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 asociacije v parih (učenje na pamet).  

Presenetljivo je, da MLAT ne vsebuje posebnega merjenja sposobnosti induktivnega 

jezikovnega učenja. Ellis (1994) domneva, da je to zaradi velike podobnosti med 

sposobnostjo induktivnega jezikovnega učenja in slovnično občutljivostjo. 

MLAT je bil prvotno namenjen učencem, starim nad 14 let. Obstajata daljša in krajša 

verzija testa. Daljša verzija vsebuje pet sklopov nalog, vodi jo zvočni posnetek in traja 

pribliţno 70 minut. Krajša verzija pa ne vsebuje prvih dveh sklopov nalog, ni zvočno 

opremljena, za njeno reševanje pa je potrebnih pribliţno 30 minut (Sasaki, 2012). 

Carroll in Sapon (1967) sta pripravila osnovnošolsko verzijo za učence med osmim in 

enajstim letom (angl. the Elementary Form of the Modern Language Aptitude Test – 

MLAT-E). Test je sestavljen iz štirih sklopov nalog: skrite besede, ujemanje besed, iskanje 

rim in učenje števil. 

8.2 Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB) 

Pimsleurov test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti (Pimsleur, 1966, v Kiss in 

Nikolov, 2005) je zelo podoben MLAT-u. Usmerjen je k merjenju učenčeve sposobnosti za 

razločevanje pomembnih glasov jezika, povezovanje glasov z zapisanimi simboli in 

prepoznavanje slovničnih zakonitosti. Sestavljen je iz (pod)testa Govorne sposobnosti, ki 

meri znanje besedišča in zmoţnost jezikovne analize (angl. Verbal Ability score) in iz testa 

Slušne sposobnosti, ki meri glasovno razločevanje in glasovno-simbolno povezovanje 

(angl. Auditory Ability score). 

PLAB se razlikuje od MLAT-a v tem, da se opira na idejo, da posameznik svoje 

sposobnosti drugače uporablja v kontekstu kot pa izven njega. Poleg tega ne vsebuje 

ocenjevanja besednega pomnjenja (Kiss in Nikolov, 2005). 

8.3 Cognitive Ability for Novelty in Acquisition in Language – Foreign Test 

(CANAL-FT) 

Test kognitivnih sposobnosti za izraţanje novih jezikovnih elementov pri tuje jezikovnem 

usvajanju (angl. CANAL-FT – Cognitive Ability for Novelty in Acquisition in Language – 

Foreign Test) (Grigorenko et al., 2000) predstavlja sodobno in novo zamisel sestave 

jezikovnih zmoţnosti za tuje jezike. Sklicuje se na Sternbergovo triarhično teorijo 

inteligentnosti z večplastnim modelom jezikovnih zmoţnosti in na njegovo idejo, da je za 

učenje tujega jezika potrebna sposobnost oblikovanja novih, prej še ne slišanih oziroma 

uporabljenih jezikovnih elementov in razumevanja dvoumnosti. 

Test je neke vrste simulacija, v kateri se morajo udeleţenci naučiti elementov novega 

umetnega jezika, imenovanega ursulu. Ta jezik odraţa značilnosti različnih obstoječih 

jezikov, hkrati pa ni podoben nobenemu jeziku ali jezikovni skupini. Test je sestavljen iz 

devetih sklopov, izmed katerih jih pet zahteva takojšen priklic, drugi štirje pa odloţen 

priklic. Posamezni sklopi vsebujejo učenje pomenov novih besed iz konteksta, 
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razumevanje pomena odlomkov, neprekinjeno učenje asociacij v parih, sklepanje o 

stavčnih strukturah in učenje jezikovnih pravil (Kiss in Nikolov, 2005). 

9 Prilagoditve MLAT-E-ja za druge jezike 

Z razvojem komunikacijskega pristopa učenja jezikov (angl. Communicative Language 

Learning – CLL) sta MLAT in MLAT-E izgubila popularnost v svoji napovedovalni moči. 

Mnogi učitelji jezika in raziskovalci so bili mnenja, da se naloge preveč nanašajo na avdio-

lingvalni didaktični pristop (angl. audiolingual approach). Po drugi strani pa druge 

raziskave dokazujejo, da sta MLAT in MLAT-E ne glede na metodo poučevanja do sedaj 

najboljše orodje za napovedovanje uspeha pri jezikovnem učenju (Ehrman, 1994; Sparks 

in Ganschow, 2001). Tudi Sasaki (2012) v svojem članku izpostavi napovedovalno vlogo, 

ki jo še vedno imata testa MLAT in MLAT-E. Poleg tega pa raziskovalka izpostavi 

pomembnost ponovne obravnave in predelave testa na podlagi novih spoznanj na 

področju splošnih jezikovnih zmoţnosti v zadnjih petdesetih letih. 

V zadnjih petindvajsetih letih je raziskovanje na področju jezikovnih zmoţnosti doţivelo 

nov razcvet in raziskave so se usmerile s preučevanja najstnikov in odraslih na otroke 

(Alexiou, 2005, v Suàrez Vilagran, 2010; Kiss in Nikolov, 2005). 

9.1 Prilagoditev MLAT-E-ja za madţarščino 

Prvi znan test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti v madţarskem jeziku se je 

imenoval MENYÉT (madţ. Magyar Egyetemes Nyelvérzékmeérö Teszt – Madžarski 

splošni test jezikovnih zmožnosti; Ottó, 1996, v Kiss in Nikolov, 2005). Ta je imel svoje 

osnove v MLAT-u in je vseboval Carrollove štiri sestavine jezikovnih zmoţnosti. Namenjen 

je bil univerzitetnim študentom. 

Leta 2005 pa sta Kiss in Nikolov razvili novo osnovnošolsko verzijo testa. Obdrţali sta 

tipologijo nalog iz MENYÉT-a in prilagodili njihovo obliko ter vsebino, da bi ustrezali 

potrebam mlajših učencev. Test vsebuje štiri sklope nalog: skriti glasovi, analiza jezika, 

besede v povedih in učenje besednjaka. Testirali sta učence 6. razreda, ki so bili stari 12 

let (Kiss in Nikolov, 2005). 

V svoji raziskavi sta avtorici ugotovili sedem neodvisnih spremenljivk, ki se pomembno 

povezujejo z odvisno spremenljivko – doseţki na testu jezikovnega znanja angleščine. Te 

spremenljivke so: učenčevi doseţki na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti, 

doseţki na lestvici motiviranosti za učenje angleščine, spol, število ur učenja angleščine v 

šoli, izobrazba staršev, končna ocena pri angleščini v zadnjem letu osnovnošolskega 

učenja in izbira angleščine kot najljubšega predmeta. Rezultati so pokazali, da je 

spremenljivka izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti pojasnila 20 % odstopanj med 

doseţki na  testu jezikovnega znanja angleščine. S tem sta avtorici dokazali, da so 

splošne jezikovne zmoţnosti med različnimi analiziranimi spremenljivkami najboljši 

napovednik doseţkov na testu jezikovnega znanja angleščine.  
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9.2 Prilagoditev MLAT-E-ja za španščino 

Prvo špansko prilagoditev osnovnošolske verzije MLAT-a (MLAT-ES) je leta 2002 objavila 

ameriška ustanova Second Language Testing Foundation, Inc. (SLTF). V svoji doktorski 

disertaciji pa je dr. Suàrez Vilagran prilagodila instrument tudi katalonskim učencem 

(MLAT-EC) in preverila njegovo veljavo. Avtorica je testirala učence v različnih razredih 

(od 3. do 7. razreda, od 8. do 12. leta) in ugotovila, da se povprečni doseţki na testu za 

merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti za moderne jezike neodločeno višajo z višanjem 

starosti učencev. Suarez in Muñoz (2011) sta nato povezali te rezultate z moţno 

nestabilno naravo splošnih jezikovnih zmoţnosti. Tudi španska verzija je sestavljena iz 

štirih sklopov nalog: skrite besede, ujemanje besed, rimanje besed in učenje števil (Suàrez 

Vilagran, 2010). 

9.3 Prilagoditev MLAT-E-ja za slovenščino 

Slovenska prilagoditev osnovnošolske verzije MLAT-a (v nadaljevanju SloMLAT-E) je 

nastala v sodelovanju treh študentk, mentorice doc. dr. Karmen Piţorn, somentorice izr. 

prof. dr. Mojce Juriševič in docentke za didaktiko slovenščine dr. Darije Skubic. Ustanova 

Language Learning and Testing Foundation, Inc. je Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani podelila avtorske pravice za prevod in prilagoditev testa z naslovom The 

Elementary Form of the Modern Language Aptitude Test – MLAT-E (slo. Test za merjenje 

splošnih jezikovnih zmožnosti za moderne jezike na razredni/primarni stopnji). Tudi 

slovenska verzija je sestavljena iz štirih sklopov nalog: skrite besede, ujemanje besed, 

iskanje rim in učenje števil. V empiričnem delu bo podrobneje opisan vsak sklop posebej. 

10 Primerni in neprimerni načini uporabe testa MLAT in MLAT-E 

V zadnjih desetletjih je MLAT postal vedno bolj priljubljeno ocenjevalno orodje za 

določanje, kateri študenti lahko in kateri naj ne bi mogli uspešno dokončati tečajev tujih 

jezikov, pa tudi za določanje »nesposobnosti« (angl. disability) za učenje tujih jezikov 

(Sparks et al., 2005). Uporaba MLAT-a za te namene ima tako teoretične kot tudi 

psihometrične pomanjkljivosti. Da ne bi prišlo do zlorabe tega inštrumenta tudi na 

slovenskem območju, je smiselno predstaviti določene pomisleke pri rabi uporabi teh 

testov. 

Sparks in drugi (2005) omenjajo štiri glavne problemske točke glede uporabe MLAT-a 

predvsem v smislu, ali določenega slušatelja usmeriti v nadomestni tečaj ali mu predlagati, 

da naj za vedno opusti učenje tujih jezikov. 

Prva teţava se kaţe ţe pri uporabi MLAT-a za diagnosticiranje določene »nesposobnosti« 

za učenje jezikov. Avtorji opozarjajo, da v resnici ta »nesposobnost« ne obstaja. Teţave 

pri učenju tujih jezikov so tudi sicer kompleksnejše narave, v izobraţevalnem sistemu pa 

obstaja paleta različnih ravni učenčevega predznanja in zmoţnosti. Drugi problem se tiče 

zlorabe enega samega testa za določanje t. i. »nesposobnosti«. Avtorji pri tem izpostavijo 
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pomembno pravilo o diagnosticiranju; nikoli se ne sme pri določanju diagnoze ali pri 

priporočilih jezikovnim uporabnikom, kako naj se lotijo jezikovnega učenja, opreti na 

doseţke na samo enem testu. 

Kot tretjo teţavo avtorji izpostavijo uporabo zastarelih norm. Carroll in Sapon (1959 in 

1967) sta v priročnikih ob testih MLAT in MLAT-E objavila tudi norme. Univerze, ki 

določajo raven jezikovnih zmoţnosti svojih študentov (in morebitno »nesposobnost« za 

učenje tujih jezikov) na podlagi t. i. norm, se ne zavedajo pomanjkljivosti. Vsak test, ki se 

sklicuje na določene norme, je omejen na specifično strukturo prebivalstva in časovne 

okoliščine, iz katerih te norme izhajajo. To pomeni, da so bile psihometrične lastnosti 

MLAT-a (npr. zanesljivost, veljavnost, reprezentativnost) primerne za čas, ko je test nastal 

(1957–1959). Ustreznost norm pa se ponavadi sčasoma zmanjša. Salvia in Ysseldyke 

(2004) sta navedla, da je treba norme osveţiti vsakih 15 let ali manj. 

Tudi Sasaki (2012) predlaga drugačno definiranje splošnih jezikovnih zmoţnosti in 

ponoven pregled testa. Avtorica izpostavlja pomembne novosti na področju splošnih 

jezikovnih zmoţnosti, ki močno vplivajo na sam koncept in sestavo testa MLAT. Sodobne 

raziskave so pokazale, da spominska sposobnost, ki je odločilno povezana z učenjem 

tujega jezika, ni tista statična sposobnost učenja na pamet, ki jo meri test MLAT, ampak 

delovni spomin, ki shranjuje in obdeluje podatke. Poleg tega avtorica izpostavlja tudi novo 

teoretično sestavo splošnih jezikovnih zmoţnosti (v Grigorenko et al., 2000), in sicer naj bi 

le te vsebovale tudi zelo pomembno sposobnost obvladovanja novosti in razumevanja 

dvoumnosti. 

Zadnji problem se kaţe v napačnem razumevanju splošnih jezikovnih zmoţnosti. Zavedati 

se je potrebno, da so slednje samo eden od pogojev za hitrejše in uspešnejše učenje, ne 

pa odločilen dejavnik za uspešno usvajanje jezika. Zaradi tega je sklepanje zgolj in samo 

na podlagi nizkih doseţkov na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti 

nesprejemljivo za določanje verjetnosti, kako bo učenec uspešen pri učenju novega jezika.  

Učitelj se mora zavedati, da doseţki na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti 

zgolj odsevajo učenčeve zmoţnosti za učenje jezikov, vendar te ne pogojujejo učenčeve 

moţnosti učenja tujega jezika, temveč lahko na podlagi le-teh učitelj ustvari ustrezne 

okoliščine poučevanja ali učencu omogoči prilagoditve.  

Sparks in drugi (2005) zato predlagajo uporabo testa MLAT pod določenimi pogoji: 

a) v povezavi z drugimi testi in s podatki o učenčevem znanju tujega jezika (npr. 

zgodovina predhodnih doseţkov na jezikovnih tečajih, priporočila s strani učiteljev 

tujih jezikov, morebitni dokazi o neuspehih na jezikovnih tečajih); 

b) v povezavi s testom za ocenjevanje znanja maternega jezika in 

c) kot pomoč učiteljem pri prepoznavanju učenčevih močnih in šibkih področjih učenja.  
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11 Tuji jeziki v osnovni šoli v Sloveniji in Italiji 

Predvidena raven znanja tujih jezikov v vseh evropskih drţavah se oprijema opisa v 

dokumentu, imenovanem Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje 

– SEJO (angl. CEFR – Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment). 

Dokument »predstavlja skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, 

kurikularnih smernic, izpitov, učbenikov itn. v Evropi. Podrobno opisuje, česa vse se 

morajo osebe, ki se učijo jezikov, naučiti, da bodo uporabljale jezik za sporazumevanje, in 

katera znanja in spretnosti morajo razviti, da bodo lahko učinkovito delovale. Opis zajema 

tudi kulturni kontekst, v katerega je postavljen jezik. Okvir prav tako opredeljuje ravni 

jezikovnega znanja, ki omogočajo, da merimo napredek učencev na vsakem koraku 

učenja in na vseţivljenjski osnovi« (Svet Evrope, 2011, str. 23). 

11.1 Predvidena raven znanja angleščine ob koncu 6. razreda slovenske 

osnovne šole 

Učni načrt za angleščino v slovenski osnovni šoli ne opredeli točne ravni znanja učencev 

ob koncu petega razreda, saj so standardi znanja opisani za vsako triletje. Ob zaključku 

drugega triletja (4.–6. razred) je predvidena raven znanja A1/A2 (glede na SEJO). 

Pri slušnem razumevanju učenec »zna razbrati glavno misel (temo) besedila in glavne 

poudarke preprostega pogovora; razume nekaj pomembnih podatkov, podrobnosti […] v 

govorjenih informativnih besedilih z znano tematiko na podlagi opor prepozna časovno 

zaporedje dogodkov, ki je jasno in nedvoumno nakazano in ugotovi jasno izraţeno 

razpoloţenje govorcev […]« (Erţen et al., 2011, str. 25). 

Pri bralnem razumevanju učenec »prepozna in ugotovi (njemu) znano vrsto besedila […] 

ob sobesedilni, slikovni opori, razume glavno misel (temo) besedil z znanega tematskega 

področja, razume ključne podrobnosti v kratkih preprostih besedilih, prepozna, poišče in 

razume dogovorjene podatke v besedilu […], bere in razume jasna pisna tehnična 

navodila za izdelavo znane stvari, ki so delno slikovno podprta, in druga navodila […], 

razume pripovedno besedilo, tudi obseţnejše, zelo poenostavljeno, slikovno podprto 

besedilo […], vendar morda ne vseh podrobnosti in notranjih razmerij med osebami, 

dogodki itn., razume pomen nekaterih njemu neznanih besed oziroma besednih zvez iz 

sobesedila v predvidljivih kratkih in preprostih besedilih, prepozna nekatere nebesedne 

okoliščine (npr. osnovni sporočilni namen), razume najobičajnejše in preproste znake, 

simbole (piktograme) in napise v najbliţjem okolju, prepozna črke angleške besede in 

razume njihovo vlogo v pomenu besed« (Erţen et al., 2011, str. 2728). 

Pri govornem sporočanju in sporazumevanju učenec »obvlada kratke, preproste in jasno 

strukturirane sporočevalne in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah, odgovarja 

na zastavljena vprašanja, sprašuje, samostojno se večinoma še ne pogovarja, izjemoma 

se sporazumeva z različnimi govorci angleščine, če ti govorijo zelo počasi, razločno in pri 
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tem svoj govor prilagajajo situaciji. Začne in konča kratek pogovor in opravlja osnovne 

transakcijske dejavnosti (npr. nakup), črkuje svoje ime in priimek, govorno se odziva na 

pobude o temah iz njegovega najbliţjega okolja, na kratko in preprosto opisuje in 

pripoveduje, poizveduje, predstavlja, se dogovarja itn., izgovor omejenega obsega 

besedišča je večinoma razumljiv. V (po)govoru uporablja preprosto, pogosto rabljeno 

besedišče, poimenovanja so še precej nezanesljiva, [uporablja] preproste slovnične 

strukture in najosnovnejša vezniška sredstva […], dela veliko osnovnih napak, ki tudi 

ovirajo razumljivost, [uporablja] osnovno nebesedno podporo, uporablja najosnovnejše 

komunikacijske strategije […], v govoru upošteva najosnovnejša pravila medkulturnega 

sporazumevanja, primerna njegovemu kognitivnemu in jezikovnemu razvoju, pripravljeni 

govor je še fragmentaren, s prvimi zasnovami tekočnosti, učenec dela premore, išče 

besede, potrebuje veliko podpore sogovornika […], nepripravljeni, spontani govor je zelo 

fragmentaren« (Erţen et al., 2011, str. 3031). 

V pisnem sporočanju učenec »piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi, večkrat z 

neustreznim besednim redom, piše kratka in preprosta besedila o njemu znanih temah s 

konkretno vsebino. Besedila vsebujejo ponavljajoče se, preprosto in pogosto rabljeno 

besedišče, maloštevilne preproste slovnične strukture, [učenec] pri rabi sistematično dela 

napake, ki občasno ovirajo razumljivost, [besedila vsebujejo] občasno preprosta in 

pogosta vezniška sredstva […] in druga osnovna sredstva medpovednega povezovanja 

[…]. [Učenec] ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat zapisane 

fonetično ali z drugimi pomanjkljivostmi, dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa 

še razmeroma neustrezno, brez večjih pomanjkljivosti uporablja osnovne standardne 

oblike preprostih besedil […], obvlada naslednje strategije pisanja: izpolnjevanje […], 

prenašanje informacij […]. Pri teh dejavnostih še dela napake« (Erţen et al., 2011, str. 

3334). 

Kar se tiče sistematičnega usvajanja slovničnih znanj, je v učnem načrtu jasno razloţeno, 

da se ta v prvih dveh letih ozaveščajo posredno. Učenci se nezavedno učijo slovničnih 

pojavov preko različnih dejavnosti poslušanja, branja in govornega ter pisnega sporočanja 

(Erţen et al., 2011). 

Pri učenju besedišča je v četrtem in petem razredu osnovne šole ena temeljnih dejavnosti 

poimenovanje in ustvarjanje razmerij. Izbor besedišča je prepuščen učiteljem glede na 

pogostost rabe, potrebe učencev in učne cilje (Erţen et al., 2011). 

11.2 Predvidena raven znanja angleščine ob koncu 5. razreda italijanske 

osnovne šole s slovenskim učnim jezikom 

Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji sledijo italijanskemu učnemu načrtu. 

Italijanski učni načrt za angleški jezik določa ob koncu 5. razreda osnovne šole cilje, ki 

opisujejo raven znanja A1 (glede na SEJO). 
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Učenec razume kratka pisna in govorna besedila o njemu znanih temah. Govorno ali pisno 

na enostaven način opiše svoje izkušnje ter izkušnje iz svojega okolja ter druge pojave, ki 

se nanašajo na trenutne potrebe. Sodeluje v igri, se na razumljiv način sporazumeva v 

preprostih in pogostih pogovorih za izmenjavo informacij, tudi z izrazi in povedmi, 

naučenimi na pamet. Rešuje naloge na podlagi navodil, ki jih učitelj posreduje v 

angleškem jeziku, in zna vprašati za morebitno pomoč. Spozna nekatere kulturne 

značilnosti in razume odnose med jezikovnimi oblikami in rabo tujega jezika (Cerini et al., 

2012). 

Ob zaključku petega razreda osnovne šole učenec pri slušnem razumevanju razume jasno 

izgovorjene kratke pogovore, navodila, izraze in povedi iz vsakdanje rabe ter zna izluščiti 

glavno temo pogovora o njemu znanih vsebinah. Poleg tega razume tudi kratka 

multimedijska besedila in zna iz njih izluščiti ključne besede ter glavno misel (Cerini et al., 

2012). 

Pri govornem sporočanju in sporazumevanju učenec zna opisati njemu znane osebe, kraje 

in stvari z uporabo besed in povedi, ki jih je ţe spoznal med poslušanjem ali branjem. 

Učenec zna tudi navesti preproste podatke o svojem osebnem okolju in govorno poročanje 

opremiti z ustreznimi nebesednimi spremljevalci. S sošolcem ali z njemu znanim odraslim 

se sporazumeva na razumljiv način in pri tem uporablja okoliščinam ustrezne izraze in 

povedi (Cerini et al., 2012). 

Pri bralnem razumevanju učenec bere in razume kratka in preprosta besedila. Ob 

sobesedilni, slikovni opori, razume njihovo glavno misel in opazi njemu znane besede in 

povedi (Cerini et al., 2012). 

Pri pisnem sporočanju učenec razumljivo piše kratka in preprosta besedila, v katerih se 

predstavi, izrazi voščilo, se zahvali, povabi nekoga, vpraša za podatke, sporoči 

podatke/novico itd. (Cerini et al., 2012). 

Ob zaključku petega razreda italijanski učni načrt izpostavi še nekatere cilje glede 

metajezikovnega uzaveščanja in zmoţnosti refleksije učnega procesa: učenec opazuje 

pare besed, ki se podobno izgovarjajo, in razlikuje njun pomen, opazuje besede in izraze, 

rabljene v različnih okoliščinah, razume odnose z njihovim pomenom, opazuje sestavo 

povedi in jo povezuje z namenom poročanja ter prepozna, kar se je ţe naučil in česar se 

še ni (Cerini et al., 2012). 

Iz opisanega je mogoče sklepati, da morata tako Slovenija kot tudi Italija v svojih vzgojno- 

izobraţevalnih dokumentih spoštovati Skupni evropski jezikovni okvir. Obe drţavi določata 

kot predvideno raven znanja ob zaključku 5. razreda osnovne šole raven A1 (glede na 

SEJO). Sporazumevanje je na tej ravni precej enostavno – s kratkimi povedmi. Branje je 

večkrat podprto s slikovnim materialom, pisanje pa vodeno. Predmet sporazumevanja so 

učencu znane situacije, ki se tičejo njegovih oţjih okoliščin. V obeh drţavah se slovnično 

znanje poučuje predvsem integrirano, na induktiven način.  
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III EMPIRIČNI DEL 

12 Opredelitev problema 

V osnovni šoli se učitelji tujih jezikov dnevno srečujejo z učenci, ki imajo različno razvite 

splošne jezikovne zmoţnosti. Učenci, ki kaţejo višje zmoţnosti na tem področju učenja, 

tudi ţelijo »nekaj več, nekaj, kar jim slovenski učni načrt za tuje jezike teţko ponudi« 

(Klajdarič, 2008). Take učence je potrebno najprej prepoznati in nato prilagoditi učni 

proces njihovim učnim potrebam. 

Razvoj slovenskega Testa za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti za moderne jezike 

na razredni/primarni stopnji (SloMLAT-E) je lahko v pomoč učiteljem in staršem, ki ţelijo 

ugotoviti področje nadarjenosti svojega otroka. Več raziskav (Ellis, 1994; Gardner in 

MacIntyre, 1993) je pokazalo, da sta motivacija in splošne jezikovne zmoţnosti najboljša 

napovedna dejavnika za uspeh pri učenju dodatnih jezikov. Prav zaradi tega je pomembna 

povezava med učenčevimi izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi in učenčevo 

motivacijo ter med temi zmoţnostmi in učenčevim dejanskim jezikovnim znanjem. 

V nekaterih raziskavah o večjezičnosti so splošne jezikovne zmoţnosti za učenje tretjega 

jezika dvojezičnih učencev primerjali s tistimi za učenje drugega jezika enojezičnih 

učencev. Rezultati so pokazali, da večjezičnost vpliva na višje kognitivne sposobnosti in 

da to posledično vpliva na otrokovo višjo stopnjo metajezikovnega uzaveščanja (Jessner, 

2006). 

Skehan (1998) pravi, da ima okolje gotovo vpliv na posameznikove jezikovne zmoţnosti. 

Razlog za to je predvsem proces učenja jezika, ki lahko ţe sam po sebi nudi veliko 

izkušenj za nadaljnje učenje. Podobno tudi učenje jezika nudi učencu znanje o samem 

procesu tega učenja. Kljub temu pa »obstaja še vedno temeljna posameznikova 

opremljenost, ki se ni spremenila in se kaţe kot neka omejitev v hitrosti nadaljnjega 

učenja« (Skehan, 1998, str. 188). To pomeni, da ima dvojezičnost zelo verjetno pozitiven 

vpliv na učenje tretjega jezika, to pa ne zmanjša pomembne vloge, ki jo pri tem imajo 

splošne jezikovne zmoţnosti. 

Baker (2001, v Jessner, 2006) je opisal medsebojni vpliv med splošnimi jezikovnimi 

zmoţnostmi in učenčevo dvo-/večjezičnostjo kot primer problema »kokoši in jajc«. 

Osrednja porajajoča se vprašanja se navezujejo na jezikovno opremljenost dvo-

/večjezičnih otrok in na moţnost učenja jezikovnih zmoţnosti, npr. ali imajo otroci večjo 

jezikovno opremljenost in postanejo zaradi tega večjezični? Ali lahko spremenimo splošne 

jezikovne zmoţnosti z razvijanjem metajezikovnih spretnosti? 

Na podlagi navedenih raziskav ostaja odprto vprašanje o morebitnih različnih stopnjah 

jezikovnih zmoţnosti med enojezičnimi in večjezičnimi učenci. V magistrski raziskavi so 

zato primerjane splošne jezikovne zmoţnosti enojezičnih učencev v Sloveniji in 

dvojezičnih (slovenski in italijanski jezik) učencev v Italiji. Cilj magistrske raziskave je 
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oceniti stopnjo splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev 5. razreda osnovnih šol v Sloveniji 

in v zamejstvu v Italiji ter ugotoviti, v kakšnem odnosu so splošne jezikovne zmoţnosti 

učencev v različnih okoljih z njihovo motiviranostjo za učenje tujega jezika ter uspehom pri 

učenju angleščine.  

13 Raziskovalna vprašanja 

Stopnja splošnih jezikovnih zmožnosti 

1. Kakšna je stopnja izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti učencev 5. razreda osnovne 

šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji? 

Razlike glede na eno-/večjezičnost 

2. Kakšne so razlike med enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi učenci v stopnji izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmožnosti? 

Razlike med spoloma v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti učencev 

3. Kakšne so razlike med spoloma v stopnji izmerjenih jezikovnih zmožnosti učencev? 

Razlike v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti učencev glede na socio-

kulturno okolje, v katerem se učenci šolajo 

4. Kakšne so razlike v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti, ki se šolajo v 

različnem socio-kulturnem okolju (mesto, podeželje)? 

Razlike med slovenskimi in zamejskimi ter med enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi 

učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti glede na 

motiviranost za učenje angleščine in znanje angleščine 

5. Kako se razlikujejo slovenski in zamejski učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih 

jezikovnih zmožnosti glede na motiviranost za učenje angleščine? 

6. Kako se razlikujejo enojezični in dvo-/večjezični učenci z različno stopnjo izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmožnosti glede na motiviranost za učenje angleščine? 

7. Kako se razlikujejo slovenski in zamejski učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih 

jezikovnih zmožnosti glede na jezikovno znanje angleščine? 

8. Kako se razlikujejo enojezični in dvo-/večjezični učenci z različno stopnjo izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmožnosti glede na jezikovno znanje angleščine?  
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14 Raziskovalna metoda 

Za empirični del magistrske naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja, raziskava je kvantitativne narave. 

14.1 Vzorec 

Raziskava je bila izvedena na podlagi priloţnostnega vzorca. Sodelovalo je 234 učencev 

5. razreda iz šestih osnovnih šol v Sloveniji in iz devetih osnovnih šol s slovenskim učnim 

jezikom v goriškem zamejstvu v Italiji. Vzorec testiranih učencev prikazuje Preglednica 1. 

Podrobnejši podatki o učencih so shranjeni v arhivu magistrskega dela. 

Preglednica 1 

Število in delež testiranih učencev glede na državo in materni jezik 

jezik 

drţava  

Slovenija Italija skupno 

f f (%) f f (%) f f (%) 

slovenski 112 47,9 30 12,8 142 60,7 

drugo 7  3,0 38 16,2 45 19,2 

slovenski in drugo 10  4,3 37 15,8 47 20,1 

skupno 129 55,1 105 44,9 234 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 109 dečkov (66 iz Slovenije in 43 iz Italije) in 125 deklic (63 iz 

Slovenije in 62 iz Italije). Podrobnejšo analizo vzorca glede na spol prikazuje Preglednica 

2. 

Preglednica 2 

Število in delež testiranih učencev glede na državo in spol 

spol 

drţava  

Slovenija Italija skupno 

f f (%) f f (%) f f (%) 

dečki 66 28,2 43 18,4 109 46,6 

deklice 63 26,9 62 26.5 125 53,4 

skupno 129 55,1 105 44,9 234 100,0 

 

V raziskavi so sodelovali učenci iz 7 podeţelskih šol in 8 mestnih šol. Podrobnejša analiza 

vzorca glede na kraj nahajanja šole je prikazana v Preglednici 3. 
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Preglednica 3 

Število in delež testiranih učencev glede na državo in kraj nahajanja šole 

kraj 

drţava  

Slovenija Italija skupno 

f f (%) f f (%) f f (%) 

mesto 103 44,0 61 26,1 164 70,1 

podeţelje 26 11,1 44 18,8 70 29,9 

skupno 129 55,1 105 44,9 234 100,0 

 

14.2 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

14.2.1 Test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti za moderne jezike 

na razredni/primarni stopnji (SloMLAT-E) 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen Test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti 

za moderne jezike na razredni/primarni stopnji (SloMLAT-E) v slovenskem jeziku. 

Test je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, vsebuje tudi zvočni posnetek. Vsak sklop 

vsebuje eno nalogo, njeno razlago in različne primere, ki jih morajo učenci rešiti. Prvi trije 

sklopi vsebujejo vprašanja zaprtega tipa s štirimi moţnimi odgovori, ki jih morajo učenci 

reševati v določenem času. Slednje spodbuja učence, da odgovorijo na vprašanja pazljivo 

in hitro. V četrtem sklopu pa mora testiranec napisati 25 števil glede na hitrost zvočnega 

posnetka. Test traja pribliţno 65 minut. 

1. del: Skrite besede  ta del testira učenčev besedni zaklad in sposobnost asociacije 

glasov s simboli. Učenci morajo razbrati 30 besed, ki niso pravilno črkovane oz. so 

črkovane na nenavaden način, ter izbrati pravilno sopomenko oz. razlago besede med 

štirimi moţnostmi (Suarez in Muñoz, 2011). 

Primer 1. dela:  

jablk [jabolko]  mesec v letu    vrsta sadja  

 len     vrsta lesa 

 

2. del: Ujemanje besed  ta del preverja učenčevo slovnično občutljivost. Učenci morajo 

ugotoviti, katero vlogo opravlja označena beseda v povedi (z velikimi tiskanimi črkami), in 

označiti, katera beseda ima isto vlogo v drugi povedi. V testu je 30 primerov (Suarez in 

Muñoz, 2011). 
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Primer 2. dela: 

SUZANA si je poškodovala prst.   Moj kuţa je brikete. 

                   

 

3. del: Iskanje rim  ta del preverja učenčevo sposobnost slišanja in razlikovanja med 

glasovi govora. Učenci morajo poiskati za vsako od 45 danih besed drugo besedo, ki se 

rima s ponujeno (Suarez in Muñoz, 2011). 

Primer 3. dela: 

SEVEDA    pometa   sladoleda    ţlica   oda 

 

4. del: Učenje števil  ta del testira učenčevo sposobnost učenja na pamet, slušnega 

razumevanja in analitičnega razmišljanja. Učenci se morajo v tem delu naučiti šest števil v 

neznanem umetnem jeziku. Po nekaj vajah v sestavljanju števil (npr. enaindvajset – 

dvajset + ena) jim zvočni posnetek narekuje 25 eno- ali dvomestnih števil, ki jih morajo 

napisati na list (Suarez in Muñoz, 2011). 

14.2.1.1 Pilotno preizkušanje SloMLAT-E-ja 

Test je bil pred raziskavo preizkušen na vzorcu 37 učencev iz ene italijanske osnovne šole 

s slovenskim učnim jezikom in ene slovenske osnovne šole. Učenci so v povprečju dosegli 

90 od 130 moţnih točk s standardnim odklonom 22,6. Doseţki so obsegali od 25 do 127 

točk. Za vsako vprašanje sta bila izračunana indeks teţavnosti (od It = 0,18 – zelo teţavno 

do It = 1,00 – zelo lahko) in indeks diskriminativnosti (Preglednica 4, Priloga 1). 

Preglednica 4 

Indeks težavnosti (za vsak del posebej) pilotne verzije testa SloMLAT-E 

deli testa SloMLAT-E It 

1. del: Skrite besede 0,59 

2. del: Ujemanje besed 0,55 

3. del: Iskanje rim 0,70 

4. del: Učenje števil 0,66 

 

Koeficient zanesljivosti (koeficient Crombach alfa) je v pilotni verziji testa znašel 0,67, v 

končni obliki testa pa 0,76, kar kaţe na sprejemljivo psihometrično značilnost 

uporabljenega testa; različni sklopi nalog so namreč namenjeni merjenju različnih potez 

konstrukta jezikovnih zmoţnosti. 
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Po analizi pilotne verzije testa so bila nekatera vprašanja preoblikovana, saj so imela 

dvoumne rešitve. Maksimalen čas reševanja 1. dela je bil zaradi teţavnosti naloge 

podaljšan iz 5 na 8 minut, 2. dela pa skrajšan iz 18 na 8 minut, saj so vsi učenci med 

pilotno raziskavo predčasno zaključili z reševanjem tega dela. 

14.2.2 Lestvica za ocenjevanje motiviranosti 

Za oceno stopnje motiviranosti vsakega učenca je bila uporabljena lestvica za ocenjevanje 

motiviranosti, ki smo jo v isti skupini študentk in univerzitetnih učiteljic prevedle in 

prilagodile iz podobne madţarske raziskave (Kiss in Nikolov, 2005) (glej Prilogo 2). 

Lestvica za ocenjevanje motiviranosti je sestavljena iz 20 trditev, odgovorni format je 

petstopenjska lestvica Likertovega tipa.  

14.2.3 Test jezikovnega znanja angleščine 

Test jezikovnega znanja angleščine je sestavljen iz 7 sklopov nalog, ki so vzeti iz primera 

kalibriranega testa CEYL Movers, ki je dostopen na spletni strani Cambridge Young 

Learners English. Prvi štirje sklopi ocenjujejo učenčevo zmoţnost poslušanja (Listening 

Parts 1–4), naslednji trije sklopi pa zmoţnost branja in pisanja (Reading and Writing Parts 

1–3). Test je opremljen z zvočnim posnetkom. Testiranje traja pribliţno 45 minut. 

14.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov sem se najprej sestala z ravnatelji osnovnih šol, vključenih v 

raziskavo, ter z učitelji. Seznanila sem jih s podrobnostmi raziskave in z opisom postopka 

zbiranja podatkov ter se po njihovem soglasju dogovorila za datum zbiranja podatkov. 

Vsakemu učitelju sem posredovala obrazce za pridobitev soglasja staršev za sodelovanje 

njihovih otrok v raziskavi in počakala, da so učenci podpisane prinesli nazaj v šolo. 

Zaradi preobremenjenosti z vsemi inštrumenti in zaradi prevelikega posega v šolski 

vsakdan sem v vsak razred vstopila dvakrat: prvi dan so učenci izpolnili test in lestvico za 

ocenjevanje motiviranosti MLAT, drugi dan pa so rešili test jezikovnega znanja. 

Pilotno raziskavo sem izvedla v zadnjih dveh tednih marca 2014. S študentkami, s katerimi 

smo sodelovale pri razvijanju SloMLAT-E inštrumenta, smo testirale 24 slovenskih 

učencev in 13 učencev osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu v Italiji. 

Glavno raziskavo sem izvedla med 28. aprilom in 22. majem 2014 med rednim poukom. 

Večinoma so učenci reševali test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti in izpolnjevali 

lestvico za ocenjevanje motiviranosti med učnimi urami slovenščine, test jezikovnega 

znanja angleščine pa med učnimi urami angleščine. Večina oddelkov je rešila najprej test 

SloMLAT-E in nekaj dni kasneje test CEYL Movers. Samo v enem razredu so učenci rešili 

najprej test jezikovnega znanja in nato test jezikovnih zmoţnosti. 
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14.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke sem vnesla in jih statistično obdelala v programu SPSS 20.0. Za 

prikaz povprečnih doseţkov in standardnega odklona sem uporabila deskriptivne 

statistične postopke.  

Pri preverjanju pomembnih razlik med skupinami udeleţencev sem najprej preverila 

normalno porazdelitev podatkov s Kolmogorov-Smirnovim testom (F = 1,810; p = 0,003). 

Vrednost testa je pokazala, da podatki niso normalno porazdeljeni. Zato sem za statistično 

analizo v nadaljevanju uporabila neparametrične teste (Kruskal-Wallisov in Mann-

Whitheyev test). Pri preverjanju povezanosti med merjenimi spremenljivkami sem 

uporabila Spearmanov korelacijski koeficient. 

Ker je testiranje potekalo v dveh različnih dnevih, je 11 učencev rešilo samo enega od 

dveh testov (SloMLAT-E ali Cambridge CEYL Movers). Tako nisem mogla pri določenih 

učencih izračunati povezanosti med testoma. Od 234 učencev sem tako lahko analizirala 

povezanost med testoma pri 223 učencih. 

15 Rezultati z razlago 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj so dobljeni rezultati prikazani znotraj naslednjih 

podpoglavij: (1) splošne jezikovne zmoţnosti, jezikovno znanje v angleščini in motiviranost 

za učenje angleščine kot tujega jezika, (2) razlike glede na eno-/večjezičnost, (3) razlike 

med spoloma v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev, (4) razlike v 

stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev glede na socio-kulturno okolje, v 

katerem se učenci šolajo, in (5) razlike med slovenskimi in zamejskimi ter med 

enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti glede na motiviranost za učenje angleščine in znanje angleščine. 

15.1 Splošne jezikovne zmoţnosti, jezikovno znanje v angleščini in 

motiviranost za učenje angleščine kot tujega jezika 

Splošne jezikovne zmožnosti 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti učencev 5. razreda osnovne šole. 

Test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti je rešilo 230 učencev. Najniţji doseţek je 

bil 13 točk, najvišji pa 121 od 130 moţnih točk. Srednja vrednost je bila 85,98 točk, 

standardni odklon pa  22,71 točk. 

V Grafu 1 je predstavljena pogostost doseţenih točk na testu SloMLAT-E. 
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Graf 1. Doseţki učencev na testu SloMLAT-E 

 

Kot je razvidno iz Grafa 1, je večina učencev dosegla med 80 in 110 točk od 130 moţnih. 

To pomeni, da je stopnja izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti na splošno precej 

visoka. Učenci so povprečno dosegli 85,93 točk (to je 66,1 % vseh točk). Razvidno pa je 

tudi, da se doseţki učencev  med seboj razlikujejo, saj je vrednost standardnega odklona 

znašala 22,71 točk. Takšne rezultate je bilo pričakovati, saj so splošne jezikovne 

zmoţnosti ena izmed individualnih razlik med učenci pri procesu učenja tujih jezikov. 

Ob primerjavi pridobljenih rezultatov z ţe izvedenimi raziskavami je opazno, da so podobni 

rezultatom madţarske, španske in katalonske raziskave. V Kissini in Nikolovini raziskavi 

(2005) je bila srednja vrednost doseţenih točk na testu 59,8 % s standardnim odklonom 

15,7 %. V Vilagranini (2010) raziskavi pa je znašala srednja vrednost doseţenih točk 

španskih učencev 5. razreda 74,1 %, katalonskih učencev 5. razreda pa 76,3 %. 

Raziskala sem tudi stopnjo jezikovnih zmoţnosti za učence po posameznih šolah. V 

Preglednici 5 so prikazani doseţki učencev na testu SloMLAT-E po posameznih šolah. 
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Preglednica 5 

Povprečni dosežki učencev na testu SloMLAT-E po šolah 

šole 
SloMLAT-E 

n M σ 

ZŠ11 13 63,77 23,77 

ZŠ3 7 73,43 28,02 

SŠ52 20 75,70 31,47 

ZŠ4 16 79,19 22,31 

ZŠ6 6 82,83 20,80 

SŠ4 9 84,78 22,24 

ZŠ2 22 84,96 19.61 

ZŠ8 4 85,25 35,14 

SŠ6 18 85,33 24,86 

SŠ2 16 86,75 23,27 

SŠ1 25 89,48 14,64 

ZŠ7 12 91,58 19,74 

ZŠ9 23 92,26 15,62 

ZŠ5 2 94,00 18,39 

SŠ3 37 97,62 17,84 

 

Iz Preglednice 5 je razvidno, da se učenci različnih šol glede na stopnjo izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmoţnosti med seboj precej razlikujejo. Kaţe se določeno prepletanje 

med učenci različnih šol iz obeh drţav. Najniţje število točk so dosegli učenci iz italijanske 

osnovne šole s slovenskim učnim jezikom 1 (M = 63,77, σ = 23,77), najvišje pa učenci 

slovenske osnovne šole 3 (M = 97,62, σ = 17,84). Z razliko 3 in 6 točk sta na drugem in 

tretjem mestu med šolami z učenci z najvišjimi doseţki dve italijanski osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom, med šolami z učenci z najniţjimi doseţki pa spadata ena 

zamejska in ena slovenska osnovna šola. Vsi učenci ostalih šol se nahajajo v povprečnem 

območju med 80 in 90 točkami.  

Povprečno so učenci slovenskih šol dosegli 88,40 točk s standardnim odklonom 22,85 

točk, učenci italijanskih osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom pa 83,11 točk s 

standardnim odklonom 22,31 točk. Z Mann-Whitneyevim testom je bila narejena 

primerjava povprečnega števila točk, ki so jih dosegli slovenski in zamejski učenci na testu 

SloMLAT-E. Razlika ni statistično pomembna (U = 5659,50, p = 0,072).  

                                            
1
 ZŠ – zamejska šola, italijanska osnovna šola s slovenskim učnim jezikom 

2
 SŠ – slovenska šola, slovenska osnovna šola 
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Jezikovno znanje v angleščini 

Za raziskovalne namene magistrskega dela je pomembno analizirati tudi doseţke učencev 

na testu jezikovnega znanja angleščine CEYL Movers. 

Test jezikovnega znanja je rešilo 227 učencev v Sloveniji in v Italiji. Najniţji doseţek je bil 

5 točk, najvišji pa 38 od 38 moţnih točk. Srednja vrednost je bila 28,46. Standardni odklon 

je znašal 6,83. 

V Grafu 2 je predstavljena pogostost doseţenih točk na testu CEYL Movers. 

  

Graf 2. Doseţki učencev na testu CEYL Movers 

Tudi v tem primeru so doseţki precej visoki: večina učencev je dosegla med 26 in 34 

točkami. Doseţki se v primerjavi z doseţki jezikovnih zmoţnosti nekoliko manj razlikujejo 

med seboj. 

V Preglednici 6 so predstavljeni doseţki učencev na testu jezikovnega znanja angleščine 

po posameznih v raziskavi sodelujočih šolah. 
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Preglednica 6 

Povprečni dosežki učencev na testu CEYL Movers po šolah 

slovenske 

šole 

CEYL Movers 

n M σ  

ZŠ13 12 18,33 8,38 

ZŠ3 7 23,71 7,70 

SŠ54 18 24,78 5,54 

ZŠ8 4 25,00 7,53 

SŠ4 9 25,44 9,89 

ZŠ6 6 25,50 4,23 

ZŠ2 19 26,47 7,46 

ZŠ7 12 27,67 3,73 

ZŠ4 15 28,87 4,93 

SŠ6 18 29,33 6,87 

SŠ2 17 29,65 7,25 

ZŠ9 23 30,09 4,58 

SŠ1 25 30,84 4,81 

ZŠ5 2 32,50 3,54 

SŠ3 40 32,95 4,23 

 

Tudi v tem primeru se doseţki učencev iz italijanskih osnovnih šol s slovenskim učnim 

jezikom in slovenskih osnovnih šol precej prepletajo. Tudi na testu CEYL Movers so 

najniţje število točk dosegli učenci italijanske osnovne šole s slovenskim učnim jezikom 1 

(M = 18,33, σ = 8,38), najvišje doseţke pa so dosegli učenci slovenske osnovne šole 3 (M 

= 32,95, σ = 4,23). Sledijo jim učenci dveh šol, učenci ene zamejske in ene slovenske 

osnovne šole. Učenci šol z niţjimi doseţki pa so učenci ene zamejske in ene slovenske 

šole. Ti se od najniţjega doseţka razlikujejo za kar 5 in 6 točk. 

Z Mann-Whitneyevim testom je bila narejena primerjava povprečnega števila točk, ki so jih 

dosegli slovenski in zamejski učenci na testu jezikovnega znanja angleščine. Razlika je 

statistično pomembna (U = 4415,00, p = 0,000). V Preglednici 7 so podrobneje prikazani 

povprečni doseţki slovenskih in zamejskih učencev. 

  

                                            
3
 ZŠ – zamejska šola, italijanska osnovna šola s slovenskim učnim jezikom 

4
 SŠ – slovenska šola, slovenska osnovna šola 
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Preglednica 7 

Povprečni dosežki na testu CEYL Movers slovenskih in zamejskih učencev5 

učenci 
CEYL Movers 

M σ 

slovenski 29,89 6,46 

zamejski 26,64 6,88 

 

Slovenski učenci so na testu jezikovnega znanja angleščine CEYL Movers dosegli višje 

število točk od zamejskih sovrstnikov. Po analizi teh rezultatov bi lahko sledil sklep, da je 

morda stalna izpostavljenost angleškemu jeziku preko televizijskih oddaj in drugih medijev 

vplivala na višje jezikovno znanje angleščine slovenskih učencev v primerjavi z njihovimi 

zamejskimi sovrstniki (Rupérez Micola, Bris in Banal-Estañol, 2009). Različne študije 

(Lefever, 2010; Kuppens, 2010; Sundqvist, 2009) so pokazale, kako lahko nesinhronizirani 

televizijski programi s podnapisi izboljšajo in pospešujejo proces učenja tujega jezika.  V 

Sloveniji namreč televizijske oddaje niso sinhronizirane, zato je moţno, da je vnos 

angleškega  jezika večji kot v Italiji, kjer je glavni uporabljen jezik s strani medijev 

italijanščina (Enever, 2011). 

Za raziskavo te naloge pa je bolj pomembna primerjava med učenci z različnim maternim 

jezikom. Kruskal-Wallisov test ni pokazal statistično pomembnih razlik glede povprečnega 

števila doseţenih točk na testu jezikovnega znanja angleščine med učenci z različnim 

maternim jezikom (χ2 = 4,43, g = 2, p = 0,109). V Preglednici 8 so doseţki podrobneje 

predstavljeni. 

Preglednica 8 

Povprečni dosežki učencev na testu CEYL Movers po maternem jeziku6 

 

materni jezik 

slovenski drugo slovenski in drugo 

M σ M σ M σ 

CEYL Movers 28,98 6,52 28,96 6,33 26,19 7,95 

 

Učenci, katerih materni jezik je slovenščina, so dosegli nekoliko višje povprečno število 

točk, sledijo jim z razliko 0,02 točk učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Najniţje 

povprečno število točk so dosegli učenci, ki imajo več kot en materni jezik. Tudi pri tej 

interpretaciji rezultatov je potrebno izpostaviti, da je večina učencev, ki imajo več kot en 

materni jezik, obiskovala zamejske šole v Italiji.  

                                            
5
 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek na testu CEYL Movers. 

6
 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek na testu CEYL Movers glede na materni jezik učencev. 
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Splošne jezikovne zmožnosti in jezikovno znanje angleščine 

b primerjavi Preglednic 5 in 6 je opazno, da so učenci iz šol na obeh skrajnostnih točkah 

enako razvrščeni v obeh testih (ZŠ1, ZŠ3, SŠ5, ZŠ5 in SŠ3). V sredini so se učenci 

različnih šol na testu CEYL Movers nekoliko drugače razporedili v primerjavi s testom 

SloMLAT-E. Razen učencev treh šol (ZŠ4, ZŠ8 in ZŠ7) so učenci preostalih šol pridobili ali 

izgubili do dve mesti na lestvici. Iz tega bi lahko sledil sklep, da so na podlagi šol doseţki 

na obeh testih (splošnih jezikovnih zmoţnosti in znanja angleščine) precej podobni. 

Kot povzetek je v Grafu 3 predstavljena razpršenost doseţenih točk na testu SloMLAT-E 

in na testu CEYL Movers po drţavah, v katerih se učenci izobraţujejo. 

  

Graf 3. Razpršenost doseţenih točk na testih SloMLAT-E in CEYL Movers po drţavah 

Iz grafa je razvidno, da je veliko učencev na obeh testih doseglo razmeroma visoko število 

točk. Nekateri učenci so na obeh testih dosegli nizko število točk, obstajajo pa nekateri 

učenci, ki so dosegli visoke doseţke na enem testu, na drugem pa nizke.  

Iz grafa bi lahko sledil sklep, da se doseţki na obeh testih večinoma povezujejo in da so 

splošne jezikovne zmoţnosti in jezikovno znanje med seboj povezani. Spearmanov 

korelacijski koeficient je pokazal, da je povezanost med doseţenimi točkami na testu za 

merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti in doseţenimi točkami na testu jezikovnega znanja 

angleščine statistično pomembna, pozitivna in zmerna oz. srednje močna (r = 0,63, p = 
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0,000). To pomeni, da so učenci, ki so dosegli visoke doseţke na enem testu, dosegli 

visoke doseţke tudi na drugem testu ter obratno.  

Ob primerjavi izračunane povezanosti med doseţenimi točkami na testu SloMLAT-E in 

doseţenimi točkami na testu jezikovnega znanja angleščine z ţe izvedenimi raziskavami 

se lahko opazijo določene podobnosti z madţarsko raziskavo. Tudi v Kissini in Nikolovini 

raziskavi (2005) je bila povezanost med doseţki na testu za merjenje splošnih jezikovnih 

zmoţnosti in doseţki na testu jezikovnega znanja angleščine pozitivna in zmerna (r = 

0,627). 

Motiviranost za učenje angleščine kot tujega jezika 

Lestvico za ocenjevanje motiviranosti je izpolnilo 230 učencev. Najniţji doseţek je bil 42 

točk, najvišji pa 96 od moţnih 100 točk. Srednja vrednost je bila 73,23. Standardni odklon 

je znašal 12,71. Iz tega bi lahko sledil sklep, da so učenci v večini precej motivirani za 

učenje angleščine kot tujega jezika. 

V madţarski raziskavi (Kiss in Nikolov, 2005) so doseţki na lestvici za ocenjevanje 

motiviranosti bili precej podobni. Povprečna vrednost je bila 78,67 s standardnim 

odklonom 12,67. Iz tega bi lahko sledilo, da so madţarski kot tudi slovenski (zamejski) 

učenci razmeroma dobro motivirani za učenje angleščine kot tujega jezika. 

V Preglednici 9 je predstavljena povprečna stopnja motiviranosti učencev za učenje 

angleščine kot tujega jezika po posameznih v raziskavi sodelujočih šolah. 
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Preglednica 9 

Povprečna stopnja motiviranosti za učenje angleščine kot tujega jezika po šolah 

slovenske 

šole 

lestvica za ocenjevanje motiviranosti 

n M σ 

ZŠ9 23 60,65 10,19 

ZŠ1 13 62,23 8,25 

ZŠ3 7 63,14 8,01 

ZŠ8 4 69,75 12,87 

ZŠ6 6 71,33 11,98 

ZŠ2 22 72,05 12,26 

SŠ1 25 72,32 13,31 

ZŠ7 12 75,67 11,31 

SŠ6 18 75,94 14,43 

SŠ2 17 76,88 12,06 

ZŠ4 16 77,19 10,62 

SŠ4 9 77,44 16,96 

SŠ3 37 77,68 9,92 

SŠ5 20 80,40 7,94 

ZŠ5 2 86,50 4,95 

 

V tem primeru je 7 točk razlike med slovenskimi (M = 76,68, σ = 11,99) in zamejskimi 

šolami (M = 69,09, σ = 12,35 ). Iz pridobljenih rezultatov bi lahko sledil sklep, da je v 

slovenskih šolah nekoliko več učencev motiviranih za učenje angleščine v primerjavi z 

njihovimi zamejskimi sovrstniki. 

Z Mann-Whitneyevim testom je bila narejena primerjava učenčeve povprečne motiviranosti 

za učenje angleščine med slovenskimi in zamejskimi učenci. Razlika je statistično 

pomembna (U = 4260,00, p = 0,000). V Preglednici 10 so rezultati podrobneje prikazani. 
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Preglednica 10 

Povprečna stopnja motiviranosti za učenje angleščine kot tujega jezika slovenskih in 

zamejskih učencev7 

 učenci 

slovenski zamejski 

M σ M σ 

lestvica za ocenjevanje 

motiviranosti 
76,68 11,99 69,09 12,35 

 

Iz pridobljenih rezultatov bi lahko sledil sklep, da so slovenski učenci v povprečju bolj 

motivirani za učenje angleščine kot tujega jezika. Tu se odpira več različnih domnev o 

razlogih za tako razliko med stopnjo motiviranosti slovenskih in zamejskih učencev. 

Nekateri avtorji izpostavijo pomembno vlogo nesinhroniziranih televizijskih oddaj (Rupérez 

Micola, Bris in Banal-Estañol, 2009; Enever, 2011). V nadaljnjih raziskavah bi morda bilo 

smiselno raziskovati tudi to vprašanje.  

Splošne jezikovne zmožnosti, jezikovno znanje v angleščini in motiviranost za 

učenje angleščine kot tujega jezika 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da je povezanost med motiviranostjo 

učencev za učenje angleščine kot tujega jezika in izmerjeno stopnjo njihovih splošnih 

jezikovnih zmoţnosti na testu SloMLAT-E statistično pomembna, pozitivna in šibka (r = 

0,29, p = 0,000). To pomeni, da se spremenljivki med seboj sicer povezujeta, a je ta 

povezava precej šibka. 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da je povezanost med učenčevo 

motiviranostjo za učenje angleščine kot tujega jezika in njegovim jezikovnim znanjem v 

angleščini statistično pomembna, pozitivna in šibka (r = 0,39, p = 0,000). 

Ob primerjavi vseh izračunanih korelacij je bilo ugotovljeno, da so doseţki učencev na 

testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti in doseţki na testu jezikovnega znanja 

angleščine statistično pomembno, pozitivno srednje močno povezani. 

Doseţene točke na lestvici za ocenjevanje motiviranosti se šibko povezujejo tako z 

doseţenimi točkami na testu SloMLAT-E kot tudi z doseţenimi točkami na testu CEYL 

Movers. Iz tega bi lahko sledila dva moţna sklepa: a) motiviranost učencev kot 

individualna razlika morda ne vpliva tako močno na stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti in reševanje testa jezikovnega znanja angleščine ali b) lestvica za ocenjevanje 

motiviranosti morda ni bila dovolj natančna pri merjenju učenčeve motiviranosti za učenje 

angleščine kot tujega jezika. Kot je bilo omenjeno v teoretičnem delu, je Gottfried (1990, v 

                                            
7
 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek na lestvici za ocenjevanje motiviranosti. 
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Juriševič, 2006) ugotovila, da se motivacija in šolske ocene med seboj močneje 

povezujejo v primerjavi z motivacijo in doseţki učencev na testih znanja. 

15.2 Razlike v izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti glede na eno- 

oziroma večjezičnost 

Drugo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga postavila, se je glasilo Kakšne so razlike med 

enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi učenci v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti. 

Kot je bilo ţe omenjeno v poglavju 14.4, je vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa 

pokazala, da podatki niso normalno porazdeljeni. Zato sem pri iskanju razlik med 

udeleţenci raziskave uporabila neparametrične teste. 

Vrednost Kruskal-Wallisovega testa ni statistično pomembna (χ2 = 2,02, g = 2, p = 0,364). 

Ničelno hipotezo zato obdrţimo. Med testiranimi učenci z različnim maternim jezikom se 

ne ponavljajo statistično pomembne razlike glede stopnje izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti. Odgovor je podrobneje predstavljen v Preglednici 11. 

Preglednica 11 

Povprečni dosežki učencev na testu SloMLAT-E po maternem jeziku8 

materni jezik M σ 

slovenski 85,01 27,00 

drugo 86,78 20,71 

slovenski in drugo 80,83 23,15 

skupno 84,51 25,13 

 
Iz Preglednice 11 je razvidno, da so v povprečju učenci, ki doma govorijo drugi jezik v 

primerjavi s slovenskim, dosegli nekoliko višje število točk od svojih sovrstnikov. Kljub 

temu pa razlike niso dovolj velike, da bi bile statistično pomembne. 

Razlog za to statistično nepomembnost morda lahko leţi tako v manjšem vzorcu kot tudi v 

teţavi definicije dvo-/večjezičnosti. Kot sem napisala v teoretičnem delu, med raziskovalci 

še ne obstaja splošno priznana definicija tega pojava. Haugen tako definira dvojezične 

govorce kot posameznike, ki so »zmoţni izgovoriti popolnoma smiselne  izjave v drugem 

jeziku« (Haugen, 1953, v Butler in Hakuta, 2004). Ta definicija bi lahko zaobjemala 

učence, ki so se komaj začeli učiti drugega jezika, kot tistih, ki govorijo tekoče dva jezika. 

Po tej definiciji bi lahko torej imela za dvojezične vse učence, ki se šolajo v italijanskih 

šolah s slovenskim učnim jezikom: tako tiste, ki doma govorijo dva jezika, kot tudi tiste, ki 

doma govorijo samo en jezik. Učenci, katerih materni jezik je italijanščina, se slovenščino 

                                            
8
 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek. 
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učijo v šoli; učenci, katerih materni jezik je slovenščina, pa so pod vplivom italijanščine kot 

jezika okolja.  

Po tej definiciji bi lahko sledilo, da v raziskavi ni bilo vključenih enojezičnih učencev, saj so 

slovenski učenci v svojem vsakdanjem ţivljenju vedno pod vplivom angleščine – predvsem 

preko nesinhroniziranih televizijskih programov s podnapisi (Rupérez Micola, Bris in Banal-

Estañol, 2009; Enever, 2011) – in zato bi lahko, po Haugnovi definiciji (1953, v Butler in 

Hakuta, 2004), tudi oni sami postali dvojezični učenci. 

Z rezultati magistrskega dela bi lahko potrdila ugotovitve Thompsonine raziskave (2013), 

da tudi zelo nizka raven jezikovnih izkušenj v predhodnih jezikih vpliva na nadaljnje učenje 

tujih jezikov. Zamejski učenci, ki doma govorijo oba jezika, imajo lahko pozitiven vpliv dveh 

jezikov, nimajo pa dodatnega pozitivnega vpliva angleščine, ker so vsi televizijski programi 

(v Italiji) sinhronizirani. Učenci, ki doma govorijo drug jezik v primerjavi s slovenščino, pa 

so lahko deleţni pozitivnega vpliva formalnega učenja (slovenščine kot zanje 

tujega/drugega jezika) na nadaljnje formalno učenje jezikov, kot je trdila Eisensteinova 

(1980). 

V nadaljevanju bodo primerjani doseţki na posameznem delu testa za merjenje splošnih 

jezikovnih zmoţnosti enojezičnih in dvojezičnih učencev. Kruskal-Wallisov test je pokazal 

statistično pomembne razlike v prvem (χ2 = 28,87, g = 2, p = 0,000), drugem (χ2 = 9,60, g 

= 2, p = 0,008) in tretjem delu testa (χ2 = 6,50, g = 2, p = 0,059), v četrtem delu pa (χ2 = 

0,54, g = 2, p = 0,762) ni pokazal statistično pomembnih razlik. Rezultati so predstavljeni v 

Preglednici 12. 

Preglednica 12 

Povprečni dosežki učencev na posameznih delih testa SloMLAT-E po maternem jeziku9 

SloMLAT-E 

materni jezik 

slovenski drugo slovenski in drugo 

M σ M σ M σ 

1. del 20,86 5,83 16,24 5,63 17,23 5,33 

2. del 15,15 7,74 19,47 7,98 15,81 8,00 

3. del 31,41 9,05 30,60 6,35 28,62 8,54 

4. del 19,81 7,00 20,47 6,81 19,17 7,86 

 

Iz preglednice je razvidno, da so prvi del najbolje rešili učenci s slovenskim maternim 

jezikom, sledijo jim učenci, ki doma govorijo poleg slovenščine tudi drugi jezik. To bi lahko 

bilo predvidljivo, saj prvi del testa preverja učenčev besedni zaklad v slovenskem jeziku. 

                                            
9
 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek za vsak del testa SloMLAT-E. 
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Učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, verjetno nimajo enakega besednjaka v tem 

jeziku kot tisti, katerih materni jezik je tudi slovenščina. 

V drugem delu testa so največ točk dosegli učenci, katerih materni jezik ni slovenski. Ta 

naloga preverja učenčevo slovnično občutljivost, kar se večkrat povezuje z metajezikovnim 

uzaveščanjem za skladnjo. Kot je bilo ţe omenjeno v 4. in 7. poglavju, so raziskave  

pokazale (Baker, 2001; Hamers in Blanc, 2000, v Cenoz, 2003), da imajo dvojezični 

učenci večje metajezikovne spretnosti. To pomeni, da laţje razmišljajo o jeziku in ga laţje 

uporabljajo, predvsem na področju besedne zavesti. Iz teh rezultatov bi lahko sledilo, da 

formalno učenje drugega jezika pozitivno vpliva na metajezikovno uzaveščanje za skladnjo 

in posledično tudi na učenčevo slovnično občutljivost. Pri tem je potrebno paziti tudi na to, 

da v tej raziskavi sodijo pod kategorijo učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, 

večinoma italijanski otroci, ki obiskujejo osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. 

Po italijanskem učnem načrtu za italijanski in slovenski jezik (Cerini et al., 2012) pa se 

učenci učijo slovnice in skladnje ţe od 4. razreda dalje. To formalno učenje slovnice in 

skladnje bi torej lahko bilo povezano z laţjim pravilnim reševanjem nalog drugega dela 

testa za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti. 

Tretji del testa je preverjal učenčevo sposobnost slišanja in razlikovanja med glasovi. Tudi 

v tem primeru bi lahko sledil sklep, da so slovensko govoreči učenci imeli prednost pred 

ostalimi, saj poznajo več besed in njihovo pravilno izgovarjavo. Ob popravljanju testov je 

bilo opaţeno, da so neslovenskim učencem največ teţav povzročali ozki in široki 

soglasniki (e in o) ter naglaševanje določenih pojmov. 

Pri četrtem delu testa razlike niso statistično pomembne (χ2 = 0,54, g = 2, p = 0,762). V 

Preglednici 9 pa je nekoliko boljši doseţek učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. 

Ker je naloga testirala učenčevo sposobnost učenja na pamet, slušnega razumevanja in 

analitičnega razmišljanja, bi lahko sledilo, da so bili ti učenci deleţni pozitivnega vpliva 

prejšnjih jezikovnih učnih izkušenj. Nekatere raziskave (McLaughin in Nayak, 1989, v 

Cenoz, 2003) so pokazale, da večjezični učenci razvijejo širši spekter mnemotehničnih 

strategij  z večjo fleksibilnostjo v primerjavi z enojezičnimi učenci. Pri tej nalogi pa so 

mnemotehnične strategije igrale zelo pomembno vlogo. 

15.3 Razlike med spoloma v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti 

učencev 

V Preglednici standardiziranih doseţkov na testu MLAT-E v priročniku ob angleški verziji 

testa MLAT-E (Carroll in Sapon, 2010; Priloga 3) je razvidno, da doseţejo na testu dekleta 

v povprečju nekoliko višje doseţke. Tudi v tej raziskavi je Mann-Whitneyev test (U = 

5202,00, p = 0,002) pokazal statistično pomembne razlike med spoloma. Podrobnejši 

doseţki so predstavljeni v Preglednici 13. 
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Preglednica 13 

Povprečni dosežki učencev na celotnem testu in na posameznih delih testa SloMLAT-E po 

spolu10 

SloMLAT-E 

spol 

dečki deklice 

M σ M σ 

1. del 18,81 5,63 19,58 6,35 

2. del 14,19 7,69 17,78 7,89 

3. del 29,01 8,67 32,13 8,14 

4. del 19,86 7,24 19,76 7,06 

skupno 79,90 21,84 88,54 23,02 

 

Pri analizi posameznih delov testa so razlike med spoloma statistično pomembne v 

drugem (U = 4907,50, p = 0,001) in tretjem delu (U = 5126,00, p = 0,003). Deklice so 

dosegle povprečno večje število točk v prvem, drugem in tretjem delu ter na celotnem 

testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti, dečki pa so dosegli nekoliko boljše 

doseţke kot sovrstnice samo v četrtem delu. 

Za raziskovalne namene je ustrezno primerjati doseţke dečkov in deklic tudi na podlagi 

njihovega maternega jezika. Mann-Whitneyev test je pokazal statistično pomembne razlike 

med spoloma pri slovensko govorečih učencih (U = 1909,00, p = 0,046) in pri učencih, ki 

doma govorijo slovenski in drugi jezik (U = 173,50, p = 0,030). Pri učencih, ki doma ne 

govorijo slovenskega jezika, pa Mann-Whitheyev test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik (U = 194,50, p = 0,261). Rezultati so podrobneje predstavljeni v Preglednici 14. 

Preglednica 14 

Povprečni dosežki učencev na testu SloMLAT-E po spolu in maternem jeziku11 

materni jezik 

SloMLAT-E 

dečki deklice 

M σ M σ 

slovenski 84,17 22,02 90,51 23,77 

drugo 83,39 20,13 89,04 21,16 

slovenski in drugo 75,14 22,17 85,84 23,28 

 

                                            
10

 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek za vsak del testa SloMLAT-E. 
11

 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek na testu SloMLAT-E za učence z različnim maternim 
jezikom. 
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Na osnovi izračuna lahko sledi povzetek, da se dečki in deklice med seboj razlikujejo 

glede izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti. Pri slovensko govorečih učencih in pri 

učencih, ki doma govorijo slovenski in drugi jezik, so razlike nekoliko izrazitejše v 

primerjavi z učenci, ki doma ne govorijo slovenskega jezika. 

15.4 Razlike v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev 

glede na socio-kulturno okolje, v katerem se učenci šolajo 

Mann-Whitneyev test za celoten test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med učenci, ki se šolajo v različnem socio-kulturnem okolju 

(U = 4885,50, p = 0,71). Pri preučitvi posameznega sklopa testa se pokaţejo statistično 

pomembne razlike v prvem (U = 4542,00, p = 0,019) in v četrtem sklopu (U = 4237,00, p = 

0,002). Doseţki so podrobneje predstavljeni v Preglednici 15. 

Preglednica 15 

Povprečni dosežki učencev na posameznih delih testa SloMLAT-E glede na socio-kulturno 

okolje, v katerem se učenci šolajo12 

SloMLAT-E 

socio-kulturno okolje 

mesto podeţelje 

M σ M σ 

1. del 19,78 6,12 17,94 5,65 

2. del 16,37 7,76 15,57 8,51 

3. del 31,04 8,35 29,87 8,90 

4. del 20,75 6,55 17,64 7,95 

skupno 87,93 21,70 81,44 24,48 

 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da so učenci iz mestnih šol dosegli povprečno višje število 

točk v primerjavi s svojimi podeţelskimi vrstniki. Pri interpretaciji teh rezultatov je potrebno 

upoštevati, da je število učencev iz mesta (164) bilo dvakrat večje od števila učencev s 

podeţelja (70) in da je večina podeţelskih učencev (44 od 70) obiskovala zamejske šole v 

Italiji. 

  

                                            
12

 V preglednici je podčrtan najvišji povprečni doseţek za vsak del testa SloMLAT-E. 
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15.5 Razlike med slovenskimi in zamejskimi ter med enojezičnimi in dvo-

/večjezičnimi učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih 

zmoţnosti glede na motiviranost za učenje angleščine in znanje angleščine 

Povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmožnostmi in motiviranostjo za 

učenje angleščine 

Peto raziskovalno vprašanje, ki sem si ga postavila, je bilo Kako se razlikujejo slovenski in 

zamejski učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti glede na 

motiviranost za učenje angleščine?. Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da je 

povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi in učenčevo motiviranostjo 

tako v Sloveniji (r = 0,33, p = 0,000) kot tudi v Italiji (r = 0,24, p = 0,013) statistično 

pomembna, pozitivna in šibka. Korelaciji sta si med seboj precej podobni. To pomeni, da 

sta spremenljivki tako v slovenskem kot tudi v zamejskem primeru med seboj v šibkem 

pozitivnem odnosu oz. da so učenci z višjimi jezikovnimi zmoţnostmi bolj motivirani ter 

obratno. 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju sem primerjala stopnjo povezanosti izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmoţnosti z učenčevo motiviranostjo za učenje angleščine glede na 

materni jezik učencev. Rezultati so podrobneje prikazani v Preglednici 16.  

Preglednica 16 

Povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmožnostmi in motiviranostjo za učenje 

angleščine glede na materni jezik učencev 

materni jezik 

slovenski drugo slovenski in drugo 

r p r p r p 

0,33 0,000 -0,02 0,916 0,55 0,000 

 

Ţe iz preglednice 16 je razvidno, da se glede na materni jezik učencev izračunane 

korelacije med stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti in motiviranostjo za 

učenje angleščine med seboj razlikujejo. Povezanost je statistično pomembna, pozitivna in 

srednje močna pri učencih, ki imajo dva ali več maternih jezikov. To pomeni, da so tisti 

dvo-/večjezični učenci, ki so bolj motivirani za učenje angleščine kot tujega jezika, dosegli 

višje število točk na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti in obratno. Pri dveh 

skupinah je povezanost statistično pomembna, r pa je pri eni višji kot pri drugi. Potrebno je 

poudariti, da ravno pri dvo/večjezičnih učencih je ta povezanost najvišja. 
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Povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmožnostmi in jezikovnim 

znanjem angleščine 

Sedmo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, se je glasilo Kako se razlikujejo 

slovenski in zamejski učenci z različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmožnosti 

glede na jezikovno znanje angleščine?. Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da 

je povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi in učenčevim 

povprečnim številom točk, doseţenih na testu jezikovnega znanja, v Sloveniji (r = 0,37, p = 

0,000) statistično pomembna, pozitivna in šibka, v Italiji pa (r = 0,78, p = 0,000) statistično 

pomembna, pozitivna in močna. Korelaciji se med seboj razlikujeta po višini. Na to lahko 

morda vpliva dejstvo, da je bil za slovenske učence test jezikovnega znanja angleščine 

relativno lahek. Posledično morda testne postavke niso dovolj natančno ločevale med 

učenci z več in manj znanja iz angleščine, da bi bilo moţno ustrezno izračunati 

povezanost med spremenljivkama. 

Iz rezultatov zamejskih učencev bi lahko sledil sklep, da je stopnja posameznikovih 

splošnih jezikovnih zmoţnosti povezana z njihovim uspehom pri učenju tujih jezikov. To bi 

lahko dokazovalo, da so splošne jezikovne zmoţnosti ene izmed pomembnih individualnih 

razlik pri učenju tujih jezikov, ki vplivajo na učni proces. 

Pri osmem raziskovalnem vprašanju sem primerjala stopnjo povezanosti izmerjenih 

splošnih jezikovnih zmoţnosti z učenčevim jezikovnim znanjem angleščine glede na 

materni jezik učencev med učenci z različnim maternim jezikom. Rezultati so predstavljeni 

s pomočjo Preglednice 17.  

Preglednica 17 

Povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmožnostmi in jezikovnim znanjem 

angleščine glede na materni jezik učencev 

materni jezik 

slovenski drugo slovenski in drugo 

r p r p r p 

0,40 0,000 0,75 0,000 0,76 0,000 

 

Ţe iz Preglednice 17 je razvidno, da se korelacije med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi 

zmoţnostmi in jezikovnim znanjem angleščine razlikujejo glede na materni jezik učencev. 

Tudi v tem primeru je povezanost statistično pomembna, pozitivna in močna pri učencih, ki 

govorijo dva ali več maternih jezikov. Z razliko 0,01 točke jim sledijo učenci, ki doma 

govorijo jezik, ki ni slovenščina. Pri slovensko govorečih učencih pa je povezanost 

statistično pomembna, pozitivna in srednje močna. 
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Tudi pri tej analizi je potrebno upoštevati dejstvo, da obiskuje večina učencev, ki imajo dva 

ali več maternih jezikov (37 od 47), in učencev z neslovenskim maternim jezikom (38 od 

45) zamejske šole in da je pri njih test jezikovnega znanja angleščine izmeril razlike v 

uspehu pri učenju angleščine bolje v primerjavi s slovensko populacijo. Morda je prav to 

lahko vzrok za močnejšo povezanost med testoma.  
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IV ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu so bile raziskovane splošne jezikovne zmoţnosti učencev 5. razreda 

osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Podrobneje me je zanimalo, kakšna je 

stopnja izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti teh učencev, kakšne so razlike med 

enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi učenci v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti, 

kakšne so razlike med spoloma v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti 

učencev, kakšne so razlike v stopnji izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev 

glede na socio-kulturno okolje, v katerem se učenci šolajo, in kakšne so razlike med 

enojezičnimi in dvo/-večjezičnimi učenci ter med slovenskimi in zamejskimi učenci z 

različno stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti glede na učenčevo motiviranost 

za učenje angleščine in glede na njihovo jezikovno znanje angleščine. S tem sem ţelela 

ugotoviti, ali so dvo-/večjezičnost in splošne jezikovne zmoţnosti med seboj povezane. 

V raziskavi so sodelovali učenci 5. razreda iz šestih osnovnih šol v Sloveniji in iz devetih 

osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v goriškem zamejstvu v Italiji. Učenci so najprej 

rešili test za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti SloMLAT-E, izpolnili lestvico za 

ocenjevanje motiviranosti za učenje angleščine in nato rešili test jezikovnega znanja 

angleščine. 

Rezultati so pokazali, da je stopnja izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti raznolika, a 

na splošno precej visoka (večina učencev je doseglo med 80 in 110 od 130 točk). 

Preverjena je bila povezanost izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti z jezikovnim 

znanjem angleščine učencev in rezultat je pokazal, da se spremenljivki statistično 

pomembno, pozitivno in srednje močno povezujeta. Iz tega bi lahko sledilo, da so splošne 

jezikovne zmoţnosti ena izmed individualnih razlik med učenci, ki srednje močno vpliva na 

učenje tujih jezikov. Preverjena je bila tudi povezanost  motiviranosti učencev s stopnjo 

njihovih izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti in z njihovim jezikovnim znanjem 

angleščine. Ugotovljeno je bilo, da je v obeh primerih povezanost statistično pomembna, 

pozitivna in šibka. Pri povezanosti motiviranosti s splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi je to 

bilo mogoče predvideti, ker so splošne jezikovne zmoţnosti in motivacija dve izmed 

individualnih razlik, ki vplivata na učni proces, medsebojno pa se ne povezujeta. Pri 

korelaciji med motiviranostjo in jezikovnim znanjem angleščine pa je bila na osnovi ţe 

izvedenih raziskav (Juriševič, 2006) pričakovana močnejša povezanost. Eden izmed 

razlogov za te nepričakovane rezultate bi lahko morda bil struktura lestvice za ocenjevanje 

motiviranosti za učenje angleščine, ki morda ni povsem primerna za merjenje učenčeve 

motiviranosti. V nadaljnjih raziskavah bi bilo priporočljivo vnesti določene spremembe v ta 

raziskovalni inštrument. 

Pri analizi celotnega testa za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti se niso pokazale 

statistično pomembne razlike med enojezičnimi in dvo-/večjezičnimi učenci. Razlog za to 

bi lahko bil teţava definicije dvo-/večjezičnosti. Če bi sledila najbolj razširjeni definiciji 

dvojezičnosti, ki definira dvojezične tudi tiste učence, ki imajo zelo nizko jezikovno 
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zmoţnost v drugem jeziku (Haugen, 1953, v Butler in Hakuta, 2004), potem bi bili vsi 

udeleţenci pričujoče raziskave dvo-/večjezični. Zamejski učenci poznajo dva jezika 

(slovenščino in italijanščino), prav tako poznajo dva jezika tudi slovenski učenci 

(slovenščino in angleščino). Kljub statistični nepomembnosti pa je podrobna analiza 

doseţkov pokazala nekoliko višjo stopnjo izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti pri 

učencih, ki doma govorijo drug jezik v primerjavi s slovenskim in se slovenščine učijo 

formalno v šoli. 

Primerjava doseţkov učencev z različnim maternim jezikom na posameznem delu testa za 

merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti je pokazala, da so prvi in tretji del najbolje rešili 

učenci s slovenskim maternim jezikom, drugi del pa so najbolje rešili učenci, katerih 

materni jezik ni slovenski. Pri četrtem delu ni bilo statistično pomembnih razlik, kljub temu 

pa se kaţe nekoliko boljši doseţek učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. Vsi 

doseţki bi lahko bili predvidljivi, saj sta prvi in tretji del terjala od učencev čim večji besedni 

zaklad in poznavanje pravilne izgovarjave (slovensko govoreči učenci imajo na podlagi 

raziskav pri tem prednost), drugi del pa je preverjal učenčevo slovnično občutljivost, ki se 

večkrat povezuje z metajezikovnim uzaveščanjem (dvo-/večjezični učenci imajo na podlagi 

raziskav pri tem prednost). V četrtem delu so pomembno vlogo igrale mnemotehnične 

strategije (dvo-/večjezični učenci imajo na podlagi raziskav pri tem prednost). 

Deklice so na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti dosegle višje število točk v 

primerjavi z dečki, vendar so bili ti doseţki statistično pomembni le v drugem in tretjem 

delu. To se je zgodilo tako pri slovensko govorečih učencih kot tudi pri učencih, ki doma 

govorijo slovenščino in drugi jezik. Pri neslovenskih učencih pa razlike med spoloma niso 

statistično pomembne. 

Stopnja izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti učencev se statistično ne razlikuje na 

podlagi socio-kulturnega okolja šolanja. Temeljita analiza vsakega dela posebej je 

pokazala nekoliko višje doseţke mestnih učencev v primerjavi s podeţelskimi. Na doseţke 

je lahko morda vplivala sama sestava vzorca, saj je v raziskavi sodelovalo dvakrat večje 

število mestnih učencev kot podeţelskih. 

Pri primerjavi motiviranosti slovenskih in zamejskih učencev se je pokazalo, da so 

slovenski učenci na podlagi pridobljenih rezultatov bolj motivirani od zamejskih. Tu se 

odpira več različnih domnev o razlogih za tako razliko med stopnjo motiviranosti 

slovenskih in zamejskih učencev. 

Povezanost med izmerjenimi splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi in učenčevo motiviranostjo 

za učenje angleščine slovenskih učencev je precej podobna isti povezanosti zamejskih 

učencev. Pri primerjavi te povezanosti med učenci z različnim maternim jezikom pa so se 

razlike pokazale v najbolj močni povezanosti učencev z dvema ali več maternimi jeziki, 

sledili so jim slovensko govoreči učenci in nato neslovensko govoreči učenci. 
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Med slovenskimi in zamejskimi učenci so rezultati pokazali razlike v stopnji povezanosti 

izmerjenih splošnih jezikovnih zmoţnosti z učenčevim jezikovnim znanjem angleščine. 

Doseţki zamejskih učencev na testu za merjenje splošnih jezikovnih zmoţnosti in na testu 

jezikovnega znanja so se statistično pomembno močno povezovali, medtem ko se pri 

slovenski populaciji niso. Na to je morda vplivalo dejstvo, da je bil test CEYL Movers za 

slovenske učence relativno lahek in da morda testne postavke niso dovolj natančno 

ločevale med učenci z več in manj znanja iz angleščine, da bi bilo moţno ustrezno 

izračunati povezanost med spremenljivkama. 

Podobni rezultati so bili tudi pri primerjavi stopnje povezanosti izmerjenih splošnih 

jezikovnih zmoţnosti z  jezikovnim znanjem angleščine učencev med učenci z različnim 

maternim jezikom. Povezanost je bila močnejša pri učencih z dvema ali več maternimi 

jeziki, sledili so jim učenci z neslovenskim maternim jezikom, nazadnje pa še slovensko 

govoreči učenci. 

Na osnovi raziskovalnih rezultatov bi lahko torej sledil sklep, da se formalno učenje enega 

tujega jezika (npr. slovenščina kot tuj jezik za italijanske učence) pozitivno povezuje z 

nadaljnjim formalnim učenjem drugih jezikov. Poleg tega bi lahko sledilo tudi, da se višja 

raven jezikovnih izkušenj v predhodno naučenih tujih jezikih močneje povezuje s splošnimi 

jezikovnimi zmoţnostmi učenca in posledično z učenčevim uspehom pri učenju novih tujih 

jezikov. Učenci z drugim maternim jezikom ali z dvema/več maternimi jeziki se slovenščine 

naučijo predvsem formalno v šolskih okoliščinah. Potrebno pa je poudariti, da se 

slovenščine ne učijo kot tujega  jezika 2 do 3 ure na teden, kot je to običajno v 

tujejezikovnem kontekstu,  temveč kot učnega jezika (učitelj poučuje vse predmete v tem 

jeziku). Posledično je njihovo znanje slovenščine višje v primerjavi z znanjem angleščine 

slovenskih sovrstnikov. V nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno preveriti, ali se višja 

raven jezikovnih izkušenj v zanje tujem jeziku povezuje z metajezikovnim uzaveščanjem, 

splošnimi jezikovnimi zmoţnostmi in posledično tudi z učenjem drugih tujih jezikov, kot je 

to predpostavila Muñoz (2000). 

Iz povedanega bi lahko sklenila, da dvojezično izobraţevanje prinaša veliko koristi 

učenčevemu metajezikovnemu uzaveščanju in posledično nadaljnjemu učenju tujih 

jezikov. Odgovora na Bakrovo vprašanje (2001, v Jessner, 2006), ali dvojezičnost vpliva 

na splošne jezikovne zmoţnosti in obratno, nisem iskala, vendar so raziskovalni rezultati 

pokazali, da se obe spremenljivki zelo verjetno povezujeta.  
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VI PRILOGE 

Priloga 1 – Indeksi teţavnosti in diskriminativnosti vsakega 

vprašanja posebej pilotne verzije testa SloMLAT-E 

sklop naloga indeks teţavnosti 
diskriminativnost 

indeks p 

1. 1. 0,73 +.0,20 .0,229 

1. 2. 0,84 +0,40 0,017 

1. 3. 0,62 +0,40 0,017 

1. 4. 0,92 +0,03 0,883 

1. 5. 0,65 +0,28 0,117 

1. 6. 0,92 +0,47 0,003 

1. 7. 0,73 +0,35 0,041 

1. 8. 0,76 +0,49 0,002 

1. 9. 0,81 +0,51 0,001 

1. 10. 0,86 +0,33 0,050 

1. 11. 0,84 +0,44 0,006 

1. 12. 0,68 +0,55 0,001 

1. 13. n.p.13 n.p. n.p. 

1. 14. 0,27 +0,13 0,488 

1. 15. 0,59 +0,64 0,000 

1. 16. 0,35 +0,36 0,044 

1. 17. 0,62 +0,60 0,001 

1. 18. 0,59 +0,34 0,070 

1. 19. 0,59 +0,52 0,005 

1. 20. 0,54 +0,52 0,007 

1. 21. 0,43 +0,75 0,000 

1. 22. 0,32 +0,44 0,038 

1. 23. 0,49 +0,53 0,011 

1. 24. 0,30 +0,44 0,062 

1. 25. 0,46 +0,22 0,351 

1. 26. 0,49 +0,32 0,170 

1. 27. 0,27 +0,45 0,060 

                                            
13

 n.p. – ni podatka; program ni izračunal indeksa teţavnosti niti diskriminativnosti; vsi učenci so pravilno 
rešili to postavko. 
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1. 28. 0,49 +0,32 0,170 

1. 29. 0,32 +0,27 0,321 

1. 30. 0,19 +0,29 0,266 

2. 1. 0,54 +0,66 0,000 

2. 2. 0,30 +0,42 0,011 

2. 3. 0,62 +0,38 0,027 

2. 4. 0,38 -0,19 0,294 

2. 5. 0,70 +0,57 0,000 

2. 6. 0,70 +0,61 0,000 

2. 7. 0,54 +0,43 0,011 

2. 8. 0,60 +0,60 0,000 

2. 9. 0,49 +0,43 0,010 

2. 10. 0,49 +0,64 0,000 

2. 11. 0,43 +0,45 0,007 

2. 12. 0,62 +0,50 0,002 

2. 13. 0,65 +0,37 0,026 

2. 14. 0,84 +0,14 0,408 

2. 15. 0,49 +0,65 0,000 

2. 16. 0,57 +0,21 0,214 

2. 17. 0,70 +0,36 0,031 

2. 18. 0,57 +0,62 0,000 

2. 19. 0,35 +0,13 0,440 

2. 20. 0,62 +0,48 0,003 

2. 21. 0,41 +0,49 0,003 

2. 22. 0,73 +0,40 0,016 

2. 23. 0,57 +0,61 0,000 

2. 24. 0,49 +0,33 0,056 

2. 25. 0,57 +0,39 0,021 

2. 26. 0,54 +0,33 0,050 

2. 27. 0,65 +0,73 0,000 

2. 28. 0,41 +0,47 0,005 

2. 29. 0,41 +0,51 0,002 

2. 30. 0,59 +0,62 0,000 

3. 1. 0,76 +0,48 0,003 

3. 2. 0,78 +0,64 0,000 

3. 3. 0,84 +0,40 0,016 
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3. 4. 0,84 +0,29 0,086 

3. 5. 0,89 +0,46 0,005 

3. 6. 0,84 +0,49 0,002 

3. 7. 0,89 +0,46 0,005 

3. 8. 0,81 +0,47 0,004 

3. 9. 0,62 +0,38 0,021 

3. 10. 0,59 +0,63 0,000 

3. 11. 0,65 +0,65 0,000 

3. 12. 0,59 +0,40 0,015 

3. 13. 0,84 +0,39 0,019 

3. 14. 0,54 +0,77 0,000 

3. 15. 0,86 +0,55 0,001 

3. 16. 0,62 +0,46 0,006 

3. 17. 0,70 +0,39 0,018 

3. 18. 0,76 +0,62 0,000 

3. 19. 0,81 +0,32 0,059 

3. 20. 0,78 +0,33 0,55 

3. 21. 0,54 +0,33 0,049 

3. 22. 0,54 +0,51 0,001 

3. 23. 0,84 +0,26 0,130 

3. 24. 0,89 +0,44 0,008 

3. 25. 0,68 +0,53 0,001 

3. 26. 0,76 +0,56 0,000 

3. 27. 0,19 +0,46 0,007 

3. 28. 0,73 +0,06 0,741 

3. 29. 0,59 +0,25 0,161 

3. 30. 0,70 +0,20 0,257 

3. 31. 0,73 +0,18 0,319 

3. 32. 0,68 +0,25 0,151 

3. 33. 0,62 +0,14 0,425 

3. 34. 0,41 +0,29 0,098 

3. 35. 0,78 +0,42 0,015 

3. 36. 0,22 +0,22 0,223 

3. 37. 0,78 +0,43 0,13 

3. 38. 0,57 +0,31 0,078 

3. 39. 0,68 +0,44 0,014 
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3. 40. 0,65 +0,54 0,002 

3. 41. 0,62 +0,56 0,001 

3. 42. 0,54 +0,52 0,004 

3. 43. 0,57 +0,54 0,003 

3. 44. 0,57 +0,32 0,102 

3. 45. 0,57 +0,60 0,001 

4. 1. 0,62 +0,62 0,000 

4. 2. 0,68 +0,39 0,023 

4. 3. 0,54 +0,62 0,000 

4. 4. 0,73 +0,54 0,001 

4. 5. 0,65 +0,71 0,000 

4. 6. 0,70 +0,43 0,011 

4. 7. 0,73 +0,36 0,037 

4. 8. 0,76 +0,41 0,015 

4. 9. 0,62 +0,53 0,002 

4. 10. 0,62 +0,58 0,000 

4. 11. 0,68 +0,52 0,002 

4. 12. 0,70 +0,45 0,007 

4. 13. 0,68 +0,79 0,000 

4. 14. 0,63 +0,61 0,000 

4. 15. 0,63 +0,62 0,000 

4. 16. 0,79 +0,50 0,002 

4. 17. 0,57 +0,51 0,001 

4. 18. 0,51 +0,64 0,000 

4. 19. 0,68 +0,65 0,000 

4. 20. 0,57 +0,60 0,000 

4. 21. 0,68 +0,55 0,001 

4. 22. 0,65 +0,58 0,000 

4. 23. 0,59 +0,54 0,001 

4. 24. 0,59 +0,41 0,014 

4. 25. 0,54 +0,40 0,017 
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Priloga 2 – Lestvica za ocenjevanje motiviranosti za učenje 

angleščine 

Vsako trditev natančno preberi in obkroži številko na lestvici (1 – se  popolnoma ne 

strinjam, 2 – pogosto se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, sem negotov, 4 – 

pogosto se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

1. Angleški jezik mi je zelo všeč. 

2. Znanje angleškega jezika je zame neuporabno. 

3. Moji starši menijo, da je zelo pomembno, da govorim 

angleški jezik. 

4. Zanimajo me ljudje, katerih materni jezik je angleščina. 

5. Zanimajo me angleški filmi in angleška popularna glasba. 

6. Učne ure angleškega jezika so zelo dolgočasne. 

7. Učenje jezikov mi ne gre dobro. Sem brezupen učenec 

jezikov. 

8. Angleškega jezika se učim z lahkoto. 

9. Da bi bil uspešnejši pri učenju angleškega jezika, bi moral v 

to vložiti več truda. 

10.  Ne glede na to, koliko truda vložim, ne morem izboljšati 

svojega znanja angleškega jezika. 

11.  V svojem prostem času zelo rad vadim angleški jezik. 

12.  Pri učenju angleškega jezika pogosto doživim neuspeh. 

13.  Pri učnih urah angleškega jezika se bojim ustnega 

ocenjevanja znanja. 

14.  Učbenik, ki ga uporabljamo pri pouku angleščine, mi ni 

všeč. 

15.  Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro pripravljena in 

navdušena nad poučevanjem. 

16.  Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 

17.  Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-na. 

18.  Menim, da me učitelj/-ica angleščine ne mara preveč. 

19.  Razlaga učitelja/-ice angleščine je zame vedno 

nerazumljiva. 

20.  Naš/-a učitelj/-ica angleščine išče le napake. 
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Priloga 3 – Preglednica standardiziranih doseţkov na testu MLAT-

E 

 

 


