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I 
 

IZVLEČEK 

»O izobraževanju si zapomnimo tri pomembne stvari. Prva je motivacija. Druga je 

motivacija. Tretja je motivacija.« (Terrel H. Bell, nekdanji  ameriški  minister  za 

izobraževanje) 

 

V diplomski nalogi je obravnavan problem motiviranosti učencev pri pouku angleškega 

jezika. V teoretičnem delu je predstavljenih več različnih oblik in pristopov k motivaciji, ki 

nam, kot učiteljem lahko pomagajo do boljšega oziroma bolj učinkovitega motiviranja naših 

učencev.  

Cilj empiričnega dela je bil raziskati, kakšno je mnenje učencev o predmetu angleški jezik in 

katere metode bi morda dodatno pripomogle k zvišanju motivacije pri učnih urah angleškega 

jezika. Podatki, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika kažejo na to, da so učenci 

drugega triletja osnovne šole dokaj visoko motivirani za učenje in sodelovanje pri pouku 

angleščine, razlogi za njihovo motiviranost pa so večinoma zunanjega izvora. Raven njihove 

motiviranosti bi se še dodatno povišala, če bi pri pouku angleščine obravnavali več tematik, ki 

so učencem blizu in jih imajo radi. Večina učencev je mnenja, da je najtežji sestavni del 

pouka angleškega jezika pisanje. Iz razlogov, ki so jih podali učenci lahko razberemo, da so 

branje, pisanje in govorjenje pri pouku angleškega jezika dokaj tesno povezani med seboj, 

vseeno pa za učence največji problem predstavlja tisto, kar je napisano, iz pisanja pa izhajajo 

še ostale težave, s katerimi se srečujejo učenci. 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: motivacija, notranja in zunanja motivacija, motivacijske 

teorije, vpliv učitelja na motivacijo,angleški jezik, učenci. 
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ABSTRACT  

"There are three things to emphasize in teaching: The first is motivation, the second is 

motivation, and the third is (you guessed it) motivation.« (Terrel H. Bell, former U.S. 

Secretary of Education) 

 

This BA thesis deals with the pupils’ motivation at English lessons. The theoretical part 

presents several different forms and approaches to motivation that can help teachers to 

motivate pupils more effectively.  

The aim of the empirical part is to research what the pupils' opinion about English as a school 

subject is, and what methods might contribute additionally to increase motivation at English 

lessons. The data obtained by means of a survey questionnaire show that pupils of the second 

triad of the primary school show a pretty strong motivation for learning and participating at 

English lessons. The reasons for their motivation are mostly of the external origin. The level 

of their motivation would be further increased if more topics that students perceive to like and 

are close to them would be discussed. Most pupils believe that writing is the most difficult 

part of English language learning. The reasons provided by the pupils lead to the conclusion 

that reading, writing and speaking in English lessons are quite closely related to each other. 

However, the biggest problem for the pupils is writing and all other difficulties faced by  the 

pupils arise from writing. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: motivation, internal and external motivation, motivational theories, 

teacher’s influence on motivation, English language, pupils.
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UVOD 

Dejstvo je, da je angleški jezik v svetu vedno bolj in bolj razširjen, govorijo oziroma 

uporabljajo ga na vseh kontinentih. Izjemno se je povečala potreba po znanju tujih jezikov; 

vedno več je delovnih mest, ki zahtevajo znanje najmanj enega, če ne celo več tujih jezikov. 

Ravno zaradi tega veliko evropskih držav, med njimi je tudi Slovenija, uvaja angleški jezik v 

načrt vzgoje in izobraževanja že zelo zgodaj. Starostna meja otrok se je zelo znižala, ponekod 

angleški jezik poučujejo že na predšolski stopnji. 

Za raziskovanje področja motivacije sem se odločila zato, ker kot dolgoletna aktivna športnica 

vem, kako težko je včasih vzdrževati raven motivacije in vztrajati pri neki stvari ali aktivnosti 

do konca. Zdi se mi, da je še bolj kot pri športu, motivacija pomembna na področju vzgoje in 

izobraževanja, še posebej v današnjem času, ko se učenci z vsemi različnimi področji, tudi 

tujim jezikom, srečajo že zelo zgodaj v življenju (nekateri so ob vstopu v osnovno šolo stari 

komaj 5 let), in veliko otrok samih sebe še ne more motivirati za neko aktivnost, pri kateri 

morajo vztrajati dalj časa. Mnogi učitelji se zato v procesu poučevanja srečujejo s problemom 

motivacije učencev, kar jim lahko vzbuja občutek nemoči in morda celo predstavlja težavo. 

V prvem delu diplomske naloge sem se osredotočila na koncept motivacije ter različne 

motivacijske pristope oziroma tehnike, ki se jih lahko poslužujemo v procesu poučevanja in 

nam pomagajo oziroma pripomorejo k dvigu motivacije učencev za učenje in sodelovanje. 

V raziskovalnem delu sem analizirala anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili učenci. S 

pomočjo vprašalnikov sem skušala ugotoviti, kakšno je mnenje učencev o angleščini in pa 

poiskati morebitne dejavnosti, ki bi dodatno pripomogle k dvigu motivacije pri pouku 

angleškega jezika. Dobljeni rezultati so še dodatno interpretirani in podkrepljeni s primeri 

raziskav.
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TEORETIČNO OZADJE 

1. MOTIVACIJA 

»Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to 

do it.« (Dwight D. Eisenhower) 

Kaj je motivacija? Kaj nanjo vpliva? Kako jo izboljšamo? Na vsa ta vprašanja moramo kot 

pedagogi znati odgovoriti, zato da se lahko uspešno lotimo poučevanja mlajših generacij. 

Motivacija je duševni proces, ki s pomočjo različnih motivov ali teženj (potrebe, nagoni, 

želje, vrednote, ideali) vodi vedenje in ga usmerja k določenim ciljem. Motivi, potrebe, 

interesi, vrednote se pojavljajo pri vseh ljudeh in so si različni od človeka do človeka. 

Posledično se zato razlikujejo tudi oblike in načini motiviranja, ki vplivajo na naše ravnanje in 

odločitve, ki jih sprejemamo. To pomeni, da ni nujno da se bo vsak posameznik dobro 

oziroma pozitivno odzval na določeno obliko motivacije, na kar pa moramo biti kot učitelji še 

posebej pozorni. »Osnovni cilj vsake šole je, da učence motivira, da širijo svoje potrebe, 

spreminjajo zavest, izboljšujejo in bogatijo svoja vedenja. Učitelj si mora zastaviti dva 

pomembna cilja. Prvi je, da ustvari stanje motiviranosti za učenje, da učence produktivno 

vključi v delo v razredu. Drugi cilj pa je, da pri učencih razvije vrlino motiviranosti za učenje, 

da bi se bili sposobni samostojno učiti vse življenje.« (Woolfolk, 2002) 

2. OBLIKE MOTIVACIJE 

Različne psihološke teorije so si enotne v spoznanju, da je za učenje osnovna učenčeva 

aktivnost, razlikujejo pa se v pogledih na procese, ki pri tem sodelujejo. »Tako behavioristi 

motivacijo pojmujejo kot ekstrinzično (zunanjo), saj izhaja zunaj posameznika ter na podlagi 

posameznikovih posebnosti (npr. ciljev) vpliva na njegov odnos do učenja oziroma na 

njegovo učno vedenje. Kognitivisti v svojih razlagah učenja poudarjajo intrinzično (notranjo) 

motivacijo oziroma posameznikov osebni interes na določenem področju kognitivnega 

udejstvovanja. Bazično gre za odnos med posameznikom in organizacijo informacij, saj po 

tem pojmovanju motivira neskladje med obema. Tretji, najnovejši, a zaenkrat konceptualno in 

metodološko še nezadostno izdelan pogled pa učenje in z učenjem povezane procese postavlja 

v novo, situacijsko perspektivo. V njej motivacijo razume kot kolektivno socialno izkušnjo, 

vplivno za vključenost učencev v proces učenja. Bolj konkretno, po tem pojmovanju je 

aktivnost učencev in njihova vpletenost v učni proces v odnosu do ravni, na kateri določeno 
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učno okolje oziroma učna skupnost (angl. learning community), v kateri sodeluje učenec, ceni 

oziroma vrednoti učenje. Učna motivacija torej najverjetneje ni toliko stabilna entiteta, prej 

odraz interakcijskih vplivov med učencem in socialnim okoljem oziroma njegovim učnim 

kontekstom. To nadalje pomeni, tako Turnerjeva (2001), da je šola - učni kontekst - še kako 

pomembna soudeleženka v oblikovanju učne motivacije učencev, in sicer v spodbujevalnem 

ali zaviralnem smislu.« (Juriševič, 2005)   

2.1. NOTRANJA MOTIVACIJA 

»Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje, ki spodbudi razvoj naših notranjih 

sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda.« (Stipek, 2002) 

Ta motivacija izvira iz notranjosti učenca. Notranje motivirani učenec se uči zaradi znanja in 

ne zaradi kakršnekoli zunanje spodbude. »Notranje motivirani učenec je pozoren med 

procesom pridobivanja znanja, večja je njegova pripravljenost za sodelovanje, zato je njegovo 

znanje kvalitetnejše in trajnejše. Povzroča tudi, da človek vlaga v delo večji del energije. Tak 

učenec doživlja svoje uspehe in neuspehe kot informacijo o svojem delu in ne kot nagrado ali 

kazen.« (Razdevšek-Pučko, 2001) Notranja motivacija je motivacija, ki izvira iz zanimanja za 

neko aktivnost (učenje, šport) in je močno povezana z zunanjo motivacijo. Če so zunanje 

spodbude primerne in pravilno uporabljene se pri učencih razvije notranja motivacija. Glavni 

namen učiteljevega spodbujanja je ta, da v učencu vzpodbudi notranjo motivacijo. »Dobri 

učitelji vedo, da dosežejo pol uspeha, če v učencih zbudijo zanimanje za svoj predmet. Učenci 

včasih trdijo, da nekatera poglavja znajo, ne da bi se učili. To ne more biti res, kajti brez 

učenja ni nobenega znanja. Toda ker jih je učna snov pritegnila, se jim je zdelo, da se sploh 

niso učili. Tako učenje ni mučno, pogosto je celo prijetno, zato se da ure in ure vztrajati ob 

njem.« (Pečjak, 1977) 

»Iz izkušenj vemo, da si zanimive in za nas pomembne informacije zapomnimo veliko bolje 

in hitreje kot tiste, ki nimajo posebnega pomena.« (Mulej, 1993) Če želimo v šolah bolj 

spodbujati notranjo motivacijo učencev, jih moramo najprej bolje spoznati. Bolj kot so v 

šolske vsebine integrirane stvari, ki učence zanimajo, bolj jih bo zanimala šola. Ponuditi jim 

moramo čim več dejavnosti, pri katerih se sami odločajo o svojem delu ter učenju in dosežejo 

želene rezultate na način, ki jim je blizu. Dobro je, da je čim več dejavnosti povezanih z 

njihovimi zanimanji in interesi, saj bodo tako učenci tudi takrat, ko bodo soočeni z malce 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Irena Mejač: Diplomsko delo 

4 

težjimi nalogami in dejavnostmi dalj časa ostali motivirani za delo in ne bodo prehitro 

obupali. 

2.1.1. Oblike notranje motivacije 

»Notranji motivi, ki nas ženejo k delu in učenju, se lahko kažejo v najrazličnejših oblikah: 

• Radovednost, vedoželjnost,  

• interesi, 

• samostojno postavljanje ciljev, 

• pozitivno samovrednotenje, 

• samopotrjevanje, uveljavljanje, 

• zadovoljstvo ob doseženih ciljih z lastnim naporom, delom, učenjem, 

• odkritje ali rešitev problema in 

• tekmovanje s samim seboj.« (Razdevšek-Pučko, 2001) 

 

2.2. ZUNANJA MOTIVACIJA 

V kolikor v praksi učitelju ne uspeva notranje motivirati učencev, mora uporabiti sredstva 

zunanje motivacije.  

»Zunanjo motivacijo oblikujejo posredne spodbude, ki izvirajo izven učenca. Uporabljajo jih 

starši, učitelji in drugi z namenom, da bi pri učencih vzpostavili stanje motiviranosti. Zunanji 

motivacijski dejavniki so stvari, osebe, dogajanja in pojavi v okolju, katerim se poskuša 

posameznik približati ali se jim umakniti. S svojim obnašanjem lahko človek doživi ugodje, 

pohvalo, nagrado in druge pozitivne reakcije, ki nadaljnjo motivacijo samo še okrepijo. 

Obratno je, če je doživetje negativno, če se okolje s posameznikovo aktivnostjo ne strinja, jo 

kritizira, graja, ji nasprotuje ali na kak drug način kaznuje. Najbolj razširjena od zunaj 

spodbudena motivacija, ki se v šoli uporablja, so ocene.« (Razdevšek-Pučko, 2001) 

2.2.1. Oblike zunanje motivacije 

»Zunanja stimulacija se pojavlja v mnogih oblikah. Najbolj pogoste in tudi najbolj znane so: 

• pohvala, 

• nagrada, 

• graja, 
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• kazen, 

• ocene,  

• prepričevanje in 

• tekmovanje.« (Razdevšek-Pučko, 2001) 

2.3. ZUNANJA IN NOTRANJA MOTIVACIJA ZA UČENJE 

Motivacijska sredstva v šoli lahko razdelimo v dve skupini: ena pospešujejo notranjo 

motivacijo, druga pa krepijo predvsem zunanjo motivacijo. 

Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa izvira iz človeka 

samega in ni odvisen od drugih ljudi. Učenec je na primer notranje motiviran, če se uči iz 

zanimanja za določeno področje, si želi da bi o njem vedel še več.  

Kadar pa smo zunanje motivirani se učimo predvsem zaradi zunanjih posledic (ocena, 

nagrada, pohvala), vir podkrepitve pa so drugi ljudje. Zunanje motivirani  učenec se uči zato, 

da bi ugodil svojim staršem, da bi dobil dobro oceno ali pa le zato, da bi se izognil kazni, ki 

lahko sledi, če njegovo delo ni zadovoljivo. 

»Ostre meje med obema vrstama motivacije ni vedno lahko potegniti. Sprotna povratna 

informacija ali seznanjanje učencev z rezultati učne aktivnosti  deluje kot sredstvo zunanje 

motivacije, kadar učenec teži predvsem po učiteljevem priznanju, ki je največkrat sestavni del 

pozitivne povratne informacije. Če pa učenec dobljeno informacijo uporabi za nadaljnje 

usmerjanje svoje aktivnosti in za samopodkrepljevanje v procesu učenja, je to bolj sredstvo 

notranje motivacije.« (Marentič-Požarnik, 1980) 

3. STORILNOSTNA MOTIVACIJA 

»Storilnostna motivacija je pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladanju zahtevnih 

dejavnosti, pri katerih se učinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki vsebujejo tudi 

elemente tveganja.« (Marentič-Požarnik, 2000) »Storilnostna motivacija je razmeroma stalna 

človekova lastnost, katere osnove se položi v otroštvu, nekako med tretjim in osmim letom. 

Kaže se že pri igri, kajti zmaga ni zagotovljena, zanjo se moramo boriti.« (Razdevšek-Pučko, 

2000) 

»Ljudje se razlikujemo po stopnji razvitosti storilnostne motivacije – eni so zelo 

»ambiciozni«, se ženejo za visokimi dosežki, tudi če jih nihče ne nadzoruje ali spodbuja; 
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drugi pa so odvisni le od zunanjih spodbud in se zahtevnejših nalog lotevajo z obotavljanjem, 

odporom ali s strahom. Tovrstne razlike med učenci lahko opazijo učitelji že v prvem razredu. 

Razlike so tudi med kulturami: v nekaterih kulturah (v zahodni tehnični civilizaciji) pomenita 

visoka storilnost in težnja za vse višjimi materialnimi in drugimi dosežki izredno pomembno 

spodbudo, v mnogih drugih kulturah pa ne. 

Storilnostno motivacijo pri posamezniku lahko analiziramo glede na: 

• čustveno usmerjenost (prevladovanje želje po uspehu, strahu pred neuspehom in 

strahu pred uspehom), 

• odnos do prihodnosti (ali nas pritegnejo predvsem bližnji ali tudi bolj oddaljeni cilji), 

• kriterij uspešnosti. Kaj je merilo uspeha, in 

• čemu pripisujemo vzrok svojega (ne)uspeha.« (Marentič-Požarnik, 2000) 

3.1. KAJ VPLIVA NA RAZVOJ STORILNOSTNE MOTIVACIJE 

»Raziskave so pokazale, da se začne otrok zavedati posebnosti storilnostne situacije (da gre 

pri igrah, npr. »človek ne jezi se«, za tekmovalno situacijo dobiti – izgubiti) šele med tretjim 

in četrtim letom. Obdobje od 3. pa nekako do 8. leta je v skladu z raziskavami nemškega 

psihologa Heckhausna zlasti pomembno za razvoj storilnostne motivacije. Otroci z visoko 

storilnostno motivacijo so deležni vzgoje, ki jim že zgodaj postavlja visoka merila kvalitete 

(cilje) ter jih tudi spodbuja, da jih dosežejo; starši toplo in intenzivno odobravajo uspehe 

otroka, pri neuspehih pa so nevtralni ali le rahlo odklonilni. Poudarjajo otrokovo 

samostojnost, lastno odgovornost pri opravljanju nalog, dopuščajo tveganje, dajejo mu toliko 

svobode in samostojnosti pri raziskovanju okolice, kolikor je je zmožen glede na razvojno 

stopnjo. 

Razvoj storilnostne motivacije je močno odvisen od socialno-kulturnih dejavnikov, od 

socialno-ekonomskega statusa družine (običajno so najbolj storilnostno usmerjeni pripadniki 

srednjega sloja) pa tudi od vrednot in usmerjenosti v širši družbi; zahodna tehnićno-

industrijska civilizacija je izrazito storilnostno usmerjena.« (Marentič-Požarnik, 2000) 
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4. ŠTIRJE SPLOŠNI PRISTOPI K MOTIVACIJI 

»Motivacija je obširen in zapleten predmet, ki ga obravnavajo mnoge teorije. Nekatere teorije 

so se razvile ob delu z živalmi v laboratorijih. Druge temeljijo na preučevanju ljudi v 

situacijah, v katerih so uporabili igre ali sestavljanke. Nekatere teorije so zrasle na osnovi dela 

na področju klinične psihologije ali industrijske psihologije.« (Woolfolk, 2002) 

4.1. BEHAVIORISTIČNI PRISTOPI K MOTIVACIJI 

»Behavioristi razlagajo motivacijo s pojmi, kot sta »nagrada« in »spodbuda«. Nagrada 

predstavlja privlačen objekt ali dogodek, ki nastopa kot posledica določenega vedenja.« 

(Woolfolk, 2002) 

V času svoje pedagoške prakse sem večkrat zasledila spodbujanje učencev na različne načine. 

Eden izmed njih so bile nalepke, ki so jih učenci prejemali. Pri matematiki so učenci večkrat 

pisali »hitrostno vajo« iz področja poštevanke. Učiteljica jim je narekovala deset računov 

(npr. 4x5, 7x9 ipd.), učenci pa so jih morali sproti oz. čim hitreje rešiti. Kadar so učenci vajo 

opravili brez napake si je učiteljica na nek seznam poleg njihovega imena zapisala znak +. Ko 

je imel učenec pet znakov + je prejel nalepko, ki jo je lahko prilepil kamor je želel. 

»Spodbudo predstavlja  objekt ali dogodek, ki spodbuja ali zavira neko vedenje.« (Woolfolk, 

2002) V tem primeru so nalepke predstavljale spodbudo, pravilno rešeni računi pa so bili 

nagrada. Seveda pa učenci na stvari ne gledajo tako kot odrasli, zanje je nalepka predstavljala 

nagrado, pravilno rešeni računi so bili le pot do nje. 

Če smo za določeno vedenje konstantno podkrepljeni, potem lahko razvijemo navade ali 

težnje k ukrepanju na določen način. Na primer, če je učenec vedno znova nagrajen s 

pozornostjo, nagrado ali privilegijem pri pouku matematike, pri pouku angleščine pa prejme 

malo priznanja, potem bo bolj verjetno veliko več časa namenil matematiki kot pa angleščini. 

S podeljevanjem ocen, zvezdic, lizik in podobnega za učenje – ali kazni za neustrezno 

vedenje – skušamo učence motivirati z zunanjimi sredstvi spodbujanja, nagrajevanja in 

kaznovanja. Seveda pri vsakem posameznem primeru vpliva na to, kako se oseba vede, če 

veliko drugih dejavnikov (Woolfolk, 2002). 
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4.2. HUMANISTIČNI PRISTOPI K MOTIVACIJI 

Humanistični pogled poudarja, da motivacijo ustvarjajo potrebe po izpolnjenosti, 

samoodločanju in osebnostni rasti (Woolfolk, 2002). 

Humanističnim teorijam je skupno prepričanje, da ljudi neprenehoma motivirajo prirojene 

potrebe po uresničevanju svojih potencialov. Torej, s humanistične perspektive motiviranje 

učencev pomeni spodbujanje njihovih notranjih virov – njihovega občutka kompetentnosti, 

samospoštovanja, avtonomije in samoaktualizacije (Reeve, 1996; v Woolfolk, 2002). 

»Abraham Maslow je imel na psihologijo na splošno in še posebno na psihologijo motivacije 

ogromen vpliv. Maslow (1970; v Woolfolk, 2002) je trdil, da imajo ljudje hierarhijo potreb, ki 

se razteza od nižjih potreb po preživetju in varnosti, ki morajo biti najprej zadovoljene, do 

višjih potreb samoaktualizacije. Maslow je imenoval štiri potrebe na nižjem nivoju – 

preživetje, varnost, pripadnost in samospoštovanje – potrebe pomanjkanja. Ko so te potrebe 

zadovoljene motivacija za njihovo zadovoljitev upade. Tri potrebe na višjem nivoju – 

intelektualni dosežki, estetsko presojanje in samoaktualizacija – je označil kot potrebe 

bivanja. Ko so te potrebe zadovoljene, motivacija osebe ne upade, ampak se poveča v iskanju 

nadaljnje zadovoljitve. V nasprotju s potrebami pomanjkanja potreb bivanja nikoli ne moremo 

zadovoljiti v celoti. Motivacija za njihovo zadovoljevanje se nenehno obnavlja.« (Woolfolk, 

2002) 

Maslowova hierarhija potreb: 

1. »Fiziološke potrebe, ki so najmočnejše. Če so nezadovoljene vse potrebe, bodo organizem 

obvladovale fiziološke potrebe, ostale pa se ne bodo niti pojavile. Vsa posameznikova 

dejavnost bo usmerjena na zadovoljitev teh potreb. 

2. Naslednje v hierarhiji so potrebe po varnosti, ki vključujejo trebe po stabilnosti, zaščiti, 

redu itd. Posebno izrazite so v otroštvu, najdemo pa jo tudi pri nekaterih odraslih osebah, ki se 

tako ali drugače čutijo ogrožene. 

3. Potrebe po pripadnosti in ljubezni predstavljajo naslednjo stopnjo v hierarhiji. V današnji 

družbi so razmeroma slabo zadovoljene. 

4. Potrebe po spoštovanju vključujejo samospoštovanje kot tudi spoštovanje drugih. V prvo 

skupino prištevamo težnje k pozitivni oceni samega sebe, težnje po storilnosti, moči, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Irena Mejač: Diplomsko delo 

9 

samozadostnosti, kompetentnosti, samozavesti, neodvisnosti in svobodi. V drugo skupino 

spadajo težnje po ugledu, statusu, slavi, oblasti, priznanju, itd. 

5. Potreba po samouresničenju se nanaša na uresničevanje človekovih potencialov, da 

postane vse tisto, kar je sposoben da postane. Te potrebe se lahko izražajo na različne načine, 

npr. kot težnje po zanju in razumevanje (kognitivne potrebe), kot težnje po umetniškem 

ustvarjanju in podoživljanju (estetske potrebe) ali pa kot težnja po vsestranskem osebnostnem 

razvoju.« (Lamovec, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Maslowa hierarhija potreb 

»Maslowovo teorijo so kritizirali iz zelo očitnega vzroka, da se ljudje ne vedejo vedno tako, 

kot predvideva teorija. Večina se nas premika naprej in nazaj med različnimi vrstami potreb in 

nas lahko motivira več različnih potreb hkrati. Nekateri ljudje sami sebi odrekajo varnost ali 

prijateljstvo z namenom, da bi si pridobili znanje, razumevanje in večje samospoštovanje. 

Kljub kritikam nam Maslowa teorija ponuja način, kako obravnavamo osebo kot celoto, pri 

kateri so fizične, čustvene in intelektualne potrebe medsebojno povezane. To je pomembna 

aplikacija za izobraževanje. Učenci, ki pridejo v šolo lačni, bolni ali poškodovani, so zelo 

malo verjetno motivirani za iskanje znanja in razumevanja. Če predstavlja razred strašen, 

nepredvidljiv kraj, in učenci redko vedo, pri čem so, potem jih bo verjetno bolj skrbela 

varnost in manj učenje. Želje učencev po zadovoljevanju nižjih potreb lahko včasih pridejo v 

nasprotje z učiteljevo željo po doseganju ciljev na višjem nivoju. Pripadnost socialni skupini 

in vzdrževanje samospoštovanja znotraj te skupine, na primer, sta za učence pomembna. Če 
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POTREBE PO VARNOSTI 
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početje po navodilih učitelja prihaja v nasprotje s pravili skupine, potem se učenci lahko 

odločijo in ignorirajo učiteljeve želje ali se učitelju celo uprejo.« (Woolfolk, 2002) 

4.3. KOGNITIVNI PRISTOPI K MOTIVACIJI 

»Kognitivni teoretiki so prepričani, da je vedenje determinirano z našim mišljenjem in ne le z 

nagrajevanjem ali kaznovanjem preteklega vedenja.« (Schunk, Stipek; v Woolfolk, 2002) 

»Ena od osnovnih predpostavk kognitivnih pristopov je, da se ljudje ne odzivajo na zunanje 

dogodke ali fizična stanja, kot je lakota, ampak glede na svoje interpretacije teh dogodkov. 

Morda ste že doživeli, da ste bili v projekt tako zatopljeni, da ste izpustili obrok in niste čutili 

lakote, dokler niste pogledali na uro. Pomanjkanje hrane vas ni avtomatično motiviralo za 

iskanje hrane. Kognitivni teoretiki poudarjajo notranjo motivacijo. Atribucijska teorija ali 

teorija pripisovanja Bernarda Weinerja predstavlja dober primer.« (Woolfolk, 2002) 

4.3.1. Atribucijska teorija 

»Atribucija (pa) je prepričanje, da je en dogodek posledica drugega.« (Lamovec, 1986) 

Atribucijska teorija se ukvarja s tem, čemu posameznik pripisuje uspeh, neuspeh in kako te 

atribucije vplivajo na storilnost. Uspeh raje pripisujemo sebi, neuspeh pa drugim dejavnikom 

ali okoliščinam. Učenci, ki jih vodi želja po uspehu, pripisujejo svoje uspehe notranjim 

dejavnikom (sposobnostim, lastnemu naporu), neuspehe pa spremenljivim, slučajnim 

dejavnikom (pretežke naloge…). »Mnogim šolskim neuspehom botruje pomanjkanje 

motivacije, a ne sposobnosti.« (Pečjak, 1977) 

»Po Weinerju lahko večino pripisanih vzrokov za uspeh ali neuspeh označimo v smislu treh 

dimenzij: 

• lokusa (mesto razloga znotraj ali zunaj posameznika), 

• stabilnosti (ali ostaja razlog enak ali se spreminja) in 

• odgovornosti ali kontrole (ali oseba lahko ali ne more kontrolirati razloga). 

Vsak vzrok uspeha ali neuspeha lahko kategoriziramo glede na te tri dimenzije. Na primer 

sreča je zunanji (lokus), nestabilen (stabilnost) in nekontroljiv (odgovornost) vzrok. Weiner je 

prepričan, da imajo te tri dimenzije pomembne implikacije za motivacijo. Na primer: 

notranji/zunanji lokus je najtesneje povezan s samospoštovanjem (Weiner, 1980; v Woolfolk, 

2002). Če pripišemo uspeh ali neuspeh zunanjim dejavnikom, bo uspeh vodil do ponosa in 
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povečane motivacije, neuspeh pa bo znižal samospoštovanje. Dimenzija stabilnosti je tesno 

povezana s pričakovanji glede prihodnosti. Če na primer učenec pripiše svoj neuspeh 

dejavnikom, kot je težavnost predmeta, potem bo pričakoval, da bo pri tem predmetu tudi v 

prihodnosti neuspešen. Če pa pripiše izid nestabilnim dejavnikom, kot sta razpoloženje ali 

sreča, potem lahko upa, da mu bo v prihodnje bolje uspelo. Dimenzija odgovornosti se 

povezuje s čustvi, kot so jeza, pomilovanje, hvaležnost ali sram (Weiner, 1994; v Woolfolk, 

2002). Če se čutimo odgovorne za svoj neuspeh, imamo lahko občutek krivde; če se čutimo 

odgovorne za uspeh, smo lahko ponosni. Neuspeh pri nalogi, ki je ne moremo kontrolirati, 

lahko pripelje do sramu ali jeze do osebe ali institucije, k i ima kontrolo, medtem ko uspeh pri 

nalogi, ki je ne moremo kontrolirati, vodi do občutka sreče ali hvaležnosti.« (Woolfolk, 2002) 

»Največji motivacijski problemi se pojavijo takrat, kadar učenci pripisujejo neuspehe 

stabilnim, nekontroljivim vzrokom. Takšni učenci se lahko zdijo vdani v neuspeh, depresivni, 

nemočni – to ponavadi imenujemo »nemotivirani« (Weiner, Russel in Lerman, 1987; v 

Woolfolk, 2002). Ti učenci se na neuspeh odzivajo tako, da se še bolj osredotočijo na svojo 

neustreznost; njihov odnos do šolskega dela se lahko še poslabša (Ames, 1992; v Woolfolk, 

2002). Apatija predstavlja logično reakcijo na neuspeh, če so učenci prepričani, da so vzroki 

stabilni, verjetno nespremenljivi in izven njihove kontrole.« (Woolfolk, 2002) 

4.3.2. Teorija pričakovanja 

»Teorije, ki upoštevajo behavioristično poudarjanje učinkov ali izidov vedenja in 

kognitivistično zanimanje za vpliv posameznikovega mišljenja, lahko opredelimo kot teorije 

pričakovanja in vrednosti. To pomeni, da je motivacija obravnavana kot produkt dveh glavnih 

sil – posameznikovega pričakovanja glede doseganja cilja in vrednosti, ki jo cilj predstavlja 

zanj. Z drugimi besedami, pomembni vprašanji sta: »Če se močno trudim, lahko uspem?« in 

»Če uspem, bo zame izid koristen in nagrajujoč?« Motivacija predstavlja produkt teh dveh sil 

– če je eden od teh dejavnikov ničeln, potem motivacije za doseganje cilja ni. Na primer: če 

sem prepričan, da imam dobre možnosti, da pridem v košarkaško ekipo (visoka pričakovanja) 

in če je to zame zelo pomembno (visoka vrednost) potem bi morala biti moja motivacija zelo 

močna. Če pa je eden od teh dejavnikov ničeln (prepričan sem, da nimam najmanjše 

možnosti, da pridem v ekipo in mi je za košarko malo mar), potem bo tudi moja motivacija 

ničelna.« (Feather, 1982, Pintrich in Schunk, 1996; v Woolfolk, 2002) 
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4.4. SOCIOKULTURNO POJMOVANJE MOTIVACIJE 

»Sociokulturni pogledi na motivacijo poudarjajo udeležbo pri ustaljenih praksah. Ljudje se 

vključujejo v aktivnosti in s tem vzdržujejo svojo identiteto in medosebne odnose znotraj 

skupnosti. Tako so učenci motivirani za učenje, če so člani razredne ali šolske skupnosti, ki 

ceni učenje. Učiti se pomeni sodelovati v življenju skupnosti. Tako kot se s socializacijo 

učimo govoriti, oblačiti in se vesti v restavracijah ali nakupovalnih centrih – z opazovanjem in 

učenjem članov skupnosti, tako se naučimo biti učenci, ko opazujemo in se učimo od drugih 

članov skupnosti. Z drugimi besedami, učimo se z družbo, ki jo imamo.« (Greeno, Collins in 

Resnick, 1996; v Woolfolk, 2002) 

5. CILJNI MODEL (ang. model TARGET) 

Motivacijske strategije se nanašajo na neko ciljno področje – področje na katerega bi želeli 

vplivati. »Epstein (1989) je sestavila model, ki učiteljem pomaga prepoznati ta področja za 

razvijanje notranje motivacije pri učencih. Zanje je uporabila kratico TARGET, ki v 

angleščini pomeni tarča, hkrati pa vsaka črka v kratici pomeni eno od šestih področij: naloga 

(Task), avtoriteta (Authorty), nagrada (Reward), razvrščanje (Grouping), vrednotenje 

(Evaluation) in čas (Time). Na vsako našteto področje lahko učitelj vpliva tako, da v razredu 

najprej ustvari ugodno ozračje, nato pa z orodji za povečanje notranje motivacije preusmerja 

učence z zunanje na notranjo motivacijo in hkrati dosega tudi zastavljene učne cilje.« (Raffini, 

2003) 

5.1. NALOGA (T) 

»Področje naloge se nanaša na organizacijo, zasnovo in načrt učne dejavnosti oziroma naloge, 

ki jo učitelj nameni učencem. Po Epstein (1989): »Nalogo sestavljajo: vsebina in enota 

učnega načrta, načrtovanje dela v razredu in doma, nivo zahtevnosti naloge in pripomočki za 

reševanje dodeljene naloge.« Specifični cilji in rezultati učenja so sicer za vsako razredno 

stopnjo določeni vnaprej, toda večina učiteljev ima kljub temu proste roke pri izbiri strategij 

za doseganje teh ciljev; učitelj je lahko prilagodljiv pri načrtovanju učnih dejavnosti, ki bodo 

vodile k zastavljenim ciljem. Če učitelji želijo, da bodo zastavljene učne cilje dosegli vsi 

učenci, so dolžni naloge sestaviti tako, da bodo v izziv počasi in hitro učečim se. Za to pa je 

potrebno razumevanje veščin in prepoznavanje predznanja pri učencih ter prilagajanje 

zadolžitev individualnim razlikam: učne dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da niso ne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Irena Mejač: Diplomsko delo 

13 

prelahke ne prezahtevne. Čeprav so pričakovani standardi za učenje jasno določeni in jih 

morajo doseči vsi učenci, ki želijo napredovati v višji letnik, pa lahko strukturo naloge 

spreminjamo tako, da bodo ob zmernem naporu vsi doživeli občutek uspeha in z 

individualnim tempom napredovali k doseganju enotnih učnih ciljev.« (Raffini, 2003) 

5.2. AVTORITETA (A) 

»Področje avtoritete v razredu se nanaša na to, kdo je pristojen za odločanje – učitelji ali 

učenci. »Ponekod je avtoriteta odločanja samo učitelj, možne pa so tudi porazdelitve 

avtoritete, kjer si učitelji in učenci delijo odgovornost pri sprejemanju odločitev, dajanju 

navodil, nadziranju dela, postavljanju in držanju pravil, vpeljevanju in zagotavljanju nagrad in 

vrednotenju uspeha učencev ter kakovosti učitelja,« meni Epstein (1989). Seveda osnovna 

avtoriteta in kontrola v razredu pripada učitelju, toda učiteljevo razporejanje nadzora vpliva 

na željo učencev po učenju.« (Raffini, 2003) 

5.3. NAGRADA (R) 

»Po Epstein se področje nagrajevanja nanaša na tehnike in metode, ki jih uporabljajo učitelji 

za podkrepljevanje uspehov. Učitelji se odločajo, kateri učenci, katero vedenje in kateri 

uspehi si zaslužijo podkrepitve; pri podeljevanju nagrad so nekateri zelo skromni, drugi pa 

precej velikodušni. Kakor smo že povedali: uporabljanje nagrad kot sredstvo za zniževanje 

avtonomije učencev lahko izbriše notranjo motivacijo in onemogoči samoomejevanje. Kljub 

vsemu pa nagrade pokažejo, kateri uspehi in kakšno vedenje so za učitelje pomembni, in 

kadar so uporabljene za prenos sporočil o kompetentnosti učenca pri neki dejavnosti, lahko 

okrepijo njegovo motivacijo za učenje.« (Raffini, 2003) 

5.4. RAZVRŠČANJE (G) 

»Področje razvrščanja se ukvarja z načinom segregacije in grupiranja učencev pri šolskih 

dejavnostih. Le nekaj poučevalnih tehnik je tako kontroverznih kot grupiranje in 

diferenciacija učencev na podlagi njihovih učnih sposobnosti. Tisti, ki se zavzemajo za 

ločevanje učencev v skupine na podlagi njihovih sposobnosti, so prepričani, da učitelji lahko 

opravijo boljše delo, če se ukvarjajo le s tistimi učenci, ki se v dosežkih minimalno razlikujejo 

– zato je treba razvrstiti skupaj učence s podobnimi sposobnostmi.« (Raffini, 2003) 
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5.5. VREDNOTENJE (E) 

»Peto ciljno področje vplivanja se nanaša na učiteljeva pričakovanja učnega uspeha pri 

učencih in na metode merjenja učnega uspeha, ki temeljijo na pričakovanjih in s katerimi 

učitelj presoja in meri obvladovanje veščin.« (Raffini, 2003) 

5.6. ČAS (T) 

»Količina časa, ki ga bomo namenili učnim nalogam, je zadnje področje, s katerim lahko 

močno vplivamo na notranjo motivacijo in na dobro utrditev doseženih ciljev. Spady (1988) 

ugotavlja, da trenutna poučevalna paradigma podpira nespremenljiv čas za učenje. Toda 

učenje, katerega cilj so dobri dosežki, bi moralo biti zastavljeno tako, da bi obrnilo osnovni 

dve spremenljivki: dosežki bi morali biti neodvisna, čas pa odvisna spremenljivka.« (Raffini, 

2003) 

6. POZITIVNA MOTIVACIJA 

»Oblikovanje pozitivne motivacije je za šolo in učenje velikega pomena. Otrok naj pride v 

šolo s pozitivno motivacijo, pozitivnimi pričakovanji in čustvi, skratka z veseljem do šole in 

dela v njej. Pozitivna pričakovanja naj ima otrok tudi na socialni ravni.« (Razdevšek-Pučko, 

2001) Pozitivna motivacija je prisotna, kadar se učenec v šoli dobro počuti, tam najde tudi 

prijatelje, vsekakor pa nanjo vpliva tudi odnos učitelja z učenci. 

»Vzgoja je v vsakem primeru socialni odnos, zato dobiva možnosti za nadaljnjo stimulacijo 

predvsem v kvaliteti medsebojnih odnosov v razredu in na celotni šoli. Od stopnje 

intenzivnosti teh medosebnih odnosov je odvisno delovanje raznih motivacijskih dejavnikov. 

S tesnejšimi socialnimi stiki med  učenci in učitelji, ki jih pospešujejo razne oblike aktivnosti 

zaradi prizadevanj za uresničitev skupnih ciljev, bi tudi najmanjši vzgib imel velik 

motivacijski odmev. Otrok si pridobi možnost, da svojo moč za izobraževanje črpa tudi v 

ugodnih doživetjih na sestanku, pri krožku, v sodelovanju s šolskim športnim klubom in 

drugod. Socialni prostor se mu bistveno razširi, ker se samopotrjuje in uveljavlja tudi drugje.« 

(Razdevšek-Pučko, 2001) 

»Pomembno je tudi področje ocenjevanja. Prehitro in prepogosto ocenjevanje zmanjšuje  

notranjo pozitivno motivacijo in jo usmerja v zunanjo negativno.« (Razdevšek-Pučko, 2001) 
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7. NEGATIVNA MOTIVACIJA 

»Negativno motivacijo spremljajo negativna čustva in doživljanje. Tako se pojavljajo strah 

pred šolo, učiteljem, starši in strah pred potrditvijo lastne nezmožnosti.« (Razdevšek-Pučko, 

2001) »Noben vzgojni ukrep (ignoriranje, odvzem odmora,…), ki bi negativno vplival na 

otrokovo samozavest, samozaupanje ter predstavo o sebi, ne more koristiti motivaciji za 

učenje. Prehuda storilnost, prehitre in previsoke zahteve, perfekcionizem, kaznovalnost – vse 

to vodi v negativno motivacijo.« (Razdevšek-Pučko, 2001). Vsekakor ne moremo pričakovati, 

da bo imel otrok motivacijo za učenje, če je imel veliko negativnih izkušenj v zvezi z 

učenjem. »Če je med izobraževanjem prepogosto doživljal napade na svojo osebnost, bo ta 

negativni odnos s transferom prenašal tudi na druga področja, če ga bodo spominjala na 

izobraževanje.« (Razdevšek-Pučko, 2001). Zato moramo biti kot učitelji izjemno pozorni na 

to, da nikoli in v nobenem primeru ne grajamo otroka kot osebo (npr. če učenec česa ne zna 

mu rečemo da je neumen ali nesposoben), vendar izpostavimo stvari, ki jih ni 

izvedel/rešil/naredil dovolj dobro (npr. mu povemo, kje v besedilu je naredil napake). 

8. MOTIVACIJA IN UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Znanje tujih jezikov je postalo nepogrešljivo. Ne le angleščina, zaželeno je znanje vsaj še 

enega ali dveh tujih jezikov. Tako kot pravi star pregovor: Več jezikov znaš, več veljaš. 

Slovenci se, v primerjavi z ostalimi Evropskimi državami, prvega tujega jezika začnemo učiti 

relativno pozno (9 let), medtem ko se v nekaterih drugih Evropskih državah (Avstrija, 

Hrvaška, Italija, Francija…) tuj jezik poučuje že v vrtcih (Juriševič, Pižorn, 2013). Tudi pri 

nas se poučevanje angleškega jezika ponekod že pojavlja tudi v vrtcih (odločitev pripada 

posameznemu vrtcu) in pa v nižjih razredih osnovne šole (večinoma izbirna dejavnost). 

Spodbujajoč podatek pa je, da se dandanes poučevanje tujega jezika začenja pri vedno mlajših 

otrocih, pa ne le pri nas, tudi v ostalih Evropskih in svetovnih državah. V šolskem letu 

2010/11 se je pri nas tuje jezike učilo kar 3800 oziroma 4,7% predšolskih otrok (Statistični 

urad republike Slovenije, 2012). Pozitivne učinke te prakse potrjujejo tudi različne raziskave. 

(Juriševič, Pižorn, 2013; Nikolov, 2009) Večji interes za učenje tujih jezikov potrjuje tudi 

raziskava, izvedena na Madžarskem (Csizér, Dörnyei, 2005). Ista raziskava je bila izvedena 

na dveh generacijah (leta 1993 in 1999) enako starih učencev (13-14 let), rezultati pa kažejo, 

da se je z leti število učečih-se tujega jezika (nemščina ali angleščina) skoraj še enkrat 

povečalo (angleščina: iz 26,5% na 53,5%; nemščina: iz 24,0% na 49,6%; N=4765 oz. 3828).  
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Slika 2: Delež prebivalcev v starosti od 18 do 69 let po izobrazbi in znanju tujih jezikov 

Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2012 (anketa o izobraževanju odraslih, 2011) 

Otroci naj bi bili večinoma visoko motivirani za učenje tujih jezikov (Nikolov, 1999), vendar 

pa je zelo pomembno, da kot učitelji znamo raven njihove motivacije vzdrževati. Brez 

zadostne motivacije, posamezniki z izjemnimi sposobnostmi ne dosežejo svojega potenciala 

in ne morejo uresničiti dolgoročnih ciljev oziroma načrtov (Guilloteaux, Dörnyei, 2008). 

Večina učencev se tujega jezika uči zato, ker je pač del učnega načrta, zelo malo pa je takih, 

ki imajo že pred začetkom učenja željo po znanju nekega tujega jezika. Velikokrat se zgodi, 

da so učenci zelo navdušeni nad učenjem novega jezika, vendar pa na žalost to začetno 

navdušenje kmalu izgine (Gardner, 2001). Za ohranjanje motivacije so učitelju na voljo 

različne ponudbe, kot so uganke, križanke, rebusi, glasba, slikovni material…, ki jih lahko 

uporabi že v uvodni motivaciji. Vendar pa se ne moremo zanašati na to, da bo uvodna 

motivacija zadostovala za visoko motiviranost učencev preko celotne ure, v praksi pa je 

situacija velikokrat tudi takšna, da moramo uvodno motivacijo zaradi pomanjkanja časa 

popolnoma izpustiti. Zato moramo poskrbeti, da bomo z drugimi vsebinami in pripomočki 

primerno motivirali naše učence. Glede na to, da živimo v 21. stoletju, si lahko učitelj pri 

motiviranju pomaga tudi z računalnikom in drugimi elektronskimi pripomočki. Sodobna 

informacijska tehnologija namreč omogoča »uvajanje raznolikih oblik in metod dela ter 

omogoča učitelju pripravo in prilagoditev besedil, nalog in drugih gradiv za doseganje 

različnih ciljev. Učenje s pomočjo sodobne tehnologije učence večinoma zelo motivira.« 

(Angleščina, učni načrt, 2011) 
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9. VPLIV UČITELJA NA MOTIVACIJO 

Čeprav se tega morda ne zavedamo, tudi mi, kot učitelji, vplivamo na nivo motivacije pri 

učencih. »Učitelj deluje na učenca z vso svojo osebnostjo; v njegovih načinih dela in 

reagiranja se ne odraža le njegovo znanje, ampak tudi vrsta osebnostnih lastnosti, stališč, 

demokratska ali avtokratska naravnanost, ki prihaja do izraza v vseh načinih učiteljevega 

ravnanja v razredu, tudi v stilu motiviranja učencev. Zato demokratska ali avtokratska 

naravnanost pomembno vpliva tudi na učno uspešnost.« (Razdevšek-Pučko, 2001) Učenci iz 

učiteljevega vedenja zelo hitro razberejo, kaj mu je všeč in kaj ne, na katere stvari reagira 

pozitivno in na katere negativno. Predvsem mlajši učenci so osredotočeni na to, da bodo 

zadovoljili učiteljeva pričakovanja in ga s svojim vedenjem in dejanji »osrečili«. 

»Pomembno je, da zna učitelj oblikovati »fleksibilen model« vedenja, kar pomeni 

spreminjanje, prilagajanje od bolj do manj direktnega vedenja oz. usmerjanja učencev. To 

pomeni na eni strani sposobnost aktivnega, dominantnega nadzora v situacijah, kjer je to 

neobhodno, na drugi strani pa občutljivost, dovzetnost za ideje, vprašanja in potrebe učencev. 

To spreminjanje zahteva od učitelja veliko obvladovanja ter zavestnega prilagajanja.« 

(Razdevšek-Pučko, 2001) 

»Učitelj naj bi znal z ustreznimi sredstvi zbuditi in ohraniti pri učencih primerno stopnjo 

napetosti in s tem pozornosti (motiviranosti) pri pouku. Izogiba naj se monotoniji, vnaša naj 

elemente presenečenja, nepričakovanosti, humorja. V tej zvezi je pomembno, da učenci niso 

ves čas pasivni poslušalci, ki morajo mirno sedeti, ampak naj tudi diskutirajo, 

eksperimentirajo, sami rešujejo probleme. Pomembna je predvsem miselna aktivnost.« 

(Marentič-Požarnik, 1980) 

»Učitelj bo bolj uspešen pri motiviranju učencev, če jim bo dal tisto stopnjo lastne 

odgovornosti, ki so jo vsakokrat glede na doseženo zrelost in znanje zmožni prevzeti. 

Zavedati se mora, da se učenci bolj zavzemajo za cilje, o katerih se dogovarjajo skupaj z 

učiteljem in so bolj motivirani za njihovo izvajanje. Upoštevati mora njihove izkušnje, 

pobude in predloge in jim dati za njihovo oblikovanje tudi čas in priložnost. Pomembna je 

tudi uporaba didaktičnih iger, ki pri mnogih učencih spodbudijo zanimanje za nadaljnje delo. 

Sodelovanje učencev pri ocenjevanju nasploh ugodno vpliva na motivacijo. Samoocenjevanje 

že pomeni tudi prehod od zunanje motivacije k notranji.« (Razdevšek-Pučko, 2001) 
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»Čeprav nihče ne more popolnoma motivirati drugega, učitelji s prigovarjanjem in 

oblikovanjem pozitivnega mišljenja, lahko pripomorejo, da se otrok loti dela. 

• Pozitivna povratna informacija. Vsak najmanjši otrokov napredek moramo opaziti 

in pohvaliti. Spodbujajmo ga, da je dobro, da vztraja pri delu, pa čeprav je zelo 

zahtevno. Pomagajmo mu oblikovati samozaupanje s čim manj nekonstruktivne 

samokritičnosti. Ko otrok doseže cilj, se moramo pred njim resnično razveseliti. 

• Spominjanje na prejšnje uspehe. Preden se otrok loti nove naloge, ga opomnimo, 

kako uspešen je bil pri kaki prejšnji. Povežimo otrokove pridobljene izkušnje z novo 

situacijo. Otrok bo bolj motiviran za delo, če bo imel občutek, da utegne na koncu 

doseči uspeh. 

• Zastavljanje realnih ciljev. Otroka opozarjajmo na cilj, ki si ga je zastavil. Najbolje 

je, če si cilje zapišemo, določimo čas, ki  mu je na voljo, in prispevek opravljene 

naloge k njegovi osebnostni rasti. 

• Oblikovanje načina dela. Pred opravljanjem naloge preverimo otrokovo predhodno 

znanje in izkušnje, povezane s problemom. Nato večje naloge razdrobimo na manjše, 

ki so lažje dosegljive. Te naj si otrok napiše na list, da jih bo pozneje, ko jih bo pravil, 

lahko obkljukal. Potem načrtujemo popoln načrt za izvedbo naloge (organizacija, 

material…). Otroci se hitro učijo načinov dela in v prihodnje ne potrebujejo več 

pomoči. 

• Ustvarimo pričakovanje. Pred rešitvijo naloge otroka spodbujamo, naj nam zaupa 

svoja pričakovanja in možne rešitve. Tako si otroci oblikujejo realna pričakovanja in 

bodo posegli po knjigi, da bi si lažje oblikovali pričakovanja o kakem novem 

problemu. 

• Uporabljajmo igre in ustvarjalne dejavnosti. Za razlago pomembnih dejstev 

uporabljajmo nenavadne in ustvarjalne metode podajanja snovi. Otroci lahko 

uprizorijo pomemben prizor iz zgodovine ali narišejo, kaj so se naučili. Lahko jih 

postavimo v vlogo učitelja ali turističnega vodnika. Pri poučevanju uporabljajmo 

različne barve, kartice, plakate, samolepilne lističe, igralne kocke…« (Kesič, 2010) 

Kako pomembna pa so v resnici učiteljeva dejanja pa dokazuje tudi raziskava, ki je bila 

izvedena v Savdski Arabiji (Moskovsky, Alrabai, Paolini, & Ratcheva, 2013). V raziskavi je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Irena Mejač: Diplomsko delo 

19 

sodelovalo približno 300 učencev in 14 učiteljev, raziskava pa je potekala 8 tednov. Učenci so 

bili razporejeni v dve skupini. Pri razporeditvi je bila upoštevana njihova starost, leta učenja 

angleškega jezika, stopnja šolanja in pa regija, v kateri živijo, učitelje pa so razporedili med 

tiste učence, ki so jih poučevali že pred raziskavo. 

Ena izmed skupin je bila kontrolna skupina, kar pomeni, da so učitelji v tej skupini poučevali 

po tradicionalnih metodah in niso uporabljali nobenih posebnih dejavnosti in oblik 

poučevanja. V drugi skupini pa so učitelji uporabljali 10 različnih, predhodno izbranih 

(najboljših 10 strategij je v predhodni raziskavi izbralo 119 učiteljev angleškega jezika), 

motivacijskih strategij. Izbrane strategije so: 

 

1. Prekinitev rutine s spreminjanjem učnih nalog. 

2. Učencem pokazati zanimanje za njihov napredek. 

3. Učencem pokazati, da jih sprejemajo take kot so in jim je mar zanje. 

4. Prepoznati trud in dosežke učencev. 

5. Biti pripravljen ustreči učenčevim akademskim potrebam. 

6. Povečati uporabo angleškega jezika med samim poukom. 

7. Narediti naloge bolj zanimive (nove naloge, uporaba humorja...). 

8. Opozarjati na pomembnost angleškega jezika kot svetovnega jezika in kako uporabno 

je lahko znanje tega jezika. 

9. Naloge prilagoditi učencem (njihovim izkušnjam, okolju iz katerega prihajajo, 

njihovim interesom...). 

10. Verjeti v napredek in sposobnosti učencev. 

Pred začetkom raziskave so sodelujoči izpolnili vprašalnik, ki se je nanašal na motivacijo 

(lastna motivacija, vpliv učitelja, odnos do tujega jezika ipd.). Isti vprašalnik so izpolnili še ob 

koncu raziskave. 

Ugotovitve oziroma rezultati raziskave so bili naslednji: 

• Učitelji so bili ocenjeni kot dobro organizirani, inteligentni in sposobni posamezniki. 
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• Učitelji so bili vredni zaupanja in bolj prizanesljivi (v primerjavi s stanjem pred 

raziskavo). 

• Učenci kot skupina so bili označeni kot obzirni, spoštljivi in ubogljivi. 

• Učenci kot posamezniki so bili veliko bolj ambiciozni, tekmovalni in motivirani (v 

primerjavi s stanjem pred začetkom raziskave). 

Največje razlike v odgovorih so se pojavile pri vprašanjih, ki so se nanašala na učitelja, 

njegov način poučevanja ter njegove osebnostne lastnosti. Skoraj vsaka stvar, ki jo naredi 

učitelj, ima motivacijski vpliv na učence, kar pomeni, da je učiteljevo ravnanje oziroma 

obnašanje eno izmed najmočnejših motivacijskih orodij. (Dörnyei 2001; v Moskovsky et al., 

2013) 

Podobne motivacijske strategije omenja tudi Zoltan Dörnyei (Dörnyei, 2000), in sicer: 

1. Potrebno je ustvariti osnovne motivacijske pogoje: primerno vedenje učitelja, dober 

odnos z učenci, prijetna razredna klima, medsebojna povezanost učencev...) 

2. Ustvariti začetno motivacijo: krepiti učenčev odnos do jezika in njegove vrednote v 

povezavi z učenjem, prilagoditev učnega načrta učencem... 

3. Ohranjanje motivacije: naloge predstaviti na zanimiv način, ki učence motivira, 

povečati učenčevo samozavest... 

4. Zaokrožanje učne izkušnje: spodbujanje samoocenjevanja, motivirajoča povratna 

informacija, sistem nagrad in kazni... 

Z uporabo omenjenih strategij se pri učencih večkrat pojavlja motivirano vedenje, npr. 

sodelovanje pri pouku, pozorno poslušanje, samostojno dvigovanje rok, brez učiteljevega 

poziva itd. (Guilloteaux, Dörnyei, 2008) 

10. VLOGA STARŠEV 

Tudi starši lahko pomagajo vzdrževati nivo motivacije svojega otroka. V pomoč so jim lahko 

smernice, ki jih v svojem članku navaja Raymond J. Wlodkowski (Wlodkowski, 2013): 

• Redno demonstrirajmo svoje vrednote za učenje. Otroci naj vidijo, da se tudi 

njihovi starši še vedno učijo. To pomeni, da prebirajo različne knjige, si ogledajo 

kakšno izobraževalno oddajo, pišejo pisma, se udeležujejo različnih tečajev… Ko 

bodo otroci videli svoje starše pri takšnem početju, se ga bodo morda lotili tudi sami. 

Zanj bodo namreč imeli nek vzor. 
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• Pokažimo zanimanje za otrokovo učenje. To pomeni, da naj se starši zanimajo za 

otrokovo početje oz. učenje, vendar ne z namenom, da bi ga nato kritizirali 

• Redno otroku iskreno povejmo, da se lahko učinkovito uči. Starši imajo v 

otrokovem življenju zelo pomembno vlogo, zato je zelo pomembno, da spodbujamo 

njegovo sposobnost učenja in mu to tudi pokažemo oz. povemo. 

• Vključimo se v izobraževanje svojega otroka v šoli. Učitelj, starši in pa učenec sam 

igrajo pomembno vlogo pri določanju motiviranosti za učenje. Starši se tako lahko 

vključijo v življenje šole, sodelujejo pri raznih šolskih projektih, spoznajo otrokove 

učitelje in z njimi vzpostavijo nek odnos… Vse to lahko pomembno vpliva na 

otrokovo motivacijo za učenje. 

EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, od česa je odvisna motivacija za učenje angleškega 

jezika v drugem triletju osnovne šole in kaj bi še dodatno pripomoglo k dvigu motivacije. Za 

raziskovanje tega področja sem se odločila tudi zato, ker sem bila sama kot otrok vedno zelo 

motivirana za učenje angleškega jezika, žal pa podobnega odnosa nisem zasledila pri večini 

mojih vrstnikov. Zanimalo me je, ali se je mišljenje otrok od časov mojega šolanja pa do 

danes spremenilo. 

2. Cilji diplomske naloge 

Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti, kakšno je mnenje učencev o predmetu angleščina in 

kaj bi lahko vplivalo na raven motivacije za učenje. Cilje sem tudi natančno opredelila: 

1. Ugotoviti, kako priljubljen je predmet angleščina med učenci. 

2. Ugotoviti, kakšno je mnenje učencev o zahtevnosti predmeta angleščina. 

3. Ugotoviti, ali so učenci za pouk angleščine notranje ali zunanje motivirani. 

4. Ugotoviti, kaj bi učence motiviralo za večje sodelovanje pri pouku angleščine. 

5. Ugotoviti, ali bi delo z računalnikom pri pouku vplivalo na motiviranost učencev. 
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6. Ugotoviti, kateri sestavni del pouka angleščine za učence predstavlja največji problem. 

3. Hipoteze 

Z raziskavo sem skušala potrditi ali ovreči naslednje trditve: 

H1 – Angleščina spada med bolj priljubljene predmete učencev. 

H2 – Učencem se angleščina ne zdi preveč zahtevna. 

H3 – Motivacija za učenje angleščine je predvsem zunanjega izvora. 

H4 – Učenci bi imeli angleščino bolj radi, če bi vključevala več informacij o stvareh, ki jih 

imajo učenci radi. 

H5 – Učenci bi bili bolj motivirani za učenje angleščine, če bi  le-ta vključevala delo z 

računalnikom. 

H6 – Najtežji sestavni del pouka angleščine je pisanje. 

 

4. Raziskovalna metoda 

a. Vzorec – Ankete so izpolnjevali učenci četrtega in petega razreda iz dveh, mestnih, 

osnovnih šol. Skupno je bilo rešenih 150 anket, od tega je bilo 65 sodelujočih 

moškega, 85 sodelujočih pa ženskega spola. 

• SPOL 

Tabela 1: Porazdelitev sodelujočih glede na spol 

 Število 

odgovorov 

Odstotek Kumulativni 

odstotek 

Moški 66 43 43 

Ženski 84 57 100 

SKUPAJ 150 100  
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• STAROST 

Tabela 2: Porazdelitev sodelujočih glede na starost 

Število sodelujočih Aritmetična sredina Najstarejši sodelujoči Najmlajši sodelujoči 

150 9,9 12 8 

 

Najstarejši učenec je bil star 12 let, najmlajši pa 8 let. Povprečna starost vseh sodelujočih je 

9,9 let. 

• RAZRED 

Tabela 3: Porazdelitev sodelujočih glede na razred, ki ga obiskujejo 

Število 

sodelujočih 

4. razred 5. razred 

150 82 68 

 

b. Postopek zbiranja podatkov - Zbiranje podatkov se je začelo in zaključilo v mesecu 

aprilu leta 2014. Vprašalnike sem osebno odnesla na izbrane osnovne šole in jih 

razdelila učencem četrtega in petega razreda. Pojasnila in navodila za izpolnjevanje so 

bila sodelujočim predstavljena osebno, ravnatelja izbranih šol pa sem že predhodno 

obvestila o namenu raziskave. 

c. Instrument - Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika (v prilogi). 

Vprašalnik je sestavljeni iz šestih vprašanj, dve izmed njih pa imata tudi podvprašanje. 

Večina vprašanj je zaprtega tipa, zadnje vprašanje pa je odprtega tipa. 

d. Postopek obdelave podatkov - Podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika so 

grafično ali tabelarično prikazani. Tabele in grafi so še dodatno interpretirani. Za 

obdelavo podatkov je bil uporabljen statistični program SPSS in naslednji statistični 

postopki: Izračun osnovnih statističnih parametrov (frekvence, odstotki pogostosti 

odgovorov, aritmetična sredina, minimalna in maksimalna vrednost ter kumulativne 

frekvence). 
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5. Analiza anketnih vprašalnikov 

VPRAŠANJE 1: Kateri so tvoji najljubši predmeti? Obkroži 3 predmete. 

1. angleščina 

2. družba 

3. glasbena vzgoja 

4. likovna vzgoja 

5. matematika 

6. naravoslovje in tehnika 

7. slovenščina 

8. šport 
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Slika 3: Prikaz odgovorov učencev o najljubših predmetih 

Graf 3 nam prikazuje, da je učencem med vsemi predmeti daleč najljubši šport (119), sledi mu 

likovna vzgoja (99) in pa angleščina (62). Izmed vseh predmetov je med učenci najmanj 
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priljubljena družba (18). Podobne rezultate so dobili tudi v raziskavi, izvedeni na 

Madžarskem (Nikolov, 1999). V isti starostni skupini (od 8 do 11 let) so čisto vsi učenci (169 

anketiranih) angleški jezik uvrstili na prvo, drugo ali tretje mesto po priljubljenosti. 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da se učenci zelo radi gibajo (šport), ustvarjajo (likovna 

vzgoja) in se učijo tujega jezika (angleški jezik). 

Tabela 4: Uvrstitev angleščine med najljubše predmete glede na spol učencev 

 

Najljubši angleščina 

 ni izbran je izbran Skupaj 

število 38 28 66 učenci 

odstotek (%) 57,6% 42,4% 100,0% 

število 50 34 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 59,5% 40,5% 100,0% 

število 88 62 150 skupaj 

odstotek (%) 58,7% 41,3% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,810 

Zgornja tabela prikazuje, koliko učenk oziroma učencev je angleščino uvrstilo med tri šolske 

predmete, ki so jim najljubši. Iz rezultatov, ki smo jih pretvorili v odstotke, lahko razberemo, 

da ni velikih razlik med priljubljenostjo angleškega jezika med učenci in učenkami. 

Korelacijske študije so pokazale, da med uvrstitvijo angleščine med najljubše šolske predmete 

in pa spolom učencev ni statistično pomembne povezave. 

Do velikih razlik med priljubljenostjo predmetov pri dečkih in deklicah pa prihaja pri 

naslednjih predmetih: šport, slovenski jezik, naravoslovje in tehnika in pri glasbeni vzgoji, kar 

prikazujejo tudi spodnje tabele. 
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Tabela 5: Uvrstitev športa med najljubše predmete glede na spol učencev 

 

Najljubši šport 

 ni izbran je izbran Skupaj 

število 3 63 66 učenci 

odstotek (%) 4,5% 95,5% 100,0% 

število 28 56 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 33,3% 66,7% 100,0% 

število 31 119 150 Skupaj 

odstotek (%) 20,7% 79,3% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,000 

Tabela 6: Uvrstitev slovenščine med najljubše predmete glede na spol učencev 

 

Najljubši 

slovenščina 

 ni izbran je izbran Skupaj 

število 59 7 66 učenci 

odstotek (%) 89,4% 10,6% 100,0% 

število 62 22 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 73,8% 26,2% 100,0% 

število 121 29 150 Skupaj 

odstotek (%) 80,7% 19,3% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,016 
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Tabela 7: Uvrstitev naravoslovja in tehnike med najljubše predmete glede na spol 

učencev 

 

Najljubši naravoslovje 

in tehnika 

 ni izbran je izbran Skupaj 

število 44 22 66 učenci 

odstotek (%) 66,7% 33,3% 100,0% 

število 72 12 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 85,7% 14,3% 100,0% 

število 116 34 150 Skupaj 

odstotek (%) 77,3% 22,7% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,006 

Tabela 8: Uvrstitev glasbene vzgoje med najljubše predmete glede na  spol učencev 

 

Najljubša glasbena 

vzgoja 

 

ni 

izbrana je izbrana Skupaj 

število 61 5 66 učenci 

odstotek (%) 92,4% 7,6% 100,0% 

število 52 32 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 61,9% 38,1% 100,0% 

število 113 37 150 Skupaj 

odstotek (%) 75,3% 24,7% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,000 

Iz zgornjih tabel in pa vrednostjo izračuna Hi-kvadrat preizkusa lahko razberemo, da pri 

priljubljenosti posameznih predmetov pri dečkih in deklicah prihaja do statistično pomembnih 

razlik (kadar je vrednost Hi-kvadrat preizkusa manjša od p=0,05), kar pomeni, da se interesi 

dečkov in deklic med seboj statistično pomembno razlikujejo. Izkazalo se je, da sta glasbena 

vzgoja in slovenščina bolj priljubljena pri učenkah kot pri učencih, naravoslovje in tehnika ter 
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šport pa sta bolj priljubljena pri učencih. Športa med tri najljubše predmete niso uvrstili samo 

trije učenci, naravoslovje in tehniko pa je med svoje najljubše predmete uvrstilo samo 12 

učenk (izmed štiriinosemdesetih). 

VPRAŠANJE 2: S številkami od 1 do 8 označi težavnost šolskih predmetov. Številko 1 

napiši pred predmet, ki se ti zdi najtežji, številko 8 pa pred tistega, za katerega misliš, da 

je najlažji. 

 

___ angleščina                                      ___ matematika 

___  družba                                          ___ naravoslovje in tehnika 

___  glasbena vzgoja                           ___ slovenščina 

___ likovna vzgoja                              ___ šport  

 

Slika 4: Prikaz odgovorov učencev o zahtevnosti posameznih učnih predmetov 
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Graf 4 nam prikazuje mnenje učencev o zahtevnosti posameznih učnih predmetov. Izračunali 

smo aritmetično sredino vseh podanih odgovorov za posamezni predmet. Višja kot je 

dobljena vrednost, manj zahteven naj bi bil predmet. Izmed vseh predmetov spada šport, po 

mnenju učencev, med manj zahtevne predmete (6,6), tesno pa mu sledi likovna vzgoja (6,0). 
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Med bolj zahtevne predmete spadata družba (3,4) in angleščina (3,5), sledita pa jima 

matematika ter naravoslovje in tehnika (3,7). 

Dobljene rezultate lahko povežemo z odgovori učencev na vprašanje o najljubših predmetih. 

Med njihove najljubše predmete spadata šport in likovna vzgoja, ki so ju učenci označili kot 

dva izmed manj zahtevnih predmetov. Do manjšega odstopanja prihaja pri predmetu 

angleščina, ki je med učenci tudi dokaj priljubljen, označili pa so ga kot enega izmed bolj 

zahtevnih predmetov. Kljub temu pa je povprečna ocena zahtevnosti angleščine dokaj visoka, 

saj na lestvici od 1 do 8 stoji nekje v zlati sredini, kar pomeni da, če se osredotočimo samo na 

dobljeno povprečno vrednost tega predmeta, za učence ni niti bolj niti manj zahteven predmet. 

 

Slika 5: Zahtevnost predmeta angleščina 
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Graf 5 prikazuje mnenje učencev o zahtevnosti predmeta angleščina. Na lestvici od 1 do 8 

številka 1 pomeni, da se učencem predmet zdi zelo zahteven, številka 8 pa da predmet spada 

med najmanj zahtevne predmete. Izmed vseh 150 sodelujočih jih je kar 50 (33 % oziroma ena 

tretjina vseh vprašanih) označilo angleščino kot najbolj zahteven predmet, 14 sodelujočih (9 

%) pa jo je označilo kot enega izmed najmanj zahtevnih predmetov. Kot pa smo že ugotovili 

je povprečna ocena predmeta angleščina 3,5, zato lahko rečemo da ne spada niti med bolj 

zahtevne niti med manj zahtevne predmete. Dobljene rezultate lahko povežemo tudi z eno 

izmed raziskav, ki je bila izvedena v Sloveniji. Anketiranci so bil sicer malce mlajši (6-8 let), 

vendar pa je analiza rezultatov na vprašanje o zahtevnosti predmeta angleščine vseeno 
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pokazala, da se kar 49 % vprašanih angleščina zdi lahek, 47 % vprašanih pa meni, da ni niti 

lahek niti težek predmet (skupno število udeležencev raziskave: 591) (Juriševič, Pižorn, 

2013). Med učenci obstajajo velike razlike glede na to, kako dojemajo predmet, kar je 

verjetno rezultat njihovega znanja jezika. 

 

Slika 6: Primerjava zahtevnosti predmeta šport in angleščina 
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Razliko med zahtevnostjo angleščine in športa nam prikazuje graf 6. Največjo razliko je 

opaziti pri ocenah 7 in 8, saj sta skupno kar 102 sodelujoča (68 %) šport označila za enega 

izmed najlažjih predmetov, medtem ko je enake ocene za angleščino izbralo skupno samo 26 

sodelujočih (17 %). Do velike razlike prihaja tudi pri oceni 1 (predmet označen kot najtežji). 

Kar ena tretjina učencev (50 anketirancev) je angleščino označila za najtežji predmet, medtem 

ko je isto oceno za predmet šport izbralo samo deset učencev. Po drugi strani pa je izbrana 

predmeta težko primerjati med seboj, saj je velika večina aktivnosti pri športu fizičnih, 

medtem ko je fizičnih aktivnosti pri angleščini relativno malo. 

 

VPRAŠANJE 3: Zakaj se učiš angleškega jezika pri predmetu angleščina? Preberi vse 

podane odgovore, nato pa obkroži 3, ki zate najbolj veljajo. 

1. Da bi dobil/a čim boljšo oceno. 

2. Da bi me učitelj(ica) pohvalil/a. 

3. Da bi veliko vedel/a. 

4. Da bom boljši/a od sošolk/sošolcev. 

5. Ker je snov zanimiva. 
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6. Da bi razveselil/a starše. 

7. Da bi imel/a ob koncu šolskega leta čim boljši uspeh. 

8. Za uspeh v življenju. 

9. Da bi se lahko zaposlil/a nekje v tujini. 

10. Da bi lahko študiral/a v tujini. 

 

Slika 7: Razlogi učencev za učenje pri predmetu angleščina 
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Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da se večina učencev uči zato, da bi veliko vedeli (88), za 

uspeh v življenju (69) in pa da bi dobili čim boljšo oceno (66). Zveze med motivacijo in 

šolskimi ocenami so visoke, kar lahko razberemo tudi iz odgovorov učencev. Možno je tudi, 

da učitelji pri oblikovanju ocene upoštevajo, kako motivirani so učenci, nenazadnje pa je 

verjetno tudi, da učitelji bolj motivirane učence bolj spodbujajo, kar še veča njihovo 

motiviranost za učno delo, to pa se posledično kaže tudi pri njihovih ocenah (Gottfried, 1990 

;v Juriševič, 2005). Samo 8 vprašanih je odgovorilo, da se učijo zato, da bi bili boljši od 

svojih sošolcev. Iz tega rezultata lahko razberemo, da med učenci ni veliko tekmovalnosti.  

Vseh deset odgovorov pa lahko razvrstimo na dve kategoriji: Pri nekaterih razlogih je 

motivacija zunanjega izvora, pri drugih pa motivacija izvira znotraj učenca. Med največkrat 

izbranimi odgovori prevladujejo tisti, kjer je motivacija zunanjega izvora (št. 1, 7, 9 in 10). 

Več zanimanja za uveljavitev v tujini in pa študij v tujini je sicer med starejšimi, večinoma 

študenti (Kormos, Csizér, 2008), vendar pa je zelo pozitivno to, da o tem razmišlja že kar 

nekaj, če ne celo vedno več mlajših učencev. 
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VPRAŠANJE 4: Želim, da bi pri poku angleščine obravnavali teme, ki govorijo o… 

Obkroži 2 odgovora. 

1. O različnih športih (nogomet, smučanje, košarka…), 

2. o glasbi, ki jo rad/a poslušam 

3. o filmih, 

4. o računalnikih, 

5. drugo (napiši na črto): _____________________________________________________ 

 

Slika 8: Teme, ki bi jih učenci radi obravnavali pri angleškem jeziku 
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Večina učencev bi se pri pouku angleščine rada pogovarjala o športu, tesno pa mu sledita tudi 

odgovora o glasbi in o filmih. Malce večji delež sodelujočih, ki so izbrali odgovor šport je bil 

moškega spola, medtem ko so deklice največkrat izbrale glasbo, film in pa živali (kategorija 

drugo).  V kategoriji drugo so učenci navedli naslednje možnosti: 

• Avtomobili (1), 

• tuje stvari (1), 

• različna mesta (1), 

• Anglija (1), 

• živali (26), 

• igre (1), 

• trgovine (1), 

• pravljice (1), 

• družina, prijatelji (1). 
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Tabela 9: Želja po obravnavanju športnih tematik pri pouku glede na spol učencev 

 

O različnih športih (nogomet, 

smučanje, košarka…), 

 ne da Skupaj 

število 23 42 65 učenci 

odstotek (%) 35,4% 64,6% 100,0% 

število 37 47 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 44,0% 56,0% 100,0% 

število 60 89 149 Skupaj 

odstotek (%) 40,3% 59,7% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,285 

 

Kot kažejo rezultati je športna tematika tako pri učencih kot pri učenkah dokaj priljubljena, 

razlike med obema skupinama učencev pa so nastale zgolj slučajno. Statistična obdelava 

dobljenih rezultatov nam pokaže, da izbira športnih tematik ni odvisna od spola učencev. 

 

Tabela 10: Želja po obravnavanju glasbenih tematik pri pouku glede na spol učencev 

 

O glasbi, ki jo rad(a) poslušam 

 ne da Skupaj 

število 46 19 65 učenci 

odstotek (%) 70,8% 29,2% 100,0% 

število 31 53 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 36,9% 63,1% 100,0% 

število 77 72 149 Skupaj 

odstotek (%) 51,7% 48,3% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,000 
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Tabela 11: Želja po obravnavanju računalniške tematike pri pouku glede na spol 

učencev 

 

O računalnikih 

 ne da Skupaj 

število 36 29 65 učenci 

odstotek (%) 55,4% 44,6% 100,0% 

število 78 6 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 92,9% 7,1% 100,0% 

število 114 35 149 Skupaj 

odstotek (%) 76,5% 23,5% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,000 

 

Učenci in učenke pa se statistično pomembno razlikujejo med seboj, ko gre za željo po 

obravnavanju računalniške oziroma glasbene tematike. Rezultati so pokazali, da bi se učenke 

(53 od 84) rajši pogovarjale o glasbi, medtem ko bi učenci rajši obravnavali tematike, 

povezane z računalništvom (isto tematiko je izbralo samo 6 učenk). 

 

Glavnemu vprašanju je sledilo tudi podvprašanje: Ali bi bolj z veseljem sodeloval/a in se 

učila/a, če bi pouk angleščine vključeval teme, ki si jih obkrožil/a zgoraj? 

1. DA 

2. NE 

Slika 9: Interes učencev za večje sodelovanje pri pouku, ki bi vključeval več njim 

priljubljenih tematik 
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Velika večina učencev (kar 88 %) bi pri pouku angleškega jezika bolj z veseljem sodelovala, če bi se 

pogovarjali oziroma obravnavali teme, ki so učencem blizu. Izbira obravnavane teme na 18 

sodelujočih (12 %) ne bi imela učinka povečanja motivacije za sodelovanje. 

 

VPRAŠANJE 5: S katerimi učnimi pripomočki bi se največ naučil/a pri angleščini? 

Obkroži 1 odgovor. 

1. Z učbenikom in delovnim zvezkom, 

2. z računalnikom in interaktivno tablo, 

3. z barvicami in s papirjem, 

4. z različnimi igračami (lutke, družabne igre…), 

5. drugo (napiši na črto): _____________________________________________________ 

 

Slika 10: Izbira učnih pripomočkov za pouk angleščine 
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Kot lahko razberemo iz grafa, bi se velika večina učencev (101) največ naučila z uporabo 

učbenika in delovnega zvezka, 37 učencev pa bi največ doseglo s pomočjo računalnika ali 

interaktivne table. Pod kategorijo drugo so učenci navedli naslednje odgovore: 

• z razlago učiteljice (1) 

• s pomočjo športa (1) 

• s pomočjo slovarja (2) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Irena Mejač: Diplomsko delo 

36 

Tabela 12: Izbira učnih pripomočkov glede na spol učencev 

 

S katerimi učnimi pripomočki bi se največ naučil(a) pri angleščini? 

 

Z učbenikom 

in delovnim 

zvezkom 

Z računalnikom 

in interaktivno 

tablo 

z barvicami 

in s 

papirjem 

z 

različnimi 

igračami drugo Skupaj 

število 38 24 2 0 2 66 učenci 

odstotek (%) 57,6% 36,4% 3,0% 0,0% 3,0% 100,0% 

število 63 13 4 2 2 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 75,0% 15,5% 4,8% 2,4% 2,4% 100,0% 

število 101 37 6 2 4 150 Skupaj 

odstotek (%) 67,3% 24,7% 4,0% 1,3% 2,7% 100,0% 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa: 0,039 

 

Pri izbiri učnega pripomočka prihaja do statistično pomembnih razlik med učenci in 

učenkami. Razlike so razvidne tudi iz zgornje tabele. Opazimo lahko, da je kar nekaj učencev 

(36,4%) izbralo delo z računalnikom oziroma interaktivno tablo. Njihove odgovore lahko 

povežemo tudi z vprašanjem o temah, ki bi jih želeli obravnavati pri pouku angleškega jezika, 

kjer je kar 44,6% učencev izbralo računalniško tematiko. Odstotek deklic, ki so kot učni 

pripomoček izbrale učbenik in delovni zvezek je malce večji kot pri dečkih, kar pa je 

posledica večjega števila anketiranih deklic kot dečkov. 

 

Glavnemu vprašanju je sledilo tudi podvprašanje: Ali bi bolj z veseljem sodeloval/a in se 

učil/a, če bi pri pouku angleščine večkrat uporabljali pripomoček, ki si ga obkrožil/a 

zgoraj? 

1. DA 

2. NE 
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Slika 11: Interes učencev za učenje in sodelovanje ob uporabi izbranega pripomočka 
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Velika večina učencev (135) bi bila bolj motivirana za učenje in sodelovanje, če bi pri pouku 

angleščine uporabljali pripomoček, ki so ga izbrali. Iz odgovorov učencev torej lahko 

sklepamo, da je velika večina zelo motivirana za sodelovanje pri pouku angleščine, saj sta 

učbenik in delovni zvezek pripomočka, ki sta pri pouku že tako ali tako uporabljena. Peščica 

vprašanih (15) pa pravi, da jih uporaba izbranega pripomočka ne bi dodatno motivirala za 

učenje in sodelovanje. 

 

VPRAŠANJE 6. Kaj se ti zdi pri pouku angleščine najtežje? Obkroži 1 odgovor in na 

kratko pojasni, zakaj misliš, da je tako. 

1. poslušanje 

2. branje 

3. pisanje 

4. govorjenje 

5. slovnica 

6. besedišče 
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Slika 12: Zahtevnost sestavnih delov pouka angleščine 
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Iz grafa 12 lahko razberemo, da je za največ anketiranih učencev pri pouku angleščine 

najtežje pisanje (70), sledita mu branje (34) in pa govorjenje (20). Svojo izbiro učenci 

utemeljujejo z naslednjimi razlogi: 

PISANJE:  

• Zaradi tega, ker sta lahko dve enaki črki skupaj, pa ne vem da morata biti dve. 

• Nekaterih besed ni lahko napisati. 

• Ker se beseda drugače napiše kot se izgovori. 

• Ker vedno zamešam črke. 

• Zaradi črke w, x, y. Ko spoznavamo nove besede jih malo težje napišem. 

• V besedah so zapletene črke. 

• Vem kako se kakšna beseda izgovori, ne vem pa kako se jo napiše. 

 

BRANJE: 

• Ker se včasih beseda prebere drugače kot je napisana. 

• Ker se izgovori drugače kot je napisano. 

• Zato, ker so črke pomešane. 

• Ker so besede zapletene in so težke za prebrati. 

• Ne maram angleških besed. 

• Težko je razumeti kaj piše. 
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GOVORJENJE: 

• Ker ne znam govoriti angleško. 

• Ker ne vem, kako se beseda prav izgovori. 

• Če imamo govorni nastop imam veliko tremo in otrpnem pred razredom. 

• Ker se izgovori drugače kot je napisano. 

 

Iz razlogov, ki so jih podali učenci lahko razberemo, da so branje, pisanje in govorjenje pri 

pouku angleščine dokaj tesno povezani med seboj, vseeno pa za učence največji problem 

predstavlja tisto, kar je napisano, iz pisanja pa izhajajo še ostale težave, s katerimi se srečujejo 

učenci. Njihove najpogostejše težave pa lahko strnemo v 2 točki: 

1. Beseda se drugače napiše kot izgovarja. 

2. Zaradi drugačnosti (zapletene besede, neznane črke...) jezika učenci besede ne znajo 

pravilno prebrati, izgovoriti ali pravilno napisati.  

 

»Glede na to, da je angleščina, za razliko od slovenščine jezik z zelo slabim ujemanjem 

zapisov in glasov, predstavlja opismenjevanje mlajših slovenskih učencev v angleščini velik 

izziv. Na opismenjevanje učencev vpliva tudi dejstvo, da sta dva različna jezika vedno do 

neke mere različna tudi na področju glasovnega sistema ter zapisovanja. Ena izmed največjih 

preprek, na katere naleti učenec, ko začne brati tiskane simbole svojega govorjenega jezika, je 

razlika med glasovnim sistemom, ki ga sliši, in pisnim sistemom, ki ga vidi. Jeziki se precej 

razlikujejo pri svojem ujemanju med govorom in pisavo. Francoščina in angleščina, na 

primer, sta znani po svojem pomanjkanju ujemanja glasov in pisnih ustreznic. Slovenščina 

ima po drugi strani zelo dobro ujemanje glasov in pisnih ustreznic. Otroci, ki se učijo 

angleščine kot tujega jezika, pogosto doživljajo še eno vrsto porajajočega pisanja. Ta se 

pojavlja, ko učenci neko besedo znajo izgovoriti, niso pa še bili dovolj izpostavljeni njeni 

pisani obliki, da bi jo znali tudi pravilno napisati. Seveda je zelo pomembno, da učenci besede 

tudi pravilno pišejo, kot učitelji pa se moramo hkrati tudi zavedati, da lahko hitro izgubijo 

voljo, če jim besede, za katere vedo, da jih pravilno izgovarjajo, označujemo kot napake, ko 

jih pišejo.« (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2009) 
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Tabela 13: Najtežji del angleščine glede na spol učencev 

 

Kaj se ti zdi pri pouku angleščine najtežje? 

 poslušanje branje pisanje govorjenje slovnica besedišče Skupaj 

število 9 11 31 6 4 5 66 učenci 

odstotek (%) 13,6% 16,7% 47,0% 9,1% 6,1% 7,6% 100,0% 

število 5 23 39 14 2 1 84 

spol 

učenke 

odstotek (%) 6,0% 27,4% 46,4% 16,7% 2,4% 1,2% 100,0% 

število 14 34 70 20 6 6 150 Skupaj 

odstotek (%) 9,3% 22,7% 46,7% 13,3% 4,0% 4,0% 100,0% 

Iz tabele lahko razberemo, da se mnenje učenk in učencev o najtežjem delu angleščine ne 

razlikuje prav veliko. Velika večina učenk kot učencev je na prvo mesto po težavnosti 

postavila pisanje. 

6. Preverjanje hipotez 

HIPOTEZA 1: Angleščina spada med bolj priljubljene predmete učencev. To hipotezo 

lahko potrdimo, saj se izmed vseh predmetov (8 predmetov), ki jih učenci obiskujejo v okviru 

pouka, angleščina uvršča na tretje mesto po priljubljenosti. Med svoje najljubše tri predmete 

jo je uvrstilo kar 62 učencev (41,3 %). 

HIPOTEZA 2: Učencem se angleščina ne zdi preveč zahtevna. Te hipoteze ne morem niti 

potrditi niti zavrniti. Sicer je kar 50 učencev (tretjina vseh sodelujočih) angleščino označila 

kot najtežji oziroma najbolj zahteven predmet, vendar pa je povprečje vseh ocen za predmet 

angleščina 3,4 (na lestvici od 1 do 8), kar pomeni, da naj bi bila zahtevnost predmeta nekje v 

sredini - predmet naj ne bi bil niti preveč težek niti preveč lahek oziroma zahteven. 

HIPOZETA 3: Motivacija za učenje angleščine je predvsem zunanjega izvora. Glede na 

dobljene rezultate je ta hipoteza potrjena. Izmed vseh možnih izbir, so bili največkrat izbrani 

tisti odgovori (201), ki jih povezujemo z zunanjo motivacijo (ocene, študij oziroma možnost 

zaposlitve v tujini itn.). 

HIPOTEZA 4: Učenci bi imeli angleščino bolj radi, če bi vključeval več informacij o 

stvareh, ki jih imajo učenci radi. »Iz izkušenj vemo, da si zanimive in za nas pomembne 

informacije zapomnimo veliko bolje in hitreje kot tiste, ki nimajo posebnega pomena.« 
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(Mulej, 1993). Učenci so si pri četrtem vprašanju sami izbrali teme, ki bi jih radi obravnavali 

pri pouku angleščine in mislim, da lahko rečemo, da so učencem izbrane tematike blizu 

oziroma so elementi posamezne tematike področje njihovega zanimanja. Velika večina 

vprašanih je na vprašanje, ali bi jih obravnavanje izbranih tem spodbudilo k večjemu 

sodelovanju in učenju odgovorila pritrdilno. Učenčevo vključevanje v šolsko učenje je 

pogojeno tudi z interesom do učnih nalog (Pintrich in Schrauben, 1992; v Juriševič, 2005). Na 

podlagi dobljenih rezultatov lahko to hipotezo potrdimo. 

HIPOTEZA 5: Učenci bi bili bolj motivirani za učenje angleščine, če bi  le-to vključevalo 

delo z računalnikom. Rezultati raziskave so pokazali (če gledamo na skupino anketirancev 

kot na homogeno celoto), da jih delo z računalnikom ne bi dodatno motiviralo za učenje 

angleščine. Po statistični obdelavi podatkov pa so se pokazale pomembne razlike med dečki 

in deklicami. Ugotovili smo, da bi dečki pri pouku angleščine rajši uporabljali računalnik, 

delo z njim pa bi jih tudi dodatno motiviralo za učenje. V tem primeru postavljene hipoteze 

torej ne moremo niti potrditi, niti zavrniti. 

HIPOTEZA 6: Najtežji sestavni del pouka angleščine je pisanje. Glede na odgovore, ki 

smo jih dobili s pomočjo ankete, lahko hipotezo potrdimo. Vsekakor pa ne moremo prezreti 

dejstva, da so branje, pisanje in pa govorjenje med seboj povezani, vseeno pa predstavljata 

pisanje in branje največ težav za učence pri pouku angleščine. 
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SKLEP 

V diplomski nalogi sem raziskovala motiviranost učencev drugega triletja za učenje 

angleščine. Zanimalo me je, ali je angleški jezik med učenci sploh priljubljen, kakšno je 

njihovo mnenje o zahtevnosti predmeta ter kakšne aktivnosti in pripomočki bi dodatno 

pripomogli k večji motiviranosti za učenje in sodelovanje pri pouku. Hipoteze so zastavljene 

na podlagi različne literature ter lastnih izkušenj. 

Najbolj me je presenetilo dejstvo, da se angleščina, glede na rezultate raziskave, uvršča med 

prve tri predmete po priljubljenosti. Zakaj je tako, lahko samo predvidevam. Morda zaradi 

različnih metod poučevanja, vpliva učitelja, ki predmet poučuje ali pa zavedanja učencev, 

kakšen pomen ima lahko znanje tujega jezika za njihovo prihodnost. Vsekakor so dobljeni 

rezultati več kot spodbudni. Diplomska naloga vsebuje kar nekaj koristnih informacij tako za 

učitelje angleščine, kot tudi za vse ostale učitelje. Služijo jim lahko kot pomoč pri načrtovanju 

učnih ur, morda pa tudi pripomorejo k dvigu motivacije učencev za učenje, delo in 

sodelovanje pri pouku. 

Med potekom raziskave me je kar nekaj učiteljev vprašalo, zakaj anketnih vprašalnikov nisem 

rajši naredila v elektronski obliki in jih na izbrane šole poslala preko elektronske pošte. 

Vsekakor bi mi izbira te metode v veliki meri olajšala delo, vendar sem se raje odločila za 

nekoliko bolj oseben pristop in sem anketne vprašalnike osebno odnesla na osnovne šole. 

Rezultati moje raziskave se ujemajo tudi z rezultati drugih raziskav, ki so bile izvedene v 

Sloveniji ali kje drugje po svetu (Juriševič, Pižorn, 2013;  Nikolov, 1999). Vse omenjene 

raziskave kažejo, da je angleščina pri učencih priljubljena, vendar do neke mere vseeno 

zahteven predmet. 

Zdi se mi, da sem v raziskavo vključila veliko večino vidikov, ki bi utegnili vplivati na raven 

motivacije pri pouku angleščine. Vseeno pa sem po zaključku raziskave in ob pregledu 

teoretičnega in empiričnega dela ugotovila, da bi malce več pozornosti lahko namenila 

učiteljevemu vplivu na motiviranost učencev (Moskovsky et al., 2013; Dörnyei, 2000). Tak 

tip raziskave bi bil za namene diplomskega dela vsekakor zelo koristen, vendar pa bi zahteval 

dolgotrajnejše in podrobnejše raziskovanje in opazovanje. 
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PRILOGA 

SPOL:     Ž          M 

STAROST: _______ 

RAZRED: _______ 

 

1. Kateri so tvoji najljubši predmeti? Obkroži 3 predmete.  

1. angleščina 

2. družba 

3. glasbena vzgoja 

4. likovna vzgoja 

5. matematika 

6. naravoslovje in tehnika 

7. slovenščina 

8. šport 

 

2. S številkami od 1 do 8 označi težavnost šolskih predmetov. Številko 1 napiši pred 

predmet, ki se ti zdi najtežji, številko 8 pa pred tistega, za katerega misliš, da je 

najlažji.  

 

___ angleščina                                  ___ matematika 

 

___ družba                                        ___ naravoslovje in tehnika 

 

___ glasbena vzgoja                         ___ slovenščina 

 

___ likovna vzgoja                           ___ šport 
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3. Zakaj se učiš angleškega jezika pri predmetu angleščina? Preberi vse podane 

odgovore, nato pa obkroži 3, ki zate najbolj veljajo.  

1. Da bi dobil/a čim boljšo oceno.  

2. Da bi me učitelj(ica) pohvalil(a).  

3. Da bi veliko vedel/a.  

4. Da bom boljši/a od sošolk/sošolcev.  

5. Ker je snov zanimiva.  

6. Da bi razveselil/a starše.  

7. Da bi imel/a na koncu šolskega leta čim boljši uspeh.  

8. Za uspeh v življenju.  

9. Da bi se lahko zaposlil/a nekje v tujini. 

10. Da bi lahko študiral/a v tujini. 

 

4. Želim si, da bi pri pouku angleščine obravnavali teme, ki govorijo o… Obkroži 2 

odgovora.  

1. O različnih športih (nogomet, smučanje, košarka…), 

2. o glasbi, ki jo rad(a) poslušam, 

3. o filmih, 

4. o računalnikih, 

5. drugo (napiši na črto): 

__________________________________________________ 

 

Ali bi bolj z veseljem sodeloval/a in se učil/a, če bi pouk angleščine vključeval teme, ki si 

jih obkrožil/a zgoraj?  

1. DA 

2. NE 
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5. S katerimi učnimi pripomočki bi se največ naučil/a pri angleščini? Obkroži 1 odgovor.  

1. Z učbenikom in delovnim zvezkom, 

2. z računalnikom in interaktivno tablo, 

3. z barvicami in s papirjem, 

4. z različnimi igračami (lutke, družabne igre…), 

5. drugo (napiši na črto):  

      _________________________________________ 

Ali bi bolj z veseljem sodeloval/a in se učil/a, če bi pri pouku angleščine večkrat 

uporabljali pripomoček, ki si ga obkrožil/a zgoraj?  

1. DA 

2. NE 

 

6. Kaj se ti zdi pri pouku angleščine najtežje? Obkroži 1 odgovor in na kratko pojasni 

zakaj misliš, da je tako.  

1. poslušanje 

2. branje 

3. pisanje 

4. govorjenje 

5. slovnica 

6. besedišče 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


