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POVZETEK 

V magistrskem delu smo raziskovali odnos med jezikovno učljivostjo in učno 

motiviranostjo učencev 5. razreda pri angleščini. V teoretičnem delu so navedeni dejavniki, ki 

vplivajo na učenje tujega jezika, natančneje pa je opredeljen koncept jezikovne učljivosti in 

načini merjenja le te. Značilnosti učne motivacije učencev so opisane v posebnem razdelku, 

kjer je izpostavljena učna motiviranost učencev za učenje tujih jezikov ter njeno spodbujanje 

s strani učiteljev in staršev. Predstavljene so tudi ugotovitve obstoječih raziskav s področja 

jezikovne učljivosti in učne motivacije.  

V empiričnem delu so prikazani rezultati povezanosti med jezikovno učljivostjo 

učencev in njihovo učno motiviranostjo. V raziskavi je sodelovalo 309 učencev in učenk 5. 

razreda iz različnih slovenskih osnovnih šol. Učenci so rešili test za merjenje jezikovne 

učljivosti SloMLAT-E, izpolnili Lestvico učne motiviranosti za učenje tujega jezika (UMTJ) 

in napisali svojo pričakovano zaključno oceno pri angleščini. Rezultati korelacijske analize so 

med jezikovno učljivostjo učencev in njihovo učno motiviranostjo za učenje angleščine 

pokazali statistično pomembno povezanost. Povezanost med spremenljivkama je zmerna in 

pozitivna, zaradi česar sklepamo, da so učenci z višjimi dosežki na testu SloMLAT-E bolj 

učno motivirani za učenje angleščine. Kot smo lahko predvideli, povezanost med jezikovno 

učljivostjo in učno motiviranostjo ni visoka, saj obe spremenljivki pogojujeta t. i. individualne 

razlike med učenci, ki vplivajo na učni proces in uspeh. Korelacijske analize so nadalje 

pokazale, da med posameznimi sestavinami učne motivacije (interes za učenje angleščine, 

učna samopodoba, zaznava pouka angleščine, zaznava mnenja staršev in pričakovana ocena 

pri angleščini) in jezikovno učljivostjo obstajajo pomembne, pozitivne, a šibko do zmerno 

močne povezave. Med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev in njihovo zaznavo 

določenih lastnosti učitelja angleščine nismo ugotovili statistično pomembne povezave.  

 

KLJUČNE BESEDE 

jezikovna učljivost, učna motivacija, učenje angleščine kot tuji jezik, test jezikovne učljivosti 

SloMLAT-E, učenci drugega triletja osnovne šole  
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ABSTRACT 

This MA thesis investigates the correlation between language aptitude and learning 

motivation of the fifth grade students that were learning English as a foreign language. In the 

theoretical part of the paper, first, the concept is defined, second, factors that affect foreign 

language learning are discussed and third, different ways of measuring language aptitude are 

presented. Characteristics of student’s learning motivation are described in a special section, 

where the focus is on learning motivation for learning foreign languages and on the effect of 

encouragement from teachers and parents. The author of the MA thesis also presents the 

findings of the existing studies in language aptitude and learning motivation.  

In the empirical part of the thesis, the findings regarding the correlation between 

language aptitude of students and their learning motivation are discussed. The study included 

309 Year 5 students from different primary schools in Slovenia. Students were asked to 

complete the SloMLAT-E test (Modern Language Aptitude Test – Elementary), fill out the 

Motivation Scale for learning a foreign language (UMTJ), and write their expected final grade 

for learning English based on their current grades. The results of the correlation analysis 

showed a statistically significant relation between language aptitude and learning motivation 

of young learners. The relation between both variables is moderate and positive, which leads 

to the conclusion that students with higher SloMATE-E test results are more motivated to 

learn English. As we expected, this relation is not very strong, because both variables belong 

to individual differences among students that affect learning process and language 

achievement. Correlation studies showed that there are relevant, positive, but weak to 

moderate relations between individual elements of learning motivation (interest for learning 

English, learning self-image, perception of English class, perception of parents’ opinion, 

expected grade) and language aptitude. We found no statistically relevant correlation between 

the degree of students’ language aptitude and their perception of their English teacher 

characteristics. 

KEY WORDS 

language aptitude, learning motivation, EFL learning, Modern Language Aptitude Test – 

Elementary (SloMLAT-E test), young learners  
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I UVOD 

Pomembno se je zavedati, da se tako rekoč vsak učenec lahko nauči tujega jezika, če je le 

izpostavljen ustreznemu izobraževalnemu okolju in ima za učenje oz. usvajanje na voljo 

dovolj časa in jezikovnega vnosa. Glede na to pa se učenci tujega jezika med seboj razlikujejo 

ne le po hitrosti učenja, temveč tudi po naporu, ki ga vanj vlagajo (Stansfield in Reed, 2005).  

Na učni uspeh učencev pri tujem jeziku pomembno vplivajo posameznikove individualne 

značilnosti. Med najpomembnejšimi, ki vplivajo na usvajanje oz. učenje tujega jezika, sta 

jezikovna učljivost (ang. language aptitude) in učna motiviranost (ang. learning motivation) 

učencev (Dörnyei, 2006). Jezikovna učljivost je skupek osnovnih zmožnosti, ki so ključne za 

učenje tujega jezika (Carroll in Sapon, 1959; Dörnyei, 2006), učna motivacija za učenje 

tujega jezika pa je spremenljivka, ki usmerja učno vedenje (Mihaljević Djigunović, 2012), 

oziroma proces, v katerem sodelujejo različne motivacijske sestavine (interes za učenje, učna 

samopodoba ipd.), ki začenjajo, vzdržujejo in usmerjajo učenje do njegovega zaključka  

(Juriševič, 2006). Po mnenju strokovnjakov (Ellis, 1994; Gardner in MacIntyre, 1992; 

Robinson, 2001; Kiss in Nikolov, 2005) sta jezikovna učljivost in učna motivacija najboljša 

napovedovalca uspeha pri učenju tujega jezika, zato smo ju v raziskavi preučevali skupaj. 

Raziskav na področju teh kognitivnih spremenljivk je v povezavi z mlajšimi učenci izredno 

malo (Kiss in Nikolov, 2005), v Sloveniji pa to področje še ni raziskano.  

Obstoječi testi za merjenje jezikovne učljivosti so bili dolgo časa na voljo le v angleškem 

jeziku. V zadnjem desetletju so strokovnjaki oblikovali teste v španskem, katalonskem (del 

Mar Suarez Vilagran, 2010), madžarskem (Kiss in Nikolov, 2005) in drugih jezikih, v 

slovenskem jeziku pa testa za merjenje jezikovne učljivosti še ni. S pomočjo raziskave, v 

sodelovanju s študentkama Anno Roversi in Andrejo Petan, mentorico doc. dr. Karmen 

Pižorn, somentorico izr. prof. dr. Mojco Juriševič in docentko za didaktiko slovenščine, dr. 

Darijo Skubic, smo preizkusili veljavnost prilagojenega testa jezikovne učljivosti MLAT-E 

(ang. Modern Language Aptitude Test - Elementary) v slovenskem jeziku, imenovanega 

SloMLAT-E, in njegovo ustreznost za slovenski šolski prostor. Glede na to, da test meri 

različne sestavine jezikovne učljivosti, lahko učitelji z njegovo uporabo v razredu določijo 

močna in šibka področja učencev in jim glede na rezultate prilagodijo pouk ali predlagajo 

primerne učne strategije, s katerimi lahko izboljšajo učenje tujega jezika. S pomočjo 

rezultatov, ki jih učenci dosežejo na testu jezikovne učljivosti, lahko strokovnjaki okvirno 

določijo verjeten uspeh pri učenju tujega jezika in koliko časa bo učenec pri učenju tujega 

jezika potreboval za dosego določenega cilja, ob predpostavki, da je učenec vsaj malo učno 

motiviran (Carroll in Sapon, 2010). 

S testom za merjenje jezikovne učljivosti SloMLAT-E smo ugotavljali, kako se jezikovna 

učljivost učencev povezuje z njihovo motiviranostjo za učenje angleškega jezika. 

Motiviranost učencev za učenje lahko izmerimo s pomočjo posebno oblikovanih lestvic 

(Robinson, 2013). V raziskavi smo uporabili že uporabljeno lestvico motiviranosti 

Likertovega tipa iz madžarske raziskave (Kiss in Nikolov, 2005), ki smo jo prevedli in 

prilagodili za potrebe učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 Usvajanje prvega in tujega jezika  

Stopnja razvoja se med učenci prvega jezika zelo razlikuje. Nekateri učenci lahko pri določeni 

starosti tvorijo povedi iz pet, šest ali sedem besed, medtem ko ostali šele začenjajo 

poimenovati predmete v svoji neposredni okolici. Ne glede na to vsi učenci prej ali slej 

usvojijo svoj prvi jezik. Pri učenju tujega jezika pa so razlike med učenci še večje. Nekateri 

učenci zelo hitro napredujejo skozi začetne stopnje učenja tujega jezika, nekateri pa imajo 

težave in napredujejo počasi. Pri učenju tujega jezika vsi učenci nikoli ne dosežejo stopnje 

znanja, ki jo imajo materni govorci tega jezika (Lightbown in Spada, 1999).  

2 Pregled dejavnikov vplivanja na učenje tujega jezika 

Vsi učenci so ob ustrezni vzgoji uspešni pri usvajanju prvega jezika, kar pa ne velja vedno pri 

učencih tujega jezika, med katerimi se uspešnost zelo razlikuje. Strokovnjaki menijo, da imajo 

učenci določene značilnosti, ki vplivajo na bolj ali manj uspešno učenje jezikov. Veliko 

učiteljev je prepričanih, da bodo učenci, ki so ekstrovertirani, se brez zadržkov sporazumevajo 

v tujem jeziku in tako najdejo veliko priložnosti za urjenje jezikovnih spretnosti, bolj uspešni 

pri usvajanju tujega jezika. Poleg osebnostnih značilnosti oziroma karakterja na učenje tujega 

jezika pomembno vplivajo tudi naslednji dejavniki: inteligentnost, jezikovna učljivost, 

osebnost, motivacija, odnos do učenja tujega jezika, prepričanja, učni stili in starost, pri kateri 

se učenec začne učiti tuj jezik (Lightbown in Spada, 1999). Na področju individualnih razlik 

med učenci tujega jezika pa jezikovna učljivost in učna motiviranost tvorita najbolj usklajena 

napovedovalca učnega uspeha. Korelacija med učno motiviranostjo ali jezikovno učljivostjo z 

učno uspešnostjo se večinoma giblje med 0,20 in 0,60 (Dörnyei in Skeham, 2003). V primeru 

madžarske raziskave (Kiss in Nikolov, 2005) so raziskovalci ugotovili statistično pomembno 

korelacijo med učno motiviranostjo učencev in jezikovno učljivostjo (r = 0,37), med učno 

motiviranostjo in jezikovnim znanjem (r = 0,48), ter med jezikovno učljivostjo in jezikovnim 

znanjem (r = 0,63).  

Inteligentnost 

Veliko raziskav se je v preteklosti opiralo na številne teste inteligentnosti (IQ) za vrednotenje 

znanja tujega jezika. Raziskovalci so menili, da so rezultati na testih inteligentnosti dobri 

napovedovalci učne uspešnosti učencev pri učenju tujega jezika, vendar so raziskave 

pokazale, da se ti rezultati močno povezujejo le z določenimi sposobnostmi za učenje tujega 

jezika. Pomembno je, da se zavedamo, da je inteligentnost kompleksna in da imajo učenci 

različne sposobnosti in spretnosti, ki jih tradicionalni (IQ) testi inteligentnosti ne merijo. 

Veliko učencev z nizkimi dosežki na IQ testu je namreč doseglo dober uspeh pri učenju tujega 

jezika (Lightbown in Spada, 1999). Raziskovalci so tako prišli do zaključka, da testi 

inteligentnosti merijo številne sposobnosti, med katerimi le določene pomembno vplivajo na 

učno uspešnost pri učenju tujega jezika, ostale pa le zmanjšujejo povezanost med 

inteligentnostjo in jezikovno uspešnostjo (Stansfield in Reed, 2005; Carroll in Sapon, 2010). 

Jezikovna učljivost (ang. language aptitude) 

Nekateri posamezniki imajo zelo visoko razvito jezikovno učljivost, katere prepoznavna 

značilnost je hitro učenje tujega jezika. Jezikovno učljivost so natančneje raziskali 

strokovnjaki, ki so oblikovali teste jezikovne učljivosti, s katerimi lahko napovemo, ali bodo 

učenci pri šolskem učenju tujega jezika uspešni, saj temeljijo na sestavinah te kognitivne 

individualne značilnosti učencev (Lightbown in Spada, 1999). 
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Osebnost  

V literaturi se pogosto omenja, da so ekstrovertirani učenci primeren profil za učenje jezikov, 

kljub temu pa nekatere raziskave to trditev zavračajo. Medtem ko so nekatere raziskave 

pokazale, da je uspeh pri učenju tujega jezika povezan z rezultati učencev na testih, ki merijo 

osebnostne značilnosti in se pogosto povezujejo z ekstrovertiranostjo, so ostale ugotovile, da 

veliko uspešnih učencev na področju učenja tujega jezika ni doseglo visokih rezultatov pri 

merjenju ekstrovertiranosti. Raziskovali so tudi vidik osebnosti, ki se povezuje z zadržki. 

Zadržki naj bi učence odvračali od tveganja, kar je v procesu učenja tujega jezika zelo 

pomembno. To je pogosto problem pri najstnikih, ki so veliko bolj sramežljivi in nesproščeni 

kot mlajši učenci (Lightbown in Spada, 1999). Alexander Guiora s kolegi trdi, da so zadržki 

učencev negativen dejavnik, predvsem na področju izgovarjave tujega jezika (Guiora in dr., 

1972, v Lightbown in Spada, 1999). Preučevane so bile tudi ostale osebnostne značilnosti, kot 

so samopodoba, empatija, dominantnost, zgovornost in odzivnost, ki ne kažejo jasno 

definirane povezave med osebnostjo in usvajanjem tujega jezika. Potrebno pa je opozoriti tudi 

na težavnost raziskovanja osebnostnih značilnosti. Ena od razlag raznolikih rezultatov 

različnih raziskav je, da so osebnostne spremenljivke dejavnik vplivanja le na usvajanje 

pogovornih spretnosti in ne na pismenost (znanje jezika, slovnična pravilnost). Ne glede na 

nasprotujoče si rezultate in težavnost testiranja osebnostnih značilnosti veliko strokovnjakov 

verjame, da ima osebnost pomemben vpliv na uspešnost pri učenju jezikov (Lightbown in 

Spada, 1999).  

Učni stili 

Vsak učenec ima svoj naraven, stalen in preferenčen način sprejemanja, procesiranja in 

ohranjanja novih informacij ter spretnosti, kar strokovnjaki poimenujejo s terminom učni stil 

(Reid, 1995, v Lightbown in Spada, 1999). Ločimo med vizualnim, slušnim in kinestetičnem 

učnim stilom. Nekateri učenci se stvari naučijo šele takrat, ko jih vidijo. Takšen tip učenca 

spada v skupino vizualnih učencev. Slušni tip učenca mora stvari le slišati, medtem ko je pri 

kinestetičnemu tipu učenca v učni proces potrebno vnesti fizično aktivnost, ki pripomore k 

boljšemu pomnjenju. Raziskave se osredotočajo tudi na kognitivne učne stile, ki ločujejo med 

učenci, ki se osredotočajo na podrobnosti celotne učne snovi, in učenci, ki razumejo učno 

snov bolj celostno. Na področju povezave med učnimi stili in uspešnostjo pri učenju tujega 

jezika je bilo opravljanih le malo raziskav. Učitelji bi morali učence spodbujati, naj 

uporabljajo čim več različnih sredstev za učenje tujega jezika, predvsem pa načine, ki jim 

najbolj ustrezajo. Raziskave učnih stilov kažejo na to, da le določena učna metoda ali učbenik 

ne more zadostiti učnih potreb vseh učencev (Lightbown in Spada, 1999).  

Motivacija 

Otrok bo usvojil prvi jezik tudi, če ni učno motiviran, saj ga otroci v normalnih okoliščinah 

neizogibno usvojijo. Pri učenju tujega jezika pa je učna motiviranost pomemben dejavnik (del 

Mar Suárez Vilagran, 2010). Raziskave kažejo, da se učna motivacija statistično pomembno 

povezuje z učno uspešnostjo pri učenju tujega jezika (Gardner, 1985; Kiss in Nikolov, 2005).  

Prepričanja 

Večina učencev, predvsem starejših, ima močno prepričanje oziroma mnenje o tem, kakšno bi 

moralo biti poučevanje. Ta prepričanja temeljijo na preteklih učnih izkušnjah in domnevah 

(pravilnih ali napačnih), da je določen način poučevanja najboljši za njihovo učenje in 

usvajanje tujega jezika. Prepričanja učencev pa vplivajo na izbiro učnih strategij pri učenju 

novega učnega gradiva. Učitelj lahko te informacije izkoristi tako, da učencem pomaga 

razširiti nabor učnih strategij in tako vpliva na večjo fleksibilnost učencev pri učenju tujega 

jezika. Na tem področju je bilo opravljenih le malo raziskav, vendar je kljub temu znano, da 
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so prepričanja učencev močan dejavnik, ki vpliva na učno izkušnjo učencev (Lightbown in 

Spada, 1999). 

Kronološka starost učencev kot dejavnik usvajanja tujega jezika  

Splošno je znano, da otroci iz priseljenih družin prej ali slej usvojijo jezik tuje govoreče 

države na stopnji maternih govorcev, medtem ko njihovi starši le redko dosežejo tako visoko 

stopnjo znanja. Večina odraslih učencev tujega jezika postane zelo uspešnih v komunikaciji, 

vendar jih razlike v naglasu, izbiri besed in slovničnih posebnosti ločujejo od maternih 

govorcev in govorcev, ki so se tujega jezika začeli učiti, ko so bili še zelo mladi. Razlaga za to 

razliko je, da za usvajanje tujega jezika obstaja hipoteza kritičnega obdobja (ang. Critical 

Period Hypothesis), ki predpostavlja, da so v določenem obdobju človekovega razvoja (pred 

obdobjem adolescence), možgani najbolj nagnjeni oziroma dovzetni za učenje tujega jezika 

(Lightbown in Spada, 1999). Tudi okolje, v katerem deluje otrok v primerjavi z okoljem, v 

katerem se nahaja odrasli, je eden izmed ključnih dejavnikov, zakaj odrasli običajno dosežejo 

nižjo raven sporazumevalne zmožnosti. Če bi namreč odrasli lahko preživeli tudi do 10 ur v 

šolskem okolju, se torej v strukturiranem učnem okolju učili in imeli nenehno podporo 

učiteljev, asistentov, (specialnih) pedagogov in psihologov, bi verjetno dosegli bistveno višje 

ravni jezikovnih zmožnosti (Bialystok, Fergus, Green in Gollan, 2009). 

3 Opredelitev jezikovne učljivosti  

Večina učiteljev se zaveda, da so se vsi učenci sposobni naučiti tujega jezika, če le imajo 

ustrezne spodbude, okoliščine, priložnosti za učenje in so izpostavljeni ustreznemu 

poučevanju. Raziskave pa so pokazale, da se ljudje med seboj razlikujejo v tem, kako hitro in 

kako lahko (s kakšno težavo, s kolikšno mero vloženega truda in energije) se učijo tujega 

jezika (Stansfield in Reed, 2005). Koncept jezikovne učljivosti izvira iz vsakdanjih izkušenj, 

da se nekateri učenci tuje jezike učijo hitreje in lažje od ostalih (vlagajo manj truda), ne glede 

na to, kje to učenje poteka (formalni programi ali naravne okoliščine) (Ellis, 1994; 

Grigorenko, Sternberg in Ehrman, 2000; Skehan, 1991; Sparks in Ganschow, 2001). 

Raziskave o jezikovni učljivosti temeljijo na določenih predpostavkah in vprašanjih: 

- Ali obstaja poseben talent za učenje tujega jezika, po katerem se posamezni učenci 

med seboj razlikujejo in je drugačen od splošnih kognitivnih sposobnosti (Grigorenko 

idr., 2000; Skehan, 1998)?  

- Ali je tak talent prirojen, relativno stabilen, ali ga je možno razvijati, meriti ipd. 

(Pinker, 1994; Skehan, 1991)? 

- Jezikovna učljivost ni predpogoj za usvajanje tujega jezika, temveč zmožnost, ki 

vpliva na hitrost in težavnost učenja (Ellis, 1994). 

- Jezikovna učljivost ni samostojna entiteta, ampak skupek različnih lastnosti, ki 

vplivajo na učenje tujega jezika (Gardner in MacIntyre, 1992). 

Carroll (1981) definira pojem jezikovna učljivost kot individualno sposobnost učenja 

aktivnosti oz. določene naloge, ki je odvisna od kombinacije bolj ali manj trajnih značilnosti 

učenca. Pri tem pa je pomembno, da je oseba motivirana in da ima priložnost, da to naredi 

(Kiss in Nikolov, 2005). Trdi, da je jezikovna učljivost relativno stabilna skozi daljša obdobja 

posameznikovega življenja in se relativno težko spreminja v smislu pomembnih doprinosov. 

Po njegovem mnenju so kognitivne sposobnosti, torej tudi jezikovna učljivost, v katerem koli 

obdobju človekovega življenja, razen morda v zelo zgodnjem otroštvu, relativno stabilne in 

odporne proti poskusom, da bi jih preko izobraževanja ali usposabljanja spremenili. Njegova 

ugotovitev, da jezikovna učljivost zelo zgodaj v otroštvu postane stabilna in nespremenljiva 

pa še vedno ni bila dovolj raziskana (del Mar Suárez in Muñoz, 2011). V primeru učenja 

tujega jezika je jezikovna učljivost razumljena kot posebna nagnjenost k učenju tujega jezika 



5 
 

(Ellis, 1994; Kiss in Nikolov, 2005). Jezikovno učljivost se opredeljuje tudi kot kognitivno 

značilnost učenca, ki vpliva na razlike v dosežkih pri učenju tujega jezika. Povezuje se tudi s 

časom, ki ga mora posameznik vložiti v učenje ali razvijanje določene spretnosti (Gardner in 

MacIntyre, 1992; Kiss in Nikolov, 2005).  

Carroll (1981) razlaga, da jezikovno učljivost sestavljajo štiri glavne sestavine: 

1. sposobnost fonemskega kodiranja – sposobnost zaznavanja različnih glasov, 

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

ohranjanje teh povezav; 

2. slovnična občutljivost – sposobnost prepoznavanja slovničnih vlog besed (ali drugih 

jezikovnih struktur) v povedi; 

3. sposobnost učenja na pamet – sposobnost hitrega in učinkovitega učenja povezav med 

glasom in pomenom ter ohranjanja teh asociacij; 

4. sposobnost induktivnega jezikovnega učenja – sposobnost sklepanja in induktivnega 

oblikovanja pravil, ki urejajo nize struktur jezikovnega vnosa po danih vzorcih in 

strukturah (tj. sposobnost posploševanja zbirke materialov v ciljnem/neznanem jeziku 

po danih vzorcih). 

Glede na omenjene sestavine jezikovne učljivosti je Carroll (1962, 1973) oblikoval model 

šolskega učenja tujih jezikov, ki je sestavljen iz dveh delov: poučevanja in individualnih 

razlik med učenci. Na poučevanje vplivata čas, ki ga posameznik vloži v učenje tujih jezikov, 

in kakovost samega poučevanja. Individualne razlike pa zajemajo splošno intelektualno 

sposobnost, jezikovno učljivost, izmerjeno s testom MLAT, in motiviranost za učenje tujih 

jezikov. 

Skehan (1989) je Carrollov štiridelni model jezikovne učljivosti prilagodil tako, da ga je 

skrajšal na tri sestavine. Združil je slovnično občutljivost in sposobnost induktivnega 

jezikovnega učenja, ker ni našel dovolj prepričljivih dokazov, da sta ti dve sestavini različni 

(del Mar Suárez Vilagran, 2010; Kiss in Nikolov, 2005). Tako Skehanov model jezikovne 

učljivosti sestoji iz slušne sposobnosti (podobno sposobnosti fonemskega kodiranja po 

Carrollu), sposobnosti jezikovnega analiziranja (združuje slovnično občutljivost in sposobnost 

induktivnega jezikovnega učenja po Carrollu) in spominskih sposobnosti (ta sestavina je 

enaka Carrollovi opredelitvi sposobnosti učenja na pamet) (Kiss in Nikolov, 2005). Robinson 

(2007) pojasnjuje, da so na različnih stopnjah učenja potrebne različne sposobnosti jezikovne 

učljivosti. Glede na Skehanov model opredelitve jezikovne učljivosti je slušna sposobnost 

najpomembnejša na začetnih stopnjah jezikovnega učenja, saj lahko nezmožnost prevajanja 

slušnega vnosa v procesiranje močno ovira napredek na tej stopnji učenja. Na kasnejših 

stopnjah jezikovnega učenja se slušna sposobnost stabilizira in ima na uspeh le minimalni 

doprinos. Sposobnost jezikovnega analiziranja pa ima z učnim uspehom skozi celoten učni 

proces linearno razmerje, vse dokler učenec ne doseže visoke stopnje znanja. Tretja sestavina 

jezikovne učljivosti, spominska sposobnost, pa je pomembna na vseh stopnjah učenja. 

Nekatere raziskave so pokazale, da ko učenec doseže visoko stopnjo jezikovnega znanja, 

spominska sposobnost v pomembnosti preseže sposobnost jezikovnega analiziranja in tako 

postane odločilen dejavnik v zmožnosti doseganja jezikovnega znanja na stopnji maternih 

govorcev (Kiss in Nikolov, 2005). Po mnenju Skehana so sposobnosti jezikovne učljivosti 

dinamične, zaradi česar naj bi se jezikovna učljivost skozi čas spreminjala, vendar so na 

področju dinamične kompleksnosti jezikovne učljivosti potrebne dodatne raziskave (Winke, 

2013). 
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4 Stabilnost in možnosti vplivanja na jezikovno učljivost 

Medtem ko so raziskave o jezikovni učljivosti, njeni stabilnosti in možnosti razvoja na 

področju odraslih številne, so raziskave na področju mlajših učencev še vedno pomanjkljive. 

Nedavni interes za testiranje mlajših učencev je doprinesel razvoj novih testov za merjenje 

jezikovne učljivosti in prilagoditve že objavljenih, posledično pa spodbuja tudi raziskave na 

področju razvoja jezikovne učljivosti mlajših učencev (del Mar Suárez in Muñoz, 2011). 

Jezikovna učljivost je na splošno opredeljena kot stabilna zmožnost oziroma značilnost 

posameznika, na katero ne vplivajo ne urjenje ne predhodne učne izkušnje (Skehan, 1998). 

Glede stabilnosti in možnosti vplivanja na jezikovno učljivost pri odraslih pa strokovnjaki 

izražajo različna mnenja. Carroll (1973) je trdil, da je jezikovna učljivost prirojena in nanjo ne 

moremo vplivati s predhodnimi učnimi izkušnjami. Kasneje pa je prevzel manj strogo stališče 

in jezikovno učljivost definiral kot določene značilnosti posameznika, ki ob določenem času 

vplivajo na hitrost učenja in napredovanje pri učenju tujega jezika (Sáfár in Kormos, 2008). 

Dokazano je, da je jezikovna učljivost prirojena in da je lahko določena preko 

posameznikovih jezikovnih spretnosti v maternem jeziku (Sparks, Ganschow in Pohlman, 

1989; Skehan, 1986). Raziskave o jezikovni učljivosti so dvoumne in različne. Politzer in 

Weiss (1969) sta v svoji raziskavi želela izboljšati dosežek učencev na testu jezikovne 

učljivosti s pomočjo urjenja, vendar nista našla nobenih prepričljivih dokazov, da je to 

mogoče. Ti rezultati potrjujejo Carrollovo trditev, da jezikovne učljivosti ne moremo 

spreminjati, vsaj ne v veliki meri. Vplivamo pa lahko na strategije za učenje tujega jezika. Če 

na to gledamo s stališča, da se jezikovna učljivost povezuje s splošnimi kognitivnimi procesi, 

ki se lahko razvijajo, saj na njih lahko vplivamo preko poučevanja, se posledično lahko 

razvija tudi jezikovna učljivost. Na primer delovni spomin, ki je opredeljen kot sestavni del 

jezikovne učljivosti, lahko izboljšamo z uporabo določenih strategij (del Mar Suárez in 

Muñoz, 2011). Nekatere raziskave so odkrile, da izkušnje lahko vplivajo na jezikovno 

učljivost. Eisenstein (1980) je v svoji raziskavi odkrila, da so dvojezični učenci in učenci, ki 

so se v preteklosti že učili tujega jezika, na testu jezikovne učljivosti dosegli višje rezultate 

kot učenci, ki na področju učenja tujih jezikov nimajo izkušenj. Odkrila je tudi, da so 

večjezični učenci boljši od dvojezičnih. McLaughlin (1990) trdi, da jezikovna učljivost ne 

sme biti opredeljena kot nespremenljiva osebnostna značilnost, saj lahko začetniki s pomočjo 

vaje postanejo strokovnjaki. Grigorenko in dr. (2000) se zavzemajo, da je jezikovna učljivost 

način razvijanja sposobnosti in ne le entiteta, ki je določena ob rojstvu. Glede na dosedanje 

raziskave o stabilnosti in spreminjanju jezikovne učljivosti lahko zaključimo, da ne nudijo 

zadostnih dokazov za ali proti njeni stabilnosti. Po besedah strokovnjaka Skehana (2002) o 

spreminjanju jezikovne učljivosti ni dovolj zadostnih dokazov, zato se trenutno, kot pravi 

Carroll, predpostavlja, da se jezikovna učljivost ne spreminja skozi čas (Sáfár in Kormos, 

2008). 

5 Merjenje jezikovne učljivosti 

Prav tako kot višina, inteligenčni kvocient (IQ) in kapaciteta delovnega spomina je tudi 

jezikovna učljivost merljiva in se razlikuje med posamezniki. V nasprotju z višino, jezikovne 

učljivosti ne moremo meriti direktno, temveč preko psiholoških testov, ki so oblikovani z 

namenom merjenja jezikovne učljivosti. Višji dosežki na testu za merjenje jezikovne 

učljivosti napovedujejo uspešnejše učenje oziroma usvajanje tujega jezika pri izpostavljenosti 

tujemu jeziku v učnem ali naravnem okolju. Napovedujejo hitrejše napredovanje pri učenju in 

višjo stopnjo jezikovnega znanja na koncu jezikovnega programa ali obdobja izpostavljenosti 

jeziku v naravnem okolju (Robinson, 2013). 
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5.1 Testi za merjenje jezikovne učljivosti 

Testi za merjenje jezikovne učljivosti vključujejo sestavine jezikovne učljivosti, kot so 

prepoznavanje in razlikovanje pomembnih glasov jezika, povezovanje glasov s črkami, 

prepoznavanje slovničnih struktur in pravil jezika ter sposobnost pomnjenja in priklica. 

Najbolj znani testi jezikovne učljivosti so test jezikovne učljivosti MLAT (ang. Modern 

Language Aptitude Test), test jezikovne učljivosti MLAT-E (ang. Modern Language Aptitude 

Test – Elementary), Pimsleurjev test jezikovne učljivosti PLAB (ang. Pimsleur Language 

Aptitude Battery), test jezikovne učljivosti DLAB (ang. Defense Language Aptitude Battery), 

test jezikovne učljivosti VORD in test jezikovne učljivosti CANAL-FT (ang. Cognitive 

Ability for Novelty in Acquisition in Language) (Kiss in Nikolov, 2005). Test jezikovne 

učljivosti MLAT je, glede na zbrane podatke pri razvijanju testa, zelo uporaben instrument za 

napovedovanje uspeha pri učenju tujega jezika, predvsem ob upoštevanju dejavnikov, kot so 

motivacija, odnos do učenja, trud in kakovost poučevanja. Tudi Pimsleurjev test jezikovne 

učljivosti, ki je bil objavljen leta 1966, je glede na raziskave primerljiv s testom jezikovne 

učljivosti MLAT. Razvit je bil v času osemletne raziskave in je sad dela avtorja Paula 

Pimsleurja z državne univerze Ohio (Stansfield in Reed, 2003). Po mnenju strokovnjakov 

(Sparks in Ganschow, 2001) pa MLAT ostaja eden najpomembnejših in najboljših 

instrumentov za napovedovanje učnega uspeha (Kiss in Nikolov, 2005).   

Test jezikovne učljivosti MLAT  

John Carroll je v 50ih in 60ih letih 20. stoletja preučeval koncept jezikovne učljivosti. Svoje 

raziskave je temeljil na predpostavki, da je sposobnost govorjenja tujega jezika specifičen 

talent (oz. skupek talentov) in da je visoka stopnja jezikovne učljivosti v povprečni populaciji 

redka (Carroll, 1962; Sparks, Javorsky in Ganschow, 2005). Ugotovil je, da je pri 

identificiranju uspešnih posameznikov pri učenju tujega jezika splošni inteligenčni kvocient 

(IQ) relativno neuspešen in da se posamezniki med seboj zelo razlikujejo v njihovi 

sposobnosti učenja tujega jezika, zato je Carroll na podlagi obsežne faktorske analize 

predlagal štiri neodvisne spremenljivke, ki merijo jezikovno učljivost (Carroll, 1981; Sparks 

idr., 2005):   

1. sposobnost fonemskega kodiranja – sposobnost zaznavanja različnih glasov, 

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

ohranjanje teh povezav; 

2. slovnična občutljivost – sposobnost prepoznavanja slovničnih vlog besed (ali drugih 

jezikovnih struktur) v povedi; 

3. sposobnost učenja na pamet – sposobnost hitrega in učinkovitega učenja povezav med 

glasom in pomenom ter ohranjanja teh asociacij; 

4. sposobnost induktivnega jezikovnega učenja – sposobnost sklepanja in induktivnega 

oblikovanja pravil, ki urejajo nize struktur jezikovnega vnosa po danih vzorcih in 

strukturah (tj. sposobnost posploševanja zbirke materialov v ciljnem/neznanem jeziku 

po danih vzorcih). 

Leta 1958, po petletnem raziskovalnem projektu, sta psiholog s Harvarda John Carroll in 

jezikoslovec Stanley Sapon oblikovala test za merjenje jezikovne učljivosti MLAT (Stansfield 

in Reed, 2005). Štiri glavne komponente jezikovne učljivosti po Carrollu (1962) pa so bile 

podlaga za oblikovanje testa, sestavljenega iz petih delov (Kiss in Nikolov, 2005):  

1. del: Učenje števil (sposobnost rutinskega učenja tujega jezika in slušno razumevanje) 

2. del: Fonetika (zaznavanje glasov in simbolov) 

3. del: Pravopisna zmožnost (zaznavanje glasov in simbolov ter znanje angleškega 

besedišča)  
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4. del: Besede v povedih (slovnična občutljivost v angleškem jeziku) 

5. del: Parne asociacije (sposobnost rutinskega učenja tujega jezika in asociativno 

učenje). 

Ta test je eden najbolj znanih instrumentov za merjenje posameznikove verjetne sposobnosti 

za učenje tujega jezika oz. njegove jezikovne učljivosti. Posamezni deli testa jezikovne 

učljivosti MLAT so bili preizkušeni na 5000 posameznikih, norme testa pa so bile oblikovane 

na podlagi testiranja 2900 ameriških učencev srednjih šol, fakultet in državnih jezikovnih 

programov. Raziskave so potrdile, da je test jezikovne učljivosti MLAT zelo uporaben 

instrument za napovedovanje uspeha pri učenju tujega jezika. Napoved je še uspešnejša ob 

upoštevanju dejavnikov, kot so motivacija, odnos do učenja, trud in kakovost poučevanja 

(Stansfield in Reed, 2005). 

Uporaba testa jezikovne učljivosti MLAT je več kot 40 let temeljila na selekcioniranju vpisa 

študentov tujih jezikov in na razporeditvi študentov v programe, ki omogočajo napredovanje. 

Glede na to, da je test sestavljen iz različnih vidikov jezikovne učljivosti, kot so fonetika, 

fonologija, slovnica in sposobnost učenja na pamet, so tudi psihologi potrdili potencialno 

diagnostično vrednost testa. Svetovalci so na podlagi rezultatov testa na posameznih delih 

ugotovili študentova močnejša in šibkejša področja in jim tako lahko svetovali, katerim 

področjem morajo pri učenju dati poudarek (Stansfield in Reed, 2005). Zanimivo je, da je 

izvirna različica testa, odkar je bila leta 1959 objavljena, ostala nespremenjena in se še vedno 

uporablja tako za praktične kot za raziskovalne namene (Sasaki, 2012). 

John Carroll pojasnjuje, da test jezikovne učljivosti MLAT napove stopnjo oz. hitrost učenja 

tujega jezika. Torej ne trdi, da tisti, ki so na testu dosegli slab rezultat, ne morejo nikoli doseči 

visoke ravni znanja tujega jezika. Potrebovali bodo le več časa kot tisti, ki so dosegli visok 

rezultat na testu MLAT (Robinson, 2013).  

Test jezikovne učljivosti MLAT-E 

Test jezikovne učljivosti MLAT-E (ang. Modern Language Aptitude Test – Elementary) je 

prilagoditev testa jezikovne učljivosti MLAT (ang. Modern Language Aptitude Test) 

(Stansfield in Reed, 2005; Carroll in Sapon, 2010). Ker je MLAT namenjen učencem, 

starejšim od 14 let, sta avtorja John B. Carroll in Stanley M. Sapon leta 1967 oblikovala še 

različico testa za mlajše učence, stare od 8 do 11 let (Kiss in Nikolov, 2005). Pri 

standardizaciji testa je sodelovalo 18 javnih in zasebnih osnovnih šol, kjer je bil test oblikovan 

na podlagi testiranja okoli tisoč učencev v vsakem starostnem razredu (Carroll in Sapon, 

2010).  

Sestavine testa jezikovne učljivosti MLAT-E 

Test jezikovne učljivosti MLAT-E sestoji iz 4 vsebinskih sklopov (Suárez in Muñoz, 2011). 

Trije sklopi testa so vzeti iz testa jezikovne učljivosti MLAT in prilagojeni mlajšim učencem, 

en sklop pa je oblikovan na novo (Carroll in Sapon, 2010). Vsak sklop vsebuje en tip naloge, 

njeno razlago in različne primere, ki jih morajo učenci rešiti. Pri prvih treh delih testa so 

naloge oblikovane tako, da morajo učenci med danimi odgovori poiskati pravilnega. Učenci 

so pri vseh treh delih časovno omejeni, zato so opozorjeni, naj test rešujejo ne le natančno 

ampak tudi čim hitreje. Pri četrtem delu testa morajo učenci napisati 25 števil, pri čemer 

morajo slediti tempu na zvočnem posnetku (Suárez in Muñoz, 2011). Za reševanje celotnega 

testa je potrebnih približno 60 minut. Test je opremljen z zvočnim posnetkom, na katerem so 

navodila za reševanje posameznih delov testa, zato je za izvedbo testiranja treba imeti tudi 

predvajalnik zvočnih posnetkov (Carroll in Sapon, 2010).  
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1. del: Skrite besede 

Prvi vsebinski sklop testa jezikovne učljivosti MLAT-E, imenovan Skrite besede, je podoben 

sklopu Pravopisni namigi iz testa jezikovne učljivosti MLAT, le da vsebuje lažje besedišče. 

Ne meri le poznavanja angleškega besedišča, temveč tudi sposobnost zaznavanja in 

povezovanja med glasovi in simboli. Fonetika, del testa MLAT, ki meri zaznavanje glasov in 

simbolov, ni uporabljena v testu MLAT-E, ker je prezahtevna za mlajše učence (Carroll in 

Sapon, 2010). Naloga je oblikovana tako, da morajo učenci pravilno razbrati 30 narobe 

črkovanih besed in izmed danih razlag teh besed oziroma njihovih sopomenk označiti 

pravilne (Suárez in Muñoz, 2011). 

2. del: Ujemanje besed 

Drugi sklop testa jezikovne učljivosti MLAT-E, imenovan Ujemanje besed, se je v testu 

jezikovne učljivosti MLAT imenoval Besede v povedih. Oblikovan je za merjenje 

občutljivosti za slovnične strukture, vendar ne vsebuje formalnih slovničnih struktur (Carroll 

in Sapon, 2010). Zvočni posnetek z navodili in primeri testirance nauči, kako prepoznati 

vlogo besede (zapisana z velikimi tiskanimi črkami) v povedi in poiskati besedo z enako 

vlogo v drugi povedi. Sklop vsebuje 30 primerov (Suárez in Muñoz, 2011). 

3. del: Iskanje rim 

Tretji vsebinski sklop jezikovne učljivosti MLAT-E, imenovan Iskanje rim, ni bil del 

originalnega testa MLAT, temveč je bil oblikovan na novo (Carroll in Sapon, 2010). Učenci 

morajo med danimi možnostmi poiskati rime za 45 različnih besed. Naloga na ta način meri 

sposobnosti zaznavanja in razlikovanja med zvočnimi glasovi (Suárez in Muñoz, 2011). 

4. del: Učenje števil 

V zadnjem delu testa jezikovne učljivosti MLAT-E, se učenci s pomočjo zvočnega posnetka 

naučijo imena za 6 števil v neznanem umetnem jeziku. Po nekaj vajah v sestavljanju števil 

morajo učenci zapisati 25 eno- ali dvomestnih števil, ki jih slišijo na zvočnem posnetku v 

novem jeziku (Carroll in Sapon, 2010). Ta sklop testa testira njihovo sposobnost pomnjenja, 

rutinskega učenja tujega jezika, slušnega razumevanja in do določene mere tudi sposobnost 

analitičnega mišljenja (Suárez in Muñoz, 2011). 

Uspešni učenci jezikov niso vedno uspešni na vseh komponentah jezikovne učljivosti. 

Nekateri posamezniki imajo lahko zelo dobre spominske sposobnosti, na ostalih komponentah 

jezikovne učljivosti pa so lahko le povprečni. V idealnih razmerah bi učence ob ugotovitvi 

njihovih odlik in slabosti razvrstili v primerne izobraževalne programe. Glede na to, da le 

malo izobraževalnih institucij nudi takšne priložnosti, lahko učitelj informacije o profilu 

jezikovne učljivosti njegovih učencev uporabi le tako, da izbere primerne učne dejavnosti za 

posamezne skupine učencev. Če učitelji takšnih informacij nimajo, lahko le upajo, da so 

njihovi načini poučevanja in dejavnosti dovolj raznoliki in primerni za zadovoljitev učencev z 

različnimi profili jezikovne učljivosti (Lightbown in Spada, 1999).  

Norme testa MLAT-E 

Na podlagi testiranega vzorca so bile oblikovane norme, ki se razlikujejo glede na spol in 

starost učencev. Učenec, ki želi ugotoviti svoj rezultat na testu, mora v razpredelnici (glej 

razpredelnico 1) svojega razreda in spola poiskati, v kateri okvirni rezultat spada (npr. 82–85 

točk). Ko najde svoj okvirni rezultat, v isti vrstici prebere odstotke, ki so zapisani na levi in 

desni strani razpredelnice. Vsak odstotek, ki je zapisan v razpredelnici, predstavlja interval 

odstotkov. Primer: Deček 3. razreda je na testu MLAT-E dosegel 54 točk, torej spada v 
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odstotno območje 40. To odstotno območje predstavlja interval med 38 in 42 odstotki, kar 

pomeni, da njegov rezultat presega najmanj 37 odstotkov skupine, najmanj 58 odstotkov 

skupine pa presega njegov rezultat. Pomembno se je zavedati, da so bile norme oblikovane na 

prostovoljcih in ne na slučajnostnem vzorcu, ki naj bi zajemal vsaj 5 odstotkov osnovne 

množice, zato jih ne moremo opredeljevati kot reprezentativne za celotno populacijo učencev 

tujega jezika. Kljub temu pa so uporabne za tiste, ki želijo primerjati svoje dosežke na testu s 

sprejetimi normami tega vzorca. Če želimo, da so norme smiselne in natančno določene, 

morajo biti lokalno oblikovane glede na dosežke testirane skupine, torej morajo temeljiti na 

podatkih lokalnih učencev, ki so opravljali test (Carroll in Sapon, 2010). Kot je razvidno iz 

razpredelnice, deklice na testu jezikovne učljivosti dosegajo višje rezultate od dečkov. 

Dosežki učencev na testu MLAT-E se razlikujejo tudi glede na razred oziroma starost 

učencev. 

Razpredelnica 1: Norma za učence na testu MLAT-E glede na spol in razred (Carroll in 

Sapon, 2010) 

Okvirni dosežki na testu MLAT-E glede na oblikovane odstotke 

Odstotki 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred odstotki 

 dečki deklice dečki deklice Dečki deklice dečki deklice  

99 111–130 112–130 120–130 121–130 123–130 124–130 126–130 126–130 99 

97 105–110 107–111 115–119 118–120 120–122 122–123 124–125 125 97 

95 98–104 101–106 109–114 114–117 116–119 119–121 122–123 123–124 95 

90 92–97 94–100 104–108 110–113 113–115 116–118 120–121 121–122 90 

85 86–91 89–93 100–103 106–109 109–112 113–115 118–119 120 85 

80 81–85 84–88 96–99 102–105 106–108 111–112 116–117 118–119 80 

          

75 78–80 81–83 93–95 99–101 104–105 109–110 115 117 75 

70 74–77 77–80 89–92 96–98 101–103 107–108 113–114 115–116 70 

65 70–73 73–76 86–88 94–95 98–100 104–106 111–112 113–114 65 

60 66–69 69–72 84–85 91–93 96–97 101–103 109–110 112 60 

55 63–65 66–68 81–83 89–90 93–95 99–100 107–108 111 55 

          

50 59–62 63–65 77–80 86–88 90–92 97–98 104–106 109–110 50 

          

45 56–58 60–62 74–76 82–85 87–89 94–96 101–103 107–108 45 

40 53–55 57–59 70–73 79–81 84–86 91–93 99–100 104–106 40 

35 49–52 54–56 66–69 76–78 82–83 89–90 95–98 102–103 35 

30 44–48 49–53 62–65 72–75 79–81 86–88 90–94 99–101 30 

25 40–43 45–48 58–61 68–71 75–78 82–85 85–89 96–98 25 

          

20 36–39 40–44 53–57 62–67 71–74 78–81 81–84 91–95 20 

15 30–35 35–39 48–52 56–61 64–70 73–77 74–80 86–90 15 

10 24–29 30–34 40–47 48–55 58–63 63–72 65–73 76–85 10 

5 21–23 26–29 31–39 36–47 47–57 53–62 55–64 59–75 5 

3 17–20 22–25 26–30 27–35 37–46 44–52 41–54 45–58 3 

1 0–16 0–21 0–25 0–26 0–36 0–43 0–40 0–44 1 

N 493 528 505 510 495 500 670 640 N 

M 61,1 64,4 76,3 83,5 88,9 94,7 99,5 104,5 M 

SD 24,7 23,6 23,3 22,8 20,6 19,2 20,4 18,1 SD 
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6 Potreba po testih jezikovne učljivosti MLAT in MLAT-E v različnih jezikih 

Testi jezikovne učljivosti, kot so MLAT, MLAT-E, in PLAB, se uporabljajo predvsem pri 

razporejanju učencev oziroma študentov v različne učne skupine glede na njihove jezikovne 

zmožnosti, za svetovanje pri nadaljnjem študiju tujih jezikov in pri odkrivanju težav, ki jih 

ima učenec oziroma študent pri učenju tujih jezikov. Za te namene je bila uporaba testov 

jezikovne učljivosti dokazana kot uporaben način merjenja jezikovne učljivosti za osebe, 

katerih materni jezik je angleščina. Danes pa je po svetu velika potreba oz. želja po merjenju 

jezikovne učljivosti oseb, katerih prvi jezik ni angleščina. Problem, ki se pojavlja, pa je, da 

takšnih testov v drugih jezikih (neangleščin) ni veliko (Stansfield in Reed, 2003).  

7 Prilagoditev testa MLAT-E v različne jezike 

Prilagoditev testa MLAT-E v madžarski jezik 

Prvi znani test jezikovne učljivosti za madžarske učence, imenovan MENYÉT, je oblikovan 

po zgledu testa jezikovne učljivosti MLAT. Glede na obstoječi test so Madžari želeli 

oblikovati test jezikovne učljivosti, ki bo primeren za dvanajstletne madžarske učence 

angleščine. Kljub nekaterim kritikam se je madžarskim strokovnjakom MLAT še vedno zdel 

najbolj zanesljiv napovedovalec uspešnosti pri učenju tujega jezika. Torej, ne glede na 

pomanjkljivost testa, ki na področju jezikovne komponente ne posega na področje 

komunikacijske kompetence, so strokovnjaki uporabili test jezikovne učljivosti MLAT-E kot 

model za svojo raziskavo. Ker pa je MENYÉT edini test jezikovne učljivosti za madžarske 

učence, katerih rezultati so objavljeni, so strokovnjaki zaradi možnosti primerjanja rezultatov 

in nadaljnjega razvoja sprejeli odločitev, da obdržijo tipe naloge iz testa MENYÉT s 

prilagoditvami oblike in vsebine, ki bo ustrezala mlajši ciljni populaciji. Raziskava na 

Madžarskem je oblikovala, pilotirala in potrdila test jezikovne učljivosti za madžarske učence 

angleškega jezika. Raziskava je obsegala 419 dvanajstletnih učencev iz 10 različnih osnovnih 

šol. Učenci so se angleščine učili približno tri leta, z razlikami v intenzivnosti in kakovosti 

poučevanja. Raziskovali so, kako se jezikovna učljivost učencev povezuje z znanjem 

angleščine, učno motivacijo, spolom, splošnimi učnimi dosežki in ocenami pri pouku 

angleščine. Podatke so pridobili s pomočjo testa iz jezikovnega znanja, testa jezikovne 

učljivosti in motivacijsko lestvico. Motivacijska lestvica, ki so jo uporabili, vsebuje 20 trditev, 

napisanih v madžarskem jeziku. Učenci so, po zgledu Likertove lestvice, na petstopenjski 

lestvici morali določiti svojo stopnjo strinjanja glede na te trditve. Instrument je vseboval dva 

tipa trditev: trditve, ki izražajo pozitivne vidike motivacije za učenje tujega jezika, in trditve, 

ki izražajo negativne motivacijske značilnosti. (Kiss in Nikolov, 2005). 

Ugotovitve madžarske raziskave 

Povprečje dosežkov učencev na testu iz znanja angleščine je bilo 62 %, standardni odklon pa 

22,5. Glede merjenja učne motiviranosti učencev je bila, glede na to, da je 5 stopenjska 

motivacijska lestvica obsegala 20 trditev, najvišje dosegljiva vrednost 100 (v primeru, da se 

učenec s trditvami popolnoma strinja), najnižja pa 20 (v primeru, da se učenec z vsemi 

trditvami popolnoma ne strinja). Povprečno so bili rezultati motivacijskega indeksa zelo 

visoki, med vrednostjo 43 in 99, pri tem pa je večina učencev (94 %) dosegla rezultate nad 

srednjo vrednostjo. Povprečen rezultat je bil 78,67, standardni odklon pa 12,13. Glede na 

ugotovitve je torej veliko učencev pokazalo visoko stopnjo motiviranosti za učenje 

angleščine. Ugotovili so, da motivacija pomembno vpliva na rezultate učenja. Oblikovan test 

jezikovne učljivosti se je izkazal za primernega glede na ciljno populacijo. Rezultati so 

dokazali, da je jezikovna učljivost najboljši napovedovalec uspešnosti pri učenju angleščine. 

Raziskava je dokazala, da se rezultati na testu jezikovne učljivosti razlikujejo tudi med 

različnimi šolami. S pomočjo enosmerne analize variance (ANOVA) so dokazali, da so 
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razlike med šolami statistično pomembne, kar pomeni, da različne šole privabljajo učence z 

različnimi stopnjami jezikovne učljivosti. Zanimivo je, da so na treh šolah rezultati pokazali, 

da so dosežki na testu jezikovne učljivosti enaki ali nekoliko višji od dosežkov na testu iz 

znanja angleškega jezika, na ostalih šolah pa opazimo ravno obratno. Predvidevamo lahko, da 

na razlike vpliva razlika v kakovosti poučevanja, raven motiviranosti ali sama učna situacija, 

ki preprečuje, da bi učenci na teh treh šolah lahko popolnoma izkoristili svoje jezikovne 

potenciale. Možno je tudi, da so se ti učenci začeli učiti angleščine kasneje od ostalih 

udeležencev ali pa da je pogostost tedenskega poučevanja angleščine na teh šolah manjša. Na 

rezultate lahko vpliva tudi negativen vpliv staršev. Zanimivi so tudi rezultati s šole, kjer je 

razlika med testom jezikovne učljivosti in testom angleškega znanja zelo velika. Učenci so na 

testu jezikovne učljivosti dosegli visoke rezultate v nasprotju s testom znanja, zaradi česar 

strokovnjaki predvidevajo, da se s tem povezuje kakovost poučevanja tujega jezika. Možen 

vzrok je lahko tudi motiviranost učencev, ki se pri tej starosti močno povezuje s kakovostjo 

učitelja in samega poučevanja. Tudi rezultati motivacijske lestvice so na tej šoli pokazali 

najnižjo stopnjo motiviranosti (70,02 % v primerjavi s povprečno motivacijo vseh 

udeležencev, ki je 79,59 %). Povezava med jezikovno učljivostjo, ocenami pri angleščini in 

ostalimi šolskimi predmeti pa je pokazala, da učenci z boljšimi šolskimi dosežki dosegajo 

višje rezultati na testu jezikovne učljivosti od učencev s slabšimi dosežki (Kiss in Nikolov, 

2005). 

Prilagoditev testa MLAT-E v španski in katalonski jezik  

Stansfield in Reed (2003) sta oblikovala smernice za razvijanje prilagojenih verzij testa 

jezikovne učljivosti MLAT za učence, kateri prvi jezik ni angleščina. Kmalu zatem sta začela 

delati na verziji testa jezikovne učljivosti MLAT-E, ki je namenjen špansko govorečim 

učencem, starim od 8 do 12 let. Test sta prilagodila španskemu jeziku, ga preizkusila v pilotni 

raziskavi, nato pa glede na statistično analizo oblikovala končno verzijo testa, imenovano test 

jezikovne učljivosti MLAT-ES (ang. Modern Language Aptitude Test: Spanish) (Stansfield in 

Reed, 2005). V svoji doktorski disertaciji je dr. Suàrez Vilagran (2010) test prilagodila tudi 

katalonskim učencem (MLAT-EC). Avtorica je testirala učence različnih razredov osnovne 

šole (od 3. do 7. razreda, oziroma od 8. do 12. leta) in ugotovila, da se povprečni dosežki na 

testu jezikovne učljivosti višajo s starostjo učencev. Suarez in Muñoz (2011) sta nato te 

rezultate povezali s kognitivnim razvojem učencev v srednjem otroštvu in možno nestabilno 

naravo jezikovne učljivosti.  

Ugotovitve španske in katalonske raziskave o dosežkih na testu jezikovne učljivosti glede 

razlik med učenci 

Analize dosežkov na testu MLAT-ES in MLAT-EC predpostavljajo, da učenci v višjih 

razredih dosegajo tudi višje rezultate na testu jezikovne učljivosti. Razlika v povprečnih 

dosežkih učencev je med različnimi razredi največja med 3. in 4. razredom. Poleg naraščanja 

dosežkov z leti pa so ugotovili, da se dosežki na testu med 6. in 7. razredom stabilizirajo. 

Avtorici raziskave sta rezultate interpretirali v smislu vpliva starosti učencev in kognitivnega 

razvoja v srednjem otroštvu na razvoj jezikovne učljivosti. Razlike med razredi sta razložili s 

perspektive kognitivnega razvoja učencev, predvsem v smislu Piagetjevega koncepta 

konstruktivizma, kot tudi z razvojnimi stopnjami učenčevega prvega jezika in pismenosti. Po 

Piagetjevih razvojnih stopnjah so učenci od 3. do 6. razreda (8–12 let) na stopnji konkretnih 

operacij. Preko treh podstopenj učenci postopoma usvojijo sposobnost logičnega mišljenja na 

konkretnem nivoju, sklepanja in reševanja problemov. Preko srednjega otroštva se 

metalingvistično zavedanje in metakognitivne spretnosti razvijajo vzporedno s kognitivnim in 

socialnim razvojem. Glede spretnosti na področju pismenosti učenci pri starosti 8–9 let 

začnejo razumeti odnos med glasovi in njihovimi zapisi oziroma grafemi, v 6. razredu pa so 
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učenci že zmožni razumeti besedilo celostno. Razliko med dosežki tretjih in četrtih razredov 

lahko pojasnimo s tem, da se takrat pri učencu začne stopnja konkretnih operacij kognitivnega 

razvoja. Učenci tretjega razreda se zelo razlikujejo od učencev višjih razredov, saj so ne le 

ravno vstopili v stopnjo konkretnih operacij temveč so tudi na zgodnji stopnji razvoja 

njihovega prvega jezika, prav tako imajo manj izkušenj na področju pismenosti, njihova 

uporaba spominskih strategij je še vedno nekoliko omejena ipd. Piagetove stopnje razvoja 

lahko skupaj z razvojem drugih sposobnosti pojasnijo tudi odsotnost pomembnih razlik v 

dosežkih med šestim in sedmim razredom, saj učenci pri starosti 12 let, ko vstopijo v stopnjo 

formalnih operacij kognitivnega razvoja, že obvladajo vse kognitivne operacije prejšnje 

stopnje, ki so potrebne za uspešno reševanje testa jezikovne učljivosti, torej testa MLAT-E ali 

njegovih verzij v drugih jezikih (del Mar Suárez in Muñoz, 2011). 

Uporaba testa jezikovne učljivosti MLAT-ES  

Otroci priseljenih družin so postavljeni v državo, kjer se morajo naučiti tujega jezika. V 

mnogih primerih prejme tak otrok posebno izobraževalno pomoč. Tako učenec postopoma 

usvoji tuj jezik. Glede na to, da se njegovo znanje jezika s časom povečuje, naj bi učenec v 

približno dveh letih ciljni jezik tekoče govoril. V primerih, kjer učenec napreduje zelo počasi 

in ne postaja dober govorec, bralec ali pisec, je koristno poiskati pomoč v psiho-

izobraževalnem ocenjevanju, ki zajema številne teste. Glede na te teste se oblikuje profil 

učenčevih prednosti in slabosti na področju kognitivnega razvoja, jezikovne učljivosti, 

spretnosti in sposobnosti. Ker je bil test jezikovne učljivosti MLAT-ES oblikovan za špansko 

govoreče učence, je zelo primeren za ugotavljanje učenčeve jezikovne učljivosti. V primeru, 

da učenec na tem testu doseže nizke rezultate, bi morala učitelj tujega jezika in učitelj za 

posebne potrebe sodelovati ter oblikovati primeren učni program, ki je prilagojen glede na 

učenčeve učne prednosti in slabosti. Dosežki na testu MLAT-ES so tudi v pomoč pri 

svetovanju učencem glede izbire jezikov pri nadaljnjem šolanju (Stansfield in Reed, 2005). 

Prilagoditev testa MLAT-E v slovenski jezik 

Prilagoditev testa MLAT-E v slovenski jezik, imenovanega SloMLAT-E, je nastala v 

sodelovanju treh študentk (Tina Lavrič, Anna Roversi in Andreja Petan), mentorice doc. dr. 

Karmen Pižorn, somentorice izr. prof. dr. Mojce Juriševič in docentke za didaktiko 

slovenščine dr. Darije Skubic. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je od Ustanove 

Language Learning and Testing Foundation, Inc., pridobila avtorske pravice za prevod in 

prilagoditev testa z naslovom The Elementary Form of the Modern Language Aptitude Test – 

MLAT-E (slo. Test za merjenje jezikovne učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji). 

Tudi slovenska različica testa je sestavljena iz štirih vsebinsko različnih nalog: skrite besede, 

ujemanje besed, iskanje rim in učenje števil. V empiričnem delu je vsak posamezen sklop 

nalog natančneje opisan. 

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

MLAT postaja vedno popularnejše ocenjevalno orodje za določanje, kateri študentje oz. 

učenci lahko ali naj ne bi zmogli uspešno dokončati tečajev tujega jezika, kot tudi za 

določanje »nezmožnosti« (ang. disability) za učenje tujih jezikov. Uporaba testa v te namene 

ima tako teoretične kot psihometrične pomanjkljivosti, zato je pri uporabi testa v slovenskem 

jeziku potrebno upoštevati določene pomisleke, ki preprečujejo zlorabo tega instrumenta 

(Sparks in dr., 2005). 

Sparks in drugi (2005) opisujejo štiri specifične problemske točke pri uporabi testa MLAT, 

predvsem v smislu usmerjanja udeležencev (učencev) v nadomestni jezikovni tečaj ali 

predlaganja opustitve učenja tujega jezika. 
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Prva težava je neprimerna uporaba testa MLAT za določanje nezmožnosti za učenje tujih 

jezikov. Avtorji so prišli do zaključka, da nezmožnost učenja tujih jezikov ne obstaja. Pri 

učenju tujih jezikov imajo učenci različne stopnje predznanja, zmožnosti in težave, ki so 

kompleksne narave. Druga težava se nanaša na uporabo le enega testnega rezultata za 

določanje »nezmožnosti« ali priporočenih nadomestnih tečajev. Kot je znano, se 

diagnosticiranje ne bi smelo opirati le na rezultat enega testa. Kot tretji problem izpostavljajo 

avtorji uporabo zastarelih norm, saj se ustreznost le teh skozi čas zmanjša. Norme za teste, ki 

merijo določene zmožnosti in dosežke, bi morale biti posodobljene vsakih 15 let, v primeru 

testa MLAT pa so že več kot 30 let preko te predvidene dobe, kar pomeni, da so lahko za 

današnji čas neustrezne. Zadnja težava se povezuje z napačnim razumevanjem jezikovne 

učljivosti. Pomembno se je zavedati, da je jezikovna učljivost le eden od pogojev za hitrejše 

oziroma uspešnejše učenje jezikov, kar pomeni, da ni edini odločilen dejavnik za uspešno 

učenje jezikov. Učitelj lahko glede na dosežke na testu MLAT ali MLAT-E pripravi primerne 

učne prilagoditve, ki lahko vlivajo na uspešnejše učenje, saj rezultati testa prikazujejo 

zmožnosti učenca za učenje jezikov, ki pa ne pogojujejo njegovih možnosti za učenje. 

9 Opredelitev motivacije 

Zgodnje teorije motivacije, na katere je vplivalo delo psihologa Sigmunda Freuda (1966), 

temeljijo predvsem na globoko nezavednih nagonih, čustvih in občutkih, ki oblikujejo 

človekovo vedenje, medtem ko je skozi drugo polovico 20. stoletja motivacija postala 

opredeljena s poudarkom na zavedne kognitivne procese (cilji in pričakovanja, lastna 

prepričanja, razumevanje dogodkov ipd.), ki oblikujejo vedenje in ravnanje posameznikov. 

Glede opredelitve izraza motivacija se večina strokovnjakov strinja, da se motivacija povezuje 

z usmerjenostjo in pomembnostjo človekovega vedenja, kot je izbira posameznega dejanja, 

vztrajanje v dejanju in trud, vložen v to dejanje. Z drugimi besedami je motivacija razlog, 

zakaj se ljudje odločajo za določeno dejanje, koliko časa so pripravljeni nameniti določeni 

aktivnosti in kako močno se bodo trudili za uresničitev določenega dejanja ali cilja. 

Strokovnjaki izpostavljajo tudi različne stopnje motivacijskega procesa, pri čemer se nekateri 

strokovnjaki osredotočajo na začetno motivacijsko stopnjo izbiranja in vživljanja v dejanje, 

ostali pa na vplive oz. učinke dejanja in izkušenj na motivacijo. S tem se povezuje razprava o 

tem, ali je motivacija vzrok za učenje ali učinek učenja, in opredelitve motivacije v smislu 

pozitivnega (visoka motiviranost  visoki dosežki  visoka motiviranost) in negativnega 

cikla (nizka motiviranost  nizki dosežki  nizka motiviranost). Strokovnjaki raziskujejo, 

kako je takšne negativne motivacijske cikle mogoče prekiniti s pomočjo prilagajanja in 

spreminjanja kognitivnega procesa (učenčevo dojemanje samega sebe, interpretacija 

dogodkov ipd.), ki pogojuje odnosu med motivacijo in učenjem (Dweck, 1999; McCombs, 

1994, v Dörnyei in Ushioda, 2011). 

Vsakdanja izkušnja motiviranosti večine ljudi je kompleksnejša od zgolj zaznavanja vzroka in 

učinka motivacije pred ali po določenem dejanju ali nalogi. Motivacija se navadno razvija 

postopno, preko kompleksnega mentalnega procesa, ki vsebuje začetno načrtovanje in 

postavljanje ciljev, oblikovanje namenov, izvedbo in nadzorovanje dejanja ter vrednotenje 

rezultatov. Te podfaze motivacije pa se povezujejo z različnimi motivi. Pri dolgotrajnih 

dejavnostih, kot je na primer učenje tujega jezika, motivacija ne ostaja konstantna, temveč v 

različno dolgih obdobjih (meseci, leta ali posamezne učne ure) niha glede na raznovrstne 

notranje in zunanje vplive oz. dejavnike (Dörnyei in Ushioda, 2011). 

10 Opredelitev in funkcije učne motivacije 

 »Motiviranost za šolsko učenje je kompleksen pedagoško-psihološki fenomen, ki se na 

teoretski ravni sooča z mnogimi parcialnimi konceptualnimi in metodološkimi rešitvami. Te v 

znanih primerih težko zadostijo potrebam pedagoške prakse: v današnji šoli se namreč 
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vsakodnevno srečujemo po eni strani s problemom nemotiviranosti učencev za šolsko učenje, 

po drugi strani pa z vprašanji o naravi motivacije pri sicer bolj ali manj motiviranih učencih, 

kar se pomembno odraža v znanju učencev« (Juriševič, 2006, str. 7). Učna motivacija je izraz, 

s katerim na splošno označujemo vlogo oz. prisotnost ene ali več motivacijskih sestavin v 

procesu učenja (Juriševič, 2006). Danes razumemo učenje kot kompleksen fenomen, 

motivacijo pa kot eno izmed ključnih spremenljivk v njem, ki je že obče sprejeta kot 

pomembno povezana z učenjem – z učnimi procesi in učnimi dosežki oziroma rezultati učenja 

(Murphy in Alexander, 2000; Jarvela, 2001; Pintrich in Schunk, 1996; Stipek, 1998; 

Weinstein, 1998, v Juriševič, 2006). Strokovnjakinja s področja pedagoške psihologije, 

Monique Boekaerts (2001), v vedenju učencev v učnem kontekstu poleg kognitivnih 

dejavnikov kot pomembne prepoznava tudi motivacijske dejavnike in sklepa, da so oboji 

močno povezani in potrebni za razumevanje vedenja učencev. Med kognitivne dejavnike 

vključuje znanje, spretnosti in sposobnosti, med motivacijske dejavnike pa razne motivacijske 

sestavine, ki so pretežno kognitivne narave. S pomočjo socialno-kognitivnega modela učne 

motivacije, podobno mnenje delita tudi strokovnjaka, Pintrich in Schrauben (1992). V njem 

pogojujeta vključevanje učencev v šolsko učenje z interakcijskim prepletom motivacijskih in 

kognitivnih sestavin. Med motivacijske sestavine uvrščata učno samopodobo, mesto kontrole, 

učne cilje, interes do učnih nalog in zaznano pomembnost učenja, med kognitivne pa znanje 

in učne ter splošne značilnosti učnih nalog. Pri tem pa poudarjata, da sta obe vrsti sestavin 

tako pod vplivom značilnosti učnih nalog (vsebina, postopki in viri) kakor tudi pod vplivom 

značilnosti poučevanja (metode, učiteljevo vedenje in ocenjevalni sistem) (Juriševič, 2006).  
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Slika 1: Pintrichov model interaktivnega delovanja motivacijskih in kognitivnih sestavin v 

učnem kontekstu (Pintrich in Strauben, 1992 v Juriševič, 2006, str. 15) 

Vpliv učne motivacije na učenje strokovnjaki preučujejo na dveh ravneh: na ravni dosežkov 

in na ravni učnih procesov.  

Raziskave na prvi ravni so starejše (sredina in druga polovica 20. stol.) in kot take ne nudijo 

natančnejšega razumevanja preučevanih odnosov, vendar ohranjajo pomemben globalni uvid 

v obravnavane povezave (Juriševič, 2006). Zanimiv je podatek izpred okoli 30 let, da lahko z 

motivacijo pojasnimo največ 20 odstotkov variance učnega uspeha (Žagar, 1988, v Juriševič, 

2006), ki ga lahko primerjamo z novejšimi empiričnimi spoznanji, na podlagi razvitejših 

metodoloških in statističnih postopkov o vplivnih 10 odstotkih pojasnjene variance učne 

uspešnosti (Juriševič, 2005; Schiefele in Rheinberg, 1997, v Juriševič, 2006). Korelacijske 

raziskave so pokazale, da med motivacijo oz. njenimi sestavinami in učnimi dosežki oziroma 
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učno uspešnostjo učencev obstajajo pomembne, a nizke do srednje visoke povezave. Za 

kazalnike učne uspešnosti so bile v te raziskave vključene običajne šolske ocene ali drugače 

oblikovane ocenjevalne lestvice (točke ali odstotki) ali pa dosežki učencev na različnih testih 

znanja (Juriševič, 2006). Gottfriedova (1990) trdi, da so povezave med motivacijo in šolskimi 

ocenami višje kot povezave med motivacijo in dosežki učencev na testih znanja, čeprav so vse 

v večini raziskav statistično pomembne. Močnejše povezave med motivacijo in ocenami so 

lahko odraz šolskih ocen kot posledice časovno daljšega učenčevega dela in njegovih učnih 

prizadevanj v nasprotju z enkratnim reševanjem testa znanja, pri katerem gre za trenuten 

učenčev prispevek, ki je močno povezan z naravo testnih nalog. Možno je, da so učitelji pri 

ocenjevanju subjektivni (efekt pričakovanja) in pri oblikovanju ocene upoštevajo motiviranost 

učencev. Verjetno je tudi, da učitelji bolj spodbujajo motivirane učence, kar posledično še 

povečuje njihovo motiviranost za učno delo, to pa se kaže tudi pri njihovem učnem vedenju in 

ocenah (Juriševič, 2006 in 2005). Gottfriedova na podlagi pridobljenih spoznanj sklepa, da so 

učni dosežki boljši napovedovalec motivacije kakor obratno oz. da motivacija dobro 

napoveduje učno uspešnost na podlagi povezav s preteklimi učnimi dosežki (Juriševič, 2006). 

Na ravni učnih procesov pa so raziskave o vlogi motivacije razvojno mlajše. Kognitivni 

modeli učenja so prispevali k novim in natančnejšim spoznanjem o naravi učenja, ki so 

obetala boljše razumevanje odnosa med motivacijo in učenjem. Neposreden odnos med 

motivacijo in učenjem je predstavljen v Walbergovem modelu (Juriševič, 2006). 
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Slika 2: Walbergov vzročni model vplivanja devetih ključnih dejavnikov na učenje oziroma 

učno uspešnost (Walberg, 1984, v Juriševič, 2006, str. 16) 

Učna motivacija je pomembna mediatorska spremenljivka, ki vpliva na učno uspešnost preko 

različnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov učnega procesa, kot tudi v povezavi z 

nekaterimi učenčevimi osebnostnimi in demografskimi značilnostmi, na primer z 

anksioznostjo, učnimi potrebami, sposobnostmi, nacionalnostjo in podobno (Eggen in 

Kauchak, 1999, v Juriševič, 2006). Strokovnaki (Rheinberg, Vollmeyer in Rollett, 2000; 
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Schiefele in Rheinberg, 1997, v Juriševič, 2006) so v raziskovanju odnosa med učno 

motivacijo in učenjem natančno opredelili odnose med motivacijo, učnimi procesi in učnimi 

dosežki. Po njihovem mnenju se vpliv motivacije na učenje kaže na treh ravneh:  

1. »v trajanju in pogostosti učnih aktivnosti;  

2. v obliki izvajanih učnih aktivnosti;  

3. v funkcionalnem razpoloženju učenca med učno aktivnostjo« (Juriševič, 2006, str. 18). 

Vpliv motivacije na prvi ravni je znan kot čas aktivnega učenja, vendar gre za zapleteno 

zvezo med motivacijo in učnimi dosežki, ki ni nujno pozitivna, saj je vpeta v veliko drugih 

spremenljivk učenja, kot so sposobnosti, učne strategije in predznanje. Na obliko učnih 

aktivnosti motivacija vpliva na različne načine: gre za uravnavanje napora, ki ga učenec vloži 

v učenje (sorazmerno s težavnostjo učne naloge), po drugi strani pa vpliva na uporabo 

strategij, ki učenca spodbujajo k doseganju učnih ciljev (volja). Tretja raven vpliva motivacije 

na rezultate učenja pa je pojasnjena v smislu optimalnega psihološkega stanja učenca med 

učenjem (Juriševič, 2006). 
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Slika 3: Vloga motivacije pri učenju (Rheinberg in dr., 2000, v Juriševič, 2006, str. 18) 

Motivacija ne vpliva le na kvantiteto učnih procesov (koliko se učimo), ampak tudi na 

kognitivne procese med učenjem in preko njih na učne dosežke. Njena pomembnost se kaže 

tudi pri učenju novega in priklicu že naučenega (Graham in Weiner, 1996, v Juriševič, 2006). 

Nekatere študije so pokazale, da se motivacija povezuje s skladiščenjem informacij v 

dolgoročni spomin in njihovim prepoznavanjem ter priklicem, ko gre za učenje iz besedil 

(Graham in Golan, 1991; Schiefele in Rheinberg, 1997, v Juriševič, 2006). Schiefele (1996) 

na podlagi obsežne analize trdi, da je med interesom za snov in naučeno snovjo povprečna 

korelacija (0,27) in da je ta odnos pomemben in neodvisen od težavnosti besedila, tipa nalog, 

bralnih sposobnosti, starosti ali šolskega razreda. Trdi tudi, da je učenčevo doživetje pozitivne 

izkušnje učenja (aktivnost, sreča in zbranost) stranski učinek interesa za učenje, ker v procesu 

učenja nima samostojne vloge (Juriševič, 2006). 

11 Sestavine učne motivacije  

Posameznikovo lastno nagnjenje za učenje, ki ga strokovnjaki opredeljujejo s terminom 

notranja motivacija (ang. intrinsic motivation), je med različnimi pobudniki vedenja 

psihološko najpomembnejši. Harterjeva (1978) definira notranjo motivacijo kot gibalo 

človekove narave, ki ga žene v iskanje novega, soočanje z izzivi, preizkušanje meja svojih 

lastnih zmogljivosti in učenje, ki poteka od rojstva, tudi v primeru odsotnosti zunanjih 
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spodbud oz. nagrad (Juriševič, 2006). Pedagoško-psihološka literatura najpogosteje definira 

notranjo motivacijo v smislu treh med seboj prepletenih elementov (Eccles, Wigfield in 

Schiefele, 1998; Pintrich in Schunk, 1996; Stipek, 1998, v Juriševič, 2006): 

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

- kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oz. interes; 

- kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebuje tudi 

vrednoto pomembnosti učenja« (Juriševič, 2006, str. 36). 

Kljub natančni opredelitvi je notranjo motivacijo težko ločiti od nasprotnega konstrukta, 

imenovanega zunanja motivacija (ang. extrinsic motivation). Razumemo jo v smislu spodbud 

za učenje, ki prihajajo iz okolja in zaradi katerih začenjamo ali vztrajamo v določeni 

dejavnosti iz koristi, da pridobimo tisto, kar si želimo, ali pa, da se izognemo tistemu, česar si 

ne želimo (Reeve, 2001, v Juriševič, 2006). Danes oba konstrukta ne razumemo več le 

bipolarno, temveč v smislu samostojne razsežnosti, ki sta med seboj kontekstno pogojeni 

(Harackiewicz, Barron in Elliot, 1998; Hayamizu, 1997; Lepper in Henderlong, 2000, v 

Juriševič, 2006). Raziskave kažejo (Wigfield in Eccles, 2002, v Juriševič, 2006), da učenci z 

odraščanjem vedno manj doživljajo učenje kot notranje zanimivo in zabavno dejavnost in vse 

bolj v smislu nujnosti. 

11.1 Pobudniki učnega vedenja  

Cilji pri učenju 

Pogosta opredelitev motivacije je, da predstavlja vedenje, ki je usmerjeno k določenim ciljem 

(Graham in Weiner, 1996; Pintrich in Schunk, 1996, v Juriševič, 2006). Poleg različnih virov 

motivacije so cilji pomembni pobudniki za motivirano učno vedenje, ki povzročajo učno 

vedenje in ga uravnavajo do izpolnitve. Cilj razumemo kot kognitivni prikaz tistega, kar želi 

učenec doseči v določeni učni situaciji. Glede na raziskave učni cilji med tretjim in četrtim 

šolskim letom začnejo upadati, obenem pa se začnejo višati cilji izogibanja učenju. Tudi 

Nicholls (1989) trdi, da imajo učenci oblikovane različne cilje že v drugem razredu, nato pa se 

usmerjenost k dosežkom razvija pod vplivom kasnejših razvojnih dejavnikov in šolskega 

konteksta (Juriševič, 2006). 

Strokovnjaki (Ford, 1992; Pintrich, 2000; Wentzel, 1999, v Juriševič, 2006) opisujejo dva 

različna teoretska pristopa k ciljem v šolski situaciji: z vidika vsebin in z vidika njihove 

usmerjenosti. Avtorji, ki preučujejo cilje z vidika vsebine, predpostavljajo, da imajo učenci v 

šolskem kontekstu vsebinsko različne cilje. Ford (1992) v svoji teoriji jasno navaja, na kakšen 

način si učenci v določenem učnem kontekstu izbirajo učni cilj. Na njihovo odločitev vpliva: 

- »ustreznost cilja: smiselnost in primernost glede na dani kontekst; 

- pomembnost cilja: kako je določeni cilj v določenem kontekstu osebno pomemben za 

posameznega učenca; 

- dosegljivost cilja: kolikšna je po učenčevi presoji verjetnost, da bo cilj dosegel; 

- čustvena pomembnost posledic, ko bo cilj dosežen: kaj to pomeni osebno za učenca« 

(v Juriševič, 2006, str. 44). 

Študije so na podlagi teoretskih usmeritev potrdile dve usmerjenosti ciljev: usmerjenost v 

dosežke in usmerjenost v učenje. Za prvo je značilna tekmovalna naravnanost, filozofija »biti 

boljši od drugih« in/ali »z manj truda do večjih uspehov«. V ospredju je želja po pozitivni 

družbeni potrditvi in izogibanje kritiki, ki lahko omaje zaupanje v njihovo učno 

kompetentnost. To je za takšne učence pomembno, saj dojemajo sposobnost za učenje kot 

nekaj relativno stabilnega in nedovzetnega za spreminjanje glede na vloženo delo. Primer: 
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»Če ne razumem, se nič ne da spremeniti.« Veliko motivacijsko vlogo imajo zunanje učne 

spodbude. Učenci, ki so usmerjeni v učenje, pa usmerjajo pozornost na učenje oziroma na 

učne naloge. Učijo se s ciljem pridobiti znanje in povečati svojo učno kompetentnost. Svojo 

pozornost namenijo tudi procesom, ki vplivajo na večjo kakovost učenja (pristopi k učenju, 

učni stili, učne strategije ipd.) Njihovo mnenje je, da lahko s trudom in prizadevanjem 

napredujejo v razumevanju, znanju in spretnostih. Primer: »Če se potrudim, mi bo uspelo.« 

(Juriševič, 2006). 

Interes za šolsko učenje 

Interese povezujemo z notranjo motivacijo. Hidijeva (2000, str. 311, v Juriševič, 2006) 

definira interes kot »psihološko vzburjenje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano 

kognitivno delovanje, vztrajanje in čustveno vpletenost«. Razlikujemo individualne (osebne) 

in situacijske interese. Prvi so relativno stabilna vrednostna razmerja med posameznikom in 

vsebinskim področjem, za katerega je značilna posameznikova predanost in usmerjenost k 

nalogi, drugi pa so bolj površinske narave v smislu, da na posameznikovo pozornost vpliva 

trenuten zunanji dogodek ali vsebina, torej so minljive narave (Renninger, 2000, v Juriševič, 

2006). Situacijske interese spodbujajo različne lastnosti določene naloge, kot so osebna 

ustreznost, element novosti, raven učenčeve aktivnosti in razumljivost vsebin (Eccles in dr., 

1998, v Juriševič, 2006). Individualni interes pa vsebuje dve komponenti: čustveno (»Všeč mi 

je …«) in vrednostno (»Zanima me …«), ki sta istočasno usmerjeni v določeno aktivnost. 

Samo tako interesi dejansko prispevajo h kakovosti učenja (Schiefele, 1996, v Juriševič, 

2006). Razvoj individualnih interesov poteka v smeri vedno večje individualizacije in 

diferenciacije. Spolne vloge močno vplivajo na interese med tretjim in osmim letom otrok, 

kasneje (obdobje predadolescence) pa na njihov razvoj pomembno vpliva samopodoba 

(Eccles in dr. 1998, Renninger, 2000, v Juriševič, 2006). 

Zaznana pomembnost učenja 

Na odločitev za učenje in na učni proces pomembno vplivata dva dejavnika: pričakovanje 

uspeha in način učenčevega vrednotenja učne naloge ali dejavnosti. Ecclesova ta dejavnika 

pojasnjuje v smislu želje po doseganju določenih ciljev, to željo pa v izrazu pomembnosti 

naloge razlaga v štirih elementih (Eccles in dr. 1983, v Juriševič, 2006): 

- »vrednota dosežka (osebna ustreznost dobro izvedene naloge, v povezavi s 

samopodobo); 

- intrinzična vrednota (čustveno angažiranje); 

- vrednota koristnosti (povezanost naloge z drugimi učenčevimi cilji); 

- vložek (kritična komponenta, ki se nanaša na negativne oziroma neprijetne vidike 

udejstvovanja v učni dejavnosti/nalogi)« (Juriševič, 2006, str. 39). 

Ecclesova trdi, da postajajo omenjene vrednote z odraščanjem manj pomembne in se med 

seboj razlikujejo glede na različna področja šolskega dela. Omenja tudi razlike med spoloma, 

ki po njenem mnenju izhajajo iz spolno stereotipne vzgoje. Upad v pomembnosti učenja med 

učenci z leti šolanja povezuje z razvojem njihove samopodobe in pričakovanji učencev, ki jih 

imajo na podlagi izkušenj z učenjem v razmerju do različnih šolskih predmetov oziroma 

področij (Juriševič, 2006). 

Zaznana zahtevnost učenja 

Zaznano zahtevnost učenja se obravnava kot samostojno sestavino notranje motivacije. 

Gottfriedova (1985, 1990, v Juriševič, 2006) jo opredeljuje kot »nagnjenost za učenje, ki je 

učencu izziv, ki je zanj zahtevna in vsebuje element nenavadnosti oziroma novosti, a je ne 

uporablja kot samostojen dejavnik, temveč aditivno še z drugimi sestavinami« (Juriševič, 
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2006, str. 40). S stopnjevanjem zahtevnosti učnih nalog učenci pridobivajo na učni 

samozavesti, saj ob rešitvi težjih nalog doživijo večje zadovoljstvo kot pri reševanju lažjih. To 

pa velja le v primeru učne uspešnosti, zato je zelo pomemben učno spodbudni kontekst in 

učenje, s katerim se tudi manj uspešni učenci ne bi odvrnili od učenja (Harter, 1978, v 

Juriševič, 2006). Raziskave kažejo, da zunanje učne spodbude lahko zavirajo izbiro 

zahtevnejših nalog in posledično tudi nižajo notranjo motiviranost za učenje. V primerih, kjer 

učenci ob svojih dosežkih pričakujejo nagrado ali kazen, znižajo svoja pričakovanja v smislu, 

da svojo psihološko varnost vzdržujejo tako, da izberejo lažje naloge, ki jih bodo zagotovo 

rešili in tako pridobili nagrado ali se izognili kazni (Pintrich in Schunk, 1996, v Juriševič, 

2006). 

Zunanja učna spodbuda 

Angleška psihologa, Ryan in Deci (2000a), razlagata razumevanje socialno kulturnih vplivov 

na učno motivacijo s teorijo samoodločanja. Motivacijo sta predstavila na način kontinuuma, 

ki v nasprotju z drugimi teorijami zunanje motivacije opisuje različne stopnje samoodločanja 

v različnih stopnjah zunanje motiviranosti učenca in vpliv, ki ga ima na učenje. S pomočjo 

kontinuuma lahko bolje razumemo pot od nemotiviranega do notranje motiviranega otroka, 

kjer je učenec na vmesnih stopnjah k učenju spodbujen z različnimi zunanjimi spodbudami. 

1. stopnja: popolnoma zunanja motivacija 

Učenca se v učno vedenje spodbuja z najnižjo stopnjo zunanje motivacije. Učenec izvaja 

določeno učno aktivnost le zato, da bi zadovoljil zunanjo zahtevo, na katero nima vpliva 

(učenec je popolnoma pasiven). Primer: »Učim se, ker se moram.« 

2. stopnja: introjicirana zunanja motivacija 

Učenec je zaradi učenja izpostavljen čustvenemu pritisku, kar je tudi razlog na njegovo 

učenje. Učenec se z učenjem želi izogniti občutku krivde, znižati strah, pridobiti določeno 

obliko družbene pohvale (npr. odobravanje), v povezavi z ohranjanjem samopodobe (Primer: 

»Učim se, da me starši ne bi kregali.«) 

3. stopnja: identificirana zunanja motivacija 

Učenčevo vedenje postaja bolj avtonomno, saj zunanjo motivacijo uravnava preko 

identifikacije. Učenje je za učenca postalo pomembno. Primer: »Vpisal se bom na tečaj 

računalništva, da bom potem lahko sam uporabljal ta program.« 

4. stopnja: integrirana zunanja motivacija 

Učenec je ob učenju samostojen in doživlja visoko mero samoodločanja, ker mu je uspelo 

asimilirati identificirano pomembnost učenja. V tem smislu je ta vrsta zunanje motivacija zelo 

podobna notranji motivaciji, čeprav je še vedno instrumentalna. Primer: »Za ta poklic sem se 

odločil, ker me to res zanima.« (Juriševič, 2006). 

Na podlagi razumevanja teorije samoodločanja je možno predvideti, da se bo učenec, ki je na 

začetku določene učne aktivnosti le zunanje motiviran, tekom učnega procesa z ustreznimi 

zunanjimi spodbudami tako zatopil v delo, da bo v njem vztrajal tudi pozneje, ne glede na 

zunanje spodbude (Ryan in Deci, 2000b, v Juriševič, 2006) 

Lepper in Hodllova (1989) pa zunanje spodbude za učenje opredeljujeta z vidika treh funkcij 

v učnem kontekstu. 
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- Instrumentalna funkcija 

Njen namen je utrjevanje želenega vedenja učencev z zunanjo nagrado, na primer s pohvalo. 

Hkrati pa, ob ponovitvah nagrajenega vedenja, zagotavlja nagrajevanje v prihodnosti. Glede 

na to se lahko učenec vključi tudi v kakšno učno aktivnost, za katero sicer ni notranje 

motiviran. 

- Evalvacijska funkcija 

Gre za dajanje povratne informacije učencu o njegovem učnem delu in dosežkih. Na ta način 

spodbujamo učenčevo samopodobo in vplivamo na oblikovanje njegovih atribucij za učno 

uspešnost. Povratne informacije lahko spodbudijo ali zavrejo učenčevo notranjo motiviranost 

za učenje. Če jo spodbudijo, učenec lahko vztraja v določeni učni aktivnosti tudi v odsotnosti 

nagrad, ki jih je bil za enako vedenje že deležen. 

- Funkcija socialnega nadzora 

Ko učitelj skuša uravnavati vedenje učencev, lahko njegovo prekomerno in neustrezno 

zunanje spodbujanje učencev za učenje pogosto vodi v upadanje notranje motivacije, ne glede 

na obstoj zunanjih spodbud v prihodnosti. 

Opisana funkcijska razdelitev dokazuje, da zunanje spodbude, kot so kazni in nagrade, v 

določenih učnih situacijah pozitivno vplivajo na učno motivacijo in nimajo vedno le 

negativnih posledic (Juriševič, 2006). 

11.2 Ojačevalci učnega vedenja 

Ecclesoca in Wigfield (Eccles in dr., 1998; Wigfield in Eccles, 2002, v Juriševič, 2006) 

opredeljujeta ojačevalce učnega vedenja kot množico prepričanj, ki vplivajo na to, kako si 

učenec odgovori na vprašanje »Ali zmorem to nalogo?«. Bolj kot je odgovor pritrdilen, bolj je 

učno vedenje »ojačano« (samozavestno). Posledično poteka tudi učenje bolj uspešno, saj 

učenci, ki zaupajo v svoje učne zmožnosti, uporabljajo več strategij in so vztrajnejši. V zvezi 

v vprašanjem »Ali zmorem to nalogo?« je potrebno opozoriti tudi na naučeno nemoč 

(Abramson, Seligman in Teasdale, 1978; Baumeister in Scher, 1988; Burhans in Dweck, 

1995; Diener in Dweck, 1978; Dweck in Leggett, 1988, v Juriševič, 2006), ki na vprašanje 

odgovarja negativno, kar posledično slabi učno vedenje. Vpliva na pasivnost učnega vedenja, 

negativna čustva, upad učne motiviranosti in slabšo učno uspešnost. Naučena nemoč je 

povezana s prepričanjem, da se neuspehu v nikakršnem primeru ne da izogniti, saj nima 

nadzora nad učno situacijo. Učenec lahko to prepričanje posploši tudi na druga učna področja, 

kjer bi nadzor nad učno situacijo lahko imel, zato se na splošno pri učenju počuti vse manj 

kompetentno (Graham in Weiner, 1996; Eccles in dr. 1998; Wigfield, Eccles in Rodriguez, 

1998, v Juriševič, 2006).  

Učna samopodoba 

Na področju raziskav učne motivacije strokovnjaki vedno pogosteje poudarjajo učenčev jaz, 

samozaznave in prepričanja o lastnih učnih zmožnosti (Eccles in dr., 1998; Graham in 

Weiner, 1996; Pajers, 1996; Wigfield in dr., 1998, v Juriševič, 2006). Te konstrukte je 

smiselno združiti v izraz učna samopodoba, ki se kaže v doživljanju učenčevega učenja in 

učne uspešnosti ter uporabi in izbiri različnih učnih strategij (Hattie, 1992, v Juriševič, 1997). 

Tisti učenci, ki so prepričani, da zmorejo in želijo uspeti, so prizadevnejši in vztrajnejši pri 

učenju kakor tisti učenci, ki menijo, da so manj zmožni in niti ne pričakujejo učnega uspeha 

(Pintrich in Schunk, 1996, v Juriševič 2006). Pomembno pa je omeniti tudi, da lahko preveč 

pozitivno ali negativno prepričanje o lastnih zmožnostih učno motivacijo kratkoročno ali 

dolgoročno oslabi. Na primer preveč optimistično dojemanje lastnih učnih zmožnosti lahko 

ovira menjavo učnih strategij v primeru neuspeha. Nerealna zaznava pa vpliva tudi na izbiro 
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neprimernih nalog glede na učenčevo dejansko znanje in sposobnosti (Juriševič, 2006). 

Samopodoba je razvojno pogojena, oblikuje pa se postopoma skozi leta šolanja. Pri njenem 

oblikovanju ima ključno vlogo učni kontekst, predvsem povratne informacije učencu o 

njegovem delu in dosežkih (Harter, 1983, v Juriševič, 1997 in 2006). Bolj kot so te 

informacije pozitivne, konkretne in specifične na posameznem področju učenčevega dela, 

večja je možnost, da bodo vplivale na oblikovanje natančnejše učenčeve samozaznave 

(Harlen in Crick, 2003; Good in Brophy, 2000; Pintrich, 2003, v Juriševič, 2006). Učenci v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah preživijo veliko časa v šolskih in obšolskih dejavnostih, 

kjer med drugim ocenjujejo lastno delo na različnih področjih in sprejemajo ocene drugih 

(npr. sošolcev ali učiteljev) o svojem delu (Juriševič, 2006).  

Vzročne atribucije za učno uspešnost 

Med procesi, ki sodelujejo pri oblikovanju učne samopodobe, so pomembne vzročne 

atribucije. V Weinerjevi teoriji atribucij (Weiner, 1979, 1985, 1992 in 2004, v Juriševič, 

2006) se omenjeni konstrukt nanaša na znotrajosebni in medosebni motivacijski sistem, ki se 

med seboj povezujeta. Znotrajosebni motivacijski sistem v ospredje postavlja učenca in kako 

učenec sam dojema vzroke za določeno učno vedenje in uspešnost. Pri medosebnem 

motivacijskem sistemu pa je pomembno socialno okolje, ki učencu sporoča, čemu pripisuje 

vzroke njegove učne uspešnosti. Proces pripisovanja atribucij se sproži kot odgovor na učni 

dosežek, ki mu sledi učenčeva čustvena reakcija, ki je lahko pozitivna ali negativna, in 

osmišljanje te učne izkušnje (»Zakaj se je to zgodilo?«). Učenec se na koncu odloči za 

določeno atribucijo, ki vpliva na poznejše učno vedenje (učenje ali izogibanje učenju). 

Weiner trdi, da so atribucije lahko vsebinsko različne, pri tem pa navaja tri lastnosti, po 

katerih se razlikujejo: 

1. »mesto oziroma lokus: v učencu, na primer njegove sposobnosti, ali zunaj učenca – 

naklonjenost učitelja; 

2. stabilnost oziroma trajanje atribucije: na primer sposobnosti so stabilna, prizadevanje 

pa spremenljiva atribucija; 

3. nadzor oziroma možnost vplivanja: na primer na svoje prizadevanje lahko vplivam, na 

zahtevnost učiteljevih vprašanj pa ne« (v Juriševič, 2006, str. 51 in 52). 

12 Učna motivacija za učenje tujega jezika  

Motivacija je psihološki proces, ki v obliki različnih motivacijskih sestavin, kot so interesi, 

atribucije, samopodoba, cilji, zunanje spodbude in vrednote, aktivira učni proces, nato pa ga 

bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge ali cilja (Juriševič, 2012). Splošno 

mnenje je, da so vsi otroci motivirani za učenje jezikov, vendar so ne glede na to, raziskave na 

področju motiviranosti učencev za učenja tujega jezika še vedno pomanjkljive in redke 

(Nikolov, 1999). Predpostavlja se, da učna motivacija in uporaba strategij vplivajo na učinek 

jezikovne učljivosti na učenje tujega jezika. Učni materiali, metode poučevanja, učitelj, starši 

in sovrstniki lahko vplivajo na učno motivacijo in uporabo učnih strategij, ki lahko pozitivno 

vplivajo na učenje in obenem zmanjšajo vpliv učenčeve jezikovne učljivosti (Sternberg, 2002, 

v Winke, 2013). Nekdo je namreč lahko bolj motiviran za učenje enega tujega jezika kot 

drugega. Prav tako je lahko nekdo bolj motiviran za učenje tujega jezika v nekem specifičnem 

učnem okolju in manj v drugem. S tem se povezuje spiralni učinek motivacije. Učenci, ki so 

uspešni na določenem učnem področju, postanejo še bolj motivirani za učenje, medtem ko 

tisti, ki so manj uspešni, začnejo odvračati učenje in se manj trudijo (Hermann, 1980, v 

Winke, 2013). Učna motivacija je ključni dejavnik, ki določa učni proces in posredno vpliva 

na kakovost jezikovnega znanja. Raziskave so pokazale, da se učenci na zgodnji stopnji na 

splošno radi učijo tujih jezikov in med poukom razvijejo pozitivno učno samopodobo. Večina 

učencev ima najraje učne ure tujega jezika, ki vključujejo igre in podobne neformalne učne 
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situacije. Učne ure tujega jezika, kjer morajo učenci pisati ali brati (»klasične« učne situacije), 

pa so med njimi najmanj priljubljene. Glede na to, da je učenčeva motivacija za učenje tujega 

jezika notranja in zunanja, je zelo pomembno, da učitelj tujega jezika prepozna učenčeve 

najpomembnejše motivacijske sestavine. To lahko stori z opazovanjem vedenja učencev v 

razredu. Učitelj bi moral nato te motivacijske spodbude vključiti v učni proces. Na ta način 

lahko učitelj zadovolji učenčeve individualne potrebe, kar posledično vpliva na boljše 

jezikovno znanje (Juriševič in Pižorn, 2013). Pri tem je potrebno razumeti, da je motivacija 

del učenca, torej se dogaja v njem. Motivacije učencu ne moremo »dati«, lahko jo le 

spodbujamo, negujemo, ozaveščamo in krepimo z ustreznimi motivacijskimi spodbudami 

(Juriševič, 2012).  

Motivacija za učenje tujega jezika je torej kompleksen fenomen, ki po mnenju strokovnjakov 

zavzema dva dejavnika: učenčeve komunikacijske potrebe in odnos oziroma zaznave do tuje 

govoreče skupnosti. Če so učenci primorani uporabljati tuj jezik v veliko družbenih situacijah 

ali za izpolnitev profesionalnih ambicij, bodo posledično zaznali komunikativno vrednost 

tujega jezika in bili motivirani za usvojitev jezikovnega znanja. Če imajo učenci do govorcev 

tujega jezika pozitiven odnos oziroma zaznave, si bodo z njimi želeli več kontaktov 

(Lightbown in Spada, 1999). Robert Gardner in Wallace Lambert (1972) trdita, da se 

integrativna motivacija (ang. integrative motivation) povezuje z učenjem tujega jezika za 

osebno rast in kulturno obogatitev, instrumentalna motivacija (ang. instrumental motivation) 

pa z učenjem tujega jezika za takojšnje in bolj praktične cilje oziroma namene. Pomembno se 

je zavedati, da se posameznikova identiteta povezuje z načinom njegovega govora. Ko nekdo 

govori tuj jezik, posledično prevzame tudi nekaj identitetnih značilnosti druge kulture. Glede 

na odnos/zaznave učenca do te kulture, je učenje tujega jezika lahko vir obogatitve ali zamere. 

Če je učenčev edini razlog za učenje tujega jezika zunanji pritisk, potem je notranja 

motivacija minimalna, splošen odnos do učenja pa negativen. Dejavnik, ki vpliva na 

motivacijo za učenje tujega jezika, je tudi družbena dinamika oziroma razmerje med jeziki. 

Učenci jezikovne manjšine (npr. slovenski jezik), ki se učijo tuji jezik jezikovne večine (npr. 

angleški jezik), imajo navadno višjo stopnjo motiviranosti od tistih skupin jezikovne večine, 

ki se učijo jezik, ki se uporablja v manjših razsežnostih (Lightbown in Spada, 1999).  

12.1 Spodbujanje učne motivacije v šoli 

Eno ključnih vprašanj učiteljev je, kako čim bolj učinkovito motivirati učence za šolsko 

učenje. Vprašanje je kljub številnim raziskavam še vedno dokaj odprto. Na podlagi 

behaviorističnega modela so razviti postopki, ki pri učencih spodbujajo učenje, predvsem 

zaradi njegove instrumentalne vrednosti. Pri tem so zunanje motivacijske spodbude v funkciji 

doseganja jasnih ciljev, kot so ocene in učna uspešnost, saj je učenje v osnovi opredeljeno kot 

dolgočasno. Premalo pozornosti pa je namenjeno oblikovanju vrednot za spodbujanje učenja 

v učnih situacijah, kjer cilji niso jasno določeni in kjer ni klasičnih kriterijev za ocenjevanje 

učne uspešnosti (Npr. reševanje kompleksnejših problemov, ki zahtevajo višje oblike 

mišljenja, kot je problemsko, ustvarjalno in kritično). Stipek (2002) meni, da je od učiteljev 

nerealno, nestrokovno in nesmiselno pričakovati, da za učenje vse učence motivirajo enako. 

Pomembno je, da učence proaktivno spodbujajo k učenju, pri tem pa si pomagajo s 

pedagoškimi pristopi, ki so danes zelo raznovrstni (Juriševič, 2012). 

Po mnenju učiteljev so motivirani učenci tisti, ki aktivno sodelujejo pri pouku, izražajo interes 

za šolske predmete in se pridno učijo. Takšne lastnosti učitelji brez težav prepoznajo in na 

njih lažje vplivajo kot na učenčeve razloge za učenje tujega jezika ali njihov odnos do tujega 

jezika in govorcev le tega. Če se učitelji trudijo, da je učilnica prostor, kamor učenci zaradi 

zanimive učne vsebine radi prihajajo, saj je primerna njihovi starosti in stopnji sposobnosti, 

vsebuje jasne, zahtevne in hkrati dosegljive cilje in ker je v njej učno vzdušje za učence 
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spodbudno in ne stresno, posledično pozitivno vplivajo na učno motivacijo učencev za učenje 

tujega jezika (Lightbown in Spada, 1999).  

Graham Crookes in Richard Schmidt (1991, v Lightbown in Spada, 1999) opisujeta področja, 

na katerih so raziskave pokazale povečano stopnjo motivacije učencev glede na poučevanje: 

1. Motiviranje učencev v uvodnem delu učne ure 

Komentarji in pripombe o sledečih dejavnostih, ki jih dajejo učitelji v uvodnem delu učne ure, 

lahko vplivajo na višjo raven zanimanja učencev. 

2. Raznovrstne dejavnosti, naloge in učni materiali 

Učne ure, ki vsebujejo vedno enake dejavnosti, rutine in vzorce, vplivajo na upadanje 

pozornosti in povečevanje dolgčasa učencev. Uporaba raznolikih dejavnosti, nalog in učnih 

materialov pa pomaga, da se temu izognemo, in posledično poveča raven zanimanja učencev 

in njihovih interesov. 

3. Uporaba kooperativnih ciljev namesto tekmovalnih 

Kooperativne učne dejavnosti so tiste, pri katerih morajo učenci sodelovati z namenom rešitve 

učne naloge oziroma problema. Takšne tehnike poučevanja povečujejo samozavest učencev. 

Tudi slabši učenci pridobijo na zaupanju samega vase, saj ima v kooperativni nalogi vsak 

posameznik pomembno vlogo. Ker učenci vedo, da ostali sošolci računajo nanj, to posledično 

poveča njihovo motivacijo. 

Medtem ko v nekaterih razredih učenci dobro delujejo v tekmovalni interakciji, so v drugih 

bolj uspešne kooperativne dejavnosti. 

Smernice za motiviranje učencev z različnimi motivacijskimi vzorci 

Učenci so za učenje med seboj zelo različno motivirani. Juriševič (2006) za učence osnovne 

šole (7–11 let) navaja 5 različnih motivacijskih vzorcev in jih opisuje z atributi motivacijskih 

značilnosti v smislu individualnih razlik med učenci v njihovih sposobnostih, učni uspešnosti, 

učnih pristopih, družbenih spodbudah ter glede na spol in starost učencev. 

Razpredelnica 2: Smernice za motiviranje učencev z različnimi motivacijskimi vzorci 

(Juriševič, 2012) 

MOTIVACIJSKI VZORCI SMERNICE ZA  

MOTIVIRANJE UČENCEV 

UČNO TEKMOVALNI UČENCI 

Učenci se učijo, ker želijo biti učno uspešni 

(dobre ocene, nagrade), to pa razlagajo s svojimi 

učnimi sposobnostmi. Ta motivacijski vzorec je 

značilen za učence in učenke. Učenci znajo 

strateško prilagajati učenje glede na učno snov 

in/ali s svojimi sposobnostmi kompenzirajo 

neuporabo učnih strategij in/ali nerazvitost 

učnih navad. Okolje jih spodbuja k učnim 

dosežkom, učitelji pa jih v smislu sodelovanja 

ocenjujejo kot učno aktivne in učno zelo 

uspešne. 

V šoli jih lahko najučinkovitejše 

motiviramo tako, da jim zagotovimo čim 

več tekmovalnih situacij, kjer njihovo 

pozornost postopno usmerjamo na 

tekmovanje s samim seboj (opazovanje 

svojega lastnega učnega razvoja) in k 

drugim motivacijskim pobudnikom, kot so 

npr. interesi za učenje. Te učence je 

potrebno učiti, kako naj se učijo (učne 

strategije, navade). 

UČNO AKTIVNI UČENCI 

Učenci se učijo, ker jih učna snov zanima, ker 

Najbolje jih motiviramo tako, da jim 

pripravimo čim več učnih nalog, za katere 
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jim znanje predstavlja pomembno vrednoto. To 

so učenci z dobro učno samopodobo. 

Motivacijski vzorec je značilnejši za učenke. Pri 

učenju uporabljajo različne učne strategije, 

predvsem učenje z razumevanjem. Okolje jih 

spodbuja k učenju in obvladovanju učnih 

spretnosti in ne k prikrivanju svojih napak ali 

samo učnim dosežkom. V povprečju ne 

izstopajo po svojih učnih rezultatih. 

kažejo interes. Pomembno je tudi 

spodbujanje vrednote dosežka (zunanje 

motiviranosti), saj bodo tako aktivnejši 

tudi na področjih, za katere sicer niso 

notranje motivirani, se pa od njih zahteva 

aktivnost oziroma storilnost. 

UČNO NESAMOZAVESTNI UČENCI 

Učijo se, ker jih je strah učnega neuspeha in/ali 

kaznovanja, ki se mu želijo izogniti. Poleg tega 

pa se zavedajo pomembnosti znanja in učenja, 

zato se veliko učijo. Pri učenju jih ovira slaba 

učna samopodoba. Učno vedenje prilagajo 

socialnemu okolju, ker si želijo varnosti, 

sprejetosti in potrditve. Med starejšimi učenci 

opazimo porast učencev z visokimi učnimi 

sposobnostmi (perfekcionizem). 

V šoli jih najbolje motiviramo tako, da 

krepimo njihovo samopodobo, predvsem z 

učnimi dejavnostmi in povratnimi 

informacijami o njihovih dosežkih. 

Pomagati jim je treba pri usvajanju 

učinkovitih učnih strategij in postavljanju 

učnih ciljev na podlagi njihovih interesov. 

UČNO PASIVNI UČENCI 

Učijo se, ker jih je strah učnega neuspeha in/ali 

kaznovanja, ki se mu želijo izogniti. Ne kažejo 

želje po učnih dosežkih, učna snov in učenje jih 

ne zanimata. Med mlajšimi učenci prevladujejo 

učenke, med starejšimi pa učenci. V povprečju 

imajo nižje učne sposobnosti. Učijo se le toliko, 

kolikor je nujno potrebno (doseganje 

minimuma). Niso deležni motivacijskih spodbud 

iz socialnega okolja. V povprečju dosegajo nižjo 

učno uspešnost v primerjavi z učenci drugih 

motivacijskih vzorcev. 

Najbolje jih motiviramo z ustvarjanjem 

učno varnega in spodbudnega okolja, v 

katerem s pomočjo učne snovi in 

aktivnosti razvijamo motivacijske 

pobudnike in krepimo njihovo učno 

samopodobo. 

UČNO NEMOTIVIRANI UČENCI 

Ta motivacijski vzorec je prisoten v višjih 

razredih. Učenci niso ne notranje ne zunanje 

motivirani. Ne navajajo pomanjkanja in/ali 

odsotnosti nadzora nad lastnim učenjem in 

strahu, povezanega z učenjem. V tej skupini 

prevladujejo dekleta. Ne izstopajo po uporabi 

nobenega učnega pristopa. Od vseh skupin se 

najmanj učijo na način, ki bi jim omogočil 

razumevanje učne snovi. V socialnem okolju so 

deležni izjemno malo spodbud k prikrivanju 

napak med učenjem. Učitelji ocenjujejo njihovo 

učno aktivnost kot visoko. V tej skupini je v 

povprečju veliko učno uspešnih učencev. 

Na njihovo motiviranost vplivamo tako, da 

oblikujemo poučevanje na podlagi 

njihovih interesov, iz katerih potem 

prilagajamo učne dejavnosti. Pomembno 

je, da pri njih spodbujamo razvoj učnih 

ciljev, ki se povezujejo z doživljanjem 

kompetentnosti zaradi znanja in dosežkov 

(spodbujamo notranjo in zunanjo 

motivacijo). 

Motivacijski vzorci in spol 

Spol je spremenljivka v odnosu do učne motivacije, o kateri raziskave še vedno niso podale 

enoznačnih odgovorov. Juriševič (2005) je v svoji doktorski disertaciji ugotovila, da se 

deklice in dečki 4. razreda osnovne šole v svojih izraženih motivacijskih vzorcih statistično 
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pomembno ne razlikujejo, kar pa se spremeni v višjih razredih osnove šole. Rezultati 

raziskave so v 7. razredu pokazali pomembne razlike med spolom in motivacijskimi vzorci. 

Avtorica zaključuje, da se povezanost med spolom in učenci z različnimi motivacijski vzorci 

z leti šolanja najverjetneje povečuje. To ugotovitev lahko povežemo s kulturnimi stereotipi in 

spolno stereotipni vzgoji oziroma učnemu kontekstu, ki pri učencih preko družbenih 

pričakovanj sooblikuje učenčevo učno vedenje. V slovenskem učnem okolju se, glede na 

ugotovitve, od deklic pričakuje več kakor od dečkov v smislu »pridnega vedenja«. Deklice, ki 

to vlogo sprejmejo, med šolanjem ohranjajo učno uspešnost. 

12.2 Motivacijski sistem za učenje tujega jezika (ang. The L2 Motivational Self System) 

Motivacijski sistem za učenje tujega jezika je leta 2005 Dörnyei predstavil kot izčrpno sintezo 

preteklih raziskav glavnih dimenzij učne motivacije za učenje jezikov. Sistem predpostavlja, 

da za motivacijo za učenje tujega jezika obstajajo trije primarni viri: učenčeva predstava 

samega sebe kot uspešnega govorca tujega jezika, družbeni pritisk, ki izhaja iz učenčevega 

okolja, in pozitivne učne izkušnje.  

1. Učenčeva predstava samega sebe kot uspešnega govorca tujega jezika (ang. Ideal L2 

Self) 

Če oseba, katera bi radi bili, govori tuji jezik, to pomeni močan motivacijski dejavnik za 

učenje tega tujega jezika zaradi želje po zmanjšanju neskladnosti med lastnim dejanskim in 

idealnim jazom. 

2. Družbeni pritisk, ki izhaja iz učenčevega okolja (ang. Ought-to L2 Self) 

Zajema lastnosti, za katere posameznik misli, da jih mora imeti, če želi zadovoljiti zahteve in 

se izogniti negativnim rezultatom.  

3. Pozitivne učne izkušnje tujega jezika (ang. L2 Learning Experience) 

Pozitivne učne izkušnje se nanašajo na neposredno učno okolje in izkušnje, kot so vpliv 

učitelja in sovrstnikov, učni načrt in uspešnost (Dörnyei in Ushioda, 2011).  

12.3 Vloga staršev pri motiviranju učencev za šolsko učenje 

Starši pomembno vplivajo na oblikovanje in razvoj učne motivacije učencev. Njihov vpliv se 

zrcali preko njihovega vrednotnega sistema in prepričanj (predvsem o učnih zmožnostih 

njihovih otrok) ter konkretnega vedenja, s katerim svojim otrokom sporočajo svoj odnos do 

šolskega učenja. Rumberger in Palardy (2002, v Juriševič, 2006) poročata, da je vključevanje 

staršev v šolsko delo in življenje obratno sorazmerno z izostajanjem od pouka in prezgodnjim 

opuščanjem izobraževanja njihovih otrok. Starševski vpliv pa je predvsem pomemben v prvih 

letih šolanja, ko učenci oblikujejo osnovne motivacijske sestavine (Beiswenger in Grolnick, 

2010; Murray, 2009, v Juriševič, 2012). 

Steinberg (1996, v Juriševič, 2012) navaja 3 ravni starševskega vplivanja na učno delo in 

uspešnost učencev: 

1. Na ravni sporočil, ki jih starši posredujejo svojim otrokom o njihovem učnem delu. Ta 

sporočila so lahko bolj ali manj kongruentna, npr. ko starši od otrok zahtevajo dobro 

znanje učne snovi, po drugi strani pa tega znanja nikoli ne preverjajo ter se zanimajo 

le za šolsko oceno.  

2. Na ravni zgleda, s katerim starši sporočajo svojim otrokom, koliko jim pomenita šola 

in znanje. Primer takšnega zgleda so npr. starši, ki svoj prosti čas namenjajo tudi 

dejavnostim, ki so povezane z otrokovo šolo in učenjem (obisk šolskih prireditev, 

pogovori o šoli, ipd.). 
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3. Na ravni družinske klime, ki s svojimi vzgojnimi stili ter družbeno-ekonomskimi in 

kulturnimi značilnostmi prav tako vplivajo na učno motivacijo. Na primer priseljena 

družina z nizkim družbeno-ekonomskim statusom do otroka nima visokih učnih 

pričakovanj  

Grolnik in Slowiaczek (1994, v Juriševič, 2012) navajata 3 različne načine vključevanja 

staršev v delo in življenje šole, s katerimi pomembno vplivajo na motiviranost učencev za 

šolsko učenje: 

1. vedenjska vključenost, ki predstavlja fizično vključenosti staršev v šoli in dejavnostih, 

npr. prisotnost na šolskih prireditvah; 

2. osebnostna vključenost, ko starši izražajo pozitivna stališča in interes do šole; 

3. intelektualna vključenost, ko starši sodelujejo z otroki pri intelektualno spodbudnih 

dejavnostih, npr. berejo, rešujejo probleme, ipd.  

Pomembno je, da učitelji v odnosu do staršev niso le reaktivni, čakajoč na prvi korak staršev v 

njihovem odnosu in ob slabih ocenah, ampak da proaktivno in ustvarjalno načrtujejo in 

izvajajo dejavnosti (Graham-Clay, 2005, v Juriševič, 2012), s katerimi spodbujajo aktivnost 

staršev in posledično učno motiviranost učencev. Na ta način se med šolo in starši lahko 

razvije partnerski odnos, ki temelji na obojestranskem zaupanju in posledično pozitivno 

vpliva na učni razvoj učencev. Priložnosti, s katerimi lahko učitelji pridejo nasproti staršem 

pri motiviranju učencev za šolsko učenje, so številne. Med njimi so na primer formalne 

(govorilne ure ali roditeljski sestanki) in manj formalne oblike druženja in sodelovanja 

(športni, kulturni, naravoslovni dnevi ali zbiralne akcije) (Juriševič, 2012). 

13 Ugotovitve raziskav na področju motivacije za učenje tujega jezika 

Glede na splošno prepričanje so vsi otroci visoko motivirani za učenje tujega jezika, pri 

učenju nimajo zadržkov, do njega oblikujejo pozitiven odnos in zaznave in so sami po sebi pri 

učenju tujega jezika tudi uspešni. Nekateri strokovnjaki pa trdijo, da se mlajši učenci (stari od 

7 do 12 let), prav tako kot starejši, med seboj zelo razlikujejo, zato so raziskave glede 

individualnih razlik med mlajšimi učenci zelo pomembne in potrebne (MacIntyre, Baker, 

Clément in Donovan, 2002; Mihaljević Djigunović, 2012). Glede na to, da imajo raziskave o 

motivaciji in odnosu do učenja tujega jezika dolgo tradicijo (Dörnyei, 1990; Gardner in 

Lambert, 1959; Nikolov, 2002; Vilke, 1979; Mihaljević Djigunović, 2012), so podobne 

raziskave na področju mlajših učencev (7–12 let) še vedno pomanjkljive. Medtem ko se odnos 

učencev do učenja tujega jezika navezuje na pozitivna ali negativna čustva, zaznave o jeziku 

in na različne stvari, s katerimi učenec povezuje jezik, Gardner (2010) definira motivacijo kot 

kombinacijo želje po učenju tujega jezika, pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika in vanj 

vloženega truda (Mihaljević Djigunović, 2012). Na področju starostnih razlik evropskih 

mlajših učencev (7–12 let) glede motivacije in odnosa do učenja tujega jezika, so nekateri 

strokovnjaki (Chambers, 2000; Nikolov, 1999) ugotovili, da imajo mlajši učenci bolj 

pozitiven odnos do tujega jezika od starejših, medtem ko ostali (Lasagabaster, 2003; 

Williams, Burden in Lanvers, 2002) niso dokazali razlik, ki bi bile povezane s starostjo. 

Pomembno je izpostaviti, da na različne ugotovitve raziskav lahko vplivajo različni 

instrumenti, dejstvo pa je, da različni rezultati opozarjajo tudi na to, da je odnos med 

motivacijo, odnosom učencev do učenja tujega jezika in njihovimi dosežki zelo kompleksen 

in vključuje veliko spremenljivk. V madžarski raziskavi (Dörnyei, Csizér in Németh, 2006) je 

primerjava med motivacijo in odnosom do učenja tujega jezika med učenci angleškega, 

francoskega, nemškega, italijanskega in ruskega jezika pokazala, da se razlike v motivaciji in 

odnosom do učenja tujega jezika razlikujejo glede na regijo v državi. Učenci so bili bolj 

motivirani in imeli bolj pozitiven odnos do učenja jezikov, ki so jim bila geografsko bližja. 
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Bolj so bili naklonjeni jeziku, ki se govori kot prvi jezik v njihovi regiji (npr. nemščina na 

zahodu Madžarske ali ruščina na vzhodu). Na Hrvaškem (Mihaljević Djigunović in Bagarić, 

2007) so, ob primerjanju učencev angleškega in nemškega jezika, ugotovili, da so učenci 

angleškega jezika bolj motivirani od učencev nemškega. Do tujega jezika in tuje govoreče 

kulture imajo bolj pozitiven odnos, prav tako do samega sebe kot učenca. Avtorja pojasnjujeta 

razlike med učenci v povezavi s pristopom poučevanja teh dveh jezikov, različnim statusom, 

ki ga jezika uživata v družbi, in dejstvom, da imajo učitelji nemškega jezika težjo nalogo pri 

motiviranju učencev kot učitelji angleškega. Mihaljević Djigunović (2009) je primerjala 

skupino hrvaških prvošolcev, ki so se tujega jezika učili pod zelo ugodnimi pogoji (majhne 

skupine, intenzivno poučevanje, ustrezno izobraževani učitelji), s skupino, ki je bila 

izpostavljena običajnim učnim pogojem (velike skupine, 2 učni uri angleščine na teden, 

različno izobraženi učitelji, ki niso kompetentni za delo z mlajšimi učenci). Ugotovitve 

raziskave so pokazale manj pozitiven odnos do učenja angleščine, nižjo samozavest, manj 

zadovoljstva in veselja pri učnih urah angleščine v skupini, ki se je učila pod manj ugodnimi 

pogoji. Zanimivo pa je, da so tudi ti učenci mnenja, da se je angleščino pametno učiti, saj je 

jezik svetovne komunikacije. To nakazuje, da je status jezika lahko pomembnejši od učinka 

učnih pogojev (Mihaljević Djigunović, 2012). 

Veliko raziskav (Low, Brown, Johnstone in Pirrie, 1995; Nikolov, 2002; Szpotowicz, 

Mihaljević Djigunović in Enever, 2009), ki se osredotoča na odnos mlajših učencev do učenja 

tujih jezikov, predvideva, da učenci običajno prevzamejo zaznave svojih staršev, sorojencev, 

prijateljev in učiteljev, oziroma ljudi, ki jih dojemajo kot pomembne. Zanimiva je ugotovitev 

avtorice Vilke (1979), ki trdi, da ta vpliv lahko deluje tudi v nasprotni smeri. V njenem 

eksperimentalnem projektu o optimalni starosti za začetek učenja tujega jezika je negativen 

ali nevtralen odnos staršev do zgodnjega učenja tujega jezika po tem, ko so videli zanimanje, 

navdušenost svojih otrok pri pouku angleščine, postal pozitiven. Ko učenci pridobijo svoje 

lastne izkušnje pri učenju tujega jezika, razvijejo do njega svoj lasten odnos. Nikolov (2002) 

trdi, da se oblikuje preko učnih procesov v učilnici. Tudi vloga učitelja tujega jezika (Vilke, 

1979) se je izkazala kot zelo pomemben dejavnik pri oblikovanju učenčevega odnosa in 

ohranjanju motivacije. Marschollek (2002) pa je ugotovil, da k temu prispeva tudi kontakt z 

maternimi govorci tujega jezika (Mihaljević Djigunović, 2012). 

13.1 Madžarska raziskava: projekt Pécs 

Cilj raziskave je bil razviti učni načrt za poučevanje angleščine za učence, stare od 6 do 14 let, 

zato so strokovnjaki v ta namen želeli raziskati njihov odnos in motivacijo za učenje tujega 

jezika. Razlog projekta je bil predvsem oblikovanje primernih učnih materialov, 

pripomočkov, strategij in nalog za učenje angleščine. Raziskovalna vprašanja, ki so se 

povezovala z odnosom učencev do učenja tujega jezika in motiviranostjo, so naslednja:  

1. Kakšno je mnenje učencev o tem, zakaj se učijo angleščine kot tuji jezik? 

2. Kateri dejavniki, na kakšen način in do kakšne mere ti dejavniki motivirajo učence za 

učenje angleščine? 

V raziskavi so podatke pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je vseboval odprta vprašanja, kot 

so npr. »Zakaj se učiš angleščino?«, »Kaj najraje počneš pri pouku angleščine?« ipd. Rezultati 

glede razlogov za učenje angleščine so razdeljeni v 3 starostne skupine (6–8, 8–11 in 11–14 

let) in na 4 širša področja: učna izkušnja, učitelj, okoljski razlogi, uporabni razlogi. Učenci v 

najnižji starostni skupini (prvi in drugi razred) so podali naslednje razloge: 
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1. glede učne izkušnje so podali 3 najpogostejše odgovore: a) »ker je zabavno«, 

»zanimivo«, »ker se samo igramo«, b) »ker mi je všeč«, c) »ker je enostavno«, »ker je 

lahko dobiti nagrado«, »ker sem pri tem dober«; 

2. razlogi glede učitelja so vsebovali 3 tipe trditev: a) »ker je učitelj prijazen«, b) »ker 

ima učitelj dolge lase«, »ker je učitelj majhen« in c) »ker me ima učitelj rad«; 

3. okoljski razlogi, povezani z družinskim ozadjem: a) »učim svojo 

mati/očeta/brata/sestro«, b) »ker se tudi moj brat/sestra/bratranec uči angleščino«: 

4. uporabni razlogi: a) »moja mati je rekla, da se bom lahko sporazumeval, ko bomo šli v 

Italijo«. 

Vsi razlogi v tej starostni skupini so bili pozitivni. V prvem razredu je bilo več razlogov, 

povezanih z učiteljem in uživanjem v razredu, kot v drugem, kjer je bilo več razlogov za 

učenje angleščine povezanih z nagradami. 

Rezultati druge starostne skupine (8–11 let) so navedli podobne razloge, vendar z nekaj 

očitnimi razlikami. Okoljski razlogi (»ker so me vpisali«, »ker učim svojo mati« ipd.) 

učencev tretjega, četrtega in petega razreda so bili pogostejši in različni od mlajših učencev, 

prav tako tudi uporabni razlogi, ki so bili zelo raznoliki (»da bom lahko govoril angleško«, 

»ker je uporabno«, »ko bomo potovali, bom lahko govoril angleško« ipd.). Učenci se pri 

navajanju teh razlogov že zelo usmerjajo v prihodnost, kjer jim bo znanje angleščine lahko 

koristilo. V najvišji starostni skupini (11–14 let) pa učenci podajajo bolj homogene odgovore, 

s poudarkom na drugačnih razlogih, kot jih navajajo mlajši učenci. Razlogi glede učne 

situacije so zelo pogosti, npr. »ni ti treba biti zaskrbljen, ni te treba biti strah«, »ni 

dolgočasno«, »drugačno od ostalih učnih predmetov«, »ne dobimo slabih ocen«, ipd. Učitelj 

je omenjen manj pogosto in na manj navdušen način, kot je npr. »učitelj je pravičen«. 

Okoljski razlogi so zelo redki, npr. »ker so me vpisali«, uporabni razlogi pa so zelo tipični, 

npr: »ker je pomembno, da znaš govoriti angleško», »ker bo uporabno«, »da se bom lahko 

sporazumeval, ko bom v tujini«, »ker je angleščina mednarodni jezik« ipd. 

Primerjava vseh treh starostnih skupin je odkrila več podobnosti kot razlik, vendar se je 

pomembno zavedati, da se motivacija učencev z leti spreminja. Prva skupina je podala več 

razlogov za učenje angleščine v povezavi z učiteljem, medtem ko sta se ostali dve skupini 

osredotočili bolj na razloge, povezane z učno izkušnjo. Za najmlajše učence morajo biti učne 

ure zabavne z osredotočenjem na učitelja. Z leti pa se povečujejo uporabni razlogi za učenje 

angleščine. Pomembni motivacijski dejavniki za učence, stare med 6 in 14 let, so pozitiven 

odnos do učnega konteksta in učitelja, notranje motivirane učne dejavnosti, naloge in učna 

gradiva. Pomembno je poudariti, da se je veliko učencev identificiralo z zunanjim vplivom 

svojih staršev. Njihov pritisk je bil velik predvsem nad nekaterimi učenci tretje starostne 

skupine. Odgovori učencev prikazujejo predvsem splošen pozitiven odnos učencev do učnega 

konteksta, aktivnosti in nalog, med njimi pa je opaziti tudi notranje motive za sodelovanje pri 

pouku. To se povezuje predvsem z močno čustveno povezavo z učiteljem, ki pa z leti 

postopoma slabi. Okoljski razlogi v smislu nagrad, ocen in odobravanja so za mlajše učence 

zelo pomembni, ker pa so v prvih razredih zelo lahko dosegljivi, z leti izgubijo pomen, 

zamenja pa jih znanje samo, ki prevzame glavno vlogo. Tudi starši pritiskajo na svoje otroke 

in zahtevajo le dobre ocene. Večina staršev pa napredek povezuje le z oceno 5, medtem ko 

nižje ocene pomenijo težavo.  

V projektu so bile uporabljene tehnike samoevalvacije in aktivne udeležbe učencev v procesu 

vrednotenja, ki jih sicer na splošno učitelji ne uporabljajo. To je pripomoglo k dobremu 

odnosu med učiteljem in učenci. Ob koncu projekta so se dosežki učencev v smislu dobrih 
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ocen, nagrad in jezikovnega znanja izkazali kot motivacijski dejavniki. Če se učenci počutijo 

uspešne, njihov občutek uspešnosti povzroči potrebo po nadaljnjem uspehu. 

Med učenci pa ni bilo opaziti razlogov za učenje angleščine, ki jih povezujemo z integrativno 

motivacijo, ki se nanaša na učenje tujega jezika za osebno rast in kulturno obogatitev. 

Izkazalo se je, da so njihove zaznave govorcev angleščine večinoma nevtralne. S tem 

strokovnjaki povezujejo dejstvo, da učenci ne zaznavajo učitelja in pouka angleščine v 

povezavi s ciljno jezikovno skupnostjo in se z njo ne identificirajo nujno. 

Smernice za učitelje in oblikovalce učnega načrta so dvojne: na eni strani so učenci motivirani 

za učenje tujega jezika, če so jim učne aktivnosti, naloge in gradiva zanimivi in če dojemajo 

učitelja kot nekoga, ki jih podpira. Po drugi strani pa, čeprav pomembnost instrumentalne 

motivacije z leti narašča, se zavzetost in vztrajnost v učnih aktivnostih z njo ne povezuje 

direktno – učenci bodo učnim aktivnostim posvetili pozornost, se jim posvetili in v njih 

vztrajali le, če jih bodo dojeli kot vredne truda (Nikolov, 1999).  

14 Demotivacija (ang. demotivation)  

Učitelj se mora zavedati, da lahko učence tudi demotiviramo in s tem zaviramo njihovo 

motiviranost za učenje oz. delo v šoli (Juriševič, 2012). Demotivacija zajema zunanje 

negativne vplive, ki zmanjšajo ali celo izničijo obstoječo motivacijo. Demotiviran učenec pa 

je oseba, ki je nekoč bila motivirana, vendar je zaradi določenega razloga izgubila zanimanje 

oziroma interes. Na primer: Učenec izgubi predanost oziroma zanimanje do tujega jezika, ker 

zaradi nerazumevanja učitelj z njim govori osorno, zadirčno in nepotrpežljivo (Dörnyei in 

Ushioda, 2011). Učenci najpogosteje navajajo učitelja kot razlog, zakaj imajo oz. nimajo radi 

tujega jezika, kako bi lahko izboljšali svoje znanje pri predmetu, ipd. Učne metode, učbeniki 

in ostali učni pripomočki ne štejejo veliko, če med učiteljem in učencem ni vzpostavljenega 

ustreznega odnosa. Učiteljeva podpora, navdušenje in pozitiven pristop pri posredovanju učne 

vsebine, ki je hkrati praktična in zanimiva, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na učno 

motiviranosti učenca (Chambers, 2000). 
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III EMPIRIČNI DEL 

15 Opredelitev raziskovalnega problema 

Raziskovalni problem: Kako se jezikovna učljivost učencev 5. razreda osnovne šole povezuje 

z njihovo učno motiviranostjo za učenje angleščine?  

Na eni strani so strokovnjaki, ki pojmujejo jezikovno učljivost kot nekaj, kar je neodvisno od 

učnega konteksta in okoliščin učenja tujega jezika (Carroll, 1981; Carroll in Sapon, 2010; 

Stansfield in Reed, 2003), na drugi strani pa je veliko strokovnjakov, ki dokazujejo nasprotno 

(Kiss in Nikolov, 2005; Sparks in Ganschow, 2001; Winke, 2013; Dörnyei in Skehan 2003). 

Jezikovna učljivost učencev in njihova motiviranost za učenje tujega jezika sta pomembna 

pokazatelja uspeha pri učenju tujega jezika (Dorney in Skehan, 2003). Na področju merjenja 

jezikovne učljivosti in motiviranosti je bilo namreč po svetu opravljenih že nekaj raziskav 

(Kiss, Nikolov, 2005; del Mar Suarez Vilagran, 2010; Stansfield in Reed, 2005; Winke, 2013; 

Mihaljević Djigunović, 2012), v Sloveniji pa podobnih raziskav ni zaslediti. Za merjenje 

jezikovne učljivosti smo uporabili prilagojen test jezikovne učljivosti MLAT-E v slovenskem 

jeziku (SloMLAT-E), saj je izmed vseh testov jezikovne učljivosti MLAT-E eden 

najuporabnejših instrumentov za napovedovanje uspeha pri učenju tujega jezika za učence, 

starih od 8 do 11 let, predvsem ob upoštevanju dejavnikov, kot so učna motiviranost, odnos 

učencev do učenja tujega jezika, trud in kakovost poučevanja. (Kiss in Nikolov, 2005; Carroll 

in Sapon, 2010; Stansfield in Reed, 2003). Motiviranost za učenje angleščine se ne obravnava 

več kot samostojna spremenljivka v povezavi z učnim uspehom, temveč jo vedno pogosteje 

povezujejo tudi z različnimi individualnimi spremenljivkami učenca, kot so jezikovna 

učljivost, stres, učne metode in strategije ipd. (Mihaljević Djigunović, 2012). V raziskavi smo 

zato stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev primerjali z njihovo motiviranostjo za 

učenje angleščine in ugotavljali njuno povezanost. 

16 Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

učno motivacijo za učenje angleščine? 

2. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovim 

interesom za učenje angleščine? 

3. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti in učno samopodobo 

učencev? 

4. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo pouka angleščine? 

5. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo učitelja angleščine? 

6. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo mnenja staršev o učenju angleščine?  

7. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

pričakovano oceno pri angleščini?  

17 Raziskovalna metoda 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrske naloge je kvantitativen. V raziskavi smo 

uporabili deskriptivno in korelacijsko metodo pedagoškega raziskovanja. 

17.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 309 učencev in učenk 5. razreda iz različnih slovenskih osnovnih 

šol. Način vzorčenja je priložnosten. Povprečna starost učenk in učencev 5. razreda osnovne 

šole je 10–11 let. 
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Razpredelnica 3: Število in delež testiranih učencev 

starost učencev 

spol  

deček deklica skupaj 

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

10 let 82 52,2 75 47,8 157 100,0 

11 let 75  50,3 74 49,7 149 100,0 

12 let  1  33,3 2 66,7 3 100,0 

skupno 158 51,1 151 48,9 309 100.0 

 

17.2 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

17.2.1 Test za merjenje jezikovne učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji 

(SloMLAT-E) 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen Test za merjenje jezikovne učljivosti za moderne 

jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E) v slovenskem jeziku. 

SloMLAT-E je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, vsak sklop pa vsebuje eno nalogo, 

njeno razlago in različne primere, ki jih morajo učenci rešiti. Učenci so za reševanje 

posameznih delov testa časovno omejeni, reševanje celotnega testa pa traja približno 65 

minut. Reševanje testa je vodeno preko zvočnega posnetka. 

1. del: Skrite besede 

Prvi del testira besedni zaklad učenca in sposobnost asociacije glasov s simboli. Učenci 

morajo prepoznati 30 besed, ki so nepravilno črkovane oz. so črkovane na nenavaden način, 

in izbrati pravilno sopomenko oz. razlago besede med štirimi možnostmi (Suarez in Muñoz, 

2011). 

Primer: 

jablk    mesec v letu    vrsta sadja 

 len     vrsta lesa 

 

2. del: Ujemanje besed 

Drugi del testa je namenjen preverjanju učenčeve slovnične občutljivosti. Učenci morajo 

ugotoviti vlogo označene besede v povedi (z velikimi tiskanimi črkami) in označiti, katera 

beseda ima enako vlogo v drugi povedi. V testu je 30 primerov (Suarez in Muñoz, 2011). 

Primer: 

SUZANA si je poškodovala prst.    Moj kuža je brikete. 
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3. del: Iskanje rim 

Učenci morajo v tem delu poiskati rime za 45 besed. Ta del preverja učenčevo sposobnost 

slišanja in razlikovanja med glasovi govora (Suarez in Muñoz, 2011). 

Primer: 

SEVEDA     pometa  sladoleda    žlica   oda 

4. del: Učenje števil 

Učenci se v tem delu naučijo šest števil v neznanem umetnem jeziku. Po nekaj vajah v 

sestavljanju števil (npr. enaindvajset = ena + dvajset), jim zvočni posnetek narekuje 25 eno- 

ali dvomestnih števil, ki jih morajo nato učenci napisati na črte testa. Ta del testira njihovo 

sposobnost učenja na pamet, slušnega razumevanja in analitičnega razmišljanja (Suarez in 

Muñoz, 2011).  

17.2.1.1 Pilotno preizkušanje testa SloMLAT-E  

SloMLAT-E test smo pred raziskavo pilotno preizkusili na priložnostnem vzorcu 37 učencev 

5. razreda osnovne šole. Učenci so v povprečju dosegli 90 točk od 130 možnih, s standardnim 

odklonom 22,6. Rezultati učencev so se nahajali v razponu med 25 in 127 točk. Za vsako 

vprašanje je bil izračunan indeks težavnosti (od It = 0,18 – zelo težavno do It = 1.00 – zelo 

lahko) in indeks diskriminativnosti (Priloga 1)  

Razpredelnica 4: Indeks težavnosti za vsak del posebej pri pilotni različici 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 Cronbach alfa) je v pilotni različici testa znašel 0,67, v 

končni obliki testa pa 0,76, kar pomeni sprejemljivo psihometrično značilnost uporabljenega 

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

jezikovne učljivosti. 

Po analizi pilotne verzije testa so bila določena vprašanja preoblikovana (2. del: 4., 17., 20., 

24., 25., 29. in 30.; 3. del: 1., 21., 34., 39. in 41.), ker so imela več možnih rešitev. Čas 

reševanja 1. dela je bil zaradi težavnosti naloge podaljšan s 5 na 8 minut, reševanje 2. dela pa 

je bilo skrajšano z 18 na 8 minut, saj so vsi učenci med pilotnim testiranjem predčasno 

zaključili z reševanjem tega dela. 

17.2.2 Lestvica učne motiviranosti pri tujem jeziku (UMTJ)  

Motiviranost učencev za učenje angleščine je bila merjena z že uporabljeno lestvico iz 

madžarske raziskave (Kiss in Nikolov, 2005), ki smo jo prevedli in prilagodili za potrebe 

učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji. Vsebuje 20 trditev, učenci pa morajo, po zgledu 

Likertove lestvice, na petstopenjski odgovorni lestvici določiti svojo stopnjo strinjanja glede 

posamezne trditve. Poimenovali smo jo lestvica učne motiviranosti pri tujem jeziku (UMTJ). 

Na podlagi lestvice UMTJ smo s pomočjo faktorske analize, koeficientov zanesljivosti in 

vsebinske analize iz vseh 20 trditev izločili 5 faktorjev (interes za učenje ang, učna 
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samopodoba, zaznava pouka ang, zaznava učitelja ang, zaznava mnenja staršev), ki 

pojasnjujejo 54 % skupne variance. Faktorje smo izmerili z odgovori učencev na skupino 

trditev, ki se nanašajo na posamezen faktor. Le zaznavo mnenja staršev merimo samo z eno 

trditvijo (Moji starši menijo, da je zelo pomembno, da govorim angleški jezik.). 

Razpredelnica 5: Osnovne statistike za prvi sklop trditev (interes za učenje angleščine) 

Prva skupina trditev (interes za učenje ANG) M SD N 

Angleški jezik mi je zelo všeč. 4,13 1,11 302 

Zanimajo me ljudje, katerih materni jezik je angleščina. 3,28 1,36 302 

Zanimajo me angleški filmi in angleška popularna glasba. 4,38 1,04 302 

Angleškega jezika se učim z lahkoto. 3,78 1,31 302 

V svojem prostem času zelo rad vadim angleški jezik. 2,95 1,45 302 

Koeficient zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa) prvega faktorja z Lestvice UMTJ (interes 

za učenje ang) je 0,73, kar predstavlja dobro zanesljivost. 

Razpredelnica 6: Osnovne statistike za drugi sklop trditev (učna samopodoba) 

Druga skupina trditev (učna samopodoba) M SD N 

Učenje jezikov mi ne gre dobro. Sem brezupen učenec jezika. 4,01 1,29 295 

Da bi bil uspešnejši pri učenju angleškega jezika, bi moral v to vložiti več 

truda. 

2,58 1,55 295 

Ne glede na to, koliko truda vložim, ne morem izboljšati svojega znanja 

angleškega jezika. 

4,28 1,20 295 

Pri učenju angleškega jezika pogosto doživim neuspeh. 3,93 1,37 295 

Pri učnih urah angleškega jezika se bojim ustnega ocenjevanja znanja. 3,51 1,56 295 

Koeficient zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa) drugega faktorja z Lestvice UMTJ (učna 

samopodoba) je 0,67, kar predstavlja sprejemljivo zanesljivost.  

Razpredelnica 7: Osnovne statistike za tretji sklop trditev (zaznava pouka angleščine) 

Tretja skupina trditev (zaznava pouka angleščine) M SD N 

Znanje angleškega jezika je zame neuporabno. 4,33 1,24 305 

Učne ure angleškega jezika so zelo dolgočasne. 3,87 1,34 305 

Učbenik, ki ga uporabljamo pri pouku angleščine, mi ni všeč. 3,76 1,53 305 

Razlaga učitelja/-ice angleščine je zame vedno nerazumljiva. 3,93 1,40 305 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine išče le napake. 4,05 1,31 305 

Koeficient zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa) tretjega faktorja z Lestvice UMTJ 

(zaznava pouka angleščine) je 0,68, kar predstavlja sprejemljivo zanesljivost. 
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Razpredelnica 8: Osnovne statistike za četrti sklop trditev (zaznava učitelja angleščine) 

Četrta skupina trditev (zaznava učitelja angleščine) M SD N 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro pripravljena in navdušena nad 

poučevanjem. 

4,05 1,13 290 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 3,63 1,35 290 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-na. 4,23 1,15 290 

Menim, da me učitelj/-ica angleščine ne mara preveč. 3,93 1,28 290 

Koeficient zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa) četrtega faktorja z Lestvice UMTJ 

(zaznava učitelja angleščine) je 0,62, kar predstavlja sprejemljivo zanesljivost.  

17.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov smo se sestali z ravnatelji osnovnih šol, zajetih v raziskavi, in z 

učitelji 5. razredov. Seznanili smo jih s podrobnostmi raziskave in se po njihovem soglasju 

dogovorili za datume zbiranja podatkov. Posameznim učiteljem so bila razdeljena soglasja za 

starše učencev, ki so s podpisom odobrili njihovo sodelovanje v raziskavi. 

Pilotna raziskava je bila izvedena v mesecu marcu 2014, kjer smo s študentkama Anno 

Roversi in Andrejo Petan, s katerima smo sodelovali pri oblikovanju SloMLAT-E, testirali 37 

učencev iz različnih osnovnih šol. Po pilotni raziskavi smo v SloMLAT-E, glede na rezultate, 

vnesli ustrezne spremembe.  

Glavno raziskavo smo izvedli v mesecu maju 2014, med poukom angleščine. Učenci so 

najprej rešili test SloMLAT-E (približno 60 minut), nato pa izpolnili še Lestvico UMTJ. 

Učenci so na prvo stran testa SloMLAT-E napisali tudi svojo pričakovano zaključno oceno pri 

angleščini, s pomočjo katere smo merili njihovo pričakovano uspešnost učencev. 

Testiranje je potekalo za vse učence pod enakimi pogoji (enake naloge, čas reševanja, 

navodila), objektivnost vrednotenja testa SloMLAT-E pa zagotavljajo vnaprej pripravljene 

rešitve. 

17.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo vnesli in statistično obdelali v programu SPSS 20.0. Za prikaz 

povprečnih rezultatov in standardnega odklona smo uporabili deskriptivne statistične 

postopke, pri preverjanju povezanosti med posameznimi spremenljivkami pa Pearsonov 

korelacijski koeficient. Za namen preliminarne raziskave je bil uporabljen tudi t-test za 

neodvisne vzorce, s katerim smo preverjali statistično pomembnost razlik med merjenimi 

spremenljivkami. 

18 Rezultati in interpretacija rezultatov 

18.1 Preliminarna raziskava 

Prikaz rezultatov, ki vplivajo na način statistične obdelave podatkov v raziskavi in njihovo 

interpretacijo. 
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Prikaz doseženih točk na testu jezikovne učljivosti SloMLAT-E 

Razpredelnica 9: Dosežene točke na testu SloMLAT-E 

Dosežki na testu SloMLAT-E 

spol N M SD minimalna vrednost maksimalna vrednost 

dečki 158 88,23 21,84 13 126 

deklice 151 93,66 22,04 26 128 

skupaj 309 90,88 22,07 13 128 

Iz razpredelnice je razvidno, da so učenci na testu SloMLAT-E dosegli povprečno vrednost 

90,88 točk (69,90 %), s standardnim odklonom 22,07. Če primerjamo rezultate učencev z 

rezultati že objavljenih raziskav, ugotovimo, da so si precej podobni. V madžarski raziskavi 

(Kiss in Nikolov, 2005) je bila srednja vrednost doseženih točk pri dvanajstletnih učencih 

26,9 (59,8 %), s standardnim odklonom 15,67 %. V raziskavi avtorice Vilagran (2010) pa je 

srednja vrednost dosežkov na testu jezikovne učljivosti pri španskih učencih 5. razreda 

znašala 91,12 točk (74,1 %), pri katalonskih pa 93,13 točk (76,3 %). 

       

Graf 1: Dosežene točke učencev na testu SloMLAT-E 
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Graf 2: Dosežene točke na testu SloMLAT-E glede na kronološko starost učencev 

T-test med 10- in 11-letnimi učenci ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnih 

dosežkih na testu SloMLAT-E (t = - 0,866, g = 304, p = 0,387), zaradi česar sklepamo, da 

razlika v starosti učencev 5. razreda (10 in 11 let) ne vpliva na rezultate raziskave. 

 

Graf 3: Dosežene točke na testu SloMLAT-E glede na spol učencev 
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T-test je med deklicami in dečki pokazal statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih 

na testu SloMLAT-E (t = -2,177; g = 307; p = 0,030). Dekleta so, kot smo pričakovali, na 

testu dosegle višje rezultate. Do enakih ugotovitev so prišli tudi pri madžarski raziskavi (Kiss 

in Nikolov, 2005), kjer je t-test prav tako pokazal, da so dekleta statistično pomembno 

presegle dosežke dečkov na testu jezikovne učljivosti. Zaradi ugotovljenih razlik smo pri 

računanju povezanosti in odgovarjanju na raziskovalna vprašanja učence ločili po spolu. 

Rezultati na Lestvici UMTJ 

Razpredelnica 10: Rezultati učencev na Lestvici UMTJ 

Faktorji UMTJ N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

M SD 

interes za učenje ang 

učna samopodoba 

zaznava pouka ang 

zaznava učitelja ang 

zaznava mnenja staršev 

skupaj (učna 

motiviranost) 

302 

295 

305 

290 

309 

273 

5 

5 

5 

4 

1 

39 

25 

25 

25 

20 

5 

100 

18,53 

18,25 

19,94 

15,84 

4,26 

76,73 

4,37 

4,59 

4,51 

3,37 

1,06 

12,43 

Rezultati na Lestvici UMTJ (vse trditve skupaj) so zelo podobni rezultatom madžarske 

raziskave (Kiss in Nikolov, 2005), kjer so madžarski učenci na lestvici učne motiviranosti 

dosegli minimalno vrednost 43, maksimalno vrednost 99 in M = 78,67 z SD = 12,13. Glede na 

ugotovitve lahko sklepamo, da so slovenski učenci 5. razreda visoko učno motivirani za 

učenje angleščine. T-test med deklicami in dečki ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

učni motiviranosti za učenje angleščine (t = -1,872; g = 271; p = 0,062). 

18.2 Rezultati raziskave in interpretacija 

Povezanost med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev in njihovo učno 

motivacijo za učenje angleščine  

Razpredelnica 11: Povezanost med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo 

  spol test SloMLAT-E 

Učna motiviranost učencev r 

p 

N 

dečki 0,39 

0,000 

137 

r 

p 

N 

deklice 0,46 

0,000 

136 

r 

p 

N 

skupaj 0,43 

0,000 

309 

Glede na rezultate v povezanosti med dosežki učencev na testu jezikovne učljivosti in njihovo 

učno motiviranostjo med dečki in deklicami opazimo trend razlik v njeni moči. Pearsonov 

korelacijski koeficient pri dečkih znaša 0,39 in je statistično pomemben (p < 0,01). To 
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pomeni, da sta spremenljivki pozitivno linearno povezani. V kolikor učenci na testu jezikovne 

učljivosti dosegajo višje rezultate, je višja tudi njihova učna motiviranost za učenje 

angleščine. Povezanost med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo je šibka oziroma 

nizka, kar pa ne velja za deklice. Pri njih Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,46 in je 

statistično pomemben (p < 0,01). Spremenljivki sta pozitivno linearno povezani, moč 

povezanosti pa je srednja oziroma zmerna. Tako kot dečki so tudi dekleta z višjimi dosežki na 

testu SloMLAT-E bolj učno motivirana za učenje angleščine. 

Ob upoštevanju celotnega vzorca pa Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,43 in je 

statistično pomemben (p < 0,01). Povezanost med jezikovno učljivostjo in učno 

motiviranostjo dečkov in deklic je pozitivna in zmerna. 

Tudi pri madžarski raziskavi (Kiss in Nikolov, 2005) so rezultati pokazali statistično 

pomembno povezanost (p < 0,01) med učno motiviranostjo in stopnjo izmerjene jezikovne 

učljivosti. Pearsonov korelacijski koeficient je znašal 0,37, kar pomeni, da je povezanost med 

spremenljivkama pozitivna in nizka oziroma šibka.  

Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovim interesom za 

učenje angleščine 

Razpredelnica 12: Povezanost med jezikovno učljivostjo in interesom za učenje 

angleščine 

 spol test SloMLAT-E 

Interes za učenje ang r 

p 

N 

dečki 0,18 

0,030 

153 

r 

p 

N 

deklice 0,33 

0,000 

149 

r 

p 

N 

skupaj 0,26 

0,000 

302 

Rezultati raziskave so med interesom učencev za učenje angleščine in dosežki na testu 

jezikovne učljivosti pokazali statistično pomembno povezanost pri dečkih in dekletih. 

Pearsonov korelacijski koeficient pri dečkih znaša 0,18, kar pomeni, da je povezanost 

pozitivna, statistično pomembna in neznatna. Spremenljivki sta linearno povezani (p < 0,01). 

Pri dekletih je vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta 0,33, ki je statistično 

pomembna (p < 0,05). Spremenljivki sta pozitivno linearno povezani, moč povezanosti pa je 

nizka oziroma šibka. Med dečki in dekleti opazimo majhno razliko v moči povezanosti med 

interesom in jezikovno učljivostjo. Pri dekletih smo ugotovili nekoliko močnejšo povezanost 

med spremenljivkama. Tudi če učencev ne ločim po spolu, korelacijski koeficient med 

spremenljivkama kaže pozitivno in nizko oziroma šibko linearno povezanost, ki je statistično 

pomembna (p < 0,05). Glede na rezultate korelacijske analize sklepamo, da imajo učenci z 

višjimi dosežki na testu SloMLAT-E nekoliko močnejše interese za učenje angleščine.  
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Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti in učno samopodobo učencev 

Razpredelnica 13: Povezanost med jezikovno učljivostjo in učno samopodobo 

 spol test SloMLAT-E 

Učna samopodoba r 

p 

N 

dečki 0,44 

0,000 

148 

r 

p 

N 

deklice 0,49 

0,000 

147 

r 

p 

N 

skupaj 0,45 

0,000 

295 

Moč povezanosti med učno samopodobo učencev in dosežki na testu SloMLAT-E je pri 

deklicah, dečkih in celotnemu vzorcu srednja oziroma zmerna ter statistično pomembna (p < 

0,01). Linearna povezanost med spremenljivkama je pozitivna, iz česar sklepamo, da imajo 

učenci, ki so na SloMLAT-E testu dosegli višje dosežke, tudi boljšo učno samopodobo. 

Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo zaznavo 

pouka angleščine 

Razpredelnica 14: Povezanost med jezikovno učljivostjo in zaznavo pouka angleščine 

 spol test SloMLAT-E 

Zaznava pouka angleščine r 

p 

N 

dečki 0,30 

0,000 

155 

r 

p 

N 

deklice 0,32 

0,000 

150 

r 

p 

N 

skupaj 0,32 

0,000 

305 

Rezultati korelacijske analize so med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev in 

njihovo zaznavo pouka angleščine pokazali statistično pomembno (p < 0,01), a nizko oziroma 

šibko povezanost. Povezanost med spremenljivkama je pozitivna, zaradi česar lahko trdimo, 

da učenci z boljšimi dosežki na testu SloMLAT-E pozitivneje zaznavajo pouk angleščine. 

Linearna povezanost je pri dekletih, dečkih in ob upoštevanju celotnega vzorca enaka. Glede 

na rezultate sklepamo, da učenci z višjimi dosežki na testu SloMLAT-E nekoliko pozitivneje 

zaznavajo pouk angleščine. 
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Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo zaznavo 

učitelja angleščine 

Razpredelnica 15: Povezanost med jezikovno učljivostjo in zaznavo učitelja angleščine 

 spol test SloMLAT-E 

Zaznava učitelja 

angleščine 

r 

p 

N 

dečki 0,07 

0,381 

148 

r 

p 

N 

deklice 0,03 

0,702 

142 

r 

p 

N 

skupaj 0,06 

0,291 

290 

Korelacijske študije so pokazale, da med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev 5. 

razreda osnovne šole na testu SloMLAT-E in njihovo zaznavo učitelja angleščine ni 

statistično pomembne povezave. Med dekleti, dečki in celotnim vzorcem v povezanosti med 

spremenljivkami ni razlik.  

Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo zaznavo 

mnenja staršev o učenju angleščine 

Razpredelnica 16: Povezanost med jezikovno učljivostjo in zaznavo mnenja staršev 

 spol test SloMLAT-E 

Zaznava mnenja staršev  

o učenju angleščine 

r 

p 

N 

dečki 0,27 

0,001 

158 

r 

p 

N 

deklice 0,33 

0,000 

149 

r 

p 

N 

skupaj 0,26 

0,000 

309 

Rezultati korelacijske analize so pokazali, da med stopnjo jezikovne učljivosti učencev in 

njihovo zaznavo mnenja staršev obstajajo pomembne (p < 0,01), a nizke oziroma šibke 

povezave. Linearna povezanost med spremenljivkama je pozitivna, zaradi česar sklepamo, da 

učenci z višjimi dosežki na testu SloMLAT-E pozitivneje zaznavajo mnenje staršev o 

pomembnosti učenja angleščine. Povezanost med spremenljivkama je pri dekletih, dečkih in 

ob upoštevanju celotnega vzorca enaka. 
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Povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo pričakovano 

oceno pri angleščini 

Razpredelnica 17: Povezanost med jezikovno učljivostjo in pričakovano oceno pri 

angleščini 

 spol test SloMLAT-E 

Pričakovana ocena  

pri angleščini 

 

r 

p 

N 

dečki 0,56 

0,000 

158 

r 

p 

N 

deklice 0,60 

0,000 

151 

r 

p 

N 

skupaj 0,63 

0,000 

309 

 

S pomočjo korelacijske analize smo med dosežki na testu jezikovne učljivosti SloMLAT-E in 

pričakovano oceno pri angleščini ugotovili statistično pomembno povezanost (p < 0,01). 

Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta pri dekletih, dečkih in celotnemu vzorcu 

prikazujejo srednjo oziroma zmerno povezanost. Linearna povezanost med spremenljivkama 

je pri vseh pozitivna, na podlagi česar sklepamo, da imajo učenci z višjimi dosežki na testu 

SloMLAT-E tudi višje cilje pričakovane uspešnosti pri pouku angleščine, ki so jo izrazili s 

pričakovano zaključeno oceno. 
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IV ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo raziskovali jezikovno učljivost in učno motiviranost. Podrobneje nas 

je zanimala povezanost med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev 5. razreda osnove 

šole in njihovo učno motiviranostjo za učenje angleščine. V raziskavi smo ugotavljali 

povezanost ne le med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev, temveč tudi med 

jezikovno učljivostjo in sestavinami učne motiviranosti oziroma dejavniki, ki so prisotni v 

procesu učne motivacije (interes za učenje angleščine, učna samopodoba, zaznava pouka 

angleščine, zaznava učitelja angleščine, zaznava mnenja staršev, pričakovana zaključna ocena 

pri angleščini). 

V raziskavi je sodelovalo 309 deset- in enajstletnih učencev 5. razreda različnih slovenskih 

osnovnih šol, ki so rešili test za merjenje jezikovne učljivosti SloMLAT-E in izpolnili 

Lestvico UMTJ. Na test SloMLAT-E so napisali tudi svojo pričakovano oceno pri angleščini, 

ki smo jo opredelili kot cilj pričakovane uspešnosti.  

Pri obdelavi rezultatov na testu SloMLAT-E smo ugotovili, da so razlike med dosežki deklet 

in dečkov statistično pomembne, zato smo pri korelacijskih analizah vzorec ločili glede na 

spol. Preverili smo tudi vpliv starosti učencev, vendar smo glede na t-test potrdili, da med 

deset- in enajstletnimi učenci ni statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih na testu 

SloMLAT-E. Glede na to sklepamo, da razlika v starosti ni vplivala na rezultate korelacijske 

analize.  

Glede na ugotovitve empirične raziskave lahko podamo odgovore na raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost med izmerjeno jezikovno učljivostjo učencev in njihovo učno 

motivacijo za učenje angleščine? 

Ugotovili smo, da je povezanost med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev na testu 

SloMLAT-E in učno motiviranostjo za učenje angleščine statistično pomembna, pozitivna in 

zmerna (r = 0,43; p < 0,01). Glede na to lahko sklepamo, da so učenci, ki so na testu za 

merjenje jezikovne učljivosti dosegli višje rezultate, tudi nekoliko bolj učno motivirani za 

učenje angleščine. Ugotovili smo, da je povezanost med spremenljivkama nekoliko močnejša 

pri dekletih (r = 0,46) kot pri dečkih (r = 0,39).  

Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovim 

interesom za učenje angleščine? 

Povezanost med spremenljivkama je statistično pomembna in pozitivna pri obeh spolih, v 

moči povezanosti pa se učenci glede na spol nekoliko razlikujejo. Pri dečkih je moč 

povezanosti neznatna, pri dekletih pa malenkost močnejša, torej nizka oziroma šibka (r = 

0,33; p < 0,01). Ob upoštevanju celotnega vzorca ugotovimo, da je povezanost med 

spremenljivkama nizka, statistično pomembna in pozitivna, kar pomeni, da imajo učenci z 

višjimi dosežki na testu SLoMLAT-E tudi malenkostno močnejše interese za učenje 

angleščine (r = 0,26; p < 0,01). 

2. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti in učno samopodobo 

učencev? 

Korelacijske analize so pokazale, da med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti in učno 

samopodobo učencev obstajajo pomembne in srednje oziroma zmerne povezave (r = 0,45; p < 

0,01). Povezanost med spremenljivkama se glede na spol ne razlikuje. Pearsonov korelacijski 

koeficient je med spremenljivkama pokazal pozitivno linearno povezanost, zaradi česar 

sklepamo, da imajo učenci z višjimi dosežki na testu za merjenje jezikovne učljivosti 

SloMLAT-E tudi boljšo oziroma pozitivnejšo učno samopodobo. 

3. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo pouka angleščine? 
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Rezultat korelacijske analize je pokazal, da je povezava med izmerjeno stopnjo jezikovne 

učljivosti učencev in njihovo zaznavo pouka angleščine statistično pomembna, pozitivna in 

nizka oziroma šibka (r = 0,32; p < 0,01), kar pomeni, da učenci z višjimi dosežki na testu 

SloMLAT-E nekoliko bolj pozitivno zaznavajo pouk angleščine. Linearna povezanost je 

enaka glede na oba spola.  

4. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo mnenja staršev o učenju angleščine?  

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal nizko oz. šibko, pozitivno in statistično 

pomembno povezanost tudi med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo mnenja staršev o pomembnosti učenja angleščine (r = 0,26; p < 0,01), iz česar 

sklepamo, da učenci z višjimi dosežki na testu za merjenje jezikovne učljivosti SloMLAT-E 

pozitivneje zaznavajo mnenje staršev glede pomembnosti učenja angleščine.  

5. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

pričakovano oceno pri angleščini?  

Med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev na testu SloMLAT-E in njihovo 

pričakovano zaključno oceno pri angleščini smo ugotovili statistično pomembno, pozitivno in 

srednjo oziroma zmerno povezanost (r = 0,63; p < 0,01). Na podlagi ugotovitev sklepamo, da 

imajo učenci z višjimi dosežki na testu SloMLAT-E tudi višje cilje pričakovane uspešnosti pri 

pouku angleščine, ki so jo izrazili s pričakovano zaključeno oceno.  

6. Kakšna je povezanost med stopnjo izmerjene jezikovne učljivosti učencev in njihovo 

zaznavo učitelja angleščine? 

Med izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti učencev na testu SloMLAT-E in njihovo zaznavo 

učitelja angleščine nismo ugotovili statistično pomembne povezave. 

Ugotovitve empirične raziskave lahko povežemo z raziskavo madžarskih strokovnjakinj (Kiss 

in Nikolov, 2005), ki sta prišli do podobnih zaključkov. Pri obeh raziskavah so rezultati med 

izmerjeno stopnjo jezikovne učljivosti in učno motiviranostjo učencev pokazali statistično 

pomembno povezanost (p < 0,01). Pearsonov korelacijski koeficient je med spremenljivkama 

pri madžarski raziskavi pokazal nizko oz. šibko povezanost (r = 0,37, p < 0,01), v naši 

raziskavi pa zmerno oz. srednjo (r = 0,43, p < 0,01). Na podlagi pridobljenih rezultatov 

sklepamo, da so med jezikovno učljivostjo učencev 5. razreda osnovne šole in njihovo učno 

motiviranostjo za učenje angleščine statistično pomembne povezave, ki pa niso zelo visoke, 

saj obe spremenljivki spadata v sklop individualnih razlik med učenci oziroma različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na učni proces in uspešnost pri učenju tujega jezika. 

Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj raziskave navajamo naslednje implikacije za 

učitelje. Ugotavljamo, da se učenci med seboj razlikujejo glede jezikovne učljivosti, torej v 

tem, kako hitro se učijo tujega jezika in koliko truda oz. energije morajo vložiti v učenje. Pri 

tem pa se morajo učitelji zavedati, da je jezikovna učljivost le eden od pogojev za uspešnejše 

in hitrejše učenje jezika, torej ni edini odločilen dejavnik za uspešno učenje jezikov. Učitelj 

lahko tako glede na dosežke učencev na testu SloMLAT-E primerno prilagodi učne naloge in 

vpliva na uspešnejše učenje, saj rezultati testa prikazujejo zmožnosti učenca za učenje 

jezikov, ki pa ne pogojujejo njegovih možnosti za učenje (Sparks in dr., 2005). Predpostavlja 

se, da učna motivacija in uporaba učnih strategij vplivata na učinek jezikovne učljivosti 

učencev na učenje tujega jezika, zato lahko učitelji in starši vplivajo na učno motiviranost 

učencev in uporabo učnih strategij, ki pozitivno vplivajo na učenje in zmanjšajo vpliv 

jezikovne učljivosti (Sternberg, 2002, v Winke, 2013). Ugotovili smo, da so motivacijske 

sestavine dejavnik, ki se pomembno in pozitivno povezuje z jezikovno učljivostjo. Glede na 

to je pomembno, da učitelj tujega jezika prepoznava učenčeve najpomembnejše motivacijske 

sestavine, kar lahko stori z opazovanjem njihovega vedenja v razredu. Učitelj bi moral zato 

izbrati ustrezne motivacijske spodbude, jih vnesti v učni proces in na ta način zadovoljiti 
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individualne potrebe učencev, kar posledično vpliva na izboljšanje jezikovnega znanja 

(Juriševič in Pižorn, 2013). Tudi starši pomembno vplivajo na oblikovanje učne motivacije 

učencev. S svojim vedenjem in načinom vzgoje (npr. pomoč pri domači nalogi, omogočanje 

priložnosti za sporazumevanje v angleškem jeziku, ipd.) pomembneje vplivajo na svoje otroke 

kot s svojim poklicem, dohodkom ali stopnjo izobrazbe (Snow, Barnes, Chandler, Goodman 

in Hemphill, 1991; Lindgren in Muñoz, 2013, v Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013). Pomembno 

je, da učitelji v odnosu do staršev niso le reaktivni, čakajoč na prvi korak staršev, ampak da 

proaktivno in ustvarjalno načrtujejo in izvajajo dejavnosti, s katerimi spodbujajo aktivnost 

staršev in posledično učno motiviranost učencev (Juriševič, 2012). 

Proces raziskave so omejevale določene pomanjkljivosti, kot je dolgotrajno reševanje testa 

SloMLAT-E, ki mu sledi še izpolnitev Lestvice UMTJ. Za reševanje testa SloMLAT-E in 

izpolnitev Lestvice UMTJ so učenci porabili skoraj 2 šolski uri, zaradi česar je bilo učitelje in 

učence, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, težje pridobiti. 

V nadaljnjem raziskovanju bi bilo pri učencih smiselno preveriti tudi povezanost izmerjene 

stopnje jezikovne učljivosti in učne motiviranosti za učenje drugih tujih jezikov, kot je npr. 

nemščina, ipd. Prav tako bi bilo pomembno pridobiti tudi mnenje učiteljev angleščine o 

povezavi jezikovne učljivosti in učne motiviranosti in raziskati njihova stališča o tem, kako 

lahko učinkovit način poučevanja pripomore k boljšemu učnemu procesu in uspešnosti pri 

učenju tujega jezika, saj je učitelj pomemben dejavnik vplivanja na učno motiviranost 

učencev, ki pa se, kot smo ugotovili, statistično pomembno povezuje z jezikovno učljivostjo. 
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VI PRILOGE 

Priloga 1 – Indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih vprašanj pilotne verzije 

testa SloMLAT-E 

  

sklop naloga indeks težavnosti 
diskriminativnost 

indeks p 

1. 1. 0,73 +.20 .229 

1. 2. 0,84 +0,40 .017 

1. 3. 0,62 +0,40 .017 

1. 4. 0,92 +.03 0,883 

1. 5. 0,65 +.28 0,117 

1. 6. 0,92 +0,47 .003 

1. 7. 0,73 +0,35 .041 

1. 8. 0,76 +0,49 .002 

1. 9. 0,81 +0,51 .001 

1. 10. 0,86 +0,33 .050 

1. 11. 0,84 +0,44 .006 

1. 12. 0,68 +0,55 .001 

1. 13. n.p.
1
 n.p. n.p. 

1. 14. .27 +0,13 0,488 

1. 15. 0,59 +0,64 .000 

1. 16. 0,35 +0,36 .044 

1. 17. 0,62 +0,60 .001 

1. 18. 0,59 +0,34 .070 

1. 19. 0,59 +0,52 .005 

1. 20. 0,54 +0,52 .007 

1. 21. 0,43 +0,75 .000 

1. 22. 0,32 +0,44 .038 

1. 23. 0,49 +0,53 .011 

1. 24. 0,30 +0,44 .062 

1. 25. 0,46 +.22 0,351 

1. 26. 0,49 +0,32 0,170 

1. 27. .27 +0,45 .060 

                                                           
1
 n.p. – ni podatka; program ni izračunal indeksa težavnosti 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 +.27 0,321 

1. 30. 0,19 +.29 .266 

2. 1. 0,54 +0,66 .000 

2. 2. 0,30 +0,42 .011 

2. 3. 0,62 +0,38 .027 

2. 4. 0,38 -0,19 .294 

2. 5. 0,70 +0,57 .000 

2. 6. 0,70 +0,61 .000 

2. 7. 0,54 +0,43 .011 

2. 8. 0,60 +0,60 .000 

2. 9. 0,49 +0,43 .010 

2. 10. 0,49 +0,64 .000 

2. 11. 0,43 +0,45 .007 

2. 12. 0,62 +0,50 .002 

2. 13. 0,65 +0,37 .026 

2. 14. 0,84 +0,14 0,408 

2. 15. 0,49 +0,65 .000 

2. 16. 0,57 +.21 .214 

2. 17. 0,70 +0,36 .031 

2. 18. 0,57 +0,62 .000 

2. 19. 0,35 +0,13 0,440 

2. 20. 0,62 +0,48 .003 

2. 21. 0,41 +0,49 .003 

2. 22. 0,73 +0,40 .016 

2. 23. 0,57 +0,61 .000 

2. 24. 0,49 +0,33 .056 

2. 25. 0,57 +0,39 .021 

2. 26. 0,54 +0,33 .050 

2. 27. 0,65 +0,73 .000 

2. 28. 0,41 +0,47 .005 

2. 29. 0,41 +0,51 .002 

2. 30. 0,59 +0,62 .000 

3. 1. 0,76 +0,48 .003 

3. 2. 0,78 +0,64 .000 
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3. 3. 0,84 +0,40 .016 

3. 4. 0,84 +.29 .086 

3. 5. 0,89 +0,46 .005 

3. 6. 0,84 +0,49 .002 

3. 7. 0,89 +0,46 .005 

3. 8. 0,81 +0,47 .004 

3. 9. 0,62 +0,38 .021 

3. 10. 0,59 +0,63 .000 

3. 11. 0,65 +0,65 .000 

3. 12. 0,59 +0,40 .015 

3. 13. 0,84 +0,39 .019 

3. 14. 0,54 +0,77 .000 

3. 15. 0,86 +0,55 .001 

3. 16. 0,62 +0,46 .006 

3. 17. 0,70 +0,39 .018 

3. 18. 0,76 +0,62 .000 

3. 19. 0,81 +0,32 .059 

3. 20. 0,78 +0,33 0,55 

3. 21. 0,54 +0,33 .049 

3. 22. 0,54 +0,51 .001 

3. 23. 0,84 +.26 0,130 

3. 24. 0,89 +0,44 .008 

3. 25. 0,68 +0,53 .001 

3. 26. 0,76 +0,56 .000 

3. 27. 0,19 +0,46 .007 

3. 28. 0,73 +.06 0,741 

3. 29. 0,59 +.25 0,161 

3. 30. 0,70 +.20 .257 

3. 31. 0,73 +0,18 0,319 

3. 32. 0,68 +.25 0,151 

3. 33. 0,62 +0,14 0,425 

3. 34. 0,41 +.29 .098 

3. 35. 0,78 +0,42 .015 

3. 36. .22 +.22 .223 

3. 37. 0,78 +0,43 0,13 
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3. 38. 0,57 +0,31 .078 

3. 39. 0,68 +0,44 .014 

3. 40. 0,65 +0,54 .002 

3. 41. 0,62 +0,56 .001 

3. 42. 0,54 +0,52 .004 

3. 43. 0,57 +0,54 .003 

3. 44. 0,57 +0,32 0,102 

3. 45. 0,57 +0,60 .001 

4. 1. 0,62 +0,62 .000 

4. 2. 0,68 +0,39 .023 

4. 3. 0,54 +0,62 .000 

4. 4. 0,73 +0,54 .001 

4. 5. 0,65 +0,71 .000 

4. 6. 0,70 +0,43 .011 

4. 7. 0,73 +0,36 .037 

4. 8. 0,76 +0,41 .015 

4. 9. 0,62 +0,53 .002 

4. 10. 0,62 +0,58 .000 

4. 11. 0,68 +0,52 .002 

4. 12. 0,70 +0,45 .007 

4. 13. 0,68 +0,79 .000 

4. 14. 0,63 +0,61 .000 

4. 15. 0,63 +0,62 .000 

4. 16. 0,79 +0,50 .002 

4. 17. 0,57 +0,51 .001 

4. 18. 0,51 +0,64 .000 

4. 19. 0,68 +0,65 .000 

4. 20. 0,57 +0,60 .000 

4. 21. 0,68 +0,55 .001 

4. 22. 0,65 +0,58 .000 

4. 23. 0,59 +0,54 .001 

4. 24. 0,59 +0,41 .014 

4. 25. 0,54 +0,40 .017 
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Priloga 2 – Lestvica UMTJ (učne motiviranosti pri tujem jeziku) 

 

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 – Tabela prikaza skupne pojasnjene variance 

Skupna pojasnjena varianca 

sklop 

začetna lastna vrednost 

vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 

faktorjev 

skupno % variance komulativa % skupno % variance 

 

1 4,813 24,067 24,067 4,813 24,067 

2 2,049 10,247 34,314 2,049 10,247 

3 1,690 8,451 42,765 1,690 8,451 

4 1,197 5,983 48,748 1,197 5,983 

5 1,076 5,381 54,130 1,076 5,381 

6 ,958 4,792 58,922   

7 ,919 4,597 63,520   

8 ,868 4,339 67,859   

9 ,771 3,854 71,713   

10 ,693 3,465 75,178   

11 ,685 3,423 78,600   

12 ,649 3,244 81,844   

13 ,571 2,855 84,700   

14 ,537 2,683 87,383   

15 ,507 2,534 89,917   

16 ,488 2,441 92,358   

17 ,437 2,183 94,541   

18 ,407 2,034 96,575   

19 ,343 1,717 98,291   

20 ,342 1,709 100,000   

 


