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katera ljubezen ti ustavi srce. 

 

Vsako jutro nova želja, 

nov strah. 

 



 



 

POVZETEK 

Ameriški psiholog Carroll (1981) je opredelil jezikovno učljivost kot individualno sposobnost 

učenja določene naloge, ko je posameznik motiviran in ko ima priložnost, da to naredi. Učitelj 

lahko omogoči učencu, da je motiviran pri pouku, in sicer tako, da vsakemu prilagodi pedagoški 

proces glede na njegove zmožnosti. V 50. letih je Carroll skupaj s Saponom razvil prvi test 

jezikovne učljivosti za učenje modernih jezikov (MLAT – ang. Modern Language Aptitude Test), ki 

se je uporabljal za prepoznavanje jezikovno uspešnejših, hitreje učljivih učencev tujega jezika. Leta 

1967 sta test prej omenjena znanstvenika prilagodila in tako je nastala osnovnošolska verzija za 

učence na razredni stopnji (MLAT-E – ang. Elementary). Do zdaj je bil instrument za merjenje 

jezikovne učljivosti mlajših učencev prilagojen za madžarščino, španščino in katalonščino, medtem 

ko za druge jezike zaenkrat ni podatkov. Prav v ta namen se je na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani sestavila raziskovalna skupina treh študentk in treh univerzitetnih profesoric, ki smo 

omenjeni test prevedle in prilagodile za slovenščino ter ga poimenovale Test za merjenje splošne 

jezikovne učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji ali krajše SloMLAT-E. Temeljni namen 

raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako zanesljiv test smo sestavile in kolikšna je težavnost in 

razločljivost testnih postavk znotraj sestavljenega testa. V raziskavi je sodelovalo 309 učencev 

petega razreda osnovnih šol, 158 dečkov in 151 deklic. Učenci so v sklopu raziskave rešili test 

SloMLAT-E in test jezikovnega znanja angleščine, 209 učencev je tudi rešilo test pomnjenja niza 

števk v obratnem vrstnem redu. Analiza rezultatov učencev na testu SloMLAT-E kaže, da je 

sestavljena slovenska različica testa zanesljiva, prav tako so zanesljivi tudi vsi sklopi znotraj testa. 

Kljub temu pa bi bilo potrebno na podlagi izračunov vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti 

spremeniti 22 testnih postavk; devet znotraj prvega, dve znotraj drugega in enajst znotraj tretjega 

sklopa. Rezultati so pokazali, da je povprečna stopnja jezikovne učljivosti učencev petega razreda 

raznolika. Med učenčevim dosežkom na testu SloMLAT-E in testu jezikovnega znanja angleščine 

(CEYL Movers) obstaja statistično pomembna pozitivna srednje močna povezanost. Ravno tolikšna 

povezanost je bila najdena med učenčevim dosežkom na posameznem testu, SloMLAT-E in CEYL 

Movers, in učno oceno, ki jo imajo pri angleščini. Prav tako je bilo ugotovljeno, da deklice na testu 

SloMLAT-E v povprečju dosežejo statistično pomembno boljši rezultat od dečkov. Med učenčevim 

dosežkom na testu jezikovne učljivosti in njihovim rezultatom na testu pomnjenja je bila najdena 

statistično pomembna pozitivno šibka povezanost, kar nakazuje na to, da učenci, ki dosežejo več 

točk na testu SloMLAT-E, imajo najverjetneje tudi bolje razvito sposobnost pomnjenja.  

KLJUČNE BESEDE: učenje tujega jezika, jezikovna učljivost, jezikovno znanje angleščine, 

mlajši učenci, SloMLAT-E 

 



 



 

ABSTRACT 

American psychologist Carroll (1981) defined language aptitude as an individual ability of learning 

a task when the learner is motivated and has the opportunity of doing so. The teacher can motivate 

all learners if the lesson is adjusted to every learner’s abilities. In the 50ies Carroll and Sapon 

developed the first language aptitude test for learning modern languages (MLAT – Modern 

Language Aptitude Test) which was used for identifying language learners who learn additional 

languages faster and more easily than others. In 1967 the same authors adapted the test and 

developed a new one for the use in primary schools (MLAT-E – Elementary). Until now the 

instrument MLAT-E has only been adapted for Hungarian, Spanish and Catalonian students, for 

adaptations to other languages there are no available data. Therefore, the University of Ljubljana, 

Faculty of Education formed a team consisting of three students and three university teachers, who 

adapted the test and developed a Slovenian version namely The elementary version of the Modern 

Language Aptitude Test (Slovene: Test za merjenje splošne jezikovne učljivosti za moderne jezike 

na razredni stopnji abbreviated as SloMLAT-E). The basic purpose of the research was access the 

reliability of the adapted test and the behaviour of each test item as well as parts of the test. In the 

research study 309 students of Year 5 were tested, 158 boys and 151 girls. They all did the 

SloMLAT-E and the English language proficiency (EP) test while 209 students also performed the 

test of the backward digit span. The analysis of the learners’ results at the SloMLAT-E show that 

the Slovenian version of the test is reliable as well as its individual parts. Although it would be 

necessary to change 22 test items based on the calculations of the indexes of difficulty and indexes 

of discrimination: nine in the first, two in the second and eleven in the third part of the test. The 

results show that the level of the language aptitude of the Year 5 students varies. The results also 

show that there is a strong significant agreement between the learners’ results at the SloMLAT-E 

and their results at the EP test. The same correlation was found between the learners’ results in the 

both tests, SloMLAT-E and the EP test, and the grade awarded in English as a school subject. In 

addition, it was discovered that the girls outperformed the boys on the overall score on the 

SloMLAT-E. Furthermore, the results show that there is a moderate significant agreement between 

the learners’ results at the SloMLAT-E and their results at the backward digit span, which indicates 

that the students who gain more points at the SloMLAT-E have also better memory ability. 

KEY WORDS: EFL learning, language aptitude, language proficiency, young learners, SloMLAT-

E 
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1 UVOD 

Dandanes se učitelji in ravnatelji osnovnih šol dobro zavedajo, da so učenci med seboj različni. 

Zaradi individualnih razlik med učenci vzgojno-izobraževalni proces ne more potekati na enak 

način za vse učence, zato učitelj v razredu izvaja individualizacijo in diferenciacijo pouka pri vseh 

učnih predmetih, in prav tako tudi pri pouku tujega jezika.  

V Barceloni je bil leta 2008 sprejet sklep, in sicer naj bo cilj vseh držav članic Evropske unije, da bi 

prebivalci poleg maternega znali še dva tuja jezika, ki bi se ju začeli učiti v zgodnjem otroštvu 

(Eržen idr., 2011; Juriševič in Pižorn, 2013; Pižorn, 2009). V številnih evropskih državah (v/na 

Avstriji, v nemškem delu Belgije, Bolgariji, Cipru, Franciji, Hrvaškem, Italiji, Luksemburgu, 

Norveškem, Poljskem, Portugalskem, Srbiji, Španiji itn.) so znižali mejo obveznega učenja tujega 

jezika. Tamkaj učenci z učenjem tujega jezika začnejo z vstopom v osnovno šolo (Pižorn, 2009) ali 

se ga začnejo učiti celo v predšolskem obdobju (Juriševič in Pižorn, 2013). Vsako leto se za 

znižanje meje začetka učenja tujega jezika odloči kakšna nova država oz. dežela znotraj velikih 

držav tako v Evropi kot tudi v državah po vsem svetu (Juriševič in Pižorn, 2013). 

Pižorn (2009) navaja, da z zniževanjem začetne starosti poučevanja tujih jezikov države svojim 

prebivalcem zagotavljajo več časa za učenje, daljše časovno obdobje za doseganje jezikovnih 

zmožnosti in navsezadnje tudi možnost, da jih dosežejo na višji ravni. Med letoma 1994 in 2003 se 

je tako v Sloveniji povečalo število z najmanj enim obveznim tujim (dodatnim) jezikom v osnovni 

šoli na razredni stopnji, in sicer z 8,4 na 9 šolskih. V slovenskih osnovnih šolah se zgodnje učenje 

tujega jezika »pojavlja v različnih oblikah, npr. kot interesna dejavnost, kot del pouka, v jezikovnih 

tečajih in se začne na različnih stopnjah (včasih že v predšolski dobi ali v prvem razredu, pogosteje 

od 3. razreda naprej), uradno pa se za vse slovenske šole začne v 4. razredu devetletne osnovne 

šole« (Dagarin Fojkar, 2009, str. 156).  

Slovenija se nahaja na začetku uresničevanja sklepa, ki so ga pred leti sprejeli v Barceloni. Leta 

2014 so začeli projekt Uvajanje tujega jezika in jezikovnega in medkulturnega uzaveščanja v prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole (Dagarin Fojkar, 2009), s šolskim letom 2014/15 pa s 

postopnim uvajanjem prvega tujega jezika (nemščino ali angleščino) v drugi razred osnovne šole 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014).  

V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na učenje tujega jezika mlajših učencev in kako 

prepoznati učence, ki se tujega jezika naučijo hitreje in enostavneje kot drugi. To pojasnjuje 

jezikovna učljivost. Carroll (1981) jo je opredelil kot individualno sposobnost učenja določene 

naloge, če je posameznik motiviran in ima priložnost, da to naredi. Skupaj s Saponom je leta 1959 

razvil prvi test za merjenje jezikovne učljivosti za učenje modernih jezikov (MLAT – angl. Modern 

Language Aptitude Test), leta 1967 pa sta omenjena avtorja razvila tudi prilagojeno verzijo za 

učence na razredni stopnji (MLAT-E – angl. Elementary).  

Do zdaj je bil instrument za merjenje jezikovne učljivosti za mlajše učence prilagojen za 

madžarščino ter za španščino in katalonščino, za ostale jezike ni navedenih podatkov. V 

posodobljenem Učnem načrtu za poučevanje angleščine je v sklopu Individualizacija in 

diferenciacija navedeno, da učitelji učencem »glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo 

pouk angleščine tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja« (Eržen idr., 2011, str. 49). V nadaljevanju je omenjeno, da morajo biti učitelji predvsem 

pozorni na specifične skupine in posameznike, med katerimi je navedeno tudi »odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci« (Eržen idr., 2011, str. 49). Za odkrivanje jezikovno uspešnejših, hitreje učljivih 

učencev lahko učitelj uporabi za to ustrezen instrument.  

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

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

Form of the Modern Language Aptitude Test – MLAT-E in ravno v ta namen se je na Pedagoški 
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fakulteti oblikovala skupina raziskovalk, ki smo jo sestavljale tri študentke in tri univerzitetne 

profesorice: mentorica doc. dr. Karmen Pižorn, somentorica izr. prof. dr. Mojca Juriševič in doc. za 

didaktiko slovenščine dr. Darija Skubic. Skupaj smo sodelovale pri prevajanju in prilagajanju 

omenjenega testa za slovenščino ter ga poimenovale Test za merjenje splošne jezikovne učljivosti za 

moderne jezike na razredni stopnji ali krajše test SloMLAT-E.  

Omenjeni test je sestavljen za učence 5. razreda osnovne šole. Učenčev dosežek na testu 

diagnosticira njegovo jezikovno učljivost; učenčev dosežek na posameznem sklopu pokaže, katera 

so učenčeva jezikovno šibka in katera močna področja. Na podlagi učenčevega rezultata lahko 

njegov učitelj tujega jezika načrtuje individualizacijo in diferenciacijo pouka angleščine (ali 

nemščine) kot tujega jezika, prav tako lahko rezultate uporabi njegov učitelj slovenščine oziroma 

razredni učitelj, ki lahko načrtuje utrjevanje učenčevih šibkih področij v maternem jeziku. V svojem 

magistrskem delu sem želela preveriti, kako se učenčev rezultat na testu SloMLAT-E povezuje z 

njegovim dosežkom na testu jezikovnega znanja angleščine, z njegovo učno oceno pri angleščini ter 

s pomnjenjem in ali se med spoloma pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženem številu 

točk na testu SloMLAT-E. Prav tako sem želela ugotoviti, kako zanesljiv instrument je SloMLAT-E 

in kako zanesljivi so sklopi znotraj njega, zato je preliminarna analiza testa v empiričnem delu 

lahko v pomoč bodočim raziskovalcem in raziskovalkam, ki bi želeli slovensko različico testa 

jezikovne učljivosti za mlajše učence izboljšati in jo uporabiti v raziskovalne namene.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 USVAJANJE IN UČENJE TUJEGA JEZIKA  

Krashen (1981) razlikuje med procesom usvajanja (angl. Second Language Acquisition – SLA) in 

procesom učenja tujega jezika (angl. Second Language Learning). »Pri razlikovanju med učenjem 

in usvajanjem gre za prepričanja, da lahko jezik pridobimo na dva načina, in sicer zavedno (z 

učenjem) in/ali nezavedno (z usvajanjem). Pri usvajanju gre za naraven proces, podoben usvajanju 

materinščine, brez zavestnega osredotočanja na jezikovne oblike. Usvajamo lahko tudi nematerni 

jezik, če živimo v okolju, v katerem se jezik uporablja. To pomeni, da se takega jezika naučimo 

hitro, mimogrede in z lahkoto, ne da bi se ukvarjali z njegovimi formalnimi vidiki. Učenje je, za 

razliko od usvajanja, zaveden proces, vključuje popravljanje napak in učenje slovničnih pravil in se 

navadno dogaja v jezikovnem razredu. V praksi je težko ločevati med tema dvema procesoma, zato 

večina strokovnjakov meni, da je neproduktivno govoriti o učenju ali usvajanju, temveč o učenju in 

usvajanju, saj sta oba načina prisotna v tujejezikovnem razredu. Praksa in raziskave kažejo, da je 

zaželeno kombinirati formalno poučevanje z neformalnim« (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 48). 

Krashen (1981) npr. trdi, da lahko posameznik doseže mojstrsko raven obvladovanja jezika (C2 

glede na SEJO, v Kovačič, 2011), če učenje poteka tako na nezavedni kot na zavedni ravni. Otrok 

se jezika uči nezavedno in indirektno, medtem ko postaja strokovnjak v svojem maternem jeziku, 

pri tradicionalnem oz. formalnem pouku se jezika uči zavedno, vodeno in načrtno. Prav tako trdi, da 

le usvajanje jezika vodi do visoke ravni tekočnosti posameznika v tujem jeziku. V svoji teoriji 

(angl. Input Hypothesis) nadaljuje, da se učenje tujega jezika ustavi v primeru, če otrok med 

procesom poučevanja doživlja visoko stopnjo tesnobnosti. 

Prav tako obstaja prepričanje, da imajo tisti učenci, ki začnejo usvajati tuj jezik v otroštvu, večjo 

verjetnost, da dosežejo visoko raven tekočnosti in slovnične točnosti rojstnih govorcev in da so 

odrasli slabši učenci tujega jezika kot otroci. Verjetnost, da nekdo tuji jezik obvlada tako dobro, da 

bi ga zamenjali za rojenega govorca, ostaja kljub temu zelo majhna (Gass in Selinker, 2008). 

Lennenberg (1967) je postavil hipotezo o kritičnem obdobju, ki pravi, da obstaja najbolj optimalno 

obdobje za učenje tujih jezikov. Sam navaja, da je to obdobje med 2. in 12. letom starosti, medtem 

ko Penfield in Roberts (1959, v Brumen, 2003) navajata, da plastičnost otroških možganov od 9. do 

12. leta omogoča učenje dveh ali treh jezikov enako lahko kot prvega, maternega jezika.  

Tudi raziskave (DeKeyser, 2000; Hoff-Ginsberg, 1998; Johnson in Newport, 1989; Newport, 1990) 

potrjujejo, da so možgani za usvajanje jezikov najbolj prožni v otroštvu. Izsledki teh raziskav 

kažejo na to, da so ti učenci uspešnejši v pravilni rabi slovnice in slovničnih pravil. Ena od raziskav 

je pokazala (Johnson in Newport, 1990), da so kitajski in korejski govorci, ki so se preselili v 

Ameriko in začeli z usvajanjem angleščine kot tujega jezika do 7. leta starosti, zmožni pridobiti 

slovnične strukture rojenih govorcev, kar nakazuje negativna močna korelacija med njihovim 

dosežkom na testu jezikovnega znanja tujega jezika in starostjo testirancev. Tudi DeKeyser (2000) 

je med omenjenima spremenljivkama našel korelacijo, in sicer negativno srednje močno.  

Izsledki raziskav (DeKeyser, 2000; Hoff-Ginsberg, 1998; Johnson in Newport, 1989; Long, 1988; 

Newport, 1990; Patkowski, 1980, v DeKeyser, 2000) ravno tako kažejo, da je zgodnji začetek 

učenja tujega jezika nujen, če želimo, da otrok usvoji naglas, izgovorjavo in melodijo naravnega 

govorca ter avtomatizacijo slovničnih struktur. Avtorji (Cohen, 1991, v Doyé, 1997; Juriševič in 

Pižorn, 2013) se strinjajo, da je najbolje, da se otrok začne učiti tujega jezika čim prej (angl. the 

younger the better, v Brumen 2003, oz. the earlier the better, v Juriševič in Pižorn, 2013). Cohen 

(1991, v Doyé, 1997) navaja, da so triletniki v njeni raziskavi izredno hitro usvojili naglas rojenega 

govorca, dlje časa so potrebovali sedemletniki, enajstletniki pa niso nikoli dosegli popolne stopnje 

spretnosti obvladovanja naglasa, kljub trudu, naporu in času, ki so ga namenili učenju tujega jezika. 
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Tudi Birdsong (1999, v Brumen 2003) in Long (1988) sta ugotovila podobno in sicer, da se otroci, 

ki se dodatnega jezika začnejo učiti po šestem letu, težje naučijo oziroma usvojijo naglas rojenega 

govorca. Na drugi strani pa sestavljavci testov za merjenje jezikovne učljivosti trdijo (Carroll in 

Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005), da so ravno ti posamezniki, ki imajo višjo stopnjo 

jezikovne učljivosti, tisti, ki na testih jezikovne učljivosti dosežejo pomembno višji rezultat, izjema 

in da ga lahko naučijo oziroma naučijo tudi po tej starosti.  

Long (1988) med drugim tudi navaja, da prvo srečanje s tujim jezikom ne vpliva samo na 

izgovorjavo, temveč tudi na zmožnost usvajanja sintakse, besednega zaklada in zmožnost slušnega 

razumevanja. To pomeni, da otrok ne more doseči kompetence rojenega govorca v fonologiji oz. 

izgovorjavi, če se začne učiti tujega jezika po petem ali šestem letom starosti, enako velja tudi za 

njegovo kompetenco v morfologiji, sintaksi in semantiki, če se jezika začne učiti po puberteti.  

Po puberteti obdobje hitrega, lahkega in nenačrtnega usvajanja tujega jezika namreč nadomesti 

obdobje počasnejšega učenja tujega jezika. Rezultati raziskav (DeKeyser, 2000; Johnson in 

Newport, 1989; Newport, 1990) so pokazali, da tisti, ki tuji jezik začnejo usvajati kasneje, 

omenjene ravni obvladovanja jezika ne morejo doseči. Patkowski (1980, v DeKeyser, 2000) navaja 

starostno mejo pri 15., nekateri drugi (Bialystok in Hakuta, 1999; DeKeyser, 2000; Johnson in 

Newport, 1989; Newport, 1990) pri 17. letu.  

Omenjeni rezultati raziskav potrjujejo Lennenbergovo (1967) hipotezo o kritičnem obdobju, ki 

navaja, da po puberteti sledi proces lateralizacije, v katerem človeški možgani postanejo togi za 

usvajanje tujih jezikov. To ne pomeni, da po puberteti ni mogoča nobena oblika učenja jezikov. 

Avtor poudarja, da smo tudi po puberteti z vodenim, sistematičnim in zavestnim učenjem lahko 

ravno tako uspešni, vendar gre za povsem drugačen, predvsem kognitivni in za sorazmerno težji 

učni proces. 

Brumen (2003) priporoča, da naj učence, ki kažejo prirojeno prednost za učenje jezikov, starši čim 

prej izpostavijo usvajanju ali učenju tujega jezika. Zraven bioloških razlogov navaja tudi možnost 

doseganja višje stopnje jezikovnega znanja, ker bi posameznik učenju tujega jezika namenil več ur. 

Tudi Carroll (1975, v Brumen, 2003) navaja, da je količina časa, ki ga učenec posveti učenju tujega 

jezika, pomemben dejavnik, ki tudi vpliva na učenčev uspeh pri učenju dodatnih jezikov. 

V nasprotju s hipotezo o kritičnem obdobju je Krashen (1981) ugotovil, da učenci, ki se začnejo 

tujega jezika učiti kasneje, dohitijo učence, ki so se ga začeli učiti prej. To pripisuje razvitejšim 

kognitivnim sposobnostim starejših učencev, ki omogočajo hitrejše pridobivanje znanja. Tudi 

Slavoff in Johnson (1955, v Bain, MyCallum, Bell, Cochran in Sawyer, 2010) navajata, da imajo 

otroci res prednost v učenju tujega jezika, kar pa ne drži za njihovo hitrost napredovanja. Dokazano 

je, da učenci, ki se začnejo tujega jezika učiti prej, ali so celo izpostavljeni naravnemu pridobivanju 

ciljnega jezika, na daljši rok dosegajo boljše rezultate (Krashen, 1981; Long, 1988; Snow in 

Hoehnagel-Hohle, 1978) ne le v fonologiji, temveč tudi v semantiki, sintaksi in morfologiji 

(Brumen, 2003).  

Učenci pri formalnem učenju dodatnih jezikov na razredni stopnji tuji jezik pridobivajo celostno. 

To obdobje so Čok, Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko (1999) opredelili kot proces senzibilizacije. 

V tem obdobju učenci spoznavajo glasovne podobe tujega jezika, ugotavljajo pomen drugače 

zvenečih besed, opazujejo in ugotavljajo podobnosti in razlike med tujim in maternim jezikom. Ko 

otroci presežejo omenjeno obdobje, preidejo v obdobje iniciacije, v katerem začnejo postopoma 

prepoznavati jezikovne strukture v tujem jeziku. Iniciacija postopoma postaja zavestno učenje, 

njegovo poučevanje pa vse bolj disciplinarno zasnovano. 

Glede na to, da se učenci pri formalnem pouku v šoli tujega jezika učijo in ga ne usvajajo, Brumen 

(2003) navaja, da učenčeva zmožnost obvladovanja jezika na ravni rojenih govorcev ni nujno cilj 

pouka in da kritično obdobje pri poučevanju dodatnih jezikov v šoli ni tako bistveno. Kljub temu 
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Skela in Dagarin Fojkar (2009) izpostavljata, da so učenci angleščini izpostavljeni veliko bolj kot 

drugim tujim jezikom in da je to prednost potrebno izkoristiti. Avtorja nadaljujeta, da zaradi 

posebnega položaja angleščine v Sloveniji učenci začenjajo učenje tujega jezika že z določenim 

predznanjem. 

2.2 UČENJE MATERNEGA JEZIKA IN UČNA USPEŠNOST PRI TUJEM 

JEZIKU  

»Učinkovito usvajanje tujega jezika je v primerjavi z usvajanjem maternega/prvega jezika zgoščeno 

in časovno omejeno, zato je pogosta in intenzivna izpostavljenost tujemu jeziku ključnega pomena. 

To je mogoče zagotoviti pri pouku z učiteljevim čim bolj doslednim tujejezikovnim vnosom in s 

premišljenimi didaktičnimi pristopi, ki upoštevajo stopnje (tuje)jezikovnega usvajanja in omejene 

časovne okvire« (Pevec Semec idr., 2013). Prav zaradi tega večina držav znižuje začetno starost 

učenja tujih jezikov, ker tako svojim prebivalcem zagotavlja daljše časovno obdobje za doseganje 

jezikovnih zmožnosti in seveda tudi možnost, da jih dosežejo na višji ravni (Pižorn, 2009). 

Ellis (1994) trdi, da je možno, da med posamezniki v učenju njihovega maternega jezika ni vidnih 

razlik, medtem ko je razlika pri učenju tujega lahko vidna tako v hitrosti kakor tudi v njihovi stopnji 

jezikovnega znanja tujega jezika. Sparks in Ganschow (1991) v svoji hipotezi razlik v kodiranju 

jezika (angl. LCDH – Linguistic Coding Differences Hypothesis) izpostavljata, da: (I) je 

posameznikova zmožnost za učenje tujega jezika tesno povezana s posameznikovimi zmožnostmi 

za učenje maternega jezika; (II) so učenčeve zmožnosti v maternem jeziku temelj za učenje tujega 

jezika; (III) obstaja velika verjetnost, da se težave, ki jih ima učenec pri eni komponenti maternega 

jezika, npr. v fonologiji, pojavljajo tudi pri učenju tujega jezika (Gass in Selinker, 2008; Sparks in 

Ganschow, 1991, 2001; Sparks, Patton, Ganschow, Humbach in Javorsky, 2006); (IV) je zmožnost 

rabe jezika že prirojena; in (V) nezmožnost jezikovnega kodiranja negativno vpliva na učenje tujih 

jezikov.  

Njuno teorijo potrjuje ena od izvedenih raziskav, ki je pokazala, da so petošolci, ki so obiskovali 

dvojezični razred, razvili boljše jezikovne zmožnosti v maternem jeziku od ostalih učencev in da je 

jezikovno znanje maternega jezika enajst- in dvanajstletnih hebrejskih učencev zelo pomembno pri 

učenju angleškega jezika (Olshtain, Shohamy, Kemp in Chatow, 1990, v Sparks idr., 2006). Tudi 

Communis (1984, v Sparks idr., 2006) se strinja, da je posameznikova zmožnost za učenje tujega 

jezika močno povezana s posameznikovimi zmožnostmi za učenje maternega jezika in meni, da se 

jezikovne zmožnosti v maternem jeziku prenesejo na učenje tujega jezika le v primeru, če je učenec 

dosegel visoko stopnjo jezikovnega znanja maternega jezika.  

Sparks in Ganschow (2001) navajata, da sta posameznikova sposobnost besednega prepoznavanja 

in sposobnost fonološkega zavedanja v maternem jeziku najboljša napovednika njegovega 

jezikovnega znanja tujega jezika. Med drugim tudi trdita, da obstaja pomembna razlika med 

zmožnostmi uspešnejših in manj uspešnih učencev tujega jezika, posebej na fonološkem in 

fonološko/ortografskem (zvok in zvok-simbol) področju. Njuno prepričanje je potrdil Crombie 

(1997, v Sparks in Ganschow, 2001) med opazovanjem škotskih učencev, ki so se učili francoščino.  

Za razliko od zgoraj napisanih predvidevanj in ugotovitev je Sparks (1991) ugotovil, da so najboljši 

napovedniki učenčevega jezikovnega znanja po dveh letih učenja tujega jezika dijakova ocena 

prvega leta pri tujem jeziku, njegova sposobnost dekodiranja besed v tujem jeziku in njegov obseg 

besedišča v maternem jeziku. Prav tako navaja (1986, 1986a, 1989), da med zgodnjimi pokazatelji 

uspešnega napredka v maternem in kasnejšo učno uspešnostjo pri tujem jeziku obstaja srednje 

močna do močna korelacija. Izvedena raziskava, ki jo je izvedel na univerzi v Bristolu (1986), kaže 

tudi na to, da sta zmožnost branja in črkovanja v maternem jeziku pred vstopom v prvi razred 

pomembna napovednika učenčeve učne uspešnosti govorjenja in pisanja v tujem jeziku. 
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Na osnovi zgoraj omenjenih ugotovitev tako učitelji tujih jezikov kot tudi razredni učitelji ne bi 

smeli zanemarjati vloge razvoja učenčevih zmožnosti v maternem jeziku, saj pojasnjujejo razlike 

med učenčevimi zmožnostmi v govornem in pisnem sporazumevanju v tujem jeziku. Utrjevanje 

učenčevih zmožnosti nižjih ravni (dekodiranja) v maternem jeziku je zelo pomembno, ker izsledki 

raziskav kažejo, da so učenci, ki v maternem jeziku bolje berejo, črkujejo in pišejo, tudi učno 

uspešnejši pri učenju tujega jezika (Sparks in Ganschow, 2001). Ugotovitve raziskav potrjujejo 

dejstvo, da avtomatizirano branje omogoča hitro učenje jezika, tako prvega kot vseh ostalih 

(Alderson, 2000).  

Tudi učenčeva sposobnost pomnjenja vpliva na njegovo uspešnost pri učenju dodatnih jezikov. 

Dufva in Voeten (1999) sta namreč ugotovila, da imata tako pismenost v maternem jeziku kot tudi 

fonološki spomin finskih učencev od prvega do tretjega razreda pozitivni vpliv na učenje tujega 

jezika in da skupaj pojasnjujeta 58 % razlik v jezikovnem znanju angleščine. Izkazalo se je, da je 

učenčevo prepoznavanje besed v maternem jeziku najboljši napovednik za uspešno učenje tujega 

jezika, kar potrjuje hipotezo LCDH (angl. Linguistic Coding Differences Hypothesis, v Sparks in 

Ganschow, 2001), kar kaže na to, da naj bi imeli učenci s slabšim kratkoročnim spominom omejitve 

pri kognitivnem procesiranju in uspešnem učenju tujega jezika (Gass in Selinker, 2008). 

V nadaljevanju svojega magistrskega dela sem se osredotočila na jezikovno učljivost za učenje 

dodatnih jezikov. Učenci jezikov smo lahko tako odrasli kot tudi otroci, zato opozarjam, da se v 

nadaljevanju pojem učenec nanaša na ljudi različne starosti. Skehan (1986, 1986a, 1989) ter Sparks 

in Ganschow (2001) trdijo, da je jezikovna učljivost odvisna od učenčevih jezikovnih zmožnosti v 

maternem jeziku, saj medtem ko učenec napreduje iz razreda v razred, se tudi njegovi rezultati 

zgodnjih pokazateljev govornega in pisnega jezika vedno močneje povezujejo z jezikovno 

učljivostjo tujega jezika. Na podlagi tega Sparks in Ganschow (1993a) predvidevata, da učenčeva 

stopnja jezikovne učljivosti pokaže velik del razlik učenčevega jezikovnega znanja in učne 

uspešnosti pri tujem jeziku. 

2.3 JEZIKOVNA UČLJIVOST 

Koncept jezikovne učljivosti izhaja iz ideje, da se nekateri posamezniki dodatnih jezikov naučijo 

hitreje in z večjo lahkoto od ostalih učencev bodisi pri formalnem pouku bodisi v naravnem okolju 

(Ellis, 1994; Grigorenko, Sternberg in Erhman, 2000; Skehan, 1991, 1998; Sparks in Ganschow, 

2001; Stansfield in Reed, 2003, 2005). Številni avtorji (Ellis, 1994; Robinson, 2001; Sasaki, 2012; 

Skehan, 1991; Sparks in Ganschow, 2001) potrjujejo, da je jezikovna učljivost najboljši samostojni 

napovednik učne uspešnosti v usvajanju in učenju tujega jezika.  

Potrebno je poudariti, da jezikovna učljivost ne pojasnjuje uspeha oziroma neuspeha učencev, 

temveč le dejstvo, da se nekateri od učenci tujega jezika naučijo hitreje in enostavneje kot drugi 

(Carroll, 1962, 1973, 1981; Carroll in Sapon, 1959, 1967; Ellis, 1994, 2004; Grigorenko idr., 2000; 

Skehan, 1991, 1998; Sparks in Ganschow, 2001; Stansfield in Reed, 2005, Suárez in Muñoz, 2011), 

vendar so lahko ostali ravno tako uspešni, če vztrajajo (Lightbown in Spada, 1999, v Alemi in 

Daftarifard, 2010). 

V različni literaturi je možno zaslediti več pojmovanj jezikovne učljivosti, ki so jih različni 

raziskovalci opredelili kot: (I) skupek več dejavnikov osnovnih sposobnosti, ki so ključne pri 

lažjem pridobivanju učenja tujega jezika (Carroll in Sapon, 1959); (II) prirojeno sposobnost 

posameznika, ki je relativno stabilna in je nanjo težko pomembno vplivati (Carroll, 1973, 1981; 

Skehan, 1991, 1998); (III) individualno posebno sposobnost učenja določene naloge, ko je 

posameznik motiviran in ko ima priložnost, da to naredi (Carroll, 1981); (IV) nagnjenost za učenje 

tujega jezika (Ellis, 1994); (V) vsoto sposobnosti nižjih ravni, ki se lahko združijo v kognitivne 

dejavnike višjih ravni, ki podpirajo učenje v različnih pogojih in okoljih (Robinson, 2002, 2003); 

(VI) poseben talent za učenje tujega jezika, ki se razlikuje od posameznika do posameznika 
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(Spolsky, 1995), in je neodvisen od inteligentnosti, motivacije in odnosa do učenja tujega jezika 

(Carroll in Sapon, 1967), kar sta potrdila tudi Gardner in Lambert (1972). 

2.3.1 Carrollov model jezikovne učljivosti 

Ameriški psiholog John Bissell Carroll se je začel s konceptom jezikovne učljivosti ukvarjati takoj 

po drugi svetovni vojni. Od leta 1953 do 1958 je na željo ameriške vlade izvedel raziskavo, v kateri 

je predvideval, da je posameznikova nadarjenost za učenje tujega jezika poseben talent ali skupina 

talentov in da je visoka stopnja jezikovne učljivosti tujega jezika v splošni populaciji zelo redka. Na 

podlagi raziskave je ugotovil, da so inteligenčni testi neuspešni v napovedovanju uspeha učencev 

pri učenju tujega jezika in na podlagi faktorske analize različnih testov predlagal, da je jezikovna 

učljivost sestavljena iz štirih samostojnih komponent (Carroll in Sapon, 1967; Sasaki, 2012; Sparks 

in Ganschow, 2001; Stansfield in Reed, 2005):  

1. sposobnosti fonetičnega kodiranja – sposobnosti zaznavanja različnih glasov, prepoznavanja 

povezav med glasovi in simboli, ki označujejo te glasove, ter skladiščenja teh povezav; 

2. slovnične občutljivosti – sposobnosti prepoznavanja slovničnih vlog besed (ali drugih 

jezikovnih struktur) v povedi; 

3. sposobnosti učenja na pamet – sposobnosti hitrega in uspešnega učenja povezav med 

glasom in pomenom in ohranjanja teh povezav; 

4. sposobnosti induktivnega jezikovnega učenja – sposobnosti sklepanja in induktivnega 

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

(tj. sposobnost posploševanja v ciljnem/neznanem jeziku po danih vzorcih). 

Zgoraj omenjene komponente je Carroll skupaj s Saponom (1959) vključil v oblikovanje testa za 

merjenje jezikovne učljivosti tujih jezikov – MLAT (podrobneje v poglavju 2.4.3.1. MLAT). 

Avtorja poudarjata, da je vsako komponento potrebno gledati kot na samostojno sposobnost in 

hkrati tudi celostno, kajti vsota posameznih sklopov testa MLAT napove, kako hitro in s kolikšno 

lahkoto se lahko posameznik nauči tujega jezika v različnih kontekstih, tako pri formalnem učenju 

kot pri neformalnem usvajanju tujega jezika (Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005). 

Carroll (1962) prav tako navaja, da bi bilo možno vsako od naštetih komponent jezikovne učljivosti 

podrobneje razdelati na bolj specifične spominske in procesne sposobnosti. 

2.3.2 Carrollov model jezikovne učljivosti v šoli  

Carroll (1973) je prav tako oblikoval model učenja tujega jezika v šoli, ki vsebuje dve osnovni 

komponenti: učenje in individualne razlike med učenci. Carroll navaja, da na učenje vplivata čas, ki 

ga učenec nameni učenju tujega jezika, in kakovost poučevanja v šoli. Med individualne razlike 

med posamezniki uvršča splošno inteligentnost (IQ), jezikovno učljivost in motivacijo za učenje 

tujega jezika. Skehan (1986) meni, da ostali modeli zanemarjajo, kakšen vpliv imajo individualne 

razlike med učenci na učenje dodatnih jezikov, zato navaja, da je omenjeni Carrollov model 

najprimernejši.  

2.3.3 Skehanov model jezikovne učljivosti 

Tudi Skehan (1998) je oblikoval model jezikovne učljivosti, ki za razliko od Carrollovega (1962) 

vsebuje tri in ne štiri samostojne komponente: 

1. slušno sposobnost, ki je podobna Carrollovi sposobnosti fonetičnega kodiranja;  

2. sposobnost jezikovnega analiziranja, ki združuje Carrollovo slovnično občutljivost in 

sposobnost induktivnega učenja in temelji na domnevi, da med tema dvema sposobnostma 

ni razlike; 

3. sposobnost pomnjenja, ki je nespremenjena od Carrollovega modela in omogoča kodiranje, 

skladiščenje in priklic informacij. 
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Dörnyei in Skehan (2003) navajata, da se slušne sposobnosti povezujejo s strategijami procesiranja 

vhodnih podatkov, opažanjem in prepoznavanjem vzorcev, sposobnost jezikovnega analiziranja s 

centralnim procesiranjem ter sposobnost pomnjenja s produkcijo in tekočnostjo govorjenega jezika.  

Skehan (1998) v svojem modelu izpostavlja, da je slušna sposobnost ključnega pomena le v začetni 

fazi učenja tujega jezika, medtem ko je sposobnost jezikovnega analiziranja v linearni povezavi z 

učenčevim uspehom učenja maternega jezika, dokler posameznik ne pokaže vidnega napredka v 

jezikovnem znanju tujega jezika. Skehan tudi navaja, da ko posameznik doseže višjo raven 

obvladovanja tujega jezika, preseže sposobnost jezikovnega analiziranja in na tej stopnji učenčeva 

sposobnost pomnjenja postane ključen dejavnik, ki vpliva na njegovo doseganje jezikovnega znanja 

tujega jezika kot rojenega govorca.  

Winke (2013) opozarja, da so komponente, ki jih Carroll navaja v svojih modelih (1962, 1973), 

opredeljene kot del jezikovne učljivosti in so hkrati predstavljene neodvisno od teorije usvajanja 

tujega jezika (angl. SLA – Second Language Acquisition), medtem ko sta Dörnyei in Skehan (2003) 

osnovala model, v katerem povezujeta stopnje usvajanja tujega jezika s konstrukti jezikovne 

učljivosti.  

Tabela 1: Stopnje usvajanja tujega jezika in konstrukti jezikovne učljivosti 

Stopnje usvajanja tujega jezika Konstrukti jezikovne učljivosti 

Strategije procesiranja vhodnih podatkov, npr. 

razčlenjevanje
1
 

Kontrola pozornosti
2
 

Delovni spomin
3
 

Opažanje
4
 Sposobnost fonetičnega kodiranja

5
 

Delovni spomin 

Odkrivanje/zaznavanje vzorcev
6
 Sposobnost fonetičnega kodiranja 

Delovni spomin 

Slovnična občutljivost
7
 

Sposobnost induktivnega učenja
8
 

Preoblikovanje in obdelovanje vzorcev
9
 Slovnična občutljivost 

Sposobnost induktivnega učenja 

Kontrola vzorcev
10

 Avtomatizacija
11

 

Integrirani spomin
12

 

Integracija vzorcev
13

 Zaznavanje sklopov
14

 

Spominski priklic
15

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da Dörnyei in Skehan (2003, str. 597) navajata šest stopenj usvajanja tujega 

jezika in devet različnih konstruktov jezikovne učljivosti. Od skupaj devet konstruktov jezikovne 

učljivosti, je šest takšnih, ki jih test MLAT ne preverja (napisani poševno). Na podlagi njunega 

                                                 
1
 angl. input processing strategies, such as segmentation 

2
 angl. attentional control 

3
 angl. working memory 

4
 angl. noticing 

5
 angl. phonemic coding ability 

6
 angl. pattern identification  

7
 angl. grammatical sensitivity 

8
 angl. inductive language learning ability 

9
 angl. pattern restructuring and manipulation 

10
 angl. pattern control 

11
 angl. automatization 

12
 angl. integrative memory 

13
 angl. pattern integration  

14
 angl. chunking 

15
 angl. retrieval memory 
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modela je ravno tako mogoče ugotoviti, da MLAT v celoti ne preverja treh stopenj usvajanja tujega 

jezika (napisani podčrtano).  

2.3.4 Jezikovna učljivost in jezikovna zmožnost posameznika v maternem jeziku 

Kljub temu da posameznikova visoka stopnja poznavanja besedišča v maternem jeziku ni predpogoj 

za razvoj jezikovnega znanja tujega jezika na mojstrski ravni (C2 glede na SEJO, v Kovačič, 2011; 

Carroll, 1981; Stansfield in Reed, 2005), Carroll (1981) trdi, da je to zelo pomembno.  

Raziskovalka Wells (1985) je v Bristolu izvedla longitudinalno raziskavo s 125 učenci in med njimi 

ugotovila visoko varianco v hitrosti usvajanja tujega jezika. Skehan (1986a) je njeno raziskavo 

razširil in našel statistično pomembno pozitivno močno korelacijo med zgodnjimi pokazatelji v 

razvoju maternega jezika in: (I) učno uspešnostjo pri tujem jeziku ter (II) jezikovno učljivostjo 

tujega jezika. Zaključil je, da se učenci, ki hitreje napredujejo v učenju maternega jezika, po vsej 

verjetnosti tudi hitreje in enostavneje naučijo dodatnih jezikov. Pri analiziranju rezultatov je ravno 

tako ugotovil, da: (I) se jezikovna učljivost povezuje s številnimi dejavniki, ki so si med sabo zelo 

različni, npr. z učenčevim besednim zakladom, z uspešnostjo učenja tujega jezika prednikov ter s 

stopnjo izobrazbe in pismenosti učenčevih staršev; (II) obstaja močna korelacija med učenčevimi 

zmožnostmi v maternem jeziku in zmožnostmi v tujem jeziku (Sparks, Ganschow in Pohlman, 

1989); in (III) je test jezikovne učljivosti (MLAT) dober napovednik učenčevih sposobnosti pri 

učenju tujega jezika.  

2.3.5 Jezikovna učljivost in učna uspešnost pri tujem jeziku 

Med jezikovno učljivostjo in jezikovnim znanjem tujega jezika na začetku jezikovnega 

izobraževanja ni korelacijskega odnosa (Carroll, 1981), kar pomeni, da se jezikovna učljivost 

razlikuje od učne uspešnosti (Ellis, 1994, 2004). Stansfield in Reed (2005) sta ugotovila, da naj bi 

se korelacija med rezultatom na testu jezikovne učljivosti in testu jezikovnega znanja tujega jezika 

pokazala po letu ali dveh letih učenja tujega jezika. Stopnjo posameznikove jezikovne učljivosti se 

kljub temu lahko izmeri pred začetkom učenja tujega jezika, ker je lastnost dokaj stabilne narave. Z 

učenjem se tako jezikovno znanje dodatnega jezika povišuje, medtem ko raven jezikovne učljivosti 

ostaja enaka. 

Sparks in Ganschow (1993a) predvidevata, da učenčeva jezikovna učljivost pokaže velik del razlik 

med učenčevim jezikovnim znanjem in učno uspešnostjo pri tujem jeziku. V literaturi je mogoče 

zaslediti, da je bila najdena korelacija med: (I) testi jezikovne učljivosti in učno uspešnostjo pri 

tujem jeziku, ki sega od 0,40 do 0,70 (Skehan, 1989); (II) posameznikovo jezikovno učljivostjo in 

motivacijo v primerjavi z njihovo učno uspešnostjo pri tujem jeziku, ki sega od 0,20 do 0,60 

(Dörnyei in Skehan, 2003); in (III) učenčevimi dosežki na različnih testih jezikovne učljivosti in 

njihovimi dosežki na testih jezikovnega znanja tujega jezika, ki sega od 0,23 do 0,73 (Grigorenko 

idr., 2000). Z uporabo testov jezikovne učljivosti je bilo ugotovljeno, da je izmed osebnostnih razlik 

ravno jezikovna učljivost tista, ki se najbolj povezuje z učenčevim uspehom pri učenju tujega jezika 

in pojasnjuje 25 % (Ehrman in Oxford, 1995) oziroma 29 % variance jezikovnega znanja tujega 

jezika (Winke, 2013). 

2.3.6 Jezikovna učljivost in splošna inteligentnost 

Velikokrat se postavi vprašanje, zakaj ne bi za napovedovanje uspeha učenja tujega jezika uporabili 

inteligenčne teste (IQ). Že v 50. letih 20. stoletja so raziskovalci predpostavljali, da je jezikovna 

učljivost tujega jezika ločena od splošne inteligence (Carroll in Sapon, 1959, 1967; Carroll, 1981; 

Gardner in Lambert, 1972), s čimer se Pimsleur (1966, v Stansfield in Reed, 2005) ne strinja. Od 

takrat je veliko učiteljev poskusilo za napovedovanje uspeha pri učenju tujega jezika uporabiti 

inteligenčne teste, vendar so bili nad rezultati testa razočarani. Večina inteligenčnih testov namreč 

meri več sposobnosti hkrati, npr. sposobnost govorjenja, sklepanja, spomina in druge, čeprav je le 
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nekaj od njih, ki so ključnega pomena pri napovedovanju uspeha pri učenju tujih jezikov. Tiste 

sposobnosti, ki v inteligenčnih testih ne vplivajo na uspeh učenja tujega jezika, korelacijo med 

rezultatom na inteligenčnem testu in uspehom pri učenju tujega jezika zmanjšujejo (Stansfield in 

Reed, 2005).  

Prav zaradi tega razloga je bila težnja po razvoju testa jezikovne učljivosti še toliko večja. Testa, ki 

sta ju razvila Carroll in Sapon, MLAT (1959) in MLAT-E (1967), merita poseben spekter 

sposobnosti, ki niso zajete v inteligenčnem testu (Carroll, 1958). Zanimivo je, da so Gardner in 

Lambert (1972) ter Skehan (1989) našli povezavo med splošno inteligentnostjo in jezikovno 

učljivostjo, kljub temu pa je bila najdena močnejša korelacija med jezikovno učljivostjo in 

jezikovnim znanjem tujega jezika. Na podlagi tega je Skehan (1998) zaključil, da sta jezikovna 

učljivost in splošna inteligentnost neodvisni ena od druge in da obe, vsaka na svoj način, prispevata 

k napovedovanju učenčevega uspeha pri učenju dodatnih jezikov. Tudi v priročnikih testov MLAT-

E (Carroll in Sapon, 1967) in MLAT-ES (Stansfield in Reed, 2005) je navedeno, da lahko učitelji za 

zanesljivejši vpogled v posameznikove zmožnosti in sposobnosti uporabijo oba testa.  

V nadaljevanju bom predstavila, kateri dejavniki po mnenju različnih avtorjev še vplivajo na uspeh 

učenja tujih jezikov poleg jezikovne učljivosti, in opisala, kako se ti povezujejo z jezikovno 

učljivostjo tujih jezikov.  

2.3.7 Individualne razlike med posamezniki 

Carroll je v svojih modelih (1962, 1973) in navsezadnje tudi v opredelitvi jezikovne učljivosti 

izpostavil, da je jezikovna učljivost zgolj en dejavnik, ki vpliva na učenje tujega jezika. Leta 1990 

so strokovnjaki premislili o uporabi termina jezikovne učljivosti (podrobneje v Perry in Child, 

1990), saj je kognitivna psihologija poskrbela za natančnejšo predstavitev dejavnikov, ki vplivajo 

na uspešnost učenja jezikov.  

Raziskovalci so po letu 1990 začeli raziskovati, ali obstajajo povezave med jezikovno učljivostjo in 

drugimi dejavniki, t. i. individualnimi razlikami med posamezniki (Ehrman in Oxford, 1995), in 

ugotovili, da tudi slednje napovedujejo uspeh pri učenju tujega jezika (Dörnyei in Skehan, 2003; 

Sawyer in Ranta, 2001). Omenjene individualne razlike so trajajoče osebnostne karakteristike, po 

katerih se določeni učenec razlikuje od drugih učencev (Sparks in Ganschow, 2001). Zanimivo je, 

da Gardner (1985) v svojem prvem modelu omenja štiri: inteligentnost, jezikovno učljivost, 

motivacijo in situacijsko tesnobnost, medtem ko v drugem modelu (2001) omenja le še dve: 

jezikovno učljivost in motivacijo.  

Ellis (1994) navaja, da je vse individualne razlike med posamezniki mogoče uvrstiti med 

kognitivne, afektivne in socialne, medtem ko Sparks in Ganschow (2001) navajata, da jih je mogoče 

uvrstiti med kognitivne in nekognitivne dejavnike (Sparks in Ganschow, 2001). Ellis (1994) prav 

tako loči med spremenljivimi, ki so odvisni od socialnega okolja (npr. motivacija), in 

nespremenljivimi dejavniki, ki so prirojeni in stalni (npr. jezikovna učljivost). 

Winke (2013) navaja, da obstaja možnost, da so nekognitivni dejavniki (tj. afektivni in socialni) del 

jezikovne učljivosti. Na eni strani se raziskovalci (Carroll, 1990; Parry in Child, 1990; Pimsleur, 

1966, v Winke, 2013; Stansfield in Reed, 2003) s tem ne strinjajo, ker trdijo, da je jezikovna 

učljivost statična in kognitivna lastnost, ki je nespremenljiva. Na drugi strani pa raziskovalci v svoje 

raziskave vključujejo tudi nekognitivne dejavnike, npr. motivacijo (Dörnyei, 1990, 2006; Gardner, 

1990; Juriševič, 2006; Juriševič in Pižorn, 2013; Pimsleur, 1966, v Winke, 2013), uporabo različnih 

učnih strategij (Ehrman in Oxford, 1990, 1995; Grigorenko idr., 2000; Žitko, 2014) idr.  

Sternberg (2002) je ugotovil, da kar 25 % individualnih razlik med učenci pojasnjuje ravno njihova 

stopnja jezikovne učljivosti. Tako kot Sternberg (2002) tudi Ackerman (2003) predvideva, da imajo 

lahko kombinacije različnih dejavnikov (kognitivnih in nekognitivnih) še večjo napovedno moč pri 
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ugotavljanju učenčevega uspeha pri učenju tujega jezika. V nadaljevanju bom predstavila nekaj 

individualnih razlik med učenci, ki jih v svojem delu navaja Dörnyei (2006). Te so osebnost, učna 

motivacija, učni stili in učne strategije, predstavila pa bom tudi tesnobnost, ki jo v svoji teoriji 

izpostavlja Krashen (1981). 

2.3.7.1 Osebnost  

Literatura navaja, da je tip osebnosti pomemben dejavnik pri učenju tujega jezika, navsezadnje je 

osebnost lastnost, po kateri se ljudje med seboj najbolj razlikujemo (Dörnyei, 2006). Raziskave 

kažejo, da instrumenti, s katerimi se določa učenčev tip osebnosti, poleg poznavanja ostalih 

učenčevih individualnih razlik prispevajo tudi k ustvarjanju celotnega profila učenca, kljub temu pa 

niso dobri napovedniki učenčevega uspeha pri učenju tujega jezika (Ehrman, 1990, v Sparks in 

Ganschow, 2001). 

2.3.7.2 Učna motivacija  

Marentič Požarnik (2003, str. 184) je opredelila učno motivacijo kot »skupen pojem za vse vrste 

motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj ali znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, 

mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost«. 

Psihologi navajajo, da je motivacija predpogoj za učenje in da jo je potrebno med samim procesom 

učenja vzdrževati (Csizér in Dörnyei, 2005; Dörnyei, 2006). Winke (2013) npr. navaja, da visoko 

motivirani učenci tujega jezika: (I) želijo govoriti z domačimi govorci učečega se tujega jezika, (II) 

imajo zelo dober odnos do učenja tujega jezika in (III) želijo komunicirati v učečem se tujem 

jeziku. V članku nadaljuje, da je visoko motivirane učence tujega jezika možno prepoznati na 

podlagi: (I) jasne spodbude za učenje tujega jezika, npr. bodoča služba, višja plača, možnost 

potovanja, komunikacija z drugimi – t. i. notranji razlogi (podrobnejše branje v Gardner, 1985, 

2001); (II) višje samozavesti v svoje sposobnosti uporabe učečega se tujega jezika; in (III) manjše 

stopnje tesnobnosti pri uporabi učečega se jezika.  

Vsi zgoraj omenjeni razlogi pričajo o tem, da učenčeva motivacija močno vpliva na kognitivni 

proces učenja tujega jezika, kar je ugotovil tudi Gardner (1990), ko je našel pozitivno korelacijo 

med učenčevo visoko motiviranostjo in pozitivnim odnosom do učenja v primerjavi z njihovo učno 

uspešnostjo pri tujem jeziku. Kljub posameznikovi visoki motiviranosti za učenje tujega jezika, se 

ljudje še vedno učijo jezika z različno hitrostjo, ki je močno povezana z rezultatom na testu 

jezikovne učljivosti. V mislih je potrebno imeti, da se motivacija spreminja od naloge do naloge in 

da se spreminja tudi iz trenutka v trenutek. Ljudje lahko samoocenjujemo svojo motiviranost ali 

svoje jezikovno znanje, medtem ko svojega potenciala za učenje tujih jezikov ne moremo natančno 

opredeliti oziroma opisati (Stansfield in Reed, 2005). 

Sternberg (2002) predvideva, da bi možnost povezovanja kognitivnih spremenljivk z motivacijo za 

učenje tujega jezika lahko razložila, zakaj je nek posameznik uspešnejši pri učenju enega in slabši 

pri učenju nekega drugega tujega jezika in zakaj je lahko uspešnejši v enem in slabši pri učenju v 

drugem učnem okolju. Tremblay in Gardner (1995) sta ugotovila, da obstaja pomemben odnos med 

motivacijo in učno uspešnostjo v tujem jeziku, kar je potrdila tudi Juriševičeva (2006), ki je z 

učenčevo motiviranostjo za učenje primerjala z različnimi individualnimi razlikami med učenci.  

Na učenčevo učno motiviranost učenja tujih jezikov lahko vpliva tudi izbira didaktičnega materiala, 

učnih metod in tehnik, ki jih učitelj uporablja pri poučevanju, kot tudi sam učitelj tujega jezika in 

navsezadnje tudi vrstniki in razredna klima (Juriševič in Pižorn, 2013). Avtorici zato priporočata, da 

naj učitelji tujega jezika dobro opazujejo svoje učence in na podlagi preciznega opazovanja 

planirajo učne ure angleščine, torej vključujejo aktivnosti, ki učence motivirajo, in uporabljajo 

takšne učne metode in tehnike, ki aktivno vključujejo učence (predvsem učence razredne stopnje). 

Robinson (2007) se zaveda, da se učno okolje in razredna klima v vsaki učni situaciji razlikujeta, 
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zato predlaga, da bi morali raziskovalci jezikovno učljivost tujega jezika raziskovati v različnih 

učnih situacijah.  

2.3.7.3 Učne strategije 

Učna strategija je »zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik 

uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahtevane situacije« (Marentič Požarnik, 2003, str. 

167), so t. i. koraki, ki jih učenci izberejo za izboljšanje svojih jezikovnih zmožnosti in skrbijo za 

aktivno, zavedno, namensko in skrbno učenje (Winke, 2013) oziroma predstavljajo način 

razmišljanja, kako naj učenci uporabijo svoje sposobnosti za reševanje različnih nalog (Oxford in 

Ehrman, 1993). Dörnyei in Skehan (2003) navajata štiri: kognitivne, metakognitivne, socialne in 

afektivne.  

Uspešnejši učenci tujih jezikov naj bi pri različnih nalogah uporabljali različne učne strategije 

učinkoviteje in bolj sistematično glede na nalogo, ki jo rešujejo (Ehrman in Oxford, 1995), ter 

pogosteje (Winke, 2013), medtem ko naj bi manj uspešni učenci uporabljali različne, vendar 

naključno izbrane (Ehrman in Oxford, 1995). Ravno tako obstaja možnost, da bi se manj uspešni 

učenci naučili uporabljati strategije tako, da bi pri pouku tujega jezika dosegali boljše rezultate 

(Winke, 2013), vendar Skehan (1991) izpostavlja, da obstaja premalo dokazov, ki bi potrdili, da 

uporaba drugačnih strategij izboljša njihovo učno uspešnost. 

Izsledki novejših raziskav nakazujejo na to, da se uporaba učnih strategij s časom spreminja in da je 

izbira odvisna od učenčevega jezikovnega znanja tujega jezika in učnega konteksta (Macaro, 2006, 

v Winke, 2013). Raziskovalci predvidevajo, da uspešnejši učenci uporabljajo manjše število 

strategij (Hong-Nam in Leavell, 2006, v Winke, 2013), ker je njihovo procesiranje tujega jezika 

bolj avtomatizirano, kar je potrdila tudi raziskava, ki jo je Žitko (2014) izvedla s šestošolci. 

Povezovanje uporabe neefektivnih strategij z učno manj uspešnimi učenci tujega jezika zna biti 

problematično, kar izpostavljata Sparks in Ganschow (1993a), ker ni nujno, da so učno manj 

uspešni učenci tudi manj spretni v reševanju jezikovnih nalog na splošno.  

V literaturi je možno zaslediti, da sta motiviranost učencev in uporaba učnih strategij povezani. 

Schmidt in Watanabe (2001, v Winke, 2013) namreč navajata, da bolj motivirani učenci uporabljajo 

večje število učnih strategij pogosteje od manj motiviranih. Na podlagi rezultatov te raziskave 

Winke (2013) predlaga, da bi v prihodnje morali raziskovalci nameniti več pozornosti raziskovanju 

vpliva, ki ga ima jezikovna učljivost na učenje tujega jezika v kombinaciji z njihovo motivacijo in 

uporabo učnih strategij. 

2.3.7.4 Učni stili 

Marentič Požarnik (2003, str. 168) je opredelila učni stil kot »za posameznika značilen način 

lotevanja učnih nalog, gre za skladno celoto učnih aktivnosti, ki jih običajno uporabljamo in s 

katerimi uravnavamo učni proces«, medtem ko Reid (1995) navaja, da je učni stil posameznikov 

naraven, običajen in najbolj priljubljen način usvajanja, procesiranja in hranjenja novih informacij 

in spretnosti.  

Sparks (1995) je ugotovil, da tako učni stili kot tudi učne strategije niso posebej povezane z 

učenjem jezika, medtem ko je Ehrman (1996, v Winke, 2013) našla statistično pomembno pozitivno 

šibko korelacijo med instrumenti za določanje učnih stilov in učnih strategij ter jezikovnim znanjem 

tujega jezika, kar nekako potrjuje Dörnyeijeva prepričanja (2006), da obe individualni razliki med 

učenci vplivata na učenje tujega jezika.  
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2.3.7.5 Tesnobnost 

Marentič Požarnik (2003, str. 210) anksioznost (v nadaljevanju tesnobnost) opredeli kot 

»razmeroma trajen občutek tesnobe, zaskrbljenosti, nelagodja, napetosti, ki ga človek nosi s seboj, 

četudi ni neposredno ogrožen«. Nekateri avtorji predvidevajo, da obstaja posebna oblike tesnobe, ki 

je prisotna samo pri učenju tujega jezika. Krashen (1981) npr. trdi, da se učenje tujega jezika ustavi 

v primeru, če otrok med procesom poučevanja doživlja visoko stopnjo tesnobnosti. 

Tudi raziskave, ki so preverjale vpliv učenčeve tesnobnosti na učno uspešnost pri tujem jeziku, so 

potrdile Krashenovo domnevo. Med omenjenima spremenljivkama je bila najdena negativna 

korelacija (Gardner, 1985), Marentič Požarnik (2003, str. 212) navaja negativno šibko korelacijo, 

kar pomeni, da višja kot je stopnja učenčeve tesnobnosti, manj uspešen je učenec pri učenju tujega 

jezika. Zanimivo je, da je v raziskavi, ki so jo izvedli Ganschow idr. (1994, v Sparks in Ganschow, 

2001), veliko število dijakov neke srednje šole opredelilo, da pri pouku tujega jezika doživlja 

visoko stopnjo tesnobnosti, kljub temu pa so nekateri izmed njih označili, da je učenje tujega jezika 

za njih zelo lahko. 

2.3.8 Kritike obstoječih teorij 

Tradicionalna Carrollova opredelitev (1962, 1973, 1981, 1990), da je jezikovna učljivost prirojena 

in relativno stabilna posameznikova lastnost ter da je nanjo težko pomembno vplivati v katerem 

koli obdobju posameznikovega življenja, je bila deležna veliko kritik (Politzer in Weiss, 1969, v 

Skehan, 1989; Robinson, 2001, 2007; Sáfár in Kormos, 2008; Winke, 2013). Ti raziskovalci 

pojasnjujejo, da glede na to, da je jezikovna učljivost kognitivna spremenljivka, naj bi se s starostjo, 

tako kot posameznikova kognitivna sposobnost, razvijala in izboljševala. Še več, Kiss in Nikolov 

(2005) trdita, da je stopnjo jezikovne učljivosti mogoče izboljšati v katerem koli obdobju 

posameznikovega življenja. Alexiou (2005) je potrdila, da se učenčev rezultat na testu jezikovne 

učljivosti z vajo lahko izboljša in dodaja, da se to lahko zgodi po sedmem letu starosti. Izsledki 

drugih raziskav (Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005; Suárez in Muñoz, 2011) so ravno 

tako pokazali, da je možno opaziti napredek v dosežku na omenjenem testu, saj so četrtošolci pri 

reševanju enakega testa jezikovne učljivosti v primerjavi s tretješolci dosegli pomembno višji 

rezultat. 

Tudi drugi avtorji (Grigorenko idr., 2000; McLaughlin, 1990; Sáfár in Kormos, 2008) trdijo, da 

začetniki učenja tujega jezika postanejo mojstri z izkušnjami oziroma razvijajo svojo strokovnost v 

tujem jeziku. Ne le da izkušnja učenja tujega jezika izboljšuje jezikovno učljivost, temveč tudi 

olajšuje nadaljnje učenje tujih jezikov. To pomeni, da tisti, ki so se že v preteklosti učili nek tuji 

jezik, lahko strategije in metakognitivne zmožnosti, ki so jih pridobili med tem procesom, uporabijo 

pri učenju novega tujega jezika (Suárez in Muñoz, 2011). Sáfár in Kormos (2008) med drugim tudi 

navajata, da obstaja velika verjetnost, da imajo učenci z obširnejšim jezikovnim znanjem več 

izkušenj in zato tudi višjo stopnjo jezikovne učljivosti, ne drži pa, da so ti učenci uspešni pri tujem 

jeziku samo zato, ker so na testu dosegli višji rezultat. 

Na podlagi omenjenih ugotovitev bi bilo potrebno temeljito premisliti, ali je Carrollova opredelitev 

jezikovne učljivosti primerna. Tudi Robinson (2001) je izrazil veliko skrb glede tradicionalnega 

koncepta jezikovne učljivosti in predlagal, da bi morali na jezikovno učljivost gledati kot na 

dinamičen kompleks, ki vključuje posameznikove kognitivne zmožnosti in osnovne sposobnosti, ki 

se združujejo v sposobnosti višje ravni in so direktno vključene pri reševanju različnih učnih nalog. 

Prav tako navaja, da so omenjene sposobnosti hierarhično urejene. Primarne, med katere uvršča tudi 

delovni spomin in analogno sklepanje, je možno neposredno izmeriti s psihološkimi testi. Te se 

združujejo v sekundarne sposobnosti, med katere uvršča sposobnost fluidne inteligentnosti
16

, 

sposobnost hitrega pozornega reševanja in vzdrževanja pozornosti, t. i. sposobnost hitrega 
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 angl. Gf – fluid intelligence  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Petan, A., magistrsko delo 

14 

procesiranja
17

, in sposobnost kristalizirane inteligentnosti
18

, ki skupaj tvorijo terciarno sposobnost 

oziroma splošno inteligentnost (IQ).  

Skehan (1998) je povzel mnenja različnih avtorjev, ki menijo, da koncept jezikovne učljivosti ni 

relevanten, ker: (I) so raziskave o iskanju razlik v stopnji učenčeve jezikovne učljivosti 

neutemeljene, ker če se lahko vsak posameznik nauči maternega, se posledično lahko nauči tudi 

tujega jezika; (II) je nerazumljivo, ali koncept jezikovne učljivosti temelji na kognitivni ali 

jezikovni predpostavki; in (III) je ideja o jezikovni učljivosti primerna le za formalno in ne tudi za 

neformalno učenje tujega jezika (Krashen, 1981).  

Slednje je raziskala Reves (1982, v Skehan, 1998), ki je v Izraelu primerjala vpliv učenčeve stopnje 

jezikovne učljivosti, ki so se učili angleščino v formalnem in usvajali hebrejščino v naravnem 

okolju. V obeh primerih se je izkazalo, da je jezikovna učljivost najzanesljivejši napovednik 

učenčevega jezikovnega znanja, kar je v nasprotju z zgoraj omenjeno Krashenovo idejo (1981) o 

tem, da je jezikovno učljivost lahko preverjamo le z učenci, ki se učijo tuji jezik v formalnem 

okolju. Skehan (1998) na podlagi izvedene raziskave predlaga, da bi lahko učenčevo stopnjo 

jezikovne učljivosti merili tudi v neformalnih situacijah, v katerih je vnos podatkov nestrukturiran 

in je učenec tisti, ki mora ugotoviti bistvo oz. smisel prejetega gradiva. Zaključil je, da sta 

Carrollova modela (1962, 1973) primerna tako za formalne kot tudi za neformalne učne situacije 

(Skehan, 1986a, 2002), kar so potrdili tudi drugi avtorji (Dörnyei, 2006; Ellis, 1994; Grigorenko 

idr., 2000; Skehan, 1991, 1998; Sparks in Ganschow, 2001; Stansfield in Reed, 2003, 2005).  

Kljub vsem kritikam Spolsky (1995) povzame, da je Carroll veliko doprinesel na področju koncepta 

jezikovne učljivosti: (I) skupaj s Saponom je razvil test, ki meri individualne razlike med učenci; 

(II) razvil je model jezikovne učljivosti tujih jezikov, ki pokaže, kako merjene sposobnosti 

vzajemno delujejo s postavljenimi cilji in metodami dela; in (III) s svojim modelom je razjasnil, da 

je jezikovna učljivost zgolj ena od spremenljivk splošne teorije o učenju tujega jezika.  

Skehan (2002) navaja, da je bilo izvedenih premalo raziskav, ki bi dokazale, ali je jezikovna 

učljivost posameznikova stabilna ali nestabilna lastnost, zato na podlagi Carrollovega modela 

sestave jezikovne učljivosti (1962) predvideva, da je stabilna oziroma prirojena, kar potrjujejo tudi 

izsledki določenih raziskav (Skehan, 1989; Sawyer, 1992, v Sáfár in Kormos, 2008).  

Jezikovna učljivost se je izkazala za zelo problematično posameznikovo lastnost. Sternberg (2002) 

predlaga, da bi morali raziskovalci raziskati vsak del jezikovne učljivosti posebej in vsakega izmed 

njih v določenem kontekstu učenja tujega jezika primerjati s kognitivnimi in nekognitivnimi 

spremenljivkami. Na podlagi teh raziskav bi nato lahko ugotovili, ali je jezikovna učljivost 

dinamična in kako se, če sploh, povezuje z različnimi učnimi konteksti.  

Kot sem že večkrat omenila, obstajajo testi, ki merijo posameznikovo stopnjo jezikovne učljivosti 

za učenje tujih jezikov. V nadaljevanju bom predstavila, kdaj se je oblikovala težnja po razvoju 

omenjenih testov in čemu jih raziskovalci in strokovnjaki uporabljajo.  
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 angl. Gs – broad speediness 
18

 angl. Gc – crystallized intelligence 
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 2.4 TESTI JEZIKOVNE UČLJIVOSTI 

2.4.1 Razvoj testov jezikovne učljivosti 

Z jezikovno učljivostjo so se ameriški znanstveniki začeli ukvarjati leta 1920. Že takrat so želeli 

sestaviti test, ki bi napovedoval, kako dobro se lahko posameznik nauči tujega jezika med procesom 

poučevanja, in prepoznati posameznike, ki so pri poučevanju tujega jezika neuspešni. Prvi test sta 

sestavila Stoddard in Vener Beke (1925), v katerega sta vključila preverjanje testirančeve angleške 

slovnice in besedišča v umetnem jeziku (esperanto). Tudi skupina raziskovalcev univerze George 

Washington je sestavila test, v katerega so tudi vključili elemente v umetnem jeziku. Za razliko od 

omenjenih testov sta Luria in Orleans (1928) razvila test, v katerem so testiranci reševali vaje 

besedišča in prevajanja angleške slovnice v francoščino in španščino. Symond je leta 1930 poleg 

testa za napovedovanje uspeha učenja tujega jezika navedel tudi tri vrste učljivosti, ki naj bi bile 

pomembne pri učenju tujega jezika: učenčevo jezikovno zmožnost v maternem jeziku, splošno 

inteligentnost in hitre učne teste v novem jeziku. Kaulfers (1931) poroča, da so rezultati na 

inteligenčnem testu (IQ-testi) in ocene pri tujem jeziku boljši napovedniki posameznikove 

uspešnosti pri učenju tujega jezika kot dosežki na testu jezikovne učljivosti, kar je bilo kasneje 

ugotovljeno drugače (Carroll in Sapon, 1959; Gardner in Lambert, 1972), leta 1939 pa je dodal, da 

je učinkovitost testov jezikovne učljivosti odvisna od učne situacije (Sparks in Ganschow, 2001).  

Po drugi svetovni vojni se je v vojski povečala želja po učenju tujega jezika, zato je ameriška 

vojska financirala raziskavo jezikovne učljivosti, ki jo je na kalifornijski univerzi UCLA (angl. 

University of California, Los Angeles) vodil Dorcus idr. (1953). Skupina raziskovalcev je razvila 

test za merjenje desetih sposobnosti, ki naj bi bile del jezikovne učljivosti, vendar napovedna moč 

sestavljenega testa ni bila nič boljša od že preizkušenih testov (Sparks in Ganschow, 2001).  

Zaradi neuspelih poskusov razvoja testa jezikovne učljivosti je tako ameriški psiholog John Bissell 

Carroll na željo ameriške vlade začel raziskovati in razvijati test jezikovne učljivosti, ki ga je 

financirala fundacija Carnegie (angl. Cornegie Foundation). Med 5-letnim projektom (od 1953 do 

1958) je skupaj s jezikoslovcem Stanleyjem M. Saponom raziskal različne spremenljivke, ki 

vplivajo na uspeh učenja tujega jezika. Na podlagi teh rezultatov je s pomočjo faktorske analize 

Carroll (1962) predlagal štiri velike komponente jezikovne učljivosti tujega jezika, ki so postale del 

testa MLAT (1959; podrobneje v poglavju 2.3.1 Carrollov model jezikovne učljivosti). 

Po letu MLAT-u je nastalo kar nekaj testov za merjenje jezikovne učljivosti, ki ga ne nadomeščajo, 

temveč so ga različni raziskovalci želeli dopolniti. MLAT tako predstavlja izhodišče za razvoj 

podobnih testov (Grigorenko idr., 2000).  

2.4.2 Namen testov jezikovne učljivosti  

Tujega jezika se lahko nauči vsak posameznik, vendar ne enako hitro in ne enako uspešno, kar je 

potrdilo veliko izvedenih raziskav (Carroll in Sapon, 1967; Skehan, 1991, 1998; Sparks in 

Ganschow, 2001; Stansfield in Reed, 2005; Suárez in Muñoz, 2011). Prav to se preverja s testi 

jezikovne učljivosti, ki pokažejo, kako učljiv je posameznik za učenje dodatnih jezikov, tj. s 

kolikšno lahkoto in hitrostjo se ga posameznik lahko nauči (Carroll in Sapon, 1959; Reed in 

Stansfield, 2005; Sasaki, 2012; Suárez in Muñoz, 2011). Carroll in Sapon (1967) poudarjata, da vsi 

učenci, ne glede na starost, dosežejo sprejemljivo stopnjo jezikovnega znanja tujega jezika, 

ugotovljena visoka jezikovna učljivost na testu jezikovne učljivosti kaže le na to, da se lahko tisti 

testiranci jezika naučijo hitreje in brez večjega napora. 

Sestavljeni testi med drugim tudi omogočajo izbiranje učencev za nadaljnji študij tujih jezikov 

(Carroll in Sapon, 1959; Sasaki, 2012; Stansfield in Reed, 2003, 2005; Winke, 2013). Različni 

sklopi v MLAT-u merijo različne sposobnosti jezikovne učljivosti, zato psihologi priznavajo 

potencialno diagnostično vrednost testa (Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005). 
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Svetovalni delavci lahko rezultate na posameznih sklopih testa MLAT uporabljajo za pridobitev 

učenčevih močnih in šibkih področij, ki omogočajo nadaljnje svetovanje, kako težave odpraviti 

(Carroll in Sapon, 1967; Pimsleur, 1966, v Stansfield in Reed; Stansfield in Reed, 2005; Wesche, 

1981). Prav tako je bilo ugotovljeno, da je učenec pri pouku uspešnejši, če se njegov dosežek na 

testu jezikovne učljivosti ujema z učnimi metodami poučevanja, ki mu najbolj ustrezajo (Robinson, 

2001; Skehan, 1986a; Wesche 1981), saj le tako lahko učenec v popolnosti izkoristi svoj potencial 

učenja tujega jezika (Robinson, 2007). Skehan (1986a, 1998) in Robinson (2007) namigujeta, da 

nekateri učenci lahko popravijo svoje individualne talente, medtem ko drugi tega niso sposobni 

narediti.  

Skehan (1986a) je predlagal, da so testi jezikovne učljivosti dobri, ker: (I) se dotikajo pomembnih 

posameznikovih jezikovnih zmožnosti in jezikovnega znanja in (II) merijo sposobnosti, ki se v 

šolskem okolju običajno ne merijo. Strokovnjaki boljši dosežek na testu jezikovne učljivosti 

pripisujejo več dejavnikom: (I) kakovosti poučevanja, (II) stopnji učenčeve motiviranosti, (III) učni 

situaciji, ki učencem lahko morda ne omogoča razvoja potencialov za učenje tujega jezika, (IV) 

začetku učenja tujega jezika, ker nekateri učenci začnejo z učenjem prej kot drugi, (V) številu učnih 

ur v šolskem izobraževanju in (VI) odnosu učenčevih staršev do učenja tujega jezika (Kiss in 

Nikolov, 2005).  

V nadaljevanju bom na kratko predstavila različne teste jezikovne učljivosti za odrasle in za mlajše 

učence. Podrobneje bom opisala teste, ki so namenjeni mlajšim učencem, saj je eden izmed teh 

prirejen in uporabljen tudi za namene raziskave tega magistrskega dela.  

2.4.3 Testi jezikovne učljivosti za odrasle 

2.4.3.1 MLAT (angl. Modern Language Aptitude test) 

Prvi test za merjenje jezikovne učljivosti MLAT (angl. Modern Language Aptitude Test, ali slov. 

Test za merjenje jezikovne učljivosti za moderne jezike) sta razvila že omenjena psiholog John 

Bissell Carroll in jezikoslovec Stanley M. Sapon leta 1959. Test MLAT je nastal na podlagi 5-

letnega projekta, v katerem so sodelovali dijaki, študentje in vojaško osebje. Izkazalo se je, da je 

test MLAT zelo uspešen v napovedovanju uspeha pri učenju tujega jezika, posebej če se pri tem 

upošteva tudi učenčeva motivacija, odnos do in trud za učenje tujega jezika ter kakovost 

poučevanja, ki so mu učenci izpostavljeni (Stansfield in Reed, 2005). MLAT je namenjen 

posameznikom od 14. leta naprej (Kiss in Nikolov, 2005) in odraslim (Stansfield in Reed, 2003). 

Od leta 1953 do 1958 je bil test MLAT preizkušen s približno 5000 ljudmi; s 1200 dijaki, z 2500 

študenti in s 1300 ljudmi, ki so se udeležili vojaškega ali vladnega programa izobraževanja tujega 

jezika (Winke, 2013). Test je bil sestavljen po pilotiranju primarnih kognitivnih zmožnosti. Izbrane 

testne postavke so se statistično pomembno ločevale in so imele najvišjo napovedno moč 

(Robinson, 2001). Skehan (1998) dodaja, da je prioriteta testa njegova napovedna moč in ne njegov 

pojasnjevalni pomen. Norme testa so bile osnovane po testiranju študentov višjih šol, univerz in 

vladnih jezikovnih programov (N = 2900), povzetki rezultatov so bili objavljeni v Carroll (1981) in 

v priročniku testa MLAT (1959, v Stansfield in Reed, 2005).  

Od leta 2004 je za izdajanje testa pooblaščena fundacija za testiranje tujega jezika (angl. SLTF – 

Second Language Testing Foundation), ki se je leta 2011 preimenovala v fundacijo za učenje jezika 

in testiranje (angl. LLTF – Language Learning and Testing Foundation, Inc.), ki je posodobila 

priročnik, sam test MLAT pa je ostal nespremenjen od samega nastanka (Sasaki, 2012).  

Sestava testa MLAT 

Test je zasnovan na Carrollovem modelu jezikovne učljivosti (1962) in na podlagi rezultatov 

omenjene raziskave (1958). Carroll in Sapon sta oblikovala pet sklopov nalog (Sasaki, 2012, str. 
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316), ki vsebujejo skupaj 192 testnih postavk. Test MLAT zraven testne pole vsebuje še posnetek z 

navodili in primeri testnih postavk: 

1. sklop: Učenje števil (angl. Number Learning), 43 testnih postavk. Prvi sklop testa meri 

spominsko komponento jezikovne učljivosti, natančneje učenje na pamet in slušno razumevanje. 

Testiranci na podlagi slušnega posnetka prepoznajo število v umetnem jeziku in jo zapišejo v testno 

polo v arabskih števkah.  

2. sklop: Fonetično besedilo (angl. Phonetic Script), 30 testnih postavk. Drugi sklop testa meri 

sposobnost fonetičnega kodiranja. Testiranci morajo dekodirati zvoke in simbole in izbrati ustrezen 

fonetični zapis slišane besede izmed štirih ponujenih možnosti. 

3. sklop: Črkovalni ključi (angl. Spelling Clues), 50 testnih postavk. Tretji sklop testa meri angleško 

besedišče in sposobnost fonetičnega kodiranja. Testiranci morajo dekodirati zvoke in simbole v 

povezavi z angleškim besediščem in izbrati pravilno definicijo besed, ki so nepravilno in/ali 

fonetično napisane. 

4. sklop: Besede v povedih (angl. Words in Sentences), 45 testnih postavk. Četrti sklop testa meri 

slovnično občutljivost. Testiranci morajo prepoznati vlogo podčrtane besede ali niza besed v povedi 

in jo prepoznati v naslednji povedi. 

5. sklop: Asociacije v parih (angl. Paired Associates), 24 testnih postavk. Peti sklop testa meri 

posameznikovo sposobnost učenja na pamet in asociativno učenje, kjer se testiranci naučijo niz 

besedišča v novem jeziku. 

Ellis (1994) je ugotovila, da noben sklop v MLAT-u ne meri ene izmed Carrollovih komponent 

jezikovne učljivosti (1962), in sicer sposobnosti induktivnega jezikovnega učenja. Avtorica 

nadaljuje, da je to verjetno zato, ker je omenjena sposobnost zelo podobna posameznikovi 

sposobnosti slovnične občutljivosti, ki jo preverja četrti sklop. Omenjena sposobnost se po Skehanu 

(1989) bolj povezuje s testirančevo inteligentnostjo (IQ), medtem ko Ehrman in Oxford (1995) 

navajata, da se ta bolj povezuje s testirančevim jezikovnim znanjem tujega jezika. V primeru, da 

drži slednje, je dosežek na četrtem sklopu v testu dober napovednik posameznikovega uspeha pri 

učenju tujega jezika.  

Kljub temu da je bil MLAT izdelan v behaviorizmu, ko je bila najpopularnejša metoda poučevanja 

tujega jezika avdio-jezikovna, je test obdržal visoko napovedno moč (r = 0,40 do 0,60; v Sasaki, 

2012), prav tako pa je dokazana visoka korelacija med dosežkom na testu MLAT in učenčevo 

poznejšo učno uspešnostjo (r = 0,40 so 0,70; v Carroll, 1981). V literaturi je ravno tako mogoče 

zaslediti, da naj bi test MLAT imel napovedno moč v obsegu od 0,45 do 0,65 v različnih učnih 

okoljih (Oxford in Ehrman, 1993). 

Uporaba testa MLAT 

Test MLAT se še danes uporablja za izbiro učencev za nadaljnji študij tujih jezikov (Stansfield in 

Reed, 2003). Sasaki (2012) za to navaja tri vzroke. Kot prvega omenja znanje in razgledanost 

avtorjev testa. Carroll je med pisanjem svoje doktorske disertacije s pomočjo faktorske analize 

prepoznaval različne tipe posameznikovih kognitivnih zmožnosti, kar je uporabil tudi pri 

sestavljanju testa MLAT, Sapon pa je za merjenje sposobnosti učenja jezika uporabljal umetni 

jezik, metodo, ki je tudi del omenjenega testa. Avtor navaja, da je test v uporabi še dandanes tudi 

zato, ker je bila primarna raziskava izvedena na velikem vzorcu (N = 5000) v različnih delih 

Amerike in v različnih učnih okoljih (srednje šole, univerze, vojaške šole), kjer so učitelji pri 

poučevanju uporabljali različne učne metode. Kot tretji vzrok Sasaki navaja, da konceptu jezikovne 

učljivosti raziskovalci in strokovnjaki dolgo niso namenjali posebne pozornosti, kar je poudaril tudi 

Carroll (1990).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Petan, A., magistrsko delo 

18 

2.4.3.2 PLAB (angl. Pimsleur Language Aptitude Test) 

Test PLAB je razvil dr. Paul Pimsleur (1966, v Stansfield in Reed, 2003, 2005). Test je namenjen 

učencem od 12. do 17. leta. 

PLAB je sestavljen iz šestih delov. Primeri petega dela, ki preverja govorne zmožnosti, in šestega, 

ki preverja slušne zmožnosti učencev, so vnaprej posneti (Stansfield in Reed, 2003): 

 Ocene glavnih predmetov, pri katerem učenci napišejo ocene določenih glavnih predmetov. 

 Zanimanja, pri katerem učenci izpolnijo, v kolikšni meri jih veseli učenje tujega jezika. 

 Besedišče, pri katerem učenci rešijo test angleškega besedišča. 

 Jezikovna analiza, pri katerem morajo učenci ugotoviti, kako povedati 15 povedi v 

kabardinščini (angl. kabardian) – jeziku bivše Sovjetske unije – na podlagi danih besed in 

primerov povedi v testni poli. 

 Razlikovanje glasov, pri katerem se učenci naučijo tri besede v jeziku Ewe, ki ga govorijo v 

Gani in Togu. V nadaljevanju testiranja morajo v 30 povedih prepoznati izgovorjeno besedo 

in jo označiti v testni poli. 

 Asociacija glas-simbol, pri katerem učenci slišijo izmišljene besede angleških glasov in 

morajo označiti tisto, ki mislijo, da so jo na posnetku slišali. 

Stansfield in Reed (2003) navajata, da so koeficienti testa PLAB postali primerljivi s koeficienti 

testa MLAT po osmih letih testiranja. 

Uporaba testa PLAB 

Z dosežkom na sklopih, ki so del testa PLAB, je mogoče ugotoviti, kateri učenci bi bili uspešnejši, 

če bi jih poučevali z analitičnim pristopom, kateri učenci bi bili uspešnejši, če bi jih poučevali s 

celovitejšim pristopom in kateri učenci kažejo boljše oziroma slabše zmožnosti v primerjavi z 

govorjenim ali s pisnim jezikom. Pimsleur (1963, v Stansfield in Reed, 2005) navaja, da je 

zmožnost poslušanja in slišanja pogosto vzrok za težave pri učenju tujega jezika.  

Test lahko uporabljajo svetovalci in učitelji tujih jezikov za ugotavljanje uspešnosti učencev na 

področju učenja tujih jezikov. Učence se lahko testira že na koncu 6. razreda ali pred začetkom 

oziroma na samem začetku učenja tujega jezika. Učenčev rezultat na testu PLAB lahko učitelji 

uporabijo za razvrščanje in umeščanje učencev v homogene skupine razredov in morebitno 

svetovanje, kako izboljšati uspeh pri učenju tujega jezika (Stansfield in Reed, 2005).  

Predhodno učenje tujega jezika za reševanje testa PLAB ne zagotavlja boljšega rezultata, ker so 

vsebine, ki so zajete v testu, drugačne od učne snovi, ki se jo učenci učijo v šoli. Na podlagi 

rezultata, ki ga učenec doseže na testu, lahko svetovalci in učitelji postavijo diagnozo učenčevega 

možnega uspeha pri učenju tujih jezikov. Tako lahko izberejo učence, ki naj bi se tujega jezika učili 

hitreje od ostalih učencev. Ti učenci naj bi dosegli tudi višjo raven jezikovnega znanja tujega jezika, 

zato bi bilo dobro, da bi jim učitelji omogočili učenje še kakšnega dodatnega tujega jezika. Učenčev 

dosežek na testu PLAB se ravno tako lahko uporabi za umeščanje učencev, ki so dosegli podoben 

rezultat, v isti razred. Tako bi učencem omogočili, da delijo razred z vrstniki, ki imajo podobne 

možnosti za uspeh pri učenju tujega jezika, da z njimi sodelujejo pri skupinskem delu in da 

napredujejo v podobnem tempu (Stansfield in Reed, 2005).  

2.4.3.3 ALAT (angl. Army Language Aptitude Test)  

Test ALAT je začela razvijati Kibbely Horne v poznih 50. letih 20. stoletja za napovedovanje 

učenčevega uspeha, posebej v učenju govorjenja in branja zahodnih indoevropskih jezikov. Rezultat 

na testu napoveduje uspeh pri učenju govorjenja in branja zahodnih indoevropskih jezikov 

(Grigorenko idr., 2000), v napovedovanju uspeha pri učenju japonščine, korejščine ali vietnamščine 

pa ima zelo malo napovedno moč (Horne, 1971, v Parry in Child, 1990).  
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Sestava testa ALAT 

Test vsebuje 57 testnih postavk v umetnem jeziku, ki temeljijo na tipologiji omenjenih jezikov, 

njegova sintaksa je podobna angleški. ALAT ni test spomina, je relativno kratek in poteka zelo 

hitro. Testiranci imajo sedem minut časa, da se naučijo slovnico in besedišče umetnega jezika, nato 

pa imajo dvajset minut časa za reševanje nalog (Grigorenko idr., 2000; Parry in Child, 1990). 

2.4.3.4 DLAB (angl. Defense Language Aptitude Test) 

Test sta sestavila Petersen in Al Haik (1976). Testne postavke znotraj testa od posameznika 

zahtevajo sposobnost induktivnega logičnega sklepanja. Ta test je bil razvit, ker test MLAT ni 

dovolj dobro razlikoval med učenci na višjem nivoju jezikovne učljivosti (Kiss in Nikolov, 2005; 

Dörnyei in Skehan, 2003) in, enako kot MLAT, daje prednost napovedni moči testa (Kiss in 

Nikolov, 2005).  

DLAB preverja posameznikovo sposobnost učenja umetnega jezika skozi slušni in vidni kanal. V 

testu je potrebno ugotoviti primerne jezikovne oblike iz jezikovnega gradiva v obliki slik, 

prepoznati zvoke tujega jezika, sklepati različne asociacije med zvoki in simboli ter v nalogi 

prevajanja uporabiti naučena slovnična pravila (Kiss in Nikolov, 2005).  

2.4.3.5 VORD 

Test sta razvila Thomas S. Parry in James R. Child (1990), ki sta se osredotočila na merjenje 

testirančeve sposobnosti slovnične občutljivosti umetnega jezika. Nastali test temelji na ALAT-u, 

vendar je umetni jezik, ki se ga posamezniki naučijo znotraj VORD-a, povsem drugačen od 

angleške sintakse. Sintaksa tega jezika temelji na turškemu jeziku (beseda vord v umetnem jeziku 

pomeni »beseda«, v Suárez Vilagran, 2010). 

Sestava testa VORD 

Test je sestavljen iz treh delov (Grigorenko idr., 2000; Parry in Child, 1990):  

 Nominalna morfologija (angl. Nominal Morphology), 

 Besedna morfologija (angl. Verbal Morphology) in 

 Sintaksa fraz in povedi (angl. Phrase and Sentence-Level Sintax). 

V raziskavo sta Parry in Child (1990) zajela odrasle, ki so se udeležili intenzivnega izobraževanja 

tujega jezika. Izkazalo se je, da je test VORD manj uspešen v nakazovanju učnega uspeha pri branju 

in govorjenju tujega jezika kot test MLAT (Ellis, 1994; Parry in Child, 1990; Sparks in Ganschow, 

2001). Analiza je ravno tako pokazala, da testirančev dosežek na tretjem sklopu najbolje 

napoveduje učenčev uspeh pri učenju tujega jezika in da so učenci, ki so imeli izkušnje v učenju 

jezikov, še posebej turščine, na testu dosegli višji rezultat. Avtorja testa kljub temu priporočata, da 

bi bilo dobro izpeljati več podobnih raziskav (Parry in Child, 1990).  

2.4.3.6 CANAL-FT (angl. Cognitive Ability for Novelty in Acquisition in Language) 

Test CANAL-FT so sestavili Elena L. Grigorenko, Robert J. Sternberg in Madeline E. Ehrman 

(2000), temelji na prejšnjih teorijah in testih jezikovne učljivosti in vključuje posebno kognitivno 

teorijo pridobivanja tujega jezika (Grigorenko idr., 2000). Sternberg (2002) navaja, da test temelji 

na njegovi kognitivni teoriji o človekovi inteligentnosti. 

Test meri, kako se pri učenju ljudje spopadajo z novostmi in nejasnostmi. V naravnem kontekstu 

jim je predstavljen umetni jezik, Ursulu, nato pa testiranci na testu pokažejo pridobljeno stopnjo 

leksičnega, semantičnega, sintaktičnega in morfološkega znanja, ki so ga usvojili med postopnim 

učenjem omenjenega umetnega jezika (Grigorenko idr., 2000; Kiss in Nikolov, 2005).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Petan, A., magistrsko delo 

20 

2.4.3.7 CB-MLAT 

CB-MLAT je elektronska različica testa MLAT, ki je bila izdana leta 2006 in je namenjena 

uporabnikom na višji oziroma zmerni ravni jezikovnega znanja angleščine. Uporablja se v isti 

namen kot test MLAT, za reševanje testiranec porabi približno eno uro. Navodila so predhodno 

posneta, pri testiranju ni potrebno imeti dodatnega nadzornega učitelja. Prednost reševanja testa 

CB-MLAT je v tem, da testiranec dobi rezultate takoj po zaključku reševanja in da izključuje 

napake pri vrednotenju testa. Ravno tako zmanjšuje stroške nadzorovanja, priprave, popravljanja, 

poročanja in izpolnjevanja. Rezultati na testu (odgovori na vsako testno postavko) se avtomatično 

shranijo, do njih lahko dostopa le administrator, programska oprema ravno tako omogoča statistično 

poročilo vsakega testiranca posebej. Testiranec za reševanje potrebuje računalnik, internetno 

povezavo, slušalke in zvočnik ter nameščeno programsko opremo CB-MLAT. Za zdaj sta v 

elektronski obliki uporabnikom na voljo severnoameriška in britanska različica (Stansfield in Reed, 

2005). 

2.4.3.8 Britanska različica testa MLAT 

Leta 2007 je bila izdana tudi britanska različica testa MLAT, ki jo lahko uporabljajo vsi, ki jim je 

bližje britanska angleščina (Združeno kraljestvo, Avstrija, Nova Zelandija, Južna Afrika, Indija, 

Singapur idr.). Omenjena različica ima prilagojeno testno polo in posneta navodila (Stansfield in 

Reed, 2005).  

2.4.4 Testi jezikovne učljivosti za mlajše učence  

Testi jezikovne učljivosti, ki so prilagojeni za mlajše učence, napovedujejo, kako dobro se lahko 

učenec tujega jezika nauči v sklopu ur jezikovnega poučevanja, ki ga imajo na voljo (Carroll in 

Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005; Suárez in Muñoz, 2011).  

Na podlagi testa MLAT-E (Carroll in Sapon, 1967), ki je namenjen angleško govorečim učencem, 

je nastalo še nekaj prilagojenih različic testa, ki preverjajo jezikovno učljivost učencev, katerih 

materni jezik ni angleščina. Tako je nastala španska različica MLAT-ES (Stansfield in Reed, 2005), 

madžarska (Kiss in Nikolov, 2005) in katalonska MLAT-EC (Suárez Vilagran, 2010). Glede na to, 

da so avtorji testov prilagodili test na podlagi MLAT-E, veljajo vse spodaj opisane lastnosti tudi za 

omenjene prilagojene teste.  

Razvoj testov jezikovne učljivosti za mlajše učence omogoča učiteljem spoznavanje svojih učencev. 

Učenčev dosežek na testu je v pomoč učiteljem in drugim strokovnim delavcem na šoli, ki želijo 

prepoznati učenčevo pripravljenost za učenje tujega jezika oziroma prepoznati učence s posebnim 

talentom za učenje tujih jezikov. V primeru, da ima učenec težave pri učenju tujega jezika, ima test 

tudi diagnostično vrednost (Kiss in Nikolov, 2005). Test je tako mogoče uporabiti za prepoznavanje 

in umestitev učencev ter za svetovanje v primeru, da učenci rešijo test pred kakršnim koli učenjem 

tujega jezika (Carroll in Sapon, 1967; Kiss in Nikolov, 2005; Stansfield in Reed, 2005; Suárez in 

Muñoz, 2011). Prav tako je test mogoče uporabiti za zgodnje odkrivanje in dokumentiranje učnih 

težav učencev (Stansfield in Reed, 2005; Suàrez Vilagran, 2010).  

Kdaj testirati? 

Za ustrezno uporabo dosežka na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence v primeru izbiranja 

učencev z višjo stopnjo jezikovne učljivosti, umestitve učencev v homogene skupine  in svetovanja 

bi bilo dobro učence testirati čim prej, vendar ne prej kot v drugem polletju 3. razreda. Kljub temu 

da predhodno učenje tujega jezika praviloma ne vpliva na dosežek testiranja, je zaželjeno, da so 

učenci nekaj časa izpostavljeni poučevanju tujega jezika, da bi lahko učencem na podlagi njihovega 

rezultata lahko omogočili umestitev in svetovanje pri pouku tujega jezika (Carroll in Sapon, 1967; 

Stansfield in Reed, 2005).  
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Gradivo za testiranje 

Vsak učenec dobi testno polo. Za reševanje mora imeti pripravljena dva svinčnika v primeru, da se 

eden zlomi, oziroma dve pisali v primeru, da eno od njih zataji. Izpraševalec (angl. examiner) 

potrebuje kopijo priročnika, posnetek testiranja in primerno napravo za predvajanje posnetka 

(Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005).  

Razmere med reševanjem testa 

Pomembno je, da testiranci opravljajo test v najboljših možnih okoliščinah. Učenci naj bodo 

udobno nameščeni in naj imajo dovolj prostora za pisanje. Prostor, v katerem poteka testiranje, naj 

ima dobre akustične pogoje, dobro osvetlitev in dobro ventilacijo. Za zagotovitev dobrih akustičnih 

pogojev je priporočeno, da se ne testira več kot 75 ali 100 učencev hkrati, v primeru dovolj glasnih 

zvočnikov v več različnih koncih prostora, število testirancev ni omejeno. Učenci naj sedijo 

narazen, tako da prepisovanje ali sodelovanje z ostalimi ni možno. Zaradi narave samega testa je 

bolje, da se učence, ki zamudijo na testiranje, testira ob drugi priložnosti. Na 25 do 35 testirancev 

naj bi bil zraven izpraševalca še en nadzorni učitelj, ki spremlja, ali učenci razumejo navodila.  

Izpraševalec učencem razdeli testne pole, jim razloži pravila in namen testiranja, zaprosi, naj se 

učenci na testno polo podpišejo, predvaja posnetek in preveri, ali so vse pole na koncu oddane 

(Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005).  

Uporaba testa jezikovne učljivosti za mlajše učence za umestitev 

Teste jezikovne učljivosti lahko zraven učiteljev tujega jezika in razrednih učiteljev uporabljajo tudi 

svetovalni delavci in drugi strokovni delavci za okvirno oceno posameznikove verjetnosti uspeha 

pri učenju tujega jezika ob predpostavki, da je posameznik dovolj motiviran in ima interes za učenje 

tujega jezika. Posameznikova jezikovna učljivost za učenje enega tujega jezika je namreč enaka 

jezikovni učljivosti za učenje ostalih tujih jezikov. Glede na to, da testiranci včasih pokažejo 

različno stopnjo uspeha pri učenju različnih tujih jezikov, je za to mogoče kriva posameznikova 

motivacija, interes, učne metode, ki jih učitelj uporablja, in drugi dejavniki, ki niso povezani z 

jezikovno učljivostjo učencev (Carroll in Sapon, 1967; Juriševič in Pižorn, 2013). 

Uporaba testa jezikovne učljivosti v namen izbiranja učencev za poučevanje tujih jezikov temelji na 

predpostavki, da so samo učenci, ki obljubljajo hiter napredek in visoko raven jezikovnega znanja 

tujega jezika, vredni časa in stroškov poučevanja. V osnovnošolskem izobraževanju je tako, da se 

lahko vsi učenci odločijo za učenje tujega jezika. Učitelji lahko test jezikovne učljivosti za mlajše 

učence uporabijo za umestitev; na podlagi učenčevega rezultata učence razdelijo v homogene 

skupine, kar naj bi omogočilo hitrejši napredek jezikovno učljivejših učencev (Carroll in Sapon, 

1967; Stansfield in Reed, 2005). 

Uporaba testa jezikovne učljivosti za mlajše učence za svetovanje 

Test za merjenje splošne jezikovne učljivosti je učitelju lahko v veliko pomoč pri svetovanju in 

spoznavanju svojih učencev. Na podlagi učenčevega rezultata na testu lahko učitelj pomaga 

izboljšati učenčeve sposobnosti, na katerih se učenec ni izkazal, prav tako lahko tudi bolje 

individualizira in diferencira pouk (Stansfield in Reed, 2005). Učencem, ki na testu dosežejo slabši 

rezultat in so počasnejši pri učenju tujega jezika od svojih vrstnikov, je potrebno pouk prilagoditi. 

Priporočeno je, da njihov učitelj tujega jezika in strokovni delavec skupaj oblikujeta prilagojen 

pouk, ki temelji na njihovih močnih in šibkih področjih (Stansfield in Reed, 2005; Suàrez Vilagran, 

2010). Tistim učencem, ki dosežejo na testu višji rezultat, pa bi morali učitelji svetovati, da naj 

začnejo z učenjem dodatnega tujega jezika že v osnovni šoli ali naj nadaljujejo izobraževanje na 

srednjih šolah, kjer je poudarek na jezikovnem izobraževanju (Stansfield in Reed, 2005). 
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Učencem, ki dosežejo manjše število točk na prvem in tretjem sklopu, bi bilo dobro priporočiti, da 

naj delajo vaje za izboljšanje svojih slušnih sposobnosti (vaje, ki vsebujejo poslušanje različnih črk 

in simbolov). Takšni učenci imajo najverjetneje tudi probleme z branjem (hitro prepoznavanje 

besed, besedišče), zato bi bilo dobro, da se učenci s takšnimi težavami urijo tudi v branju besedil v 

maternem jeziku. Učencem, ki dosežejo manjše število točk na četrtem sklopu, pa bi bilo dobro 

priporočiti dodatne vaje za urjenje svoje koncentracije (Stansfield in Reed, 2005).  

Stansfield in Reed (2005) opozarjata tudi na to, da morajo biti učitelji še posebej pozorni na učence, 

ki dosežejo nižji rezultat na tretjem in četrtem sklopu testa, ker obstaja verjetnost, da imajo ti težave 

z učenjem preko slušnega kanala. Učenci s tovrstno težavo bi morali dobiti več opore preko vidnega 

kanala, tj. v pisanem jeziku, in sedeti bližje učitelja, da bi med njima bilo čim manj motečih 

faktorjev. Nič ne bi bilo narobe, če bi učitelj takšne učence napotil k avdiologu na nadaljnje 

testiranje.  

Za razliko od zgoraj omenjenih avtorjev je Ehrman (1996, v Stansfield in Reed, 2005) ugotovila, da 

so učenci, ki dosežejo boljši rezultat na tretjem in četrtem ter slabšega na prvem in drugem sklopu 

testa, celostni ali eksperimentalni, medtem ko so učenci, ki dosežejo visok rezultat na drugem in 

slabšega na ostalih sklopih testa, analitični učenci. 

Uporaba testa jezikovne učljivosti za mlajše učence za odkrivanje nezmožnosti učenja tujega 

jezika 

Dosežek učencev na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence je lahko v pomoč svetovalnim 

delavcem za beleženje evidence učenčevih učnih težav pri učenju tujega jezika. Šolski psiholog 

lahko uporabi test skupaj z učenčevo učno snovjo, učiteljevimi beležkami o učenčevem delu za 

ugotavljanje in postavitev diagnoze učnih težav, učenčevim ozadjem, zapisnikom intervjujev in 

učenčevimi dosežki na ostalih testih (Stansfield in Reed, 2005). Testiranje jezikovne učljivosti 

učencev lahko služi tudi pri vodenju napredka, npr. učenec, ki doseže slabši rezultat na testu 

jezikovne učljivosti za mlajše učence (npr. MLAT-E), lahko kasneje reši tudi test jezikovne 

učljivosti za odrasle (npr. MLAT). Na podlagi obeh rešenih testov in ostalih dokumentov lahko nato 

šolski psiholog postavi točno diagnozo težav pri učenju tujega jezika (Carroll in Sapon, 1967). Prav 

tako učenčev rezultat na posameznem sklopu testa predstavlja njegov t. i. profil kognitivnih 

sposobnosti. Glede na učenčeva močna in šibka področja lahko učitelj oz drugi strokovni delavci 

svetujejo, s kakšnimi vajami bi učenec napredoval in pri angleščini dosegal boljše rezultate 

(Stansfield in Reed, 2005).  

2.4.4.1 MLAT-E (Modern Language Aptitude Test – Elementary)  

Test za merjenje jezikovne učljivosti za mlajše učence sta prav tako sestavila Carroll in Sapon 

(1967) in je primeren za učence stare od 8 do 12 let, tj. za učence od 3. do 6. razreda (Stansfield in 

Reed, 2003). 

Testiranje s testom MLAT-E je bilo izvedeno spomladi leta 1966 s približno 1000 učenci od 3. do 

6. razreda. Avtorja sta v raziskavo vključila učence 18 javnih in učence štirih župnijskih osnovnih 

šol. Dve tretjini učencev je bilo izpostavljeno enakemu načinu jezikovnega poučevanja, učenčev 

rezultat na testu dodatnih štirih osnovnih šol pa je zagotovil zanesljivost podatkov raziskave 

(Carroll in Sapon, 1967). 

V Prilogi 1 (glej str. 63) je predstavljena tabela norm rezultatov na testu MLAT-E za učence od 3. 

do 6. razreda po spolu in razredu. V tabeli je potrebno poiskati učenčev surov rezultat, ki ga je 

dosegel na testu MLAT-E (glede na spol in razred, ki ga učenec obiskuje), in prebrati enakovreden 

odstotek v skrajno desnem ali skrajno levem stolpcu. Odstotek pove, kolikšen odstotek učencev je 

doseglo boljši in kolikšen odstotek slabši rezultat. Potrebno je upoštevati, da je tabela nastala na 
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podlagi prostovoljcev in ne na naključno izbranem vzorcu, zato ti podatki niso reprezentativni in jih 

ne moremo posplošiti na celotno množico učencev tujega jezika (Carroll in Sapon, 1967).  

Sestava testa MLAT-E 

MLAT-E je je sestavljen iz štirih sklopov, ki skupaj vsebujejo 130 testnih postavk. Ravno toliko 

testnih postavk ima britanska različica testa MLAT-E. Trije sklopi testa so bili prilagojeni za mlajše 

učence iz testa MLAT, tretji sklop je povsem nov (Carroll in Sapon, 1967; posamezni sklopi so 

podrobneje predstavljeni v empiričnem delu v poglavju 3.3.2.1 Test za merjenje splošne jezikovne 

učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E)):  

1. sklop: Skrite besede (angl. Hidden Words), 30 testnih postavk. Prvi sklop je podoben tretjemu 

sklopu testa MLAT Črkovalni ključi (angl. Spelling Clues), vendar je za mlajše učence izbrano lažje 

besedišče.  

2. sklop: Ujemanje besed (angl. Matching Words), 30 testnih postavk. Drugi sklop je podoben 

četrtemu sklopu testa MLAT Besede v povedih (angl. Words in Sentences), vendar so tako primeri 

besedišča kot tudi jezikovne strukture enostavnejši.  

3. sklop: Iskanje rim (angl. Finding Rhymes), 45 testnih postavk.  

4. sklop: Učenje števil (angl. Number Learning), 25 testnih postavk. Tako kot v testu MLAT se 

učenci v tem sklopu naučijo imena števil v umetnem jeziku. Primeri četrtega sklopa testa so vnaprej 

posneti na zgoščenki. 

Test učenci rešujejo približno eno uro; za reševanje prvega in drugega sklopa porabijo 38 minut, za 

reševanje tretjega in četrtega dela 23 minut. Učence med testiranjem vodi zvočni posnetek, ki jih 

opozori, kdaj morajo končati z reševanjem posameznega sklopa (Carroll in Sapon, 1967).  

Veljavnost in zanesljivost 

Carroll in Sapon (1967) navajata, da MLAT-E ne bo vedno dobro napovedal učenčeve stopnje 

jezikovne učljivosti v primerjavi z njegovo učno uspešnostjo pri tujem jeziku, ker učitelji različno 

vrednotijo učenčevo znanje in ker testiranci niso vedno visoko motivirani za delo na meji s svojimi 

zmožnostmi. Prav tako lahko visoko motivirani učenci presežejo svoje povprečne zmožnosti in 

sposobnosti. Kljub omenjenim okoliščinam se je izkazalo, da je test MLAT-E zanesljiv in veljaven. 

Koeficienti zanesljivosti dečkov in deklic od tretjega do šestega razreda so segali od 0,93 do 0,96, 

medtem ko je bilo 29 od skupaj 40 koeficientov veljavnosti nad 0,29, 10 od njih nad 0,60.  

2.4.4.2 MLAT-ES in MLAT-EC – prilagojeni različici testa MLAT-E za španščino in 

katalonščino 

Charles W. Stansfield in Daniel J. Reed sta leta 2005 prilagodila MLAT-E in tako izdala špansko 

različico testa MLAT za mlajše učence, ki sta ga poimenovala MLAT-ES (špan. Prueba de Aptitud 

para Lenguas Extranjeras), v svoji doktorski disertaciji pa je dr. Maria del Mar Suárez Vilagran 

(2010) omenjeni instrument prilagodila tudi za katalonske učence in ga poimenovala MLAT-EC.  

Test MLAT-ES je bil preizkušen s 1186 učenci sredi šolskega leta 2004/05. V raziskavi so 

sodelovali učenci 10 javnih in privatnih šol v Španiji (N = 441), Mehiki (N = 252), Kostariki (N = 

266) in Kolumbiji (N = 224). Od skupaj 441 španskih učencev je bilo 227 iz Katalonije, ki so 

dvojezični učenci. Večina omenjenih učencev se je učila tujega jezika, nekateri od njih so se učili 

angleščine (Stansfield in Reed, 2005). 
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Sestava testov MLAT-ES in MLAT-EC 

MLAT-ES vsebuje 123, test MLAT-EC 122 testnih postavk, ki so razdeljene v 4 sklope, in 

preverjajo iste sposobnosti jezikovne učljivosti, ki jih na posameznih sklopih meri MLAT-E (2011, 

posamezni sklopi so podrobneje predstavljeni v empiričnem delu v poglavju 3.3.2.1 Test za 

merjenje splošne jezikovne učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E)):  

1. sklop: Skrite besede (špan. Palabras Ocultas), 30 testnih postavk. 

2. sklop: Ujemanje besed (špan. Palabras que se Corresponden), 30 testnih postavk oz. 29 testnih 

postavk v MLAT-EC. 

3. sklop: Iskanje rim (špan. Palabras que Riman), 38 testnih postavk. 

4. sklop: Števila v drugem jeziku (špan. Números en Otro Idioma), 25 testnih postavk. 

Test učenci rešujejo natanko eno uro; za reševanje prvega in drugega sklopa porabijo 38 minut, za 

reševanje tretjega in četrtega dela 22 minut. Učence med testiranjem vodi zvočni posnetek, ki jih 

opozori, kdaj morajo končati z reševanjem posameznega sklopa. Deljenje in izpolnjevanje osnovnih 

podatkov na testno polo vzame dodatnih pet do deset minut (Stansfield in Reed, 2005).  

Veljavnost in zanesljivost 

Zanesljivost posameznih sklopov testa in skupnega testa MLAT-ES je visoka (Crombach α = 0,88 

do 0,97), kar nakazuje na stabilnost testa. Avtorja navajata, da sta presenečena, da je zanesljivost 

tako visoka, glede na razpon vzorca (učenci od tretjega do sedmega razreda), koeficienti veljavnosti 

so znašali od 0,30 do 0,41 (Stansfield in Reed, 2005).  

Suárez in Muñoz (2011) sta zraven testa MLAT-ES uporabili tudi MLAT-EC. V raziskavo sta 

vključili 629 dvojezičnih učencev od 3. do 7. razreda (8–13 let) katalonščine in španščine, ki so 

rešili oba testa. V vseh šolah so se učenci oba jezika učili formalno, angleščino kot tujega jezika so 

se začeli učiti v prvem razredu (po 3 ure na teden), izjemoma na treh šolah, kjer so se učenci učili 

angleščine že od 3. leta naprej. Tudi analiza rezultatov te raziskave je pokazala, da sta testa MLAT-

ES in MLAT-EC zanesljiva (Crombach α = 0,90). Analiza je ravno tako pokazala, da se povprečni 

dosežek na testu jezikovne učljivosti viša sorazmerno s starostjo učencev (Suárez in Muñoz, 2011). 

Stansfield in Reed (2005) poročata, da je bila med učenčevo oceno pri angleščini in skupnim 

rezultatom na MLAT-ES najdena pozitivna šibka korelacija (r = 0,28 do 0,37), kar pomeni, da učno 

uspešnejši učenci tudi dosežejo višje število točk na omenjenih testih jezikovne učljivosti. Avtorja 

navajata, da bi tisti španski učenci, ki dosežejo visoko število točk na prvem in drugem sklopu testu 

in slabšega na tretjem in četrtem, lahko bili uspešni v učenju latinščine, medtem ko bi tisti učenci, 

ki dosežejo pomembno višje število točk na tretjem in četrtem delu testa, lahko bili uspešni v učenju 

modernih jezikov, npr. v učenju francoščine. 

2.4.4.3 Prilagojena različica testa MLAT-E za madžarščino 

Csilla Kiss in Marianne Nikolov (2005) sta razvili test za merjenje jezikovne učljivosti madžarskih 

mlajših učencev. Testne postavke sta prilagodili razvojni stopnji mlajših učencev, tipologija nalog 

testa je enaka kot v testu MLAT-E (Carroll in Sapon, 1967).  

Sestava testa  

Test vsebuje skupaj vsebuje 45 testnih postavk (Kiss in Nikolov, 2005), sklopi pa so drugačni kot v 

testu MLAT-E: 

1. sklop: Skriti glasovi (madž. Rejtőző hangok), 15 testnih postavk. V testni poli so testiranci 

prebrali 15 skupin po štiri besede v umetnem jeziku. Vsaka skupina štirih besed je bila tudi 
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predvajana po zvočnem posnetku. Po vsaki posamezni skupini besed je sledila poved, ki je 

vsebovala eno od napisanih besed. Testiranci so morali označiti besedo, ki so jo slišali. 

2. sklop: Jezikovna analiza (madž. Nyelvi elemzés), 10 testnih postavk. Drugi sklop je prilagojen iz 

četrtega sklopa testa PLAB (Pimsleur, 1966, v Kiss in Nikolov, 2005), pri katerem so testiranci 

morali izbrati pravilni prevod novo nastalih madžarskih povedi izmed štirih napisanih možnosti. 

3. sklop: Besede v povedih (madž. Szavak szerepe a mondatban), 11 testnih postavk. Tretji sklop je 

prilagojen iz četrtega sklopa testa MLAT. Način reševanja poteka enako kot pri reševanju 2. sklopa 

MLAT-E-ja (podrobneje v poglavju 3.3.2.1 Test za merjenje splošne jezikovne učljivosti za 

moderne jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E)).  

4. sklop: Učenje besedišča (madž. Szótanulás), 9 testnih postavk. Testiranci so imeli na voljo tri 

minute, da so se naučili 12 besed v neznanem jeziku, v nadaljnjih štirih minutah so vadili. Po vaji so 

morali izmed štirih ponujenih možnih odgovorov desetim besedam poiskati sinonim v madžarščini.  

Veljavnost in zanesljivost 

Kiss in Nikolov (2005) sta glavno raziskavo izvedli s 398 madžarskimi šestošolci septembra v 

šolskem letu 2002/03. Testiranci so se učili angleščino približno 3 leta. Učenci so poleg madžarske 

različice testa jezikovne učljivosti za mlajše učence morali rešiti še test jezikovnega znanja in 

izpolniti lestvico o motiviranosti za učenje angleščine. Analiza testa jezikovne učljivosti za mlajše 

učence je pokazala, da je primeren za testirano populacijo. Indeks zanesljivosti je bil zelo dober 

(Crombach α = 0,82), kar je dokazalo zanesljivost testa, testne postavke so tudi dosegle 

sprejemljivo stopnjo razločevanja (povprečna vrednost indeksa razločljivosti = 0,44).  

Avtorici sta z analiziranjem učenčevih rezultatov tudi ugotovili, da je jezikovna učljivost najboljši 

samostojni napovednik dosežkov na testu jezikovnega znanja angleščine, saj je pojasnila 21,7 % 

odstopanj med dosežki na testu jezikovnega znanja angleščine, motivacija 8 % razlik, učenčeva 

ocena pri angleščini pa tudi zelo visokih 17 % (Kiss in Nikolov, 2005).  

2.5 PRILAGAJANJE TESTOV JEZIKOVNE UČLJIVOSTI ZA 

TESTIRANCE, KATERIH MATERNI JEZIK NI ANGLEŠČINA 

2.5.1 Prilagajanje testov jezikovne učljivosti za odrasle 

Charles W. Stansfield in Daniel J. Reed (2003) navajata, da je tako v Ameriki kot tudi izven njenih 

meja potrebno vrednotiti učenčeve sposobnosti za učenje tujega jezika. Prilagojene in prevedene 

teste jezikovne učljivosti bi tako lahko uporabljali za ocenjevanje jezikovne učljivosti 

posameznikov, ki želijo študirati angleščino. Dosežek na testu bi lahko tudi internacionalnim 

študentom omogočil umeščanje v jezikovne skupine na priznanih svetovnih univerzah v Ameriki, 

Združenem kraljestvu ali v Avstraliji. Avtorja prav tako navajata, da bi bilo potrebno testirati 

jezikovno učljivost ameriških državljanov, katerih materni jezik ni angleščina, kot tudi jezikovno 

učljivost internacionalnih kandidatov za zaposlitev pri selekcioniranju in umeščanju v jezikovno 

poučevanje, ki ga ponujajo ameriška podjetja in vladne agencije. 

Fundacija za učenje jezika in testiranje (angl. LLTF – Language Learning and Testing Foundation, 

Inc.) je prejela prošnje za oblikovanje prilagojenih različic testa MLAT iz italijanskih in 

latinskoameriških šol ter raziskovalcev iz Kitajske in Japonske. Prav tako je bila izražena želja, da 

bi razvili test, ki bi bil prilagojen za gluhe in naglušne in bi potekal v znakovnem jeziku. Tudi 

Carroll (1981) navaja težnjo po prilagoditvi testa za slepe in slabovidne ter za tuje jezike, kot npr. 

za francoščino, italijanščino, japonščino, nemščino (za mlajše učence), španščino, turščino, tajščino 

in različico za internacionalne študente, ki si želijo študirati v Ameriki. De Graaff (1997, v 
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Stansfield in Reed, 2003) poroča o nizozemski različici testa, na žalost pa je komercialno dostopna 

le francoska različica, ki jo je razvila Mari Wesche (1981).  

Winke (2013) je izvedla raziskavo z rojenimi govorci angleščine, ki so se udeležili intenzivnega 

programa učenja kitajščine. Med analiziranjem je ugotovila, da kognitivni konstrukti jezikovne 

učljivosti napovedujejo 29 % variance jezikovnega znanja tujega jezika. Iz raziskave je mogoče 

posplošiti, da imajo testiranci, ki obvladajo angleško slovnico, težave pri prilagajanju na kitajsko, ki 

je zelo drugačna od angleške. Testi jezikovne učljivosti so do zdaj pokazali, da ne napovedujejo 

uspeha pri učenju kitajščine (Carroll, 1990, 1993), kar dokazuje tudi omenjena raziskava. Obenem 

pojasnjuje, da niso vse komponente jezikovne učljivosti v MLAT-u usmerjene v napovedovanje 

uspeha v učenju kitajščine, zato bi bilo z razvojem testa jezikovne učljivosti za rojene govorce 

kitajščine, ki se učijo angleščine, mogoče ugotoviti, ali enako velja v obratni smeri.  

Prilagoditev testa za tuje jezike ni enostavna naloga. Za raziskovalce in sestavljavce testa to 

pomeni, da morajo sestaviti nove testne postavke ali sestaviti nov tip testnih postavk. Tem večja kot 

je modifikacija, tem večja je nesigurnost, da bo prilagojen test enako zanesljiv kot originalna 

različica, zato je najbolje slediti originalni verziji testa MLAT (Stansfield in Reed, 2003).  

Na podlagi Carrollovih (1981, 1990) zaključkov o jezikovni učljivosti Stansfield in Reed (2003) 

predlagata pet strategij za prilagoditev testov MLAT in PLAB (podrobnejše branje v Stansfield in 

Reed, 2003): 

1. Sestaviti kratko različico testa in prilagoditi tiste sklope testa, ki ne temeljijo na angleščini 

(prvi, drugi in peti sklop pri testu MLAT; vsi sklopi razen tretjega pri testu PLAB). 

2. Združiti sklope testov MLAT in PLAB tako, da vključujejo vse štiri komponente jezikovne 

učljivosti (Carroll, 1962). 

3. Izdelati kratko različico testa MLAT, ki vsebuje enake sklope. 

4. Izdelati testa MLAT ali PLAB v popolni verziji. 

5. Izdelati kratko angleško različico testa za uspešnejše učence angleščine kot tujega jezika z 

uporabo že obstoječih sklopov (prvi, drugi in peti sklop testa MLAT; četrti, peti in šesti 

sklop testa PLAB). 

Avtorja poudarjata, da ne glede na to, katero strategijo za prilagajanje testa raziskovalci uberejo, 

morajo sestavljeni test predhodno preizkusiti. Najprej je potrebno narediti analizo testnih postavk, 

nato pa postaviti lokalne norme in napovedovalno zanesljivost testa. Zelo dober predlog za 

ugotavljanje zanesljivosti prilagojene različice testa je testiranje dvojezičnih govorcev ki bi rešili 

originalni test MLAT ali PLAB in njegovo prilagojeno verzijo. Glede na to, da naj bi bila jezikovna 

učljivost stabilna lastnost (Carroll, 1981), je vseeno, v katerem jeziku test rešimo. Visoka korelacija 

med testirančevim dosežkom na originalnem in prilagojenem testu bi pokazala, da je prilagojena  

različica testa zanesljiva (Stansfield in Reed, 2003). 

Stansfield in Reed (2003) ravno tako priporočata, da naj raziskovalci pri prilagajanju testa MLAT 

ali PLAB izpustijo sklope testa, ki jih je potrebno predhodno posneti. Prav tako trdita, da bi 

sestavljanje novih testnih postavk tretjega in četrtega sklopa moral prevzeti strokovnjak na področju 

jezikovne učljivosti ali jezikoslovec. Prilagajanje omenjenih sklopov naj bi bilo lažje, če gre za 

jezik, ki temelji na fonemih in podobnem slovničnem sistemu, kot je pri angleščini, npr. španščina, 

in težje za ostale, npr. kitajščina. 

2.5.2 Prilagajanje testov jezikovne učljivosti za mlajše učence 

Stansfield in Reed (2003) sta izdala tudi predloge, kako lahko raziskovalci in strokovnjaki 

prilagodijo MLAT-E za ostale jezike. Avtorja izpostavljata, da trije od štirih sklopov temeljijo na 

angleščini, zato je ena od variant, ki jo predlagata, da bi lahko izdelali kratko različico testa tako, da 

bi prilagodili prvi sklop Skrite besede, drugega Ujemanje besed in četrtega Učenje števil, medtem 
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ko bi tretjega izpustili. V tretjem sklopu testa bi morali sestaviti popolnoma nove testne postavke in 

glede na to, da omenjeni sklop meri sposobnost fonetičnega kodiranja tako kot prvi sklop, avtorja 

predlagata, da bi ga lahko izpustili, vendar bi to morali potrditi s pilotiranjem take različice testa. 

Pri četrtem sklopu bi si morali izmisliti novi besednjak za učenje števil, kar pomeni, da bi morali 

poskrbeti za novi posnetek testih postavk tega sklopa. Druga varianta, ki jo Stansfield in Reed 

omenjata, pa je izdelava kratke različice testa, ki vsebuje prvi, drugi in tretji sklop testa, kar bi 

pomenilo, da bi si morali izmisliti nove testne postavke sklopa Iskanje rim. Po mnenju avtorjev bi 

to vzelo veliko več časa tako s pisanjem kot tudi s testiranjem in preverjanjem zanesljivosti testnih 

postavk, kot dobro stvar pa navajata, da pri slednji različici testa ne bi bilo potrebno snemati 

primerov testnih postavk četrtega sklopa Učenje števil. 

2.6 KRITIKE TESTOV JEZIKOVNE UČLJIVOSTI 

V nadaljevanju bom izpostavila, kaj navajajo različni avtorji kot problem testov jezikovne učljivosti 

na splošno. Glede na to, da so sestavljavci testov jezikovne učljivosti izhajali iz MLAT-a oziroma iz 

Carrollovega modela jezikovne učljivosti (1962), bi bilo mogoče povzeti, da to velja za vse 

sestavljene teste jezikovne učljivosti, ki so nastali po letu 1959. 

2.6.1 Ali testi jezikovne učljivosti dobro razlikujejo med posamezniki?  

Čeprav rezultat na testu MLAT dobro napove, kateri učenci so uspešnejši in kateri manj uspešni v 

učenju tujega jezika, Skehan (1989) opozarja, da srednje uspešnih posameznikov ne razlikuje dovolj 

dobro. Različni raziskovalci trdijo, da: (I) je test primeren zgolj za merjenje analitičnih sposobnosti 

in sposobnosti, ki se jih naučimo v šoli (Oxford in Ehrman, 1993), (II) test ne upošteva različnih in 

enako uspešnih pristopov, ki temeljijo na usvajanju tujega jezika (Krashen, 1981), s čimer se 

Skehan (1986a) ne strinja, in (III) test ni primeren za nerojene govorce angleščine, ker od 

testirancev zahteva previsoko jezikovno znanje angleškega jezika (Kiss in Nikolov, 2005). 

Skehan (1998, 2002) opozarja tudi na to, da lahko posamezniki pokažejo visoko zmožnost na enem 

in nizko zmožnost na katerem od drugih sklopov MLAT-a. Tudi Winke (2013) izpostavlja, da bi 

bilo potrebno preveriti, ali je smiselno rezultate na posameznih sklopih testov MLAT sešteti skupaj. 

V nadaljevanju namreč navaja, da to nakazuje na to, da je jezikovna učljivost sestavljena le iz ene 

spremenljivke oziroma sposobnosti.  

2.6.2 Ali delovni spomin bolje napoveduje učenčev uspeh pri učenju tujega jezika kot 

učenčeva stopnja jezikovne učljivosti? 

Izsledki novejših raziskav kažejo, da je jezikovna učljivost sestavljena iz več kognitivnih 

spremenljivk, kot jih našteva Carroll (1962) v svojem modelu, in da je sklop, ki preverja 

posameznikovo sposobnost pomnjenja, v MLAT-u zastarel (Sáfar in Kormos, 2008; Sasaki, 2012; 

Winke, 2013). Tradicionalno pojmovanje, da je statični kratkoročni spomin del jezikovne učljivosti, 

po novejših raziskavah zamenja koncept delovnega spomina. Delovni spomin je zadolžen za 

skladiščenje in procesiranje informacij (Sasaki, 2012) in naj bi bil prav toliko pomemben pri učenju 

tujega jezika kot učenčeva jezikovna učljivost (Sáfár in Kormos, 2008; Winke, 2013). Kljub temu 

da ni dovolj dokazov, ki bi to potrditi, jezikoslovci celo trdijo, da bi delovni spomin utegnil biti 

dodaten dejavnik oziroma dodatna komponenta jezikovne učljivosti pri učenju tujega jezika 

(Sawyer in Ranta, 2001; Winke, 2013).  

Delovni spomin je na podlagi splošne definicije opredeljen kot sposobnost, ki procesira jezikovne 

vhodne podatke in jih skladišči za kasnejši priklic informacij. Cowan (2005, v Winke, 2013) je 

opredelil pojem kot skupek procesov, ki držijo določeno število informacij v stanju pripravljenosti 

za uporabo pri določeni aktivnosti. Povedano drugače, delovni spomin zajema večkratno 

procesiranje, kratkoročni spomin, trenutno obravnavo jezikovnega gradiva preko napornega 
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procesiranja in skladiščenja v dolgoročnem spominu. Vse omenjene komponente imajo omejeno 

skladiščenje in morajo pri učenju delovati skupaj (Winke, 2013).  

Mnenja raziskovalcev kljub temu niso usklajena. Nekateri menijo, da je kapaciteta delovnega 

spomina osrednja komponenta jezikovne učljivosti (Chase in Ericsson, 1982, v Suárez in Muñoz, 

2011; Miyaki in Friedman 1998, v Dörnyei, 2006), drugi pa, da je ključna pri postavitvi koncepta 

jezikovne učljivosti (Sawyer in Ranta, 2001). Avtorji poudarjajo, da je možno z uporabo specifičnih 

učnih strategij, ki jih uporabljajo uspešnejši učenci, izboljšati svojo kapaciteto delovnega spomina 

(Chase in Ericsson, 1982, v Suárez in Muñoz, 2011). Miyake in Friedman (1998) poudarjata, da so 

individualne razlike v kapaciteti delovnega spomina pri učenju maternega jezika povezane s 

kapaciteto delovnega spomina pri učenju tujega jezika – z razumevanjem, hitrostjo in učinkovitostjo 

učenja oziroma usvajanjem tujejezikovnega znanja.  

Baddeley (2003) navaja, da delovni spomin združuje skladiščenje informacij s procesiranjem in 

obdelavo vhodnih podatkov. V sklopu pomnjenja je najbolj raziskana fonološka zanka, ki sestoji iz 

fonološkega skladišča, ki zadrži informacije za nekaj sekund, in procesa govorne vaje, ki osvežuje 

stare informacije. Kapaciteta fonološke zanke se lahko izmeri z nalogami, pri katerih si je potrebno 

zapomniti serijo števk (angl. digit span) ali besed (angl. word span). Sáfár in Kormos (2008) zato 

priporočata, da bi bilo smiselno v testiranje jezikovne učljivosti vključiti tudi test kratkoročnega 

fonološkega spomina, kot npr. test pomnjenja števk (angl. foward digit span) ali test pomnjenja niza 

števk v obratnem vrstnem redu (angl. backward digit span) ali test pomnjenja prebranega besedila 

(angl. reading span) ali test pomnjenja črk (angl. alphabet span) ali test branja in poslušanja (angl. 

reading and listening), ki bi lahko raziskovalcem natančneje pojasnil, kako je delovni spomin 

povezan z jezikovno učljivostjo tujega jezika (Winke, 2013).  

Sáfár in Kormos (2008) sta v svojo raziskavo vključili test pomnjenja niza števk v obratnem 

vrstnem redu, ki sodi med kompleksnejše teste pomnjenja. Avtorici navajata, da je omenjeni test 

ključen del testiranja na inteligenčnem testu Wechsler-IV za otroke (angl. Wechsler-IV intelligence 

test for children), prav tako naj bi bil test močno povezan s sposobnostjo splošne fluidne 

inteligentnosti (angl. general fluid intelligence).  

Po analizi rezultatov se je izkazalo, da je stopnja korelacije med učenčevim rezultatom na testu 

pomnjenja števk v obratnem vrstnem redu in učenčevim dosežkom na testu jezikovne učljivosti 

enaka (pozitivno šibka) kot v raziskavi Robinsona (2002a), kljub temu da je v svoji raziskavi za 

merjenje kratkoročnega fonološkega delovnega spomina uporabil test branja. Rezultati izvedene 

raziskave so tudi pokazali, da sta Miyake in Friedman (1998) upravičeno pripisovala pomembnost 

vloge delovnega spomina pri učenju jezika, saj sta Sáfár in Kormos (2008) našli močno korelacijo 

med učenčevim dosežkom na intenzivnem jezikovnem programu in dosežkom, ki so ga dosegli na 

testu delovnega spomina. V izvedeni raziskavi se je izkazalo, da je delovni spomin boljši 

napovednik uspeha pri učenju tujega jezika kot tradicionalna sestava jezikovne učljivosti. Avtorici 

sta prav tako ugotovili, da medtem ko učenec napreduje iz začetne na nadaljevalno raven 

jezikovnega znanja tujega jezika, ima kapaciteta kratkoročnega fonološkega spomina tem manjši 

vpliv na učno uspešnost pri tujem jeziku.  

*** 

Kljub kritikam je test MLAT še vedno pogosto uporabljen instrument za testiranje učencev za 

sprejem in napredovanje v programih učenja tujih jezikov (Sáfár in Kormos, 2008; Sasaki, 2012; 

Sparks in Ganschow, 2001; Sparks, Javorsky in Ganschow, 2005; Winke, 2013). Carroll (1962, 

1973, 1981, 1990) je že v svojih zgodnjih študijah in tudi kasneje nakazal, da je test MLAT dober 

pokazatelj uspešnosti učenja tujih jezikov, zato ga uporabljajo tudi dandanes za izbiranje 

kandidatov za učenje tujih jezikov in za prepoznavanje kognitivnih značilnosti, ki pojasnjujejo 

individualne razlike med posamezniki pri učenju tujega jezika (DeKeyser, 2000; Harley in Hart, 

1997). 
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Zaradi naraščanja kritik so skozi čas nastajale nove konceptualizacije jezikovne učljivosti za učenje 

tujih jezikov, kot npr. CANAL-FT (Grigorenko idr., 2000), ki na jezikovno učljivost gleda kot na 

sposobnost, kako se posameznik sooča z novostmi in nejasnostmi v učenju tujega jezika. Winke 

(2013) navaja, da je bila med testom MLAT in testi CANAL-FT, DLAB in PLAB najdena 

korelacija, kar je potrdilo njihovo veljavnost, vendar testi, ki so nastali po MLAT-u, niso spremenili 

razumevanja kognitivnih konstruktov jezikovne učljivosti. Še več, omenjeni testi ne razširjajo 

konstrukta jezikovne učljivosti tujega jezika onstran tega, kar test jezikovne učljivosti dejansko 

meri (Sáfár in Kormos, 2008).  

2.7 PRIMERNI IN NEPRIMERNI NAČINI UPORABE TESTA 

JEZIKOVNE UČLJIVOSTI MLAT  

Od leta 1990 je Sparks skupaj s svojimi kolegi začel MLAT uporabljati v številnih raziskavah, in 

sicer z učenci tujih jezikov na srednjih šolah in v nadaljnjem izobraževanju. Vedno je prišel do 

zaključka, da: (I) je test MLAT pomemben pokazatelj učne uspešnosti tujega jezika po enem in po 

dveh letih učenja tega jezika; (II) učenci, ki so uspešnejši pri učenju tujega jezika, na testu 

jezikovne učljivosti dosežejo boljši rezultat od učencev, ki so manj uspešni; (III) tisti učenci, ki po 

dveh letih učenja tujega jezika dosežejo na testu jezikovne učljivosti višji rezultat, dosežejo tudi 

višji rezultat na testu jezikovnega znanja tujega jezika (Sparks idr., 2005). 

Med raziskovanjem so Sparks idr. (2005) ugotovili, da so nekatere institucije test MLAT 

uporabljale neprimerno. Institucije so namreč svojim študentom omogočale preusmeritev v 

nadomestni tečaj ali jim predlagale, naj za vedno opustijo učenje tujih jezikov. Avtorji zato navajajo 

štiri temeljne napake uporabe, ki jih bom v nadaljevanju na kratko predstavila. 

2.7.1 Neprimerna uporaba testa MLAT  

Prva težava se kaže že pri sami uporabi MLAT-a za diagnosticiranje »nesposobnosti« za učenje 

tujih jezikov. Avtorji opozarjajo, da »nesposobnost« za učenje tujega jezika ne obstaja, kar so 

poudarili že drugi raziskovalci (Carroll in Sapon, 1967; Skehan, 1991, 1998; Stansfield in Reed, 

2005). Težave pri učenju tujih jezikov so kompleksnejše. Učenci jezikov imajo v izobraževalnem 

sistemu različno predznanje in različne zmožnosti, zato avtorji ne priporočajo, da se MLAT 

uporablja za diagnosticiranje učenčevih učnih težav. Prav tako ne priporočajo, da se učenčev 

rezultat na testu uporablja za usmerjanje v nadomestni tečaj ali pa za opuščanje predavanj tujih 

jezikov (Sparks idr., 2005). 

2.7.2 Zloraba MLAT-a za diagnosticiranje »nesposobnosti« ali usmerjanje v nadomestni 

tečaj 

Kljub priporočilom avtorjev so nekatere institucije uporabile učenčev dosežek na testu MLAT za 

določanje učenčeve »nesposobnosti«. Izkazalo se je, da so se nekateri študentje preusmerili v 

nadomestni tečaj zgolj na podlagi rezultata, ki so ga dosegli na MLAT-u. Sparks idr. (2005) pri tem 

izpostavijo pomembno pravilo o diagnosticiranju učnih težav, in sicer, da se nikoli ne sme pri 

diagnosticiranju ali pri priporočilih jezikovnim uporabnikom, kako naj se lotijo jezikovnega učenja, 

opreti zgolj na rezultate enega testa, na kar opozarjata tudi Salvia in Ysseldyke (2004).  

2.7.3 Uporaba zastarelih testnih norm  

Prvi, ki je podvomil v instrumente za merjenje jezikovne učljivosti, je bil Krashen (1981). 

Izpostavil je, da so bili vsi testi jezikovne učljivosti sestavljeni v behaviorizmu in da bi uporaba 

testov v sodobnem času utegnila biti problematična. Vsak test, ki se sklicuje na določene norme, je 

omejen na specifično strukturo prebivalstva in časovne okoliščine, iz katerih te norme izhajajo. To 
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pomeni, da so bile psihometrične lastnosti MLAT-a (zanesljivost, veljavnost in reprezentativnost) 

primerne za čas, ko je test nastal (Robinson, 2001; Sawyer in Ranta, 2001). Takrat je 4-letno 

izobraževanje končalo 10,4 % ljudi, leta 2002 pa 29,3 % ljudi (Sparks idr., 2005).  

Starejši kot je test, slabša je njegova napovedna moč, Salvia in Ysseldyke (2004) poudarjata, da je 

treba testne norme osvežiti vsaj vsakih 15 let. Sparks idr. (2005) navajajo, da se univerze, ki 

določajo raven jezikovne učljivosti za učenje tujih jezikov svojih študentov (in morebitno 

»nesposobnost« za učenje tujih jezikov) na podlagi t. i. norm, ne zavedajo njihovih pomanjkljivosti. 

Zagovorniki testa MLAT bi se morebiti lahko sklicevali na to, da: (I) se učenčeva jezikovna 

učljivost od leta 1958 ni spremenila; ali (II) so norme testa MLAT dokaj stabilne, ker test meri 

učenčevo jezikovno učljivost. Sparks idr. (2005) zato navajajo, da bi bilo potrebno empirično 

preveriti, ali so norme testa zares zastarele ali ne. Avtorji so prav tako ugotovili, da učenčev rezultat 

na testu MLAT vsako dodatno leto učenja tujega jezika odstopa za eno standardno enoto. Vsa ta 

dognanja vodijo k razglabljanju, ali rezultat na testu MLAT dejansko pokaže posameznikovo 

jezikovno učljivost tujega jezika današnjega časa, v kar dvomijo tudi drugi avtorji (Dörnyei, 2006; 

Sáfár in Kormos, 2008). Svoj dvom utemeljujejo s tem, da sklopi v testu MLAT ne predstavljajo 

popolne definicije pojma jezikovne učljivosti. Dörnyei (2006) med drugim trdi, da v raziskavah o 

tujem jeziku ni bilo direktno rečeno, da je jezikovna učljivost tisto, kar se meri s testi jezikovne 

učljivosti.  

Na drugi strani pa Kiss in Nikolov (2005) izpostavljata, da sta tako PLAB kot MLAT relevantna 

tudi za modernejše učne pristope. Analiza raziskave, ki je bila izvedena v razredu, v katerem je 

poučevanje potekalo v komunikativnem pristopu, je pokazala, da so koeficienti veljavnosti testa 

kljub temu segali od 0,40 do 0,60 (Ehrman, 1998, v Stansfield in Reed, 2005). Tudi Ranta (2002) je 

ugotovila, da so uspešnejši učenci dosegli višje število točk na sklopu, ki preverja učenčevo 

sposobnost jezikovnega analiziranja (test PLAB), kljub temu da so bili izpostavljeni poučevanju, ki 

je temeljil na komunikativnem pristopu. 

Od leta 1959 je bilo izvedenih veliko raziskav, ki so preverjale jezikovno učljivost testirancev. Na 

podlagi njihovih ugotovitev se strokovnjaki strinjajo, da test MLAT relativno dobro napoveduje 

uspeh: (I) tako v formalnem kot tudi v neformalnem poučevanju tujega jezika, (II) različnih 

jezikovnih zmožnostih (branje, govorjenje), (III) pri različnih načinih poučevanja (poučevanje, ki 

temelji na vsebini, obliki, avdio-jezikovno in komunikacijsko poučevanje), in (IV) v implicitnem ali 

eksplicitnem poučevanju umetnega jezika (Sawyer in Ranta, 2001).  

2.7.4 Nerazumevanje koncepta jezikovne učljivosti  

Carrollov model učenja tujega jezika v šoli (1973; glej poglavje 2.3.1 Carrollov model jezikovne 

učljivosti v šoli) je priznan za najprimernejšega (Skehan, 1986a). Zavedati se je potrebno, da je 

jezikovna učljivost zgolj en dejavnik, ki vpliva na učenje tujega jezika. Zaradi tega je sklepanje za 

določanje verjetnosti, kako uspešen bo učenec pri učenju novega jezika zgolj in samo na podlagi 

nizkih dosežkov na testu za merjenje jezikovne učljivosti, nesprejemljivo. Sparks idr. (2005) 

namreč navajajo, da nekateri učenci dosežejo slab rezultat na testu jezikovne učljivosti, kljub temu 

da imajo visok rezultat na inteligenčnem testu in obratno.  

Raziskave kažejo, da kljub kvalifikaciji kot učno »nesposobni« študenti: (I) dosežejo širok razpon 

doseženih točk na testu MLAT; (II) uspešno zaključijo izobraževanje tujega jezika kljub slabemu 

rezultatu na testu MLAT; (III) pustijo študij tujega jezika kljub temu, da so dosegli povprečni 

rezultat na testu MLAT; (IV) zamenjajo jezikovni tečaj, četudi so na testu MLAT dosegli povprečni 

ali visok rezultat.  
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2.7.5 Priporočena raba testa MLAT 

Avtorji priporočajo uporabo MLAT-a pod določenimi pogoji (Sparks idr., 2005): 

 uporabo skupaj z drugimi testi in s podatki o učenčevem znanju tujega jezika, npr. z 

zgodovino predhodnih dosežkov na jezikovnih tečajih, s priporočili s strani učiteljev tujih 

jezikov in z morebitnimi dokazi o neuspehih na jezikovnih tečajih;  

 uporabo skupaj z ocenjevanjem znanja maternega jezika in 

 v primeru, da učitelj želi izvedeti učenčeva močna in šibka področja učenja tujega jezika.  

S prilagajanjem okolja pouka in omogočanjem prilagoditev pouka individualnim razlikam učencev 

lahko zagotovimo uspeh tudi učencem z učnimi težavami.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V posodobljenem Učnem načrtu za poučevanje angleščine (2011) je v sklopu Individualizacija in 

diferenciacija navedeno, da učitelji učencem »glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo 

pouk angleščine tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja« (Eržen idr., 2011, str. 49). V nadaljevanju je omenjeno, da morajo biti učitelji predvsem 

pozorni na specifične skupine in posameznike, med katerimi je navedeno tudi »odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci« (Eržen idr., 2011, str. 49). 

V Sloveniji do zdaj ni bilo merskega instrumenta, ki bi meril stopnjo jezikovne učljivosti mlajših 

učencev. Prav zaradi tega je razvoj slovenske osnovnošolske verzije Testa za merjenje jezikovne 

učljivosti za moderne jezike učencev, starih 8–12 let (SloMLAT-E), tako pomemben. Omenjeni test 

je lahko v pomoč raziskovalcem oziroma učiteljem, ki želijo prepoznati stopnjo jezikovne učljivosti 

posameznega učenca. Jezikovna učljivost poleg drugih dejavnikov močno vpliva na uspešnost 

usvajanja in učenja tujega jezika. Izsledki več raziskav (Dörnyei, 2006; Ellis, 1994; Gardner, 2001; 

Gardner in MacIntyre, 1993; Kiss in Nikolov, 2005; Skehan, 1998) kažejo, da je jezikovna učljivost 

zraven motivacije najzanesljivejši napovednik učenčevega uspeha učenja tujega jezika.  

Cilj izvedene raziskave je bil ugotoviti stopnjo učenčeve jezikovne učljivosti s pomočjo 

omenjenega instrumenta in analizirati, v kakšnem odnosu je učenčev dosežek na tem testu z 

učenčevim dosežkom na testu jezikovnega znanja angleščine in drugimi spremenljivkami. Na 

podlagi podatkov sem ravno tako želela izvedeti, kako zanesljiv instrument za merjenje jezikovne 

učljivosti za mlajše učence smo v sklopu raziskovalne skupine prevedle in prilagodile iz podobne 

ameriške verzije testa MLAT-E (2011) in kako zanesljivi so sklopi znotraj testa. Izračun vrednosti 

indeksov težavnosti in razločljivosti testnih postavk posameznih sklopov testa je lahko v pomoč 

raziskovalcem, ki bi v prihodnje želeli sestaviti zanesljivejši test z uravnoteženimi testnimi 

postavkami, testnimi postavkami, ki dobro razločujejo med učno uspešnejšimi in učno manj 

uspešnimi učenci tujega jezika.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšni so dosežki učencev na testu jezikovnega znanja angleščine? 

2. Kakšni so dosežki učencev na testu jezikovne učljivosti? 

3. Kakšen je odnos med dosežki učencev na testu jezikovne učljivosti in na testu jezikovnega 

znanja angleščine?  

4. Kakšen je odnos med učiteljevo oceno pri angleščini in med dosežkoma na testu jezikovne 

učljivosti ter na testu jezikovnega znanja angleščine? 

5. Kakšen je odnos med učenčevimi dosežki na testu jezikovne učljivosti in dosežkom na testu 

pomnjenja števk v obratnem vrstnem redu? 

6. Kakšne so razlike med spoloma glede na dosežek učencev na testu jezikovne učljivosti in 

testu jezikovnega znanja angleščine? 

7. Kakšen je odnos med dosežki učencev na posameznih sklopih testa jezikovne učljivosti? 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Pričujoča raziskava je zasnovana na kvantitativnem pristopu. Pri analiziranju podatkov sem 

uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 
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3.3.1 Vzorec pilotne raziskave 

Marca 2014 sem s študentkama, s katerima sem sodelovala pri priredbi testa SloMLAT-E, izvedla 

pilotno raziskavo na dveh osnovnih šolah; na eni slovenski, druga je bila italijanska s slovenskim 

učnim načrtom. Test je skupaj rešilo 37 učencev petega razreda, od tega je bilo 24 slovenskih in 13 

zamejskih. Vzorec je bil priložnostni, ki ga podrobneje prikazuje Tabela 2.  

Tabela 2: Struktura učencev pilotne raziskave po spolu 

Spol f f (%) 

Dečki 16 43,2 

Deklice 21 56,8 

Skupaj 37 100,0 

V pilotni raziskavi je skupaj sodelovalo 37 učencev, od tega je bilo 16 dečkov (43,2 %) in 21 deklic 

(56,8 %). Povprečna starost učencev je 10,3 leta. 

3.3.2 Vzorec glavne raziskave  

V mesecu maju in juniju 2014 smo izvedle glavno raziskavo, v kateri je sodelovalo 487 petošolcev, 

vendar je le 397 učencev rešilo vse instrumente. Od 397 učencev je bilo 88 učencev osnovne šole s 

slovenskim učnim načrtom v zamejstvu, v svoji magistrski nalogi pa bom analizirala zgolj podatke 

učencev petega razreda slovenskih osnovnih šol. Takšnih je v raziskavi bilo 309 učencev. Vzorec 

glavne raziskave je bil prav tako priložnostni, ki ga podrobneje prikazuje Tabela 3. Podrobnejši 

podatki o učencih so shranjeni v arhivu magistrskega dela.  

Tabela 3: Struktura učencev glavne raziskave po spolu 

Spol f f (%) 

Dečki 158 51,1 

Deklice 151 48,9 

Skupaj 309 100,0 

V glavni raziskavi je skupaj sodelovalo 309 učencev petega razreda, od tega je bilo 158 dečkov 

(51,1 %) in 151 (48,9 %) deklic. Povprečna starost učencev je bila 10,5 leta. V Tabeli 4 je 

predstavljeno, koliko učencev je bilo testiranih na posameznih osnovnih šolah.  

Tabela 4: Struktura učencev glede na spol in osnovno šolo 

Osnovna 

šola 

Spol  

Dečki Deklice Skupaj 

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

A 4 2,5 5 3,3 9 2,9 

B 25 15,8 26 17,2 51 16,5 

C 8 5,1 6 4,0 14 4,5 

Č 9 5,8 11 7,3 20 6,5 

D 13 8,2 8 5,3 21 6,8 

E 10 6,3 8 5,3 18 5,8 

F 36 22,8 31 20,5 67 21,7 

G 13 8,2 17 11,3 30 9,7 

H 18 11,4 7 4,6 25 8,1 

I 10 6,3 7 4,6 17 5,5 

J 12 7,6 25 16,6 37 12,0 

Skupaj 158 100,0 151 100,0 309 100,0 
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V glavni raziskavi so sodelovali učenci 11 osnovnih šol; pet (A–D) iz občine Brežice, (37,2 %), tri 

(E–G) iz občine Ljubljana (37,2 %), in 3 osnovne šole (G–J) iz občine Šempeter-Vrtojba (25,6 %). 

Na osnovnih šolah C, D, E, F, H in I je v raziskavi sodelovalo več dečkov, na osnovi šoli A, B, Č, G 

in J pa je bilo več deklic (večji delež učencev je označen s krepko pisavo). Največ testirancev je 

bilo na osnovni šoli F (21,7 %) in na šoli B (16,5 %), najmanj na osnovni šoli A (2,9 %). 

3.3.2 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

3.3.2.1 Test za merjenje splošne jezikovne učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji 

(SloMLAT-E)  

Za pridobivanje podatkov jezikovne učljivosti sem uporabila Test za merjenje splošne jezikovne 

učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E), ki smo ga v skupini raziskovalcev v 

sodelovanju treh študentk, mentorice doc. dr. Karmen Pižorn, somentorice izr. prof. dr. Mojce 

Juriševič in doc. za didaktiko slovenščine dr. Darije Skubic prevedle in prilagodile za slovenščino. 

Test smo po pilotiranju na podlagi analize optimizirale. Test je opremljen z zvočnim posnetkom na 

zgoščenki.  

SloMLAT-E je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov. Skozi reševanje testa učence vodi zvočni 

posnetek, ki vsebuje vzorčni primer reševanja posameznega sklopa in navodila za reševanje. Test 

vsebuje 130 testnih postavk. Prvi trije sklopi so naloge zaprtega tipa, pri katerih se učenci odločijo 

za enega izmed štirih ponujenih odgovorov, pri četrtem sklopu pa mora učenec napisati 25 števil, ki 

jih sliši na posnetku, tempo reševanja narekuje zvočni posnetek. Vsak sklop primerov nalog je 

časovno omejen. Učenci rešujejo test po svojih zmožnostih in v svojem tempu. Reševanje testa traja 

približno 50 minut, dodatnih deset minut vzame dajanje navodil in razdelitev pol.  

1. sklop: Skrite besede. Prvi del testa meri učenčev besedni zaklad in sposobnost asociacije zvok-

simbol. Učenci morajo ugotoviti pomen 30 besed, ki niso pravilno črkovane oziroma so črkovane 

na nenavaden način, in iz ponujenih štirih možnosti izbrati pravilno sopomenko oziroma razlago 

besede. 

Primer: 

 jablk   mesec v letu   vrsta sadja 

 len     vrsta lesa 

2. sklop: Ujemanje besed. Drugi del testa meri učenčevo slovnično občutljivost. Učenci morajo 

ugotoviti, katero vlogo opravlja označena beseda v prvi povedi (beseda je napisana z velikimi 

tiskanimi črkami) in označiti, katera beseda v drugi povedi opravlja enako vlogo kot beseda v prvi. 

V tem delu je prav tako 30 primerov. 

Primer: 

SUZANA si je poškodovala prst.   Moj kuža je brikete. 

           

3. sklop: Iskanje rim. Tretji del testa meri učenčevo sposobnost slišanja in razlikovanja med zvoki. 

Učenci morajo 45 primerom besed poiskati primerno rimano besedo. Primerno besedo bodo izbirali 

med štirimi ponujenimi možnostmi. 

Primer: 

 SEVEDA    pometa   sladoleda   žlica   oda 
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4. sklop: Učenje števil. Četrti del testa meri učenčevo sposobnost učenja na pamet, slušnega 

razumevanja in analitičnega razmišljanja. Učenci se v tem delu naučijo šest števil v neznanem 

umetnem jeziku. Zvočni posnetek jim bo nato narekoval 25 primerov eno- in dvomestnih števil, ki 

jih morajo učenci s številko napisati v testno polo. 

3.3.2.2 Pilotno testiranje testa SloMLAT-E 

Učenci so na pilotnem testiranju od 130 možnih v povprečju dosegli 90 točk (69,2 %) s standardnim 

odklonom 22,6 (17,4 %). Rezultati učencev so se gibali med 25 (19,2 %) in 127 točkami (97,7 %). 

V Tabeli 5 je predstavljena povprečna vrednost indeksa težavnosti. 

Tabela 5: Indeksi težavnosti pilotne verzije testa SloMLAT-E glede na šolo 

SloMLAT-E 

It 

učencev 

italijanske OŠ 

It 

učencev slovenske 

in italijanske OŠ 

It 

učencev 

slovenske OŠ 

1. sklop 0,14 0,45 0,62 

2. sklop 0,28 0,40 0,47 

3. sklop 0,35 0,57 0,69 

4. sklop 0,51 0,64 0,72 

Iz preglednice je razvidno, da so bile testne postavke v vseh sklopih za italijanske učence težje v 

primerjavi s slovenskimi učenci. Kljub temu vrednost indeksa težavnosti učencev slovenske in 

italijanske osnovne šole kaže na to, da so testne postavke znotraj sklopa Iskanje rim (It = 0,57) in 

Učenje števil (It = 0,64) skoraj uravnotežene, vrednost indeksa težavnosti prvih dveh sklopov (It = 

0,45 in 0,40) pa kaže, da so bili omenjeni sklopi za učence nekoliko težji. Analiza pilotne verzije 

testa je pokazala, da so bile testne postavke za slovenske učence prvega (It = 0,62), tretjega (It = 

0,69) in četrtega (It = 0,72) sklopa skoraj uravnotežene, medtem ko so testne postavke drugega (It = 

0,47) sklopa nekoliko težje v primerjavi s preostalimi sklopi. 

Koeficient zanesljivosti (Crombach alpha) 0,67 kaže na sprejemljivo psihometrično značilnost 

uporabljenega testa, kar pomeni, da vsak sklop meri različno komponento oziroma učenčevo 

sposobnost jezikovne učljivosti.  

Po analizi pilotne verzije testa so bile nekatere testne postavke preoblikovane, saj so nekatere imele 

dvoumne rešitve. Prav tako pa je bil čas reševanja prvega sklopa podaljšan s 5 na 8 minut in čas 

reševanja drugega sklopa skrajšan z 10 na 8 minut.  

3.3.2.3 Test jezikovnega znanja angleščine 

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

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

English
19

. Prvi štirje sklopi nalog preverjajo učenčevo zmožnost poslušanja (angl. Listening Parts 

1–4), ki vključuje tudi zvočni posnetek, naslednji trije pa njihovo zmožnost branja in pisanja (angl. 

Reading and Writing Parts 1–3). Za reševanje testa so učenci potrebovali 45 minut.  

3.3.2.4 Učenčeva ocena pri angleščini  

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so na prvo stran testa SloMLAT-E napisali končno oceno pri 

angleščini v tekočem šolskem letu. Glede na to, da je testiranje potekalo v maju in juniju, učitelji še 

niso zaključili njihovih ocen, zato je veliko število učencev napisalo svojo vmesno oceno. Podatke 

                                                 
19

 Pridobljeno s http://www.cambridgeenglish.org/images/153310-movers-sample-papers-volume-2.pdf.  

http://www.cambridgeenglish.org/images/153310-movers-sample-papers-volume-2.pdf
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za učence, ki niso vedeli, kakšne ocene imajo pri angleščini, smo dobile pri njihovih učiteljih 

angleškega jezika.  

3.3.2.5 Test pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem redu 

Del učencev (N = 209) je ravno tako rešil test pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem redu (angl. 

backward digit span), ki preverja učenčevo sposobnost pomnjenja. Testiranje je potekalo pisno. 

Učencem smo narekovale 3- do 9-mestna števila, ki so si jih morali zapomniti in napisati. Vsaka 

dolžina števk je vsebovala štiri primere, za pravilno rešen sklop števk so morali učenci pravilno 

napisati vsaj dve zaporedji števk.  

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Empirični del raziskave smo izvajale tri študentke, vsaka v svoji občini. Pred testiranjem smo se 

sestale z ravnatelji osnovnih šol in razrednimi učitelji oziroma z njihovimi učitelji angleščine. 

Seznanile smo jih z namenom raziskave in z opisom postopka zbiranja podatkov. Ravnateljem smo 

posredovale uradno prošnjo, ki jo je napisala doc. dr. Karmen Pižorn, njihovim učiteljem pa smo 

posredovale obrazec za pridobitev soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi in 

počakale, da so jih učenci prinesli v šolo. Po ravnateljevem soglasju in soglasju staršev smo se 

dogovorili za datum testiranja.  

Testiranje je trajalo tri šolske ure. Zaradi možnosti preobremenjenosti učencev z reševanjem 

različnih instrumentov, smo v razred stopile dvakrat. Na prvem srečanju so učenci rešili test 

SloMLAT-E, za katerega so potrebovali približno eno uro, na drugem srečanju pa test jezikovnega 

znanja angleščine, za katerega so potrebovali eno šolsko uro. Na prvem srečanju so učenci rešili 

tudi test pomnjenja števk v obratnem vrstnem redu.  

Pilotno raziskavo smo izvedle v zadnjih dveh tednih marca 2014, glavno raziskavo pa smo izvajale 

od 28. aprila do 6. junija 2014 med rednim poukom. Učitelji so odstopili tri šolske ure rednega 

pouka, različni učitelji so odstopili ure različnih predmetov.  

3.3.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke sem statistično obdelala, za prikaz povprečnih dosežkov in standardnega 

odklona sem uporabila deskriptivne statistične postopke.  

Pri preverjanju pomembnih razlik med skupinami udeležencev sem najprej preverila normalno 

porazdelitev podatkov s Kolmogorov-Smirnovim testom, ki je pokazal, da podatki niso normalno 

porazdeljeni, zato sem v nadaljevanju uporabila neparametrični t-test, Mann-Whitneyev test. Pri 

preverjanju povezanosti med merjenimi spremenljivkami sem uporabila Pearsonov korelacijski 

koeficient.  

Prav tako sem izračunala koeficient zanesljivosti celotnega testa in vsakega sklopa posebej ter 

indekse težavnosti in razločljivosti (diskriminativnosti) testnih postavk znotraj vsakega sklopa 

SloMLAT-E.  

Indeks zanesljivosti (Crombach alpha) določa spodnjo mejo zanesljivosti preizkusa (Sočan, 2004) 

katere vrednosti nad 0,70 so sprejemljive, vrednosti nad 0,80 pa so opredeljene kot zanesljive 

(Pallant, 2007). Nizka vrednost indeksa zanesljivosti določa nizko variabilnost, kar pomeni, da 

podatki niso dovolj razpršeni, s tem pa ni mogoče enostavno razločevati med dosežki uspešnih in 

manj uspešnih učencev.  

Indeks težavnosti (It) je določen kot uspešnost reševanja, torej razmerje med seštevkom doseženih 

točk učencev in vsemi možnimi točkami naloge. Pri računanju indeksov težavnosti sem upoštevala, 

da so učenci lahko ugibali pravilni odgovor izmed štirimi ponujenimi možnostmi, časovne omejitve 
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nisem upoštevala, ker so imeli za reševanje dovolj časa. Uravnoteženo oblikovane naloge imajo 

tako vrednost indeksa okoli vrednosti 0,50 ± 0,10 (Sočan, 2004, str. 13) oziroma od 0,50 do 0,80 

(Bucik, 1997, str. 160). Kljub temu je priporočeno, da je večina nalog v testu omenjene težavnosti, 

naj bi test vseboval tudi naloge, katerih vrednosti indeksa težavnosti se gibljejo 0,15 do 0,90. 

Takšne naloge, pri katerih je možno izbirati med štirimi ponujenimi možnostmi, imajo 

uravnoteženo vrednost indeksa okoli vrednosti 0,625 (Bucik, 1997, str. 160). 

Indeks razločljivosti/občutljivosti/diskriminativnosti (Id) je določen kot biserialni koeficient in je 

matematično enakovreden Pearsonovi soodnosnosti, kadar imamo eno zvezno spremenljivko X in 

dihotomno spremenljivko Y (r = rpbis). Dihotomna spremenljivka so učenci, ki so pravilno rešili 

nalogo oziroma je niso pravilno rešili. Naloge v območju med 0,20 in 0,29 so slabo, v območju 0,30 

in 0,39 srednje, nad 0,40 pa dobro razločljive (Sočan, 2004, str. 15) naloge. »Kadar naloga jasno 

razlikuje dobre testirance od slabih, bo vrednost indeksa razločljivosti visoka. Koeficient bo blizu 0, 

kadar dobri in slabi testiranci rešijo nalogo v podobnem deležu, negativni koeficienti pa opozarjajo 

na negativno razločevalnost naloge« (Bucik, 1997, str. 162). Sprejemljive so naloge z vrednostjo 

indeksa nad 0,20, tiste, ki ne dosegajo te meje, moramo iz testa izločiti zaradi premajhne 

občutljivosti. Razločljivost ravno tako vpliva na veljavnost in zanesljivost testa. Določilo p določa 

verjetnost, da izbrani podatki sovpadajo s predvidevanji ničelne hipoteze. Nižja je vrednost p, 

manjša je verjetnost s predvidevanjem na ničelno hipotezo, torej večja je statistična pomenljivost 

rezultata (Helberg, 1995).  
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3.4 REZULTATI Z RAZLAGO  

3.4.1 Preliminarna analiza  

Pred analiziranjem rezultatov me je zanimalo, kako zanesljiv instrument za merjenje jezikovne 

učljivosti za mlajše učence smo v sklopu raziskovalne skupine prilagodile iz podobne ameriške 

verzije testa  MLAT-E (2011) in kako zanesljivi so sklopi znotraj testa SloMLAT-E.  

Kakšna je zanesljivost, težavnost in razločljivost testnih postavk znotraj prvega sklopa 

»Skrite besede«?  

Koeficient zanesljivosti prvega sklopa testa SloMLAT-E znaša 0,85. Vrednost koeficienta kaže na 

to, da je prvi sklop zanesljiv in da testne postavke znotraj testa merijo isto učenčevo sposobnost, tj. 

sposobnost fonetičnega kodiranja. V Tabeli 6 so predstavljene vrednosti indeksov težavnosti in 

razločljivosti vsake testne postavke posebej.  

Tabela 6: Vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti prvega sklopa testa SloMLAT-E 

Testna postavka It 
Id 

Vrednost p 

1 0,72 0,24 0,000 

2 0,93 0,30 0,000 

3 0,54 0,28 0,000 

4 0,96 0,20 0,000 

5 0,60 0,36 0,000 

6 0,94 0,31 0,000 

7 0,61 0,21 0,000 

8 0,78 0,30 0,000 

9 0,84 0,43 0,000 

10 0,84 0,40 0,000 

11 0,91 0,36 0,000 

12 0,69 0,45 0,000 

13 0,97 0,24 0,000 

14 0,05 0,37 0,000 

15 0,83 0,45 0,000 

16 0,28 0,34 0,000 

17 0,79 0,31 0,000 

18 0,53 0,37 0,000 

19 0,79 0,40 0,000 

20 0,66 0,33 0,000 

21 0,53 0,31 0,000 

22 0,43 0,35 0,000 

23 0,77 0,54 0,000 

24 0,43 0,31 0,000 

25 0,65 0,38 0,000 

26 0,85 0,49 0,000 

27 0,26 0,40 0,000 

28 0,86 0,43 0,000 

29 0,43 0,48 0,000 

30 0,48 0,38 0,000 

Uravnotežene izbirne naloge s štirimi možnostmi naj bi imele vrednost It = 0,625. Vrednosti 

indeksov težavnosti se v prvem sklopu gibljejo med 0,05 in 0,97. Znotraj priporočenega območja 

(od 0,15 do 0,90) je 24 testnih postavk, šest bi bilo potrebno spremeniti, saj so bodisi prelahke ali 

pretežke. 
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V prvem sklopu se vrednost indeksa razločljivosti testnih postavk giblje od 0,20 do 0,54; pet slabo, 

15 srednje dobro in 10 testnih postavk zelo dobro razločuje med uspešnejšimi in manj uspešnimi 

učenci. Vrednosti indeksov razločljivosti posameznih testnih postavk so statistično pomembni na 

ravni p < 0,01. 

Na podlagi analize bi bilo v prvem sklopu Skrite besede tako potrebno spremeniti devet testnih 

postavk; 1., 2., 3., 4., 6., 7., 11., 13. in 14. Vrednosti teh indeksov težavnosti in razločljivosti so v 

tabeli označene krepko.  

Kakšna je zanesljivost, težavnost, razločljivost testnih postavk znotraj drugega sklopa 

»Ujemanje besed«?  

Koeficient zanesljivosti drugega sklopa testa SloMLAT-E znaša 0,91. Vrednost koeficienta kaže na 

to, da je tudi drugi sklop testa zanesljiv in da testne postavke znotraj sklopa merijo isto učenčevo 

sposobnost, tj. sposobnost slovnične občutljivosti. V Tabeli 7 so predstavljene vrednosti indeksov 

težavnosti in razločljivosti posameznih testnih postavk.  

Tabela 7: Vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti drugega sklopa testa SloMLAT-E 

Testna postavka It 
Id 

Vrednost p 

1 0,65 0,43 0,000 

2 0,34 0,42 0,000 

3 0,66 0,44 0,000 

4 0,09 –0,21 0,718 

5 0,73 0,45 0,000 

6 0,77 0,42 0,000 

7 0,34 0,32 0,000 

8 0,64 0,43 0,000 

9 0,51 0,50 0,000 

10 0,37 0,52 0,000 

11 0,40 0,34 0,000 

12 0,43 0,32 0,000 

13 0,34 0,47 0,000 

14 0,68 0,42 0,000 

15 0,43 0,31 0,000 

16 0,46 0,39 0,000 

17 0,22 0,27 0,000 

18 0,44 0,48 0,000 

19 0,10 0,17 0,002 

20 0,37 0,46 0,000 

21 0,55 0,44 0,000 

22 0,66 0,47 0,000 

23 0,52 0,49 0,000 

24 0,48 0,58 0,000 

25 0,31 0,53 0,000 

26 0,40 0,54 0,000 

27 0,50 0,44 0,000 

28 0,37 0,53 0,000 

29 0,16 0,41 0,000 

30 0,42 0,52 0,000 

Tudi znotraj drugega sklopa naj bi uravnotežene izbirne naloge imele vrednost It = 0,625. Vrednosti 

indeksov težavnosti v drugem sklopu pa se gibljejo od 0,09 do 0,77. Znotraj priporočenega območja 
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(od 0,15 do 0,90) je 29 testnih postavk, četrto in devetnajsto bi bilo na podlagi izvedene analize 

potrebno spremeniti.  

V drugem sklopu se vrednost indeksov razločljivosti testnih postavk giblje od –0,21 do 0,58; četrta 

je povsem neustrezna, ker ima negativni predznak, prav tako bi morali spremeniti 17. testno 

postavko. Znotraj sklopa pet testnih postavk srednje dobro in 22 zelo dobro razločuje med 

uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci. Večina indeksov razločljivosti posameznih testnih postavk 

je statistično pomembnih na ravni p < 0,01, z izjemo četrte testne postavke, ki ni statistično 

pomembna.  

Na podlagi analize bi bilo v drugem sklopu Ujemanje besed potrebno spremeniti 2 testni postavki; 

4. in 17. Vrednosti teh indeksov težavnosti in razločljivosti so v tabeli označene krepko. 

Kakšna je zanesljivost, težavnost in razločljivost testnih postavk znotraj tretjega sklopa 

»Iskanje rim«?  

Koeficient zanesljivosti tretjega sklopa testa SloMLAT-E znaša 0,91. Tudi vrednost koeficienta 

tretjega sklopa kaže na to, da je sklop zanesljiv in da testne postavke znotraj sklopa merijo isto 

učenčevo sposobnost, tj. sposobnost slišanja in razlikovanja med glasovi. V Tabeli 8 so 

predstavljene vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti posameznih testnih postavk.  

Tabela 8: Vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti tretjega sklopa testa SloMLAT-E 

Testna postavka It 
Id 

Vrednost p 

1 0,92 0,35 0,000 

2 0,82 0,27 0,000 

3 0,93 0,41 0,000 

4 0,85 0,13 0,025 

5 0,93 0,22 0,000 

6 0,92 0,38 0,000 

7 0,96 0,14 0,014 

8 0,89 0,35 0,000 

9 0,45 0,29 0,000 

10 0,59 0,25 0,000 

11 0,71 0,46 0,000 

12 0,58 0,29 0,000 

13 0,86 0,39 0,000 

14 0,50 0,46 0,000 

15 0,90 0,32 0,000 

16 0,75 0,27 0,000 

17 0,74 0,46 0,000 

18 0,83 0,47 0,000 

19 0,71 0,34 0,000 

20 0,76 0,38 0,000 

21 0,37 0,38 0,000 

22 0,33 0,09 0,103 

23 0,86 0,44 0,000 

24 0,90 0,45 0,000 

25 0,81 0,53 0,000 

26 0,61 0,54 0,000 

27 –0,06  0,24 0,000 

28 0,76 0,46 0,000 

29 0,66 0,47 0,000 

30 0,67 0,49 0,000 
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31 0,73 0,43 0,000 

32 0,57 0,54 0,000 

33 0,56 0,46 0,000 

34 0,20 0,29 0,000 

35 0,78 0,52 0,000 

36 0,23 0,38 0,000 

37 0,70 0,50 0,000 

38 0,38 0,33 0,000 

39 –0,16  0,15 0,010 

40 0,68 0,50 0,000 

41 0,68 0,45 0,000 

42 0,66 0,44 0,000 

43 0,51 0,49 0,000 

44 0,50 0,44 0,000 

45 0,56 0,50 0,000 

Tudi v tretjem sklopu naj bi uravnotežene izbirne naloge imele vrednost It = 0,625, vrednosti se 

gibljejo od –0,16 do 0,96. Znotraj priporočenega območja (od 0,15 od 0,90) je 36 testnih postavk, 

preostalih devet pa bi bilo potrebno spremeniti.  

Vrednost indeksov razločljivosti testnih postavk se v tretjem sklopu giblje od 0,09 do 0,54; vrednost 

indeksa razločljivosti štirih testnih postavk je pod 0,20, kar pomeni, da so te neustrezne. Izkazalo se 

je, da je pet srednje dobro in 36 zelo dobro razločljivih nalog. Večina vrednosti indeksov 

razločljivosti posameznih testnih postavk je statistično pomembnih na ravni p < 0,01, z izjemo 

četrte in sedme, ki sta statistično pomembni na ravni p < 0,05, in 22., ki ni statistično pomembna. 

Na podlagi analize bi bilo v tretjem sklopu Iskanje rim potrebno spremeniti 11 testnih postavk; 1., 

3., 4., 5., 6., 7., 15., 22., 24., 27. in 39. Vrednosti teh indeksov težavnosti in razločljivosti so v tabeli 

označene krepko.  

Kakšna je zanesljivost, težavnost in razločljivost testnih postavk znotraj četrtega sklopa 

»Učenje števil«?  

Koeficient zanesljivosti četrtega sklopa testa SloMLAT-E znaša 0,96 in je najvišji od vseh sklopov, 

kar pomeni, da je četrti sklop najzanesljivejši. Vrednost koeficienta kaže tudi na to, da merijo enako 

učenčevo sposobnost, tj. učenja na pamet, slušnega razumevanja in analitičnega razmišljanja. V 

Tabeli 9 so predstavljene vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti posameznih testnih 

postavk.  

Tabela 9: Vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti četrtega sklopa testa SloMLAT-E 

Testna postavka It 
Id 

Vrednost p 

1 0,79 0,43 0,000 

2 0,72 0,38 0,000 

3 0,78 0,53 0,000 

4 0,83 0,56 0,000 

5 0,77 0,49 0,000 

6 0,79 0,46 0,000 

7 0,77 0,50 0,000 

8 0,78 0,35 0,000 

9 0,77 0,55 0,000 

10 0,74 0,49 0,000 

11 0,77 0,53 0,000 

12 0,73 0,45 0,000 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Petan, A., magistrsko delo 

43 

13 0,81 0,51 0,000 

14 0,78 0,51 0,000 

15 0,77 0,50 0,000 

16 0,83 0,42 0,000 

17 0,78 0,48 0,000 

18 0,77 0,47 0,000 

19 0,77 0,52 0,000 

20 0,76 0,58 0,000 

21 0,78 0,52 0,000 

22 0,79 0,46 0,000 

23 0,80 0,55 0,000 

24 0,71 0,46 0,000 

25 0,74 0,65 0,000 

V četrtem sklopu naj bi uravnotežene testna postavke imele vrednost okoli It = 0,5 ± 0,1 (Sočan, 

2004) oziroma od 0,50 do 0,80 (Bucik, 1997). Znotraj priporočenega območja težavnosti (od 0,15 

do 0,90) je vseh 25 testnih postavk. Izkazalo se je, da se vrednosti indeksov težavnosti gibljejo od 

0,72 do 0,83. Če pri interpretaciji upoštevamo Sočanovo omejitev uravnoteženosti nalog, so vse 

testne postavke za testirance prelahke, če pa pri tem upoštevamo Bucikovo omejitev, pa so prelahke 

tri testne postavke: 4., 13. in 16., katerih vrednosti so v tabeli označene krepko.  

V četrtem sklopu se vrednost razločljivosti testnih postavk giblje od 0,35 do 0,65; v katerem dve 

srednje dobro, 23 pa zelo dobro razločujejo med uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci. Vrednost 

indeksov razločljivosti vseh posameznih testnih postavk je statistično pomembnih na ravni p < 0,01. 

Na podlagi analize v četrtem sklopu Učenje števil tako ne bi bilo potrebno spremeniti nobene testne 

postavke. 

V nadaljevanju me je tudi zanimalo, kolikšna je povprečna vrednost indeksa težavnosti in 

razločljivosti vsakega sklopa posebej, kar je podrobneje predstavljeno v Tabeli 10. 

Tabela 10: Povprečna vrednost indeksov težavnosti in razločljivosti vsakega sklopa posebej  

Sklop It Id 

1 0,66 0,35 

2 0,44 0,43 

3 0,64 0,38 

4 0,77 0,49 

V prvih treh sklopih naj bi bila vrednost indeksov težavnosti uravnoteženih nalog 0,625, v četrtem 

sklopu pa naj bi bila po Sočanu (2004) vrednost uravnoteženih testnih postavk 0,5 ± 0,1, po Buciku 

(1997) pa od 0,50 do 0,80. Iz tabele je razvidno, da sta prvi (It = 0,66) in tretji sklop (It = 0,64) zelo 

blizu omenjene vrednosti. Drugi sklop je se je izkazal za najtežjega (It = 0,44), kar bi morali 

upoštevati v nadaljnjem razvijanju testa. Če upoštevam Sočanovo omejitev uravnoteženosti nalog, 

je četrti sklop za učence prelahek, če upoštevam Bucikovo, pa je težavnost testnih nalog 

uravnotežena (It = 0,77).  

Pri testiranju španskih in katalonskih učencev se je prav tako izkazalo, da je bil za učence najtežji 

drugi sklop test (It(MLAT-ES) = 0,56; It(MLAT-EC) = 0,65), vendar so ga vseeno bolje rešili od slovenskih 

petošolcev. Rezultat na ostalih sklopih kaže, da so jim bili zelo lahki, vrednost indeksa težavnosti 

na testu MLAT-ES sega od 0,75 do 0,83 in na testu MLAT-EC od 0,78 do 0,88, medtem ko 

vrednost indeksa težavnosti slovenskih učencev sega od 0,64 do 0,77. Potrebno je poudariti, da v 

raziskavi Suárez in Muñoz (2011) pri računanju omenjenega indeksa prvih treh sklopih nista 

upoštevali, oziroma ni navedeno, ali sta, da so učenci lahko pravilni odgovor izbirali med štirimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Petan, A., magistrsko delo 

44 

ponujenimi možnostmi, prav zaradi tega je vrednost indeksa težavnosti v slovenski raziskavi 

nekoliko nižja v primerjavi s špansko in katalonsko raziskavo.  

Vse izračunane povprečne vrednost indeksov razločljivosti v naši raziskavi so nad 0,20, kar 

pomeni, da različni sklopi sprejemljivo razločujejo med učenci. Iz tabele je razvidno, da testne 

postavke znotraj prvega (Id = 0,35) in tretjega (Id = 0,38) sklopa srednje dobro, testne postavke 

znotraj drugega (Id = 0,43) in četrtega (Id = 0,49) sklopa pa zelo dobro razločujejo med boljšimi in 

manj uspešnimi učenci.  

V madžarski raziskavi ni navedenih vrednosti indeksov težavnosti, izračunane so zgolj vrednosti 

indeksov razločljivosti, ki so v razponu od 0,54 do 0,80, kar pomeni, da naloge dobro razločujejo 

uspešne od manj uspešnih učencev. Na podlagi rezultatov je bil madžarskim šestošolcem najtežji 

prvi sklop in najlažji četrti. Povprečna vrednost indeksa razločljivosti je nižja od vrednosti indeksa 

razločljivosti na posameznih sklopih (Id = 0,44), ker različni sklopi merijo različne učenčeve 

sposobnosti.  

3.4.2 Kakšni so dosežki učencev na testu jezikovne učljivosti?  

SloMLAT-E je rešilo 309 učencev 5. razreda osnovnih šol. V Grafu 1 je predstavljena pogostost 

doseženih točk učencev na omenjenem testu.  

 
Graf 1: Pogostost doseženih točk na testu SloMLAT-E 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je stopnja jezikovne učljivosti učencev za moderne jezika zelo različna. 

Učenci so od skupaj 130 možnih točk na testu SloMLAT-E v povprečju dosegli 90,9 točke (69,9 %) 

s standardnim odklonom 22,7 točke. Minimalni rezultat na testu je bil 13 (10 %), najvišji pa 128 

točk (98,5 %).  

Podobne rezultate je možno zaslediti v že izvedenih raziskavah z madžarsko, špansko in katalonsko 

različico testa MLAT-E. V raziskavi avtoric Kiss in Nikolov (2005) so šestošolci v povprečju 

dosegli 26,9 točke (59,8 %) s standardnim odklonom 7,1 točke; v raziskavi avtoric Suárez in Muñoz 

(2011) so petošolci na testu MLAT-ES v povprečju dosegli 91,1 točke (74,1 %) s standardnim 

odklonom 21,1 in na testu MLAT-EC v povprečju 93,1 točke (76,3 %) s standardnim odklonom 

18,4 točke. Španski in katalonski učenci so na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence dosegli 
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nekoliko višji rezultat (španski za 4,2 %, katalonski za 6,4 %), madžarski pa nekoliko nižjega (za 

10,1 %) v primerjavi s slovenskimi učenci. 

3.4.3 Kakšni so dosežki na testu jezikovnega znanja angleščine? 

Test jezikovnega znanja angleščine je ravno tako rešilo 309 učencev. V Grafu 2 je mogoče razbrati 

pogostost doseženih točk učencev na CEYL Movers. 

 
Graf 2: Pogostost doseženih točk na testu CEYL Movers 

Iz Grafa 2 je razvidno, da so učenci na testu jezikovnega znanja dosegli različno število točk, 

vendar so bili na testu zelo uspešni. Na testu jezikovnega znanja angleščine so učenci od možnih 38 

točk učenci v povprečju dosegli 29,8 točke (78,4 %) s standardnim odklonom 7,3 točke. Minimalni 

rezultat na testu je bil 7 (18,4 %), najvišji pa 38 točk (100 %). Največ učencev je na testu 

jezikovnega znanja angleščine doseglo 36 točk (94,7 %).  

Na podlagi porazdelitve podatkov v Grafu 2 sklepam, da je bil test CEYL Movers za učence 

prelahek, saj je Gaussova krivulja premaknjena v desno. Tako kot je izpostavila Dagarin Fojkar 

(2009), učenci v izobraževalni proces vstopajo z določenim predznanjem angleščine. Učenci so 

namreč izpostavljeni različnim medijem (radio, televizija, računalnik), gledajo filme in poslušajo 

pesmi v angleškem jeziku in tako usvajajo jezik oziroma jezikovne strukture, tj. nezavedno, kot tudi 

zavedno pri pouku angleškega jezika. Krashen (1981) trdi, da imajo le učenci, ki se jezika učijo 

tako na zavedni kot nezavedni ravni, možnost, da usvojijo mojstrsko raven jezikovnega znanja in, 

sodeč po rezultatu na testu CEYL Movers, sklepam, da so učenci, ki so sodelovali v raziskavi, na 

dobri poti.  

3.4.4 Kakšen je odnos med dosežki učencev na testu jezikovne učljivosti in na testu 

jezikovnega znanja angleščine? 

Grigorenko idr. (2000) navajajo, da korelacija med različnimi testi jezikovne učljivosti in 

jezikovnega znanja tujega jezika sega od pozitivno šibke do pozitivno močne (0,23 ≤ r ≥ 0,73). Med 

učenčevim dosežkom na testu SloMLAT-E in testu CEYL Movers je bila najdena statistično 

pomembna pozitivna srednje močna korelacija (r = 0,62, p = 0,01), ki je v omenjenem razponu, ki 

ga navajajo prej omenjeni avtorji. Korelacija nakazuje na to, da so učenci, ki so dosegli večje 

število točk na testu jezikovne učljivosti, dosegli tudi višje število točk na testu jezikovnega znanja 

angleščine. Tudi pri analiziranju madžarske raziskave (Kiss in Nikolov, 2005) je bila med 
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dosežkom na testu jezikovne učljivosti in dosežkom na testu jezikovnega znanja najdena statistično 

pomembna korelacija, in sicer srednje močna (r = 0,63, p < 0,01).  

Izsledki obeh zgoraj omenjenih raziskav potrjujeta, da uspešnejši učenci v primerjavi z manj 

uspešnimi pri pouku tujega jezika dosežejo tudi višji rezultat na testu jezikovne učljivosti (Bain idr., 

2010; Sparks idr., 2005), kar potrjuje hipotezo LCDH (Sparks in Ganschow, 2001), ki pravi, da je 

posameznikova zmožnost za učenje tujega jezika tesno povezana s posameznikovimi zmožnostmi 

za učenje maternega jezika in da obvladanje fonologije, ortografije in sintakse maternega jezika 

učencem olajšuje učenje tujega jezika (Sparks in Ganschow, 2001).  

3.4.5 Kakšen je odnos med učiteljevo oceno pri angleščini in med dosežkoma na testu 

jezikovne učljivosti ter na testu jezikovnega znanja angleščine? 

V nadaljevanju me je ravno tako zanimalo, v kolikšni meri se učenčev dosežek na testu jezikovnega 

znanja angleščine in na testu jezikovne učljivosti povezuje z učiteljevo oceno pri angleščini. 

Podrobne korelacije so predstavljene v Tabeli 11.  

Tabela 11: Korelacija med dosežkoma na testu SloMLAT-E in na testu jezikovnega znanja 
angleščine in učiteljevo oceno pri angleščini 

 SloMLAT-E  CEYL Movers Učiteljeva ocena 

SloMLAT-E  1,000 0,621** 0,631** 

CEYL Movers  1,000 0,663** 

Učiteljeva ocena   1,000 

** korelacija je pomembna na ravni p = 0,01 

Najvišja statistično pomembna pozitivna srednje močna korelacija je bila najdena med učenčevim 

dosežkom na testu jezikovnega znanja angleščine in učiteljevo oceno (r = 0,66, p = 0,01). 

Korelacija kaže na to, da tisti učenci, ki imajo višjo oceno pri angleščini, dosežejo tudi višji rezultat 

na testu jezikovnega znanja angleščine. Ravno takšna povezava je bila najdena med učenčevim 

rezultatom na SloMLAT-E in učiteljevo oceno (r = 0,63, p = 0,01), kar pomeni, da učenci, ki imajo 

pri angleščini višjo oceno, praviloma dosežejo tudi višji rezultat na testu SloMLAT-E, podrobnejšo 

razlago o odnosu med učenčevim rezultatom na testu SloMLAT-E in rezultatom na testu 

jezikovnega znanja angleščine, preberi v prejšnjem poglavju 3.4.4 Kakšen je odnos med dosežki 

učencev na testu jezikovna učljivosti in na testu jezikovnega znanja angleščine.  

Glede na to, da je najvišja korelacija (r = 0,66, p = 0,01) najdena med učenčevim dosežkom na testu 

jezikovnega znanja angleščine in učno oceno, ki jo ima učenec pri angleščini, kaže, da njihovi 

učitelji dobro ocenjujejo učenčevo jezikovno znanje. Prav tako pa tako visoka korelacija (r = 0,63, 

p = 0,01) med učenčevim dosežkom na testu SloMLAT-E in učno oceno nakazuje na to, da učenčev 

dosežek na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence dobro napoveduje njihov uspeh pri učenju 

tujega jezika.  

3.4.6 Kakšne razlike so med spoloma glede na dosežek na testu jezikovne učljivosti in testu 

jezikovnega znanja angleščine? 

Tako v priročnikih MLAT-E in MLAT-ES (Carroll in Sapon, 1967; Stansfield in Reed, 2005) kot 

tudi pri analiziranju madžarske (Kiss in Nikolov, 2005), španske in katalonske (Suárez in Muñoz, 

2011) različice testa jezikovne učljivosti je bilo ugotovljeno, da deklice dosežejo statistično 

pomembno boljši rezultat od dečkov. Tudi pri analiziranju slovenske različice testa je 

Kolomogorov-Smirnov test pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni, zato sem za 

ugotavljanje razlik med spoloma glede na dosežek na testu SloMLAT-E uporabila neparametrični t-

test za neodvisne vzorce. V Tabeli 12 so predstavljeni podrobnejši rezultati. 
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Tabela 12: Povprečen dosežek na posameznih sklopih in na celotnem testu SloMLAT-E glede na 

spol 

SloMLAT-E 

Spol 

dečki deklice 

M SD M SD 

1. sklop 21,7 5,2 23,2 5,1 

2. sklop 15,0 7,2 17,2 7,4 

3. sklop 31,9 8,2 34,2 7,6 

4. sklop 19,5 7,3 19,1 7,5 

Skupaj 88,2 21,8 93,7 22,0 

Pri analiziranju posameznih sklopov testa je Mann-Whitneyev test pokazal statistično pomembne 

razlike med spoloma na prvem (U = 9781, p = 0,006), drugem (U = 9840, p = 0,008) in tretjem (U = 

9783,500, p = 0,006) sklopu, prav tako je pokazal tudi statistično pomembne razlike med spoloma 

in skupnim dosežkom na testu SloMLAT-E (U = 9961, p = 0,012).  

Iz Tabele 12 je razvidno, da povprečni dosežek na testu kaže na to, da so deklice dosegle boljši 

rezultat na prvem (M = 23,2, SD = 5,1), drugem (M = 17,2, SD = 7,4) in na tretjem (M = 34,2, SD = 

7,6) sklopu, medtem ko so dečki dosegli boljšega na četrtem sklopu (M = 19,5, SD = 7,3). Tudi 

povprečni dosežek deklica na celotnem testu (M = 93,7, SD = 22,0) je boljši od povprečnega 

rezultata dečkov (M = 88,2, SD = 21,8), kar potrjuje ugotovitve že opravljenih raziskav, da deklice 

test rešijo pomembno različno kot dečki. 

V nadaljevanju me je prav tako zanimalo, ali se med spoloma pojavljajo tudi statistično pomembne 

razlike pri doseženih točkah na testu jezikovnega znanja angleščine. Tudi tu je Kolmogorov-

Smirnov test pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. Med deklicami in dečki se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk na testu jezikovnega 

znanja angleščine (U = 11572,500, p = 0,649), nekoliko višji rezultat so v primerjavi z deklicami 

(M = 29,4, SD = 7,3) dosegli dečki (M = 29,7, SD = 7,4). Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da 

so dečki in deklice enako uspešni pri učenju angleščine in da spol ne vpliva na učno uspešnost pri 

tem predmetu. 

3.4.7 Kakšen je odnos med učenčevim dosežkom na testu jezikovne učljivosti in dosežkom 

na testu pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem redu? 

Glede na to, da avtorji (Sáfár in Kormos, 2008; Sasaki, 2012; Winke, 2013) navajajo, da je 

spominski sklop testov MLAT in MLAT-E zastarel, sta dobri dve tretjini testiranih petošolcev rešili 

novejši test, ki preverja testirančevo sposobnost pomnjenja, t. i. test pomnjenja niza števk v 

obratnem vrstnem redu, ki vsebujejo niz od treh do devet števk. Test je rešilo 209 učencev.  

Želela sem preveriti, v kolikšni meri se učenčev dosežek na testu SloMLAT-E povezuje z novejšim 

testom pomnjenja. Pri računanju sem uporabila Pearsonov korelacijski koeficient, ki je s skupnim 

učenčevim rezultatom na testu SloMLAT-E pokazal statistično pomembno pozitivno šibko 

korelacijo (r = 0,26, p = 0,01). Rezultat kaže na to, da učenci, ki so dosegli višje število točk na 

testu jezikovne učljivosti, imajo tudi bolje razvito sposobnost pomnjenja. Enako močna korelacija 

med omenjenima testoma je bila najdena tudi v dveh drugih raziskavah (Robinson, 2002a; Sáfár in 

Kormos, 2008). Izračunana korelacija med drugim potrjuje tudi to, da imajo učenci s slabšim 

kratkoročnim spominom omejitve pri kognitivnem procesiranju in uspešnem učenju tujega jezika 

(Gass in Selinker, 2008). 

V nadaljevanju me je ravno tako zanimalo, kateri sklop testa SloMLAT-E se s testom pomnjenja 

najbolj povezuje, če sploh kateri. Podatki so podrobneje predstavljeni v Tabeli 13.  
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Tabela 13: Korelacija med posameznimi sklopi testa SloMLAT-E in testom pomnjenja niza števk 

v obratnem vrstnem redu 

 1. sklop 2. sklop 3. sklop 4. sklop 

Test pomnjenja niza 

števk v obratnem 

vrstnem redu 

0,133 0,231** 0,183** 0,278** 

** korelacija je pomembna na ravni p = 0,01 

Iz tabele je razvidno, da je korelacija med testom pomnjenja in vsemi posameznimi sklopi 

SloMLAT-E-ja pozitivna. Kot je bilo pričakovati, je bila najvišja, statistično pomembna pozitivna 

šibka (r = 0,28, p = 0,01), korelacija najdena med testom pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem 

redu in četrtim sklopom, ki ravno tako preverja testirančevo sposobnost pomnjenja. Enako močna 

korelacija, ki je ravno tako statistično pomembna(r = 0,23, p = 0,01), je bila najdena med testom 

pomnjenja in drugim sklopom, kljub temu da drugi sklop testa ni toliko povezan s pomnjenjem, 

temveč s sposobnostjo občutljivosti oziroma jezikovnim analiziranjem povedi. Statistično 

pomembna pozitivna zanemarljiva (r = 0,18, p = 0,01) korelacija je bila najdena med testom 

pomnjenja in tretjim sklopom, ki preverja učenčevo sposobnost iskanja rim, in ravno tolikšna tudi 

med testom pomnjenja in prvim sklopom (r = 0,13, p = 0,06), vendar ta ni statistično pomembna.  

V podobni raziskavi (Sáfár in Kormos, 2008) je bila najdena tudi statistično pomembna pozitivna 

šibka (r = 0,33, p = 0,05) korelacija, vendar le med testom pomnjenja niza števk v obratnem 

vrstnem redu in drugim delom testa jezikovne učljivosti, ki je preverjal testirančevo sposobnost 

slovnične občutljivosti oziroma jezikovnega analiziranja. 

3.4.8 Kakšen je odnos med dosežki učencev na posameznih sklopih testa jezikovne 

učljivosti? 

V nadaljevanju me je ravno tako zanimalo, v kakšnem odnosu so učenčevi rezultati na posameznih 

sklopih testa SloMLAT-E in kako se povezujejo s celotnim dosežkom na omenjenem testu. Za 

izračun korelacije med učenčevimi dosežki na posameznih sklopih sem uporabila Pearsonov 

koeficient, podrobnejše rezultate prikazuje Tabela 14.  

Tabela 14: Korelacija med učenčevimi dosežki na posameznih sklopih in na celotnem testu 

SloMLAT-E ter indeks razločljivosti 

 1. sklop 2. sklop 3. sklop 4. sklop SloMLAT-E 

1. sklop 1,000 0,581** 0,675** 0,407** 0,809** 

2. sklop  1,000 0,611** 0,355** 0,811** 

3. sklop   1,000 0,383** 0,853** 

4. sklop    1,000 0,688** 

SloMLAT-E     1,000 

** korelacija je pomembna na ravni p = 0,01 

Iz tabele je razvidno, da so vsi koeficienti korelacije med različnimi sklopi statistično pomembni, 

kar dokazuje, da vsak sklop meri različno komponento jezikovne učljivosti. Statistično pomembna 

pozitivna šibka korelacija je bila najdena med drugim in četrtim (r = 0,36, p = 0,01) ter med tretjim 

in četrtim (r = 0,38, p = 0,01) sklopom, medtem ko je bila med prvim in četrtim (r = 0,41, p = 0,01), 

prvim in drugim (r = 0,58, p = 0,01), drugim in tretjim (r = 0,61, p = 0,01) ter med prvim in tretjim 

(r = 0,68, p = 0,01) sklopom najdena statistično pomembna pozitivna srednje močna korelacija. 

Med celotnim testom in četrtim sklopom je bila najdena pozitivna srednje močna korelacija (r = 

0,69, p = 0,01), medtem ko med ostalimi sklopi in celotnim testom SloMLAT-E pozitivna močna 

korelacija; med celotnim testom in med: prvim (r = 0,81, p = 0,01), drugim (r = 0,81, p = 0,01) in 

tretjim (r = 0,85, p = 0,01).  
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Iz tabele je ravno tako razvidno, da so najnižje korelacije najdene med prvimi tremi sklopi v 

primerjavi s četrtim. To nakazuje na to, da je pomnjenje slušnih informacij oz. učenje besedišča 

novega jezika povsem različno od ostalih učenčevih sposobnosti, ki se preverjajo s testom 

SloMLAT-E. Tudi v priročniku testa MLAT-E (Carroll in Sapon, 1967) je bila med deklicami 

najnižja korelacija najdena med enakimi sklopi kot v naši raziskavi; šibka med tretjim in četrtim (r 

= 0,29) ter med prvim in četrtim (r = 0,37) in srednje močna med prvim in drugim (r = 0,47) 

sklopom. Pri dečkih pa je bila najnižja, srednje močna korelacija, najdena med prvim in četrtim (r = 

0,44) in med tretjim in četrtim (r = 0,49) sklopom, korelacija med drugim in četrtim sklopom pa je 

bila četrta najnižja (r = 0,54), ravno tako srednje močna. Tudi v madžarski raziskavi (Kiss in 

Nikolov, 2005) je bila med drugim in četrtim sklopom najdena najnižja, pozitivna zanemarljiva 

korelacija (r = 0,19), v španski različici testa (Stansfield in Reed, 2005) pa je bila najnižja, 

pozitivna šibka korelacija (r = 0,40), najdena med tretjim in četrtim sklopom, medtem ko je med 

tema dvema sklopoma v madžarski različici najdena najvišja, pozitivna zanemarljiva korelacija (r = 

0,34).  

Kot je razvidno v tabeli, je bila na testu SloMLAT-E najvišja, pozitivna srednje močna korelacija 

najdena med prvim in tretjim (r = 0,68) sklopom. Tudi v priročniku MLAT-E (Carroll in Sapon, 

1967) je bila med deškim rezultatom na testu med tema dvema sklopoma najdena najvišja, 

pozitivna močna korelacija (r = 0,72), enako je bilo v španski raziskavi (r = 0,56; v Stansfield in 

Reed, 2005), medtem ko je bila med dekličinim rezultatom na testu MLAT-E najvišja, pozitivna 

srednje močna (r = 0,66), najdena med prvim in drugim sklopom (Carroll in Sapon, 1967).  

Medtem ko visoka korelacija med prvim in tretjim sklopom kaže na to, da oba sklopa merita 

učenčevo sposobnost fonetičnega kodiranja in sposobnost produkcije, pomnjenja in uporabe 

asociacij med zvokom in simbolom, nizka korelacija med drugim in četrtim sklopom kaže na to, da 

je sposobnost prepoznavanja ali induciranja slovničnih razmerij v maternem jeziku različna od 

sposobnosti pomnjenja besed v novem jeziku (Stansfield in Reed, 2005). 

Ranta (1995, v Alemi in Daftarifard, 2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci, ki so dosegli 

najvišji rezultat na sklopu, ki preverja učenčevo slovnično občutljivost, tj. na drugem sklopu testa 

MLAT-E, tudi najuspešnejši učenci v programu učenja angleščine. Zanimivo je, da je bil ravno ta 

sklop na podlagi izračuna povprečne vrednosti indeksa težavnosti (It = 0,44) v primerjavi z drugimi 

sklopi tudi najtežji. Iz tega je mogoče sklepati, da učenčev dosežek na tem sklopu tudi najbolje loči 

uspešnejše od manj uspešnih učencev angleščine. Tudi Ehrman in Oxford (1995) sta ugotovili, da je 

dosežek na sklopu jezikovne analize dober napovednik uspeha pri tujem jeziku, še več, ugotovili 

sta, da v testu MLAT dosežek na sklopu Besede v povedih (angl. Words in sentences) kaže 

individualne razlike, ki se močno povezujejo z jezikovnim znanjem učencev.  

Vrednosti koeficientov testa MLAT-E so v primerjavi vrednosti koeficientov španske različice testa 

MLAT-ES skoraj identični, zato je bila tudi potrjena njegova veljavnost. To dokazuje, da se tudi 

MLAT-ES dotika enakih kognitivnih sposobnosti kot originalna verzija testa MLAT-E (Stansfield 

in Reed, 2005). Glede na to, da so bile podobne vrednosti koeficientov izračunane tudi pri 

analiziranju testa SloMLAT-E, bi lahko tudi slovenska različica testa postala veljavna za nadaljnjo 

uporabo. Kljub temu pa bi bilo potrebno popraviti določene testne postavke znotraj posameznih 

sklopov.
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem s Testom za merjenje splošne jezikovne učljivosti za moderne jezike na 

razredni stopnji (SloMLAT-E) raziskovala jezikovno učljivost za učenje tujih jezikov učencev 5. 

razreda osnovne šole, ki smo ga v skupini raziskovalk na Pedagoški fakulteti priredile in prilagodile 

za slovenščino na podlagi ameriškega testa MLAT-E (2011). Podrobneje me je zanimalo, kakšna je 

povezanost med učenčevimi dosežki na testu slovenske različice jezikovne učljivosti in dosežki na 

testu jezikovnega znanja angleščine ter v kakšni povezavi z učenčevimi dosežki na testih je 

učiteljeva ocena pri angleščini. Ravno tako me je zanimalo, kakšne razlike med dosežki se 

pojavljajo med spoloma in v kakšnem odnosu je učenčev rezultat na testu jezikovne učljivosti z 

učenčevim rezultatom na testu pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem redu. V svojem 

magistrskem delu sem ravno tako pred samim analiziranjem učenčevih rezultatov naredila 

preliminarno analizo prilagojenega testa SloMLAT-E in preverila, kakšna je zanesljivost 

omenjenega instrumenta in kakšna je težavnost in razločljivost posameznih testnih postavk znotraj 

posameznih sklopov.  

Rezultati so pokazali, da je stopnja učenčeve jezikovne učljivosti raznolika (razpon učenčevih 

dosežkov je med 13 in 128 točkami, povprečna vrednost doseženih točk je 90,9 s standardnim 

odklonom 22,7 točke). V vzorcu je bila med dosežkoma učencev na testu jezikovne učljivosti in 

jezikovnega znanja angleščine najdena statistično pomembna pozitivna srednje močna korelacija. Iz 

tega bi bilo možno sklepati, da je učenčeva jezikovna učljivost individualna razlika, ki srednje 

močno vpliva na učenje tujega jezika. Ravno takšna korelacija je bila najdena tudi med učenčevim 

dosežkom na SloMLAT-E-ju in učiteljevo oceno ter med učenčevim dosežkom na CEYL Movers in 

učiteljevo oceno. Analiza podatkov je pokazala, da učitelji dobro ocenjujejo znanje angleškega 

jezika svojih učencev. Tisti učenci, ki so pri angleščini učno uspešnejši, najverjetneje dosežejo tudi 

večje število točk tako na testu SloMLAT-E kot tudi na testu jezikovnega znanja.  

Izsledki podobnih raziskav kažejo, da deklice na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence 

dosežejo statistično pomembno boljši rezultat kot dečki (Carroll in Sapon, 1967; Kiss in Nikolov, 

2005; Stansfield in Reed, 2005; Suárez in Muñoz, 2011). Tudi v naši raziskavi se je izkazalo, da 

deklice pomembno boljše rešijo celoten test SloMLAT-E. Statistično pomembne razlike med dečki 

in deklicami so bile najdene tudi na posameznih sklopih testa, in sicer v povprečnem številu 

doseženih točk na prvem, drugem in na tretjem sklopu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da med 

spoloma na testu jezikovnega znanja angleščine ni bilo najdenih statistično pomembnih razlik.  

V literaturi je bilo možno zaslediti (Robinson, 2001, 2007; Sáfár in Kormos, 2008; Winke, 2013), 

da je test spomina, ki ga meri MLAT-E in posledično tudi SloMLAT-E, zastarel, zato sem v 

raziskavo vključila tudi testiranje učenčevega delovnega spomina tako, da so si učenci morali 

zapomniti niz števk v obratnem vrstnem redu in poskušati pravilno zaporedje napisati v testno polo. 

Omenjeni test je rešilo 209 učencev. Analiza je pokazala, da v vzorcu med učenčevim dosežkom na 

SloMLAT-E-ju in uspešnostjo na testu pomnjenja števk v obratnem vrstnem redu obstaja statistično 

pomembna pozitivna šibka korelacija, prav takšna je bila najdena tudi v dveh drugih raziskavah 

(Robinson, 2002a; Sáfár in Kormos, 2008). Najdena korelacija nakazuje na to, da imajo učenci, ki 

dosežejo višje število točk na testu jezikovne učljivosti, tudi bolje razvito sposobnost pomnjenja, 

kar pomeni, da učenčeva sposobnost pomnjenja tudi vpliva na uspešnost učenja tujega jezika, in 

hkrati tudi na to, da imajo učenci s slabšim kratkoročnim spominom omejitve pri kognitivnem 

procesiranju in uspešnem učenju tujega jezika (Gass in Selinker, 2008). 

Pri analiziranju vsakega sklopa posebej je bilo ugotovljeno, da so vsi sklopi znotraj slovenske 

različice testa jezikovne učljivosti za mlajše učence zanesljivi. Prav tako je zanesljiv tudi celoten 

test SloMLAT-E. Pri računanju vrednosti indeksov težavnosti posameznih testnih postavk znotraj 

posameznih sklopov sem upoštevala, da so učenci lahko pravilni odgovor ugibali, časovne omejitve 

pri računanju nisem upoštevala. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da je bil petošolcem najtežji 
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drugi sklop, sledijo mu tretji in prvi, četrti sklop pa je bil učencem najlažji. Pri računanju povprečne 

vrednosti indeksa razločljivosti nalog pa je bilo ugotovljeno, da prvi sklop najslabše razločuje med 

uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci, sledita mu tretji in drugi, medtem ko testne postavke 

znotraj četrtega sklopa najbolje razločujejo med uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci. Na podlagi 

izračunanih vrednosti indeksov težavnosti in razločljivosti bi strokovnjaki morali v SloMLAT-E-ju 

spremeniti 22 testnih postavk; devet znotraj prvega, dve znotraj drugega in enajst znotraj tretjega, 

znotraj četrtega pa ne bi bilo potrebno spremeniti nobene testne postavke. 

Rezultati izračunanih korelacij med posameznimi sklopi in izračunanih koeficientov zanesljivosti so 

primerljivi z že izvedenimi raziskavami španske, katalonske in madžarske različice in navsezadnje 

tudi z ameriško različico testa MLAT-E. Tako pri primerjanju posameznih sklopov med sabo kot 

tudi v primerjavi s celotnim testom SloMLAT-E je bila najdena statistično pomembna korelacija, 

kar dokazuje, da vsak sklop meri različno komponento jezikovne učljivosti; med različnimi sklopi 

je bila najdena pozitivna šibka in pozitivna srednje močna, med posameznimi sklopi in celotnim 

testom pa pozitivna srednje močna in pozitivna močna korelacija. 

V primerjavi z vrednostmi koeficientov testa MLAT-E je bila na podlagi skoraj identičnih vrednosti 

koeficientov španske različice testa MLAT-ES potrjena njegova veljavnost, kar dokazuje, da se tudi 

MLAT-ES dotika enakih kognitivnih sposobnosti kot originalna verzija testa MLAT-E (Stansfield 

in Reed, 2005). Podobne vrednosti koeficientov med posameznimi sklopi so bile najdene tudi pri 

analiziranju testa SloMLAT-E, zato bi lahko na podlagi teh izračunov lahko tudi slovenska različica 

testa postala veljavna za nadaljnjo uporabo.  

Kljub temu bi morali strokovnjaki in raziskovalci na podlagi kritik: (I) ponovno pregledati osnovni 

model jezikovne učljivosti za tuje jezike in upoštevati nove koncepte in aktualne teorije o jeziku in 

o učenju jezikov; (II) ponovno pregledati teste in imeti v mislih širši pogled na učenje jezikov 

(Robinson, 2001, 2002, 2002a, 2007; Sáfár in Kormos, 2008; Sasaki, 2012; Skehan, 1991, 1998; 

Winke, 2013); (III) izdelati teste, ki bi temeljili na novejših pristopih poučevanja (Ellis, 1994, 

2004); (IV) izvesti raziskave v različnih okoljih, tudi v neformalnih (Ellis, 1994; Skehan, 1991); (V) 

jasno pojasniti vlogo osebnostnih razlik med učenci, kot so odnos do učenja, motivacija, 

tesnobnosti in koncept jezikovne učljivosti tujih jezikov (Ackerman, 2003; Dörnyei, 2006; Sparks 

in Ganschow, 2001; Sternberg, 2002); in (VI) postaviti na novo postaviti nove norme testa MLAT 

in tudi MLAT-E (Salvia in Ysseldyke, 2004; Sparks in Ganschow, 2001; Sparks, Javorsky in 

Ganschow, 2005; Sparks, Patton idr., 2006). 

Sternberg (2002) navaja, da jezikovna učljivost pojasnjuje 25 % vseh individualnih razlik pri učenju 

tujega jezika, medtem ko Ackerman (2003) predvideva, da imajo lahko kombinacije različnih 

dejavnikov (kognitivnih in nekognitivnih) še večjo napovedno moč pri ugotavljanju uspešnosti pri 

učenju tujega jezika. Prav zaradi tega bi bilo smiselno raziskati, kako na uspešnost učenja tujega 

jezika vplivajo še ostale individualne razlike med učenci in ali v kombinaciji z omenjenimi 

razlikami jezikovna učljivost tujih jezikov pojasnjuje višji odstotek individualnih razlik.  

Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, kako se testi, ki preverjajo učenčevo sposobnost pomnjenja, 

povezujejo z dosežkom na testu jezikovne učljivosti. Test pomnjenja v testu MLAT in MLAT-E naj 

bi bil po mnenju veliko raziskovalcev zastarel (Robinson, 2001, 2007; Sáfár in Kormos, 2008; 

Winke, 2013). V naši raziskavi so učenci test pomnjenja števk v obratnem vrstnem redu reševali 

pisno, v prihodnje predlagam, da bi ga reševali individualno ustno, kot navajata Sáfár in Kormos 

(2008). Med samim testiranjem učenčeve sposobnosti pomnjenja niza števk v obratnem vrstnem 

redu sem namreč zasledila, da nekateri učenci niso upoštevali navodila in začeli s pisanjem niza 

števk predčasno, tj. preden sem zaključila z nizom naštevanja števk. V primeru, da bi testiranje 

potekalo ustno, bi se temu lahko izognili. Sklepam, da bi s takšnim načinom testiranja bila 

izračunana korelacija med tema dvema testoma višja.  
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Prav tako naj bodo raziskovalci v nadaljnjih raziskavah pozorni na to, kateri test jezikovnega znanja 

tujega jezika izberejo. Izbrani test naj najprej z učenci pilotirajo in na podlagi analize izberejo 

učenčevi razvojni in kognitivni stopnji najprimernejšega. V tej raziskavi se je izkazalo, da smo 

izbrale prelahkega, saj je Gaussova krivulja pomaknjena v desno. 

Različni strokovnjaki (Dörnyei in Skehan, 2002; Robinson, 2001; Skehan, 1998) prav tako 

opozarjajo na to, da je jezikovna učljivost različno povezana z učnimi rezultati, ki izvirajo iz učenja 

pod različnimi pogoji. Pravijo, da je potrebno različne vzorce posameznikovih zmožnosti in 

sposobnosti prilagoditi učnim nalogam in pogojem, da bodo efektivni. Skehan (1998) tudi 

izpostavlja, da imajo testi jezikovne učljivosti dober diagnostični potencial, ki učence glede na 

njihov učni profil povezuje z najbolj primerno učno metodo. Njegovo trditev potrjuje Wesche 

(1981), ki je učence glede na njihov rezultat na posameznih sklopih testa MLAT razdelila v dve 

skupini; v analitično skupino in skupino, usmerjeno na pomnjenje (angl. memory-oriented). 

Homogenima skupinama je zagotovila poučevanje tujega jezika z učnimi metodami, ki so temeljile 

na njihovih močnih področjih. Izkazalo se je, da sta omenjeni skupini učencev izrazili večje 

zadovoljstvo s takšnim načinom poučevanja. Prav tako so ti učenci naloge na testih jezikovnega 

znanja tujega jezika reševali bolje od učencev, ki niso bili razdeljeni v eno od omenjenih skupin. 

Tudi v slovenskem učnem okolju bi bilo zanimivo raziskati, kako bi slovenski učenci napredovali v 

homogenih skupinah, v katerih bi učitelji pri poučenju izbirali takšne metode, ki bi učencem najbolj 

ustrezale.  

Test SloMLAT-E bi bilo tudi dobro testirati z učenci od tretjega do šestega oziroma sedmega 

razreda, tako kot je bilo izvedeno v podobnih raziskavah (Stansfield in Reed, 2005; Suárez in 

Muñoz, 2011). Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, ali bi bili najdeni podobni rezultati. Na podlagi 

takšne raziskave bi bilo mogoče postaviti norme testa SloMLAT-E, tako kot so to naredili Carroll in 

Sapon (1967; glej Priloga 1, str. 63) ter Stansfield in Reed (2005; glej Priloga 2, str. 64). Ravno tako 

bi bilo dobro preveriti, ali nadarjeni učenci na testu jezikovne učljivosti za mlajše učence dosežejo 

statistično pomembno višje število točk od ostalih učencev. 

Zraven zgoraj omenjenih primerov uporabe slovenske različice Testa za merjenje splošne jezikovne 

učljivosti za moderne jezike na razredni stopnji (SloMLAT-E) obstoj testa odpira veliko možnosti za 

raziskovanje v slovenskem izobraževalnem prostoru. S pomočjo omenjenega testa je mogoče 

prepoznati učence, ki so talentirani oziroma nadarjeni za učenje jezikov in jim omogočiti učenje več 

tujih jezikov. V kombinaciji s testi, ki ugotavljajo druge individualne razlike med učenci, je mogoče  

ugotoviti, ali učenčev dosežek na obeh testih pojasni večjo varianco med učenci pri učenju tujega 

jezika, na kar opozarja tudi Winke (2013). Prav tako lahko učitelj na podlagi učenčevega dosežka 

na SloMLAT-E-ju, skupaj z ostalo dokumentacijo, načrtuje individualizacijo in diferenciacijo pri 

pouku angleščine in navsezadnje tudi pri slovenščini, ker se uspeh učenja maternega in tujega jezika 

po mnenju mnogih strokovnjakov povezuje (Dufva in Voeten, 1999; Gass in Selinker, 2008; 

Skehan, 1986a, 1989; Sparks in Ganschow, 1991, 1993a, 2001). 

Na osnovi novih možnosti raziskav na osnovnih šolah in možnosti prepoznavanja nadarjenih 

učencev za učenje tujih jezikov bi bilo dobro, da raziskovalke in raziskovalci, strokovnjakinje in 

strokovnjaki izboljšajo testne postavke znotraj sklopov prilagojenega testa SloMLAT-E za 

slovenščino, ga pilotirajo in v glavno raziskavo vključijo čim večji vzorec, da bi lahko postavili 

norme nastalega testa. Po standardizaciji testa in postavitvi njegovih norm bi lahko izdali tudi 

elektronsko različico testa SloMLAT-E. Stansfield in Reed (2005) namreč navajata, da elektronska 

različica testa zmanjšuje stroške nadzorovanja, priprave, popravljanja, poročanja in izpolnjevanja 

ter izključuje napake pri vrednotenju testa. Po končanem reševanju testa bi učitelji nemudoma 

dobili statistično poročilo o vsakem učencu posebej in na podlagi njegovega rezultata primerno 

ukrepali, tj. načrtovali individualizacijo in diferenciacijo pouka tujega in/ali maternega jezika.  
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: TABELA NORM TESTA MLAT-E (CARROLL IN 

SAPON, 1967) 
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6.2 PRILOGA 2: TABELA NORM TESTA MLAT-ES (STANSFIELD IN 

REED, 2005) 

TABLE 1 

NORMS FOR STUDENTS IN GRADES 3, 4, 5, 6 AND 7 ON THE MLAT-ES, TOTAL SCORE 

Raw Total Scores Corresponding to Designated Percentiles 

Percentile GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6 GRADE 7 Percentile 

99 

97 

95 

93 

90 

87 

84 

81 

78 

 

75 

72 

69 

66 

63 

60 

57 

54 

 

51 

48 

45 

42 

39 

36 

33 

30 

27 

 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

1 

102-123 

97-101 

93-96 

91-92 

86-90 

80-85 

76-79 

72-75 

71 

 

67-70 

64-66 

62-63 

61 

59-60 

54-58 

51-53 

50 

 

48-49 

43-47 

41-42 

40 

39 

37-38 

34-36 

31-33 

29-30 

 

28 

27 

26 

23-25 

20-22 

16-19 

13-15 

11-12 

0-10 

117-123 

114-116 

110-113 

107-109 

104-106 

99-103 

95-98 

93-94 

88-92 

 

85-87 

82-84 

79-81 

76-78 

74-75 

71-73 

68-70 

66-67 

 

64-65 

60-63 

58-59 

55-57 

53-54 

50-52 

48-49 

46-47 

43-45 

 

40-42 

38-39 

35-37 

32-34 

30-31 

23-29 

20-22 

17-19 

0-16 

117-123 

114-116 

112-113 

110-111 

108-109 

106-107 

104-105 

101-103 

99-100 

 

96-98 

94-95 

91-93 

89-90 

87-88 

85-86 

82-84 

78-81 

 

75-77 

73-74 

70-72 

67-69 

65-66 

62-64 

59-61 

55-58 

52-54 

 

51 

47-50 

46 

42-45 

39-41 

37-38 

33-36 

26-32 

0-25 

118-123 

 

117 

114-116 

113 

110-112 

108-109 

107 

105-106 

 

103-104 

102 

101 

99-100 

98 

95-97 

93-94 

92 

 

90-91 

88-89 

86-87 

84-85 

81-83 

79-80 

76-78 

73-75 

70-72 

 

67-69 

64-66 

59-63 

56-58 

51-55 

45-50 

40-44 

35-39 

0-34 

120-123 

119 

 

117-118 

115-116 

114 

113 

112 

109-111 

 

108 

106-107 

105 

104 

103 

101-102 

100 

98-99 

 

97 

96 

95 

93-94 

88-92 

86-87 

85 

83-84 

81-82 

 

80 

77-79 

75-76 

72-74 

64-71 

57-63 

52-56 

44-51 

0-43 

99 

97 

95 

93 

90 

87 

84 

81 

78 

 

75 

72 

69 

66 

63 

60 

57 

54 

 

51 

48 

45 

42 

39 

36 

33 

30 

27 

 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

1 

N 

Mean 

SD 

Reliability 

SEM 

207 

51.2 

25.3 

0.97 

4.72 

206 

65.9 

28.0 

0.97 

4.70 

289 

75.6 

25.9 

0.97 

4.67 

306 

86.5 

23.0 

0.96 

4.47 

178 

94.0 

19.4 

0.95 

4.24 

N 

Mean 

SD 

Reliability 

SEM 

 


